
 1 

 

 

ِادج اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا  ع

  ظاِؼح اٌمذط

 

 

 

 

: االؼرىاس ت١ٓ اٌشأعّا١ٌح ٚاإلعالَ 

دساعح ذؽ١ٍ١ٍح 

 

 

 

 

 

  ػٍٟ أؼّذ ِؽّذ اٌؼشٚض 

 

 

 

 سعاٌح ِاظغر١ش
  

 

 

 

فلسطين – القدس 



 2 

 

م 2015- هـ 1436

: االؼرىاس ت١ٓ اٌشأعّا١ٌح ٚاإلعالَ 

دساعح ذؽ١ٍ١ٍح 

 

 

 

ػٍٟ أؼّذ ِؽّذ اٌؼشٚض :   إػذاد 

 

تىاٌٛس٠ٛط ذشت١ح إعال١ِح 

ت١د ٌؽُ - ِٓ ظاِؼح اٌمذط اٌّفرٛؼح

 

 

ػف١ف ٠ٛعف أعؼذ ؼّذ : إؽشاف اٌذورٛس

 

 

 

 

 

ج اعرىّاال ٌّرطٍثاخ ١ًٔ دسظح اٌّاظغر١ش فٟ اٌذساعاخ ايلذِد ٘زٖ اٌشط

–عال١ِح اٌّؼاصشج اٌذساعاخ اإلتشٔاِط ِاظغر١ش  – عال١ِح اٌّؼاصشجاإل

ظاِؼح اٌمذط - و١ٍح ا٢داب

  

 

  



 3 

 

 2015َ– ٘ـ 1436

 

 

 

 

  عبِؼخ اٌملً
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: االؽزىبه ث١ٓ اٌوأٍّب١ٌخ ٚاإلٍالَ 

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ 

  

 

ػٍٟ أؽّل ِؾّل اٌؼوٚط  : ػلاك ا

 21112639 : اٌولُ اٌغبِؼٟ

ػف١ف ٠ٍٛف أٍؼل ؽّل : ئّواف اٌلوزٛه

  

ٌغٕخ إٌّبلْخ اٌّلهعخ أػٚبء  ِٓ ،2015َ /5/  18 ٔٛلْذ ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٚأع١يد ثزبه٠ـ 

:  ُ٘ ٚرٛال١ؼُٙؤأٍّب

ٌــغــٕــخ اٌـّــٕبلــْــخ 

 ..................... :            اٌزٛل١غ    هئ١ٌ ٌغٕخ إٌّبلْخ            ػف١ف  ؽّل اٌلوزٛه .1

 .....................  :اٌزٛل١غ                      ِّزؾٕب كاف١ٍب اٌلوزٛه ِؾّل ١ٍٍُ              .2

  ..................... :ِّزؾٕب فبهع١ب                     اٌزٛل١غاٌلوزٛه ّف١ك ػ١بُ             . 3
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 فٍَط١ٓ– اٌملً 
 2015َ- ٘ـ 1436

 

 

  

 

اإلىداء 

  
 

 الكريميف كالدم ...  صيران  ربياني مف إلى

زكجتي العزيزة ... إلى مف شاركتني متاعب دراستي 

كؿ مف ساعدني عمى إتماـ دراستي  إلى

كؿ مف ساىـ في خدمة اإلسبلـ  إلى

 إلى كؿ مف بذؿ جيدان في سبيؿ إعبلء كممة الحؽ 
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إقرار 

 

بأنيا قيدِّمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الرسالة أنا معد أقٌر 

 لـ يقدَّـ لنيؿ  ،ة، أك أم جزء منيادراس، باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه اؿةالخاص

. عميا ألم جامعة أك معيد آخر درجة 

  

:  التوقيع

 

عمي أحمد محمد العركج 

 

ـ 2015 / 5 /18 :التاريخ
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شكر وعرفان 

 

   . الذم كفقني إلتماـ ىذه الرسالة ، ال الحات تتـ بنعمتو الذم  حمدأ

  بجزيؿأتكجو ؛  "1النَّاس يشكر ال مىف ا يشكر ال":كسمـ عميو ا  مى  النبيقكؿ مف انطبلقان ك

، ن ائحو إسداء، ك عمى تحممو مشقة اإلشراؼ عمى الرسالةيكسؼ حمد  عفيؼلدكتكرالشكر ؿ

بداء   .الجزاء خير عني يجزيو أف العظيـ ا فأسأؿ اتو؛تكجيوك مبلحظاتو كا 

 بالذكر كأخص، البحث ىذا في كالمساعدة العكف يد لي قدـ مف كؿ إلى بالشكر أتكجو كما

 . لجنة مناقشة الرسالة عمى جيكدىـ الثمينةمحمد سميـ؛ .شفيؽ عياش، ك د.د: األفاضؿ الدكاترة

- اآلدابكمية  جميع أعضاء ىيئة التدريس في إلى كالعرفاف بالشكر أتقدـ أف يفكتني كال

 .جامعة القدس

 

 مقبكالن  العمؿ ىذا يجعؿ أف القدير ا أسأؿ الختاـ كفي

 .أجمعيف  ك حبو آلو كعمى محمد سٌيدنا عمى ا ك مى

  

 

 

 الممخص 

                                                 
 .ٕٚؾؾٗ األٌجبٟٔ (1926)ٕؾ١ؼ اٌغبِغ - ِنٞرو، ٚاي(4198)، ٚأثٛ كاٚك(7755) هٚاٖ أؽّل 1
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ة مأخطر الظكاىر االقت اد  ظاىرة مف-االحتكار بيف الرأسمالية كاإلسبلـ- راسةداؿت ىذه تناكؿ

كفي ىذا الع ر تطكرت ظاىرة االحتكار عٌما كانت عميو في السابؽ؛ . االحتكار ىي ظاىرةك

جة منتفبدالن مف قياـ األفراد باالحتكار، أ بحت الدكؿ تتبنى السياسات االحتكارية كترعاىا؛ 

زاالعكلمة  فس ىذه الدكؿ فيما بينيا، افحت تتبأص، ك (الجات ةمؽفاتا)ة الحكاجز الجمركية ؿكا 

كؿ لدحساب ا األسكاؽ العالمية عمى ياسية عمىس كاؿةمدتأكيد سيطرتيا االقت اتنافسان محمكمان؛ ؿ

. ، كاإلضرار بيا -خا ة الدكؿ العربية كاإلسبلمية- األخرل

 

كلقد ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مكقؼ اإلسبلـ مف االحتكار، كتكضيح الفرؽ بيف مفيـك 

كلبياف ذلؾ فقد فرَّؽ الباحث بيف النظاـ . االحتكار في اإلسبلـ، كمفيكمو في النظاـ الرأسمالي

كتبيف أف لمنظاـ االقت ادم اإلسبلمي ذاتيتو المميزة ، كالتي . االسبلمي كالنظاـ الرأسمالي

كال يكجد كجو لممقارنة بيف شرع ا سبحانو كتعالى . تختمؼ عف النظاـ االقت ادم الرأسمالي

كالقكانيف البشرية؛ كلكنيا ليست مقارنة مف أجؿ المقابمة بيف النظاميف، بق د ما ىي إبراز لعمك 

.  فحؿُّ كؿِّ مشكبلت العالـ في تطبيؽ ىذا الديف العظيـ . اإلسبلـ كسبقو كعظمتو

  

 أبعد إلى الخا ة إطبلؽ العناف لمممكية يقـك عمى الرأسمالي كتك مت الدراسة إلى أف االقت اد

ىماؿ الحدكد، كتقميص دكر الدكلة ليقت ر عمى الحراسة كالحماية، مما  الجانب التكزيعي؛ كا 

. مكارد كثركات، حتى لك كاف فييا إضراران باآلخريف  مف يشاؤكف أف يتممككا ما يسمح لؤلفراد
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 أقاـ فقد ؛كقيـ ال تتكفر في أم نظاـ اقت ادم آخرمبادئ عمى  رتكزاإلسبلمي في االقت اد أما

 المالي  قيرفيض اإلسبلـ في نظاـؼ ،-الخا ة كالعامة كالدكلة-الممكية، بأشكاليا الثبلثة في نظامو

سبيؿ تحقيؽ أعمى نسبة مف في ، -اىا النِّظاـ الرٍأسماليتبفالتي م-الفرديَّة المتطرِّفة الممكية 

 التكزيع عمى أساس لدائرة  كبتكسيعو.، كلك كانت عمى حساب اآلخريف، كاإلضرار بيـالربح

العدؿ، كدعكتو إلى التكافؿ، كتحريـ الممارسات الخاطئة؛ كاالحتكار، كالصش، كاستصبلؿ حاجة 

 الحاجة كالمراقبة، كلكف تدخميا محدكد بقدر كيتبنى تكجيو الدكلة لبلقت اد، كاإلشراؼ. الناس

.  العامة الم محة لتحقيؽ

 

كخم ت الرسالة إلى أف اإلسبلـ كالرأسمالية نظاماف متكازياف؛ فبل يمتقياف فى ت كر، كال 

. يتكافقاف في نتيجة، كلكؿ منيما أىداؼ كغايات 

 

كأف اإلسبلـ حرَّـ االحتكار، . كأف االحتكار ركيزة مف ركائز النظاـ الرأسمالي كسمة مف سماتو

يو؛  بؿ حرَّـ الطرؽ كالكسائؿ التي تؤدم إؿسفِّ التشريعات كالقكانيف التي تحرَّمو ؛لـ يكتؼ بك

. كتمقي الركباف، كغيرىا 

 

ال يقؼ عند كخم ت الرسالة أيضان، إلى أف اإلسبلـ أكثر دقة في تحديد مفيكـ االحتكار؛ فيك 

 . عدمو مف أم بكقكع الضرر؛ إنما العبرة بالمضمكف كالنتائج الشكؿ عمى حساب المضمكف،

   ؛ اإلنتاج  را كعفاتكالسمع كالخدـ، المحمي كالعالمي، كيستكم في ذلؾ احتكار البيع كالشراء

بيف أف تككف السمعة المحتكرة منتجة إنتاجان خا ان، أك مشتراة مف السكؽ في اإلسبلـ ال فرؽ ك

  بالناسرا اإلضرمالداخمية، أـ مستكردة مف الخارج، فالكؿ احتكار ما دامت النتيجة كاحدة كه
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كىك يشمؿ كؿ ما تحتاج األمة إليو مف األقكات كالسمع كالعقارات، كاألعماؿ كالخبرات العممية 

غبلء سعره  . كالمنافع لتحقؽ مناطو، كىك الضرر البلحؽ بعامة المسمميف مف جراء احتباسو كا 

 

، كتكفير الحاجات ة عمى األسكاؽدكؿالرقابة الفعالة مف اؿككاف مف تك يات الرسالة؛ إيجاد 

كبعث اإليماف كاألخبلؽ الفاضمة في نفكس التجار . األساسية، كضمانيا لكؿ فرد مف أفراد الدكلة

يثار الم محة العامة عمى الم محة الشخ ية؛ لت بح األسكاؽ طاىرة  كال دؽ، كاألمانة، كا 

تعالى في العالـ كتطبيؽ شرع ا . كخالية مف الصش كالصرر، كمف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ

 .  أجمع لتتحقؽ الحياة الكريمة لكؿ الناس 
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Monopoly between capitalism and Islam: An analytical study 

Prepared by: Ali Ahmad Mohammad ALOrouj 

Supervisor: Dr. Afif Hamad 

Abstract  

this study dealt with phenomenon of the most serious economic 
phenomena, the phenomenon monopoly. 

In this era phenomenon monopoly evolved more than it was in the past; 
Rather than do individuals monopoly, states adopted monopolistic 
policies and sponsored them as; a result of globalization and the 
removal of tariff barriers (GATT), and competition these countries started 
competing among them, overheated competition; to assert its control 
over economic and political World markets at the expense of other 
states, and damaging it.  

The purpose of this study to indicate the position of Islam monopoly, 
and clarify the difference between the concept of monopoly in Islam, and 
monopoly capitalism. To illustrate that our teams differentiate between 
the Islamic regime and the capitalist system. It turns out that the Islamic 
economic system has It's own distinctive subjectivity, which is different 
from the capitalist economic system. There is no comparison between 
the law of Allah and the law of  humans; but the point is not  to compare 
between the two systems; as much as it is  a view to highlighting  the 
greatness of Islam and how it preceded other systems . Solving all 
problems of the world in the application of this great religion.  

 The study concluded that the capitalist economy is based on unleashing 
the private ownership beyond the border, and reducing the role of the 
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state is limited to guarding and protection, and the neglect of the 
distributional; allowing individuals to own what they want of resources 
and riches, even if that harms others.  

On the other hand; the Islamic economy is based on principles and 
values which are not available in any other economic system; it has 
established its ownership,  in it's three forms -private, public and the 
state-, Islam refuses in its financial system that extreme individualism 
espoused - which capitalist  system adopts-, in order to achieve the 
highest percentage of profit, even if at the expense of others, and 
damaging them. Islam also expanded for the distribution on the basis of 
the Department of Justice, and called for solidarity, and the campus of 
malpractice; like monopoly, fraud, and exploitation of people's need. And 
adopts directing state of the economy, and the supervision and control, 
but their intervention is limited to the extent needed to achieve the public 
interest.  

The study concluded that Islam and capitalism are two opposite 
systems; not meet in perception, nor result in incompatible, and their 
respective goals and objectives are completely different . 

Monopoly is a pillar of the capitalist system and a feature of it's charcter. 
And that Islam has forbidden monopoly, not only to enact legislation that 
is anathema; campus, but the ways and means which lead to it; such as 
the receipt stirrups, and others.  

The letter also concluded, that Islam is more accurate in defining the 
concept of monopoly; he does not stop at the figure at the expense of 
substance, but the lesson is in content and results; occurrence of any 
damage or not.  
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It sits in the monopoly of buying and selling, and the local and global, 
goods, services and factors of production;  

In Islam there is no difference between the item which is produced as      
a productive private monopoly, or purchased from the domestic market, 
or imported from abroad, as long as everyone's monopoly outcome is 
one which is damaging to people.  

It includes everything you need sustenance of the nation's goods and 
real estate, business and scientific expertise and benefits to achieve 
vested, which harm the Muslims in general as a result of keeping it and 
raising prices.  

One of the recommendations of the message to find effective control of 
the government on the markets, and the provision of basic needs and 
ensure each member of the state. And to send the faith and morality in 
the hearts of traders such as sincerity, honesty, altruism the public 
interest on personal interest; so that markets become pure and free of 
fraud and of ambiguity, and eat people's wealth unlawfully. And to 
applicate the law of  Allah in the world to materialize a decent life for all 
people.  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

: مقدمــــــــــة 

     الحمد  رب العالميف، كال بلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف؛ سيدنا محمد كعمى 

: آلو كأ حابو أجمعيف، كبعد 

     لقد نظمت الشريعة اإلسبلمية كؿ شؤكف الناس، فأكجدت البيئة المناسبة لممنافسة الممتزمة 

بمبادئ الشريعة، التي تيدؼ إلى مراعاة م الح العباد كدرء المفاسد عنيـ؛ بإقرارىا القكاعد 

المناسبة كتعارض م محة عامة مع م محة خا ة، فإف الم محة العامة تيقىٌدـ؛ ألٌف الضرر 

 . 1الخاص يحتمؿ لدفع الضرر العاـ

      كالسياسة االقت ادية في اإلسبلـ تيدؼ إلى ضماف إشباع حاجات الناس األساسية؛ في 

ظؿ السياسات كاألحكاـ كالمعالجات التي اشتمؿ عمييا االقت اد اإلسبلمي، كالتي ال تتكافر في 

. أم نظاـ اقت ادم آخر، كلذلؾ حـر الربا كالصش كاالحتكار 

      كمكقؼ اإلسبلـ مف االحتكار يتحدد مف خبلؿ ما قرره مف كسائؿ كقائية كطرؽ عبلجية، 

ؿ المنافسة الشريفة القائمة عمى العرض كالطمب الحقيقييف،  فيي تكلِّد رقابة ذاتية عند التجار، كتيحِّ

ؿَّ النماذج االحتكارية التي تنتيؾ الحريات كتيدر المكارد؛ كتيٍحًدث ندرة غير حقيقية في  مىحى

. العرض؛ إلحداث فجكة بيف العرض كالطمب في السكؽ، الستصبلليا في رفع السعر 

قد تمجأ ىذه التكتبلت إلى ؼ ،لتضييؽ عمى دخكؿ المنافسيفتسعى ؿ      كىذه النماذج االحتكارية

جبارىـ عمى الخركج إل ، بصرض اإلضرار بالمنافسيف، لفترة مؤقتة،خفض األسعار دكف التكمفة

القكل أغمب  شمؿتكمناحي الحياة، كثير مف ىيمف عمى ت ؿات االحتكارىذهمتد  كت.مف السكؽ

                                                 
  .74ٓ ،تاٖ ٚإٌظائشػاأل،  ى٠ٓ اٌل٠ٓ ثٓ ئثوا١ُ٘،اٌّؼوٚف ثبثٓ ٔغ1ُ١
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كثير مف البمداف، كخا ة  اتتتدخؿ في سياسة في العالـ، كالسياسية كاالقت ادية كاإلعبلمي

، لثركةؿسكء تكزيع فاالحتكار يعتبر جريمة ضد اإلنسانية؛ لما فيو مف إىدار لممكارد، ك. النامية

، اآلخريف  شقاءعمى قسعادت يبني المحتكر، كاستصبلؿ حاجة الناس، ؼالماؿ رأس دكراف تقميؿك

، كيقضي عمى المنافسة، التي تؤثر عمى جكدة السكؽ السكداءكما يؤدم االحتكار إلى ظيكر 

.  السمع كالخدمات، كيعٌطؿ قكل المجتمع، بزيادة بطالة األيدم العاممة، كالتضخـ كالكساد

     

       كألف العدؿ مبدأ مف مبادئ النظاـ اإلسبلمي، فاإلسبلـ ال يجيز لمفىٍرًد أف يتنٌكر لم اًلح 

ـى االحتكار  رَّ .   المجتمع كييًضرَّ بيـ؛ كما في النظاـ الرأسمالي، كلذلؾ حى
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: مشكمة الدراسة 

كال شٌؾ أف االحتكار لـ  البشرية في ىذا الع ر مف أحداث كأزمات، بو تمرُّ غير خاؼو ما      

 مدمرة،آثاره في العالـ إاٌل كتأثر بو؛ ؼ- سكاء كاف أفرادان أك جماعات أك دكؿ- يترؾ أحدان 

 فيك يحمؿ في طٌياتو بذكر اليبلؾ كالدمار، لما يترتب عميو مف مفاسد؛ فيعٌطؿ كأشكالو متعددة،

قكل المجتمع، كيزيد البطالة، كيقٌمؿ اإلنتاج، كيزيد األسعار، كيخمؽ الحركب كاألزمات؛ مف أجؿ 

 مف االحتكار،  مى ا عميو كسمـالح كؿ عمى المكاد الخاـ، بأبخس األثماف؛ لذلؾ حٌذر النبي 

اًط ه أىٍك بىاغو : :"فقاؿ  . 1"الى يىٍحتىًكري ًإالَّ خى

     كلقد سبؽ الفقياء المسممكف النظاـ الرأسمالي كمفٌكريو في بياف معنى االحتكار كماىيتو، 

لذلؾ رأل الباحث أف يكتب في ىذا المكضكع، فكانت ىذه الدراسة لبياف الفرؽ بيف مكقؼ 

اإلسبلـ مف االحتكار، كمكقؼ الرأسمالية منو؛ سكاء مف حيث المفيكـ، أك مف حيث طرؽ 

. كلتكضيح مخاطر االحتكارات الدكلية، كطرقيا في السيطرة عمى الدكؿ، كالتأثير عمييا . العبلج

: ويفترض في ىذه الدراسة أن تجيب عمى األسئمة اآلتية 

ما المق كد باالحتكار ؟  كما حكمو ؟ * 

ما  كر االحتكار كأشكالو كأخطاره ؟ * 

ما دكر الدكلة اإلسبلمية في القضاء عمى االحتكار ؟ * 

ما الفرؽ بيف مكقؼ النظاميف اإلسبلمي كالرأسمالي مف االحتكار ؟ * 

 

 

 
                                                 

٘ـ، 1409، 1ٛ،اٌو٠بٗ- ِىزجخ اٌوّل،وّبي اٌؾٛد: ٞقؽك، داٌّصٕف،  ػجل هللا ثٓ ِؾّل اٌؼجَٟ،ثٓ أثٟ ١ّجخا 1

  .20394، هلُ 4ٓ،301ط
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:  أىمية الدراسة

 مى ا عميو تػنبع أىمية الدراسة بسبب خطكرة االحتكار كنتائجو الكخيمة التي حٌذر منيا النبي * 

 . 1«ال يحتكر إال خاطىء»:  في أحاديثو الشريفة؛ كمنيا قكلو  مى ا عميو كسمَّـكسمـ

ضراران *  كتزداد أىمية الدراسة ككف االحتكار منتشران بأنكاعو، بؿ كيزداد ضراكة، كتضييقان كا 

بالناس، فتعكس الكاقع الذم يعيشو العالـ مف غبلء فاحش مفتعؿ في أسعار السمع كالخدمات؛ 

كالذم يمكِّف لمرأسمالية مف االستحكاذ عمى أغمب مياديف اإلنتاج المختمفة؛ حيث نجح المحتكركف 

في التحكـ في األسعار لم الحيـ الشخ ية، كزيادة ثركاتيـ عمى حساب إفقار اآلخريف، كتركيـ 

 . في دكامة الجكع كالعكىز

 

: كلمدراسة أىمية مف الناحية النظرية كمف الناحية التطبيقية 

فمف الناحية النظرية تجيب الدراسة عف الفركؽ بيف النظاميف اإلسبلمي كالرأسمالي بشكؿ عاـ، 

.  كفي االحتكار بشكؿ خاص 

: كمف الناحية العممية 

ظيار مدل ما تتميز بو مف حمكؿ *  تيٍبًرز عىظىمة الشريعة اإلسبلمية في معالجتيا لبلحتكار، كا 

جذرية لو، كمكاكبتيا لجميع متطمبات الحياة؛ فيي شريعة ت مح لكؿ زماف كمكاف، كىي األقدر 

. عمى قيادة المجتمع العالمي، إلى األماف كاالستقرار كالتكازف االقت ادم كاالجتماعي 

. تقٌدـ البديؿ عف االحتكار في السكؽ االسبلمية، لممساىمة في حؿ ىذه المشكمة * 

 

                                                 
1

، 1228 ، 3ٓ،طث١وٚد-كاه ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ،ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ: ٞقؽكد ، ِغٍُ صؽ١ػ، ثٓ اٌؾغبط ا١ٌَٕبثٛهٞ ٍَُِ

٘ـ 1403، 2ٛ،إٌٙل- اٌّغٌٍ اٌؼٍّٟ،ؽج١ت اٌوؽّٓ األػظّٟ: ٞقؽك، د اٌّصٕف ،ثل اٌوىاق ثٓ ّ٘بَ اٌٖٕؼبٟٔع: ، ٚأظو 1605هلُ

 .14889، هل203ُ ، 8ٓ،ط
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: أىداف الدراسة 

: تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يأتي 

.  بياف الفركؽ بيف النظاميف اإلسبلمي كالرأسمالي بشكؿ عاـ، كفي االحتكار بشكؿ خاص-  1

. تكضيح ما يسببو االحتكار مف أضرار اجتماعية كاقت ادية -  2

. بياف ألساليب االحتكار في النظاـ الرأسمالي -  3

.  عرض لعبلج النظاـ اإلسبلمي لبلحتكار -  4

 

: فرضيات الدراسة 

: افترض الباحث ما يمي 

. االحتكار مف خ ائص النظاـ الرأسمالي * 

. مفيـك االحتكار في الرأسمالية، يختمؼ عف مفيكمو في اإلسبلـ * 

. شمكؿ نظرة اإلسبلـ في محاربة االحتكار كطرقو، ككسائؿ عبلجو * 

. االحتكار يؤدم إلى اإلضرار بالناس، كترٌكز الثركة في يد فئة قميمة منيـ * 

. تعريؼ االحتكار عند الفقياء المسمميف أدٌؽ منو عند الرأسمالية * 

   

. كيسعى الباحث في ىذه الدراسة إلى فحص الفرضيات نفيان أك إثباتان 
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: حدود الدراسة

ىذه الدراسة محدكدة بمكضكع االحتكار كآثاره كأخطاره عمى الفرد كالمجتمع، مف كجية نظر 

.  إسبلمية، مع المقارنة بالنظاـ الرأسمالي 

 

: منيجية الدراسة

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الك في، كالمنيج التحميمي، مع تقديـ األدلة مف القرآف الكريـ، 

.  كالسنة النبكية، كأقكاؿ فقياء المذاىب األربعة 

: كتككف خطكات الدراسة اإلجرائية كاآلتي 

. ك ؼ المسألة ك فان دقيقان مع بياف حكميا الشرعي  (1)

. االعتماد عمى الم ادر األ مية في كؿ مسألة بحسبيا  (2)

.                                                              التعريؼ بالم طمحات  (3)

. االقت ار عمى المذاىب الفقيية األربعة  (4)

. العناية بقكاعد المصة العربية كاإلمبلء كعبلمات الترقيـ  (5)

: إٍتباع ما سبؽ بالمسارد الفنية  (6)

. مسرد اآليات الكريمة كمسرد األحاديث النبكية الشريفة 

. مسرد الم ادر كالمراجع 
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: الدراسات السابقة

: ىناؾ عدة دراسات تناكلت مكضكع االحتكار، كفيما يمي عرض لبعضيا 

 

: دراسة فقيية مقارنة ، لمدكتور ماجد محمد أبو رخية - االحتكار :أواًل 

ذكر فيو أف االحتكار ركيزة مف ركائز النظاـ الرأسمالي، كاعتبر االحتكار جريمة اقت ادية 

اجتماعية، كثمرة مف ثمرات االنحراؼ عف منيج ا، كأٌكد أف االحتكار ال يككف في األقكات 

نما شامؿ لكؿ ما تحتاج إليو األمة مف األقكات كالسمع كالعقارات؛ كاألراضي  فحسب، كا 

نىاطو، كىك الضرر البلحؽ بعامة  ٌقؽ مى كالمساكف، ككذلؾ العٌماؿ كالخبرات العممية كالمنافع، ًلتىحى

غبلء سعره كفيما يتعمؽ بالسمع كاحتكارىا؛ بيَّف أنو ال فرؽ بيف . المسمميف، مف جراء احتباسو كا 

أف تككف السمعة المحتكرة منتجة إنتاجان خا ان، أك مشتراة مف السكؽ الداخمية، أـ مستكردة مف 

كقاؿ إف عمى الدكلة أف . الخارج، فالكٌؿ احتكار ما دامت النتيجة كاحدة كىى لحكؽ الضرر

تتدخؿ لحماية أفرادىا مف عبث العابثيف كم ا ي دماء الشعكب، كذلؾ باتخاذ اإلجراءات 

عادة الثقة كالطمأنينة إلى نفكس المكاطنيف   .المناسبة الكفيمة بقطع دابر االحتكار، كا 

  

: دراسة فقيية مقارنة، لمدكتور أحمد عرفة - االحتكار: ثانيًا 

عٌرؼ فيو االحتكار عند الفقياء، كبيَّف أف االحتكار يككف فى كؿ ما يضر بالناس حبسو، قكتان 

كاف أك غيره، كذلؾ لقكة األدلة عمى ذلؾ، ألف معظـ األحاديث الكاردة فى منع االحتكار جاءت 

كأكد أف الحكمة مف تحريـ االحتكار رفع . غير مقٌيدة، فيجب العمؿ بمطمقيا مف غير تقييد

الضرر عف عامة الناس، كذكر فيو حكـ االحتكار في الفقو اإلسبلمي، كشركط االحتكار المحٌرـ 
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ككسائؿ منع االحتكار، كبيَّف مكقؼ الحاكـ منو، كذكر أرآء المذاىب الفقيية األربعة فيما يجرم 

. فيو االحتكار

كىك قريب مف بحث الدكتكر ماجد أبك رخية كاستفاد منو كنقؿ عنو ، غير أنو تكسع أكثر في  )

 . (المقارنة كمناقشة أدلة المذاىب

 

: االحتكار وآثاره في الفقو اإلسالمي ، لمدكتور قحطان الدُّوري : ثالثًا 

بيَّف فيو معنى االحتكار، كقارف بيف رأم الفقياء في بياف حكـ االحتكار؛ كرجَّح حيرمتو، ككذلؾ 

ح إجراءات الحاكـ بشأف المحتكريف، كقسَّميا إلى  بيَّف رأم الفقياء في  حة عقد االحتكار، ككضَّ

جراءات عبلجية، كذكر رأم القانكف المدني في إجراءات الحدِّ مف االحتكار . إجراءات كقائية كا 

 

- : وىي رسالة ماجستير- حكم االحتكار في الفقو اإلسالمي، لمباحث أحمد شوباش: رابعًا 

عرَّؼ فيو االحتكار كبيَّف شركطو كدكافعو، كتحدَّث عف بعض ال كر الحديثة لبلحتكار، ثـ 

ح اآلثار المترتبة عمى االحتكار كالتدابير الشرعية لمنعو، كقدَّـ ليذا البحث بمقدمة بيَّف فييا  كضَّ

. أىمية التكافؿ اإلجتماعي، كعدـ اإلضرار باآلخريف 

 

: دراسة مقارنة، مستعين عمي عبد الحميد– السوق وتنظيماتو في االقتصاد اإلسالمي:خامسًا 

ىدؼ البحث إلى تحميؿ حركة التعامؿ االقت ادم التي تتـ في السكؽ، في ظؿ مبادئ النظاـ 

. االقت ادم اإلسبلمي، كدراسة النتائج التي تنشأ عف ىذه المبادئ في ظؿ اقت اد إسبلمي

كقدَّـ ليذا البحث بمقدمة بيَّف فييا الحرية . كحمؿ كيفية عمؿ جياز الثمف في مجتمع إسبلمي

كمف نتائج بحثو أف اإلطار . االقت ادية المقٌيدة، كبٌيف دكر الدكلة في تكجيو النشاط االقت ادم
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كأف النظاـ . الذم تتـ مف خبللو آلية السكؽ في االقت اد اإلسبلمي، ىك المنافسة التعاكنية

االقت ادم اإلسبلمي يرٌشد ميكانيكية جياز السكؽ، كيرفع مف درجة فعاليتيا في تنظيـ الحياة 

. االقت ادية

 

: اإلنتاج في اإلسالم ، عبد المجيد محمد جالل : سادسًا 

ىىدىؼى البحث إلى إثبات أف المنيج اإلسبلمي ىك المنيج اإلنمائي الكحيد القادر عمى قيادة الدكؿ، 

كعرض السمات األساسية لمنشاط االقت ادم، . نحك معارج التقدـ، كزيادة إنتاجيا كٌمان ككيفان 

كمف نتائج البحث أف المشكمة االقت ادية في نظر اإلسبلـ ليست في الندرة . كلئلنتاج كعنا ره

النسبية لممكارد، أماـ الحاجات غير المحدكدة، كما يقرر الفكر الرأسمالي، فالمكارد االقت ادية 

نما ترجع المشكمة إلى ق كر كتقاعس اإلنساف، عف استصبلؿ المكارد . في اإلسبلـ متكفرة نسبيان  كا 

كأف السكؽ اإلسبلمية تقكـ عمى مجمكعة مف المبادئ . كسكء تكزيع المنتجات االقت ادية

.   الميمة؛ كتحريـ الربا كاالحتكار كمنع الصش كتطفيؼ المكياؿ كالميزاف

 

: التعميق عمى الدراسات السابقة 

اقت رت أغمب الدراسات عمى المقارنة بيف المذاىب الفقيية األربعة كغيرىا، كلـ تتعرض لممقارنة 

.  بيف اإلسبلـ كالرأسمالية 

. كالبعض فٌرؽ بيف الجالب كالمحتكر، مع أنو ال فرؽ؛ التحاد العمة، إذا احتكر الجالب 

. كسيقـك الباحث بمعالجة ىذه الفجكات، كالتركيز عمييا 

كبناء عمى ما تقدـ فيذه الدراسة امتداد لما كتب مف دراسات مف قبؿ، إال أنيا سترٌكز عمى 

.  المقارنة بيف اإلسبلـ كالرأسمالية 
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: الخطة التفصيمية لمرسالة

قٌسـ الباحث الرسالة إلى مقدمة، كأربعة ف كؿ، كخاتمة اشتممت عمى أىـ النتائج كالتك يات، 

: كتحت كؿ ف ؿ عدة مباحث ، كىذا بيانيا 

 :النظام الرأسمالي والعولمة؛ التعريف والنشأة والخصائص والنتائج:الفصل األول

: النظام االقتصادي الرأسمالي : المبحث األول 

تعريؼ النظاـ االقت ادم الرأسمالي : المطمب األكؿ 

نشأة النظاـ الرأسمالي : المطمب الثاني 

خ ائص النظاـ االقت ادم الرأسمالي : المطمب الثالث 

النتائج الناشئة عف خ ائص النظاـ االقت ادم الرأسمالي : المطمب الرابع 

: العولمة : المبحث الثاني 

تعريؼ العكلمة : المطمب األكؿ 

أىداؼ العكلمة : المطمب الثاني 

كسائؿ العكلمة : المطمب الثالث 

نتائج عكلمة األسكاؽ : المطمب الرابع 

: النظام االقتصادي اإلسالمي؛ خصائصو والفروق بينو وبين النظام الرأسمالي: الفصل الثاني

في اإلسالم  النظام االقتصادي خصائص : المبحث األول 

: الممكية في اإلسالم : المبحث الثاني 

تعريؼ الممكية :  المطمب األكؿ 

أنكاع الممكية : المطمب الثاني 

الفروق بين النظام اإلسالمي والنظام الرأسمالي  : المبحث الثالث 



 24 

 : بنية األسواق وأنواعيا: الفصل الثالث 

 : بنية األسواق وأنواعيا: المبحث األول  

تعريؼ السكؽ :  المطمب األكؿ 

أنكاع األسكاؽ : المطمب الثاني 

 االحتكارات الدولية: المبحث الثاني 

أنواع االحتكار واآلثار المترتبة عميو : المبحث الثالث 

وسائل االحتكار : المبحث الرابع 

أسباب االحتكار : المبحث الخامس 

 السوق اإلسالمية: المبحث السادس 

: موقف اإلسالم من االحتكار : الفصل الرابع  

 :تعريف االحتكار: المبحث األول 

تعريؼ االحتكار في اإلسبلـ : المطمب األكؿ 

: تعريؼ االحتكار في الرأسمالية : المطمب الثاني 

شروط االحتكار المحرم  : المبحث الثاني 

حكم االحتكار : المبحث الثالث 

الحكمة من تحريم االحتكار   : المبحث الرابع 

: عالج االحتكار : المبحث الخامس 

عبلج االحتكار في اإلسبلـ : المطمب األكؿ 

عبلج االحتكار في الرأسمالية : المطمب الثاني 
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 : تدخل الدولة في النشاط االقتصادي: المبحث السادس 

 تدخؿ الدكلة في النظاـ الرأسمالي: المطمب األكؿ 

 اإلسبلمي تدخؿ الدكلة في النظاـ: المطمب الثاني 

الفروق بين النظامين اإلسالمي والرأسمالي في النظر لالحتكار : المبحث السابع  

. وفييا أىم النتائج والتوصيات : الخاتمة 

 المسارد                                                                             
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: اٌفصً األٚي 

 :النظام الرأسمالي والعولمة؛ التعريف والنشأة والخصائص والنتائج 

 :النظام االقتصادي الرأسمالي : المبحث األول 

تعريؼ النظاـ االقت ادم الرأسمالي : المطمب األكؿ 

نشأة النظاـ الرأسمالي : المطمب الثاني 

خ ائص النظاـ االقت ادم الرأسمالي : المطمب الثالث 

النتائج الناشئة عف خ ائص النظاـ االقت ادم الرأسمالي : المطمب الرابع 

 : العولمة: المبحث الثاني 

تعريؼ العكلمة : المطمب األكؿ 

أىداؼ العكلمة : المطمب الثاني 

كسائؿ العكلمة : المطمب الثالث 

نتائج عكلمة األسكاؽ : المطمب الرابع 

 

 

 

 

 

 

  

 



 27 

النظام االقتصادي الرأسمالي :  اٌّثؽس األٚي 
 

 

ذ١ّٙذ 

 

      إف النظاـ الذم يرضاه المجتمع لنفسو ينبثؽ مف معتقد االنساف عف الككف كالحياة كدكر 

 عف جذكره العقدية، كمعمـك أف النظاـ يعني 1اإلنساف فيو، كال يمكف عزؿ أم نظاـ اجتماعي

أشكاؿ العبلقات كالتقاليد كالمؤسسات التي تنظـ حياة الناس كأنشطتيـ كالسياسات كالقكانيف التي 

. 2تحكميا

 كأساسية في حياة األفراد، كالمجتمعات، ،يحتؿ النظاـ اإلقت ادم أىمية خا ة      كلذلؾ 

كالدكؿ، كفي عمؿ اإلقت ادات كتطكرىا، ذلؾ ألف النظـ االقت ادية ىي التي تتحدد مف خبلليا 

الكيفية التي تتـ بمكجبيا القياـ بالنشاطات اإلقت ادية، كمف خبلليا تتحدد األىداؼ التي تت ؿ 

. 3، كالتقدـةبتكفير العيش كالرفاه لممجتمع كأفراده، كالقك

 نظره، االحتكار مف المكضكعات القميمة التي كتب فييا الفقياء كاالقت اديكف كؿه مف كجية     ك

الفقيية سنة، ألف اآلراء الفقيية الرئيسة في المكضكع في المذاىب  700يزيد عف مع فارؽ زمني 

 ثـ ظيرت اجتيادات ميمة الحقة في أكائؿ القرف األربعة تبمكرت قبؿ القرف الخامس اليجرم،

كقد استجدت خبلؿ ىذا الفا ؿ الزمني كقائع كتطكرات . الثامف اليجرم البف تيمية كابف القيـ

 كال بد مف االجتياد المعا ر ، األربعةاألئمةكبرل في الحياة االقت ادية لـ يسبؽ مثميا في زمف 

                                                 
 ٘ٛ ِٕظِٛخ َِزموح َٔج١ب ِىٛٔخ ِٓ ِإٍَبد ِٚٓ أّٔبٛ ٌٍزفبػالد ٚاٌؼبكاد، ثؾ١ش أٔٙب لبكهح :إٌظاَ االظرّاػٟ 1

فبٌّفَٙٛ ٠ؼٛك ئٌٝ رٍه اٌؾمبئك ػٓ اٌّغزّغ ٚاٌزٟ رجمٝ َٔج١بً صبثزخ . ثبٍزّواه ػٍٝ ئػبكح ئٔزبط اٌْوٚٛ اٌٚوٚه٠خ ٌٛعٛك٘ب

٘نٖ اٌْوٚٛ لل رًّْ وً ِٓ اٌزٍّه، اٌزجبكي ٚػاللبد اٌمٜٛ، ٌٚىٓ أ٠ٚب رًّْ األّٔبٛ اٌضمبف١خ ٚػاللبد . ٛٛي اٌٛلذ

 .اٌزٛإً ٚاألٔظّخ اٌم١ّ١خ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9
%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A 

 .  5٘ـ، 1410َٓ 1990- 2 إٌّٖٛهح، ٛ–، كاه اٌٛفبء اإلعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج٠ٍٛف وّبي ، :أظو 2

اٌلهاٍبد  - األوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ فٟ اٌلّٔبهن ٌٝئثؾش ِملَ ،  إٌظاَ االلرصادٞ اٌشأعّاٌٟ ،  أّٔبه أٍؼل ف3ً١ٍ

  .2 ،ٓاٌؼ١ٍب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 لمكاجية الكقائع شرعية؛ كالختيار السياسات االقت ادية اؿ،لبمكرة مكقؼ فقيي  حيح منيا

 .1 المستجدة في ىذا المجاؿالمعا رة

األمة اإلسبلمية ال زالت تعاني مف تسمط الكفار كعمبلئيـ عمييا، كىـ يعممكف بكؿ "     ك

الكسائؿ الخبيثة، كاألساليب التضميمية لتزييف أفكارىـ الفاسدة، كنشرىا في ببلد المسمميف، 

. كبخا ة ما يتعمؽ منيا بالمعالجات االقت ادية 

     كمف ىنا كاف لزامان عمى حامؿ الدعكة لئلسبلـ أف يتعرض لؤلسس التي تقكـ عمييا األحكاـ 

كالمعالجات الرأسمالية، فيبيف زيفيا كيقٌكضيا، كأف يعمد إلى كاقع الحياة المتجددة المتعددة، فيبٌيف 

. 2"عبلج اإلسبلـ ليا

  

:  تعريف النظام االقتصادي الرأسمالي : المطمب األول 

النظاـ الذم يمتمؾ فيو األفراد آحادان أك جماعات المكارد اإلنتاجية ممكية خا ة، كما أف      ىك 

كتعرَّؼ الرأسمالية بأنيا نظاـ  . 3"ـ مكاردىـ بأية طريقة يركنيا مناسبةاليـ الحؽ في استخد

 كيككف دافع الربح كالمنفعة ، تككف فيو معظـ كسائؿ اإلنتاج ممكية خا ة،اقت ادم اجتماعي

. 4فيو محرؾ النشاط االقت ادم

 كمعناىا الرأس، كاستعممت منذ caput إلى المفظة البلتينية capitaleيرجع أ ؿ كممة      ك

لمداللة عمى األمكاؿ كمخازف البضائع، كتطكر ىذا الميبلدييف القرنيف الثاني عشر كالثالث عشر 

 ، ثـ اتخذ في القرف الثامف عشر(ثركة مؤسسة أك ثركة تاجر)الم طمح ليعني بشكؿ أكثر تحديدان 

كجاءت كممة الرأسمالية كم طمح، نسبةن إلى . «الماؿ المنتج» داللة خا ة ليشير إلى الميبلدم
                                                 

  .    13، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب،  : أظو1

 . 14 ٌجٕبْ ، ٓ–ث١وٚد - كاه االِخ -  ٖ 2004َ/1425 - 6 ٛ– إٌظاَ االلرصادٞ فٟ االعالَرمٟ اٌل٠ٓ إٌجٙبٟٔ ،  2

  . ٘ـ 1407 عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ، ،16، ٓإٌظُ االلرصاد٠ح اٌّؼاصشجِؾّل ؽبِل،  3

- ، اٌٍّٛٛػخ اٌؼوث١خ عرمثً اٌشأعّا١ٌح َ، ػبثل ف١ٍٚخ4
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&m=1 
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 فالنظرية التي يقكـ عمييا ىذا النظاـ ىي أف الفرد ىك المالؾ الكحيد لما .الرأسمالي مالؾ الثركة

كمف حؽ مالؾ الماؿ أف يحتكر مف كسائؿ اإلنتاج كؿ مات ؿ , يكتسب كال حؽَّ لصيره في ممكو

كىذه النظرية تستمـز إحداث خمؿ في تكزيع الثركة عمى األفراد، فينقسـ المجتمع , إليو يده مف ماؿ

الذيف يمتمككف الم انع , (الرأسماليكف)طبقة األثرياء، كىـ قمة : إلى طبقتيف ال ثالث ليما

كطبقة الفقراء، كىـ األغمبية الساحقة مف عامة الناس، كبذلؾ تنعدـ ركح التعاطؼ , كاألراضي

. كيحؿ مبدأ البقاء لؤلغنى كاألقكل محؿ التعاكف كالتعايش, كالمكاساة كالتكافؿ

 

: النشأة والتطور: المطمب الثاني 

 :أبرز المراحؿ التي مر بيا النظاـ الرأسمالي 

 كذلؾ بتحكيؿ ،خذت في الظيكر في الدكؿ األكركبيةأف بدايات النظاـ الرأسمالي       إ

.  2ت اد الرأسماليؽلى االإ 1اقت اديات ىذه الدكؿ مف النظاـ اإلقطاعي

 كالرأسمالية التجارية ىي التي سادت أكركبا في القرنيف السادس عشر كالسابع عشر،      

 التي مرحمة الرأسمالية ال ناعية، ثـ جاءت ككانت فييا التجارة ىي محكر النشاط االقت ادم،

. 3كعمى رأسيا الشركات المساىمة تنظيمات إنتاجية جديدة،فييا ظيرت 

إلى رأسمالية الكحدات  الرأسمالية مف رأسمالية الكحدات ال صيرة أك رأسمالية المنافسة، انتقمتثـ 

لدكؿ ااستيبلء ، ك1كبظيكر االحتكارات اتسع نطاؽ االستعمار أك رأسمالية االحتكارات، الكبيرة،

                                                 
٘ٛ رفوك ِغّٛػخ ثٍّى١خ األهٗ ، ِٚب ػ١ٍٙب ِٓ ػجبك ، ٘نا ثبٌّؼٕٝ اٌؼبَ ، ٚثّؼٕٝ آفو ٘ٛ ٔظبَ :  ٌٕظاَ اإللطاػٟا 1

             .لزٖبكٞ ؽوثٟ ، لبئُ ػٍٝ ؽ١بىح األهٗ ، ٚرٕظ١ُ اٌؼاللخ ث١ٓ ا١ٌَّمل اإللطبػٟ ٚاٌزبثغاعزّبػٟ ٚا١ٍبٍٟ 

 . ٚإٌظبَ اإللطبػٟ ٘ٛ اٌنٞ ١ِّمي أٚهٚثب فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%
D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A  

اٌلهاٍبد  - اٌلّٔبهن –األوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ  ٌٝئثؾش ِملَ  ، إٌظاَ اإللرصادٞ اٌشأعّاٌٟ ،  أّٔبه أٍؼل ف2ً١ٍ

 . 33،ٓاٌؼ١ٍب

 18 2008/2009ٓ، عبِؼخ اٌى٠ٛذ ،ج ت١ٓ االلرصاد اإلعالِٟ ٚ اٌشأعّاٌٟاٌفشٚق اٌعٛ٘ش٠ح  ، ػٍٟ ف١ًٖ األٖٔبه3ٞ

. 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 ككاف ىذا مف مظاىر نياية القرف التاسع عشر، الرأسمالية عمى أراضي كخيرات البمداف الفقيرة

.   الميبلدم

 ككاف لو ، أسكاؽ كأرباحف الذم يبحث ع، مف طبيعة النظاـ الرأسمالي2كىذا المد اإلمبريالي     

 كقد كاكب المد ،ثر في العبلقات بيف الدكؿ الرأسمالية التي كانت تتسابؽ عمى المستعمراتأ

 التي تكجييا ، التي أ بحت تستصؿ مشاريع المكاد األكلية،االستعمارم تصمصؿ الشركات الكبرل

. 3مبرياليةإلإلى   ناعات الدكؿ ا

 

  :  النظام االقتصادي الرأسماليقواعد: المطمب الثالث 

 الممكية ؛ أىميا،الرأسمالي عمى عدد مف الدعائـ  يرتكز النظاـ: لكؿ شيءالخا ةالممكية . 1

عمى النكاحي االقت ادية كاالجتماعية فقط، بؿ يتعدل  كال يتكقؼ ذلؾ "الخا ة لعنا ر اإلنتاج،

مقكمات االقت ادية كاالجتماعية، كيمتد اؿاألغنياء عمى  إلى النكاحي السياسية؛ حيث يسيطر

ي ؿ إلى إدارة شؤكف الدكلة، كالح كؿ عمى أعمى مراكز فييا، ك ،السياسية نفكذىـ إلى النكاحي

  اإلعبلـعمىفؽ فمف خبلؿ السيطرة عمى األحزاب كانتخابيا، بما يممككف مف أمكاؿ ت كذلؾ

 التي يبيعكنيا ، المجتمع، فإنيـ ال يممككف سكل قكة عمميـفرادأما باقي أ. 4كالدعاية كشراء الذمـ

األمر الذم يبمكر االستقطاب االجتماعي التدريجي، كتميز "؛ لمرأسمالييف أ حاب كسائؿ اإلنتاج

                                                                                                                                            
ِإٍَخ ّجبة اٌغبِؼخ ,  ِٚب ثؼل٘ب ثزٖوف56، ٓ ذطٛس اٌراس٠خ االلرصادٞ االعالِٟ ٚاٌٛضؼٟ أؽّل فو٠ل ِٖطفٝ، 1

2007   َ .

.  ثّب ٠ؼٕٟ اوزَبة ١ٕٚبٔخ اإلِجواٛٛه٠بد،ػٍٝ اٌٛعٛك اٌقبهعٟ اٌٍَطخ ر١ٍٛغ ا١ٌَطوح أٚ ١ٍبٍخ ٟ٘:اإلمبريالية 2

٠ٚطٍك ٘نا اٌزؼج١و  .االلزٖبك  أٚ ثب١ٌَطوح ػٓ ٛو٠ك ا١ٌَب١ٍخ أٚ،ٚرىْٛ ٘نٖ ا١ٌَطوح ثٛعٛك ِٕبٛك كافً رٍه اٌلٚي

 ٚلل ثلأد االِجو٠ب١ٌخ .ػٍٝ اٌلٚي اٌزٟ ر١َطو ػٍٝ كٚي ربئٙخ أٚ كٚي وبٔذ ِٛعٛكح ّٙٓ ئِجواٛٛه٠خ اٌلٌٚخ ا١ٌَّطوح

 . .  قامت الدول األوروبية الكبيرة باستعمار الدول األخرى ػٕلِبَ،1860اٌغل٠لح ثؼل ػبَ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 .37 ، ٓإٌظاَ االلرصادٞ اٌشأعّاٌٟ،  أّٔبه أٍؼل ف١ًٍ:أظو 3

 .24 ، ٓإٌظاَ االلرصادٞ اٌشأعّاٌٟ ،  أّٔبه ف4ً١ٍ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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الطبقة الرأسمالية :الطبقتيف المتيف تسكداف المسرح االجتماعي في المجتمع الرأسمالي 

.    3 (األكثرية)، كىـ (2البركليتاريا)كالطبقة العاممة  ،(القمة)، كىـ (1البرجكازية)

 

،  بػقػانػكف الػعػرض كالػطػمػبان مػرتػبػطفيو ىػذا الػنػظػاـ يػكػكف اإلنػتػاج : الػثػمػفاألسعار أك جػيػاز  .2

أف جياز الثمف في إطار مف الحرية  لقد ساد االعتقادك. كالػدكلػة ال تػتػدخػؿ فػي تػحػديػد األسػعػار

 إلى مدتؤلنظاـ ىذا ا ةلممكارد، إال أف طبيع االقت ادية، كفيؿ بتحقيؽ االستخداـ األمثؿ كالكامؿ

 تكٌسع النشاط االقت ادم في النظاـ الرأسمالي  فعنددخكؿ االقت اد في أزمات دكرية متبلحقة،

، الت عمى اآلدتماع باالاألرباح في زيادة الطاقة اإلنتاجيةىذه  كاستخدـفي ،تزداد أرباح المنتجيف

 السمع تكدس؛ فتقدرة الشرائية، كتقؿ اؿتظير البطالةؼ فيقؿ االعتماد عمى األيدم العاممة،

كيتكجو المنتجكف لتقميؿ  ،كتػطػرد عػمػالػيػا إفبلسيا، الػمػؤسػػػسػػات الػ ػصػيػرة كتعمف لمنتجات،كا

 ؛بتزاز األيدم العاممة كتؤدم ال.نػتػاجإلغػـ تػكفػر ا؛ رحٌدة  األزمةادزداإلنتاج، ليرتفع السعر، فت

 األساسي ؛ ألف المحرؾلعرض كالطمبؿذلؾ أف الرأسمالية تجعؿ األيدم العاممة سمعة خاضعة 

 ربح ممكف، عظـ أكبناء عمى مبدأ. اإلنتاج مجاؿ في دافع أعظـ ربح ممكف :ىك الرأسمالية لنمك

، 4شباع الحاجات األساسية أك الضركرية لمبشرإل ربحان، كليس عتبار ألكثر المشاريعاليككف ا

إلى درجة أف البحث عف الربح بشتى الطرؽ كاألساليب يجعؿ المنتج أك المستثمر في ظؿ النظاـ 

                                                 

، ٟٚ٘ ٛجمخ غ١و ِٕزغخ ٌىٓ رؼ١ِ ِٓ فبئ٘ ل١ّخ اٌوأٍّبٌٟ  ٟ٘ اٌطجمخ ا١ٌَّطوح ٚاٌؾبوّخ فٟ اٌّغزّغ:اٌثٛسظٛاص٠ح 1

 .ػًّ اٌؼّبي، ؽ١ش أْ اٌجوعٛاى١٠ٓ ُ٘ اٌطجمخ ا١ٌَّطوح ػٍٝ ٍٚبئً اإلٔزبط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9 
نٍت مع بداية الع ر الرَّأسمالٌي في إنجمترا أٌكالن ثَـّ في أكر، طىبقة العيمَّاؿ الكادحيف المستصىمَّةىي: البروليتاريا 2 با، ك التي تككَّ

-http://www.almaany.com/ar/dict/ar  .كىي تعمؿ دكف أف تممؾ شيئان 
ar/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ 

 . 106 ، 1993ٓ ، االٍىٕله٠خ 1 ، طِثادئ االلرصاد اٌغ١اعِٟؾّل ك٠ٚلاه،  3

 .َ 1960ِىزجخ إٌٙٚخ اٌّٖو٠خ ، اٌمب٘وح ، ،56، ٓإٌظُ االلرصاد٠ح،  هفؼذ اٌّؾغٛة:أظو  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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 المتكترة في العبلقة اإلنتاج فكضى  فتظير.1الرأسمالي ال يمٌيز بيف السمع الطيبة كالسمع الخبيثة

يستيدؼ  بؿ.. الحقيقية  حاجات الناس إشباع يستيدؼ ال فاإلنتاج .كاالستيبلؾ اإلنتاج بيف

 .كاالستيبلؾ لػفػرد حػٌر فػي الػمػمػكػيػة كالػعػمػؿ كاالنػتػاج فا.2كالسيطرة الربح الرأسمالي اإلنتاج

فالقرارات الخا ة بالعمؿ كاإلنتاج كاالستيبلؾ كاالدخار كاالستثمار يتخذىا الفرد بنفسو، كفي 

 إذ ال تتمتع بيا ؛ ليست مطمقةةالحرية الرأسمالي ؼحرية كىمية، كلكنيا 3ضكء ما يراه مناسبان لو

ال يتمتع بيا العامؿ   فئة ميبٌلؾ عنا ر اإلنتاج؛ فحرية العمؿ،:األفراد ىي سكل فئة محدكدة مف

عف إيجاد العمؿ الذم يرغب فيو، كذلؾ بسبب اشتداد المنافسة بيف  األجير الذم غالبان ما يعجز

ف غالبية الشعب، مما يجبرىـ عمى قبكؿ أجكر منخفضة؛ حتى ال  الطبقة العاممة التي تككِّ

نما يحٌد منيا الدخؿ الذم  حريةككالتشرد،  يتعرضكا لمبطالة االستيبلؾ ليست مطمقة كذلؾ، كا 

المجتمع، كيترتب عمى ذلؾ أف طبقة العماؿ التي تح ؿ عمى دخؿ  يح ؿ عميو كؿ فرد في

 إف ىذه الحرية تشبو نظاـ المركر في مدينة ليس فييا .الضركريات منخفض؛ ال تح ؿ إال عمى

قكاعد مركرية، كستككف نتيجة ىذه الحالة أف سائقي سيارات النقؿ الضخمة يح مكف عمى أكبر 

قسط مف الحرية، كذلؾ عمى حساب سائقي السيارات ال صيرة، كسائقك السيارات ال صيرة ييددكف 

سائقي الدراجات البخارية، كىؤالء ييددكف المشاة، فالقكة ىنا ىي التي تحكـ، أما الضعيؼ فحقو 

ميدر، كىنا ال تككف لمحرية معنى، إال حرية الصني في استصبلؿ الفقير، كتحٌكـ القكم في مقدرات 

.   4الضعيؼ

 

                                                 
 .95، 6ٓ، االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌٍجٕٛن اإلٍال١ِخ، طاٌّٛعٛػح اٌؼ١ٍّح ٚاٌؼ١ٍّح ٌٍثٕٛن اإلعال١ِح 1

 33ٓ.َ 1986 ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌى٠ٛذ ،اٌم١ِٛح اٌظا٘شج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً ػاتشج اٌؾشواخٍؼ١ل، ا١ٌَل ِؾّل 2

 .33َ، 1965ٓ،  ، إٌبّو عبِؼخ أ١ٍٛٛإٌظُ االلرصاد٠ح ِؾّل ؽّلٞ إٌْبه، 3

 . 33٘ـ ، 1410َٓ 1990- 2 إٌّٖٛهح ، ٛ– ، كاه اٌٛفبء االعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج٠ٍٛف وّبي ،  4

 . 13َ ، 1971ٓ اٌمب٘وح – ، ػٍٟ ٌطفٟ ، اٌّطجؼخ اٌىّب١ٌخ اٌرخط١ظ االلرصادٞٔمالً ػٓ 
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إال االقت ادم، كعدـ تدخميا  النشاط عمى النسبي لرقابتيا كالصياب لمحككمة، الدىكر المحدكد .3

ـ األثر 1929ككاف لؤلزمة االقت ادية سنة . 1بما يكفؿ األمف كالعدالة كحماية الممكية الفردية

البالغ في تبني الكاليات المتحدة األمريكية سياسة جديدة، تضمنت جممة مف اإل بلحات 

التشريعية كاإلدارية، خ ك ان فيما يتعمؽ بنظاـ العمؿ كالبنكؾ كالتجارة كال ناعة؛ لتكسيع مكارد 

الدكلة كتدخميا في الحياة االقت ادية كاالجتماعية، كتمكنت ىذه الخطة مف إنقاذ الكضع 

االقت ادم األمريكي مف االنييار؛ إذ ارتفعت قدرات الدكلة عمى اإلنفاؽ خبلؿ عشر سنكات 

.   2% 200تقريبان، كتجاكزت نسبة ارتفاع مكارد الدكلة % 40بنسبة (ـ1939- ـ 1929)

كىذه القكاعد التي ذكرناىا لمنظاـ االقت ادم الرأسمالي تؤدم حتمان إلى مساكئ كثيرة، سنتكمـ 

. عف أبرزىا في المطمب اآلتي 

 

: النتائج الناشئة عن خصائص النظام االقتصادي الرأسمالي : المطمب الرابع 

: إف القكاعد التي ذكرناىا لمنظاـ االقت ادم الرأسمالي تؤدم إلى نتائج؛ مف أبرزىا

، ما العامة الممكية حساب عمى الخا ة لمممكية الكمي االنحيازالذم سببو  :سكء تكزيع الدخؿ. 1

 ،شنيعة طبقية ذلؾ عف شأ؛ فيف كترٌكزىا في يد فئة قميمة،يؤدم إلى التفاكت الكبير في الثركة

 في كتسرؼ مكارده، كتبدد تمع،لمجا بخيرات تستأثر األعمى في إقطاعية رأسمالية قمة في تمثمت

 ذكم مف ككادحيف، عماؿ مف لممجتمع العريضة الشرائح تمثؿ تعيسة كطبقة الكماليات، استيبلؾ

 بطرؽ اتيثركا كٌكنت القمة ىذه أف ذلؾ مف كاألىـ. 3أ بلن  الدخؿ عديمي أك الضعيفة الدخكؿ

ف معاداؿؾ ؛العاـ التممؾ نطاؽ في يدخؿ أف يفترض لما استصبلؿ فيي تمع؛لمجا م محة تعارض

                                                 
 . 18، ِوعغ ٍبثك، ٓإٌظُ االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج ِؾّل ؽبِل ػجلهللا، 1

 . 1996ٓ،87 ، روعّخ ػجل اٌمبكه ػضّبْ، ِووي اٌىزت األهكٟٔ، ػّبْ، ؼر١ّح اٌم١ادج: ٔبٞ. عٛى٠ف ً 2

. 38 ٓ ، َ 1983 ٖ 1403 ٍٕخ ،9 ٛ ، اٌمب٘وح- اٌْوق كاه ،ٚاٌشأعّا١ٌح اإلعالَ ِؼشوح لطت، ١ٍل:أظو  3
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حرية ، نتيجة لؿر االحتكاركظومما يؤدم إلى . 1بالمستيمكيف ضارة خدمات تقديـ ك أ،كغيرىا

مقكمات االقت ادية اؿاألغنياء عمى  يسيطرؼ ،إىماؿ الجكانب األخبلقية المطمقة، كاالقت ادية

ي ؿ إلى إدارة شؤكف الدكلة، بما يممككف ك ،السياسية كاالجتماعية، كيمتد نفكذىـ إلى النكاحي

، كيظؿ االحتكار يستنزؼ الدخؿ مف الفقراء إلى األغنياء، فيزداد الفقراء عددان كيقٌمكف مف أمكاؿ

. دخبلن، كيقؿ األغنياء عددان كيزيدكف دخبلن 

فاإلحساف يتعارض مع قانكف الطبيعة الذم : إىماؿ الجكانب األخبلقية كالدينية كاإلنسانية. 2

فالنظاـ الرأسمالي يعتبر . 2ألنو يساعد عمى بقاء مف يستحؽ أف ينقرض...يقكؿ ببقاء األ مح 

الحياة الدنيا غاية في حد ذاتيا؛ كىذه ىي أزمة الع ر، كالسر كراء كؿ ضياع لمقيـ كاألخبلؽ، 

ككؿ خراب نممسو في  راع الدكؿ؛ ألف النظاـ المالي ليس إال انعكاسان لمنظاـ السياسي 

ذا كجدنا شيئان مف التكافؿ  . 3كاالجتماعي كاالقت ادم، الذم ىك انعكاس لعقيدة المجتمع كا 

في الدكؿ الرأسمالية،  (... كرفع مستكل المعيشة، كالرعاية ال حية،الضماف االجتماعي)

ظيكر العماؿ كقكة انتخابية في البمداف ، نتيجة اإلضرابات العمالية، كالنقابات، ك(4براجماتية)فيك

 ، كيٌدعي الدفاع عف حقكقيـ، الذم يتظاىر بن رة العماؿ، كلكقؼ المد الشيكعي،الديمقراطية

نما نشأ نتيجة الضصكطات، كبذلؾ يمكف كمكتسباتيـ ؛ فميس ىذا التحٌكؿ مف مبادئ الرأسمالية، كا 

القكؿ بأف الرأسمالية انيارت قبؿ الماركسية، ألف ىذا التحكؿ يعتبر سقكطان ألىـ مبادئ 

 .ال ييـٌ الرأسمالية مف القكانيف األخبلقية إال ما يحقؽ ليا المنفعةؼ. الرأسمالية، كدليبلن عمى فشميا

 ،عمى حساب األخبلؽكاف كلك ة دائمان، حتى االقت ادمم محة ييٍؤثر اؿ فالنظاـ الرأسمالي

                                                 
 .ثؼل٘ب ِٚب 88 ٓ ، د.ك ٚاٌزٛى٠غ، ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌٙلٜ كاه -١ٍٍِخ ػ١ٓ ،؟١ٔٛ١ٍِشا ذصثػ و١ف اٌوًٚ، أثٛ  أ1ّٓ٠

اٌفٍغفح األخالل١ح ،ٔؾأذٙا : ٚأظو. 1965َ، كاه إٌٙٚخ ،36 ، ٓاالعالَ ٚاٌخذِح االظرّاػ١حػجلهللا ٠ٛٔوح ،  2

. 1967َ،كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ 313ٛ،2، رٛف١ك اٌط٠ًٛ ،ٓٚذطٛس٘ا

 . 8-7،ٓاالعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشجأظو ٠ٍٛف وّبي،  3

. وً فىوح ال ٠ّىٓ عٕٟ إٌفغ اٌّبكٞ ِٓ ٚهائٙب فال رؼزجو فىوح ؽم١م١خ ح؛ فٔفؼٟٟ٘ اي :اٌثشاظّاذ١ح 4

 .ِٕبفؼٙب اٌٍٍّّٛخ ١ِٖو٘ب، ثً رُمؼٕٝ فمٜ ةأٚب األِٛه،رٙزُ ثّجبك ال ٟ٘ٚ
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 كخ ائ و تقـك عمى المادية، كالنفعية المحضة، كتقديـ . كحياة اإلنساف،اإليماف كمقتضيات

. الم محة الشخ ية عمى الم محة العامة 

 دائـ التعرض لمتقمبات  اإلقت ادم الرأسماليالنظاـأف  المعركؼمف  :قت ادية دكريةاأزمات . 3

 كجيت ضربة إلى أىـ مبادئ الفكر كالتي ـ،٩ِ٩ُأبرزىا الكساد  كانت التياالقت ادية الحادة 

 ميزت التي التضخمية األزمة كانت كقد. الرأسمالي؛ كىي الحرية كعدـ تدخؿ الدكلة االقت ادم

 الممكية نظاـ لفشؿ الكبرل اإلرىا ات مف أكربا دكؿ معظـ كاجتاحت ـ،1923 عاـ ألمانيا

م ؼ المتحدة الكاليات لو تعرضت الذم الكبير الكساد تبلىا ثـ العادؿ، التكزيع تحقيؽ في الخا ة

 الرككد كعَـّ  العماؿ، كتعطؿ المنتجة، القطاعات كتكقفت لبنكؾ، اأفمست حيث ـ،1929

. 1العالـ دكؿ معظـ االقت ادم

 الحرب بعد ما عالـ بطالة عف تمامان  تختمؼ مرحمة جديدة دخمت قد البطالة أف       كيبدك

الدكرة  حركة مف جزءان  البطالة كانت المتقدمة، ال ناعية البمداف ففي حالة. الثانية العالمية

 اآلف أما .مرحمة االنتعاش مع كتختفي الرككد مرحمة ظيكر مع تظير أنيا االقت ادية، بمعنى

 تحقؽ مف  فبالرغـ .ىيكمية مف الزماف، مشكمة قرف ربع عمى يزيد ما كمنذ البطالة، أ بحت فقد

  .2أخرل بعد سنة البطالة االقت ادم، تتفاقـ كالنمك االنتعاش

ال  اقتطاع التضخـ كىذا المعا رة، الرأسمالية سمات مف أساسية  أيضان سمة3التضخـ كأ بح

. 4معيا تتعامؿ التي النامية البمداف مكارد مف فيو شؾ

                                                 
.  30 ٓ ، َ 2002 ـ ٖ 1422 ٍٕخ اٌوٍبٌخ، ِإٍَخ :ث١وٚد ،اإلعالَ فٟ االلرصادٞ ٌٍفىش ِذخً،ِوٛبْ ٍؼل  ٍؼ١ل1

  . 10ٓ. َ 1998، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌى٠ٛذ ، االلرصاد اٌغ١اعٟ ٌٍثطاٌحهِيٞ ىوٟ،  2

كهاٍبد ٚلٚب٠ب الزٖبك٠خ ، ٍِزْٛ )ئْ اٌَجت األٍبٍٟ ٌٍزٚقُ ٘ٛ ّٔٛ و١ّخ إٌمٛك ثَوػخ أوجو ِٓ ّٔٛ اإلٔزبط  3

  .199 ٓاالعالَ ٚاٌّزا٘ة٠ٍٛف وّبي، :ٔمال ػٓ  ( 134فو٠لِبْ ، روعّخ ئ١ٌبً اٍىٕله ، ٓ

بً ٚٔٛػبً ،ٚٙؼف اٌمٛح اٌْوائ١خ ٌُٙ ، ٚى٠بكح " ِٚٓ أوجو أٙواه اٌزٚقُ  ّّم  (ِّب)األغ١ٕبء ؛ (غٕٝ)ى٠بكح اٌمبػلح اٌفم١وح و

االعالَ أظو ٠ٍٛف وّبي، )ٌالٍزياكح ػٓ أٙواه اٌزٚقُ . ٠إكٞ ئٌٝ رٛع١ٗ اإلٔزبط ٌٍٍَغ اٌزوف١ٙ١خ ٚإلٍز١واك اٌىّب١ٌبد 

 (201-200ٓٚاٌّزا٘ة،

  .142ٓ- 141ٓ.َ ، اٌى٠ٛذ 1990 ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، ٔفغٙا اٌشأعّا١ٌح ذعذدِوٍٟ ، فإاك 4
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 كبتراكـ الثركات كاألمكاؿ، ،إف جذكر الرأسمالية منصرسة بالحركب كاالستعمار: االستعمار. 4

. كالرأسمالية ال ناعية  قترف االستعمار بالرأسمالية التجارية،كا.  كبدافع الرغبة الجامحة بالربح

كعمى رأسيا الشركات  ظيرت تنظيمات إنتاجية جديدة، كفي مرحمة الرأسمالية ال ناعية،

إلى رأسمالية  الرأسمالية مف رأسمالية الكحدات ال صيرة أك رأسمالية المنافسة، كانتقمت ،1المساىمة

 .2كبظيكر االحتكارات اتسع نطاؽ االستعمار أك رأسمالية االحتكارات، الكحدات الكبيرة،

ذلؾ أف الرأسمالية بدافع البحث عف المكاد األكلية، كبدافع البحث عف أسكاؽ جديدة لتسكيؽ 

 كفكريان كسياسيان ،المنتجات تدخؿ في غمار استعمار الشعكب كاألمـ استعماران اقت اديان أكالن 

 . 3كثقافيان، كذلؾ فضبلن عف استرقاؽ الشعكب كتسخير األيدم العاممة فييا لم محتيا

 االقت اد مساكئ أبرز مف كانت المطمقة االقت ادية الحرية فيو؛ أف شؾ ال الذم كاألمر

: 4بحيث الكبيرة االحتكارات ظيكر مف أدت إليو ما بسبب الرأسمالي؛

 كباسـ االقت ادية، المكارد مف آخر أك مكرد في المنتجيف بعض تحكـ االقت ادية، الحرية باسـ

 مخاطر تجنبيـ ضخمة مؤسسات كككنكا بعض إلى المنتجيف بعض انضـ االقت ادية، الحرية

 الحرية  كباسـ.يريدكنيا التي الكجية اإلنتاج عكامؿ كتكجيو كالسيطرة البقاء ليـ كتضمف المنافسة،

 يقؿ حتى االحتكارية ال ناعات بعض في اإلنتاج بتحديد المنتجيف بعض يقكـ االقت ادية،

 إليو يؤدم بما يكترثكف كال الربح، مف قدر أكبر بالتالي كيحقؽ سعرىا فيرتفع منيا، المعركض

 االقت ادية، الحرية  كباسـ.الكامؿ التكظيؼ تكظيفيا كعدـ المكارد تعطيؿ اإلنتاج مف تحديد

 كقامت األفراد، بيف كالثركات الدخكؿ في كبير تفاكت كحدث األزمات، كظيرت البطالة تفٌشت

                                                 
  18 2008/2009ٓ، عبِؼخ اٌى٠ٛذ،ج ت١ٓ االلرصاد اإلعالِٟ ٚ اٌشأعّاٌٟاٌفشٚق اٌعٛ٘ش٠ح ، ػٍٟ ف١ًٖ األٖٔبه1ٞ

 ِٚب ثؼل٘ب ثزٖوف ، ِإٍَخ ّجبة اٌغبِؼخ 56ٓ ذطٛس اٌراس٠خ االلرصادٞ االعالِٟ ٚاٌٛضؼٟ،, أؽّل فو٠ل ِٖطفٝ 2

 . 19،ٓػٍٟ ف١ًٖ األٖٔبهٞح ، ث١ٓ االلزٖبك اإلٍالِٟ ٚ اٌوأٍّبٌَٟ ، ٔمالً ػٓ اٌفوٚق اٌغٛ٘و٠خ 2007

 46 ، ٓإٌظاَ االلرصادٞ اٌشأعّاٌٟ ، أّٔبه ف3ً١ٍ

 ٚاٌزٛى٠غ، ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌٛفبء كاه ،اٌر١ّٕح فٟ ٚأشش٘ا اإلعالَ فٟ االلرصاد٠ح اٌؽش٠ح ث١َٟٛٔ، ِؾّل اٌفزٛػ أثٛ ٍؼ١ل 4

 . 32-31ٓ ، 1988َِٖو ، إٌّٖٛهح، ،1ٛ
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 كبدأ العماؿ األمكاؿ، رؤكس أ حاب كطبقة العماؿ طبقة بيف اليكة كاتسعت االحتكارات،

النظاـ  إذف ؼ.أرزاقيـ حقكقيـ، كاغت اب إلىدار كسيمة ىك الرأسمالي النظاـ بأف يشعركف

خاطئة، تؤدم إلى نتائج كارثية مدمرة لممجتمعات  أسسفاىيـ كـاالقت ادم الرأسمالي يقـك عمى 

. كالدكؿ؛ كما ىك الكاقع الذم نعيشو 

 

العولمة :  المبحث الثاني 

: تمييد 

 حمقة تعد حيث الرأسمالي، لمنظاـ العاـ التطكر عف اليتجزأ االقت ادية العكلمة مفيكـ      إفٌ 

 التقنية في الثكرة بسبب العشريف القرف مف األخيرة العقكد خبلؿ تسارعت كقد تطكره، حمقات مف

 كالذم اليعترؼ ،ىي نتاج طبيعي لكجكد الفكر الرأسمالي نفسوك. 1كالمعمكمات االت االت مجاؿ

كيظير أف الدعكة لمعكلمة دعكة أمريكية بشكؿ خالص، .  2ك حكاجز ثقافيةأبحدكد جصرافية 

تاريخ النظاـ ال ناعي العسكرم ؼ. 4 متنكرة بأشكاؿ عديدة،3تسعى ليا كتريد فرضيا عمى العالـ

لى سكؽ ،اإلمبريالي الصربي الذم حكؿ العالـ إلى م دِّر لمطاقة الطبيعية كالبشرية الرخي ة  كا 

كلكنو ،  نظاـ عالمي كاحد يحاكؿ اف يفرض بالقكة حالة التفاكت بيف الشعكب كاألمـ،لبضائعو

قرر ىذه المرة بأف يمجأ لبللتفاؼ بدالن مف المكاجية كبذا يستطيع حؿ إشكالية عجزه عف 

                                                 
َ 2011-86 ِغٍخ االكاهح ٚااللزٖبك ػلكاٌؼشت١ح، اٌذٚي ػٍٝ ٚذأش١شاذٙا االلرصاد٠ح ،اٌؼٌّٛحٚآفو٠ٓ اٌؼي٠ي ػجل أؽّل 1

ٓ،66 . 

ٚىاهح : ٔؾٓ ٚاٌؼٌّٛخ ، اٌو٠بٗ األطشٚؼح األِش٠ى١ح اٌرش١٘ة ٌصذاَ اٌؽضاساخ اٌرشغ١ة ٚاٌؼٌّٛح ،  ٕجؾٟ غٕلٚه، 2

  .79َ ، ٓ 1999 ، 1اٌّؼبهف ،  ٛ

بْ، ِىزجخ هٚائغ ِغلالٚٞ، ٛفٟ ِٛاظٙح اٌؼٌّٛح ىوو٠ب ث١ْو ئِبَ، 3 ّّم  . 180َ، 2000ٓ/٘ـ1420، 1، ػَم

  53، ١ٔٛ٠2008ٓٛ، – ، ِغٍخ اٌْإْٚ اٌقبهع١خ،  ِب٠ٛ ً٘ أرٙٝ ػصش ا١ٌّٕٙح ٚاألؼاد٠ح األِش٠ى١ح ه٠زْبهك ٘بً، 4
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 ليحؿ محميا ىيمنة تصطييا ديباجات ، كىيمنتو المعمنةة،المكاجية، كيتخمى عف مركزيتو الكاضح

 . 1 التي ينقميا البعض دكف التمعف فييا،العدؿ كالسبلـ كالديمقراطية

الجكىر   كتحافظ عمى، تعيد الرأسمالية ىيكمة نفسيا،كمف خبلؿ ظاىرة العكلمة الرأسمالية      

رأسمالي   كتكثيؼ استصبلؿ شعكب كؿ العالـ، كتسعى إلى بناء نظاـ اقت ادم،االستصبللي

التي تحددىا   بالشركط،عالمي مكحد مف خبلؿ إدماج اقت اديات مختمؼ بمداف العالـ في السكؽ

 كخفض اإلنفاؽ العاـ ،انييار أسعار  ادرات الدكؿ؛ مما أدل إلى االحتكارات الرأسمالية العالمية

بمعدالت   كال حة كالتعميـ، كتجميد األجكر بحيث تككف زيادتيا النقدية؛الخدمات األساسية عمى

 . 2كالبطالة أقؿ مف الزيادة في أسعار السمع كالخدمات، مما أدل إلى زيادة معدالت الفقر

 

 : 3تعريف العولمة: المطمب األول 

مفيـك العكلمة يرتكز عمى التقدـ اليائؿ في التكنكلكجيا كالمعمكماتية باإلضافة إلى          إف 

، كيعتبر العالـ السكسيكلكجي الكندم الركابط المتزايدة عمى كافة األ عدة عمى الساحة الدكلية

، في نياية عقد الستينيات مف القرف الميبلدم "العكلمة"، أكؿ مف أطمؽ مفيـك 4مارشاؿ ماكمكىاف

، في معرض  ياغتو لمفيـك  الحرب كالسبلـ في "، في كتابو المشيكر "القرية الككنية"المن ـر

.  5"القرية الككنية

                                                 
اٌو٠بٗ ،  ) 1ٔؾٓ ٚاٌؼٌّٛخ ، ٛ، جإٌظاَ اٌؼاٌّٟ اٌعذ٠ذ ػٌّٛح االٌرفاف تذالً ِٓ اٌّٛاظٗ ػجل اٌٛ٘بة ا١ٌَّوٞ ، 1

  .58ٓ - 57، ٓ  (َ 1999ٚىاهح اٌّؼبهف ، ٍٕخ 

. َ 2003- ٘ـ1423 ،  1 ، ٛ 2، ٓاٌؼٌّٛح  ٕبٌؼ اٌولت،2

- . االؽزىبه- ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌزؼو٠فبد ٌٍؼٌّٛخ ، ٌٚىٓ اٌجبؽش اوزفٝ ثبٌزؼو٠فبد اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثّٛٙٛع اٌلهاٍخ 3

أٍزبم ٚوبرت وٕلٞ أؽلصذ ٔظو٠برٗ فٟ ٍٚبئً االرٖبي اٌغّب١٘وٞ علالً وج١ًوا، . (1980َ ـ 1911)ِاسؽاي ِاوٍٛ٘اْ 4

١طو ػٍٝ ؽ١بح اٌْؼٛة، ٚرإصو ػٍٝ أفىبه٘ب ِٚإٍَبرٙب  .فٙٛ ٠وٜ أْ أعٙيح االرٖبي اإلٌىزو١ٔٚخ ـ فبٕخ اٌزٍفبى ـ رَُم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%
A7%D9%83%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86 

 

5 Marshall Mc Luhan and Quentin Fiore, War and Peace in the Global Village: An 

Inventory of Some of the Current Spastic Situations That Could Be Eliminated. By More= 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
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تسمح بافتراس  فرض الدكتاتكريات البلإنسانية، التي نظاـ ييمٌكف األقكياء مف: "    فالعكلمة ىي

.  1"التبادؿ الحر، كحرية السكؽ المستضعفيف، بذريعة

. 2كالتقاليد التصيير كاألكؿ كالممبس كالعادات الك كؿ بالبشرية إلى نمط كاحد، في    كىي عممية

العممية : بأنيا -األميف العاـ لمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالنمك - ركبنز ريكابيركىاعرؼ   ك

 ،التي تممي عمى المنتجيف كالمستثمريف الت رؼ ككأف االقت اد العالمي يتككف مف سكؽ كاحدة

 كليس إلى اقت اديات كطنية مرتبطة بعبلقات ،كمنطقة إنتاج كاحدة مقسمة إلى مناطؽ اقت ادية

. 3تجارية كاستثمارية

اندماج أسكاؽ العالـ في حقكؿ التجارة كاالستثمارات المباشرة، كانتقاؿ األمكاؿ كالقكل :"    أك ىي 

العاممة كالثقافات كالتقانة ضمف إطار رأسمالية حرية األسكاؽ، كتاليان خضكع العالـ لقكل السكؽ 

العالمية؛ مما يؤدم إلى اختراؽ الحدكد القكمية، كالى االنحسار الكبير في سيادة الدكلة، كأف 

. 4"العن ر األساسي في ىذه الظاىرة ىي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القكميات

    إف مفيـك العكلمة بيذا المعنى يقيـ عبلقة بيف مستكيات متعددة لمتحميؿ؛ تشمؿ االقت اد 

عادة تنظيـ اإلنتاج، كتداخؿ ال ناعات عبر الحدكد، كانتشار  كالسياسة كالثقافة كاأليدكلكجيا، كا 

.  5"أسكاؽ التمكيؿ، كتماثؿ السمع المستيمكة بمختمؼ الدكؿ

 

 

                                                                                                                                            
feed forward, New York; 1969.= .  ٓاٌٛظٗ اٌؽم١مٟ ٌٍمش٠ح اٌى١ٔٛح: ػٌّٛح األصِاخ-ػٌّٛح االلرصاد: ٔمالً ػ  ، 

 . 3اٌّغوث١خ، ٓ- إٌبظٛه-١ِّْٛ اٌطب٘وٞ، اٌى١ٍخ اٌّزؼلكح اٌزقٖٖبد

 -ٚاٌزٛى٠غ اٌْٛوبٟٔ ٌٍْٕو ِؾّل اٌَج١طٍٟ، كاه عّخ، رو(اٌثذائً،اٌعزٚس،اٌٛالغ)اٌؼٌٛـّح اٌّضػِٛح  ،هٚع١ٗ عبهٚكٞ  1

 . 17ٓ .1998َٕٕؼبء 

،  ٞنىٚرمل٠ُ هِيٞ  ِواعؼخٞ ،ػلٔبْ ػجبً ػً: هعّخ، د58-55ٓ، فخ اٌؼٌٛـّح،٘بهاٌلِّٛبْ – ٘بٌٔ ث١زو ِبهر١ٓ 2

 .238ػبٌُ اٌّؼوفخ ع، 1998

  . 7460 ع، ، اٌْوق األٍٜٚ ٌؼٌّٛح تٛاتح ٌٍشفاٖ أَ اٌفمش ؟ا ػجل اٌٍط١ف عبثو ،3

. 97، ٓ 1998 ، ِبهً 7، ع(اٌّغوث١خ)ِغٍخ فىو ٚٔمل" ِا اٌؼًّ؟: اٌؼشب ٚاٌؼٌّٛح" ِؾّل األٛوُ،  4

، لواءاد ئٍزوار١غ١خ، ِووي األ٘واَ ٌٍلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٔؽٛ ص١اغح ػ١ٍّح:د٠ٕا١ِى١ح اٌؼٌّٛح ع١ٌّ هٚىٔبٚ،  5

.  1997ٚاإلٍزوار١غ١خ ، اٌمب٘وح، 
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: أىداف العولمة : المطمب الثاني 

 العالمية، التجارة حجـ تزيد العكلمة أفٌ  : بينيا مف جٌذابة؛ عمنٌية أىداؼ العكلمة مؤيدك      طرح

كلكف سرعاف ما اكتشؼ الباحثكف كالمفكركف أٌف تمؾ المقكالت ما ، 1العالمي االقت اد كتنعش

 :األىداؼ الحقيقية لمعكلمة يمكف تمخي يا فيما يمي، ك2ىي إال شعارات استيبلكية جكفاء

فرض السيطرة السياسية الصربية عمى األنظمة الحاكمة كالشعكب التابعة ليا، كالتحكـ في - 1

 لخدمة الم الح األمريكية كالقكل ال ييكنية ،مركز القرار السياسي ك ناعتو في دكؿ العالـ

عمى حساب م الح الشعكب كثركاتيا الكطنية كالقكمية ، المتحكمة في السياسة األمريكية نفسيا

.  3كثقافتيا كمعتقداتيا الدينية

 مف خبلؿ القضاء عمى سمطة كقكة الدكلة الكطنية ؛ت العالـاالييمنة األمريكية عمى اقت اد- 2

 حيف تستجدم ، بحيث ت بح الدكلة تحت رحمة  ندكؽ النقد الدكلي،في المجاؿ االقت ادم

كخاضعة لسيطرة االحتكارات  المجحفة، منو المعكنة كالمساعدة عبر بكابة القركض ذات الشركط

كأ بحت المكارد االقت ادية في الدكؿ العربية . 4كالشركات األمريكية الكبرل عمى اقت اد الدكؿ

كنتيجة لذلؾ  كدر الرأم . 5حكران عمى الدكؿ ال ناعية، بسبب االمتيازات الممنكحة لممستثمريف

. 6السياسي ليا

تسعى إلى تحطيـ كؿ الثكابت الدينية كالفكرية كاألخبلقية، لمك كؿ إلى بناء إنساف ىامشي، - 3

التي ىي  "دكف جذكر قكية ثابتة، كي يذكب بسيكلة في بحر الثقافة الصربية الرأسمالية المادية، 

                                                 
 . 66ٓ  ،اٌؼشت١ح اٌذٚي ػٍٝ ٚذأش١شاذٙا االلرصاد٠ح اٌؼٌّٛحٚآفو٠ٓ ، اٌؼي٠ي ػجل أؽّل 1

اٌزوث١خ فٟ فٍَط١ٓ "، ثؾش ِملَ ٌّإرّو اٌزوث١خ األٚي ثؼٕٛاْ تـ١ـٓ ػـاٌـ١ّـح اإلعـالَ ٚاٌؼـٌٛـّـح،  ٕبٌؼ اٌولت2

 . 8َ،2004ٓ- ٘ـ 1425\"ِٚزغ١واد اٌؼٖو

  . 36 َ ٓ 1998  1 ، كاه اٌج١بهق ،ػّبْ ، األهكْ ٛاٌؼٌّٛح ِؾّل ٍؼ١ل اثٛ ػيٚى، 3

 . 13 ، ٓاٌؼٌّٛح ِؾّل ٍؼ١ل اثٛ ػيٚى، 4

 . 15 ، ٓل١اط اٌرثؼ١ح فٟ اٌٛطٓ  اٌؼشتٟئثوا١ُ٘ اٌؼ١َٛٞ ،  5

 . 22 ،ٓاإلعالَ ٚاٌرؽذٞ االلرصادِٞؾّل ػّو ّبثوا ،  6
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 . 1السبلح اآلخر الذم أخذ تجار العكلمة يستخدمكنو المت اص ثركات الشعكب

متكافرة اؿلٌتمٌتع بالمٌيزات شبو ؿ ؛لشركات بنقؿ بعض ال ناعات إلى خارج الدكلة األـاـ كؽكت- 4

 الدكؿ إلى لمبيئة تمكيثان  األكثر ال ناعات ت دير، ك كم ادر الطاقة كالعمالة الرخي ة؛حيانان أ

 . ةنامياؿ

 لمعمؿ لدييا عمى ، بإغراء العمماء كالفنييف المبدعيف؛تعمؿ عمى استقطاب أفضؿ العنا رك- 5

كقد كاف ليذا التكجو ،  مما يعمؿ عمى استمرار تخمؼ المنتج الكطني،حساب ال ناعة الكطنية

 . دكر في ىجرة العقكؿ الكطنية النابصة إلى الخارج 

الدكؿ في  (كاالستثمارات كالفائدة ال رؼ)ربط اقت ادات الدكؿ النامية بالتصيرات في أسعار- 6

س لحيكية الشركات مفيي تكر" ؛ كمف ثـ انتقاؿ المكجات التضخمية إلى ىذه الدكؿ،المتقدمة

 االقت ادية، أعباء أزمتيا نقؿ مف العالمية الرأسمالية ، كبذلؾ تمٌكنت2المتعددة الجنسيات الكبرل

 بشكؿ تنحاز التي العكلمة  كديمقراطية.3النامية البمداف عاتؽ إلى ىيكمية، أك دكرية كانت سكاء

في  المت اعدة االجتماعية التكترات مظاىر مف كثير عف اآلف المسؤكلة لؤلغنياء؛ ىي مطمؽ

.  4المعمكرة أ قاع مختمؼ

الذم عانت ببلده مف آثار العكلمة في السنكات -مياتير محمد  يقكؿ رئيس كزراء ماليزيا      

ٌنما سيخضع لمدكؿ القكية المييمنة،إٌف العالـ المعكلـ لف يككف أكثر عدالن كمساكاة" :-األخيرة  . كا 

ككما أٌدل انييار الحرب الباردة إلى مكت كتدمير كثير مف الناس، فإٌف العكلمة يمكف أف تفعؿ 

الشيء نفسو، رٌبما أكثر مف ذلؾ في عالـ معكلـ سي بح بإمكاف الدكؿ الصنية المييمنة فرض 

                                                 
  .َ 2000- 1420، إٌَخ اٌقبَِخ، 35، ِغٍخ إٌجأ،ع 40، ٓاٌؼٌّٛح سؤٜ ِٚخاطش ِؼبُ ِورٚٝ، 1

ّٞي ،اٌؼٌّٛح ِؾّل ٠ؾ١بٚٞ ، 2  .فو٠م١ب ، اٌوثبٛ ئكاه  . 5َ ، ٓ 2000، ؟ ِح ػٛيج أ

  .164َٓ ، اٌى٠ٛذ ، 1990 ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، ٔفغٙا اٌشأعّا١ٌح ذعذدِوٍٟ ،  فإاك 3

 . 15 ، ٓفخ اٌؼٌّٛح 4
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 الذيف لف تككف حاليـ أفضؿ مما كانت عميو عندما كانكا مستعمريف مف قبؿ ،إرادتيا عمى الباقيف

. 1"األغنياءأكلئؾ 

الصربية عمى كالييمنة السيطرة تمكيف :      كبناء عمى ماسبؽ، فإف أىـ أىداؼ العكلمة ىك

 لمقتضيات الجميع مقدراتيا كسياساتيا؛ إلخضاع، كالتحكـ في األخرلالشعكب كاألنظمة 

. مقاكمتيـ كمعارضتيـ  عمى كالشعكب الدكؿ قدرة كالقضاء عمى مشركعيـ، كتعميؽ التبعية ليـ،

 

: وسائل العولمة لنشر وتعميم الفكر الرأسمالي : المطمب الثالث 

 لكف يبقى اليدؼ ، مف ع ر إلى آخر،ساليب عكلمة ىذا الفكر كمحاكالت نشرهأقد تختمؼ     

نيا إ. 2 كمزيد مف الثركات لبلستيبلء عمييا ،عند دعاتو تأميف مزيد مف األسكاؽ لبلستيبلؾ

 كربطيا ، لمييمنة عمى االقت ادات المحمية كاألسكاؽ،ببساطة عممية يدفعيا الجشع اإلنساني

ذا كاف البحث عف األسكاؽ كالسعي . كالح كؿ عمى أكبر قدر مف المستيمكيف،بأنظمة أكبر  كا 

نو بحث يمارس أف مايحدث ىنا يختمؼ في إلمتسكيؽ مطمب إنساني قديـ كحيكم كمشركع، ؼ

  مف ناحية، كيؤدم مف ناحية أخرل إلى إضعاؼ كؿ ماةمنافسة غير متكافئة، كربما غير شريؼ

 ، القكم كتضعؼ الضعيؼمتقكفيي . 3 مف قيـ كممارسات اقت ادية كثقافية؛قد يقؼ في طريقو

. 4اآلخر الجانب  كالتبعية مف،السيطرة مف جانب فتستمر

 

 
                                                 

تـ١ـٓ ػـاٌـ١ّـح  :ٔمالً ػٓ .2000َ٘ـ1421، 16،17ا١ٌَٛ،ع ِغٍخ اإلٍالَ، اٌذ٠ٓ ٚاٌؼٌّٛح،ٞاٌز٠ٛغو ثٓ ػضّبْ كأؽُ 1

اٌزوث١خ فٟ فٍَط١ٓ ِٚزغ١واد "، ثؾش ِملَ ٌّإرّو اٌزوث١خ األٚي ثؼٕٛاْ ٕبٌؼ اٌولت.ك، اإلعـالَ ٚاٌؼـٌٛـّـح

 .2004َ- ٘ـ 1425"اٌؼٖو

ٚىاهح :  ، ٔؾٓ ٚاٌؼٌّٛخ ، اٌو٠بٗ األطشٚؼح األِش٠ى١ح اٌرش١٘ة ٌصذاَ اٌؽضاساخ اٌرشغ١ة ٚاٌؼٌّٛح ٕجؾٟ غٕلٚه، 2

  .79َ ، ٓ 1999 ، 1اٌّؼبهف ،  ٛ

َ ، 1999اٌو٠بٗ ، ٚىاهح اٌّؼبهف،ٍٕخ ،1، ٔؾٓ ٚاٌؼٌّٛخ ، ٛاٌّصمفْٛ ٚاٌؼٌّٛح اٌضشٚسج ٚاٌضشس ٍؼل اٌجبىػٟ، 3

 ٓ71. 

  .451َ ،  ٓ 1999، اٌمب٘وح، اٌعغشاف١ا اٌغ١اع١ح اٌّؼاصشج  ِؾّل ػجل اٌغٕٟ ٍؼٛكٞ ، 4
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 : ما يمي؛  العولمة التي تحقق بيا أىدافيا وسائلمن و

  : اتـ الشركات متعددة الجنسي1

 فمنيـ كغيرىـ؛ متعددة الجنسيات عدة تعريفات مف االقت ادييف اتشيد مفيـك الشرؾ     لقد 

مناجـ، كم انع، )ك يسيطر عمى مكجكدات كأ كؿأ كؿ مشركع يمتمؾ : بأٌنياىامف عٌرؼ

 في كافة مفا ؿ الحياة ق في دكلتيف أك أكثر، كيمتد نشاط( كاستشارات كما شابييا،مكاتبك

. 1 في المجاؿ ال ناعي كالتجارم كالمالي،االقت ادية

كياف اقت ادم يعمؿ في أكثر مف بمد كاحد، أكمجمكعة كيانات :      كمنيـ مف قاؿ أنيا

اقت ادية تعمؿ في بمديف أك أكثر، أٌيان كاف الشكؿ القانكني الذم تتخذه، سكاء في مكطنيا أك في 

 إلى ينتقؿ الكطنية، بأرضو ال مة دكلي، منبت رأسماؿ كىي. 2البمد الذم تمارس فيو نشاطيا 

. العمالة مع ىذه قيكد ببل التعامؿ مف متمتعان بمزايا تمكنو الرخي ة، العاممة األيدم البمداف ذات

 البمد في إضراب قياـ ردلمجآخر،  إلى بمد مف المشركع نقؿ تقرر أف مثبلن  عمييا السيؿ كمف

  3.األكؿ

 الماضي، القرف مطمع إلى يرجع الجنسيات المتعددة لمشركات الحقيقي االنتشار أف لنا     كيبدك

ىذه  دكر كلقد تعاظـ. 4راسخ بشكؿ تكطد قد الشركات ىذه مفيكـ ـ كاف 1914 ففي عاـ

% 80في ىذا الع ر، إلى حد أنيا تتحكـ في كؿ شيء مما حكلنا، كتممؾ أكثر مف الشركات 

مف مبيعات العالـ تتـ مف خبلؿ الشركات متعددة % 80فحكالي  )5مف إجمالي التجارة العالمية

                                                 
، كاه اٌضٛهح ٌٍٖؾبفخ ٚإٌْو ،ثغلاك ، ِذخً إٌٝ دساعح اٌؾشواخ االؼرىاس٠ح اٌّرؼذدج اٌعٕغ١اخ ِؾّل ٕجؾٟ االروثٟ ، 1

1977ٓ ،25-35. 

-، هٍبٌخ ِبعَز١و ،االوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخاٌؾشواخ ِرؼذدج اٌعٕغ١اخ ٚع١ادج اٌذٌٚحاثوا١ُ٘ ِؾَٓ ػغ١ً،  2

 22، 2008ٓ- 2007اٌلّٔبهن،

   67ٓ.َ ، اٌى٠ٛذ 1990 ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، ٔفغٙا اٌشأعّا١ٌح ذعذدِوٍٟ ، فإاك 3

 .2004 ، اٌى٠ٛذ ، ٌٍزقط١ٜ اٌؼوثٟ اٌّؼٙل ،3 ٓ ، ٚلضا٠ا ذؼاس٠ف ، اٌّثاؽش األظٕثٟ االعرصّاس فٚو، ؽَبْ 4

 ّٔٛرظاً  اٌّؾرشوح اٌّض١فح،اٌّؾشٚػاخ ٚاٌذٚي اٌعٕغ١اخ ِرؼذدج اٌؾشواخ ت١ٓ اٌرؼاًِ اعرشاذ١ع١ح اٌؼض١ُ، أؽّل: أظو 5

. 12636 ع ، 1428 اٌضبٟٔ هث١غ 17 اٌغّؼخ ، اٌغي٠وح ٕؾ١فخ ،
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 تريميكف 20كيتراكـ لدل ىذه الشركات نحك، (1الجنسيات، كىك يكضح مركزىا في التسكيؽ الدكلي

كتزيد مبيعات شركتي جنراؿ ... مؤسسة مالية في العالـ ىي اآلف شركات51كأكبر ،2دكالر

كحجـ ... مكتكرز كفكرد عمى إجمالي الناتج المحمي لجميع دكؿ ما كراء ال حراء األفريقية 

 كاحتكار االحتكارية؛ المزايا مف بمجمكعة الشركات ىذه  ،كتتمتع3الشركات يزداد ضخامة

 ليا يتيح كالتسكيؽ؛ مما الجكدة مراقبة كأساليب الفنية كاإلدارية كالميارات الحديثة، التكنكلكجيا

لؼ أ 40 حيث ك ؿ عددىا إلى حكالي ؛ كاسع كسريعىاانتشارك. 4التنافسية عالميان  قدراتيا زيادة

 ع ر الشركات بأنو  ىذا الع رمف األ ح ك ؼؼ. 5 يمتد نشاطيا في كافة القطاعات،شركة

.                                 6ليذه العكلمةذراع الطكلى  باعتبارىا اؿ،متعددة الجنسيات

     كلقد بدأ االتجاه نحك العالمية عمى يد الشركات األمريكية الكبرل، التي دأبت منذ نياية 

الحرب العالمية الثانية، كبشكؿ خاص منذ الخمسينات، عمى زيادة استثماراتيا المباشرة خارج 

الكاليات المتحدة، كذلؾ بإنشاء كحدات إنتاجية في كندا، كدكؿ أكركبا كأمريكا البلتينية، في إطار 

كسرعاف ما حذت الشركات األكركبية حذك الشركات األمريكية، . استراتيجية إنتاجية عالمية مكحدة

... بعد أف استردت أكركبا أنفاسيا بعد الحرب العالمية الثانية، كأعادت بناء قكتيا االقت ادية

ـ، التي أنشأت السكؽ األكركبية المشتركة دفعة جديدة 1957كلقد جاءت معاىدة ركما سنة 

كأخيران جاء دكر الشركات اليابانية لتدخؿ ىي األخرل ...لمشركات األكركبية في ىذا االتجاه

                                                 
، ِغٍخ اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ،      إٌظاَ اٌؼاٌّٟ اٌعذ٠ذ ٚأؼىاعاذٗ االلرصاد٠ح ػٍٝ اٌٛطٓ اٌؼشت١ٍّٟؾخ فٛىٞ، 1

 . 45، 1994ٓ اٌمب٘وح، – ، ِؼٙل اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ 22ع 

-، اٌى١ٍخ اٌّزؼلكح اٌزقٖٖبداٌٛظٗ اٌؽم١مٟ ٌٍمش٠ح اٌى١ٔٛح: ػٌّٛح األصِاخ -  ػٌّٛح االلرصاد ١ِّْٛ اٌطب٘وٞ، 2

. 7اٌّغوث١خ ، ٓ- إٌبظٛه

  .6، اٌى٠ٛذ ، 2007ٓ، روعّخ ٕللٟ ؽطبة ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌغ١طشج اٌصاِرحٔٛه٠ٕب ١٘ورٌ،  3
4

 اٌؼوثٟ،ع اٌق١ٍظ فٟ اٌٖٕبػٟ اٌزؼبْٚ ِغٍخ ، اٌرىٌٕٛٛظ١ا ٚٔمً اٌّثاؽش األظٕثٟ االعرصّاس ؼٛي ِطاٌؼح اٌفبهٚق، ػّو 

 .187 ٓ ، 2001 أوزٛثو ، 86
 .12َ ، 1998ٓ ، 228 ، ِغٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثٟ، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، عفٟ ِفَٙٛ اٌؼٌّٛح١ٍٓ ، ا ١ٍل 5ٞ

 .َ 2003- ٘ـ 1423 ، 1 ،  16ٛ ، ٕبٌؼ اٌولت ، ٓاٌؼٌّٛحأظو  6
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معترؾ الدكلية، رغـ أف ىذا الدخكؿ جاء متأخران بعض الشيء بالمقارنة بالشركات األمريكية 

 .  1كاألكركبية

دفعت الشركات المتعددة القكميات بالخطكات األساسية لنشكء العكلمة، كذلؾ مف خبلؿ      ك

عممت الشركات العالمية متعددة الجنسية ك...نتاجيا كتكزيعياإقياميا ىي نفسيا بعكلمة عمميات 

. التجارة الدكلية، كاالستثمار األجنبي المباشر: عمى عكلمة النشاط اإلنتاجي، بآليتيف ميمتيف ىما

كقد أدل دعـ سياسات  ندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي، التي شجعت عمى الخ خ ة في 

تباع سياسة السكؽ الحرة، أدل إلى مشاركة الشركات األمريكية كاألكربية كاليابانية، في االعالـ، ك

رأس ماؿ الشركات في الدكؿ الفقيرة، كنقؿ الم انع مف المراكز الرأسمالية الصربية إلى أسكاؽ 

العالـ النامي، حيث تككف األيدم العاممة رخي ة، مما يعكد بالنفع عمى الشركات العالمية عمى 

 .المدل البعيد

، بإضعاؼ سيادة الدكؿ المت مة؛ كيمكف إيجاز أثر ىذه الشركات عمى االقت اد الدكلي     

ضعاؼ ميزاف ،  كخمؽ شريحة اجتماعية طفيمية،كاالجتماعي، كتقميص دكرىا االقت ادم كا 

غرائيا بمنحيا عائدان ، كحرماف الدكؿ المضيفة مف أنشطة البحث العممي كالتطكير،المدفكعات  كا 

كبنفس الكقت استصبلؿ المزايا النسبية ،  إلبعادىا عف إرساء قاعدة إنتاجية ليا،أكبر الستثماراتيا

كالمساىمة ، كلجكء ىذه الشركات لمتمكيؿ مف السكؽ المحمية في المرحمة البلحقة، لمدكؿ المضيفة

. 2 كزيادة الفساد في المجتمع،بمعدالت منخفضة في العبء الضريبي

مف الكاضح جدان كىك يتبيف مف الحجـ ؛ ؼالتأثير عمى النظاـ النقدم الدكلي    أما مف ناحية 

 ، كاالحتياطات الدكلية المتكافرة لدل الشركات المتعددة الجنسيات،الضخـ مف األ كؿ السائمة

                                                 
 . ، اٌّإٍَخ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍخ ٚإٌْو 7-5 ، ٓاٌؾشواخ اٌّرؼذدج اٌم١ِٛحؽَبَ ػ١َٝ،  1

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚا١ٌَبٍخ-اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ  األوبك١ّ٠خ،  اٌؾشواخ ِرؼذدج اٌعٕغ١اخ ٚع١ادج اٌذٌٚح ، اثوا١ُ٘ ِؾَٓ ػغ2ً١

  .14 ،ٓاٌلّٔبهن–
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 كاالستقرار النقدم ،مدل التأثير الذم يمكف أف تمارسو ىذه الشركات عمى السياسة النقدية الدكلية

فإذا أرادت ىذه الشركات، كبقرار يتخذ مف جانب المسؤكليف عف إدارة الشركات المتعددة . العالمي

كتستطيع . 1 أزمة نقدية عالميةلؿإ مما يؤدم ؛الجنسيات بتحكيؿ بعض األ كؿ مف دكلة ألخرل

البنكؾ كالشركات عابرة القكمية في المجاالت األخرل أيضان أف تتبلعب بالمضاربة في أسكاؽ 

النقد؛ عف طريؽ تحريؾ ىذه األمكاؿ عبر الحدكد، أك تحكيميا مف عممة ألخرل، بؿ إف تحرؾ 

جزء  صير مف االحتياطات النقدية اليائمة لدل سكؽ العممة األكركبية، كفيؿ بإحداث أزمة 

مميار 100-50كقٌدرت مجمؿ خسائر الدكؿ النامية بسبب تحٌكـ ىذه الشركات بحكالي . 2طاحنة

عادة ، كمكادىا الخاـ بأقؿ األسعارالمستضعفةشراء مكارد الدكؿ  كأيضان فإف .3دكالر سنكيان   كا 

 إليو يضيفكف ،في حالة البتركؿ ك األسعار،غمىبأبيعيا ليا في  كرة جديدة ، ثـٌ ت نيعيا

.  4الت نيعي  ضريبة تمكث أجكائيـ نتيجة الشطط:تعني كىي ؛ضريبة يسمكنيا ضريبة الكربكف

     كالشركات المتعددة الجنسيات ال تعمؿ في ببلد المسمميف إاٌل في قطاعات الم ارؼ 

ضعؼ سيادة فيي ت )كاالستيراد كال ناعات االستخراجية، كىي ال تؤدم إلى النمك المتكازف أبدان 

 عمى حساب  اجتماعية طفيميةتكجد فئة ك،جتماعياال كتقمص دكرىا االقت ادم ك،الدكؿ

 الستصبلؿ جيكدىا ، كعرقمة أنشطة البحث العممي كالتطكيرعف الدكؿ المضيفة تيبعد كاألكثرية،

غرائيا بمكاردىا المختمفة، عمى الكاممة السيطرة ممارسة أجؿ مف ثركاتيا؛ استيراد بضائعيا  كا 

كال تقكـ ىذه الشركات كما تفعؿ في جنكب كشرؽ آسيا كأمريكا البلتينية باالستثمار . (الجاىزة

كأكؿ ما تفكر فيو ىذه الشركات عندما تقرر العمؿ في أم بمد؛ ىك قتؿ المنافسة . ال ناعي

                                                 
 . 15،ٓ اٌؾشواخ ِرؼذدج اٌعٕغ١اخ ٚع١ادج اٌذٌٚح ، اثوا١ُ٘ ِؾَٓ ػغ1ً١

. 50  ، 107ٓ٘ـ، ع1407، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌؾشواخ ػاتشج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً اٌظا٘شج اٌم١ِٛحِؾّل ا١ٌَل ٍؼ١ل ،  2

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚا١ٌَبٍخ-اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ  األوبك١ّ٠خ،  اٌؾشواخ ِرؼذدج اٌعٕغ١اخ ٚع١ادج اٌذٌٚح ، اثوا١ُ٘ ِؾَٓ ػغ3ً١

 .  9 / 4 / 2011 ، 3331ع - اٌؾٛاه اٌّزّلْ ،ٞ ِؾّل ػبكي ىن:  ، ٔمالً ػٓ 18 ،ٓاٌلّٔبهن–

          .7/11/2000 -ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ- ،ِٛلغ ئٍالَ ػٍٝ اٌطو٠كاٌؼٌّٛح ٚلضا٠ا اٌؼصش،  كٍٛلٟ ؽ١ٍَٓل 4
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المحمية؛ فتشترم الشركات المحمية القائمة؛ كىذا يؤدم إلى إضعاؼ اإلنتاج المحمي، كيزيد مف 

. 2 لمرأسمالية الدكلية – 1االقت ادية- تبعية الدكلة 

ال تقت ر أىمية ىذه الشركات عمى كزنيا االقت ادم فحسب، بؿ تعكد أىميتيا أيضان إلى     ك

 ؛ ألف 3كأشد ما يخيؼ الشركات ىك ثكرة المستيمؾ، كليس  دكر تشريع جديد. كزنيا السياسي

ىذه األمكاؿ تيشترل بيا حككمات، عف طريؽ ما يسمى بالمعكنات كالمشاريع االقت ادية، تقكؿ 

تأتي مع األمكاؿ قيكد - :  العضك في جماعة األمـ المتحدة لمبحكث–المؤرخة ريتشؿ ثاكرت 

. فإذا أخذت األمـ المتحدة ماالن مف شركات النفط سنة إثر سنة، فستعتاد االعتماد عمييا. تبلزميا

ليست ىناؾ شركط، أفميست لدينا رغبة في أف نبقييـ - 4ستاندرد أكيؿ- كحتى لك قالت شركة

، ألف يككف مف األ عب حؿ األمكر في الشرؽ األكسط  فإذا أ بحت الحككمة . سعداء؟ كعندئذو

.  5كالشركات شركاء، فمف الذم سيتكلى التحكيـ إذا ساءت األمكر؟

   كما يعانيو العالـ مف استعمار كمناطؽ نفكذ كغزك اقت ادم، إف ىك إال نتيجة ىذه الشركات 

االحتكارية، كنتيجة جعؿ الثمف ىك الذم يكزع الثركة، فتجمع ثركات العالـ عمى ىذا األساس، 

لتكضع في أيدم االحتكارات الرأسمالية، كذلؾ كمو مف جراء سكء القكاعد التي نص عمييا النظاـ 

 .   6االقت ادم الرأسمالي

                                                 
ٟ٘ اٌؾبٌخ اٌزٟ ْٔأد ِٓ ػ١ٍّخ ربه٠ق١خ رُ ثّمزٚب٘ب ئٌؾبق اٌلٚي اٌّؼوٚفخ ؽب١ٌبً ثلٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش : اٌرثؼ١ح االلرصاد٠ح 1

 ، ل١اط اٌرثؼ١ح فٟ اٌٛطٓ اٌؼشتٟئثوا١ُ٘ اٌؼ١َٛٞ ، . ثبٌٕظبَ اٌوأٍّبٌٟ اٌؼبٌّٟ ِٓ ِٕطٍك ػلَ اٌَّبٚاح ٚػلَ اٌزىبفإ 

 .  13، 1ٓث١وٚد ، ٛ- ِووي كهاٍبد اٌجؾٛس اٌؼوث١خ 

 . 48 ، ٓاإلعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج٠ٍٛف وّبي ،  2

   .141، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرحٔٛه٠ٕب ١٘ورٌ ، : أظو 3

فٟ اٌؼبٌُ، ٌٚؼً اٌّضبي األفًٚ  اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد ِٓ أوجو ٚأللَ رؼلّم  (Standard Oil): عرأذسد أ٠ًٚ 4

، ٚاٌزٟ رأٍَذ ِٓ " ئوَْٛ ِٛث١ً " ٌزىْٛ ػ١ٍٗ ا١ٌَٛ ٘ٛ ّووخ" ٍزبٔلهك أ٠ًٚ " ٌز١ٙٛؼ اٌؾغُ اٌٙبئً اٌنٞ وبٔذ 

أوجو ّووخ فٟ " ئوَْٛ ِٛث١ً " ، ٚرؼل ّووخ "ٍزبٔلهك "  اٌزٟ ٔزغذ ػٓ رفى١ه 34ألِبط ّووز١ٓ فمٜ ِٓ اٌْووبد اي 

 ١ٍِبه كٚاله ، وّب ثٍغذ اٌم١ّخ اٌَٛل١خ 377.5 َ 2006اٌؼبٌُ ِٓ ؽ١ش اٌّج١ؼبد ٕٚبفٟ األهثبػ ٚاٌزٟ ثٍغذ فٟ ػبَ 

  . ١ٍِبه كٚاله505ٔؾٛ  2007َ-7-12 ٌٍْووخ فٟ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%

D9%88%D9%8A%D9%84 

:  ، ٔمالً ػ209ٓ ، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرح 5
 CHRISTOPHER AVERRY. BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN A TIME OF CHANGE. LONDON.2000 

 . 39٘ـ ، 2004َ/1425ٓ ٌجٕبْ ،– ، كاه االِخ، ث١وٚد 6 ، ٛإٌظاَ االلرصادٞ فٟ االعالَرمٟ اٌل٠ٓ إٌجٙبٟٔ ،  6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
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 كاألكضاع الخطيرة الضاغطة، ممٌزؽ كضعيؼ ،كالكطف العربي حياؿ ىذه التكتبلت الكبيرة      

خضاعيا، كالتحكـ بمساحات اقت اده تحٌكمان مباشران، كالسٌيما  كفقير، يسيؿ ا طياد أقطاره كا 

يداعيا في الصرب  ثركاتو الرئيسة كالنفط، كيزيده بعض أىمو إفقاران كضعفان بضخ األمكاؿ منو، كا 

 . 1خا ة، كاستثمارىا بما يقكم عدكىـ

 مف ، حدٍّ بعيدإلىالشركات متعددة الجنسيات حٌكلت العالـ إلى كياف مٌكحد     يتبٌيف مف ذلؾ أف 

 حيث كثافة االت االت كالمعامبلت فيو، كبالتالي مف خبلؿ ىذه الشركات بدأت تنتشر العكلمة

.  عمى كافة المستكيات كتتكسع

: المؤسسات االقتصادية الدولية . 2

لصرض العكلمة ، استعممت إلى جانب الشركات العابرة ىناؾ عدة مؤسسات اقت ادية دكلية   

:  ؛ىما مؤسستيف ميمتيف،قد أنشأت الدكؿ الصربية في نياية الحرب العالمية الثانية، ؼاالقت ادية

 (القكة المييمنة)األمريكية  استصمتيما الكاليات المتحدةالٌمذيف  دكلي؛ ندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ اؿ 

جؿ تحقيؽ م الحيا أ مف السكفيتي،االتحاد  منذ انتياء الحرب الباردة التي انتيت بسقكط

حيث ألزمت ىاتاف المؤسستاف كثيران مف الدكؿ التي ؛ بريطانيا كم الح حمفائيا الصربييف خا ة

الجتماعية اضاعيا االقت ادية ككبرامج إعادة ىيكمة تنظيـ أل ؿمنيا، بقبكاحتاجت لممعكنة 

  :تبني سياسات السكؽ التي تتضمف  باتجاه،كالسياسية

 تحرير التجارة كتشجيع القطاع الخاص- 

  تنفيذ برامج الخ خ ة- 

  جدكلة الديكف الخارجية -

                                                 
 .221َ، 1998ٓ ،4، ِغٍخ اٌفىو ا١ٌَبٍٟ، كِْك، عاٌؼٌّٛح ٚاٌصمافح ػٍٟ ػمٍخ ػوٍبْ، 1
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 . 1تقميص أكجو ال رؼ االجتماعي الذم يتضرر منو في العادة الفقراء -

بأف أغمبية األ كات فيو تسيطر عمييا ...     كنستطيع أف نمٌخص سياسة البنؾ الدكلي كدكره 

األثر األقكل يبقى حكران عمى الكاليات المتحدة األمريكية )الدكؿ الرأسمالية ال ناعية الكبرل، ك

مف أسيـ البنؾ، حيث % 25كالتي تعتبر أكبر حاممة أسيـ في البنؾ الدكلي؛ إذ يفكؽ ن يبيا الػ 

.  2(تخكليا ىذه النسبة، حؽ النقض الفيتك في أم لحظة، كضد أم دكلة تشاء

انشاء الجات مفاكضات بعد دكليان، التجارة تحرير  أيقرٌ  ذلؾبعدك   .3العالمية التجارة منظمة ك 

إف منظمة التجارة العالمية تسمح لمدكؿ الصنية : "- رئيس كزراء ماليزيا- مياتير محمد    يقكؿ 

 إلى منظمة التجارة القائمة في ببلد العالـ اإلسبلميانضماـ الدكؿ ؼ. 4 "بابتبلع الدكؿ الفقيرة

األسكاؽ المحمية لمدمار؛  مما يعرض ؛ سكؼ يسمح بتدفؽ السمع إلى األسكاؽ بدكف قيكد،العالمية

؛ مما يزيد أكثر مف تبعية اقت اد البمداف مف حيث الجكدة كالتكاليؼألنيا ال تستطيع المنافسة 

ال تشمؿ اتفاقية الجات حرية انتقاؿ العمالة إلى الدكؿ ك. النامية القت اديات أكركبا كأمريكا

 ،أكد التقرير االقت ادم ال ادر عف مجمس الكحدة االقت ادم العربيكلقد . المتقدمة لمعمؿ بيا

 بانضماميا كتطبيقيا لقرارات ،مميار دكالر 2 إلى1.5 أف الجزائر مثبلن ستخسر سنكيان ما بيف

 . 5"الجات"اتفاقية التعريفة الجمركية 

:     كيمكف ر د بعض اآلثار السمبية التفاقية الجات األخيرة عمى الدكؿ النامية؛ فيما يمي

اإللصاء التدريجي لمدعـ المقدـ لممنتجيف الزراعييف في الدكؿ ال ناعية، مما يؤدم إلى - 1

تصيرات في البنية الجصرافية لمعرض، السيما بعد أف تـ تحكيؿ القيكد الكمية المفركضة عمى 

                                                 
 http://etudiantdz.com/vb/t22878.html ،اٌّفَٙٛ االلرصادٞ ٌٍؼٌّٛح 1

 .  52َ ، 1994ٓ ، 1 ، ١ٍٕبء ٌٍْٕو ، ٛاٌثٕه اٌذٌٟٚهِيٞ ىوٟ ،  2

ٚاٌؼبٌُ  اٌؼوة ٔلٚح ئٌٝ ِملِخ ٚهلخ ، ؟ اٌؼٌّٛح شمافح أَ اٌصمافح اٌصماف١ح،ػٌّٛح ٚا٠ٌٛٙح اٌؼٌّٛح ، ثٍمي٠ي اإلٌٗ ػجل 3

 . 97ٓ ، 1998آماه ، 229 ،ع اٌؼوثٟ اٌَّزمجً ِغٍخ ، 18-1997/12/20اٌؼوث١خ ث١وٚد اٌٛؽلح كاهٍبد ِووي ٔظّٙب

 عبء مٌه فٟ وٍّخ أٌمب٘ب أِبَ ِإرّو ٌٛىهاء فبهع١خ كٚي ِٕظّخ اٌّإرّو اإلٍالِٟ اٌنٞ أؼمل فٟ وٛاٌّجٛه فٟ اٌَبثغ 4

  .27َ ، 2003ٓ٘ـ 1423 – 1 ٛ–ٕبٌؼ اٌولت  - اٌؼٌّٛحٔمالً ػٓ .2000َٚاٌؼْو٠ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ 

. ٘ـ1412-  ِغٍخ اٌّغزّغِمبي: ٚسِٛص اٌغ١ادج اٌٛط١ٕحاٌؼٌّٛح  5
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ذلؾ ألف الحماية الزراعية كانت تعتمد إلى حٌد , الكاردات مف السمع الزراعية إلى قيكد سعرية

,  كعميو ستزداد مشاكؿ الدكؿ المتخمفة مف جراء ىذه اإلتفاقية, كبير عمى القيكد غير التعريفية

 كاألمريكي مألف أسعار المنتجات الزراعية الناتج عف إلصاء الدعـ مف جية، كالتنافس األكركب

مما يؤدم إلى تدىكر شركط التبادؿ، الذم تتحمؿ عبئو الدكؿ , عمى كسب األسكاؽ ك تقسيميا

ك ينبأ بزيادة اختبلليا , كىذا ما ييدد مكازيف مدفكعاتيا, المتخمفة التي تعاني مف التبعية الصذائية

 . 1ك ىذا ما يفسح المجاؿ كاسعان أماـ تدخؿ  ندكؽ النقد الدكلي, في السنكات القادمة

إٌف إقرار الجات الحماية عمى الممكية الفكرية، ييعٌد في الكاقع قيدان يعكؽ الدكؿ المتخمفة عف - 2

كىي في الكاقع تعد بمثابة رسالة رمزية مكجية ليذه الدكؿ مفادىا؛ أف ع ر تكرار , التطكر

 . 2ك معجزة شرؽ آسيا، قد انتيى، كال يمكف تكراره, المعجزة اليابانية

قد يؤدم االنخفاض التدريجي في الرسـك الجمركية، إلى عجز، أك زيادة عجز المكازنة - 3

أك عدـ تنامي اإليرادات البلزمة لتمكيؿ النفقات العامة المتزايدة، مما , العامة في الدكؿ النامية

ك فرض ضرائب أك رسـك جديدة عمى األفراد كالمشركعات، مما قد , يؤدم إلى زيادة الضرائب

 .3يككف لو آثار سمبية عمى تكمفة اإلنتاج

فقبؿ اجتماع منظمة "      كحتى نعمـ حقيقة ىذه المنظمات، ننظر ما يحدث في الخفاء ، 

ـ، أرسمت كزارة التجارة األمريكية رسائؿ إلى سفيرم 2001التجارة العالمية في الدكحة في نكفمبر 

إذا لـ يمتـز بمداىما باقتراح : جميكرية الدكمينكاف كىاييتي لدل منظمة التجارة العالمية؛ تقكؿ فييا

الحككمة األمريكية في المشتريات، فإف األمريكييف لف يرضكا عف المساعدات المقترحة ليذيف 

 دكلة 28؛ حتى إف (كىذه العممية ليست ظالمة كحسب؛ كلكنيا عممية ابتزاز ممنيجة). البمديف

                                                 
, عبِؼخ اٌغيائو, حِؼٙل اٌؼٍَٛ اإللزٖبكٞ, هٍبٌخ ِبعَز١و, ِٓ اٌعاخ إٌٝ إٌّظّح اٌؼا١ٌّح ٌٍرعاسج, ثٓ ٍِٛٝ وّبي 1

 . 157-156ٓ , 1996اثو٠ً 

 .158ٓ , اٌّوعغ اٌَبثك, ثٓ ٍِٛٝ وّبي 2

. 43ٓ , 1996اٌمب٘وح , أوبك١ّ٠خ اٌَبكاد ٌٍؼٍَٛ اإلكاه٠خ, اٌعاخ ٚ اٌرؽذ٠اخ, ػجل اٌؼظ١ُ ؽّلٞ  3
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ال يقدركف -  عضكان 139كعدد األعضاء الكمي في المنظمة - مف الدكؿ األعضاء في المنظمة 

مف , كال يمكف ليـ التفاكض. حتى عمى كضع ممثؿ كاحد لكؿ منيـ في مقر المنظمة في جنيؼ

, ماالكم, جزر السممكف, غينيا بيساك, دكمينيؾ, بكركينافاسك, بكتسكانا, البنيف, بميز: "ىذه الدكؿ

  .1"الطكغك, التشاد, سكريناـ, ساف لكسي,  جميكرية إفريقيا الكسطى, النيجر, ناميبيا

     كبينما نجد أف نفكذ الدكؿ النامية في منظمة التجارة العالمية ضئيؿ جدان، فإف نفكذ الشركات 

كبير جدان، عمى الرغـ مف أف المنظمة في ظاىرىا منظمة دكؿ؛ لقد كضعت قكاعد النظاـ، كفي 

. 2أذىاف كاضعيو م الح الشركات الكبرل

     إذف فالعالـ اإلسبلمي يكاجو اليـك الكثير مف التحديات االقت ادية، كالتي تجعؿ منو فريسة 

.   سيمة لآلخريف، كتابعان ليـ، عف طريؽ ىذه المؤسسات الدكلية؛ تحت كثير مف الذرائع كالمبررات

 

: ىا أخطار ونتائج عولمة األسواق: المطمب الرابع 

: إف سمبيات العكلمة كمساكئيا كثيرة؛ كمنيا ما يمي 

 بسبب ؛ كمف ثـ إضعاؼ األمف االقت ادم،االقت ادية تزايد معدالت االنكشاؼ كالتبعية- 1

  ما حدث في تقمبات البكر ات العالمية فيؾ ؛بتقمبات الساحة الخارجية ربط االقت اد الكطني

أمريكاف إنترناشيكناؿ »  كتعٌسر شركة،«ليماف براذرز» بسبب إفبلس بنؾ ؛ـ2008سبتمبر 

 .اإلفبلس أكبر شركات التأميف في العالـ كتعرضيا لخطر« جركب

بالتخمي عف دكرىا  البلإنسانية، حيث البقاء لؤلقكل مع مطالبة الدكؿ رأسمالية السكؽ- 2

تعكيد السكاف عمى نمط االستيبلؾ   لتخفيؼ حدة الفقر بيف سكاف الدكلة الكاحدة، معاالجتماعي،

أك ينح ر دكر الدكلة ىنا عمى التدخؿ عف طريؽ  كال يقت ر.  كاإلفراط في االستيبلؾ،الصربي
                                                 

1 Jean claude lefort, l’ OMC à t-elle perdu le sud , N° 2750, les document information de l’assemblé nationale; 2000, P 54 

 . 92 ، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرح 2
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يمتد ليشمؿ الدكر األساسي لمدكلة عف طريؽ بناء خدمات  الدعـ العيني أك النقدم، كلكف

 .مجاؿ التعميـ كال حة كاإلسكاف كالنقؿ  جيدة فياجتماعية

 بإلصاء لبللتزاـ ، بسبب ارتفاع تكمفة شرائيا؛رفع أسعار مدخبلت المنتجات الزراعية كالصذائية- 3

. 1 تطبيقنا التفاقات منظمة التجارة العالمية؛الدعـ

كالنتيجة االجتماعية ليذا التركيز المفرط لمثركة عمى . تركيز الثركة عمى المستكل الدكلي- 4

تعميؽ اليكة بيف الدكؿ، كبيف شرائح المجتمع الكاحد، ليس فقط بيف  ال عيد العالمي ىي

. الفئة الكاحدة  كبيف الف ائؿ كاألفراد داخؿ،بؿ أيضان بيف الفئات داخؿ الطبقة الكاحدة ،الطبقات

مف رؤساء مؤسسة بنكية مثبلن   أف يساكم دخؿ فرديف أك ثبلثة- كىذا حا ؿ بكثرة -فقد يح ؿ

 . 2المكظفيف ال صار كالمتكسطيف ما يعادؿ دخؿ ن ؼ العامميف في تمؾ المؤسسة مف

 الميبرالية العكلمة تساىـ"أف ذلؾ نتائج مف ككاف اإلنفاؽ عمى التسمح،باستنزاؼ معظـ المكارد - 5

 بسبب ؛االختناؽ مف تعاني التي كالدكؿ األفراد لدل المطمؽ اإلفقار لظاىرة السريع االنتشار في

 اعات،لمجكا اإلفقار، مف الميبرالية العكلمة اتيأفرز التي فالتحديات .االقت ادم نمكىا ضعؼ

 مف تعتبر السياسية، الحريات غياب أك كال حة، التعميـ أنظمة كغياب أنكاعو، بكؿ كالتيريب

 22 كمات مسمحة، نزاعات في شخص 800000 مات المثاؿ سبيؿ فعمى بمكاف، الضخامة

 كأ اب، اعةلمجا مف نسمة مميكف 800اليكـ كيعاني ال حية الرعاية نقص بسبب نسمة مميكف

 في منيـ % 95 مف أكثر العالـ؛ أنحاء مختمؼ في البشر مف مميكنا 60مف أكثر اإليدز مرض

 البشر مف مميار 1,8 اليكـ ىناؾ كال حراء، جنكب إفريقيا بمداف في % 70ك النامية، البمداف

.  3 "اليكـ في كاحد دكالر مف بأقؿش العي في يستمركف

                                                 
 www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=321454،اٌؼٌّٛح ت١ٓ ذؼ١ّك اٌفمش ٚ ذط٠ٛمٗ  1

: ذ١ّٕح اٌفٛاسق ٚذؼ١ُّ اٌفمش: ٌؼٌّٛحا،  ِؾّل ػبثل اٌغبثوٞ  2

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=43119         

. 355 ٓ ،.َ 2004 ٍٕخ اٌؼوة، اٌىزبة ارؾبك :كِْك -كهاٍخ -اٌعذ٠ذ اٌشأعّا١ٌح ٚظٗ اٌّل٠ٕٟ، ٚف١كد 3
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عدالت الفقر ـزيادة بسبب )؛1 تنٌمي الجريمة العالمية، ك تزيد ظاىرة اإلق اء االجتماعي-6

.  (نتيجة تقميص الدكلة لمدعـ االجتماعي، كالبطالة

: ك فة  ندكؽ النقد الدكلي كالمؤسسات المالية الخا ة ىي نفسياؼ: األزمات المالية- 7

خ خ ة القطاع العاـ لمخدمات، تخفيض كبير في الميزانيات االجتماعية، رفع نسبة الفائدة، 

بالضركرة عف تطبيؽ ىذه السياسات انفجار البطالة كالتكتر ينتج ك. تخفيض األجكر الفعمية

  . االجتماعي

 مف أم مالي؛ اقت اد إلى الحقيقي االقت اد تحكيؿ في المدمر المالية العكلمة       كدكر

 غير مالية أدكات عمى يقكـ مالي اقت اد إلى كالخدمات، السمع كتبادؿ يقـك بإنتاج عيني اقت اد

 الكساد ىاكية إلى العالمية االقت ادات ييدد بانزالؽ مما عينية، حقيقية بأ كؿ مرتبطة

 .كاإلفبلس

نظران  النامية، الدكؿ في متزايدة معاناة إلى العكلمة النامية، فقد أدت الدكؿ عمى      أما تأثيرىا

 في المجتمعات ييدد مٌما المتعددة الجنسيات، الشركات مع غير متكافئة منافسة في لدخكليا

 في معاناتيا ، كتعميؽ2فقط إلنتاج العكلمة مستيمؾ إلى كتحكيميا كالتخمؼ، بالتأخر النامية الدكؿ

 فئة ضمف التزاؿ تعد دكلة ٨ِ أف ـ؛٩٩٦ُعاـ  ركما قمة كثائؽ كشفت فقد الصذائية، الفجكة

 تعاني دكلة ٦ْ الفاك؛ أف منظمة تقارير ذكرت كما عربية،  دكؿ9 منيا الصذائي، العجز بمداف

 فإف العربي الكطف كأما إنساف،  مميكف٨َْ يبمغ العالـ في الجائعيف عدد كأف جزئية، مجاعة

                                                 
بن،  1 ّّم . 2001\9\3، ٌٕلْ، 2310، ع(اٌؾٛاكس) ، ِغٍخ ِغرمثً اٌصؽافح اٌؼشت١ح فٟ ظً اٌؼٌّٛحِؾّل اٌَ

،ِغٍخاالكهاح ٚااللزٖبك 69ٚآفو٠ٓ،ٓ اٌؼي٠ي ػجل ،أؽّلاٌؼشت١ح  اٌذٚي ػٍٝ ٚذأش١شاذٙا االلرصاد٠ح اٌؼٌّٛح:أظو 2

. 2011َ-86ع
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 المباشرة النتائج إحدل كىذه الحاؿ، ىي الفقر، خط تحت يعيشكف عربي مميكف ٧ّ مف أكثر

.  1كالتيميش كالتبعية الفقر زيادة في لمعكلمة

.     يتضح مما سبؽ أف نتائج العكلمة خطيرة، بؿ كارثية؛ خا ة عمى الدكؿ الفقيرة كالنامية 

 يدفعنا إلى البحث، كالتساؤؿ عف إمكانية تطبيؽ نظاـ بديؿ، يككف قادران عمى تجاكز كؿ    مما

المشكبلت التي تعاني منيا البشرية؛ كال أفضؿ مف تطبيؽ النظاـ اإلسبلمي؛ ألنو نظاـ رباني 

.   ي مح لمبشرية جمعاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                 

  ،اٌصاٌس اٌؼاٌُ دٚي فٟ ِٚغرمثٍٙا اٌغ١اع١ح إٌظُ ٚاذعا٘اخ أؽىاي ذؽذ٠ذ فٟ اٌخاسظٟ اٌؼاًِ أشش اٌؼجبً، ِبعل 1

 ٌٍؼٌّٛخ االعزّبػ١خ ا٢صبه ٔمالً ػٓ ٕم٘مٔم ٓ ، ٔمٓمٓمٕم ا١ٌَب١ٍخ، اٌؼٍَٛ و١ٍخ ثغلاك، عبِؼخ ِْٕٛهح، غ١و كوزٛهاٖ أٛوٚؽخ

 111اٌوٙب ٓ ػجل ٛبهُ  ، اٍؼلاٌضبٌش اٌؼبٌُ كٚي ػٍٝ
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: النظام االقتصادي اإلسالمي؛ خصائصو والفروق بينو وبين النظام الرأسمالي 

في اإلسالم النظام االقتصادي خصائص : المبحث األول 

: الممكية في اإلسالم : المبحث الثاني 

تعريؼ الممكية :  المطمب األكؿ 

أنكاع الممكية : المطمب الثاني 

الفروق بين النظام اإلسالمي والنظام الرأسمالي : المبحث الثالث 
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 اإلسالمفي  النظام االقتصادي خصائص: المبحث األول 
 

تمييد 
 

 كاآلليات ،االجتماعية العدالة مسألة غيره؛ عف اإلسبلمي االقت اد بو تىميز ما"     إٌف مف أىـ 

 .1" تحقيقيا ألجؿ كالثركات الدخكؿ تكزيع في المتخذة

     فاإلسبلـ ينظر لئلنساف عمى أنو مستخمؼ لعمارة ىذا الككف، فيستصؿ خيراتو الظاىرة 

ـٍ ًفييىا ﴿: تعالىقاؿ كالباطنة االستصبلؿ األكفأ، كي ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى   كقاؿ(61:ىكد) ﴾ ىيكى أىٍنشىأىكي

ـٍ ًفي مىا : تعالى كي اتو ًليىٍبميكى ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى كي فىعى بىٍعضى ًئؼى اأٍلىٍرًض كىرى بلى ـٍ خى عىمىكي ﴿كىىيكى الًَّذم جى

﴾ ـٍ أكجو النشاط االقت ادم في اإلسبلـ محككمة بالحبلؿ كالحراـ، كىي ك ".(165:األنعاـ)آتىاكي

الضارة التي تبدد جانبان ميمان  القاعدة التي تسٌد كؿ منافذ الشيكات، كأنكاع السمكؾ غير السكٌم أك

ٍفًسًديفى  كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ  ﴿: تعالى، قاؿ2"مف مكارد المجتمع  ﴾ اٍلمي

ًحيىا﴾ ﴿: تعالى كقاؿ،(77: الق ص) المشكمة في  ؼ.)56: األعراؼ)كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍ بلى

   .  الثركاتتكزيع في عدالة ، كعدـ اؿ التق ير في استصبلؿ مكارد الطبيعةىاسبب؛ نظر اإلسبلـ

      كقد اعترؼ بعض عمماء كمفكرم الصرب بحقيقة نا عة، تتمثؿ في أىمية النظاـ 

كما يحتكيو مف مبادئ كأسس عامة، كفيمة بإيجاد حمكؿ جذرية لممشكبلت التي تكاجو . اإلسبلمي

الذم " جاؾ أكسترم"المجتمعات في ظؿ األنظمة االقت ادية المعا رة، منيـ الكاتب الفرنسي 

، إلى أٌف طريؽ اإلنماء االقت ادم ليس "اإلسبلـ أماـ التطكر اإلقت ادم"أشار في كتابو 

نما ىناؾ نظاـ ثالث : مح كران بيف النظاميف االقت ادييف المعركفيف الرأسمالي كاالشتراكي، كا 
                                                 

-ثبرٕخ -ٌقٚو اٌؾبط عبِؼخ-ِبعَز١و،هٍبٌخ اإلعالِٟ االلرصاد فٟ ٌٍٍّى١ح اٌرٛص٠ؼٟ اٌذٚس، لبٔخ   اٌطب٘و1

 . (ط) ،اٌّملِخ ٓ٘ـ 2007-َ 1428اٌغيائو،

ػّو اٌّوىٚلٟ، :،ٚأظو٘ـ 1404ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ، . 94، ٓذ٠ًّٛ اٌر١ّٕح فٟ االلرصاد اإلعالِٟ ّٛلٟ ك١ٔب، 2

 .32، ٓاالعرصّاس األظٕثٟ اٌّثاؽش ِٓ ِٕظٛس إعالِٟ
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راجح، ىك االقت اد اإلسبلمي؛ الذم يستطيع أف يتصمب عمى جميع ال عكبات االقت ادية، التي 

 . 1تقؼ األنظمة األخرل عاجزةن عف معالجتيا

 بيف العرض كالطمب، سميـ إيجاد التكافؤ اؿ، كالتكازف االقت ادم     فاإلسبلـ ييدؼ إلى إقامة 

تمكينو مف ، ك(حد الكفاية) لكؿ فرد إشباعان كميان ،ضماف تكفير اإلشباع لجميع الحاجات األساسيةؿ

 أك سيطرة، مف كؿ األمكاؿ كرؤكس الثركات ، كتجريد2إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع

 كالم محة العامة لممجتمع ،التكفيؽ بيف الم محة الخا ة لمفردمع الحرص عمى تنميتيا، ك نفكذ

ضرر ك ، عاـرر اجتمع ضنو إذاأل؛ فإف حدث تعارض؛ تيقٌدـ م محة المجتمع قدر اإلمكاف،

ـي ص،خا .  3ـ العاررفع الضد ييقىدَّ

 مستكل إلى لمك كؿ ...الحياة مياديف كافة في اإلنساف رقي      كييدؼ اإلسبلـ أيضان لتحقيؽ

 البشرية لممكارد الكامؿ التكظيؼ خبلؿ مف كذلؾ كالمستقر، المطرد بالنمك كريـ، يت ؼ معيشي

مىى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ ):قاؿ تعالى، 4الدخؿ كالثركات تكزيع في كالطبيعية، كالعدالة ما أىفىاء المَّوي عى

ًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيًؿ كىٍي الى يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى اأٍلىٍغًنيىاء  ًلمرَّسيكًؿ كى اٍلقيرىل فىًممًَّو كى

اآلية تشير إلى تكزيع الثركة بيف طبقات المجتمع، كال تبقى األمكاؿ متداكلة ؼ، (7: الحشر)(..ـًمنؾي 

 سكل توتستمر خبلؼالذم لـ  ؛الخميفة عمر بف عبد العزيز؛ كما حدث في عيد بيف األغنياء

                                                 

االذعاٖ اٌعّاػٟ فٟ اٌرؾش٠غ االلرصادٞ  –ِؾّل فبهٚق إٌجٙبْ:ٚأظو. 1 ،ٓاإلٔراض فٟ اإلعالَػجلاٌّغ١ل عالي،  1

  .    9َ ، 1970ٓاٌمب٘وح ، - ، كاه اٌفىواإلعالِٟ

 . 40 ، ٓااللرصاد اإلعالِٟ ٌٕجٙبٟٔ ،رمٟ اٌل٠ٓ ا 2

، ك د، 2 ، كاه اٌىزبة اإلٍالِٟ ،ٛاٌثؽش اٌشائك ؽشغ وٕض اٌذلائكى٠ٓ اٌل٠ٓ ثٓ ئثوا١ُ٘ ،اٌّؼوٚف ثبثٓ ٔغ١ُ ، 3

(8\ٓ230)  

اٌمب٘وح -ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ االلزٖبك االٍالِٟ،كاهاٌٛفبء- أعاع١اخ إٌظاَ االلرصادٞ اإلعالِٟؽ١َٓ ّؾبرٗ ،  4

2008ٓ، َ8 .
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نتيجة التطبيؽ ؼ. 3 بالخيراتماؿ ممتم اؿ كبيت ،2لـ يىبؽى فقيره محتاج، ؼ1سنتيف كخمسة أشير فقط

 . الناس جميعان سنعيش في رغد، كيسعد العممي لئلسبلـ 

: ؛ مايمي اإلسالمفي النظام االقتصادي  خصائصومن 

 

ليس " مما يجعؿ الثقة بو عالية، ألنو خاؿو مف األخطاء كالعيكب؛ فيك: 4أنو نظام رباني- 1

رقابة كفيو الرقابة مزدكجة، ألنو يرقب ا سبحانو كتعالى في ت رفاتو، فتككف اؿ.  5عممان كضعيان 

؛ مما يؤدم 7طابع تعبدم كىدؼ ساـو لو ت ادم في اإلسبلـ ؽلنشاط االكا. 6ذاتية في المقاـ األكؿ

قبؿ التركيز عمى الضركريات كالحاجيات ك ،إنتاج الطيباتب رد،األمثؿ لكؿ المكاإلى االستصبلؿ 

 فيعمؿ ،يكٌلد في النفس البشرية شعكران بالمسؤكلية أماـ ا تعالىك .8الكماليات، فيك اقت اد بٌناء

 .9المسمـ عمى سبلمة كنقاء المعامبلت االقت ادية في المجتمع المسمـ

 

                                                 

 .4 ، ٛ 112 ، ٓ 1 ، ط ِالِػ االٔمالب اإلعالِٟ فٟ ػٙذ ػّش تٓ ػثذ اٌؼض٠ضػّبك اٌل٠ٓ ف١ًٍ ، : أظو 1
 ف١مٛي اعؼٍٛا ٘نا ؽ١ش روْٚ ،ؽزٝ عؼً اٌوعً ٠أر١ٕب ثبٌّبي اٌؼظ١ُثٓ ػجل اٌؼي٠ي ٚهللا ِب ِبد ػّو :  لبي ػّو ثٓ أ١ٍل2

 اثٓ ػَبوو، . 451، 6ٓ، طفرػ اٌثاسٞاثٓ ؽغو، . فّب ٠جوػ، ف١وعغ ثّبٌٗ وٍٗ فال ٠غل أ٠ٓ ٠ٚؼٗ، لل أغٕٝ ػّو إٌبً

 .235، 1ٓ، طذاس٠خ اٌخٍفاءا١ٌَٟٛٛ، . 195، 54ٓ، طذاس٠خ ِذ٠ٕح دِؾك

 0 223 ، ٓ 2٘ـ  ط 1387 ، ، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟاٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْاٌموٛجٟ ، : أظو  3
. ، ِطجؼخ كاه إٌفبئٌ 54، ٓ ِثاؼس فٟ االلرصاد االعالِٟ ِٓ أصٌٛٗ اٌفم١ٙحِؾّل هٚاً لٍؼخ عٟ،  4

 . 134، ٓعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشجإلا ٠ٍٛف وّبي ، 5

 .اٌمب٘وح– ح ٚ٘جخ ةِىذ، ٘ـ 1413،  8، 20ٛ، ٓإٌظاَ االلرصادٞ فٟ اإلعالَ  ، أؽّل ػَبي،  فزؾٟ ػجلاٌىو6ُ٠
 

 .٘ـ 1422 ،  عبِؼخ اٌى٠ٛذ،286-257ٓ ،إٌؾاط االلرصادٞ ِٓ ِٕظٛس إعالِٟ، ػّو اٌّوىٚلٟ  7
  .58، ٓ ِثاؼس فٟ االلرصاد اإلعالِٟ ِٓ أصٌٛٗ اٌفم١ٙحِؾّل هٚاً لٍؼخ عٟ ،  8
 . 35، ٓاألعظ إٌظش٠ح ٌٍٕظاَ االلرصاد اإلعالِٟ  ،فبٌل اٌّموْ 9
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نما مادية فقط؛ نفعية أسس عمى بيف الناس االقت ادية العبلقات فمـ يجعؿ: 1 اإلنسانية-2  كا 

 كالتراحـ، فبل ينسى األغنياء كالتعاكف إنسانية، كمبادئ أخبلقية؛ كالتكافؿ أسس أقاميا أيضان عمى

ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى  ):الفقراء، كال ييضاٌر أحد؛ قاؿ تعالى ا أىٍرسى مى  .(107:األنبياء)(كى

 

مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًتٍبيىانان ): قاؿ تعالى : الشمولية- 3 ٍلنىا عى نىزَّ فاالقت اد  ،)89:النحؿ)(ًلكيؿِّ شىٍيءو  كى

 استكعبتك -كميا الحياة أحكاميما تشمؿ المذيف- كالسنة قرآفاؿ مف مستقىاإلسبلمي مبني ك

  الحياة ألف ؛ماإلسبلـاالقت ادم  ـانظاؿ خ ائصأىـٌ  مف الشمكلية كتعدٌ . كاآلخرة الدنيا كفؤش

 المعامبلتؼ كالمادية، الركحية جكانبيا في ة،كامؿمت عنا ر مف مؤلفة كحدة اإلسبلـ نظر في

   .  أخبلقية أسس عمى تعتمد

 

أم الجمع بيف الم الح المادية كالحاجات ) المادم كالركحيالجانبٍيفبيف فيكازف :  التوازن- 4

متطمبات الركح كالمادة يكفِّؽ بيف ، فالنظاـ االقت ادم اإلسبلمي منسجـ مع الفطرة، ؼ(الركحية

ر فبل يطصى أحديىيما، المذيف يتككف منيما اإلنساف كيجمع بيف الم محتيف العامة . 2عمى اآلخى

في تكزيع الثركة  تخفيؼ التفاكت الكبيركؿ منيما، مما يؤدم إلى كازف في رعاية كالخا ة، في

. قميمة مف الناس الثركات بأيدم فئة  تركز ، كعدـكالدخؿ

     كمف خبلؿ ىذه الميزة لمنظاـ اإلسبلمي، ينبصي عمينا أف نبيف بشيء مف التف يؿ، مكضكع 

الممكية في اإلسبلـ، فمقد تميزت الشريعة اإلسبلمية عف غيرىا بإقرار ثبلث أنكاع مف الممكية، 

  .كىذا ما سنتكمـ عنو في المبحث اآلتي 

                                                 

 . ٘ـ 1406، ّووخ اٌؼج١ىبْ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، 1 ، ط41، ٓ ِٕٙاض اٌثاؼص١ٓ فٟ االلرصاد اإلعالِٟؽّل اٌغ١ٕلي ،  1
 .116ٓ ،  1406، 3، كاه اٌطجبػخ، اٌمب٘وح، ٛ اٌّؼاِالخ فٟ اإلعالَػجلاٌَزبه فزؼ هللا،  2
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الممكية في اإلسالم : المبحث الثاني 

 

؛ الخا ة كالعامة ةالثبلثبأشكاليا الممكية باىتـ االقت اد اإلسبلمي منذ انطبلقتو األكلى     لقد 

  كتشبع بو الحاجات، تؤدم فيو كظيفتيا،أعطى لكؿ شكؿ منيا ن يبان أك مجاالن  كالدكلة، حيث

 . بينيـ تحقؽ التكازف االجتماعي كاالقت ادمكالعامة كالخا ة ألفراد المجتمع، 

نما لمعبد منيا المنافع فميست ىي بأمكالنا . 1فاألعياف ال يممكيا في الحقيقة إال بارئيا تعالى، كا 

 خمفاء ، فنحف3، كىي معنا عمى سبيؿ العارية 2في الحقيقة، كما نحف إال بمنزلة الككبلء كالنكاب

 .5الجنةب فيثيبو عمى ذلؾ ، ام إال الت رؼ الذم ييرض(الماؿ) لعبد لو فيوؿ ، كليس4ال أ بلء

فميس ليـ إال االنتفاع كالت رؼ بالقدر .. فالبشر مقٌيدكف في ممكيتيـ بقكاعد كشركط االستخبلؼ

                                                 
  ، اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآْ اٌموٛجٟ،ِؾّل ثٓ أؽّل: ٚأظو. ٘ـ 1395، ث١وٚد، 2، 160ٛ، 3ٓ، طاٌّٛافماخاٌْبٛجٟ ،  1

.  ٘ـ  1387 ،كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، 238، 17ٓط

.   ٘ـ 1385، اٌغٍجٟ ، 434، 2ٓ، ط اٌرٕض٠ًغٛاِضاٌىؾاف ػٓ ؼمائك اٌيِقْوٞ ،  ِؾّٛك ثٓ ػّوٚ 2

- كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ،  ِؾّل ؽ١َٓ ٌّّ اٌل٠ٓ:، رؾم١ك44، 8ٓ ، طذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ، ئٍّبػ١ً ثٓ ػّو ثٓ وض١و3

 . ٘ـ1419، 1ٛ، ث١وٚد

. ٘ـ 1383 ، 2 ، ٛ 197 ، 5ٓ ، طذفغ١ش فرػ اٌمذ٠ش  اٌْٛوبٟٔ،:ٔظوا 4

  .238، ٓ 17ِوعغ ٍبثك، ط  ، اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمشآٌْموٛجٟ،ا 5
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نما ممكية معارة لو، . 1الذم أجازتو الشريعة فيي ليست ممكية أ مية يت رؼ فييا عمى ىكاه، كا 

. 2خاضعة لشركط الميمىمِّؾ األ مي كتعميماتو

منع اإلضرار بصيره سكاء كاف فردان :      كمف القيكد كالضكابط المفركضة عمى الممكية الخا ة

.  أك مجتمعان، ألف الضرر اعتداء، كاالعتداء منيي عنو

ذا ما ترتب عمى استعماؿ .      كالممكية الخا ة ما تقررت إال لجمب الم محة لمفرد كالمجتمع كا 

الممكية إلحاؽ الضرر بفرد ما، كجب في ىذه الحالة المكازنة بيف م محة  احب الممكية، كبيف 

ف رجحت  الضرر البلحؽ بصيره، فإف رجحت م محة  احب الممكية، فإف حقو ال يمس، كا 

. 3مضرة غيره، قييِّدى حٌقو في الممكية

 

تعريف الُمْمكية : المطمب األول 

  .4بو االستبداد عمى كالقدرة الشيء حتكاءا: الممؾ لصة 

    .5" االخت اص الحاجزىك: "الممؾ ا طبلحان 

.  أم االخت اص المانع لصيره مف االنتفاع بو، أك الت رؼ فيو إاٌل بإذنو

. ككممة االخت اص تػػػشمؿ جميع ما يممكو الشخص مف حقكؽ أك ممكيات 

حكـه شرعيٌّ مقدَّره في عيف أك منفعة، يقتضي تىمىكُّف مف ينسب إليو انتفاعػػػػػػو : كعٌرؼ الممؾ بأنو

بو، كالًعكىًض عنو مف حػيث ىك كذلؾ
1 . 

                                                 
 ٓ       َ،1914/٘ـ1394 األهكْ، -، ِىزجخ األلٖٝ، ػّب1ْ، ٛاٌٍّى١ح فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح ػجل اٌَالَ اٌؼجبكٞ، 1

414 . 

. 384 ، 17ٓ٘ـ ،1412ٛث١وٚد ،-  ، كاهاٌْوٚق١ٍ1ل لطت ، فٟ ظالي اٌموآْ ، ط 2

٘ـ ، 1410، 1إٌظبَ اٌّبٌٟ،  ٛ– االٍزضّبه – اٌزٛى٠غ – ِؾّل أثٛ ى٘وح ، فٟ اٌّغزّغ اإلٍالِٟ، اٌّورىياد : أظو  3

. 70-66لطو ، ٓ- وزبة األِخ

. 126 ٓ ، 14 ط ٍِه، :ِبكح ، 2003 ٍٕخ ،3 ٛ ،  ث١وٚد-ٚإٌْو ٌٍطجبػخ ٕبكه كاه ،اٌؼشب ٌغاْ ِٕظٛه،  اث4ٓ

، كاه اٌىزبة اإلٍالِٟ ، اٌثؽش اٌشائك ؽشغ وٕض اٌذلائك ،ٌّؼوٚف ثبثٓ ٔغ١ُ اٌّٖوٞا ى٠ٓ اٌل٠ٓ ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل، 5

ٓ , اٌمب٘وح- ِىزجخ ٚ٘جخ, اٌٍّى١ح ٚضٛاتطٙا فٟ اإلعالَ, ػجل اٌؾ١ّل ِؾّٛك اٌجؼٍٟ:  ٚأظو . 278، 5ٓ ، طك د،  2ٛ

25 . 
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: أنواع الممكية : المطمب الثاني 

ىي ما كجد بإيجاد ا تعالى، مما يممكو عمـك الناس دكف اخت اص أحد  :الممكية العامة: أوالً 

ٍكؿ طبيعتيا دكف أف . 2بعينو بو؛ كاألنيار كالبرارم كاآلبار فاألشياء كاألمكاؿ التي تمنع أك تىحي

 كما إلى ذلؾ مما ، كالمراعي، كاألنيار؛ تعتبر مف الممكية العامة،تككف محبلن لمممكية الخا ة

 فقط؛ كذلؾ المنفعة فييا الفرد كيممؾ العيف تممؾ الجماعية، ب فتياة األـؼ .3كجد بإيجاد ا لو

 .لتحقيؽ المنفعة لؤلمة، كحتى ال يختؿ التكازف االقت ادم كاالجتماعي لمناس 

 :ثبلث في شركاء4 المسممكف:" ، فيقكؿمبدأ الممكية العامة  مى ا عميو كسمـيقرر النبي       ك

 . 6"الماء، كالكؤل، كالنار: ثبلث ال ييمنعف: "   مى ا عميو كسمـ، كقاؿ5" كالكؤل، كالنارالماء،

نما ا،نيبأعيا مق كدة ليست انيأ يقتضي كالقياس ا كا   تتطمب ال فيي خ ائص؛ مف بو تتميز ًلمى

 تدخؿ انيأ كما خا ة، ممكية األفراد طرؼ مف لتممكيا ذريعة ىناؾ تككف ال حتى القتنائيا، جيدان 

 تٌممؾ كال الفردم التممؾ إطار في تدخؿ أف كذلؾ يجكز فبل لمجميع، الضركرية الحاجات ضمف

  .7الدكلة

                                                                                                                                            

  .ـ1991- ىػ1411 ،1ط،دار الكتب العممية، 232، ص1، جاألشباه والنظائر، عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي  1

اٌٍّى١ح فٟ  ػجلاٌَالَ  اٌؼجبكٞ ، :ٚأظو.  105 ، ٓ ل١ٛد اٌٍّى١ح اٌخاصح فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح ػجل هللا اٌٍّٖؼ ،2

 .  244/ 1 ، اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح

 . 110ٓ ،  اٌخشاض ٠ٍٛف ، ٚ أة3

: كثنا معاكية بف عمرك، ثنا أبك إسحاؽ، عف رجؿ مف أىؿ الشاـ، عف أبي عثماف، عف أبي خداش قاؿ: قاؿ الحارث 4
لقد غزكت مع ! سبحاف ا: كنا في غزاة فنزلنا منزال، فقطعكا الطريؽ كمدكا الحباؿ عمى الكؤل، فمما رأل ما  نعكا قاؿ"

". الماء، كالكؤل، كالنار: الناس شركاء في ثبلث: غزكات فسمعتو يقكلو-  مى ا عميو كسمـ - رسكؿ ا 
ىذا إسناد ضعيؼ؟ لجيالة الراكم عف أبي عثماف، كأبك عثماف ىك حريز بف عثماف، كأبك خداش ىك حباف بف زيد 

، 294، ص4 انظر ن ب الراية ج.إلى آخره... " فمما رأل شيخ ما  نعكا "الشرعبي، كىك تابعي في ركاية الحارث 
٘نا  : " (153/1)" اٌيٚائل  " ٞ فٞ ٚلبي اٌج١ٕٛو،ٚ٘ٛ ثٙنا اٌٍفع ّبم "(6/7)" اإلهٚاء"لبي األٌجبٟٔ فٟ ٚ

 . ٚاثٓ ؽجبْ ٚغ١وُ٘ٞ ٚإٌَببٞػجل هللا ثٓ فواُ ٙؼفٗ أثٛ ىهػخ ٚاٌجقبه, ئٍٕبك ٙؼ١ف 

 ، ث١وٚد -اإلٍالِٟ اٌّىزت األٌجبٟٔ، اٌل٠ٓ ٔبٕو ِؾّل :رؾم١ك ،اٌّصات١ػ  ِؾىاج،اٌزجو٠يٞ اٌقط١ت هللا ػجل ثٓ  ِؾّل5

  .َ - 1979 ـٖ 1399 ،2 ٛ

  .2473، هلُ 826، 2ٓح، ط ٍٕٓ اثٓ ِبط6
. 186  ، ٓاإلعالِٟ االلرصاد فٟ ٚدٚس٘ا اإلعال١ِح اٌؾش٠ؼح فٟ اٌٍّى١ح ٠ٌٛٔ، هللا  ػجل7
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  مى ا رسكؿ استقطع، عندما 1حٌماؿ بف األبيض  أيضان، حديثالممكية العامة     كيدؿ عمى 

 ىذا كردت إني ا رسكؿ يا: 2التميمي حابس بف األقرع فقاؿ ،فأقطعو ،مأرب ممح ا عميو كسمـ

 باألرض، 3الًعدٌ  الماء مثؿ كىك ،أخذه كرده مىف ،غيره فييا ليس بأرض كىك ،الجاىمية في الممح

  مى النبي فقاؿ ، دقة مني تجعمو أف عمى أقمتؾ قد :فقاؿ .الممح قطيعة في األبيضى  4فاستقاؿ

  .5"أخذه كرده مف الًعدٌ  الماء مثؿ كىك  دقة، منؾ ىك :ا عميو كسمـ

 يت رؼ فييا ،كمكاردىا لبيت ماؿ المسمميف  ىي الممكية التي تككف لمدكلة،:ممكية الدولة: ثانياً 

  أفٌ رضي ا عنيما عباس ابف عف .6 بمكجب ما تقتضيو الم محة العامة،كلي أمر المسمميف

 ما ابي ي نع، الماء يبمصيا ال أرض كؿ لو جعمكا ،المدينة قدـ الـ   مى ا عميو كسمـا رسكؿ

  .7"يشاء

 كالنفط كالحديد ؛كالباطنة  الم محة العامة أف تقـك الدكلة باستخراج المعادف الظاىرة    كتقتضي

 .   المجتمع حؽ فييا كالذىب كالفضة كغيرىا، ألف لكؿ فرد في

                                                 

مىى النًَّبيِّ ، أبيض بن حّمال بن مرثد المازني 1 فىدى عى مَّـى - كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًدينىًة كىأىٍسمىـى  -  ى اثٓ ، ٛجمبد اٌىجوٜ اي ،ًباٍلمى

 . 57، 6ٓ،طٍؼل
ِم ، تٓ ػماي اٌر١ّّٟ األلشع تٓ ؼاتظ 2 ٍُمٛيِم هللاه ٍَٝم هَم ٛا ػَم ُِم ِٗم ٍٍُٚ- ٚوبْ فٟ ٚفل ثٕٟ ر١ُّ اٌن٠ٓ لَملِم ٍَم١ْم ُم ػَم ٍٝه هللاه . فأٍٍُ  - َٕم

   .7ٓ،27،طاثٓ ٍؼل، ٛجمبد اٌىجوٜاي

، ِؼاٌُ اٌغٕٓ ،ثٛ ١ٍٍّبْ ؽّل ثٓ ِؾّل اٌجَزٟ اٌّؼوٚف ثبٌقطبثٟ أ.  ٘ٛ اٌّبء اٌلائُ اٌنٞ ال ٠ٕمطغ: اٌّبء اٌؼلّم 3

 .  1932َ-  ٘ـ 1351 ،1ٛ، ؽٍت-اٌّطجؼخ اٌؼ١ٍّخ، 43ٓ، 3ط

َمتَم أَْم ٠مبي : اعرمَقايَق  4 ُم : ٠ٚمبي ، ٍَٛم ٍَٗم َّم ٗ أَْم ٠ٖفؼ ػٓ: ٚاٍزمبٌٗ ػضورَٗم ، ٍٛت أَْم ٠ؼف١ٗ ِٕٗ: اٍزمبٌٗ ػَم : ٚاٍزمبٌٗ اٌج١غَم ٖ، ٍأٌَم

ََمقٗ    .805، ثبة اٌمبف، ٓاٌّؼعُ اٌٛع١ظ. ٍَٛمتَم ئ١ٌٗ أْ ٠ف

- ثىوٞ ؽ١بٟٔ : ٞقؽك،د3ٓ،917، طوٕض اٌؼّاي فٟ عٕٓ األلٛاي ٚاألفؼاي ،١ٌْٙو ثبٌّزمٟ إٌٙلٞا ػٍٟ ثٓ ؽَبَ اٌل٠ٓ 5

 ٚاٌٛال٠اخ اٌغٍطا١ٔح ألؼىاَا اٌّبٚهكٞ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ: ٚأظو .1981َ/٘ـ5،1401 ٛ ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ،ٕفٛح اٌَمب

 كاه ػّبهح، ِؾّل :ٍالَ،رؾم١ك ثٓ ػج١ل أثٛ اٌمبٍُ ،  األِٛاي:ٚأظو. 294ٓ ،د.ك  ،اٌمب٘وح -اٌؾل٠ش كاه ، اٌذ١ٕ٠ح

 . 369 ٓ َ، 1989-ـ ٖ 1409  ث١وٚد ،-اٌْوٚق

  .1/258 ، اٌٍّى١ح فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِحػجل اٌَالَ اٌؼجبكٞ ،  6

               .374 ٓ ٍبثك، ِوعغ ، األِٛاي ػج١ل،أثٛ 7
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 يخٌكلو شرعان االنتفاع كالت رؼ فيو كحده ، ىي اخت اص اإلنساف بشيء:الممكية الخاصة: ثالثاً 

 لـ إذا كحقكؽ، كمنافع أعياف مف الحبلؿ؛ األمكاؿ جميع شمؿىي تك. 1 إال لمانع،ابتداءن أك إنابة

. 2الدكلة ممكية أك العامة الممكية ضمف تكف

: ومن القيود التي وضعيا اإلسالم عمى الممكية 

كىىيكى :)، قاؿ تعالى( سبحانو كتعالىا الخكؼ مف)كىك ما يسمى بالرقابة الذاتية : قيد داخمي* 

ا كيٍنتيـٍ  ـٍ أىٍيفى مى   .)4:الحديد) (مىعىكي

 . 3 ينظمو القانكف:قيد خارجي* 

قاعدة ب لكنيا محددة ،الممكية الفردية معترؼ بياك. 4فاإلسبلـ قٌيد الممكية بأف تككف ممكية نظيفة

، كاالمتناع عف تنميتو بالطرؽ غير الشرعية كالربا 5أاٌل يككف الماؿ ديٍكلىة بيف األغنياء

 النكعيف اإلسبلمي االقت اد ابي يخدـ، الخا ة الممكية عمى الشركط أك القيكد كىذه .6كاالحتكار

 تقمصً  عف يترتب لما الطبيعة، مف ليما الكافي الحيز بقاء في ،(كالدكلة العامة)لمممكية اآلخريف

 تمع،لمجا أفراد غالبية حساب عمى ،األقمية أيدم في الطبيعية لمثركات تضٌخـمف  ،الحٌيز ىذا

 أم عمى تكاًفؽي  كال كالمطمقة، الخا ة الممكية تتبنى التي، الرأسمالية البيئات في مشاىد ىك كما

 م محة إلى الك كؿ في كفمسفتيا ،لمفرد التقديسية اتينظر عمى بناء ا،بيأ حا لحرية تقييد

 . 7كرفاىيتو تمعلمجا

 
                                                 

 . 51ٓ، 1997َ، 3 اٌو٠بٗ، ٛ-ِىزجخ اٌزٛثخ، ِٓ ِثادئ االلرصادٞ اإلعالِٟ ِؾّٛك ثٓ ئثوا١ُ٘ اٌقط١ت ، 1

 .146 ٓ،  اإلعالِٟ االلرصاد فٟ ٚدٚس٘ا اإلعال١ِح اٌؾش٠ؼح فٟ اٌٍّى١ح٠ٌٛٔ، هللا ػجل 2

.  28 ٓ،1976َ ث١وٚد، - كاه اٌىزبة اٌغل٠ل، ؼمٛق اإلٔغاْ فٟ ٔظش اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِحػجل اٌَالَ اٌزوِب١ٕٟٔ،  3

. 152ٓ ، االعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج ٠ٍٛف وّبي ، 4

  . 3524 ٓ،6 ط،17َ، ٛ 1992كاه اٌْوٚق، اٌمب٘وح،  ، فٟ ظالي اٌمشآ٠ْل لطت،  5ً

ثؾش ِملَ ٌّغٍخ اٌّإرّو األٚي ٌّغّغ اٌجؾٛس اإلٍال١ِخ            , اٌٍّى١ح اٌخاصح ٚؼذٚد٘ا فٟ اإلعالَ,  ِؾّل اٌؼوث6ٟ

  .150ٓ, َ 1964, اٌمب٘وح - ثبألى٘و

-ثبرٕخ -ٌقٚو اٌؾبط  عبِؼخ-ِبعَز١و ، هٍبٌخ اإلعالِٟ االلرصاد فٟ ٌٍٍّى١ح اٌرٛص٠ؼٟ اٌذٚس، لبٔخ  اٌطب٘و7

 . 137٘ـ ، ٓ 2007-َ 1428اٌغيائو،
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: الفروق بين النظام اإلسالمي والنظام الرأسمالي : المبحث الثالث 

 

كابتغ فيما آتاؾ ا الدار ):الدنيا في نظر اإلسبلـ خمقت لتككف كسيمة لآلخرة؛ قاؿ تعالى- 1

، أما النظاـ الرأسمالي فإنو يعتبرىا غاية في  (77: الق ص) ) اآلخرة كال تنس ن يبؾ مف الدنيا

حد ذاتيا؛ كىذه ىي أزمة الع ر، كالسرُّ كراء كؿ ضياع لمقيـ كاألخبلؽ، ككؿ خراب نممسو في 

 راع الدكؿ؛ ألف النظاـ المالي ليس إال انعكاسان لمنظاـ السياسي كاالجتماعي كاالقت ادم الذم 

. 1ىك انعكاس لعقيدة المجتمع، كىذه نقطة افتراؽ كبيرة بيف المنيجيف

 التسميـ المسبؽ بانعداـب ،نظريتو االقت ادية  في بناء،الرأسماليتبدأ المشكمة في النظاـ - 2

المكارد االقت ادية كحاجات البشر؛ فالمكارد محدكدة بمعنى ال تكفي إلشباع حاجات  التكازف بيف

كىذا ىك تعريؼ . 2 بؿ ىي متنكعة ممتدة متكالدة، كحاجات اإلنساف غير محدكدة،اإلنساف

                                                 

 . 8 – 7 ، صاإلسالم والمذاىب االقتصادية المعاصرةيكسؼ كماؿ، : انظر 1

 . ـ1984–ىػ 1404 ، 1ط،  60،61 ص،ر إسالميوالنظرية االقتصادية في منظ ،حمد دنياأ شكقي 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1370&idto=1370&bk_no=51&ID=1381#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1370&idto=1370&bk_no=51&ID=1381#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1370&idto=1370&bk_no=51&ID=1381#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1370&idto=1370&bk_no=51&ID=1381#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1370&idto=1370&bk_no=51&ID=1381#docu
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الفقر ليس سببو سكء تكزيع كعمى ذلؾ ؼ. (ية عند الرأسماليةقت اداال المشكمةالتي تعتبر )الندرة

نما   فكاف الحؿ عنده، االستيبلء عمى خيرات األمـ األخرل .محدكدية المكاردالثركة بيف الناس؛ كا 

،  االستخبلؼة عقيدعارضالندرة؛ ألنيا ت إال أف االقت اد اإلسبلمي ال يقٌر بمشكمة. بشتى السبؿ

إنا كؿ شيء خمقناه  ):، قاؿ تعالى-بدكف نق اف أك زيادة–كأف ا أنزؿ كؿ شيء بقدر 

 ل فما عؿل،يقابمو كفرة في ناحية أخرفإذا كجد نقص في مكاف، فإنو "، (49سكرة القمر، آية)(بقدر

م سمكؾ فالمشكمة ؼ  حدث غير ذلؾ؛فإؼ  ليعيد التكازف بما يحقؽ العدالة،،اإلنساف إال أف يعمؿ

، كيبقى سكء التكزيع الذم قاـ عمى أساس حرية الممكية، كعمى أساس جعؿ الثمف جياز 1الناس

.  2التكزيع الكحيد لمثركة، مسيطران عمى كؿ مجتمع يطبؽ النظاـ االقت ادم الرأسمالي

النظاـ االقت ادم في اإلسبلـ يقكـ أساسان عمى حؽ األفراد في مباشرة نشاطيـ االقت ادم، - 3

 مكارد مف كؿ ما في األرض" شريطة االلتزاـ بالقيكد كالضكابط التي كضعيا الشارع الحكيـ؛ ألف

ا ًفي  ﴿:جميعان، قاؿ تعالى لمبشر ميسٌخره  تعالى،  ممؾه  كثركات ـٍ مى رى لىكي ٍكا أىفَّ المَّوى سىخَّ ـٍ تىرى أىلى

ا ًفي اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى  مى بىاًطنىةن ﴾ السَّمىكىاًت كى ـٍ ًنعىمىوي ظىاًىرىةن كى مىٍيكي  األرض، ليعمركا ،(20: لقماف)عى

.                                        ، لتحقيؽ م محة الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء 3كجؿ عز ا أراد ما بيا كفؽ كينتفعكا

فاإلسبلـ لـ يطمؽ العناف لمفرد، كما فعؿ النظاـ الرأسمالي، الذم أدل إلى تكجيو غالبية أفراده 

نحك المشركعات التي تحقؽ ليـ أق ى ربح مادم ممكف، بصض النظر عف نفعيا أك ضررىا، 

كما إلى ذلؾ ... فانتشرت نتيجة لذلؾ األنشطة االقت ادية الضارة، كإنتاج المسكرات كالمخدرات 

، كترتب عمى ذلؾ إىدار نسبي لممكارد االقت ادية، كاف (منتجات خبيثة  )مف المحرمات

– كىذا ىك األىـ – باإلضافة . (الطيبات )باإلمكاف تكجيييا نحك إنتاج السمع كالخدمات النافعة

                                                 

  .1 ، ط33ص،  االقتصاد اإلسالمي مدخل ومنياجعيسى عبده،  :انظر 1

 .38ق، ص1425-ـ2004 لبناف، –بيركت- ، دار األمة6، طالنظام االقتصادي في االسالمتقي الديف النبياني، 2

 . 28ص ،  القاىرة-العربي الكتاب دار مطبعة ، اإلسالم في والحكم المال  ، عكدة القادر عبد 3
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الحريات المطمقة أمر يستحيؿ ؼ. 1إلى تأثيرىا السمبي عمى المبادئ كالقيـ كاألخبلؽ كالسمككيات

 . 2إال في ظؿ فكضى ال يرضى بيا أحد، كيشيد عمى ذلؾ التاريخ القديـ كالحديث

 ،الخاص الضرر تحمُّؿ منطمؽ مف ،السامية مفاىيمو تنبني اإلسبلمي االقت ادم لنِّظاـا- 4

- رضي ا عنو - أنس بف مالؾ  شكميا، كاف ٌيان أ الفردية لؤلثرة مجاؿ فبل العاـ، الضرر لدفع

ـٍ حتَّى ييًحبَّ ألخيو ما ): يقكؿ-  مى ا عميو كسمـ - سمعت رسكؿى ا : قاؿ ال ييؤًمفي أحديكي

 األفراد لم الح تحقيقان  االقت ادية؛ الحرية تيكرِّس الرأسمالية نجد كبالمقابؿ، 3(ييًحبُّ لنفسو

  .4الفقر كعَـّ  بأنكاعيا االحتكارات فنشأت العاٌمة، لم الح اعتبار أمٌ  دكف الخاٌ ة،

ف قاـ أ بلن عمى مبدأ حؽ الفرد بممارسة النشاط - 5 التكجيو االقت ادم في اإلسبلـ كا 

ف الثَّابت أفَّ اإلٍتبلؼ المىٍحض لممكارد ببل مكجبو فـ. 5االقت ادم، فإنو مقٌيد بال الح العاـ

ال يجكز  مكضع ًنزاع بيف الفقياء؛ التِّفاقيـ جميعنا عمى مٍنًعو، حيثي أجمعكا أنَّو  ليس،شرعيٍّ 

يس ؿ كالقتؿ كاإًلىبلؾ ،مكجب  كقٍتؿ الدَّابَّة ببل سبب؛إىبلؾ شيء مف الماؿ ببل انتفاع أ بلن 

 كال فٍرؽ في ىذا بيف الميٍسًمـ كغير المسمـ؛ ألنَّو إتبلؼ كتىخريب متعمَّد، كتىٍضييع لمماؿ ،6بانتفاع

                                                 

 .12 ، مرجع سابؽ، صاإلنتاج في االسالم 1

. 2ـ، ص2009يناير - 17 دراسات دعكية عمظاىر الحرية الشخصية والعامة في االسالم،إياد فكزم حمداف،  2
 . المكتب اإلسبلمي ، 7583،رقـ 1258، ص2،جصحيح الجامع الصغير وزياداتو محمد نا ر الديف، ،األلباني  3

ػٓ أٌٔ أْ هٍٛي هللا ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ لبي ٚاٌنٞ ٔفٌ ِؾّل ث١لٖ ال ٠إِٓ أؽلوُ ؽزٝ ٠ؾت : ٚػٕل إٌَبئٟ 

، 8 ط،(اٌغٕٓ اٌصغشٜ ٌٍٕغائٟ)اٌّعرثٝ ِٓ اٌغٕٓ، أؽّل ثٓ ّؼ١ت، إٌَبئٟ . ألف١ٗ ِب ٠ؾت ٌٕفَٗ ِٓ اٌق١و

 – 1406ٖ  ،2ٛ، ؽٍت– ِىزت اٌّطجٛػبد اإلٍال١ِخ ، ػجل اٌفزبػ أثٛ غلح: رؾم١ك،5017: ، هل115ُٓ

1986 َ. 
  ص،ـ 2002 -ق 1422 لقاىرة ،ا- السبلـ دار، اإلسالمي االقتصاد في الفردي االستيالك ترشيد األزىرم، أحمد  منظكر4

133 .
 . 7، صاإلسالم والمذاىب االقتصادية المعاصرةيكسؼ كماؿ،  5
، ـ1992-ق 1412، 2 ، ط502، ص4، ج  ،حاشية ابف عابديف رد المحتار عمى الدر المختار،محمد أميف بف عمر 6

 .بيركت-الفكردار 
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المحيط؛ بصية إنقاًص  إلقائو في كمف ثىَـّ فبل مجاؿ إلتبلؼ اإلنتاج، أك ،1بدكف مسكِّغ شرعي

، 2الؤلٍسعار، أك إٍبقائيا عمى حالو العٍرض عف الطَّمب، مف أجؿ المحافظة عمى مستكل مرتفع

كيزعيـ أفَّ ذلؾ ت رُّؼ اقت ادم سميـ، في الكقت الذم يعيش فيو المبلييف مف البشر تىحت خط 

 كدكف أف تيمؿ الضركريات عمى حساب الكماليات، كما ىك الحاؿ في االقت اد الفٍقر،

 .3الرأسمالي

السكؽ الرأسمالية ال تعرؼ العكاطؼ، كال تيٍدًخؿ االعتبارات األدبية كاألخبلقية في المجاؿ - 6

االقت ادم، كاألرقاـ كحدىا ىي التي تحكـ، كالربح ىك الذم يرجح، لكف اإلسبلـ يراعي ذلؾ كال 

؛ لكفاية 5كاإلسبلـ عندما اعترؼ بالممكية الفردية، جعؿ فييا كظيفة اجتماعية. 4ييممو بحاؿ

التي بدكنيا ي بح اإلنساف –  في كتابو المحمى أف الكفاية6حاجات الفقراء، كقد ذكر ابف حـز

، 7تتحقؽ في طعاـ كشراب مبلئميف، ككسكة لمشتاء كأخرل لم يؼ، كمسكف يميؽ بحالو– معدمان 

 عند الحرج كلكقكع ،ألكلىا تٌكفر لمزكـ كذلؾ ،(تكالحاجيا لضركرياتا)األساسية الحاجاتأم 

 كالعبلج كالشراب الطعاـ؛ عمييا بناءن  النفقة تيقدَّري  التي األساسية الحاجات كأىـ الثانية، انعداـ

القدرة  ف حد الكفاية ال يعني؛أل8( النفسظلحؼ ضركرم ىك ما كؿ)كمتطمباتو السكف كالكساءك

نما االستجابة لكؿ ما تتطمبوطعاـ كالشراب عمى تمبية اؿ  الحياة اإلنسانية مف عيش كريـ، فقط، كا 
                                                 

، ربيع 26الككيت، ع -  مجمة كمية الشريعة حكم إتالف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال، حسف أبك غدة، 1
 .178ػ ص ،ق1416األكؿ

  .365ص،   ىػ1416المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، اإلسالم والتحدي االقتصادي،  شابرا، محمد عمر 2
 شكاؿ ،191 مجمة االقت اد اإلسبلمية، عسموك المستيمك وتوازنو في االقتصاد اإلسالمي،عبدالستار إبراىيـ اليايتي،  3

 .26 ص ،ق1417
  .301، صدور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمييكسؼ القرضاكم، :  انظر4

 . 4صالنظام المالي، – االستثمار – التوزيع – في المجتمع اإلسالمي، المرتكزات محمد أبكزىرة ،  5
 ظاىرم،  فقيو الطبرم، بعد ت نيفان كتأليفان  اإلسبلـ أكبر عمماءمف   يعدٌ :(456ت)أبك محمد عمي بف حـز األندلسي 6
 .أديب، كشاعر، كنسابة ، كعالـ برجاؿ الحديث ك

 .  156، ص6 جالمحمى، ابف حـز ، 7
. 101 ص  ـ، 2005-ق 1426 ،  بيركت-الرسالة مؤسسة اإلسالم، في وعالجيا البطالة مشكمة قنطقجي، امرس 8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
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 مى ا عميو - عيد النبي الضركرية كالحاجية لئلنساف، كقد كاف عيٌماؿ الدكلة في تحقيؽ المطالبب

 مى ا عميو - النبي سمعت: قاؿ 1بقدر كفايتيـ؛ فعف المستكرد بف شداد  يأخذكف أرزاقيـ-كسمـ

ف لـ كـ فميكتسب خادمان، ،يكف لو خادـ  فميكتسب زكجة، فإف لـ،مف كاف لنا عامبلن  :" يقكؿ-كسمـ

  .2"  فميكتسب مسكنان ،يكف لو مسكف

تحديد عدـ ات اؼ ؿ       كىذا يختمؼ عف حد الكفاؼ المعركؼ في االقت اد الرأسمالي،

 تحديد كىذا لمفرد، بالنسبة يكميان  دكالر مادكف: "بأنور الفؽ الدكلي البنؾ يعرِّؼ ؼاإلنساف بالفقر؛

 إلى فييا الفرد دخؿ ي ؿ مجتمعات ىناؾ أف تؤكد التي ،الكاقعية الشكاىد يخالؼ ألنو ،تعسفي

 كممبس مأكؿ مف ؛الحياة ضركريات تمبية عف عاجزةة رمفؽ تبقى لكنيا ،يكميان  دكالرات خمس

 ييٍبًقي الذم القدر في يتمثؿ الرأسمالي، نظاـاؿ يعتمده الذم الكفاؼ حدؼ .3كتعميـ كعبلج كمسكف

مساعدة الدكؿ الفقيرة، ؿ التي تيدؼ 4عمى الرغـ مف كثرة االجتماعات الدكليةك. ة اإلنسافحيا عمى

 ،أخرل، كفي المقابؿ ترل دكالن دكالن فما زالت المجاعات تضرب إاٌل أف أثرىا ال يزاؿ محدكدان، 

ألسباب اقت ادية كسياسية، ؛  كتعزؼ عف تمبية حاجات تمؾ الدكؿ،لدييا فائض مف ىذه المكاد

، لتحقيؽ مصانـ ليا؛ ألنيا تتعامؿ تمؾ الدكؿ ال تنسى ابتزازكحتى عندما ترسؿ المساعدات، 

                                                 
، اثٓ أعذ اٌغاتح .ٕؾبثٟ لُمج٘ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚ٘ٛ غالَ ٌٚىٕٗ ٍّغ ٚٚػٝ ِٕٗ: اٌّغرٛسد تٓ ؽذاد اٌفٙشٞ 1

: ؽمحؽ، ت1471، ص4، ج أبك عمر يكسؼ بف عبد ا القرطبي،االستيعاب في معرفة األصحاب . 148ٓ ،  5األص١و، ط
  . ـ1992-  ىػ 1412،  1ط،  بيركت-دار الجيؿ، عمي البجاكم

، 2ط، القاىرة-تيمية ابف مكتبة، السمفي المجيد عبد بف حمدم: ؽمحؽ، تالكبير لمعجما، الطبراني أحمد بف سميماف 2
 الكتب دار، عطا القادر عبد محمد :ؽمحؽ ، تالكبرى السنن، البييقي الحسيف بف  أحمد:كانظر . 727، رقـ305،ص20ج

 . 13018 ، رقـ ـ2003 - ىػ 1424 ، 3طف، لبنا – بيركت العممية،
  .298-297، صعولمة الفقر تشكسكدكفيسكي،  ميشيؿ3

 ؛(ـ2002مارس )؛ المؤتمر الدكلي (ـ2000نكفمبر )منظمة التجارة العالمية 4

 G8; CNUCED Conference at Bangkok (April-May 2002) Summit (Xananaskis, June 2002);  

NEPAD Summit (Durban July 2002); World Summit (Johannesburg, August-September 2002 

Universal Declaration of Human Rights, UN, (1948). 
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 اليعبأ ،السكؽ الذم يقكده دافع الربح عمى كجو الح رؼ. 1بالعقمية الربحية الرأسمالية

                                                                                                                                                                                                                                              .2باالحتياجات االجتماعية كاليتسع ليا 

الرقابة عمى النشاط االقت ادم في النظاـ الرأسمالي مكككلة إلى السمطة العامة، تمارسيا - 7

طبقان لمقانكف، األمر الذم يجعميـ يتفمتكف، مما يفرض عمييـ مف ضرائب كغيرىا لم محة 

المجتمع، كمما غفمت الدكلة، أك عجزت أجيزتيا عف مبلحقتيـ؛ لعدـ كجكد رقابة أخرل غيرىا، 

أما في . 3ألنو انف ؿ عف الديف تمامان، كأبعده عف القياـ بدكر إيجابي في نظامو االقت ادم

ا كيٍنتيـٍ ):، قاؿ تعالى4النظاـ اإلسبلمي فالرقابة مزدكجة ـٍ أىٍيفى مى     .)4:الحديد) (كىىيكى مىعىكي

أما  التكزيع في اإلسبلـ فيو عدالة؛ فالزكاة كال دقات تكزع عمى المحتاجيف بدكف تمييز،- 8

 الفقراء لجميع ليست اتيتعكيضا مف فاالستفادةالرأسمالية؛   فياالجتماعي الضماف مؤسسات

  ندكقيا، في دخمو مف بجزء كمشاركان  فييا، منخرطان  منيا المستفيد يككف أف بد ال إذ كالمعكزيف؛

ال عف ابف  ؼ؛ كفي اإلسبلـ تؤخذ الزكاة مف األغنياء ًلتيرىدَّ عمى الفقراء. 5ن يب فييا لو فميس كا 

فإف »:  إلى اليمفقاؿ لمعاذ بف جبؿ حيف بعثو  مى ا عميو كسمـ، أف رسكؿ ا رضي ا عنيماعباس 

، أما الضريبة فتؤخذ مف 6«أجابكؾ فأٍعًمٍميـ أف عمييـ  دقة تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ

. 7الفقراء، كتيرىدُّ عمى األغنياء؛ ألف األغنياء نجحكا في إلقاء العبء الضريبي عمى مشترم السمع

 فيك ،(110:سكرة البقرة" كآتكا الزكاة:"مف أحكاـ الديف؛ قاؿ تعالى)مف ا تعالى أمر الزكاة كدفع

                                                 

  .73-72 ص،مدخل لمفكر االقتصادي في اإلسالم، سعيد مرطاف: انظر 1
  .14ـ ، ص 27/1/2001 - جريدة الشرؽ األكسط ،انييار الرأسمالية  بيتر درككر،2
. 26، صالنظام االقتصادي في اإلسالمأحمد العساؿ، فتحي عبدالكريـ،  : انظر3
 .  27، ِإٍَخ اٌو٠بْ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ِٓٛعٛػح اٌمضا٠ا اٌفم١ٙحػٍٟ أؽّل اٌَبًٌٛ،  4

. 216 َ،ٓ 1998-ـ1419ٖ،د ث١وٚ-ٚاٌزٛى٠غ ٌٍْٕو اٌٛهاق كاه اإلعالِٟ، فٟ االظرّاػٟ اٌرىافً، اٌَجبػٟ ٛفِٝٔ 5

 .  ٘ـ1400، ٌجٕبْ–  كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد ،378، 1ٓط ،اٌّغٕذ ٞ،ّبفغاي ِؾّل ثٓ ئكه٠ٌ 6
 . 195ٓ اإلعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج ،٠ٍٛف وّبي ،  :أظو 7
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ترقيعات لعيكب ) 1النظاـ الرأسمالي في ىك كما ..مثبلن  لمفقراء نتيجة ثكرة أك عارضان، شيئان  ليس

 . 2مطالبو بعض بتحقيؽ ،معو لمتكيؼ الرأسمالية تمجأ قكم، نقابي نضاؿ كجد فحيثما ،(النظاـ

 قائـ عمى ناقص، مميء بالعيكب، نظاـ بشرم ،أف الرأسماليةكبالتالي فيذه الفركؽ تثبت 

 بيف النظاميف، رؽ كبيره افالؼكامؿ، ي مح لكؿ زماف كمكاف، بينما اإلسبلـ نظاـ إليي ، األزمات

   . كالبكف شاسع 

 

 

 

 

: الفصل الثالث  

 ُبْنَيُة األسواق وأنواعيا

 : بنية األسواق وأنواعيا: المبحث األول  

تعريؼ السكؽ :  المطمب األكؿ 

أنكاع األسكاؽ : المطمب الثاني 

 االحتكارات الدولية: المبحث الثاني 

أنواع االحتكار واآلثار المترتبة عميو : المبحث الثالث 

وسائل االحتكار : المبحث الرابع 
                                                 

 . 144ٓ، اإلعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج ٠ٍٛف وّبي ،  :أظو 1

 .98ٓ َ، 1973 ٚاٌزٛى٠غ، ٌٍْٕو اٌْووخا١ٌٕٛٛخ:اٌغيائو ػجٛك، عٛى٠ف: روعّخ االظرّاػ١ح، ٌطثماخا، الهٚن ٠بهة 2
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أسباب االحتكار : المبحث الخامس 

 السوق اإلسالمية: المبحث السادس 

 

 

 

 

 

 : بنية األسواق وأنواعيا: المبحث األول 

:   تعريف السوق: المطمب األول 

 ، مع مشترييا، الحٌيز أك المكاف الذم يمتقي فيو بائعك السمع أك الخدمات:عىرَّؼي السكؽ بأنو     مي 

 أك عبر كسائؿ االت اؿ، كىذا الحٌيز يمكف أف يككف ،سكاء أكاف ىذا المقاء في المكاف نفسو

 .1 كقد يشمؿ العالـ بأسره، أك إقميمان ، أك قطران ، أك مدينة، أك حٌيان ،قرية

 كتتحدد األسعار في ضكء العبلقة ، حيث يتقابؿ العرض مع الطمب،مكاف نظرم:  ىكك    أ

. 2بينيما

 

: أنواع األسواق : المطمب الثاني 

                                                 
1

-http://www.arab اٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح 
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247 

2
-http://www.arab اٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح 

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247 
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 عدد المنتجيف،:  كأىٌميا؛سكؽكؿ حاكؿ االقت اديكف اكتشاؼ الخ ائص األساسية في     

، كعكائؽ دخكؿ (مف حيث التجانس أك عدمو)طبيعة السمعة كح  يـ النسبية مف المبيعات،ك

 .1كائؽ الخركج منياع أك، إلى تمؾ ال ناعة،منتجيف جدد

: ؛ كىي- حسب النظاـ الرأسمالي-     كمٌيزكا بيف أربعة أنكاع مف األسكاؽ

، كسكؽ المنافسة االحتكارية، (التاـ)، كسكؽ االحتكار المطمؽ(التامة)سكؽ المنافسة المطمقة

مع باخت ار،  سنقـك باستعراض األسكاؽ االقت ادية المختمفة ،كفيما يمي. 2كسكؽ احتكار القمة

 . التركيز عمى سكؽ االحتكار

 

 :  ىي؛تميز بعدة خ ائصكت: سوق المنافسة الكاممة : أوالً 

 ،كليس المراد ىنا عددان معينان : الخدمة أك لمسمعة (المنتجيف)كجكد عدد كبير مف البائعيف- 1

 إلى الدرجة التي تجعؿ القرارات التي ،كلكف المق كد أف يككف عدد البائعيف كالمشتريف كبيران 

كيعني ىذا عدـ تأثر العرض .  ال تؤثر في باقي البائعيف أك المشتريف،تتخذ مف قبؿ أحدىـ

 .3ق إلى السكؽ أك خركجو مف، نتيجة لدخكؿ بائع فرد،الطمب الكمي  أك،الكمي

 في كجو البائعيف ،مكانع  أك، كىذا يعني عدـ قياـ حكاجز:حرية دخكؿ السكؽ كالخركج منو- 2

ؿ بينيـ كبيف دخكؿ السكؽ،أك المشتريف  سكاء أكاف القيد يقع ، بحرية مطمقة، كالخركج منو، تىٍحكي

ٌبان عمى حجـ المعركض كالمطمكب منو، كيعني ،عمى االستيبلؾ  أـ عمى اإلنتاج، أـ كاف ميٍن ى

 ؛ عمى اتباع سياسة معينة، أك بيف البائعيف، عدـ جكاز قياـ اتفاؽ بيف المشتريف،مف جية أخرل

                                                 
1 

، ِغٍخ عبِؼخ اٌٍّه 5، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب، 
 .٘ـ 1427-19،2006َ، 2َااللزٖبكاالٍالِٟ، ع:ػجلاٌؼي٠ي

2
 . 571، 1ٓ طإٌظش٠ح االلرصاد٠ح ،أؽّل عبِغ، : أظو 

-http://www.arabاٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح 3

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=272&m=1  
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 كيتطمب ىذا حرية انتقاؿ عكامؿ اإلنتاج بيف ، أك تكزيع األرباح، أك األثماف،كتحديد األسكاؽ

 .1مختمؼ فركع اإلنتاج

  :تكٌفر المعمكمات بشكؿ كامؿ- 3

 كالتكاليؼ المرتبطة ، كطريقة إنتاجيا، كسعرىا،تكٌفر جميع المعمكمات المطمكبة حكؿ السمعة

 .  ب كرة تاٌمة، كالتقنية المستخدمة في عممية إنتاجيا،بإنتاجيا

مف كجية نظر بمعنى أف السمعة ليا نفس المكا فات عند كؿ بائع، : التجانس التاـ لمسمعة- 4

 أف العارضيف يعممكف في أماكف متقاربة ،المستيمؾ، كيفترض في حالة المنافسة الحرة الكاممة

 . 2حتى تنعدـ نفقات النقؿ

كمع . سكؽ المنافسة الكاممة نادرة الكجكد في عالـ الكاقع، ل عكبة تحقؽ جميع شركطيا      ك

زيادة ؾ ؛مف مزايا -لك تحققت -ما تتمتع بوؿنيـ درسكىا بكثير مف التعمؽ كالتف يؿ إذلؾ ؼ

يتخذكف  االقت ادييف  كذلؾ، فإف. كزيادة نفع المستيمكيف،الكفاءة االقت ادية في استخداـ المكارد

 تقارف بو األسكاؽ األخرل، كىدفان تسعى السياسات ،سكؽ المنافسة الكاممة معياران أمثؿمف 

 . 3 في ت حيحيا ألكضاع األسكاؽ األخرل غير التنافسية،االقت ادية أف تقترب منو

 

  :المطمق  (التام)4سوق االحتكار: ثانياً 

إف سكؽ االحتكار الكامؿ ىك نقيض سكؽ المنافسة الكاممة، كىك نمكذج ييٍعقىدي بمىٍعًزؿو عف     

:                                                                 ، كيتميز بالخ ائص اآلتية 1المنافسة الكاممة اآلنفة الذكر شركط انعقاد

                                                 
-http://www.arabاٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح 1

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=272&m=1  

-http://www.arabاٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح 2

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=272&m=1  

 . 6، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب،  3

اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠زٌٛٝ ف١ٙب ِْوٚع ٚاؽل ئٔزبط أٚ ث١غ ٍٍؼخ أٚ فلِخ ِؼ١ٕخ ١ٌٌ ٌٙب ثل٠ً :  رؼو٠ف االؽزىبه فٟ اٌوأٍّب١ٌخ 4

 . 352َ ، اٌمب٘وح ، 1966ٓ ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ،أصٛي اإللرصادأؽّل أثٛ ئٍّبػ١ً، : أظو. لو٠ت 
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 انعان لمسعر فيككف ) حيث يمكنو التأثير في ثمف السمعة: كحيد في السكؽ(منتج)كجكد بائع-  1

 .( كما في حالة سكؽ المنافسة التامة،كليس متمقيان لو

 :  السمعة ليس ليا بديؿ في نظر المستيمكيف- 2

 . ىك عدـ كجكد بدائؿ قريبة لمسمعة، ما يميز السمعة التي يقـك المحتكر بإنتاجيا أك بيعيا

 : 2عدـ حرية الدخكؿ إلى السكؽ، كالخركج منو- 3

 تمنع سكاه مف الدخكؿ إلى ،نو تكجد عكائؽأان ف يعني ضـ،إف اشتراط أف يككف البائع كحيدان 

.  3لىتىعىدَّدى البائعكف (طبيعية أك قانكنية)ال ناعة، إذ لكال العكائؽ

-( كجكد تاجر أك منتج كاحد- أم االنفراد)بيذه ال كرة ( االحتكار الكامؿسكؽ)سكؽ     كىذه اؿ

 السمعة أك الخدمة ينفرد ببيعالذم ال يسٌمى في نظر اإلسبلـ ال يعد احتكاران بسبب انفراده؛ ؼ

بؿ قد . الناسعف ، كال يمنعيا السمعة أك الخدمة كال يحبسإذا كاف ال يضٌر باآلخريف، ، محتكران 

، لتقميؿ إىدار المكارد كاألمكاؿ التي ت رؼ  أك الخدمة،السمعةيككف مف األفضؿ االنفراد بتقديـ 

، السمعة أك الخدمةعمى اإلعبلنات كالمنافسة؛ مما يؤدم إلى تقميؿ تكمفة اإلنتاج، كرخص تقديـ 

كلكف عمى الدكلة أف تقـك بدكرىا في المتابعة كاإلشراؼ؛ حتى ال . كفي ىذا يككف م محة لمناس

.        ، باإلضرار بالناس؛ إما برفع السعر أك بتقميؿ الجكدة  أك الخدمة،السمعةيقكـ مقدـ 

: أسباب نشأتو

شركة تكزيع : كيعني إعطاء امتياز إنتاج سمعة أك خدمة ما لشركة معينة؛ مثؿ: تقنيف الدكلة. 1

. كيرباء

                                                                                                                                            
-http://www.arabاٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح 1

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=272&m=1  
2

 . 388-385، 1ٓ، طإٌظش٠ح االلرصاد٠حٍبِٟ ف١ًٍ، : أظو رف١ًٖ ػمجبد كفٛي اٌَٛق 

 . 7ص، اٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب،  3
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 ال ناعي، لبلستصبلؿ قابؿ جديد ابتكار عف تيمنح التي الشيادة"ىا ب كيق د: براءات االختراع. 2

 بتطبيؽ أـ مستحدثة،  ناعية كسائؿ أك بطرؽ أـ، جديدة  ناعية بمنتجات متعمقان  كاف سكاء

 في ،كحده الحؽ ل احبيا تخٌكؿ االختراع كبراءة معركفة،  ناعية كسائؿ أك ،لطرؽ جديد

. 1إنتاجو كاحتكار ابتكاره استصبلؿ

 المستخدمة في ، أك شركة كاحدة المادة الخاـ،أف يمتمؾ منتج كاحدكىي : السيطرة التامة. 3

 .  كي عب عمى منتجيف آخريف الح كؿ عمييا،إنتاج سمعة ما

فيمكف ألحد المنتجيف أف يقيـ  ناعة كبيرة؛ ك ناعة : اقت اديات الحجـ الكبير لئلنتاج. 4

 مف الطائرات، بحيث ينتج كمية كبيرة تكفي حاجة السكؽ، كبتكمفة أقٌؿ، ألنو يستطيع االستفادة

.   كمف ثـ ي عب عمى المنتجيف اآلخريف دخكؿ مجاؿ إنتاج ىذه السمعة ،2كفكرات اإلنتاج الكبير

 

  :(3منافسة الكثرة)سوق المنافسة االحتكارية: ثالثاً 

 ؛أكثر الميف فييا منافسة احتكاريةؼ ؛4    كىي مف أكثر أشكاؿ السكؽ كجكدان في الحياة الكاقعية

   :ييف، كتتميز بالخ ائص التاليةالميفك  كالبٌنائيف،ف،مالخبازؾ

 .كثرة البائعيف نسبيان - 1

.  تكافر المعمكمات لمجميع- 2

.  منو  كالخركج، السكؽل الدخكؿ إؿ حرية-3

في  تختمؼ عدـ التجانس التاـ لمسمعة، إال أنو يمكف أف تككف بدائؿ لبعضيا البعض، لكنيا- 4

. مكا فاتيا بعض 
                                                 

 . 439 ٓ َ، 1999 ، االٍىٕله٠خ -اٌغبِؼ١خ اٌّطجٛػبد كاه ،ٌٍؽك اٌؼاِح إٌظش٠ح اٌَؼٛك، أثٛ  هِٚب1ْ

األعٛاق أٌٔ اٌيهلب، "  ِغ ى٠بكح ؽغُ اإلٔزبط، رقف١٘ ِزٍٜٛ رىٍفخ ئٔزبط اٌٛؽلح٠خئِىبْ" :رؼٕٟ ٚفٛساخ اإلٔراض اٌىث١ش 2

  .10، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ غ١ش اٌرٕافغ١ح

   .36، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١ح أٌٔ اٌيهلب،3

 . 225 ، ٓ اإلٔراض فٟ االعالَ 4
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      كىذا في نظر اإلسبلـ ال يعٌد احتكاران، إذا كاف ال يضر باآلخريف؛ كتكاطؤ التجار عمى 

لكف مف مساكئ ىذه المنافسة، إىدار كثير مف المكارد، كاألمكاؿ، عمى اإلعبلنات، . سعر عاؿو 

. كغيرىا، لمتأثير عمى أذكاؽ المشتريف 

 

 

 

: سوق احتكار القمة : رابعاً 

 أنطكاف الفرنسي الكاتب كييعدُّ . سكؽ المنافسة االحتكاريةمف أنكاع احتكار القمة     يعتبر 

 عاـ  في كذلؾ القمة، احتكار االقت ادم، لسكؽ بالتحميؿ تعٌرض مف ككرنك، أكؿ أكجستف

.  1اثنيف بائعيف بيف المنافسة بدراسة قاـ حيث ـ،1938

 ، قد ال يتجاكز في بعض الحاالت اثنيف، عددان  صيران مف المنتجيف ىذه السكؽحكم     كت

سكؽ يتكلى بيع السمعة أك الخدمة فييا عدد قميؿ مف " فيي. 2الثنائي كتدعى سكؽ االحتكار

. ؛ مثؿ شركات البتركؿ 3البائعيف بحيث يؤثر نشاط أم منيـ في اآلخريف

: وتتميز بالخصائص التالية

 ؛ إلى حد يشعر فيو كؿ منيـ بأثر ت رفات اآلخريف عميو،(البائعيف)قمة عدد المنتجيف - 1

    .السياراتبيع شركات ؾ

 . 4لؤلسعار متمقيف ليسكا فيـ األسعار، كضع عممية عمى القدرة لممنتجيف يككف -2

                                                 
 كاه اٌٖجٛه، ػجل ِؾّل :روعّخ ،ٚاٌؼاَ اٌخاؿ االخر١اس اٌعضئٟ، االلرصاد ٍزوٚة، ٚه٠زْبهك عٛهار١ٕٟ ع١ٌّ  1

. 318  ٓ ، 1987َ اٌؼوث١خ، ٛ ٌٍْٕو، اٌّو٠ـ

-http://www.arabاٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح 2

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=272&m=1  

 .  1ٓ،451 ، طإٌظش٠ح االلرصاد٠حٍبِٟ ف١ًٍ ، : أظو 3

 ,Op.Cit.p.445  Peloff.J,: ، ٔمالً ػٓ اٌؼشاق إٌماي فٟ اٌٙاذف عٛق ػٍٝ أطثالٗ ِٚذٜ اٌمٍح اؼرىاس 4

Microeconomics Theory & Application with Calculus, Pearso, 2008. . 
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؛ 1بفاعمية المنافسة عمى قدرتيا مف تحدُّ  الجديدة، لممشاريع عقبات كبيرة بالنسبة  كجكد-3

 لكنيا بدائؿ لبعضيا ،، أك مختمفة(متجانسة)المنتجات في ىذه السكؽ قد تككف متماثمة تمامان - 4

  . 2 كأنكاع السيارات المتقاربة؛بعضاؿ

     كمف مساكئ احتكار القمة؛ اإلىدار الكبير لممكارد االقت ادية المتاحة، في الدعاية 

 السكؽ، دخكؿ مف تىمىكًُّنيـ دكف كاإلعبلف، كاإلضرار بالمنتجيف اآلخريف، ككضع العقبات لتحكؿ

ال ريح بيف التجار؛ كالقيادة السعرية، كالكارتيبلت،  أك الضمني، التكاطؤب القياـ إلى كالمجكء

   .  االحتكار كغيرىا مف أساليب

 تىبىٌيفى أف الدافع الرئيس لممتعامميف فييا، – حسب الرأسمالية–     كبالنظر إلى أنكاع األسكاؽ

، كىذا ماال يكجد (سكاء البائعيف أك المشتريف)تحقيؽ أكبر ربح ممكف، كلك عمى حساب اآلخريف

. في السكؽ اإلسبلمية 

  االحتكارات الدولية : المبحث الثاني 

 ، تنامى دكر االحتكارات الدكلية في االقت اد العالمي،في الثمث األخير مف القرف العشريف     

 مف ، جميع مجاالت االقت اد الرأسمالي العالمي،كفي السياسة العالمية أيضان، كقد شمؿ  تأثيرىا

دكف استثناء، كقد بمغ ال راع العالمي بيف االحتكارات العمبلقة حدان لـ تعرفو مف قبؿ، كمف 

 نحك التعاكف كالتشاكر بيف احتكارات ،اتجاه متزايد المبلحظ أف ىذا ال راع قد ترافؽ مع بركز

.  3مختمفة دكؿ

في ظؿ نظاـ العكلمة الجديد، الذم تقكده أمريكا، في  (كبيران )     كأ بح ليذه الشركات دكران 

فىٍرًض السيطرة الكاممة عمى جكانب الحياة السياسية كاالقت ادية، بؿ كحتى االجتماعية كالثقافية 
                                                 

، ِغٍخ اٌؼشاق إٌماي فٟ اٌٙاذف عٛق ػٍٝ أطثالٗ ِٚذٜ اٌمٍح اؼرىاسٌؼ١جٟ ئٍّبػ١ً،  اٌقفبعٟ، ١ِضُ ػجبً ٍؼل 1

  .6َ ،2010ٓ ، 84ع- اإلكاهح ٚااللزٖبك

  .10، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب،  2

-http://www.arab اٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح 3

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=272&m=1  
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.                                                                                                         1لبعض الدكؿ

.. كبما أف أغمب الشركات متعددة الجنسية ىي غربية؛ كأمريكا، ككندا، كبريطانيا، كفرنسا، إلخ

فيي تسعى إلى فىٍرًض السيطرة الصربية، عمى األنظمة الحاكمة، كالشعكب التابعة ليا، كالتحكـ في 

مركز القرار السياسي، ك ناعتو، في الدكؿ التي تعمؿ بيا، عمى حساب م الح الشعكب، 

.                                                                                                     2كثركاتيا الكطنية، كالقكمية، كثقافتيا، كمعتقداتيا الدينية

: العالقة بين االحتكارات والمصارف الربوية 

     لقد ارتبطت الم ارؼ الربكية ارتباطان كثيقان باالحتكارات، فنشطت في خدمة االحتكارات، 

بامت اص القكل االحتكارية - حيث قٌؿ الطمب عمى السمع، بسبب إفقار الناس، كقمة دخكليـ

التي في -، فيٌدد ذلؾ الرأسمالية باألزمات، كىنا تتدخؿ الم ارؼ الربكية-لدخكليـ برفع األسعار

عف طريؽ اإلقراض، كالبيع بالتقسيط، الذم دخؿ كؿ - 3أغمبيا تككف ممكان أل حاب االحتكارات

بيت في العالـ الرأسمالي، كطحف الجميكر بطاحكنتيف؛ االحتكار الذم يرفع األسعار، كالربا الذم 

فاالحتكار أٍضعىؼى القكة . 4يمتص بقية الدخؿ، كييٌدد حياتيـ باإلفبلس، كم ادرة الممتمكات

. 5الشرائية لمناس، فاستخدـ أ حاب االحتكارات البنكؾ لتنشيط الشراء بالديف

  :ظاىرة اندماج الشركات والمصارف

 خبلؿ الن ؼ األكؿ ، تمت عبر الحدكد، كابتبلع،عممية اندماج(2500)ىناؾ أكثر مف      إف 

 ككانت م ارؼ كشركات ألمانيا رائدةن في ،مميار دكالر(411)ػ قيٌدرت قيمتيا بـ،1999مف عاـ 

 كىي ،(كرايزلر- ردايمؿ)األمريكي-األلماني  كعمى رأسيا العمبلؽ، في أكركبا الصربية،ىذا المجاؿ
                                                 

 .  81َ، 1998ٓاالهكْ، -ػّبْ-،كاه اٌج١بهق1، ٛ اٌؼٌّٛحِؾّل ٍؼ١ل أثٛ ػيٚى، 1

 . 36، ٓاٌؼٌّٛحِؾّل ٍؼ١ل أثٛ ػيٚى، 2

اٍزبٔلهك أ٠ًٚ أٚف -ٚك١ًٌ مٌه ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي؛ ِٖوف ر١ْي ِبٔٙبرٓ، رٍّىٗ ػبئٍخ هٚوفٍو، اٌزٟ رّزٍه ّووخ 3

- فوٍذ ١ٍزٟ ٔب١ّٛٔبي- ٚونٌه ِٖوف.. إٌفط١خ، اٌزٟ رؼزجو ئؽلٜ أوجو اٌْووبد إٌفط١خ اٌؼب١ٌّخ- ١ٔٛعوٍٟ اوَْٛ

اإلعالَ ٚاٌّزا٘ة ٠ٍٛف وّبي ، . رٍّىٗ ّووخ ع١زٟ إٌفط١خ األِو٠ى١خ، اٌزٟ ٌٙب ِٖبٌؼ ػل٠لح فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ

 . 39 ٓااللرصاد٠ح اٌّؼاصشج ،

 . 39 ٓاإلعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج ،٠ٍٛف وّبي ،  4

  .40، ٓاإلعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج ٠ٍٛف وّبي ،  5
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كأيضان في القطاع الم رفي .  كالفضاء، كالطيراف، متشعبة في  ناعة السيارات،شركة  ناعية

انداستراييؿ بنؾ أكؼ ) مثؿ دمج ثبلث م ارؼ يابانية؛ةكبيرنجد ىناؾ حاالت ابتبلع كدمج 

كتشكيؿ مجمكعة م رفية ، (فكجي بنؾ)كم رؼ، ( إبتش كانصيك بنؾ-دام)كم رؼ، (جاباف

 ،الفرنسي(بنؾ ناسيكناؿ دم بارم)كأيضان مشركع دمج, مميار دكالر(142) برأسماؿ قدره،ضخمة

  .1مميار يكرك(957) برأسماؿ قدره،(باريبا) ك،(سكسيتيو جنراؿ)ك

 التي تمارس أعماليا ضمف ال ناعة نفسيا، فتقمص ،أما أضرار االندماج بيف الشركات     

 التي تنتج السمع نفسيا، مما ينعكس سمبان ، التي تنجـ عف تخفيض عدد المؤسسات،المنافسة

 .2 التي كانت قائمة بيف الشركتيف المذككرتيف، مف جٌراء القضاء عمى المنافسة،عمى الزبائف

 

: أنواع االحتكار واآلثار المترتبة عميو : المبحث الثالث 

احتكار التكنولوجيا  - 1

 حؿ في لممساعدة الزمة ليست قكة القكمية، عابرة الشركات نظر في      إف التكنكلكجيا

 حاجات كفؽ كييٍستىٍخدىـ بالتسكيؽ، يرتبط عن ر تجارم، ىي المحمية، بؿ القكمية المشكبلت

. 3المطاؼ نياية في الربح بيدؼ الشركات، تديره ىذه الذم الدكلي، اإلنتاج

 ال تساعد عمى إقامة ،ٍفًرض الشركات المتعددة الجنسية استراتيجية ت نيع في الدكؿ النامية    فتى 

 خا ة في ، مما يكٌرس مف التبعية المستمرة لمخارج؛ داخؿ االقت اد القكمي، ناعات متكاممة

 عند محاكالتيا ،لممارسات التجارية المقٌيدة عمى الدكؿ الناميةكتأتي ا. تاستيراد اآلالت كالمعدا

ٌثمة في الشركات؛ نقؿ التكنكلكجيا  تيً رُّ عمى شركط تتعمؽ  متعددة الجنسيات،فالدكؿ المتقدمة ميمى
                                                 

َ ، 2011،  ٚدٚس٘ا فٟ أصِح االلرصاد اٌشأعّاٌٟ،ع١طشج اٌؾشواخ اٌّرؼذدج اٌعٕغ١اخ ػا١ٌّاً ، ؽّل هِٚبْأ٠ّبْ ئ 1

 . 10، ٓعبِؼخ االٍىٕله٠خ

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚا١ٌَبٍخ- اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ  األوبك١ّ٠خ، اٌؾشواخ ِرؼذدج اٌعٕغ١اخ ٚع١ادج اٌذٌٚح ،ثوا١ُ٘ ِؾَٓ ػغ١ًئ 2

  .20 ،ٓاٌلّٔبهن –

 . 51، ٓاٌم١ِٛح اٌظا٘شج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً ػاتشج اٌؾشواخٍؼ١ل، ا١ٌَل ِؾّل 3
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 كفي لجيات محمية، -التعاقد مكضع-التكنكلكجيا بيع إعادة كفي الت دير، في المشتريف بحؽ

 ، كالمعدات البلزمة لمتكنكلكجيا المنقكلة،ضركرة استيراد اآلالتالتكنكلكجيا، ك ىذه استخداـ نطاؽ

، كعادة ماتنقؿ تكنكلكجيا قررت  فضبلن عف استيراد الخامات كالسمع الكسيطة،مف الشركة المكىرِّدة

براءات - التكنكلكجي لمتجديد الخا ة الممكية نظاـ فإف األمر كاقع كفي. االستصناء عنيا

 عابرة الشركات يعٌزز سيطرة ،-الزمف مف لمدة طكيمة لبلبتكار، األخرل كالحقكؽ االختراع،

 معدالت عمى سيطرة الشركات ليذه كبالتالي يجعؿ التجديدات، استخداـ حقكؽ القكمية، عمى

أف  بعض الكتاب يرل كلذلؾ. 1لمتجديد حقيقي باحتكار تتمتع كخا ة عندما التكنكلكجي، الشيكع

 اإلنتاج في االحتكارية دىعىمىت الميكؿ قد ال ناعي، اإلنتاج في لمتكنكلكجيا المتزايدة األىمية

مف % 95كعمى ذلؾ تيٍظًير اإلح ائيات أف الدكؿ ال ناعية تحتكر أكثر مف . 2الدكلية كالتجارة

تكنكلكجيا العالـ، بينما ال تتعدل ح ة دكؿ العالـ األخرل، كمف ضمنيا العالـ اإلسبلمي أكثر 

.  3% 5مف 

:  اآلثار المترتبة عمى احتكار التكنولوجيا

 ، فنتيجة عدـ االستقرار السياسي،اؿ العربية، كاستثمارىا في الصربك السيطرة عمى رؤكس األـ-1

ٌب ىذه األمكاؿ ىناؾ، كالتبعية لمصرب،كاالقت ادم  . لتدار حسب المنظكمة الصربية، تى ي

 مف خبلؿ القضاء عمى سمطة كقكة الدكلة الكطنية ، الييمنة األمريكية عمى اقت ادات العالـ-2

  .في المجاؿ االقت ادم، بحيث ت بح الدكلة خاضعة لسيطرة االحتكارات كالشركات الكبرل

 كالقكل المتحالفة معيا في الدكؿ ، تحقيؽ م الح المجمكعات الصنٌية في الدكؿ الصربية-3

 :كترٌتب عمى ذلؾ ما يمي.  عمػى حسػاب شػعكب العالػـ،األخػرل

                                                 
. 131، ٓاٌم١ِٛح اٌظا٘شج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً ػاتشج اٌؾشواخٍؼ١ل، ا١ٌَل ِؾّل 1

  .52، ٓاٌم١ِٛح اٌظا٘شج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً ػاتشج اٌؾشواخٍؼ١ل، ا١ٌَل ِؾّل 2

 . 9َ، 1981ٓ، 1، عبِؼخ ا١ٌوِٛن ،ٛدٚس اٌرىٌٕٛٛظ١ا فٟ اٌذٚي إٌا١ِحثْبهح فٚو،  3
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بعاد الدكلة عف إدارة االقت اد الكطني،إنياء دكر القطاع العاـ*  . كا 

 .  بعيدان عف متطمبات التنمية الكطنية،إدارة االقت ادات الكطنية كفؽ اعتبارات السكؽ العالمية*

    بمشاركة العمالقة ، كاقت ادٌيان ، كعممٌيان ، الدكؿ المتكاضعة تقنٌيان قناعكيعني إ: اإلغكاء االقت ادم*

  .لقاراتؿفي مشاريع عابرة 

عادة ، كمكادىا الخاـ، كشراء مكارد الدكؿ المستضعفة؛السيطرة االقت ادية*  بأقٌؿ األسعار، كا 

ـٌ بيعيا ليا،ت نيعيا  .  بأغمى األسعار، في  كرة جديدة، ث

 احتكار الدواء - 2

 في إطار حاجة  تدكر كال، معيار الربح الرأسمالية تعتمد عممية التطكير التكنكلكجي في      إف

فتجمع ثركات ىائمة  ، قطاع الدكاء كشركاتو العالمية،كبر مثاؿ عمى ىذاأالفعمية، كلعؿ ناس ؿا

مىت ، شركة فايزر لؤلدكية، أفأٌكد تقريركتزدىر، مف استصبلؿ أمراض البشر كتعاستيـ؛ فمقد   حى َّ

 أحد ،بمصت أرباحيا منيا، ثبلثة كخمسيف مميار دكالرفي سنة كاحدة،  ،مف مبيعاتيا حكؿ العالـ

 :، قالت(1مارسيا آنجؿ) ىك قكؿ  احبتو، التقريرم كلكف النقطة األىـ ىنا ؼ،عشر مميار دكالر

 أبحاثيا بتطكير أدكيتيا لخدمة م أف شركات األدكية تيعنى ؼ، األياـ الخاليةمكنت أظف ؼ

كال تضيؼ إلييا إضافات ...كتشفت أنيا معنية فقط بتحقيؽ مزيد مف األرباحا مكلكف ...اإلنسانية

نما تنفؽ أكثر عمى برامج تسكيؽ القديـ.. .ذات قيمة كتضع عميو أغمفة ... تحت أسماء جديدة،كا 

كِّج أدكية م، الماضمكانت الشركات ؼ: حيث تقكؿ...ىك أخطر  ثـ تتابع فتؤكد ما،..".جذابة  تيرى

ف بؿ إ ،...(الجديدة-القديمة) تناسب أدكيتيا،أما اليكـ فإنيا ترٌكج ألمراض ...لمعالجة األمراض

 ، كلتحقيؽ مزيد مف المبيعات، لتكسيع رقعة أسكاقيا، العالـمشركات األدكية تنشر األمراض ؼ

 لتحريـ كتجريـ العبلجات ، كتشريعات، كتست در مف الحككمات قكانيف...كمزيد مف األرباح

                                                 

  . مجاؿ  ناعة األدكيةم باحثة كخبيرة ؼم ق:مارسيا آنجل 1
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 م الت، كمحٌ نة مف األضرار الجانبية الميمكة، كأرخص ثمنان ، أكثر فاعميةمقك-كاألدكية البديمة

، كمف أبرز كأشير الحمبلت األمريكية في ىذا -تمحقيا األدكية الكيميائية بالجسـ البشرم

ٍممىتيا األمنية كاإلعبلمية عمى استخداـ فيتاميف . 2(1الترايؿ)أك(17بي )المجاؿ؛ حى

فأحد الباحثيف الذيف اعتمد "     إف كثيران مف ىذه األبحاث تككف مكجية لخدمة م الح معينة؛ 

لة بشكؿ جزئي، مف -مف المكاد المسرطنة- عمى بحثو، إللصاء مادة السُّكىًريف ، كانت أبحاثو ميمىكَّ

كشركة إكسكف مكبيؿ كانت تيقىدِّـ أمكاالن لعمماء . 3إحدل الشركات التي كانت ت نع السُّكىًريف

مستقميف، يزعمكف أنو ليس ىناؾ ما يثبت كجكد عن ر بشرم في التصير المناخي، كغيرىا 

إنني أشعر أف الييئة : درك باردكؿ في جامعة جكنزىكبكينز، أف يقكؿ. مما دعا د. 4الكثير

كتحت عباءة الدعـ كاألعماؿ الخيرية، . 5"األكاديمية، قد بدأت تتمكث في ىذا، إنيا مسألة أمانة 

ـ، أنيا أخذت مف شركة تبغ 2000تنطكم ىناؾ كالءات متعددة، فأعمنت جامعة نكتنصياـ في 

 مميكف جنيو استرليني؛ لتمميع  كرتيا في قضايا كانت تحاكـ 3.8بريطانية أمريكية 

، أكحمقة دراسية، أكنشرة إعبلمية، أكنشرة دعائية، أكعشاء ...عنيا كيكاد يككف كؿ مشركع جارو

خيرم، يتـ إلى حدٍّ كبير برعاية شركات كبرل، أك مؤسسات  ناعية، كمف الكاضح أف ىذه 

ككثيران ما كانت القكاعد األخبلقية يتـ لٌييا إلى درجة االنكسار، . 6الًيبىات تيعىرِّض الحيادية لمخطر

 ( IG8شركة )فمقد كانت مجمكعة األلكاف لمم الح . 7ككثيران ما انكسرت في عدد مف الحاالت

                                                 

  .ىي مادة نباتية، مكجكدة في الطبيعة بكفرة، لعبلج مرض السرطاف: الترايل 1

  .ِؾّل ٠ٍٛف ػلً ،  ػاٌُ اٌرىرالخ االؼرىاس٠حٞاإلٔغاْ ف 2

http://www.amrallah.com/ar/showthread.php?t=639 
  .160، اٌى٠ٛذ،2007ٓ، روعّخ ٕللٟ ؽطبة، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌغ١طشج اٌصاِرحٔٛه٠ٕب ١٘ورٌ،  3

  .161ٓ-160 ، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرح: ٌّي٠ل ِٓ اإلٛالع؛ أظو 4

 . 161 ، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرح 5

 . 161 ، صاٌغ١طشج اٌصاِرح: انظر 6
 . 162، صاٌغ١طشج اٌصاِرح 7
مف  (الكارتؿ) ىي أضخـ امبراطكرية اقت ادية في ألمانيا، في الن ؼ األكؿ مف القرف العشريف، كىي اتحادIG:شركة  8

.  كشركات كيميائية كدكائية أخرل BASF, Bayer ,Hoechstشركات
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ؿ لمحممة االنتخابية ليتمر ككانت بعد ك كلو لمحكـ، أكبر مستفيد مف حممة الصزك . أكبر ميمىكِّ

األلمانية في الحرب العالمية الثانية؛إذ زكدتيا م انع الكارتؿ بالمكاد المتفجرة كالكقكد ال ناعي 

 % .100بنسبة 

 لؤللكاف، لما IGـ، إلى القكؿ بأنو؛ لكال كارتؿ 1946    كخم ت لجنة تحقيؽ أمريكية عاـ 

. قامت لمحرب العالمية الثانية قائمة

؛ فالمريض بيف أمريف، أحدىما مٌر؛ كىك معاناة المرض، كاآلخر ةمؽم كارثة حؽمق      إذف ؼ

ىي أدكية ة، مأبرز ىذه األدك، كالمشكمة أف  بسعر مرتفعل الدكاءلح كؿ عؿأمٌر؛ كىك ا

ح الفر ة متم م األمر الذ كغيرىا؛ كالقمب كالكبدمكالسكرة كأكراـ السرطاف ماألمراض المستعص

 ؿ سكل شراءمض بدمالمرأماـ ككف م ال م كبالتاؿ،أماـ ىذه الشركات لمتبلعب بأسعار الدكاء

 . ة ليا بدائؿمس كؿ أ ناؼ األدكم ؿ؛ خا ة كأنوالمكتأك  ق،الدكاء ميما كاف سعر

: وسائل اإلعالم احتكار - 3 

 في شركات احتكارية كبرل، كتحكلت إلى قطاع قائـ اإلعبلـ بأشكاليا تمركزت كسائؿ      لقد

 م، باعتباره فاعؿ أساساألخرلت اكقد أضاؼ القطاع اإلعبلمي نفكذان إضافيان لبلحتكار بذاتو، 

؛  في  نعوةمشارؾبؿ  لمحدث ةناقؿاإلعبلـ  كسائؿ فمـ تعد . ناعة الرأم العاـكفي السياسة، 

سيـ في تكريس م الح االحتكارت العابرة لمقارات، التي ، كتفي تضخيـ أزماتساىمت  فقد

تجرم عبر الحدكد إلثارة الحركب كتسكيؽ السبلح، كلنيب كاحتكار الثركات الطبيعية 

   .1، كفرض نظاميا الرأسمالي عمى الشعكب كافة كغيرىا مف بتركؿ كغاز كيكرانيكـ،االستراتيجية

                                                 

   . 18 / 2 / 2013، 4007ع -الحكار المتمدف ،اإلعالم االحتكاري والديمقراطية ،بدر الديف شنف: أظو  1

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C8%CF%D1+%C7%E1%CF%ED%E4+%D4%E4%E4
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C8%CF%D1+%C7%E1%CF%ED%E4+%D4%E4%E4
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4007
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4007
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كنشيد اآلف سيطرة خفية مف الشركات التي تتحكـ في المعمكمات، كفي الطريقة التي ت ؿ منيا 

كال أدٌؿ عمى ذلؾ مف احتكار ركبرت . 1ليتناسب مع استراتيجيات سكقو... ىذه المعمكمات لمناس

. 2ميردكخ لكسائؿ اإلعبلـ كشراء كثير مف المحطات

:  احتكار التقنية العسكرية- 4

 عضكيان  ترتبط التي الرأسمالية المعا رة، قطاعات أرقى الحديث، ىك العسكرم القطاع      إف

 فقد. الكبرل االحتكارات إلى يضاؼ بذاتو، قائمان  اعتباره احتكاران  بؿ يمكف كالدكلة؛ باالحتكارات

 بعقكد تكريد سكاء القكمي، االقت اد كتطكير تشكيؿ، في أساسيان  عن ران  اإلنفاؽ العسكرم أ بح

. 3كالتطكير البحث اعتمادات أك السبلح،

نستكرد السبلح  نحفك ، بيد ىذه الشركات، كمنعان ، كمنحان ، كتسكيقان ،احتكار السبلح ت نيعان     ك

. ىذه الشركاتكالشركط التي تفرضيا  بالطريقة

  :حتكار العمما- 5

 ، كالدكؿ األكركبية، أمثاؿ الكاليات المتحدة األمريكية؛لقد سعت الدكؿ ال ناعية الكبرل      

 مثؿ قكانيف ؛ كال ناعة،حتكار العمـا م، مبدأىا األساسمإلى تشريع الكثير مف القكانيف الت

 م ك مت ؼ،ةطكيؿفترة زمنية  ؿحتكار العمـاكذلؾ حتى تقـك ب.  كبراءة اإلختراع،الممكية الفكرية

كذلؾ بكثير مف ،  عاـ50 حتى تخفضت فى بعض ال ناعات لت ؿ ، عاـ150البداية 

 حتى تستطيع الكثير مف الدكؿ ، كاف ىدفيا محاكلة تخفيض مدة االحتكارم الت،المؤتمرات

                                                 

ألقي الخطاب في " إبقاء الحككمة تحت المساءلة مركز النزاىة العامة " بعنكاف CHARLES LEWISمف خطاب ألقاه  1
  .148، صاٌغ١طشج اٌصاِرح : ـ ؛ نقبلن عف1999إبريؿ 12معيد الدراسات األمنية، في

 . 155، صالسيطرة الصامتةنكرينا ىيرتس، : انظر 2
  .403ص- 402ـ ، الككيت، ص1990، عالـ المعرفة ، نفسيا الرأسمالية تجددمرسي،  فؤاد 3
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 ،ككاف مف أشد المعارضيف ليذه المؤتمرات.  كالتطكير فيو، الح كؿ عمى ىذا العمـ،النامية

 . الدكؿ ال ناعية الكبرل

: احتكار األراضي - 6

     إف احتكار األرض كاف مف مميزات النظاـ اإلقطاعي، الذم كاف يمنح اإلقطاعييف مزايا 

؛ ألف ىك أيـٌ كؿ أشكاؿ االحتكارات األخرلؼأعظـ االحتكارات، مف حتكار األراضي كا. كثيرة 

 التي يجنييا محتكر ،األرباح غير المستحقةك.  الم در األ مي لكؿ الثركاتاألرض ىي

 .   تتناسب طرديان مع حجـ تضرر المجتمع،األرض

 كالمشركبات ، أف تتدخؿ الدكلة في تسعير اآليس كريـ،إف مف المضحكات المبكيات     ك

كال ،  كال مف حسيب،(التصٌكؿ) حتى،سكاؽ، كتترؾ أسعار األراضي تتضخـاأل مثبلن في ،الصازية

 .1رقيب

: (رأسمالية الدولة االحتكارية) االحتكار السياسي- 7

تٌتحد فيو قكة االحتكارات الرأسمالية ، إف رأسمالية الدكلة االحتكارية ىي نمط رأسمالي جديد      

 زيادةك،  في فعاليات كاحدة مشتركة، بيدؼ حماية المؤسسات اإلمبريالية، كقكة الدكلة،الكبرل

 لمسمطتيف االقت ادية ، مف احتكار المجمكعات المالية،كبيذا يظير شكؿ جديد. أرباحيا

 االقت ادية، لشركات كالسمطة لمحككمات، السياسية السمطة اندماج أ بح كلقد. 2كالسياسية

 عمى  فالتنافس.المتقدمة تمعات الرأسماليةلمجا في بيا، المعترؼ الحقائؽ إحدل الكبيرة، األعماؿ

 فيو تتدخؿ بؿ حران،  تنافسان -االقت ادية  األسكاؽ في يعد التنافس لـ  مثمما-يىعيد  لـ الدكلة سمطة

 بالمشاركة في يقكـ الذم المكاطف يعد كلـ كالدعائية، التنظيمية، كالقكة االحتكار المالي، عكامؿ

                                                 

  .الرأم ـ ،2013 \ 3 \ 26، تكار األراضي وضرورة تدخل الدولةاح،  محمد عبدالمطيؼ آؿ شيخ1
-http://www.arab الموسوعة العربية 2

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=272&m= 1          

http://www.an7a.com/category/articles
http://www.an7a.com/category/articles
http://www.an7a.com/category/articles
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 لمؤسسات ىك خاضع بنفسو، بؿ مستقمة نظر كجية تككيف عمى قادران  العامة، االنتخابات

 السياسية، نتيجة السمطة حكؿ ال راع يحسـ  كبالتالي.كأيديكلكجيان  نفسيان  تشكمو عمبلقة،

كما يتصٌنكف بو مف حرية، تذىب أدراج .  1عمبلقة بيف مؤسسات المعقدة، كال راعات التحالفات

 عمى دمج الشركات، ىك قدرتيا ليذه السياسية القكة كم در. الرياح؛ بسبب التبلعب بالرأم العاـ

 الببلد في سكاء-لمعمؿ تجٌندىا التي الميمة، الشخ يات مف التنفيذية، كغيرىا الشخ يات

  .3االّتجار بالنفوذب، كىذا ما يسٌمى 2قكمية فكؽ بنية في-األـ المضيفة، أك

 كالدفاع، كزارات الخارجية، في العميا الكظائؼ مف % ٦َ أف بارنيت      يقكؿ ريتشارد

 قكية خمفية ليا بشخ يات شصمت المتحدة، قد الكاليات في األبيض، كالبيت كالتجارة، كالخزانة،

 ذات العنا ر أف ككجد. كالقانكف كال ناعة، شركات التمكيؿ، كخا ة األعماؿ، مجتمع في

 بنسبة كأىمية نفكذان  كاألكثر العميا، الكظائؼ عمى تسيطر األعماؿ الكبيرة، مجتمع في االمتدادات

. 4كبيرة

     ىذا قديمان؛ أما في ىذه األياـ فالنسبة أكبر بكثير، كانظر لحككمة جكرج بكش االبف؛ فيك 

ككثير مف حاشيتو، ككزرائو، مف أعضاء الشركات متعددة الجنسيات؛ كالنفط كغيرىا، كبسببيـ 

. كانت عدة حركب عمى ببلد المسمميف؛ كالعراؽ كغيرىا 

                                                 
-69َ، 1986ٓ ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌى٠ٛذ ،اٌم١ِٛح اٌظا٘شج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً ػاتشج اٌؾشواخٍؼ١ل، ا١ٌَل ِؾّل 1

 S. Miller. The Modern Corporate Power:Private Foreign Investment and American:،ٔمالً ػ70ٓ

Constitution. Westport, Creenwood Press,1976. 

  .64 ، ٓاٌم١ِٛح اٌظا٘شج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً ػاتشج اٌؾشواخٍؼ١ل، ا١ٌَل ِؾّل 2

 أك ، لمح كؿ مف اإلدارة، أك المفترض، قياـ المكظؼ أك أم شخص آخر باستصبلؿ نفكذه الفعمي ىك:االّتجار بالنفوذ 3
 باح كـر  .خرآ أك ل الح شخص ، كذلؾ مقابؿ أم مزية ل الحو، عمى مزية غير مستحقة،تابعة لمدكلةاؿالسمطة العامة 

 .27 ص ،1986 ،2 ط،بصداد-  دار الشؤكف الثقافية العامة،جرائم استغالل النفوذ ،شعباف
 Richard:نقالً عن  .67ص– 66 ، صالقومية الظاهرة القومية ومستقبل عابرة الشركاتسعيد،  السيد محمد 4

Barnet. Multinational (corporations and the American Political Process. Annals. September 

1972. 
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     كمف سبؿ، كًحيىؿ، كأساليب التزاكج بيف االحتكار االقت ادم، كاالحتكار السياسي 

: 1المعا رة، عمى سبيؿ المثاؿ؛ ما يمي

 دفع بعض رجاؿ األعماؿ أنفسيـ إلى منا ب معينة، في األجيػػػزة التشريعيػػة، كالتنفيذيػػة، ذات 

بعض مخالفاتيـ،  العػػبلقة بػرسـ السياسات، كاتخػػاذ القػػرارات، لتحقيؽ مقا ػػدىـ، أك التسٌتر عمى

. كال سيما ما تتعمؽ بقضية االحتكار 

 التأثير عمى بعض األجػػػػػػػيزة الحككمية، لمنػػػػػػػع إعطاء أم مػػػكافقات إلنشػػػاء مشركعػػػػػات 

جو شتى؛ منيا البعد األمػػػػػني، كالبعد القانكني، كنحػػك ذلؾ، حتػػى يظؿ رجػػاؿ  لمنافسيف ليـ، بحجى

األعمػاؿ المحتكريف فى حماية الحككمة، مف أٌية منافسة قد تظير، كتسٌبب ليـ مضايقات في 

. األسكاؽ

،لبعض األعماؿ الحككمية،   قيػػاـ بعض األجػيزة الحكػكمية بطػرح مػناق ػات، كعطاءات

بشركط معينة محكمة، بحيث ال يتمكف غير المحتكريف مف التقدـ إلييا، كتظٌؿ حكران عمى 

. المحتكريف، كقد يككف مف كراء ذلؾ رشاكل 

 المضيفة، فيطرح الحككمات عمى القكمية، عابرة لمشركات المباشر السياسي التأثير      أما

 حككمة إسقاط في العمبلقة، تمطة،لمخاITT))شركة دكر افتضح أف كمنذ. تعقيدان  أكثر قضايا

 قضية التدخؿ حكؿ متزايد، قمؽ ىناؾ كاف ـ،٩٧ُُعاـ  الميندم، برئاسة المنتخبة شيمي،

 .2المضيفة لمدكؿ الداخمية الشؤكف الشركات، في ليذه السياسي

                                                 
، ٍٍٍَخ ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ اٌفىو االؼرىاس رٚإٌفٛر اٌغ١اعٟ فٟ ١ِضاْ فمٗ االلرصاد اإلعالِٟؽ١َٓ ّؾبرخ،  1

  .21-20االلزٖبكٞ االٍالِٟ ، ٓ

 ِٓ ٔفٌ 73ٓ: ، أظو رفب١ًٕ مٌه72 ، ٓاٌم١ِٛح اٌظا٘شج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً ػاتشج اٌؾشواخٍؼ١ل، ا١ٌَل ِؾّل 2

 Subvertlon in Chile: A Case Study in U.S. Corporate linkage in the Third: اٌّٖله ؛ ٔمالً ػٓ

World. Bertrand Russel Peace Foundation, Ltd. (ed.). Nottiogham, 1912. 
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 لممسئكؿ المباشرة كغير المباشرة، الرشكة الكسائؿ، تشمؿ كبيران مف عددان  الشركات       كتىستخدـ

كغدت إحدل ... الشركات الكبرل ىي التي تحدد قكاعد المعبة "فأ بحت . 1كاإلدارم السياسي

. 2كظائؼ ىذه الحككمات األكلى إيجاد بيئة يمكف أف تزدىر فييا الشركات كتجتذبيا 

ؽ منتجات شركاتيا،        كتت ٌرؼ الحككمات اآلف في االقت ادات المتقدمة كباعة، فيي تيسىكِّ

ففي العاـ . 4، كتيبقي عمى ىذه الحككمات في السمطة3عمى أمؿ أف تكفر ازدىاران حقيقيان لدكليا

إنيا حككمة شركات، : ـ،عٌمؽ رئيس الكاليات المتحدة، راذرفكرد ىايس عمى حككمتو، بقكلو1876

 .5تديرىا الشركات، مف أجؿ الشركات

 

وسائل االحتكار : المبحث الرابع 

:  لقد تعٌددت الكسائؿ كاألساليب التي يستخدميا المحتكركف، لكف نستطيع أف نكجز منيا؛ مايمي

 :اإلغراق - 1

بيع المنتجات األجنبية في األسكاؽ المحمية، بأسعار أقؿ مف األسعار التي تباع بيا، : كىك يعني

أك بيع السمعة المنتجة محميان، في األسكاؽ الخارجية، بثمفو يقؿُّ عف نفقة . 6في سكؽ الدكلة األـ

إنتاجيا، أك يقٌؿ عف أثماف السمع المماثمة، أك البديمة، في تمؾ األسكاؽ، أك يقٌؿ عف الثمف الذم 

 .     7تباع بو، في السكؽ الداخمية

                                                 
  .74 ، صالقومية الظاهرة القومية ومستقبل عابرة الشركاتسعيد، السيد محمد 1

 . 8، صالسيطرة الصامتةنورينا هيرتس ،  2
-  ، جريدة الرقيب، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقسيم الفقر إلى شطرينلميا كمال شاعوني ، : انظر 3

 .م2000باريس

  . 75، صالسيطرة الصامتةنورينا هيرتس ،  4

 . 116، صالسيطرة الصامتةنورينا هيرتس ،  5
، الدار الجامعية، اقتصاديات النقود والمصرفية والتجارة الدوليةعبد النعيم محمد مبارك و محمد يونس،  6

 . 289م ،ص1996اإلسكندرية،
م ، 1997، دار الجامعة الجديدة للنشر، مبادئ العالقات االقتصادية الدولية  أسامة محمد القولي ومجدي محمود شهاب، 7

.   151ص
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؛ فقد ييٍصًرؽ أحد (كطنية)    كلكف التعريفيف السابقيف، لـ يشمبل اإلغراؽ المحٌمي، بًسمىعو محٌمية

، لمقضاء عمى منافسة (في البمد األـ)، السكؽ المحمية- ذك اإلنتاج المحمي أك العالمي–التجار 

. السكؽ  كاحتكار التجار اآلخريف،

 تقـك دكلة، حينما تكجد الظركؼ كىذه عارضة، لظركؼ تـ إذا عارضان، اإلغراؽ     كقد يككف

دكلة أخرل، أك في السكؽ  بسكؽ التمؼ، عمى منتجات أكشكت مف لدييا، مما بالتخمص شركة أك

 .كالنقؿ سعر التكمفة مف بأقؿ أك السكؽ، في السائد السعر مف أقؿ، بسعر ببيعيا كذلؾ المحمية،

 بعض تستخدمو الذم كىك ؛(كىك المق كد في ىذا البحث)كقد يككف اإلغراؽ دائمان أك ىجكمٌيان 

، كاشترط البعض لقياـ 1السكؽ ىذا في منافسييا عمى السكؽ، كالقضاء احتكار بيدؼ الشركات،

اإلغراؽ، أف يتمتع المنتج باحتكار فعمي قكم؛ نتيجة ح كلو عمى امتياز إنتاج سمعة ما مف 

الحككمة، أك تنتجو لككنو عضكان في اتحاد المنتجيف الذم لو  بصة احتكارية، كذلؾ يشترط أف 

 . 3عالية، عمى استيراد نفس السمعة مف الخارج2تككف ىناؾ ضرائب جمركية

فضبلن -ضرائب جمركية    كالشرط األخير ال يىسمـ مف النقد، فقد يحدث اإلغراؽ بدكف كجكد 

 شٌرىا عمى الدكلة الفقيرة الناميػة أكبر مف نفعيا،، التي 4 كما في اتفاقية الجات،-عف عالية

 اتفاقية األغنياء لفرض شػركطيػـ عمػى الفقراء، مفو كمكاسبيا تعكد فقط عمى الدكؿ الصنية القكية،

 متعددة تنتيجيا الشركػات اؿم الت، سياسػة اإلغراؽ،لجػػاتالتفاقية امخاطر الجسيمة اؿكمػف 

                                                 
، ثؾش ِملَ ئٌٝ ِإرّو اٌغٛأت إٌا١ِح اٌذٚي االلرصاد٠ح فٟ اٌر١ّٕح ػٍٝ ٚأششٖ اإلغشاقا١ٌْـ،  ٕبٌؼ ِؾّل: أظو  1

ٌٍفزوح  (غوفخ ٕٕبػخ كثٟ– و١ٍخ اٌْو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ )اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزٖبك٠خ الرفبل١بد ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ إٌّؼمل فٟ كثٟ 

 .  1317َ ، 2004ٓ ِب٠ٛ 9-11ِٓ 

ِؾّل ١ٍل ػبثل، . ٟ٘ ٙو٠جخ رفوٗ ػٍٝ اٌٍَغ اٌزٟ رؼجو اٌؾلٚك ٍٛاء وبٔذ ٕبكهاد أٚ ٚاهكاد :اٌشعَٛ اٌعّشو١ح 2

 . 208َ،  ٓ 2001اإلٍىٕله٠خ، - ، ِىزجخ ٚ ِطجؼخ اإلّؼبع اٌف١ٕخاٌرعاسج اٌذ١ٌٚح

  .119َ ، ٓ 2000، كْٚ ٔبّو، االلرصاد اٌذٌٟٚ ػجل اٌؼي٠ي ػغ١ّ١خ، ِؾّل  3

ٚػملد فٟ رْو٠ٓ األٚي  ،االرفبل١خ اٌؼبِخ ٌٍزؼوفخ اٌغّوو١خ ٚاٌزغبهح: فزٖبه ػٓا ٟ٘ :GATT اٌعاخاذفال١ح  4

ِضً رؾل٠ل و١ّخ اٌٍَؼخ  اٌم١ٛك اٌى١ّخ ٚثقبٕخ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ َ، ث١ٓ ػلك ِٓ اٌجٍلاْ رَزٙلف اٌزقف١ف ِٓ ل١ٛك1947

 االرفبل١خ  ٚفٍفذ ٘نٖ.ػٍٝ ػلك ِٓ اٌٍَغ اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ ٚلل رّٕٚذ فف٘ ثٕظبَ اٌؾٖٔ اٌَّزٛهكح ٚ٘ٛ ِب ٠ؼوف

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AA . ـ1995منظمة التجارة العالمية في 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 لتضػرب الشركػات ؛ أسػػكاؽ الػدكؿ الناميػة الفقيػرةم ؼ،-ذات اإلمػكانيات كالشػػيرة- جنسيةاؿ

تصمػي ؼ يف،تنفػرد بعػػػد ذلؾ بالمستيػمؾؿ ،ضػربة قاضيػة- تي ليس لدييا ذات اإلمكانياتاؿ-المحميػة 

. كينقمػب اإلغػراؽ إلى احتكػار   السعػر،ـعميػو

لصاء ، مع دخكؿ العكلمة(األ ح أنيا زادت) ظيرت(اإلغػراؽ)المشكمة كىذه       التعرفة كا 

 ألف الدكؿ ، ال يمكف حدكث ذلؾ قديمان حيث كاف, السمع  الحٌد منيا عمى بعضأك, الجمركية

 زيادة سعر المنتج المستكرد إلىمما يؤدم , بزيادة سعر الجمارؾ كانت تتحكـ في سعر السمعة

,  التجارة العالميةأماـ األسكاؽكلكف مع فتح ,  يساكيو في الثمفاألقؿعمى  أك ،عف المنتج المحمي

. 1عكاقبيا  مدل ست ؿأم إلىكذلؾ تجاكزات ال نضمف ك ، كثيرةإغراؽسنشيد حاالت  فإننا

إلى النص عمى ضركرة  (االتفاقيات العامة لمتعريفات كالتجارة )     فمقد عمدت اتفاقيات الجات

رفع الحكاجز الجمركية، كمنعت كؿ الدكؿ المكقعة عمييا، كالساعية لبلنضماـ ليا، مف أف تفرض 

مثؿ ىذه التدابير التنفيذية عمى المنتجات الداخمة ألسكاقيا، باعتبار أف ذلؾ مما يعارض المبدأ 

كبناء عمى ذلؾ تقـك الدكؿ القكية المتقدمة، كالشركات . األساس الذم عقدت أحكاميا ألجمو

بإغراؽ أسكاؽ الدكؿ - مستصمة رفع القيكد الجمركية كسيكلة النفاذ لؤلسكاؽ- متعددة الجنسية،

النامية، بمنتجات تباع بأقؿ مف قيمة إنتاجيا، بصية السيطرة عمى السكؽ أكالن، كالتحكـ فيو 

.  2كبأسعاره فيما بعد

     كمف أبرز األمثمة عمى اإلضرار باإلنتاج الكطني، حادثة إغراؽ السكؽ السعكدية بالدكاجف 

المستكردة مف البرازيؿ كفرنسا، كالذم ك ؿ سعر بيعيا إلى أقؿ مف ن ؼ السعر الذم تباع بو 

 مزرعة  صيرة، كمتكسطة، نتيجة عجزىا عف 162الدكاجف المنتجة محميان، مما أدل إلى إغبلؽ 

 ألؼ  505منافسة المنتكج المستكرد، كانخفاض اإلنتاج المحمي مف دجاج المحـ السعكدم، مف 
                                                 

1
 .13/10/2000 اٌج١بْ ح، ِغًاٌؼشت١حِخاطش اٌؼٌّٛح ػٍٝ اٌّعرّؼاخ ،  ِٖطفٝ هعت

2
 2، ص ـ2011كانكف اكؿ،4 ـ،2ع– مجمة القادسية لمقانكف كالعمـك السياسية ،اإلغراق التجاري ،عمار جيمكؿ:انظر 
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. 1 ألؼ طف، في السنة الثانية290ـ، إلى 2001طف، عاـ 

      كمف ذلؾ أيضان، ما تضمنو تقرير قيدِّـ في المؤتمر الكزارم لمنظمة التجارة العالمية، في 

ـ، لحؿ مشكمة إغراؽ السكؽ المكسيكية بالحبكب األمريكية، حيث لحؽ بقطاع 2003أيمكؿ 

الحبكب في المكسيؾ أزمة حادة، بسبب تدفؽ  ادرات الحبكب األمريكية، بانخفاض يتراكح 

، فبل يستطيع المزارعكف في المكسيؾ منافسة المنتجيف األمريكييف %48% - 10مستكاه بيف 

منذ عاـ % 70في السكؽ المكسيكية، مما أدل إلى ىبكط حاد في األسعار المحمية، بنسبة 

ـ، فتحٌكؿ ىبكط األسعار ىذا، الى ىبكط في الدخؿ القكمي، كزيادة في  عكبة العيش، 1994

. 2بالنسبة لخمسة عشر مميكف مكسيكي، يعتمدكف في معيشتيـ عمى ىذا المح كؿ

 لمسياسات الزراعية الدكلي المعيد مف  در تقرير تضمنو       كمف األمثمة أيضان؛ ما

 منذ ازداد المتحدة، قد لمكاليات كبرل سمع أربع في اإلغراؽ مستكل أف مف كالتجارية،

 لمقمح الكمية التكمفة فبينما كانت سمطتيا، تنفيذ العالمية التجارة منظمة بدأت عندما ـ،1995عاـ

 دكالر 3.5ىي الت دير أسعار بينما دكالر لئلردب6.24ـ ىي2001 عاـ المتحدة الكاليات في

 الت دير أسعار بينما لئلردب،  دكالر6.98 كانت الكمية ال كيا التكمفة لمفكؿ كبالنسبة. لئلردب

 أسعار الت دير بينما  دكالر،3.47 كانت الكمية التكمفة لمذرة كبالنسبة لئلردب،  دكالر4.93 ىي

 اإلغراؽ قفز ـ،2001 عاـ حتى ـ،1995 عاـ ٪ كمنذ7 قدره بإغراؽ لئلردب، دكالر2.28ىي

                                                 

 ، اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح اٌٍّّىح فٟ اٌذٚاظٓ صٕاػح ػٍٝ اإلغشاق أششاٌغّؼخ ،  ِؾّل هللا ػجل أظو ػبكي 1

 االرؾبك كٚي فٟ اٌلٚاعٓ ثؾش ِْٕٛه ػٍٝ ِٛلغ عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ، و١ٍخ ػٍَٛ األغن٠خ ٚاٌيهاػخ ، أٍؼبه

   . www.fakieh-rdc.orgاألٚهٚثٟ ، ثؾش ِْٕٛه ػٍٝ ِٛلغ ِووي فم١ٗ ٌألثؾبس ٚاٌزط٠ٛو 

 ، ثؾش ِملَ ئٌٝ اإلغشاق ٚأششٖ ػٍٝ اٌر١ّٕح االلرصاد٠ح فٟ اٌذٚي إٌا١ِحِؾّل ٕبٌؼ ا١ٌْـ ، : أظو 2

و١ٍخ اٌْو٠ؼخ )ِإرّو اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزٖبك٠خ الرفبل١بد ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ إٌّؼمل فٟ كثٟ 

. َ 2004 ِب٠ٛ 11-9ٌٍفزوح ِٓ  (غوفخ ٕٕبػخ كثٟ– ٚاٌمبْٔٛ 

http://www.fakieh-rdc.org/
http://www.fakieh-rdc.org/
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 ٪ 33 إلى ٪ 11 كمف ال كيا، لفكؿ ٪ 29 إلى ٪9 كمف القمح، في حالة ٪44 إلى ٪ 23 مف

. 1لمذرة 

     كبذلؾ يبدك كاضحان عمؽ المخاطر التي يتركيا اإلغراؽ عمى الناتج المحمي، كعمى المنتجيف 

. المحمٌييف، مما ينعكس سمبان عمى عممية التنمية في الدكلة المتعرضة لئلغراؽ 

 

 : 2آثار اإلغراق

 :عمى المنتجين اآلخرين المنافسين- أ

:  اإلغراؽ إلى آثار ضارة منيا مؤدم

خا ة كأف ذلؾ ىك ،  كطردىـ مف السكؽية،القضاء عمى المنافسيف اآلخريف فى السكؽ المحؿ* 

. م  مف التسعير الضارٌ ماليدؼ األساس

.  تحقيؽ خسائر لممنافسيف إذا ما حاكلكا مجاراة ىذه األساليب* 

ؿ السكؽ إلى ساحة حرب ال*  .  مكاف ارتزاؽ تحكِّ

:               لمستيمكين عمى ا- ب

ف كاف  عمؿ بداية عمى خفض األسعار بما يمثؿ فائدة لممستيمكيف، فإف ذلؾ يككف مفاإلغراؽ كا 

 ة كاستصبلؿ حاج، كبشكؿ كبير، يتـ رفع األسعار،ب فة مؤقتة، فبىٍعدى القضاء عمى المنافسيف

. الناس

 : ولةالد عمى- ج

 كانخفاض القكل ،  إلى ارتفاع المستكل العاـ لؤلسعارمالتكجو نحك ظيكر االحتكارات مما يؤد* 

                                                 

  ىوٟ، أؽّل روعّخ ،2003 ك٠َّجو 24 اٌيهاػخ فٟ ٌٍزغبهح اٌؾؼٛب ؼٛي ٚذرّؽٛس ػادٌح اذفال١ح ٔؽٛ 1

http://kefaya.org/Tranlations/0401shiva.htm, 6/3/2004,p.3  ٓاإلغواق:، ٔمالً ػ  

  . 1322ٓ-1321 ٓا١ٌْـ ، ٕبٌؼ إٌب١ِخ، ِؾّل اٌلٚي االلزٖبك٠خ فٟ اٌز١ّٕخ ػٍٝ ٚأصوٖ
2

إٌّؼملح  18اٌؾٍمخ إٌمب١ّخ  ِملِخ ئٌٝٚهلخ ػًّ   ،ِؾىٍح اإلغشاق ٚؼشق األعؼاس،  ِؾّل ػجل اٌؾ١ٍُ ػّو:أظو 

 . 5 ،ٌٓاللزٖبك اإلٍالِٟ ِووي ٕبٌؼ ػجل هللا وبًِ- عبِؼخ األى٘وَ ، 23/9/2000
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.  كغير ذلؾ مف المساكئ العديدة لبلحتكار،(التضخـ)الشرائية لمنقكد

قُّؼ إنشاء المشركعات الجديدة بما يؤد، تقؿ حكافز االستثمار*  .   إلى االنكماشمكتىكى

د ؛ مما يؤدم إلى فؽأك تقميص أعماليا،  لتكٌقؼ المشركعات المنافسة،العمؿ عمى زيادة البطالة* 

.  لعمميـ -لدل ىكالء التجار- العماؿ 

 حالة عدـ قدرة المنتجات المحمية عمى منافسة المنتجات م ؼ،تبديد المكارد المحمية المتاحة* 

 .  بؿ ربما تمفو، كرككده، إلى تراكـ المخزكفم بما يؤد،- األرخص سعران -المستكردة

:  إتالف المنتجات وىدرىا - 2

أكاإلتبلؼ، أمران عاديان في الرأسمالية، فقد بالحرؽ سكاء        يعتبر إىبلؾ المكارد كالمنتجات،

% 13ـ، سىيىًقٌؿ بنسبة 1978أعمنت كزارة الزراعة األمريكية، أف مح كؿ القمح الشتكم لعاـ "

أف كزارة الزراعة تىٍعزم ىذا اليبكط في اإلنتاج، " نيكيكرؾ تايمز"عف العاـ الماضي، كقالت مجمة 

إلى تخفيض المزارعيف األمريكييف المساحة المزركعة، كرٌد فعؿ ليبكط األسعار، كيأتي ىذا 

اإلعبلف الكاضح عف انخفاض اإلنتاج، في كقت أيعمف فيو عف التياـ النيراف ألكبر عدد مف 

ـ أيعمف عف نشكب ثبلث حرائؽ خبلؿ 1977ففي كانكف األكؿ عاـ . مخازف الحبكب األمريكية

ـ، أيغرقت آالؼ 1932-1929كخبلؿ أزمة . أسبكع  كاحد، في مخازف الحبكب األمريكية

األطناف مف الحبكب، كالبف، كالمكاد الصذائية األخرل في البحار، في الكقت الذم كانت فيو 

فالمجاعات يمكف أف تحدث مع أف )شعكب برمتيا تتضٌكر جكعان، كمات مبلييف مف البشر جكعان 

مميكف مارؾ ألماني، 127كما أنفقت دكؿ السكؽ األكركبية المشتركة . (1ال كامع مميئة بالقمح

بادة قطعاف الماشية، خبلؿ عاـ ـ، كأنفقت 1974إلتبلؼ آالؼ األطناف مف الفكاكو كالخضار، كا 

                                                 
ٔمالً ػٓ   - 49، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرحٔٛه٠ٕب ١٘ورٌ ،  1
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مميكف باكند استرليني، إلتبلؼ كميات كبيرة مف منتجات األلباف بنفس العاـ 12بريطانيا أكثر مف 

.   1"أيضان 

     ىكذا، كبكؿ سيكلة تيٍتمؼ اآلؼ األطناف مف المكاد الصذائية، فقط ليحافىظ عمى مستكل 

األسعار التي تريدىا الرأسمالية، بصض النظر عف احتياجات الناس في العالـ، فيمكت اآلؼ 

.  الناس في إفريقيا كغيرىا نتيجة لنقص المكاد الصذائية،أيف ىذا مف اإلحساف لمفقراء كالمساكيف

 

  :المعونة االقتصادية - 3

: كىي عبارة عف ،"المعكنة االقت ادية"سعت الدكؿ الرأسمالية االستعمارية إلى استخداـ      لقد 

 لميمة؛كانت مح مة ىذه األدكات اك.  كتسييبلت ائتمانية، كقركض، كىبات،معكنات غذائية

استمرار بمداف العالـ الثالث مجاالن مفتكحان أماـ ال ادرات االستيبلكية مف الببلد الرأسمالية، 

 إعادة الييكمة،، ككمجاالن مربحان لبلستثمارات األجنبية، تحت عناكيف تحرير التجارة العالمية

كالفكرة المييمنة ىي "،  في االقت اد الرأسمالي مف مكقع ضعيؼجياإلعادة دـ؛ كالخ خ ة

 ، كٌمفت كسنجر بكضع تقرير C.I.Aكمما يؤكد ىذا القكؿ أف ككالة المخابرات. 2"أفقر جارؾ

، كجاء في ىذا ـ1974عشية انعقاد المؤتمر الدكلي حكؿ التصذية في مدينة ركما بإيطاليا عاـ 

إف نقص الحبكب في العالـ مف شأنو أف يمنح الكاليات المتحدة األمريكية سمطة : "التقرير ما يمي

 تفكؽ تمؾ ، كسياسية،إنيا سمطة تيمٌكنيا مف ممارسة سيطرة اقت ادية... لـ تكف تممكيا مف قبؿ

  .3"التي كانت تمارسيا في السنكات التي تمت الحرب العالمية الثانية

                                                 
، كاهاٌو١ّل 95،96 ، ٓاٌؾشواخ اٌشأعّا١ٌح االؼرىاس٠ح ٚاٌغ١طشج ػٍٝ الرصاد٠اخ اٌثٍذاْ إٌا١ِحفب٠ي ِؾّل ػٍٟ ،  1

 .َ 1979ٌٍْٕو ،اٌؼواق،ٍٕخ

 . 60، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرحٔٛه٠ٕب ١٘ورٌ ،  2

 ، وبظُ ٌٍْٕو ٚاٌزوعّخ ٚاٌزٛى٠غ،ِؾىٍح اٌغزاء فٟ اٌٛطٓ اٌؼشتٟ ٚاألصِح االلرصاد٠ح اٌؼا١ٌّح ، ِؾّل ػٍٟ اٌفوا3

  .270 َٓ،1985 ، 1ٛ، اٌى٠ٛذ
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كاألحداث تؤكد سياسة الكاليات المتحدة األمريكية في استخداـ المساعدات الصذائية لخدمة       

 ،كما تفعؿ اآلف مع الدكؿ العربية، فقد أكقفت المساعدات األمريكية لمسكداف؛ أغراضيا السياسية

كقبؿ اجتماع منظمة التجارة العالمية في الدكحة في نكفمبر . لقيامو بزراعة القمح في ببلده

ـ، أرسمت كزارة التجارة األمريكية رسائؿ إلى سفيرم جميكرية الدكمينكاف، كىاييتي لدل 2001

إذا لـ يمتـز بمداىما باقتراح الحككمة األمريكية في المشتريات، : منظمة التجارة العالمية، تقكؿ فييا

.  1فإف األمريكييف لف يرضكا عف المساعدات المقترحة ليذيف البمديف

كتأليب ، تصيير األنظمة؛ ببمدافاؿ ىذه للسيطرة عؿؿسبلح فعاٌلة، كأداة إذف المعكنات      فيذه 

ٍنحي ؼ ىا؛ حسب ما تريد الدكؿ الرأسمالية،الشعكب ضد حككمات  ال يتـ  كالمساعداتاألمكاؿىذه مى

ٍنًح شركط،بطريقة عشكائية مع ىذه البمداف، ات م مف خبلؿ االتفاؽ، كاضحةان  كلكف يشترط عند المى

كىذه المساعدات أيضان تؤدم عمى المدل البعيد إلى . المساعدات ىذه حكؿ الشككؾمما يثير 

، كمحاكلة تبعيػةاؿ إلى ؛ مما يؤدمعمى المساعدات؛ العتماد ىذه البمداف حجيـ ال ناعة الكطنيةت

 . تكريس الفساد كالرشكةاسترضاء المانحيف دائمان، ك

: الخصخصة - 4

في   فتح المجاؿ أماـ الشركات الكبرل متعددة الجنسيات لمقياـ باالستثمار غير المباشر     ىي

نىٍزع ممكية الكطف كاألمة كالدكلة لمشركات كالمؤسسات االقت ادية كالخدماتية بً  ،دكؿ العالـ

 إلضعاؼ سمطة الدكلة كالتخفيؼ مف ،كنقميا لمخكاص مف الداخؿ كالخارج، الكطنية كالحككمية

ـٌ إحداث ىزات مالية في أسكاؽ العالـ، كفتح األسكاؽ  حضكرىا ل الح ظاىرة العكلمة، كمف ث

المحمية أماـ السمع كرؤكس األمكاؿ كالمعمكمات الكافدة، كىدـ األسكار الجمركية كالقيكد أماـ 

                                                 
 . 92، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرحٔٛه٠ٕب ١٘ورٌ ،  1
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 بحجة أف ذلؾ يضٌر التنمية، كتخٌمي الدكلة عف ،كعدـ إعطاء الدعـ لبعض السمع التجارة الدكلية،

فالعالـ إذف، يتجو نحك  . 1 كم الحيا الخا ة، كحمايتو كفؽ رؤيتيا،دكرىا في إدارة اقت ادىا

في ىذا المجتمع لف يبقى : "بقكلو- 2ممتكف فريدماف-مجتمع جديد يىً فيو أحد دعاة الخ خ ة

مف الدخؿ القكمي، لئلنفاؽ عمى كظائفيا األساسية؛ % 20%-10في حكزة الحككمة أكثر مف 

" كلياـ تسكانيف"بؿ إف . "كالنظاـ القضائي، كالقكات المسمحة، كالتخفيؼ مف حاالت الفقر الحادة

فمركجك . ييقٌمص  بلحيات الحككمة، ككظائفيا، بحيث ال يبقى ليا سكل القكات العسكرية

ٍكف أف كؿ بك ة مربعة عمى ىذا الكككب األرضي ينبصي أف تككف تحت سيطرة  الخ خ ة يرى

.  3القطاع الخاص

أكّمد اٌقٖقٖخ فبٕخ فٟ اٌلٚي إٌب١ِخ ئٌٝ ى٠بكح األػجبء االلزٖبك٠خ ػٍٝ األفواك ٌمل ٚ     

 ئما وبْ اٌّْوٚع ،ٚػٍٝ اٌؾىِٛبد، فٍُ ٠ىٓ ٕ٘بن ِؼٕٝ ػٍٝ اإلٛالق ِٓ ث١غ ِْوٚع ػبَ

ا ِب١ٌبً ٠ٚلاه ػٍٝ أٍبً الزٖبكٞ ١ٍٍُ، ؽ١ش ٍزقَو اٌلٌٚخ رٍه اٌفٛائ٘ اٌزٟ  هّمً لِم ُِم ٔبعؾبً ٚ

ْه رٍه األهثبػ اٌزٟ فَورٙب ٟ٘ ٚهثؾٙب .  ِٓ رٍه اٌّْبه٠غ اٌؼبِخ إٌبعؾخاً وبٔذ رزلفك ٍٕٛٞ ثً ئ

 ثبٍُ رْغ١غ االٍزضّبه ، إٔجؾذ ِؼفبح ِٓ اٌٚوائت ٌفزواد ى١ِٕخ ٠ٍٛٛخ،اٌَّزضّوْٚ اٌغلك

إٌٟٛٛ ٚاألعٕجٟ، ٚثبٌزبٌٟ ٍزفمل اٌقي٠ٕخ اٌؼبِخ اٌٚوائت اٌّزٛلؼخ ِٓ رٍه األهثبػ
4

 .

    price Discrimination 5 :               السعري التمييز- 5

                                                 
ٓ ،  ِؾّل ٍؼ١ل أثٛ ىػوٚه ،اٌؼٌّٛح ،1،2009َاٌمب٘وح، ٛ- كاه اٌْوٚق ،28-27 ٓ ،، عالي أ١ِٓاٌؼٌّٛح:  أظو 1

44-45  .

ثوٚو١ٍٓ فٟ  ،َٕمٔم٩ٔم١ٌٛ٠ٛ ٔمٖم، ؽبئي ػٍٝ عبئيح ٔٛثً فٟ االلزٖبك، ٌٚل فٟ ٘ٛ الزٖبكٞ أِو٠ىٟ:ٍِرْٛ فش٠ذِا2ْ 

. َٙمٓمٓمٕمٔٛفّجو ٙمٔم، ٚرٛفٟ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلحة
3

 .  (3)ػصش اٌؾشواخ اٌىثشٜ ٚاٌؽىِٛاخ اٌٙض٠ٍحِؾّل ٠ٍٛف ػلً،  

ِملِخ ئٌٝ اٌّإرّو اٌؼبٌّٟ اٌضبٌش ، 9، ٓفٟ خصخصح اٌمطاع اٌؼاَ ٌذٌٚح اٌى٠ٛد اٌصٛسج ٚاٌصشٚجٔبٕو اٌّٖوٞ،  4

 . 2005َ- ٘ـ1426اٌَؼٛك٠خ، - ِىخ اٌّىوِخ- و١ٍخ اٌْو٠ؼخ ٚاٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ– ٌاللزٖبك اإلٍالِٟ، عبِؼخ أَ اٌموٜ 

،                        1كاه األًِ ٌٍْٕو ٚاٌطجبػخ،ٛ– ػّبْ  ،ِثادئ االلرصاد اٌعضئِٟؾّل ِؾّٛك إٌٖو، ٚػجلهللا اٌْب١ِخ ، : أظو 5

1989ٓ ،َ285-288.  

https://www.google.ps/search?es_sm=93&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxCHfq6-gUmVQboSmJVcZJyiJZadbKVfkJpfkJMKpIqK8_OskvKL8hJfafNo9doz6X4STLzW-DJpxfz7kQDYYpC-SwAAAA&sa=X&ei=EGtlVfXkD8WPU7fYgfgI&ved=0CJMBEJsTKAEwFg
https://www.google.ps/search?es_sm=93&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxCHfq6-gUmVQboSmJVcZJyiJZadbKVfkJpfkJMKpIqK8_OskvKL8hJfafNo9doz6X4STLzW-DJpxfz7kQDYYpC-SwAAAA&sa=X&ei=EGtlVfXkD8WPU7fYgfgI&ved=0CJMBEJsTKAEwFg
https://www.google.ps/search?es_sm=93&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxCHfq6-gUmVQboSmJVcZJyiJZadbKVfkJpfkJMKpIqK8_OskvKL8hJfafNo9doz6X4STLzW-DJpxfz7kQDYYpC-SwAAAA&sa=X&ei=EGtlVfXkD8WPU7fYgfgI&ved=0CJMBEJsTKAEwFg
https://www.google.ps/search?es_sm=93&q=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxCHfq6-gUmVQboSmJVcZJyiJZadbKVfkJpfkJMKpIqK8_OskvKL8hJfafNo9doz6X4STLzW-DJpxfz7kQDYYpC-SwAAAA&sa=X&ei=EGtlVfXkD8WPU7fYgfgI&ved=0CJMBEJsTKAEwFg
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 التكمفة؛ حيث مف مبرر ىناؾ يككف أف المنتج، دكف لنفس مختمفيف سعريف تحديد :     كيعني

 تمنح ال ناعية، بينما لممنشآت منخفض سعر بكضع شركات تكزيع الكيرباء تقكـ كأف

 الياتؼ شركات تقكـ أف أك كاط، الكيمك لنفس أعمى سعران  السكنية في البيكت العادييف المستيمكيف

  .الميؿ أثناء المكالمات سعر مف أعمى النيار، أثناء الياتفية لممكالمات بكضع سعر النقاؿ

:  االستحواذ  وأ االندماج -6

، أك أف تستحكذ إحدل 1تقكـ مجمكعة مف الشركات المتنافسة باالندماج معان       ىك أف 

تقٌمص المنافسة التي تنجـ عف تخفيض ؛ ؿ بشراء أسيميا أك ممكيتيا،الشركات عمى البعض اآلخر

 مف جٌراء القضاء عمى ،عدد المؤسسات التي تنتج السمع نفسيا، مما ينعكس سمبان عمى الزبائف

 .2اتالمنافسة التي كانت قائمة بيف الشرؾ

: التواطؤ - 7

 اإليرادات المركزم؛ لتعظيـ االحتكار إلى ك كالن   ريحان، أك      كقد يككف التكاطؤ ضمنيان 

  .لؤلسعار حرب في القمة؛ كذلؾ تجنبان لمدخكؿ احتكار  كىذا األسمكب يككف في سكؽ.كاألرباح

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٚاٌٍز١ٓ (٠US Airwaysٛ ئً ئ٠و٠ٚي)ٚ (American Airlinesأ١ِو٠ىبْ ئ٠وال٠ٕي):ِضً ألِبط اٌْووز١ٓ األ١ِوو١ز١ٓ 1

. ( American Airlinesاٌقطٛٛ اٌغ٠ٛخ األ١ِوو١خ)١ٍطٍك ػ١ٍّٙب اٍُ 
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=12799&article=753642#.VWa1TCK8_XA 

و١ٍخ اٌمبْٔٛ - اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ  األوبك١ّ٠خ ، اٌؾشواخ ِرؼذدج اٌعٕغ١اخ ٚع١ادج اٌذٌٚح ،اثوا١ُ٘ ِؾَٓ ػغ١ً: أظو 2

  .20،ٓ اٌلّٔبهن – ٚا١ٌَبٍخ

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=12799&article=753642#.VWa1TCK8_XA
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 :أسباب االحتكار : المبحث الخامس 

  

االقت اد الرأسمالي، كنظاـ ممكيتو، كف ؿ الديف كاألخبلؽ عف االقت اد، كطصياف المادية، - 1

عي، مف أىـ أسباب االحتكار؛ ألف السكؽ في إطار الحضارة المادية التكافؿ االجتماكعدـ 

كالفمسفة الرأسمالية، ليست إال غابة م صرة أك مطكرة، يفترس القكم فييا الضعيؼ، كالبقاء فييا 

. 1لؤلقكل كاألقتؿ، ال لؤل مح كاألمثؿ

 إمدادات المكاد الخاـ قد يككف االحتكار فعميان، عف طريؽ تفٌرد طبيعي؛ كسيطرة مشركع عمى- 2

الستثمارت ا البلزمة إلنتاج سمعة أك خدمة، أك ً صىر حجـ السكؽ نسبيان، أك ضخامة حجـ

ك ناعة  الكيرباء، ، كالتجييزات الفنية كغيرىا مف مككنات رأس الماؿ الثابت؛ كشركةاألكلية

.    2السيارات

 كلقد نٌبو ابف القيـ . كيسٌمى با طبلح االقت ادييف اليكـ، احتكاران قانكنيان  ،احتكار ال نؼ- 3

 أناس معينيف، فبل تباع تمؾ السمع إاٌل ليـ، ثـ يبيعكنيا ىـ بما يريدكف، فمك باع فيح ر البيع ؿ

 ميًنع كعيكقب، فيذا مف البصي في األرض كالفساد، كالظمـ الذم ييحبىس بو قطر ،غيرىـ ذلؾ

السماء، كىؤالء يجب التسعير عمييـ، كأاٌل يبيعكا إال بقيمة المثؿ، كال يشتركا إاٌل بقيمة المثؿ، ببل 

 مدىشة ،عبارة ابف القيـ الشديدة في حرمة احتكار ال نؼك. 3تردد في ذلؾ عند أحد مف العمماء

 كبمصتنا .في الشريعةاالجتماعية   الذنكب ىك مف كبائر،حقان، كتعٌبر عف فيمو بأف ذلؾ االحتكار

 ، حرية الدخكؿ في سكؽ معينة،حتكار ال نؼ يعني سمب الناس؛ ااالقت ادية المعا رة

                                                 
. 292- 293 ، ٓ، دٚس اٌم١ُ ٚاألخالق فٟ االلرصاد اإلعال٠ٍِٟٛف اٌموٙبٚٞ 1

 .  164- 163، ٓاٌغٛق ٚذٕظ١ّاذٗ فٟ االلرصاد االعالَِِٟزؼ١ٓ ػجل اٌؾ١ّل ، 2

 . 207، ٓكد،  كٛ،ِىزجخ كاه اٌج١بْ، اٌطشق اٌؽى١ّح ،اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خاٌّؼوٚف ة ،ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ أ٠ٛة 3
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 ىي ركف مف أركاف ،فحرية دخكؿ منشأة جديدة إلى أٌم سكؽ. كممارسة نشاط اقت ادم مباح

ٍجري عمى ىذه الحرية بدكف حؽ  .1 ىك مف الكبائر االقت ادية،تنظيـ الشريعة لؤلسكاؽ، كالحى

 كاقعان ال سبيؿ ، أنو قد تنشأ أحكاؿ يككف فييا مثؿ ىذا الح ر،كيبدك أف ابف القيـ الحظ     

 يبيعكا بقيمة المثؿ، فيجب التسعير عمييـ، كأ: "لك ح ؿ احتكار ال نؼرل أنو فيك م. لرفعو

فينبصي عمى كلي األمر ..". كال يشتركا إال بقيمة المثؿ، ببل تردد في ذلؾ عند أحد مف العمماء

 . كال يسمح ليـ بممارسة سمطتيـ االحتكارية،حينئذو أف ييٍمًزمىيـ بالبيع كالشراء باألسعار المعتادة

     كلعؿ احتكار ال نؼ مف أكسع  كر الفساد االقت ادم انتشاران، كأعظميا ضرران، في 

منح احتكار  نؼ ليذا الشخص، ...فإذا أراد ذك السمطة أف يحابي أحدان، فبإمكانو. الدكؿ النامية

مِّؿ بيت الماؿ شيئان، بؿ ينقؿ التكمفة كالضرر إلى عمكـ الناس، بحرماف منتجيف محتمميف  كال ييحى

مف الدخكؿ في المجاؿ المحتىكر، كبزيادة التكمفة المعيشية عمى الناس، بقدر األرباح فكؽ العادية 

ككثيران ما يترافؽ احتكار ال نؼ مع رشكة، يعطييا المحتكر لمانح . التي يجنييا المحتكر

كقد ييمنىح احتكار . االحتكار، ب كرة ماؿ ميقدَّر، أك مشاركة في ثمار االحتكار ب كرة ما

.  2ال نؼ بطريقة ظاىرة، بإ دار رخ ة كحيدة لممحتكر، أك ريخىصو معدكدة لقمةو ميٍحتىًكرىةو 

     كما يزيد في انتشار ظاىرة احتكار ال نؼ، أنيا تيٍمبىس أحيانان ثكب التراخيص المينية، مف 

 ناعية، كم رفية، كتجارية،  ارت تطمب اليـك لكؿ  صيرة ككبيرة، كليا في األ ؿ مبررات 

. اجتماعية، لكف يسيؿ إفسادىا لت بح جسران لمنح احتكارات  نؼ لفرد أك فئة 

     كالحتكار ال نؼ أيضان تكاليؼ، أخطرىا؛ إفساد نظاـ الحكافز الدافعة لمنشاط االقت ادم 

فيتنافس الناس كيبذلكف الجيكد كالمكارد لذكم النفكذ أمبلن في االستئثار باحتكار . في المجتمع

 نؼ، بينما الناس في االقت اد السًَّكمِّ يبذلكف الجيكد كالمكارد لمسابقة اآلخريف، في تقديـ 
                                                 

  .21 ، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب ، 1

   .42، ٓاٌّؼاصشج  األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١ح أٌٔ اٌيهلب ،2
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.          كال يستطيعكف نفع أنفسيـ إال بنفع المجتمع أيضان . خدمة أحسف، أك سمعة أفضؿ، أك أقؿ كمفة

كفي المجتمعات الميٍمًعنىة في التخٌمؼ، يتقاسـ ذكك النفكذ جممة مف احتكارات ال نؼ، تشمؿ أكثر 

النشاطات االقت ادية كاعدٌية، في بح احتكار ال نؼ طريقةي حياةو لممفسديف، كمىٍصرمان ثقيبلن  

قىبىةن كٍأداء تكاجو أٌم إ بلحو معيشيٍّ يبتصي نفعيـ .  1عمى عامة الناس، كعى

بخطكرة احتكار ال نؼ، - رحميما ا-      كييعدُّ تنكيو ابف القيـ، تىبىعىان لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية

.  سىٍبقىان فقييان كاقت اديان مرمكقان 

ا كرد في الحديث الشريؼ مف الكعيد     كاحتكار ال نؼ ميحٌرـ؛ ألف  احبو ممف يشمميـ، ـ

 احب المىٍكس في " ك،2"ال يدخؿ الجنة  احب مىٍكس": مى ا عميو كسمـ، قاؿ ل احب المىٍكس

, مسمميفؿ فيذا ىك اٍلعىٍشري اٍلمىٍرفيكعي عف ا،(الذم يأخذ العيٍشر)عىاًشران :يىعني ك احب المىٍكس .3"النار

 ممف يريدكف أف يىعبركا بسمعيـ طريقان ،ك احب المىٍكس يأخذ إتاكة بصير حؽ .4فىبل, كأما الزكاةي 

ٌمميـ عبئنا مالينا ، فيك ال يمنعيـ مف المركر،معينان  كالذم يمنع منشآت جديدة . إضافينا بؿ ييحى

ممارسة نشاط اكتسابي أباحو ا مف  كلكنو يمنعيا ،ان مباشران مان ماؿئال ييحٌمميا عب، دخكؿى سكؽو ما

بحرمة الشاطبي  ٌرح ك .5 لشدة ضرره االقت ادم،كىذا ما رآه ابف القيـ مف الكبائر. لمناس

. 6ح ر عمؿ معيف بأناس مخ ك يف، كمنع سكاىـ مف ممارستو

  

                                                 
  .43 ، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب،  1

، اٌَؼٛك٠خ- كاه اٌّغٕٟ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،ؽ١َٓ ١ٍٍُ اٌلاهأٟ: ؽم١ك، دِغٕذ اٌذاسِٟ ، ػجل هللا ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌلاه2ِٟ

أثٛ ػجل هللا اٌؾبوُ ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل : ٚأظو . 1708، هل1036ُ، 2ٓ ، ط 2000َ-  ٘ـ 1412، 1ٛ

 - ٘ـ1411 ، 1ٛ،ث١وٚد– كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ِٖطفٝ ػجل اٌمبكه ػطب: رؾم١ك، ٌّغرذسن ػٍٝ اٌصؽ١ؽ١ٓا،ا١ٌَٕبثٛهٞ

  .1469، هلُ 562، 1َٓ ، ط1990

ِإٍَخ ، ػبكي ِوّل، ٚآفوْٚ- ّؼ١ت األهٔإٚٛ : ٞقؽك، دِغٕذ أؼّذ تٓ ؼٕثً، ْ ؽٕجً ا١ٌْجبٟٔة أؽّل ثٓ ِؾّل 3

 . 17001، هلُ 211، 28ٓ ، ط 2001َ-  ٘ـ 1421، 1ٛ ،اٌوٍبٌخ

ِؾّل ١ٍل عبك - ِؾّل ى٘وٞ إٌغبه : ٞقؽكد ،ؽشغ ِؼأٟ ا٢شاس، اٌّؼوٚف ثبٌطؾبٚٞ،  أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٍالِخ4

  .3062 ،هلُ 31، 2ٓ، ط 1994َ ٘ـ، 1414 ، 1ٛ،   ػبٌُ اٌىزت،اٌؾك

  .50 ، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب،  5

 . 1984َ/ ٘ـ 1405: ، عّؼٙب ِؾّل أثٛ األعفبْ، ر137ٌٔٛٓ ،  اٌفراٜٚ  اٌْبٛجٟ،6



 102 

  : 1ومن األمثمة المعاصرة لالحتكار القانوني

   :براءات االختراع* 

 كثير مف الدكؿ إلى تأ بحت أىمية االختراعات العممية كالتًػقانية اليكـ ظاىرة، كلجأ     لقد 

 15مثبلن -  خبلؿ مدة معينة ،اعتماد نظاـ يح ر ب احب ابتكار معيف حؽ االستفادة منو

كالمبرر االقت ادم لمنح براءات االختراع  .يمنع سكاه خبلليا مف تقميده إال بإذنو- عامان 

كيقابؿ ذلؾ مضرة احتكارىـ لما .  ىكتشجيع المبتكريف عمى ابتكار ما ينفع المجتمع،الح رية

 مف منافع تشجيع ،ابتكركا، التي يرل مؤيدك نظاـ البراءات أنيا أقؿ أىمية في المدل البعيد

كبالطبع ليس نظاـ براءات االختراع الح رية ىك األسمكب الكحيد لتشجيع المخترعيف، . االبتكار

 لكف االختراع إف كاف .لكف لو مزايا ظاىرة بالمقارنة مع مكافآت تمنحيا الدكلة مثبلن لممبتكريف

-يىًقي الناس مف ضرر كبير؛ كمقاح مضاد لكباء، فممدكلة أف تيٍمًزـى المخترع ببيعو ليا، بثمف كاؼو 

كالقكؿ بخبلؼ ىذا، . ، ثـ ىي تبذلو لمناس مجانان، أك بثمف زىيد-ال يثبط ىمة أمثالو مستقببلن 

لزاـ المخترع ببذلو ببل ًعكىض، أك بًعكىض ال يىرضى بو، سيضٌر بالمجتمع، إذ سيجعؿ  كا 

المبررات االقت ادية ؼ. المبتكريف يزىدكف في تكجيو مكاىبيـ نحك ما ىك ضركرم أك حاجي

لتشجيع االختراع كجيية، فاالختراعات عمـ كقكة، ككبلىما مطمكب شرعان، كعندما تتحكؿ 

 فإنيا تساىـ في رفع مستكل الدخؿ الحقيقي في المجتمع، كىذا ،االختراعات إلى تقانة إنتاجية

 .أيضان مطمب شرعي

 ):تعالى قاؿ ،متعمؽ بالعمـ الشرعي كأحكاـ الديفالعمـ، فيك النيي الشرعي عف كتماف      أما 

أكلئؾ يمعنيـ ا  إف الذيف يكتمكف ما أنزلنا مف البينات كاليدل مف بعد ما بيناه لمناس في الكتاب

                                                 
  .34ٓ- 29 ، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب ،  1
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كؿ مف كتـ عممان مف : مكضحان مف تشممو ىذه اآلية الكريمة2قاؿ ابف عطية، 1(فكيمعنيـ البلعنك

عف العمـ المق كد في ىذا الحديث 4كسئؿ العز بف عبد السبلـ. 3ديف ا ييحتاج إلى بػثِّو

كال ييحمؿ ذلؾ عمى تعميـ . المراد بذلؾ العمـ الذم يجب تعممو مف عمـك الشرع:"الشريؼ، فأجاب

.  5"الحرؼ كال نايع، إاٌل ما كاف تعميمو فرض كفاية؛ كتعميـ الرمي كغيره مف أسباب القتاؿ

: احتكار المرافؽ العامة * 

يتعمؽ بخدمات المرافؽ ،  شيكعان في الحياة المعا رةمطمؽإف أكثر  كر االحتكار اؿ     

المبرر االقت ادم الذم يؤكده  ك".ان طبيعيان راحتكا "ل ما يسـٌ ىكك-. كالماء كالكيرباء-العامة

 ءتمديدات الماؾ ؛ أف ىذه الخدمات تتطمب تكاليؼ تأسيس باىظة،جميع مف يبحثكف المكضكع

كىذه التكاليؼ الباىظة سكؼ تتكرر . كالكيرباء لمختمؼ المناطؽ كالبيكت كك ميا بالشبكة العامة

 لما لىًزمىيا تىحٌمؿ ،بينما لك انفردت شركة كاحدة بتقديـ الخدمة لجميع الناس. لك تعددت الشركات

 . االقت ادم  تخفيؼ ىذه التكاليؼ ىك المبرر،إذان . ىذه التكاليؼ التأسيسية إاٌل مرة كاحدة

 

 

 

 

 
                                                 

 .161، آ٠خ ٍٛهح اٌجموح1

  . ٘ـ542 : اٌّزٛفٝ،أثٛ ِؾّل ػجل اٌؾك ثٓ غبٌت ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ رّبَ ثٓ ػط١خ األٔلٌَٟ٘ٛ  :اتٓ ػط١ح 2

كاه ، ػجل اٌَالَ ػجل اٌْبفٟ: ٞقؽكد ،231، 1ٓ ط ،اٌّؽشس اٌٛظ١ض فٟ ذفغ١ش اٌىراب اٌؼض٠ض، ثٓ ػط١خ األٔلٌَٟا 3

. ـ 1422ٖ، 1ٛ،ث١وٚد– اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

ػي اٌل٠ٓ ، ٍٍطبْ اٌؼٍّبء، ١ّـ اإلٍالَ،اٌؾجو اإلِبَ،ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل اٌَالَ ثٓ أثٟ اٌمبٍُ٘ٛ : اٌؼض اتٓ ػثذ اٌغالَ 4

 وبٌمٛاػل ِٚغبى اٌموآْ ٚاٌفزبٜٚ اٌّٖو٠خ ؛ٕبؽت اٌْٙوح اٌؾَٕخ ٚاٌّإٌفبد اٌّزمٕخ،اٌٍَّٟ اٌمب٘وٞ اٌْبفؼٟ

ٌجٕبْ -  كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد ،١ٍل وَوٚٞ ؽَٓ: ٞقؽك ،دثٓ اٌغيٞ ،اد٠ٛاْ اإلعالَ. ٘ـ 660رٛفٟ ٍٕخ ،ٚا١ٌٍّٕٛخ

  .289، 3ٓ، ط 1990َ-  ٘ـ 1411، 1ٛ

 . 58َ، رؾم١ك ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌفزبػ، ٓ 1986/٘ـ1406، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد اٌفراٜٚاٌؼي اثٓ ػجل اٌَالَ،  5
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السوق اإلسالمية  : المبحث السادس  

      
لقد أكلى اإلسبلـ عناية كبيرة بالنشاط المالي كاالقت ادم كتكفير الرفاىية لممجتمع، كلذلؾ كانت 

كلقد اىتـ اإلسبلـ بتنظيـ . ثاني مؤسسة أقيمت بعد المسجد في الدكلة اإلسبلمية؛ ىي السكؽ

السكؽ في إطار اىتمامو بتنظيـ النشاط االقت ادم، فكضع القيكد كالضكابط التي تنظـ العبلقات 

. 1التبادلية، التي تتـ في إطار السكؽ، بما يؤدم إلى قياـ المنافسة البٌناءة التي تبني كال تيدـ

الحٌؽ سبحانو يريد في الككف حركة متبادلة، كىذه الحركة المتبادلة ال تنشأ إال بكجكد نكع مف ؼ

 اإلسبلـ فحرص  .2التنافس الشريؼ البٌناء، التنافس الذم ييثرم الحياة، كال يثير شراسة االحتكاؾ

 في ما يقع منع ميٌمتيا المنكر، عف كتنيى بالمعركؼ، تأمر جماعة األسكاؽ، فأقاـ مراقبة عمى

 تنظيـ شكؿ في الجماعة ىذه كتطٌكرت أك الميزاف، الكيؿ، في تطفيؼ أك غش، مف األسكاؽ،

، ليعمؿ النظاـ االقت ادم اإلسبلمي في 34الحسبة بنظاـ بعد فيما الدكلة اإلسبلمية عرفتو ميـ،

ظؿ سكؽ منافسة طاىرة نظيفة، كيضبط التزاـ المتعامميف بذلؾ كيؿٌّ مف الكازع الديني، كالرقابة 

االجتماعية، كالرقابة الحككمية، كيجكز لمدكلة التدخؿ في السكؽ، إذا ما حدث خمؿ يترتب عميو 

 كالتكا ي بالحؽ،كالتنا ح، كالتقكل، البر مف جك في تعمؿ فيي سكؽ. 5ضرر لؤلفراد كلممجتمع

فيذه  الرأسمالي، النظاـ في ىك كما الرقاب، قطع منافسة أساسً  عمى كليس كالرقابة، كالتكجيو،

 أمكاؿ أك أكؿ االستصبلؿ،  كر مف  كرة أم عف بعيدة االحتكار، كال التطفيؼ تعرؼ ال السكؽ

                                                 
1

  .  268، ص السوق وتنظيماتوَِزؼ١ٓ ػجل اٌؾ١ّل، 
2

  .14ٓ،8385 ، ط 1997َ ،  ِطبثغ أفجبه ا١ٌَٛ،اٌخٛاطش- ذفغ١ش اٌؾؼشاٚٞ،  ِؾّل ِزٌٟٛ اٌْؼواٚٞ
3

 .أٞ ٍٛت األعو ِٓ هللا رؼبٌٝ -ِْزمخ ِٓ االؽزَبة ٚ٘ٛ ٍٛت األعو:  ٌغخاٌؽغثح 

وُمٗ، ٟٚٔٙ ػٓ إٌّىو ئما ظٙو فؼٍٗ:فٟ االٕطالػ ٟ٘ٚ  . 349ٓ ،ٚسدٞاألؼىاَ اٌغٍطا١ٔح ٌٍّا .أِو ثبٌّؼوٚف ئما ظٙو رَموْم

اً  ٚاٌل٠ٓ ، ٚااللزٖبك ، رؾم١كاألفالق ِغبي فٟ ، ػٍٝ ْٔبٛ األفواك  فب١ٕٓهلبثخ ئكاه٠خ رمَٛ ثٙب اٌلٌٚخ ػٓ ٛو٠ك ِٛظف١ٓ : أٚ ٟ٘

 اٌؽغثح ػٕذ اتٓ ٚٔظاَاٌذٌٚح .  اإلٍالِٟ، ٌٚألػواف اٌّأٌٛفخ فٟ وً ث١ئخ ٚىِٓ اٌْوع ٌٍّجبكب اٌّموهح فٟ اً ٌٍؼلي ، ٚاٌف١ٍٚخ ، ٚفك

 .1995َ ،ٍٛه٠ب–  كِْك -كاه اٌفىو،  73 ٓ ،ِؾّل اٌّجبهن ،ذ١ّ١ح

  .99 ٓ ، 2006 ِٖو، اٌمب٘وح، ٚاٌزٛى٠غ، إٌْو ، كاهاإلعالِٟ االلرصاد ْ،ٍؾٕٛ ِؾّٛك 4
5

 .28 ٓ  ،ج ت١ٓ االلرصاد اإلعالِٟ ٚ اٌشأعّاٌٟاٌفشٚق اٌعٛ٘ش٠ح  ،ػٍٟ ف١ًٖ ػٍٟ األٖٔبهٞ 
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؛ فاىتـ اإلسبلـ أف يككف التعاقد بيف الناس، عف رضا الطرفيف كمكافقتيما عمى 1بالباطؿ الناس

التعاقد، كلذلؾ كانت ال يصة ركنان مف أركاف العقد، حتى تدؿ عمى كجكد التراضي، كالقرآف الكريـ 

يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا :" عندما أباح التجارة قٌيدىا بشرط كجكد التراضي فييا؛ قاؿ تعالى

كالتراضي يقتضي أف , (29:سكرة النساء )"أمكالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف تككف تجارة عف تراض منكـ

يككف المشترم مختاران في الشراء، كالبائع مختاران في البيع، ككبلىما مختاران في تقدير 

الثمف الذم يشترم بو، أك يبيع بو، فإذا كاف أحدىما مضطران لمشراء بأم ثمف فإف عن ر 

الرضا اليككف قائمان، كتفقد التجارة أعظـ عنا رىا كأركانيا؛ كىك حرية التعاقد، كلذلؾ كاف 

االحتكار كالتجارة نقيضيف ال يجتمعاف، ألف التجارة تقتضي التراضي، كاالحتكار ال يعتمد عمى 

 السكؽ إخراج محاكالت كؿ بقكة تقاكـ اإلسبلمية فالدكلة. الرضا بؿ يعتمد عمى االضطرار

 حاجيات كسدٌ  الم الح، كجمب المنافع، كسيمة لتحقيؽ تككف أف كىك ىدفيا، عف اإلسبلمية

كتتركز جيكد السكؽ اإلسبلمية اإلنتاجية، في مجاؿ زيادة كمية اإلنتاج كتحسيف نكعيتو، . 2الناس

نتاج أنكاع جديدة مف السمع ، تشبع حاجات أفراد المجتمع (الطيبات)باستخداـ طرؽ فنية جديدة، كا 

كالسكؽ اإلسبلمية بقيكدىا كضكابطيا، تؤدم في الجممة إلى زيادة اإلنتاج كٌمان . 3كمستيمكيف

لى استخداـ المكارد اإلنتاجية بأكفأ طريقة ممكنة، كما أنيا تشجع األفراد عمى دخكؿ  ككيفان، كا 

ميداف النشاط اإلنتاجي، دكف خكؼ مف تعرضيـ لمضرر بطرؽ االحتكار كاالحتياؿ، كغيرىا مف 

.  4الطرؽ غير المشركعة

                                                 
علح، - ٚاٌزله٠ت ٌٍجؾٛس اإلٍالِٟ ،اٌّؼٙلااللرصاد٠ح فٟ اٌر١ّٕح اإلعالِٟ أعاط إٌّٙط اإلٔغاْاٌغياٌٟ، اٌؾ١ّل ػجل 1

 . 55ٓ َ، 1994- ٘ـ 1414
 ٌٍطجبػخ اٌوٍبٌخ اٌل١ٌٚخ ِىزجخ ،) ذطث١م١ح أشاس أ٘ذافٗ، خصائصٗ،( اإلعالِٟ االلرصادٞ إٌظاَ ٠ٍٛف، ئثوا١ُ٘ ٠ٍٛف 2

 . 216ٓ َ ،2000 ،4لطو،ٛ- اٌْول١خ- اٌٌّْ ػ١ٓ-ٚاٌىّج١ٛرو
 . 231 ، ٓ اٌغٛق ٚذٕظ١ّاذَِٗزؼ١ٓ ػجل اٌؾ١ّل، 3
  .268 ، ٓاٌغٛق ٚذٕظ١ّاذَِٗزؼ١ٓ ػجل اٌؾ١ّل،  4
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 كما في –فقط  (سمع كبيع كشراء)     فالسكؽ في المفيكـ اإلسبلمي ليست نشاطان اقت اديان بحتان 

نما فييا قيـ كأخبلؽ؛ فبل غش كال كذب كال غبف كال احتكار-األسكاؽ الرأسمالية فاألخبلؽ . ، كا 

، -كما في الرأسمالية- أساس لممعامبلت االقت ادية، فبل حرية اقت ادية مطمقة بدكف ضكابط

كال ف ؿ بيف األخبلؽ كالمعامبلت، بؿ ىي الـز مف لكازميا؛ فبل اعتبار لمنافع شخ ية مع 

كىذه الضكابط تحمي السكؽ مف . اإلضرار باآلخريف؛ كالربا كبيع الخمكر كغيرىا مف المحرمات

. الفكضى، كالمجتمع مف الشركر 

  النظاـىتـبينما مة، ؿم أف اإلسبلـ ٌيركز عمى مشركعية الصاية كالكس؛سرئيكالفرؽ اؿ     

.  بالربح، بصٌض النظر عف الكسائؿ كاألساليب الرأسمالي
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:  الفصل الرابع  

موقف اإلسالم من االحتكار 

 تعريف االحتكار: المبحث األول 

تعريؼ االحتكار في اإلسبلـ : المطمب األكؿ 

: تعريؼ االحتكار في الرأسمالية : المطمب الثاني 

شروط االحتكار المحرم : المبحث الثاني 

حكم االحتكار : المبحث الثالث 

الحكمة من تحريم االحتكار : المبحث الرابع 

عالج االحتكار : المبحث الخامس 

عبلج االحتكار في اإلسبلـ : المطمب األكؿ 

عبلج االحتكار في الرأسمالية : المطمب الثاني 

 تدخل الدولة في النشاط االقتصادي: المبحث السادس 

 تدخؿ الدكلة في النظاـ الرأسمالي: المطمب األكؿ 

 اإلسبلمي تدخؿ الدكلة في النظاـ: المطمب الثاني 

الفروق بين النظامين اإلسالمي والرأسمالي في النظر لالحتكار : المبحث السابع  
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تعريف االحتكار : المبحث األول 

تعريف االحتكار في اإلسالم : المطمب األول 

:  االحتكار لغة 

كىر أ مو في كبلـ العرب ٍكر. 1الماء المجتمع كأنو احتكر لقمتو:     الحى الجمع كاإلمساؾ، : كالحى

كىرىه يٍحًكره حٍكران . 3لصبلئو  كحبسو ترب ان الطعاـ جمع: ، كمنو2كىك احتباس الشيء لصبلئو : كحى

ٍكري : ظممو كتىنىقَّ و كأساء معاشرتو؛ قاؿ األزىرم فبلف : الظمـ كالتنقُّص كسكء العشرة؛ كيقاؿ: الحى

ٍكران  (حكىرىهي )ك. 4يحكر فبلنان، إذا أدخؿ عميو مشقة، كمضرة، في معاشرتو كمعايشتو ظممو : حى

مىعىيا لينفرد بالت رؼ فييا، ك. كتىنىقَّ و كأساء معاشرتو . الشيء القميؿ(الحكر)كالسمع جى

ٍكره . 5العقار المحبكس(الًحٍكر)ك ًكره كىك المحتجف لمشيء المستبد بو، كفيو حى ً ده حى كيقاؿ فبلف حى

ٍف يىٍعتىًرضي السُّكؽى : الميٍحتىًكري ك. 6أم عيٍسر كالتكاء  . 7مى

حكؿ  :تدكر في المصة )حكر)  معاني كممة الباحث أف     من خالل التعريفات السابقة يرى

ف ـ تبرإٍدخاؿ المشقَّة كالمضرَّة عمى مىف يعاشره الشخص كيعايشو، ًمف خبلؿ حٍبس ما يعالظمـ ك

ر اختبلفيا مف ع رمع مراعاة – ضركرات الحياة   بٍيع عف طريؽ ،لتحقيًؽ أكبر نٍفع- آلخى

 كتركيز أىؿ المصة عمى الطعاـ، ليس . كقتى الصبلء،األشخاص أك،الشيء المحبكس عف السكؽ

- . ألنو ذات مركنة قميمة جدان - لمح ر، كلكف لدكاـ حاجة الناس إليو، كشدة تأثرىـ باحتكاره

 

                                                 
 . 92 ، 2ٓ، طػجل اٌَالَ ِؾّل : ٞقؽك ، دِؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغحأؽّل فبهً،  1

    .19 ، ٓاٌّؼعُ االلرصادٞ االعالِٟأؽّل اٌْوثبٕٟ،  2

ػٍٟ ثٓ ِؾّل : ٚأظو . 2ٓ،635َ ، ط1979 ، 2 ، ٌٍّٛال١٠ٓ اٌؼٍُ كاه ،اٌصؽاغ ؽّبك، ثٓ ئٍّبػ١ً  اٌغٛ٘و3ٞ

  . 1ٛ، ٌجٕبْ –٠وٚد  ة - كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،اٌرؼش٠فاخ،اٌغوعبٟٔ

 . 184 ، 4ٓ ث١وٚد ، ط– كاه ٕبكه 1 ، ٌٛغاْ اٌؼشبعّبي اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ِىوَ اٌّؼوٚف ثبثٓ إٌّظٛه ، 4

  . 3، 196ٛ، 1ٓ ، ط، اٌّؼعُ اٌٛع١ظئثوا١ُ٘ ِٖطفٝ ٚآفو5ْٚ

 .  136 ، كاه ٕبكه ، ٓأعاط اٌثالغحاٌيِقْوٞ ،  6

 . 3ٓ271 ، طِؾّل ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل: ٞقؽك، دعٕٓ أتٟ داٚد، كاٚك   أث7ٛ
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: االحتكار اصطالحًا 

 

الحتكار المنيي عنو، فالمرجع في ذلؾ إلى معنى الـ يرد في الن كص الشرعية تحديد ؿ     

لى فيـ ال حابة،المعنى المصكم لبلحتكار اختمفت تعريفات  ك. 1لمن كصثـ المجتيديف،  ، كا 

 :  كٌؿ مذىب كضكابطبناءن عمى قيكد؛ تكسيع اؿك، أتضييؽلبلحتكار بيف اؿالفقياء 

م اشتراء  الشافع4معرفو الرمؿك . 3حبس األقكات ترب ان لمصبلء: م بأنوالحنؼ 2مالبابرتفعرفو 

شراء الٌطعاـ كحبسو ك . 5القكت كقت الصبلء ليمسكو كيبيعو بعد ذلؾ بأكثر مف ثمنو لمتضييؽ

 .7إمساؾ الٌطعاـ عف البيع، كانتظار الصبلء مع االستصناء عنو كحاجة الٌناس إليو ك.6ليقٌؿ كيصمك

أف يشترم طعامان فى م ر كيمتنع عف بيعو، كذلؾ يضر بالناس، ككذلؾ لك : 8كعٌرفو الكاساني

يكضح . 9اشتراه مف مكاف قريب يحمؿ طعامو إلى الم ر، كذلؾ الًمٍ ر  صير كىذا يضر بو

.  الكاساني حكمة المنع مف االحتكار؛ كىك اإلضرار بالناس 

    ويؤخذ عمى ىذه التعريفات أنيا حصرت االحتكار بالقوت والطعام فقط، وىذا ليس عميو  

 . دليل صحيح، فقد يتضرر الناس بغير الطعام؛ كالدواء وغيره

                                                 

. 13، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب،  1

  .ِٚؾلّمس ؽٕفٟ، فم١ٗ،   ٘ٛ أوًّ اٌل٠ٓ أثٛ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌجبثور2ٟ
 . ، كاه اٌفىو، ك ٛ، كد 58، ٓ 10ط ، ، اٌؼٕا٠ح تٙاِؼ فرػ اٌمذ٠ش ػٍٝ اٌٙذا٠حرٟ ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّٛكاٌجبثو3

4ٍٟ ِْم   .ثّٖو إٌّٛف١خ ّبفؼٟ، ِٓ هٍِخ فم١ٗ ، ٘ـ957د ، ّٙبة اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ؽّيح اٌوه

  .1984َ/٘ـ1404،  ث١وٚد-كاه اٌفىو، 472 ، 3ٓ، طٔٙا٠ح اٌّؽراض ؽشغ إٌّٙاض، اٌوٍِٟ 5

  . 417 ،1ٓ، ط إٌٙا٠حاثٓ األص١و ،  6

 .  408 ، 4ٓ، ط فرػ اٌثاسٞ، اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ 7

  .ىػ ، لقَّب بممؾ العمماء لبراعتو في الفقو587ت  بكر بف مسعكد بف أحمد فقيو حنفي ، كعبلء الديف أب 8
 . ، ٛ كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 129 ، ٓ 3 ،  طتذائغ اٌصٕائغاٌىبٍبٟٔ،  9

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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بأنو االدخار لممبيع كطمب الربح بتقمب األسكاؽ، أما االدخار لمقكت فميس : 1     كعٌرفو الباجي

حبس السمع التي يحتاج إلييا الناس عف التداكؿ في األسكاؽ حتى يرتفع أك  . 2مف باب االحتكار

 . 4 يحتاجيا الناس حتى ترتفع أسعارىامحبس السمع التأك . 3ثمنيا

     ويؤخذ عمى ىذه التعريفات أنيا لم تشمل الخدمات العامة، ومنافع وخبرات العمال وأىل 

. المين والصناعات، إذا كانت تحتاج إلى مثل تمك السمع والمنافع والخدمات

حبس ماؿ أك منفعة أك عمؿ، كاالمتناع عف بيعو :  االحتكار بأنو5فتحي الدريني.      كعٌرؼ د

كبذلو حتى يصمك سعره غبلءن فاحشان غير معتاد، بسبب قمتو، أك انعداـ كجكده فى مظانو، مع شدة 

فتحي الدريني بتكضيح ما يستفاد مف تعريفو، . كقد قاـ د. 6حاجة الناس أك الدكلة أكالحيكاف إليو

:  7فبٌيف ما يمي

أف االحتكار ىك حبس ما يحتاج إليو الناس مطمقان، سكاء كاف طعامان أك غيره مما يككف في - أ

احتباسو إضراران بالناس، كلذلؾ فإنو يشمؿ كؿ المكاد الصذائية كالثياب كمنافع الدكر كاألرضيف 

كاألدكية، كآالت كمكاد اإلنتاج الزراعي كال ناعي؛ كالمحاريث كاألسمدة، كما يشمؿ منافع 

كخبرات العماؿ كأىؿ الميف كالحرؼ كال ناعات، كالفنييف كأ حاب الكفاءات العممية، إذا 

أف كؿ ما ال تقـك م الح : كأساس ذلؾ... احتاجت األمة إلى مثؿ تمؾ السمع كالمنافع كالخدمات

. األمة أك الدكلة إال بو، فيك كاجب تح يمو 

مف الخارج، أـ اشتريت  (مستكردة)أنو لـ يفرؽ في االحتكار بيف ككف السمع المحتكرة مجمكبة- ب

. مف السكؽ الداخمية، كحبست، أك كانت إنتاجان ذاتيان مف المحتكر 
                                                 

 . ِٚؾلّمس ٚلبٟٙ ّٚبػو أٔلٌَٟ ِبٌىٟ  فم١ٗ، ٘ـ474 ، د أثٛ ا١ٌٌٛل ١ٍٍّبْ ثٓ فٍف اٌجبع1ٟ
 . ِٖو – ، ٛ كاه اٌىزبة اإلٍالِٟ 15 ، 5ٓ ، طإٌّرمٝ ؽشغ اٌّٛطأاٌجبعٟ،  2

 . 293، ٓدٚس اٌم١ُ ٚاألخالق فٟ االلرصاد اإلعال٠ٍِٟٛف اٌموٙبٚٞ ،  3

 . 377 ٓ، اإلعالِٟٞ فٟ اٌرؾش٠غ االلرصادٞاالذعاٖ اٌعّاع ، ِؾّل فبهٚق إٌجٙب4ْ

 .َ 1923 ػبَ  فٟ فٍَط١ٓ ِل٠ٕخ إٌبٕوحِٓ ِٛا١ٌل : فزؾٟ ػجل اٌمبكه اٌله5ٟٕ٠

 .٘ـ  1429، 2 ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، 90ٛ، ٓتؽٛز ِماسٔح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚأصٌٛٗ فزؾٟ اٌله٠ٕٟ،  6
 . 91ٓ- 90، ٓتؽٛز ِماسٔح فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚأصٌٛٗ فزؾٟ اٌله٠ٕٟ،  7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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. كؿ ما أضر باإلنساف كالدكلة كالحيكاف حبسو : شمؿ تعريؼ االحتكار- ج

، فميس كؿ ظرؼ يعتبر -التي ىي مناط تحريـ االحتكار -(الحاجة  ) أبرز التعريؼ ظاىرة –د

نما في ظرؼ الحاجة الذم يقع فيو الضرر، فإف لـ يكجد ىذا  فيو حبس ىذه األشياء احتكاران، كا 

الظرؼ، كاف ادخاران مباحان، ألنو ت رؼ في حؽ الممكية، بؿ قد يككف كاجبان إذا كاف اختزانان 

. احتياطيان 

أنو ال يشمؿ كؿ  كر االحتكار؛ كتكاطؤ :       ويؤخذ عمى تعريف الدكتور فتحي الدريني

تبلؼ المنتجات، ألنو قاؿ حبس الماؿ أك  التجار عمى بيع ما يحتاجو الناس، بسعر مرتفع، كا 

. المنفعة أك العمؿ، كالتكاطؤ ليس فيو حبس لمسمع عف البيع، بؿ يعرض التجار السمع لمبيع 

 بعض الفقياء ح ر االحتكار بالقكت فقط، كالبعض :      من التعريفات السابقة نجد أن

أٌف  غير...ح ره بالطعاـ، كمنيـ مف ح ره بالشراء، كلـ يعتبر الصمة كالجمب مف االحتكار

شراء، أـ  اإلضرار بالناس، سكاء أكاف احتكار إلى يؤدم عمؿ كؿ يشمؿ اإلسبلـ في االحتكار

 مففكؿ  .مف غمة أرضو، أك غيرىا، أـ جمبان، كسكاء أكاف طعامان، أك دكاء، أك خدمات، أكغيرىا

    .محتكر ىك ؼ،مرتفع بسعرغير ذلؾ، ليبيعو  أك إتبلفو أك بحبسو ؛الناس يحتاجو ما منعم

. ىك االمتناع عف بيع ما يحتاج إليو الناس مف سمع كغيرىا، إال بسعر مرتفع: كعميو؛ فاالحتكار
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: تعريف االحتكار في الرأسمالية : المطمب الثاني 

      

انفراد مشركع مف المشركعات بعمؿ إنتاج : يق د باالحتكار      أما في االقت اد الرأسمالي، ؼ

منافستو فيو، كيترتب عمى ذلؾ أف المحتكر  معيف يقـك بو، بحيث ال يستطيع مشركع آخر

 كيفقد ، كالكميات، كيتعطؿ جياز الثمف،األسعار  تحديد: مف حيث،يستطيع السيطرة عمى السكؽ

كعيرِّؼ أيضان بالسيطرة الكاممة عمى   .1يحقؽ الكفاءة فاعميتو في تكزيع كتخ يص المكارد بشكؿ

في سكؽ معمكمة، أك عمى االمتياز الخالص لمشراء أك البيع في سكؽ  (ما)عرض سمعة أكخدمة 

. 2معمكمة

سمعة  (انفراد شخص أك ىيئتو بإنتاج أك بيع)الحالة التي يتكلى فييا مشركع كاحد:       أك ىك

. 3أك خدمة معينة ليس ليا بديؿ قريب

. 4      أك السيطرة عمى عرض أك طمب السمعة، بق د تحقيؽ أق ى قدر مف الربح

. إذف، االحتكار في الرأسمالية؛ ىك ككف المنًتج كحيدان في السكؽ، كال منافس قريب لو في المنفعة

 

 

 

 

 

                                                 
   .39، ٓ، االعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج ٠ٍٛف وّبي1

 . 26، ِٓٛعٛػح اٌّصطٍؽاخ االلرصاد٠حهاّل اٌجواٚٞ،  2

  .352َ ، اٌمب٘وح ، 1966ٓ ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ،أصٛي اإللرصادأؽّل أثٛ ئٍّبػ١ً، : أظو 3

  .463، ٓ االؼرىاس دساعح فم١ٙح ِماسٔحِبعل أثٛ هف١خ، 4
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: شروط االحتكار المحرم : المبحث الثاني 

، 1     لقد اختمؼ الفقياء فيما يجرل فيو االحتكار؛ فمنيـ مف ق ره عمى األقكات كالشافعية

كمنيـ مف اعتبر االحتكار يجرم في كؿ ما يحتاجو الناس، كيتضرركف بحبسو؛ كالمالكية، 

كجميع األشياء، كالكتاف، في كؿ شيء في السكؽ، مف الطعاـ، كالكتاب، كالزيت، عندىـ الحكرة ؼ

كؿ ما أضر بالعامة حبسو :  مف الحنفية، قاؿ3 كأبك يكسؼ،2ضر بالسكؽأكال كؼ، ككؿ ما 

ف كاف ذىبان أك فضة أك ثكبان  كىك : ؛ قاؿ8، كالشككاني7، كابف حـز56 كابف قدامة،4فيك احتكار، كا 

ٌرمت االحتكار، مف غير فرؽ بيف قكت اآلدمي  األقرب لم كاب، عمبلن بظاىر األحاديث التي حى

.  ، كىذا الذم ي مح ليشمؿ أنكاع االحتكار في زماننا 9كبيف غيره

 :  10      كبٌيف اإلماـ ابف قدامة الحنبمي، أف االحتكار المحـر ىك ما اجتمع فيو ثبلثة شركط

شيئان، أك اٌدخر مف غمتو شيئان، لـ  (استكرد)، فمك جمب(مف السكؽ المحمية)أف ييٍشترل: أحدىا 

. يكف محتكران 

أف يككف الميٍشترل قكتان، فأٌما اإلداـ كالحمكاء كالعسؿ كالزيت كأعبلؼ البيائـ، فميس فييا : الثاني 

. احتكار محـر 

ٌيؽ عمى الناس بشرائو، كال يح ؿ ذلؾ إال بأمريف : الثالث  :  أف ييضى
                                                 

 . 2/105 ٚإؼ١اء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ  ، 11/36 ؽشغ إٌٛٚٞ ػٍٝ صؽ١ػ ِغٍُ 1

كاه اؽ١بء اٌزواس ، ٛالي ٠ٍٛف: ٞقؽك، د4ٓ،377،طٌٙذا٠ح فٟ ؽشغ تذا٠ح اٌّثرذٞااٌّوغ١ٕبٟٔ،  ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىو2

كاه ئؽ١بء اٌىزت ، 1ٓ،321ط ،دسس اٌؽىاَ ؽشغ غشس األؼىاَ ،ِؾّل ثٓ فواِوى ثٓ ػٍٟ:  ، ٚأ٠ٚبً ٌجٕبْ- ث١وٚد-اٌؼوثٟ

 . كد، كٛ، اٌؼوث١خ

 ٚرٌٛٝ ،أثٟ ؽ١ٕفخ إٌؼّبْ ٚ٘ٛ ِٓ رال١ِن اإلِبَ األػظُ ٠ؼمٛة ثٓ ئثوا١ُ٘ األٖٔبهٞ اٌّْٙٛه ثـأثٟ ٠ٍٛف :أتٛ ٠ٛعف 3

 .٘ـ 182اٌمٚبء، ِٕٚؼ ٌمت لبٟٙ اٌمٚبح، رٛفٟ فٟ ػٖو ٘بهْٚ اٌو١ّل ٍٕخ

، 2000َ-  ٘ـ 1420، 1ٛ،ث١وٚد، ٌجٕبْ-  كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ،اٌثٕا٠ح ؽشغ اٌٙذا٠حٞ،ِؾّٛك ثٓ أؽّل ثٓ ٍِٛٝ اٌغ١زبة 4

ٍَمجٟ: ، ٚأ٠ٚبً 213، 12ٓط ف١ًٍ ػّواْ : قٞقرؼ ،ِعّغ األٔٙش فٟ ؽشغ ٍِرمٝ األتؽش،  ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ اٌؾَم

 . 1ٓ،213، ط1998َ- ٘ـ 1419، 1، ٛث١وٚد/ ٌجٕبْ- كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، إٌّٖٛه

اٌؼّلح، : فٍَط١ٓ، ٚلل فلَ اٌّن٘ت اٌؾٕجٍٟ فلِخ ػظ١ّخ ثّإٌفبرٗ اٌّف١لح، ِٕٚٙب  ِٓ ػجل هللا ثٓ أؽّل ثٓ للاِخ5

  .ٚاٌّغٕٟ ٚاٌىبفٟ فٟ فمٗ االِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً، ٚاٌّمٕغ،

 .1968َ- ٘ـ 1388،ك ٛ، ِىزجخ اٌمب٘وح، 167 ، 4ٓط ،اٌّغٕٟ ،  ػجل هللا ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ للاِخ6

 . 1568: َِأٌخٌجٕبْ ، - ث١وٚد، اٌّىزت اٌزغبهٞ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ،  اٌّؽٍٝ اثٓ ؽيَ، 7

 . ٘ـ 1250دا١ٌّٓ،  ِٓ وجبه ػٍّبء  ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل اٌْٛوبٟٔ،8

  .267 ، ٓ 5 ، ط ١ًٔ األٚطاساٌْٛوبٟٔ،  9

  .167 ، 4ٓ ، طاٌّغٕٟ ، ثٓ للاِخا 10

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/182_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/182_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
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. أف يككف فى بمد يضيؽ بأىمو االحتكار؛ كالحرميف ك الثصكر : أحدىما 

. أف يككف في حاؿ الضيؽ : الثاني 

، 2ييٍمنع االحتكار في حالة مخ ك ة، بشركط مخ ك ة : 1     كيقكؿ ابف حجر العسقبلني

ٌرـك  بق د ،مف القكت كنحكه،  ال الٌرخص،أف يمسؾ ما اشتراه لكقت الصبلء:  عندهاالحتكار الميحى

 كالٌمحـ ؛أف يبيعو بأغمى مٌما اشتراه بو عند اشتداد الحاجة إليو، كيىٍمحؽ بالقكت كٌؿ ما يعيف عميو

    .3كالفكاكو، كمتى اختٌؿ شرط مف ذلؾ فبل حرمة

 :كلكي يتحقؽ اليدؼ مف االحتكار يقتضي األمر تكافر ثبلثة شركط      

. ( يضر الناس حبسيا مثؿ الطعاـ)أف تككف السمعة المحتكرة ضركرية : أكليا

أف تككف الكمية المحتكرة كأسمكب الح كؿ عمييا مؤدياف إلحداث ندرة في العرض كافية : ثانييا

. إلحداث الضائقة

أف تمر فترة كافية إلحداث الضائقة، كىنا يشترط بعض الفقياء مدة معينة، إال أف : ثالثيا

 تختمؼ مف سمعة ، ألف المدة البلزمة إلحداث الضرر؛الجميكر ال يحدد مدة بذاتيا، كىذا منطقي

  .4 كمف ظرؼ آلخر،ألخرل

: ، يجب أن حتى يكون االحتكار محّرماً      إذن 

.   يككف مما يحتاج إليو الناس - 1

.    يتضرر الناس مف منعو، ككمما كاف الضرر أكبر؛ كانت الحرمة أشٌد - 2

                                                 

  .أ١ِو اٌّإ١ِٕٓ فٟ اٌؾل٠شةاٌٍّمت  أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ :اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ  1
 . 348، 4ٓ، ِطجؼخ ِٖطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ، اٌمب٘وح،طفرػ اٌثاسٞ ؽشغ صؽ١ػ اٌثخاسٞ، اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ  2

 . 316ٓ ،1987َ- ٘ـ 1407، 1ٛ،  كاه اٌفىو،اٌضٚاظش ػٓ الرشاف اٌىثائش  أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو ا١ٌٙزّٟ،3

4
 http://www.alukah.net/Library/0/42464/#ixzz2U62xR2tS : لمكضكع ارابط 

http://www.alukah.net/Library/0/42464/#ixzz2U62xR2tS
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-  حسب رأم الباحث–أف أ ح األقكاؿ كأقربيا لم كاب يتبين لنا  ،سبق     وبناء عمى ما 

 : اآلتية لؤلسباب ذلؾك ؛ضرر قمنعب يتعمؽ، ما داـ شيء كؿ في االحتكار بجرياف القكؿ ىك

 جمب في تتمثؿ التي الشريعة كمقا د يتفؽ ،شيء كؿ في االحتكار بجرياف القكؿ أف1- 

 مف بد فبل مفسدة االحتكار كفي الم الح، جمب عمى ـدميؽ المفاسد كدرء المفاسد، كدفع الم الح

. 1االحتكار تحريـ ، لذلؾ كافالمفسدة تمؾ إلى تؤدم ذريعةو  كؿِّ  كسدُّ ، درئيا

 ، بيـضرراؿ يمحؽ األمكر ىذه، كاحتكار ..كالسكف ،األدكية إلى حاجة في ألف الناس 2-

.   معمكـ الٌنو في يدخؿ فإٌنو ،الناسب اإلضرار إلى منعو يؤدِّم ما كؿُّ ك كيدخؿ المشقة عمييـ،

كفيما يتعمؽ بالسمع كاحتكارىا، فإنو ال فرؽ بيف أف تككف السمعة المحتكرة منتجة إنتاجان خا ان، 

أك مشتراة مف السكؽ الداخمية، أـ مستكردة مف الخارج، فالكؿُّ احتكار ما دامت النتيجة كاحدة، 

فاشتراط الشراء ال يؤثر عمى الحكـ؛ ألنو متى تحقؽ الضرر يتحقؽ مناط . 2كىي لحكؽ الضرر

". 3الحرمة

ف المحتكر ؿيشـ مطمؽ ،4(الجالب مرزكؽ كالمحتكر ممعكف)حديث في المعف      ك  كاف كا 

 ألنو ممعكف؛ فيك محتكران  الجالب كاف إذا أما محتكران، يكف لـ إذا ان مرزكؽ يككف الجالب ألف جالبان؛

 . 5راالحتكا بعممية قاـ

.  6      كبالنسبة لممدة فاإلثـ األخركم غير متكقؼ عمى مدة بعينيا، إذ تكفي فيو نية االحتكار

                                                 

 . 141 ٓ،اإلعالِٟ اٌفمٗ فٟ تػاٌش ِؾّل، ثٕذ ١َّّخ  :ٔظو ا1
 . 494 ، ٓ 2 ط االؼرىاس،ِبعل أثٛهف١خ،  2

 .  213اٌمب٘وح ، ٓ- ، ٛ ِىزجخ اٌْجبةاٌٍّى١ح اٌفشد٠ح فٟ إٌظاَ اإللرصادٞ اإلعالِِٟؾّل ثٍزبعٟ، : أظو 3

ِىزجخ اٌوّل  ،ػجل اٌؼٍٟ ؽبِل: ،رؾم١ك10700،هل13ٓ،509ُط ،ؽؼة اإل٠ّاْ ، أثٛ ثىو اٌج١ٙمٟ، أؽّل ثٓ اٌؾ4ٓ١َ

  . 2003َ-  ٘ـ 1423،  1ٛ، ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ثبٌو٠بٗ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌلاه اٌٍَف١خ ثجِٛجبٞ ثبٌٕٙل
. 144ٓ ،اإلعالِٟ اٌفمٗ فٟ اٌشتػ ِؾّل، ثٕذ  ١َّّخ5

اٌمب٘وح –٘ـ ، كاه اٌْوٚق 1413-1993َ ،1، ٛلاِٛط اٌّصطٍؽاخ االلرصاد٠ح فٟ اٌؽضاسج االعال١ِحِؾّل ػّبهح ، 6

ٓ ،33. 
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كمدة الحبس، أربعكف يكمان، كقيؿ شيران، كقيؿ أكثر مف سنة؛ ىذه المقادير في حؽ المعاقبة في 

ف قمت المدة  ييٍحمىؿ ،يكمان  بأربعيف األحاديث في المدة تحديد مف كرد ماك. 1الدنيا، كلكنو يأثـ كا 

قُّؽ الظف عمى يصمب التي الفترة عمى  ،لضرر احقيقة ىي العمة ألف لمتقييد، ال ،فييا الضرر تىحى

. 2ق رت أك المدة طالت ،الحكـ استكجبت ،كقع فإذا

حكم االحتكار  : المبحث الثالث 

:  لقد اختمؼ الفقياء في تحديد الحكـ الشرعي لبلحتكار عمى قكليف 

. القائمكف بالتحريـ، كالقائمكف بالكراىة 

: القائمون بالتحريم : القول األول

 . 3قاؿ بيذا جميكر أىؿ العمـ، مف الحنفية كالمالكية كجميكر الشافعية كالحنابمة

:  كمف الن كص التي يستدؿ بيا عمى حرمة االحتكار 

      العديد مف اآليات الكريمة التي تحـر أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، كىذا ينطبؽ عمى 

يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف تككف :" المحتكريف؛ منيا قكلو تعالى

كلقد أشارت ىذه اآلية الكريمة إلى معيار التراضي في , (29:سكرة النساء )" تجارة عف تراض منكـ

التجارة كىذا ال يتكافر في االحتكار ألف المحتكر يفرض السعر الذم يرغبو عمي المستيمؾ بدكف 

ذا*يستكفكف الناس عمى اكتالكا إذا الذيف*لممطففيف كيؿ ":تعالى قكلو في ككما. 4تراض  كالكىـ كا 

 لرب الناس يقكـ يكـ*عظيـ ليكـ *مبعكثكف أنيـ أكلئؾ يظف أال*يخسركف كزنكىـ أك

                                                 
  . 19٘ـ ، 1401ٓ- 1981َ ، كاه اٌغ١ً ،اٌّؼعُ االلرصادٞ االعالِٟأؽّل اٌْوثبٕٟ ، 1

 .490 ٓ،اإلعالِٟ اٌفمٗ فٟ ِماسٔح تؽٛز اٌله٠ٕٟ، : أظو2

، ِٛا٘ة اٌع١ًٍ فٟ ؽشغ ِخرصش اٌؾ١خ خ١ًٍ ،، اٌؾطبة377، 11ٓ، طتذائغ اٌصٕائغ فٟ ذشذ١ة اٌؾشائغ ،اٌىبٍبٟٔ 3

 ثٓ هللا ػجل اٌل٠ٓ  ،  ِٛفك392، 2ٓ، طِغٕٟ اٌّؽراض إٌٝ ِؼشفح ِؼأٟ أٌفاظ إٌّٙاض ،اٌقط١ت اٌْوث١ٕٟ.12، 6ٓط

. 282 ٓ، 4 ط ، َ -1983ـ ٖ 1403 ، كٛ اٌؼوثٟ، اٌىزبة اهك-ٌجٕبْ ،اٌّغٕٟ للاِخ، ثٓ أؽّل

 ؽشغ إٌٛٚٞ ػٍٝ صؽ١ػ ِغٍُ ، 2/38 ِغٕٟ اٌّؽراض . 5/17 إٌّرمٝ ؽشغ ِٛطأ ِاٌه . 176 ، 3ٓ طوؾاف اٌمٕاع

11/43.  

  .9، ٓاالؼرىاس رٚإٌفٛر اٌغ١اعٟ فٟ ١ِضاْ فمٗ اإللرصاد اإلعالِٟؽ١َٓ ّؾبرٗ،  4
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 الذيف كىـ يريدكف، ما عمى إكراه الناس الذيف يممككف ىـ كالمطففكف ؛(6-1:سكرة المطففيف )"العالميف

 أك الجاه بسمطاف سكاء بذلؾ، الناس كينق كف حقكؽ ،1(الناس مف ال (الناس (عمى) يكتالكف

 األمر كفرض الجكر، قبكؿ إلى الناس ىؤالء معو يضطر األمر الذم التجارة، احتكار أك الماؿ

كالميزاف،  الكيؿ في التطفيؼ يككف ككما ,ا تعالى مف كىبلؾ ليـ كيؿ ىؤالء المطففكف .الكاقع

 حؽ يقٌمؿ الذم بػأنو المطفؼ، معنى 3الطبرم كيفسر. 2 العامؿ حؽ بخس في كذلؾ يككف

 .4القميؿ النزر كىك الطفيؼ الشيء مف ذلؾ كالتماـ، كأ ؿ الكفاء مف لو الحؽ عما  احب

، 6مسيِّبؿف اب دعىٍف سعي؛ ؼ5       كأما األحاديث النبكية ، فأقكل األدلة كأ حيا، حديث مسمـ

ـى  ٍع عف ك . 8"ال يحتكر إال خاط :" عف رسكؿ  مى ا عميو كسمـ، قاؿ،7بف عبد اا رعف مى

دِّث أفَّ مىٍعمىرنا، قاؿ: ف سعيد، قاؿبىك اك 9يحيى  مَّى قاؿ رسكؿ ا : كاف سعيد بف المسيِّب، ييحى

اًط ه »: ـاي عميو كسؿَّ  ًف اٍحتىكىرى فىييكى خى ، قاؿ سعيد: ، فقيؿ لسعيد«10مى م ذًإفَّ مىٍعمىرنا اؿَّ : فًإنَّؾ تىٍحتىًكري

                                                 
٘نا ػٍٝ ظٙو اٌغجً، ٟٚ٘ ػٍٝ هأٍٗ، ِٚوّم اٌّبء : فبٍزؼالء اٌْٟء، رمٛي (ػٍٝ)أِب .."، االٍزؼالء(ػٍٝ)فّٓ كالالد 1

ػجل : ، رؾم١ك230، 4ٓ، طاٌىرابأثٛ ثْو ػّوٚ ثٓ ػضّبْ ثٓ لٕجو اٌّؼوٚف ث١َج٠ٛٗ، . ػ١ٍٗ، ٚأِوهد ٠لٜ ػ١ٍٗ 

.   1988َ-  ٘ـ 1408،  3ٛ،  اٌمب٘وح-ِىزجخ اٌقبٔغٟاٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، 

  .29َ، 1983ٓ  ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌى٠ٛذ ، ٚااللرصاد ، االعالَإٌغبه،  ػٍٟ ػجلاٌٙبكٞ 2

ُِمفَو ِإهؿ ثبإلِبَ أثٛ عؼفو اٌطجوٞ، ا١ٌْٙو، ِؾّل ثٓ عو٠و 3                     ٕبؽت أوجو وزبث١ٓ فٟ اٌزف١َو  ،ٚفم١ٗ ٚ

   .رأ١ٌفبً ٚر١ٕٖفبً  اإلٍالَ ٠ؼزجو ِٓ أوضو ػٍّبء.  ٚاٌزبه٠ـ
  . 277، 24ٓ،طظاِغ اٌث١اْ فٟ ذأ٠ًٚ اٌمشآْ ، ِؾّل ثٓ عو٠و، أثٛ عؼفو اٌطجو4ٞ

اٌنٞ ٠ؼزجو صبٟٔ إٔؼ  ٕؾ١ؼ ٍَُِوزبثٗ  وبْ أؽل أئّخ اٌؾل٠ش ٚؽفبظٗ :ثٓ ٍَُِ ا١ٌَٕبثٛهٞ  ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط5

 . ٘ـ 261، دٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ وزت اٌؾل٠ش ثؼل
  .ػّو ثٓ اٌقطبة  ٍؼ١ل ثٓ ا١ٌَّت ربثؼٟ ِٓ وجبه اٌزبثؼ١ٓ ٚػبٌُ اً٘ اٌّل٠ٕخ فٟ ىِبٔٗ، ٌٚل ٌَٕز١ٓ ِٓ فالفخ6       
   أٍٍُ لل٠ّبً ٚرأفود ٘غورٗ ئٌٝ اٌّل٠ٕخ ألٔٗ وبْ ٘بعو ،  ِٓ ١ّٛؿ ثٕٟ ػلٞ، ِؼّو ثٓ ػجل هللا اثٓ ٔبفغ ثٓ ٍٔٚخ7 

     .1434، 3ٓ طاإلعر١ؼاب فٟ ِؼشفح األصؽاب  .اٌٙغوح اٌضب١ٔخ ئٌٝ أهٗ اٌؾجْخ 
-كاه ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ،ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ: ٞقؽك د، ِغٍُ صؽ١ػ، ثٓ اٌؾغبط ا١ٌَٕبثٛهٍَُِٞ 8 

ؽج١ت اٌوؽّٓ : ٞقؽك، دثل اٌوىاق ثٓ ّ٘بَ اٌٖٕؼبٟٔ،ع اٌّصٕف: ، ٚأظو1605، هل3ٓ1228ُ،طث١وٚد

. 14889، هل203ُ ، 8ٓ٘ـ ،ط1403، 2ٛ،إٌٙل- اٌّغٌٍ اٌؼٍّٟ،األػظّٟ

اٌزٟ رُٚ ٕغبه اٌزبثؼ١ٓ ٚهرجزٗ  اٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌقبَِخ ِٓ ٛجمبد هٚاح اٌطجمخ ٠ؼزجو ِٓ  ٠ؾ١ٝ ثٓ ٍؼ١ل األٖٔبه9ٞ

    .558 ، 7ٓ ط،إٌثالء أػالَ ع١ش .اٌضمخ اٌّؾلس،اإلِبَ اٌن٘جٟ،  ٚػٕل أً٘ اٌؾل٠ش، ػٕل
ٟءَق  10 طِط ٟءَم : ٠مبي اٌّنٔت،: اٌخاطٝء خَق طِم  ٙل فؼً ئما: ِقطٟء فٙٛ ٠ُمقطٟء ٚأفطأ أمٔت، ئما: فبٛٝء فٙٛ ٠قطأ فَم

 فٟ األصٛي ظاِغ).٠ٕجغٟ ال ٌّب رؼّل ِٓ: ٚاٌقبٟٛء غ١وٖ، ئٌٝ فٖبه اٌٖٛاة أهاك ِٓ: اٌّقطٟء: ٚل١ً اٌٖٛاة،

 . 592\1، 1ٛ ،اٌج١بْ كاه ِىزجخ ،األص١و اثٓ؛ ا١ٌْجبٟٔ ِؾّل ثٓ ٌّجبهن،ااٌشعٛي أؼاد٠س

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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دِّثي ىذا الحديث، كا اًط ه :"بمفظبف أبي شيبة  ال الم نؼكفي. 1 يحتكرفكاف ييحى الى يىٍحتىًكري ًإالَّ خى

بؿ ىك ادخار لمتكسعة؛ كفي ذلؾ " كييرٌد عمى احتكار سعيد بأنو لـ يكف فيو إضرار،. 2"أىٍك بىاغو 

، كيمكف أف نطمؽ عيو االختزاف االحتياطي "، 3"إحساف فمـ يتحقؽ فيو مناط االحتكار المحـر

ف اتفؽ مع االحتكار  كرة لكنو عمى النقيض ...الذم تقـك بو الدكلة لسد حاجة مكاطنييا فيك كا 

ٍنًييِّ :"5قاؿ البييقي. 4"منو أثران كمآالن، كالعبرة بالمآؿ ٍيًر اٍلكىٍجًو اٍلمى مىى غى ا اٍحتىكىرىا عى ا أىنَّييمى ظىنِّي ًبًيمى كى

ٍنوي   . 6"عى

      كي مح أف يستدؿ أيضان بكؿ حديث ينيى عف الظمـ كاإلضرار بالناس؛ ألف االحتكار 

ضرار بالناس، ؼ مف :"  أنو قاؿ مى ا عميو كسمـ معف النبالمنيي عنو شرعان، ماكاف فيو ظمـ كا 

بَّاسو ك. 7"كمف شاؽ شٌؽ ا عميو , ضار أضٌر ا بو ًف اٍبًف عى قىاؿى رىسيكؿي : ، قىاؿى  رضي ا عنيماعى

مَّـى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رى كىالى ًضرىارى »: ى رى ري ك .8«الى ضى رى ٍنفىعىةه ىك : الضَّ اًرؾى ًفيًو ،الًَّذم لىؾى ًبًو مى مىى جى  كىعى

رَّةه  رىاري . مىضى رَّةي  :كىالضِّ اًرؾى ًفيًو اٍلمىضى مىى جى ٍنفىعىةه كىعى  . 9الًَّذم لىٍيسى لىؾى ًفيًو مى

                                                 
 . 1605، هل1227ُ، 3ٓ ، ط ِغٍُصؽ١ػ 1

٘ـ، 1409، 1ٛ،اٌو٠بٗ- ِىزجخ اٌوّل،وّبي اٌؾٛد: ٞقؽك، داٌّصٕف،  ػجل هللا ثٓ ِؾّل اٌؼجَٟ،ثٓ أثٟ ١ّجخا 2

  .20394، هلُ 4ٓ،301ط

 64 9ٌٓجٕبْ ،ط- ، اٌّىزت اٌزغبهٞ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ، ث١وٚدٌّؽٍٝ اثٓ ؽيَ ، ا: أظو 3

 . 121 ، ٓاٌفمٗ اإلعالِٟ اٌّماسْ ِغ اٌّزا٘ةاٌله٠ٕٟ، : أظو 4

ٌٛ ّبء اٌج١ٙمٟ : لبي اٌن٘جٟ اٌّؾلس اٌّزمٓ ، ،٘ـ 384ث١ٙك ٌٚل فٟ اٌّْٙٛه ثبٌج١ٙمٟ، ،أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ  5ٛ٘

٠غزٙل ف١ٗ ٌىبْ لبكها ػٍٝ مٌه، ٌَؼخ ػٍِٛٗ، ِٚؼوفزٗ ثبالفزالف، ٌٚٙنا رواٖ ٠ٍٛػ ثٕٖو َِبئً  ِن٘جب أْ ٠ؼًّ ٌٕفَٗ

  .363، 13ٓ ، طإٌثالء أػالَ ع١ش . اٌؾل٠ش ٕؼ ف١ٙب ِّب
ْ، ٌجٕب- كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ِؾّل ػجل اٌمبكه ػطب: ٞقؽك ، داٌغٕٓ اٌىثشٜ ،اٌقواٍبٟٔ، اٌج١ٙمٟ  أؽّل ثٓ اٌؾ6ٓ١َ

 . 6ٓ49 ،ط 2003َ-  ٘ـ 1424 ، 3ٛ

ػبكي ِوّل، - ّؼ١ت األهٔإٚٛ : ٞقؽك، د 15755،هل25ٓ،34ُط ،ِغٕذ اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً،  أؽّل ثٓ ؽٕج7ً

 إسٚاء اٌغ١ًٍ فٟ ذخش٠ط ،ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ األٌجبٟٔ: ٚأظو .  2001َ-  ٘ـ 1421،  1ٛ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ٚآفوْٚ

اٌؽاٚٞ  ، اٌّبٚهكٞ: ،ٚأظو1985َ-  ٘ـ2،1405ٛ،ث١وٚد– اٌّىزت اإلٍالِٟ،413، 3ٓط ،أؼاد٠س ِٕاس اٌغث١ً

ال :، ثٍفع 214، 4ٓ ،ط 1999َ- ٘ـ 1،1419ٛ،ٌجٕبْ- اه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ك اٌىث١ش فٟ فمٗ ِز٘ة اإلِاَ اٌؾافؼٟ

 . ِٚٓ ّبق ّك هللا ػ١ٍٗ,  ِٓ ٙبه أٙو هللا ثٗ ٙو ٚال ئٙواه ،

ف١ًٖ ػ١َٝ اٌجبثٟ - كاه ئؽ١بء اٌىزت اٌؼوث١خ ،ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ: ؽم١ك، دعٕٓ اتٓ ِاظٗ  ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل اٌمي٠ٕٟٚ،8

ِؾّل : ٞقؽك، د صة اٌشا٠ح ألؼاد٠س اٌٙذا٠حْ،  عّبي اٌل٠ٓ ػجل هللا ثٓ ٠ٍٛف اٌي٠ٍؼٟ :ٚأظو .2ٓ784، طاٌؾٍجٟ

ال ٙوه ٚالٙواه فٟ : ،ثٍفع386ٓ\4،ط1997َ/٘ـ1418، 1ٛ،ٌجٕبْ-ث١وٚد- ٌو٠بْ ٌٍطجبػخ ٚإٌْواِإٍَخ ،ػٛاِخ

. االٍالَ 

كاه اٌىزت  ،ٛف١ِاأؽّل اٌجوكٟٚٔ ٚئثوا١ُ٘ : رؾم١ك،(ذفغ١ش اٌمشطثٟ)ألؼىاَ اٌمشآْ  اٌعاِغ ،اٌموٛجٟ  ِؾّل ثٓ أؽّل9

 . 254 ،8ٓ ، ط1964َ- ٘ـ 1384، 2ٛ،اٌمب٘وح- اٌّٖو٠خ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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، أف :       كمف القكاعد الفقيية، بناء عمى ىذا الحديث  ري ييزىاؿي رى ؛ كالضَّ اصُّ ري اٍلخى رى مَّؿي الضَّ ييتىحى

ًر اٍلعىاِـّ  رى   .1أًلىٍجًؿ دىٍفًع ضى

اءى ًفي الشٍَّرًع       كيستدؿ بما  .   لك فرضنا القكؿ بعدـ تحريـ االحتكارسىدِّ الذَّرىاًئًع،عف جى

اًئزً : كسد الذرائع ٍنعي اٍلجى ٍمنيكًع ; ىيكى مى ٍفسىدىًة ًفي اٍلمى سىًب ًعظىـً اٍلمى ًبحى اًئًز، كى ٍيًر اٍلجى رُّ ًإلىى غى أًلىنَّوي يىجي

ًشدَّتيوي  ٍنًع ًفي الذًَّريعىًة كى  كألف االحتكار ذريعة إلى أٍف يضيَّؽ عمى النَّاس، فبحسب .2يىكيكفي اتِّسىاعي اٍلمى

 .شدة التضييؽ، تزداد شدة التحريـ 

كال شؾ أف أحاديث الباب تنتيض بمجمكعيا لبلستدالؿ عمى عدـ :       قاؿ اإلماـ الشككاني

جكاز االحتكار، كلك فرض عدـ ثبكت شيء منيا في ال حيح، فكيؼ كحديث معمر مذككر في 

ىك :  حيح مسمـ، كالت ريح بأف المحتكر خاط  كاؼو فى إفادة عدـ الجكاز؛ ألف الخاط 

قىاؿى المذنب العا ي، ـٍ يىتىعىمَّدٍ : سىًمٍعتي اأٍلىٍزىىًرمَّ يىقيكؿي :  كى ًط ى إذىا تىعىمَّدى، كىأىٍخطىأى إذىا لى  .3خى

ًإفَّ }: ، فقاؿ4كىك الك ؼ الذم دمغ القرآف بو الطصاة المتجبريف، فرعكف كىاماف كأعكانيما

اًطًئيفى  نيكدىىيمىا كىانيكا خى  . (8:الق صسكرة ) {ًفٍرعىٍكفى كىىىامىافى كىجي

.  5 االبتياع أك إمساؾ ما ابتاعمالحكرة المضرة بالناس حراـ، سكاء ؼ      ؼ

. ؛ ألف العمة كاحدة، كىي دفع الضرر6كيقاس عمى ذلؾ كؿ مف حبس إنتاج م نعو

فالمحتكر ممعكف؛ ألنو يحبس السمع عند حاجة الناس إلييا، كالجالب إذا فعؿ نفس الفعؿ، اشترؾ 

 . 7معو في الحكـ

                                                 
 1999-  ٘ـ 1419، 1ٛ،ٌجٕبْ- كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، تاٖ ٚإٌظائشػاأل، ى٠ٓ اٌل٠ٓ ثٓ ئثوا١ُ٘،اٌّؼوٚف ثبثٓ ٔغ١ُ 1

َٓ ، 74.  

، 1ٛ،كاه اثٓ ػفبْ، اٌَؼٛك٠خ،١ٍٍُ ثٓ ػ١ل اٌٙالٌٟ:  رؾم١ك،1ٓ،138ط ،االػرصاَ،(اٌْبٛجٟ) ئثوا١ُ٘ ثٓ ٍِٛٝ 2

  .1992َ- ٘ـ 1412

 .1993َ- ٘ـ 1413، 1ٛ،كاه اٌؾل٠ش، ِٖو ، 261 ، ٓ 5 ، ط١ًٔ األٚطاساٌْٛوبٟٔ،  3

  .292، ٓ دٚس اٌم١ُ ٚاألخالق فٟ االلرصاد ، اٌموٙب4ٞٚ

 .  64، 9ٌٓجٕبْ ،ط -  ، اٌّىزت اٌزغبهٞ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ، ث١وٚداٌّؽٍٝاثٓ ؽيَ ،  5

 . 323،ٓاٌغٛق ٚذٕظ١ّاذٗ : أظو6

 478 ،3ٓ، ِغٍخ اٌمبْٔٛ ٚااللزٖبك اٌّٖو٠خ،عاالؼرىاس ِٚٛلف اٌرؾش٠غ اإلعالِٟ ِٕٗ ِؾّل ٍالَ ِلوٛه،: أظو 7

،1966 َ .
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: القائمون بالكراىة : القول الثاني

. 2، كبعض الشافعية1كقاؿ بو جميكر الحنفية

: كاستدؿ القائمكف بكراىية االحتكار بما يمي

 فيك بمعنى ، ال يدؿ عمى التحريـ، كقالكا إف لفظ الخاط ،(ال يحتكر إال خاط )حديث  -1

  ،(8:الق ص) (ف كىاماف كجنكدىما كانكا خاطئيفكإف فرع):كيرد عمييـ بقكلو تعالى. الكراىة

. 4تاركيف طىًريؽ اٍلحؽ، 3عا يف آثميف: أم

إف : يحتكر، فقيؿ لو في ذلؾ، فقاؿكاف أف راكم ىذا الحديث سعيد بف المسيب، كسعيد  -2

معمران الذم كاف يحدث بيذا الحديث كاف يحتكر، كال حابي إذا خالؼ الحديث دؿ عمى نسخو 

  . بأىؿ البمدعمى ما لـ يكف فيو إضرارأنو ييحمؿ ب  كيرد عمييـ،.أك ضعفو

، كقالكا المعنة تعني إبعاد المحتكر عف درجة (الجالب مرزكؽ كالمحتكر ممعكف)حديث - 3

كليـ إف المعنة كؽ. اٌل في حؽ الكفارإ ألف المعنة ال تككف ، كال تعني الخركج مف رحمة ا،األبرار

اٌل في حؽ الكفار غير مسٌمـ بو؛ ألف المعنة ال تشمؿ الكفار فقط بؿ تشمؿ المسمميف، إال تككف 

مىى الظَّاًلًميفى ):مثؿ قكلو تعالى  كاالحتكار ،، كألف الظمـ مف الكبائر(18:سكرة ىكد) (أىالى لىٍعنىةي المًَّو عى

.  مرتكبه كبيرة،المحتكر ظالـؼ ،ظمـ

 كفاعؿ ،لى الكراىة التحريميةإ ين رؼ ،الحنفية بالكراىة عمى سبيؿ اإلطبلؽقكؿ  إفثـ        

ما نيي عنو بدليؿ ظني سمكه  فعند الحنفية .كفاعؿ الحراـ عندىـ يستحؽ العقاب،ان المكركه تحريـ

 بيف ان أما الجميكر فبل يركف فرؽ .ان  كراىة تحريمية، كما نيي عنو بدليؿ قطعي سٌمكه محـران مكركه
                                                 

  .491 ، 8ٓ طاٌٙذا٠ح ؽشغ تذا٠ح اٌّثرذٞ ، 160 ، 4ٓ ، طاالخر١اس ٌرؼ١ًٍ اٌّخراس 1

. 44، 13ٓ ، ط ؽشغ اٌّٙزباٌّعّٛع ،إٌٛٚٞ 2

اإلِبَ أثٟ ِؾّل ثٓ : رؾم١ك، 236، 7ٓ، طاٌىؾف ٚاٌث١اْ ػٓ ذفغ١ش اٌمشآْ،  أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ اٌضؼٍج3ٟ

  . 2002َ- ٘ـ 1422 ،1ٛ، ٌجٕبْ–  كاه ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١وٚد ،ػبّٛه

كاه ، ٠بٍو ثٓ ئثوا١ُ٘ ٚغ١ُٕ ثٓ ػجبً ثٓ غ١ُٕ: ٞقؽك، د124، 4ٓ، طذفغ١ش اٌمشآْ،  ِٕٖٛه ثٓ ِؾّل اٌَّؼب4ٟٔ

  . 1997َ- ٘ـ1418  ، 1ٛ، اٌَؼٛك٠خ– اٌٛٛٓ، اٌو٠بٗ 
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كقد نص ". كالخبلؼ في الفرض كالكاجب، فالخبلؼ في ىذا،ما نيي عنو بدليؿ ظني أك قطعي

 لـ يطمؽ عميو لفظ ان  قاطعان محمد بف الحسف أف كؿ مكركه فيك حراـ، إال أنو لٌما لـ يجد فيو نص

 عف أبي حنيفة كأبي يكسؼ أنو إلى الحراـ أقرب؛ كقد قاؿ في الجامع ان الحراـ؛ كركل محمد أيض

يكره الشرب في آنية الذىب كالفضة لمرجاؿ كالنساء، كمراده التحريـ؛ ككذلؾ قاؿ أبك : الكبير

كقاؿ أبك  .يكره النـك عمى فرش الحرير كالتكسد عمى كسائده، كمرادىما التحريـ: يكسؼ كمحمد

يكره أف يمبس الذككر مف ال بياف الذىب كالحرير، كقد  ٌرح األ حاب أنو : حنيفة ك احباه

إف التحريـ لٌما ثبت في حؽ الذككر، كتحريـ المبس يحٌرـ اإللباس، كالخمر لما حٌرـ : حراـ، كقالكا

 إذا أضٌر بيـ كضٌيؽ ،يكره االحتكار في أقكات اآلدمييف كالبيائـ: ، كقالكا..شربيا حٌرـ سقييا

 .1عمييـ، كمرادىـ التحريـ

: ، وذلك (وىو التحريم)      وبناء عمى ما سبق؛ يتبين أن األرجح رأي جميور الفقياء

.  لقكة األدلة، ك حة الن كص الكاردة في تحريـ االحتكار، كتتكعد المحتكريف* 

ألف االحتكار يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية كقكاعدىا العامة؛ كدرء المفاسد كجمب * 

 .  يزاؿررالضالم الح، كال ضرر كال ضرار، ك

االحتكار يدكر مع الضرر كجكدان كعدمان، كأنو عاـ في األقكات :       كخبل ة القكؿ أف

سكاء مف المنتج أك البائع -  عند الحاجة إلييا–كغيرىا، كأف االحتكار ىك حبس السمع كالخدمات 

إٍف ق د الجميع اإلضرار كسكاء كاف ىذا الضرر برفع السعر أك التربص " المستكرد"أك الجالب 

                                                 

دار الكتب العممية ، محمد عبد السبلـ إبراىيـ: تحقيؽ ،33، ص1،جإعالم الموقعين عن رب العالمين،  ابف قيـ الجكزية1
 . ـ1991- ىػ 1411  ،1ط، ييركت– 
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السكؽ أك  بيف إنتاج أرضو أك مشترلن مف)كذلؾ ألف التفريؽ. 1دكف النظر إلى الزماف أك المكاف

. اإلضرار بالناس  ال يستند إلى دليؿ، ما داـ يؤدم إلى (مجمكبان 

يتفؽ المضيقكف مف الفقياء كالمكسعكف عمى اشتراط أف يؤدم شراء السمع أك حبسيا       ك

  . 2 إلى التضييؽ عمى الناس( احتكاريان ان بك فو سمكؾ)

ييـ ؿبيعو إم رغبة في أىف ، حالة استصناء أىىؿ البمد عنو(تخزينو)أما إمساكو: 3بكيساؿ اؿ      ؽ

الحا ؿ أىف العمة إذا كانت ىي اإًلضرار ، ك أىف ال يكره بؿ يستحبم فينبغ،يوؿكقت حاجتيـ إ

كم في ذلؾ القكت كغيره؛ ألىنيـ تكيس .ضر بيـ مجوك لـ يحـر االحتكار إال عمى ،بالمسمميف

. يتضرركف بالجميع

عمؿ ؿل اؿلـ أجد مف ذىب إكبعيف اليكـ غير مرادو بو التحديد، رقييد باألى ت إف اؿ:4بيمقاؿ الط      

 فيك بالناس، الضرر يمحؽ ألنو ؛حرامان  يعتبر االحتكار عف الناتج فالربح ثـ كمف. 5بيذا العدد

 الطمب بارتفاع أسعارىا ترتفع حتى السمع بعرض كالتبلعب ،السكؽ في التدخؿ نتيجة ح ؿ ربح

 .6عمييا

 

 

 

                                                 

    .   330 ، ٓالسوق وتنظيماتو في االقتصاد االسالميمستعيف عبد الحميد،  1

 . 16ٓ-15، ٓاٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب،  2

 .كِْك فٟ ّبفؼٟ، ِٚإهؿ ٚلبٟٙ اٌمٚبح ل١ٗ، ف٘ـ 771-٘ـ 727اٌَجىٟ ػٍٟ ثٓ ػجل اٌىبفٟ  ربط اٌل٠ٓ ػجل اٌّٛ٘مبة ث3ٓ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A

%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A 

الدرر الكامنة في أعيان المئة ابف حجر،  . 743ىك الحسيف بف محمد عبد ا الطيبي،  احب شرح المشكاة، ت 4
   .68،ص2،جالثامنة

، 1993َ- ٘ـ 1413، 1ٛ،كاه اٌؾل٠ش، ِٖو،ػٖبَ اٌل٠ٓ اٌٖجبثطٟ:  رؾم١ك،١ًٔ األٚطاس، ِؾّل ثٓ ػٍٟ اٌْٛوبٟٔ 5

. 263، 5ٓط

.  256 ٓ ،َ 1988 -ـ ٖ 1408 ٚاٌزٛى٠غ، ٌٍْٕو اٌمٍُ اه ك -اٌى٠ٛذ ،اإلعالِٟ االلرصاد فمٗ وّبي،  ٠ٍٛف6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/727_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/727_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/771_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/771_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
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: الحكمة من تحريم االحتكار : المبحث الرابع 

.   2دفع الضرر عف عامة الناس: كالحكمة في تحريـ االحتكار: قاؿ العمماء: 1      قاؿ النككم

:  كلقد حٌرـ اإلسبلـ االحتكار، لما يترتب عميو مف مفاسد، كأضرار اجتماعية، كاقت ادية؛ منيا

. 3يادة التقسيـ الطبقي لممجتمع، كبالتالي زسكء تكزيع الثركة كالدخؿ االحتكار إلى يؤدم- 1

 حساب عمى، الناس مف قميمة فئة بيف متداكالن  كجعمو، الماؿ رأس دكراف مف التقميؿيؤدم إلى - 2

  .4اتيكحاجا األغمبية م الح

 كال اآلخريف، أنقاض عمى نفسو يبني أف يريد المحتكراالحتكار فيو استصبلؿ لحاجة الناس، ؼ- 3

 الناس رأل ككمما .خزانتو إلى ترتدٌ  ،دنانير أك ،دراىـ ذلؾ في ماداـ عىركا، أك، الناس جاع ييٌمو

.  5بصبلئيا سركره كاشتدٌ  إخفائيا، في زاد سمعتو إلى حاجة أشدٌ 

 في المعركضة الكمية تصيير عمى القدرة في المتمثمة االقت ادية؛ القكة استعماؿ منعكؿ- 4

  .6المشتريف عمى السعر إغبلء بق د السكؽ،

كألف المحتكر يفعؿ كؿ أفعالو، مف أجؿ الح كؿ عمى الماؿ، فيك يتخذ الماؿ غاية، مع أنو - 5

تعس عبد الدينار، كعبد الدرىـ كالقطيفة كالخمي ة؛  :"  مى ا عميو كسمـكسيمة، كما قاؿ النبي 

ف لـ يعط لـ يرض  . 7"إف أعطي رضي كا 

                                                 
ه،٘ـ676-٘ـ631 أثٛ ىوو٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ّوف ا1ٌٕٞٚٛ ُِمؾلّمس ٚفم١ٗ ٌٚغٛٞ،٠ٕٛف ثأٔٗ ِؾوِّ ثٗ،  اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ   ِٚٙنّم

مت إٌٛٚٞ ث١ْـ اٌْبفؼ١خ . ٠ٍُٚم
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4

%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A 

 . 11/36 ؽشغ إٌٛٚٞ ػٍٝ صؽ١ػ ِغٍُ 2

  .113 إٌّٖٛهح،ٓ اٌٛفبء، كاه َ،1990-1 ٛ ،اٌّاي إصالغ ِٖطفٝ اٌمٚبح، :أظو 3

 180 ٓ  ،اإلعالِٟ االلرصاد فمٗ ِؾّل، وّبي  ٠ٍٛف4

 . 230  ٓ،َ 1996-ـٖ 1417اٌوٍبٌخ، ِإٍَخ -ث١وٚد ،ٕٔؾذٖ اٌزٞ اٌّغٍُ ذّغٌّعا ِالِػ اٌموٙبٚٞ،  ٠ٍٛف5

. 149 ٓ، َ 2000 -ـٖ 1420اٌفىو، كاه-ٚه٠ب، ًُٚ٘ أَ ػٍُ اإلعالِٟ االلرصاد ،اٌمؾف ِٕٚنه ئثوا١ُ٘ ِؾّٛك  غَب6ْ

، 15ٓ،381ط،(ِغٕذ اٌثضاس)اٌثؽش اٌضخاس ، اٌجياه: ،  ٚأ٠ٚبً 2887، ثولُ 34، 4ٓ، طصؽ١ػ اٌثخاسٞ، اٌجقبه7ٞ

 . 8982ثولُ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:631_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:631_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:676_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:676_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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 تستصؿ فر ة قمة ، طفيمية فئةحيث تظير، 1السكؽ السكداءيؤدم االحتكار إلى ظيكر - 6

. أكبر ض لبيعو بسعر كعرـاؿ

 فًمف المتكقع أف يبدأ يقضي االحتكار عمى المنافسة، التي تؤثر عمى جكدة السمع كالخدمات؛- 7

  . ركبطمعنا في ربح أ؛ ، بتقميؿ جكدتيا2 أك الخدمةإفساد السمعةحتكر في الـ

 . 3(العرض كالطمب)كاالحتكار يدمر آلية تحديد األسعار- 8

  كتقميؿتحديد، بسبب 4يؤدم االحتكار إلى تعطيؿ قكل المجتمع، بزيادة بطالة األيدم العاممة- 9

فالمحتكر يقمؿ اإلنتاج ليزيد السعر فيك . " الكبيرربحاؿكتحقيؽ , سعاراأللرفع  حجـ اإلنتاج،

كمعنى ىذا أف يؤذم المسمميف مرتيف؛ بإنقاص اإلنتاج، كرفع . يستطيع أف يتحكـ في السكؽ

 كيككف التنافسي، االنتاج مف عامة أقؿ ب فة سيككف االحتكارم اإلنتاج فإف ىنا كمف .5السعر

 مف بكضكح تخفض يتقاضاىا االحتكارم التي المرتفعة كاألثماف...التنافسي الثمف مف أعمى ثمنو

؛ كبذلؾ يسٌد االحتكار منافع العمؿ، كأبكاب 6الفقيرة ب فة عامة كالجماىير لمعماؿ الحقيقي الدخؿ

. 7غير المحتكريف الرزؽ، أماـ

 إال إذا ،8نتاجاإلمف فرص االستفادة مف فكائد االختراعات الحديثة في االحتكار يىٍحًرـ - 10

. كانت ت ٌب في م محة المحتكر

. 9يتنافى االحتكار مع األخبلؽ اإلسبلمية، كيمنع الناس عف االشتصاؿ بالمكاسب- 11

                                                 
ٔظواً ٌطج١ؼخ ٘نٖ اٌٍَغ، فبٌَٛق . ف١ٗ ثبٌٍَغ اٌغ١و لب١ٔٛٔخ االرغبه ٠زُ ف١ٗ ٍٛق  ٘ٛ:االلرصاد اٌرؽرٟ أٚ ٌغٛق اٌغٛداءا 1

. ٌٍلٌٚخ فٙٛ فبهط االلزٖبك اٌوٍّٟ ٔفَٗ
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%8

4%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1 
  .130، ٓاٌغٛق ػٍٝ اإلعالِٟ ٚأشش٘ا اٌفمٗ فٟ اٌرعاس٠ح إٌّافغحؽَٓ، اٌؾبط أؽّل أًِ: أظو 2

 . 41 ٓ ،اٌّؼاصشج اٌّؼاِالخ ٚ االلرصاد فٟ دساعاخ اٌمبكه، ؽَٓ ػجل ػٍٟ 3

 . 113 إٌّٖٛهح،ٓ اٌٛفبء، كاه َ،1990، 1 ٛ ،اٌّاي إصالغ ، ِٖطفٝ اٌمٚبح :أظو 4

  .179ٓ ، اإلعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشج ٠ٍٛف وّبي ، 5

  .103َ، 1983ٓ ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌى٠ٛذ ، ٚااللرصاد اإلعالَإٌغبه ،  ػٍٟ ػجلاٌٙبكٞ 6

. 61 ٓ َ، 1992 ث١وٚد، إٌفبئٌ، كاه ،اإلعالِٟ اٌغٛق فٟ االلرصاد ذٕظ١ُ ضٛاتظ غبىٞ ػٕب٠خ،: أظو 7

  .559 ـ 558 ٓ ، اٌؽش٠ح االلرصاد٠ح فٟ اإلعالَ ٚأشش٘ا فٟ اٌر١ّٕح ، ٍؼ١ل أثٛ اٌفزٛػ ِؾّل ث١َٟٛٔ:أظو 8

  .52-51َ، 1975ٓ ، ِادج اٌصمافح اإلعال١ِحٔؼّبْ ػجلاٌوىاق اٌَبِوائٟ ،  9

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
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 :أوالً يعتبر االحتكار جريمة ضد اإلنسانية، لما فيو مف خطر عمى االقت اد العالمي؛ - 12

 األضرار بخمؽ الحركب كاألزمات، مف أجؿ الح كؿ عمى المكاد الخاـ، بأبخس األثماف كأنزلكا

 لما فيو مف إىدار لممكارد، كما تفعؿ بعض الدكؿ :ثانياً .  كما في العراؽ كغيرىا 1بيا الجسيمة

 كالمحيطات؛ البحار في مح كليا مف ىائمة كميات إنتاجيا، كقذؼ لفائض كالشركات مف إتبلفيا

 كالذرة، كالقمح البف مف األطناف أيحرقت عندما أمريكا في حدث ، كما2أسعارىا رفع إلى سعيان 

 السكؽ األكركبية في الفاكية إىبلؾ أيضان  ككذلؾ حاجتيـ، يجدكف ال المبلييف كاف بينما

 الحراـ، الكسب كراء سعيان  جشعة بطريقة السمع كاحتكار األسعار رفع إلى ي مكا لكي المشتركة،

، الصني يزداد بذلؾ ك البشر، آالـ في كاالتجار .  3فقران  كالفقير غنىن

، بسبب الفساد إلى الحؤكؿ دكف تبكُّء أ حاب الكفاءات مجاالت العمؿاالحتكار يؤدم - 13

مف جراء تزاكج السمطة السياسية مع الثركة، كتشابؾ الم الح كالمنافع بيف رجاؿ "السياسي، 

كيترتب عمى ذلؾ فساد الطصمة السياسية، بسبب ما ييقىٌدـ مف . 4السياسة، كرجاؿ الماؿ كاألعماؿ

. رشاكل كغيرىا، إلقرار قكانيف، ت ب في م محة المحتكريف، حتى كلك كاف فييا إضرار بالناس

:  المككنات األساسية لمفساد؛ بال يصة التالية5كيكضح كميتجارد

 (ـ) المساءلة – (ح)حرية الت رؼ  + (أ)االحتكار  = (ؼ)الفساد 

                                                 
 اٌفمٗ فٟ اٌرعاس٠ح إٌّافغح: ، ٔمالً ػ102َٓ، 1981ٓ، 1 ٛ ،اإلعالَ فٟ اعرصّاسٖ طشق ٚ اٌّاي ،أظو اٌَبٟ٘ 1

 . 126َ، 2012ٓعبِؼخ إٌغبػ –ؽَٓ، هٍبٌخ ِبعَز١و  اٌؾبط أؽّل ، أًِاٌغٛق ػٍٝ اإلعالِٟ ٚأشش٘ا

 ٓ ٘ـ، 1420 األهكْ، إٌفبئٌ، كاه ٛ، ،اإلعالِٟ اٌفمٗ فٟ ٚضٛاتطٗ أؼىاِٗ االعرصّاس ِٖطفٝ ٍبٔٛ، لطت: أظو 2

–ؽَٓ، هٍبٌخ ِبعَز١و اٌؾبط أؽّل ، أًِاٌغٛق  ػٍٝ اإلعالِٟ ٚأشش٘ا اٌفمٗ فٟ اٌرعاس٠ح إٌّافغح: ، ٔمالً ػ183ٓ

 . 125َ، 2012ٓعبِؼخ إٌغبػ 

 ٔمالً 224-223 َ،  2009ٓ، 1 ٛ ،ِٕاصػاذٙا فٟ اٌرؽى١ُ ٚدٚس اٌرعاس٠ح اٌؾٙشج ذغ٠ٛك ا١ٌَّغ األٚمْ، ػجل ١ٍّو 3

عبِؼخ إٌغبػ –ؽَٓ ، هٍبٌخ ِبعَز١و  اٌؾبط أؽّل ، أًِاٌغٛق ػٍٝ اإلعالِٟ ٚأشش٘ا اٌفمٗ فٟ اٌرعاس٠ح إٌّافغح: ػٓ

2012ٓ ،َ130 . 

 .57، ٓ 2008ِٖو، - ،اإلٍىٕله٠خ1، اٌلاه اٌغبِؼ١خ، ٛػٌّٛح اٌفغاد ٚفغاد اٌؼٌّٛحؽّلٞ ػجل اٌؼظ١ُ ،  4

 :أظو. َ 2009- 2005َوبْ هئ١ٌ عبِؼخ و١ٍوِٛٔذ فٟ وب١ٌفٛه١ٔب ِٓ  5
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Klitgaard 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Klitgaard
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فميما تعددت مككنات الفساد كأسبابو، فإف نتائجو ت ب في كعاء كاحد، أىالى كىك اليدر 

. 1االقت ادم لممكارد المادية كالمالية لممجتمع

 

عالج االحتكار : المبحث الخامس  

عالج االحتكار في اإلسالم : المطمب األول 

سمح لكلي األمر أف يتخذ التدابير يسٌف القكانيف كالتشريعات فقط؛ بؿ ماإلسبلـ ال        إف 

:  ؛ كمنيا كردع المحتكريف ابتداء، كمنع ظيكره،االحتكارلمقضاء عمى المناسبة 

: لمبادي الحاضر بيعالنيي عن تمقي الركبان و- 1

ال تمقكا الركباف، ):قاؿ رسكؿ ا  مى ا عميو كسمـ:        عف ابف عباس رضي ا عنو قاؿ

ال يككف لو :ال يبيع حاضر لباد؟ قاؿ: ما قكلو: فقمت البف عباس: قاؿ. (كال يبع حاضر لباد

ال يبيع حاضر لباد، دعكا الناس يرزؽ ا ):كقاؿ رسكؿ ا  مى ا عميو كسمـ. 2سمساران 

 ركبانان  كانكا سكاء العباد أرزاؽ البمد إلى يجمبكف الذيف أم : الركبافكمعنى . 3(بعضيـ مف بعض

 خارج شخص يقؼ أف" الركباف؛ بتٌمقي كالمراد. 4 محـر كالتمقي ، فرادل أك جماعة مشاة، أـ

 بسعر ليبيعيا منيـ فيشترييا بسمعيـ، يحضركف الذيف البائعيف كيتٌمقى السكؽ، خارج أك البمدة

. 5ىـعمي األسعار برفع السكؽ أك البمد أىؿ كيضرٌ  البائع فيصبف أعمى،

                                                 
       . ػّبْ  , كاه  اٌج١ْو ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ , روعّخ ػٍٟ ؽ١َٓ ؽغبط  , اٌغ١طشج ػٍٝ اٌفغاد,  هٚثود و١ٍزغبهك 1

ٝٞ أة، ٚٔؾٖٛ ػٕل2158: ، هل3ٓ،72ُ،طاٌعاِغ اٌصؽ١ػاٌجقبهٞ،  2 عٕذ أتٟ َ،  ٠ؼٍٝ أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌّضُٕم

. 1984َ - ٘ـ1404، 1ٛ، كِْك–  كاه اٌّأِْٛ ٌٍزواس ،ؽ١َٓ ١ٍٍُ أٍل: ٞقؽكد ،6345،هل230ُ، 11ٓط،٠ؼٍٝ

ِؾّل ثٓ : ٞقؽك، د1859، هل3ٓ،310ُ،طِغٕذ أتٟ داٚد اٌط١اٌغٟ،  أثٛ كاٚك ١ٍٍّبْ ثٓ كاٚك ثٓ اٌغبهٚك اٌط١ب3ٌَٟ

ِغٕذ ،  اٌْبفؼٟ أثٛ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ئكه٠ٌ:ٚأ٠ٚبً . 1999َ-  ٘ـ 1419، 1ٛ، ِٖو– كاه ٘غو ،ػجل اٌّؾَٓ اٌزووٟ

 ّووخ غواً ٌٍْٕو ،ِب٘و ٠ب١ٍٓ: ٞقؽك دٍٕغو ثٓ ػجل هللا اٌغبٌٟٚ،: هرجٗ، 1360،هل3ٓ،155ُط، اإلِاَ اٌؾافؼٟ

 . 2004َ-  ٘ـ 1425، 1ٛ،اٌى٠ٛذ-ٚاٌزٛى٠غ

  .٨٘مٕم ٓ،  جاٌفمٟٙ اٌمٛا١ٔٓ،  ءعيٞ  اث4ٓ

 كاه :اإلٍىٕله٠خ، 54 ٓ، -ِمبهٔخ كهاٍخ- اإلعالِٟ اٌفمٗ فٟ اٌّغرٍٙه ؼّا٠ح اٌْؤجبٕٟ، ا١ٌَل ػٍٟ  هِٚب5ْ

 .َ 2004 كٛ، اٌغل٠لح، اٌغبِؼخ



 127 

        كلقد تضمنت ىذه األحاديث النيي ال ريح عف بيع الحاضر لمبادم، كالقاعدة األ كلية 

أف النيي يقتضي التحريـ، ما لـ يرد دليؿ ي رؼ ىذا النيي عف التحريـ، كال دليؿ ىنا عمى 

كلك كاف بعض أىؿ البمد عنده متاع .1كمنع مثؿ ىذا البيع إنما ىك لحفظ م محة الناس. ذلؾ

مخزكف فأخرجو لبيعو حاالن بسعر يكمو، فتعرض لو مف يطمب أف يفكضو لو، ليبيعو لو تدريجيان 

؛ لتكافر العمة التي حـر بيا ىذا البيع . 2بأغمى، حـر

عمى حرمة ، 7كالٌظاىرية(6، كالحنابمة5، كالٌشافعٌية4، كالمالكٌية3الحنفٌية)        كاتفؽ األئمة األربعة

 بالبادم 8كقد ألحؽ الحنابمة. ىذا البيع، فمك باع حاضر لبادو فإنو يأثـ الرتكابو أمران محظكران شرعان 

 .كؿ غريب جالب لمبمد، سكاء كاف بدكيان أـ قركيان أـ مف بمدة أخرل

        كعٌمؿ الفقياء النيي بأنو تكسعة عمى أىؿ البمد، كأنو إجراء كقائي ليـ مف تضييؽ 

المحتكريف، كىذا نظره إلى الم محة العامة، كىك ما تمتفت إليو الشريعة اإلسبلمية؛ حيث إنو إذا 

كقع تعارض بيف الم محة الخا ة كالم محة العامة، قيٌدمت الم محة العامة، كىك ما يتفؽ مع 

 منيج الشريعة ىذه القاعدةمثؿ تك. (يتحمؿ الضرر الخاص لدفع ضرر عاـ):القاعدة الفقيية

. عامة  كاؿخا ةاؿ؛ اإلسبلمية في التكفيؽ بيف بيف الم محتيف

، كىك اإلضرار بأىؿ البمد، 1      كالبيع مف حيث األ ؿ جائز؛ كلكنو حـر بالنظر إلى مآلو

فالتحريـ من ب عمى فعؿ المكىٌمؼ، كليس عمى ذات الفعؿ، إذ الفعؿ جائز، كلكف لٌما دخمت ىذه 

ٌرـ  . المفسدة عميو مف جية اإلضرار بأىؿ البمد، حي

                                                 
، رؾم١ك ػجل هللا اٌزووٟ ٚػجل اٌفزبػ اٌؾٍٛ، كاه ػبٌُ اٌىزت، 3 ، 4/280ٛ،اٌّغٕٟ ػٍٝ ِخرصش اٌخشلٟاثٓ للاِخ،  1

 . َ 1997-٘ـ1417اٌو٠بٗ، اٌَؼٛك٠خ، 

   .4/309، 1983، كاه اٌفىو ثلِْك، رؾم١ك ِؾّل ِط١غ اٌؾبفع 1، ٛذؽفح اٌّؽراض اثٓ ؽغو ا١ٌٙزّٟ، 2

ٕائغ فٟ ذشذ١ة اٌىبٍبٟٔ،  . 4/68 ِىزجخ كاه اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ، اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح، ،ذث١١ٓ اٌؽمائك اٌي٠ٍؼٟ، 3 تذائغ اٌصّي

شائغ   .5/232، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّّمخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌؾّي

 . 2/165، تذا٠ح اٌّعرٙذاثٓ هّل،  . 3/69، ِىزجخ اٌلاه، اٌّغوة، ك د ، اٌؾشغ اٌىث١شاٌلهك٠و، 4 

  .3/448، ِىزجخ كاه إٌٙٚخ، اٌمب٘وح، ك د ، ٔٙا٠ح اٌّؽراضاٌوٍِٟ،  . 1/291،اٌّٙزّيبا١ٌْواىٞ، 5 

 . 4/280، اٌّغٕٟ ، اثٓ للاِخ، 4/333، إلٔصافااٌّوكاٚٞ،   6

 . 8/453، اٌّؽٍٝ اثٓ ؽيَ،  7

  .4/279، اٌّغٕٟاثٓ للاِخ،  8
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      كالتن يص عمى الركباف في بعض الركايات خرج مخرج الصالب في أف الجالب يككف 

فيشمؿ التمقي كؿ مجمكب سكاء كاف . 2راكبان، كمف ثـ فإف حكـ الجالب الماشي كحكـ الراكب

. 3عمى الماشية أك السيارة أك سفينة أك طائرة كغيرىا مف كسائؿ النقؿ الحديثة

ففي النيي عف تمقي الركباف تقديـ لم محة عامة ىي م محة أىؿ السكؽ عمى م محة       

 كيعيد بيعيا عمى ،خا ة ىي م محة المتمقي، الذم قد يح ؿ عمى السمعة بسعر منخفض

، تمقي السمع قبؿ أف تجيء إلى السكؽ بأف يتمقاىا كسيط ك.جميكر المستيمكيف بسعر مرتفع

يتمقى جيؿ المنتج القادـ ببضاعتو بسعر السكؽ، كجيؿ المستيمكيف في المدينة لسعر السمعة 

 كال تتـ المكاجية ، فيختؿ بيذا الكسيط قانكف العرض كالطمب، التي قدـ بيا أ حابيا،الجديدة

.  استصبلالن لمطرفيف -في الحقيقة- في ىذا الكسيط ؼالمباشرة بيف العارضيف كالطالبيف، 

 الحاؿ في الكقت بسعر بيعيا يريد بسمعة غريب البمد يجيء أف :لمبادم الحاضر بيع مثاؿ      ك

 فيضٌيؽ ،4السعر ىذا مف بأغمى التدريج عمى لؾ ألبيعو عندم ضعو : فيقكؿ الحاضر فيأتيو

 قانكف كتعطيؿ األسعار في التبلعب عدـ ذلؾ في كالحكمة السمعة، ثمف يرفع الناس عمى

كالبادم يشمؿ كؿ مف يدخؿ البمدة مف غير أىميا سكاء أكاف بدكيان أك مف قرية  .كالطمب العرض

 . 6، كيشمؿ كؿ كارد عمى محؿ كلك كاف مف المدنييف5أك بمدة أخرل

                                                                                                                                            
ٚ ِب وبْ ٖ :ِؽشَ ٌغ١شٖ- ب اٌوثب، وبٌقّو ٚاٌئب ٚ؛٘ٛ ِب ؽوَ اثزلاًء ٚإٔبٌخً : ِؽشَ ٌزاذٗ- أاٌؾواَ ٠مَُ ئٌٝ  1

 ،فبٌَٖٛ ِْوٚع فٟ األًٕ اً، فٖبه ؽواَ، رَجّمت فٟ ِفَلح ٚأمٜ، ٌٚىٓ الزوْ ثٗ أِو آفو،ِْوٚػبً فٟ إٍٔٗ

 ٌٚنا أعبى ؛ ألٔٗ مه٠ؼخ ئٌٝ اٌئب ، ف١ٌٍ إٌظو فٟ إٍٔٗ ِؾوَ؛إٌظو ئٌٝ األعٕج١بد ِؾوَٚ ،ٌٚىٕٗ ِؾوَ ٠َٛ اٌؼ١ل

. اإلٍالَ إٌظو ئٌٝ اٌّقطٛثخ األعٕج١خ، ١ٌَٚذ ٕ٘بن ٙوٚهح ئٌٝ مٌه ، ثً ٟ٘ ؽبعخ فمٜ ، ٚاٌؾبعخ كْٚ اٌٚوٚهح

َ رؾو٠ُ اٌٍٛبئً فأٗ ٠جبػ ٌٍؾبعخ أٚ اٌٍّٖؾخ اٌواعؾخ وّب ٠جبػ إٌظو ئٌٝ اٌّقطٛثخ"ٚ  ،اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ."ِب ؽوّم

ٍَم ٚ."223، 2ٓ،طىاك اٌّؼبك فٟ ٘لٞ ف١و اٌؼجبك وِم ؾْم ُِم ١ْموِم  جَمبػٌم ٌِمغَم ُِم َٚم َُم  ا وَم ؽْم ِم َٛم اإلْم ُ٘م َٚم ِٖم  ١ْموِم ٌَم ٌِمغَم وه ؾَم ُِم ١ْملُم  ٖه خٌم ،اٌ َِم وه ؾَم ُِم ١ْمزَمخُم  َّم ٌْم ا َٚم  

وِم٠ّبً  ٍَمعُم رَمؾْم َٟم أَمغْم ِٙم ٍَم فَم ا وَم ؽَم َٚم يٍم  الَم ًِّ ؽَم ٍَٝم وُم ١ْموِمَ٘مب ػَم َمب الَم ٌِمغَم ١ْمِٕٙم   .394، 8ٓ، طِقزٖو اٌّئٟ، اٌّئٟ ". ٌِمؼَم

  .267، 5ٓ ط١ًٔ االٚطاس،  . 37-36، 2ٓ ،طِغٕٟ اٌّؽراضِؾّل اٌقط١ت اٌْوث١ٕٟ ، : أظو 2

. 246، ٓاالٔراض فٟ االعالَػجل اٌّغ١ل عالي ،  3

 . 26\2، اٌّخراس ٌرؼ١ًٍ االخر١اس ، ِٛكٚك  اث4ٓ

  . 162 ، 4ٓ، طاٌّغٕٟاثٓ للاِخ ، : أظو 5

ٌجٕبْ، -  ،اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ،رٛى٠غ كاه اٌفىو،ث١وٚدؼاؽ١ح اٌذعٛلٟ ػٍٝ اٌؾشغ اٌىث١شأؽّل اٌلهك٠و، : أظو 6

  .69، 3ٓط
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      كعمة النيي ترجع ب فة رئيسة إلى منع اإلضرار بأفراد المجتمع، ألف بيع الحاضر لمبادم 

كىذا مف الت رفات االحتكارية، كعميو فإف النيي عف ىذا النكع مف ...  كرة جمية لبلحتكار

جراءن كقائيان 1أنكاع البيكع، يعٌد دفعان لمضرر العاـ، كمف باب جمب الم الح كدرء المفاسد ، كا 

 السكؽ بأحكاؿ المقيـ العالـ أم الحاضر فبيع. 2يستيدؼ القضاء عمى الت رفات االحتكارية 

 يمحؽ لمصبف الذم ، ككذلؾ3بالمشتريف يضر السكؽ بأسعار لو عمـ ال الذم القادـ أم لمباد

 عمييـ، السعر إغبلء ك بالمشتريف إضرار ففيو الحقيقي، السمعة ثمف يجيؿ ككنو السمعة  احب

فساد . 4السكؽ كشفافيتو لحرية كا 

: البيع عمى المحتكرين - 2

 . 5بيع السمعة التي يحتكرىا، كالبيع بقيمة المثؿ:  بأمريف المحتكرلكلي األمر أف يجبر     

 . 7إذا كقعت الشدة أمر أىؿ الطعاـ بإخراجو مطمقان، كاف مف زراعة، أك جمب":6قاؿ ابف رشد

عمى أف الحاكـ يأمر المحتكر ببيع ما فضؿ عف قكتو كقكت أىمو األربعة اتفؽ فقياء المذاىب ك

 أنو إذا رأل أحدان احتكر مف سائر األقكات، ألزمو ببيعو 9كىذا مف كاجبات المحتسب. 8لمناس

كعمى الكالي أف يكره المحتكريف عمى بيع ما عندىـ بقيمة المثؿ عند ضركرة الناس . 10إجباران 

 بما يراه رادعان لو، كباع القاضي عميو طعامو 1فإف لـ يبع، بؿ خالؼ أمر القاضي عٌزره. "11إليو

                                                 
 .  253، ٓاالٔراض فٟ االعالَػجل اٌّغ١ل عالي ،  1

 . 255، ٓاالٔراض فٟ االعالَػجل اٌّغ١ل عالي ،  2

. َ 2000 ، 1 ٛ األٚفَذ، ٌطجبػخ االٔزٖبه ،73 ٓ ،اإلعالِٟ االلرصاد أصٛي ِؾّٛك اٌىفواٚٞ، ػٛف 3

 .َ 2004 ،9 ٓ ،إعالِٟ ِٕظٛس ِٓ اٌّغرٍٙه ؼّا٠ح ؽ١ِّ، اٌؾك ػجل 4

 . 67 ٓ، اٌم١ٛد اٌٛاسدج ػٍٝ اٌٍّى١ح اٌفشد٠ح ٌٍّصٍؽح اٌؼاِح فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح ، ػجل اٌىو٠ُ ى٠لا5ْ

ْٔأ فٟ أٍوح ِٓ أوضو األٍو . أٔلٌَٟ ف١ي٠بئٟ ٚ فٍىٟ ٚ لبٟٙ ٚ فم١ٗ ٚ ٛج١ت ٚ ف١ٍَٛف ٘ٛ:  ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ هّل6

 .ثبٌّن٘ت اٌّبٌىٟ ٚاٌزٟ ػوفذ األٔلٌٌ ٚعب٘خ فٟ
. ث١وٚد،كٛ –، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ؽشغ ِخرصش خ١ًٍِؾّل اٌقوّٟ، .  9، 5ٓ، ط ؼاؽ١ح اٌؼذٚٞ ػٍٝ اٌخشؽٟ  7

 . 129، 5ٓ،طتذائغ اٌصٕائغ 8

 .اٌّوالت أٚ اٌّفزِ ػٍٝ األٍٛاق، فٟ ٔظبَ اٌؾَجخ  : ٘ٛ   اٌّؾزَت9
  .65 اٌمب٘وح، ٓ –، ِىزجخ اٌّزٕجٟ(رٖؾ١ؼ الثٓ ١ٌلٞ)ِؼاٌُ اٌمشتح فٟ أؼىاَ اٌؽغثحِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ االفٛح ،  10

 ٌجٕبْ ، –٘ـ ، ث١وٚد 1410 ، ِىزجخ اٌّإ٠ل، اٌطشق اٌؽى١ّح فٟ اٌغ١اعح اٌؾشػ١حأثٛ ػجلهللا ِؾّل ثٓ اٌم١ُ اٌغٛى٠خ،  11

ٓ206 . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
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اٌل "2كفاقان   لمضرر دفعان  بيعو عف امتنع إذا الحاجة عند محتكره عمى ران جب المحتىكر الطعاـ بيع"، كا 

لكلي األمر أف يكره الناس عمى بيع ما عندىـ بقيمة المثؿ، عند ضركرة ":قاؿ ابف تيمية. 3العاـ

، فإنو يجبر عمى بيعو 4الناس إليو، مثؿ مف عنده طعاـ ال يحتاج إليو، كالناس في مخم ة

 أخذه منو بصير اختياره بقيمة ،مف اضطر إلى طعاـ الصير: لمناس بقيمة المثؿ، كليذا قاؿ الفقياء

 عنده طعاـ الذمإذا كاف ؼ. 5مثمو، كلك امتنع مف بيعو إال بأكثر مف سعره لـ يستحؽ إال سعره

كلى أف يجبر المحتكر عمى البيع فاأل ييٍجبر عمى بيعو إذا اضطر الناس إليو، ،عف حاجتوزائد 

ق في بصداد، 623ففي خبلفة المستن ر با ارتفعت االسعار الصبلؿ عاـ . إذا احتاج الناس إليو

بسبب احتكار الخمفاء كاألمراء كالكزراء لمحا يؿ الصبلؿ، فأمر ببيع الصبلؿ التي عنده فرخ ت 

. 6األسعار

: لدى الدولة وجود مخزون احتياطي - 3

التي ت بح نادرة - مخزكف احتياطي مف السمع الضركرية      يجب عمى الدكلة أف يككف عندىا

اإلنتاج لدييا لتكفيرىا؛ ليزيد  دائرة ، أك تكسيع-في السكؽ نتيجة احتكار بعض التجار ليا

. المعركض مف ىذه السمع فينخفض الثمف، كال يستطيع المحتكركف التحكـ بالسعر

 ىك ما إنتاج عمى في السكؽ، العامميف بعض بإلزاـ اإلنتاج لمدكلة تككف؛ إما دائرة       كتكسيع

ما  بأقؿ بالبيع المحتكريف، لمتجار كمنافسة اإلسبلمية الحككمة بدخكؿ الناس، أك لعامة ضركرم

                                                                                                                                            
ك اإلٍالَ ػمٛثخ اٌّؾزىو فٟ اٌل١ٔب، ثً رووٙب ٌٌٟٛ األِو 1  ،اٌغبٟٔ رالئُ اٌزٟ اٌؼمٛثخ افز١به ٌٍٚؾبوُ"، (رؼي٠و٠خ)ٌُٚ ٠ؾلّم

 ٚاٌّؼبٕٟ، ٚاألّقبٓ، ٚاألىِبْ، األِبوٓ، ثبفزالف ٠قزٍف ٚمٌه ػٕٗ،ٜ ٔٗ أٚ ثٗ، هللا أِو ػّب رقوط أال ثْوٛ

 ،11ٛ، اٌَؼٛك٠خ-اٌّغزّغ إٔلاء  كاه،ٚاٌغٕح اٌمشآْ ضٛء فٟ اإلعالِٟ اٌفمٗ ِخرصش ،اٌز٠ٛغوٞ ِؾّل". ٚاألؽٛاي

 . 982 ، َٓ 2010- ـ1431ٖ

  .5/351،ٚؼاؽ١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ ػ١ٍٗ اٌذسس اٌّخراس 2

 . ٨٧ ٓ، ٚإٌظائش األؽثاٖ، ٔغ١ُ  اث3ٓ

   .280اٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ ، ثبة اٌقبء ، ٓ . ٟ٘ اٌّغبػخ : اٌّقّٖخ  4

.  28/76،  ِعّٛع اٌفراٜٚ اثٓ ر١ّ١خ،  5

  .465\10َ، 1978 ، كاه اٌفىو ، ث١وٚد اٌىاًِ فٟ اٌراس٠خاثٓ األص١و اٌغيهٞ ، 6
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 تقكـ اإلسبلمي، االقت اد ظؿ في فالدكلة .1جشعيـ مف المستيمؾ كتحمي تصمبيـ، فإنيا يبيعكف،

 أشكاؿ عمى تقضي رقابة مف تفرضو كاجتماعية، بما اقت ادية كسياسية أبعاد ذك فعاؿ بدكر

ق ارتفعت اسعار 662ففي عاـ . األفراد سمكؾ كتنظيـ التكزيع، في تحقيؽ العدالة كبالتالي الظمـ،

الصبلؿ بسبب تخزيف االمراء لمحبكب، كبسبب فرض السمطاف ضرائب عديدة، مما جعؿ السمطاف 

إف الخميفة في بصداد، إذا : 3كيقكؿ ابف العربي. 2بيبرس يأمر ببيع الحبكب مف المخازف إجباريان 

. 4زاد السعر يأمر بفتح المخازف، كيبيع بأقؿ مما يبيع الناس حتى يرجع الناس إلى ذلؾ السعر

أف الخميفة المقتدر با العباسي حيف تظمـ الناس مف زيادة األسعار، كىاجكا، ":      كركم

كنيبكا دكاكيف الدقاقيف، تقدَّـ المقتدر با بفتح الدكاكيف كالبيكت الخا ة بالدكلة ككجيائيا، كباع 

، كىكذا كاف 5"الحنطة كالشعير بأقؿ مف سعر السكؽ، فانخفضت األسعار، كرضي العامة كسكنكا

 ألىؿ السكؽ عامبلن مؤثران في رجكع األسعار إلى كضعيا الطبيعي، كفي ةـكالحؾتدخؿ كاف 

ٌمف الدكلة مخازف حككمية  . لمسمع الضركريةالكقت الحاضر يمكف أف تؤى

: زيادة االستيراد - 4

الرسكؿ  عميو حثَّ  فقد الضائقة، لمكاجية فٌعاؿ أسمكب األسكاؽ، كىك إلى الجمب      تشجيع

لمعمـ  السكؽ؛ بمكغ مف الجالبيف تمكيف األمر كلي عمى يتعيف الجمب كلتيسير.  مى ا عميو كسمـ

 اتباع الدكلة عند عمى ينبصي كما السائدة، األسعار مستكيات عمى كالتعرؼ كالشراء، البيع بأحكاؿ

 الح كؿ في  الح المستيمكيف بيف كاالعتداؿ، الكسطية مبدأ مراعاة -االستيراد– الجمب سياسة
                                                 

 ـ1423ٖ  األهكْ،-ِغلالٚٞ  كاه،-ِمبهٔخ كهاٍخ- اإلعالِٟ االلرصادٞ اٌفمٗ فٟ اٌّغرٍٙه ؼّا٠ح ػجلٖ، ِؾّل  ِٛفك1

2002 ، َ ٓ 211 . 

٘ـ، 1396-َ 1977اٌمب٘وح ، – ، كاه االٖٔبه ٔظش٠ح ؽ١خ االعالَ اتٓ ذ١ّ١ح فٟ اٌغ١اعح ٚااللرصادٕ٘وٞ الٍٚٚذ ،  2

ٓ325 . 

 األٔلٌٌ أً٘ اإلّج١ٍٟ ػبٌُ اٌّْٙٛه ثبٌمبٟٙ أثٛ ثىو ثٓ اٌؼوثٟ  ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل اٌّؼبفوٞ،:اتٓ اٌؼشتٟ 3

 .٘ـ ثٙب 543، د اٌٖٛفٟ ِؾٟ اٌل٠ٓ ثٓ ػوثٟ ، ٚ٘ٛ غ١و َِٕٚلُ٘ 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%

D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 
 . 23، 6ٓ ، طػاسضح األؼٛرٞ 4

 .504 - 503، 6ٓ، ط اٌىاًِ فٟ اٌراس٠خ:  أظو5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:543_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:543_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 لجأت فإذا السكؽ، في البقاء كالتجار في الٌ ناع ك الح مناسبة، بأسعار السمعية احتياجيـ عمى

 فإنو السمع، مف المحمي العرض في ممحكظ لمعالجة نقص الخارج، مف الجمب تشجيع إلى الدكلة

 عف الناشئة األضرار مف المحمية لم ناعة حماية ليذا االستيراد؛ ضكابط كضع عمييا يتعيف

 الدكلة اتبعت إذا كبالمثؿ جديدة، خارجية أسكاؽ لفتح الدكؿ تتبعيا بعض التي اإلغراؽ، سياسات

  ظيكر مف خكفان  الحماية؛ ىذه في تسرؼ أال فيجب الكطنية، لتنمية ال ناعات الحماية أسمكب

. 1المستيمكيف بم الح تضر السكؽ داخؿ احتكارية عنا ر

:  رقابة الحكومة عمى األسواق - 5

رضي  الخطاب بف عمر بو قاـ ما كىك اآلثـ، االحتكار إلى يؤٌدم ما كؿ عف لبعدؿ كذلؾ       

 سكقنا، في حكرة ال :يقكؿ ككاف. 2ؽاألسكا عمى بنفسو يشرؼ كاف حيث خبلفتو؛ فترةفي ا عنو 

 فيحتكركنو ،بساحتنا نزؿ ا رزؽ مف رزؽ إلى ذىاب،أ مف فضكؿ بأيدييـ رجاؿ يعمد كال

ككذلؾ عمى الحككمة الرقابة عمى تكاليؼ إنتاج السمع كالخدمات، أك تكاليؼ جمبيا؛ حتى . 3عمينا

ال تقـك المشاريع االحتكارية برفع ىكامش األرباح، عف طريؽ الزيادة التي تضيفيا لتكمفة اإلنتاج 

 .في  كرة ربح، مما ينتج عنو ارتفاع في أسعار المنتجات 

: منع تصدير ما يحتاج إليو - 6

      عمى الدكلة أف تمنع ت دير السمع التي يحتاج الناس إلييا، فقد سئؿ االماـ أبك يكسؼ عف 

 منيا 4أرأيت لك أف أعرابان قدمكا الككفة كأرادكا أف يمتاركا: ت دير ما يحتاج الناس إليو؟ فقيؿ لو

                                                 
 اٌوٍبٌخ ،اإلعالِٟ إطاسااللرصاد فٟ االلرصادٞ إٌؾاط فٟ اٌذٌٚح ذذخًٚاٌز١ّٕخ،  ٌالٍزضّبه اٌلٌٟٚ اإلٍالِٟ اٌّٖوف 1

 . 27-24 ٓ َ،  -1988 ٘ـ 1408 كٛ، ٚإٌْو، ٌٍطجبػخ

  . 22 ٓ،اإلعالِٟ االلرصاد إطاس فٟ االلرصادٞ إٌؾاط فٟ اٌذٌٚح ذذخً ،اإلٍالِٟ  اٌّٖوف2

ؾٗ ،651 ٓ ،2 ط اٌؾىوح، ثبة اٌج١ٛع، ربةن ،اٌّٛطأ أٌٔ، ثٓ  ِبٌه3 لّٗ ٕؾّم ط ٚهّم  ِؾّل :ػ١ٍٗ ٚػٍّمك أؽبك٠ضٗ ٚفوّم

 . َ-1985 ـٖ 1406كٛ، اٌؼوثٟ، اٌزواس ئؽ١بء اهك-ث١وٚد اٌجبلٟ، ػجل فإاك

ٍ٘ٗ أَٚم ٌٕفَٗ 4 زَمبهَم إلِم ِْم حَم :  ا ١وَم ِّم غَم اٌ َّم حُم ، ٚاعَم ١وَم ِّم َهفو ٚٔؾٖٛ : ٌ َُم ٠ُمغّغ ٌٍ   . 932اٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ، ثبة ا١ٌُّ ، ٓ.  اٌطهؼب
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أال ترل أف أىؿ البمدة يمنعكف مف الشراء : كيضر ذلؾ بأىؿ الككفة، أمنعيـ عف ذلؾ؟ قاؿ 

.  1لمحكرة ؟ فيذا أكلى

 

  

 : 2المقايضة- 7

 ىـ عكامؿ التنمية بالنسبة أ كىي مف ،عممية التبادؿ التجارم المباشر سمعة بسمعة     كىي 

عممية التبادؿ سمعة ؼ.  االستيبلؾ إلى دائرة اإلنتاجدائرةكخا ة إذا انتقمت مف ، لمدكؿ الضعيفة

 كاالستعمار ، فكرة يقاكميا أباطرة الماؿم كه.ذا رتبت بطريقة جيدةإ ،بسمعة تدمر آلية االحتكار

غمب  أرغـ أف، لى ع كر التخمؼ الحضارمإ ك، كيرٌكجكف بأنيا رجكع إلى الكراء،االقت ادم

 .    كتحقؽ بيا أرباحان خيالية، تتعامؿ بيا مف الباطف،شركاتيـ االحتكارية

: مقاطعة بضائع المحتكرين - 8

 إلى فيضطركف عمييـ، اإلقباؿ يقؿٌ  حتى عنيـ كاإلعراض المحتكريف سمع يجب مقاطعة      كما

كرد في األثر أف الناس في زمف الخميفة عمر بف . 3المعتدؿ بالسعر كالبيع الثمف، تخفيض

أرخ كه أنتـ؟ : نشتكي إليؾ غبلء المحـ، فسعٍِّره لنا، فقاؿ:  جاؤكا إليو، كقالكارضي ا عنوالخطاب 

أرخ كه : نحف نشتكي غبلء السعر، كالمحـ عند الجزَّاريف، كنحف أ حاب الحاجة، فتقكؿ: فقالكا

: كىؿ نممكو حتى نرخ و؟ ككيؼ نرخ و كىك ليس في أيدينا؟ فقاؿ قكلتو الرائعة: أنتـ؟ فقالكا

 يطرح بيف أيدينا طريقة أخرل في مكافحة رضي ا عنوبؿ إٌف عمي بف أبي طالب . اترككه ليـ

كىي إرخاص السمعة عبر إبداليا بسمعة أخرل؛ فعف رزيف بف األعرج مكلى آلؿ العباس، : الصبلء

                                                 
 . 102 ، 5ٓ، طؼاؽ١ح اتٓ ػاتذ٠ٓ 1

    .  805ثبة اٌمبف ، ٓ . اٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ. أٞ ثبكٌٗ ٍٍؼخ ثٍَؼخ : لب٠٘ فالْ ل١بٙبً ِٚمب٠ٚخ 2

. 211 ٓ َ، 2002 األهكْ، ِغلالٚٞ، ،1 ٛ ،اإلعالِٟ االلرصادٞ اٌفمٗ فٟ اٌّغرٍٙه ؼّا٠ح ِٛفك ػجلٖ، 3
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أف الزبيب قد غبل عمينا، : غبل عمينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى عمي بف أبي طالب بالككفة: قاؿ

استبدلكه بشراء التمر الذم كاف متكفِّران في الحجاز، كأسعاره : فكتب أف أرخ كه بالتمر؛ أم

ف لـ يرخص، فالتمر خير بديؿ. رخي ة، فيقٌؿ الطمب عمى الزبيب، فيرخص . كا 

       كتقع عمى كسائؿ اإلعبلـ مسئكلية كبيرة فى نشر تمؾ المنظكمة االخبلقية، باإلضافة إلى 

.  تنشيط دكر الدعاة كالعمماء كأيضان المؤسسات التربكية كالتعميمية

 

: عالج االحتكار في الرأسمالية : المطمب الثاني 

  

     أما عبلج االحتكار في الرأسمالية؛ فكثير مف الحككمات تسٌف القكانيف كالتشريعات لمكافحة 

االحتكار، كبالرغـ مف ذلؾ فقد فشمت الجيكد؛ بسبب النفكذ، كالتأثيرات االحتكارية؛ كذلؾ لعدـ 

تطبيؽ ىذه القكانيف ب كرة فعالة؛ عف طريؽ االلتفاؼ عمييا قانكنيان، كما أف الصرامات التي 

.  1تفرض عمى المخالفيف ليست رادعة

. كلك دفعكا الصرامات، فإنيـ يحسبكنيا مف تكاليؼ اإلنتاج، كيدفعيا المستيمؾ 

، كعبلج اإلسبلـ أنجع  .. إذف فعبلج االحتكار في الرأسمالية غير فٌعاؿ كال مجدو

 

 

 

 

 
                                                 

–عبِؼخ أَ اٌموٜ-، هٍبٌخ ِبعَز١واٌغٛق ٚذٕظ١ّاذٗ فٟ االلرصاد االعالَِِٟزؼ١ٓ ػجل اٌؾ١ّل، : أظو 1

  .176ٖ، 1404ٓ-1984َاٌَؼٛك٠خ، 
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: تدّخل الدولة في النشاط االقتصادي: المبحث السادس 

 ظؿ العكلمة، حيث االتجاه نحك رأسمالية العالـ فيالتحكالت االقت ادية التى يشيدىا        إف 

؛  كما يتضمنو مف تقميص دكر الحككمة في االقت اد، بدأ يسكد العالـم الذ،السكؽ الحرة

 ت ؿ إلى حد ال راع القاتؿ، كحرية تحريؾ األمكاؿ بيف م قمة المساءلة، ثـ المنافسة التمكبالتاؿ

 إلى ، لتحكيؿ ما يح مكف عميو بدكف كجو حؽ، مما أكجد فر ة أماـ كبار المفسديف،دكؿ العالـ

 فيما م، إلخفاء م درىا غير الشرع، كتدكيرىا في أعماؿ مشركعة،المؤسسات المالية العالمية

خفاء إ لمحاكلة ،يعرؼ بصسيؿ األمكاؿ، كؿ ىذه الظركؼ أكجدت بيئة مناسبة أماـ المفسديف

 .  1جرائميـ

 

 :تدخل الدولة في النظام الرأسمالي : المطمب األول 

لـ تكف الدكلة ،  النظاـ الرأسمالي الحر ب كرتيا المثالية حكالي ن ؼ قرفئطبقت مباد       

  .الحارسة  بالدكلة سيٌمي ما دكرىا عمى ، كاقت رتتدخؿ في النشاط االقت ادم

                                                 
 اٌلاه اٌل١ٌٚخ ٌٍْٕو ، روعّخ ١ٌٍٝ ى٠لاْ،ِؽاٌٚح ٌفُٙ اٌؼٌّٛح- اٌغ١اسج ١ٌىغاط ٚؽعشج اٌض٠رْٛ ،  رِٛبً فو٠لِب1ْ

 .213-207ٚاٌزٛى٠غ، ٓ
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 الكبير، الكساد أزمة ضكء عمى 1كينز ، أشاركبعد ظيكر بعض سمبيات الحرية المطمقة       

 إذا السكؽ نظاـ فإف ىذا  كعمى.األثماف نظاـ عمؿ في النقص لتعكيض الدكلة، بضركرة تدخؿ

أما . أيعيد تدخؿ الدكلة، ؼ2المتتالية األزمات براثف االقت اد في كقكع ذلؾ معنى فإف لذاتو، ترؾ

فميس ىناؾ حككمة في أم مكاف مف "، اآلف فكٌؿ الدكؿ في العالـ تتدخؿ في النشاط االقت ادم

 كلكف درجة ىذا التدخؿ تختمؼ مف دكلة إلى ،3"العالـ تستطيع أف ترفع يدىا عف االقت اد

كيرل دعاة النظاـ الرأسمالي أف تدخؿ الدكلة لمعاكنة .  لكؿ دكلةحسب الظركؼ الخا ة، أخرل

الفقراء كالعجزة، يتعارض مع كظيفتيا األ مية، كيضٌر باألمة ألنو يفرض عمييا عنا ر 

ضعيفة، تعرقؿ تقدميا كرقييا، كينادكف بالتدخؿ بالقدر الذم يمنع التعرض بيف األفراد، كاعتداء 

كبناء عمى ذلؾ، فإف تطكر دكر الدكلة في النظاـ الرأسمالي، جاء استجابة . 4بعضيـ عمى بعض

 عمى تعتمد التي الدكؿ أف نجد ذلؾ لكؿلضصكط النقابات العمالية، كبسبب تناقضات النظاـ، 

، مما أدل إلى ظيكر االقت اد 5كثيرة بأبعاد لمتدخؿ اضطرت قد، الحر الرأسمالي االقت اد

 . 6المختمط

                                                 
 . 1946َ-1883َ الزٖبكٞ ئٔغ١ٍيٞ، ظْٛ ١ِٕاسد و١ٕض 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D

8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2 

 ِٚب ٙمٔمٓ َ، ٘م٩٧ٔمث١وٚد، -ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌؼوث١خ إٌٙٚخ كاه االلرصادٞ، اٌرخط١ظ اٌل٠ٓ، ِؾ١ٟ ػّوٚ:أظو 2

 .ثؼل٘ب

، ِواعؼخ أٍبِخ اٌلثبؽ ، األ١ٍ٘خ   ْ٘بَ ػجل هللاعّخرو،  57 ، ٓااللرصاد ، ثٛي ٍبِٛ ٠ٍَْٛ ٚ ١ٌٚبَ ٔٛهك ٘ب3ًٚ

 .َ 2001،  15ٛ ،  ػّبْ-ٌٍْٕو
4

 . 260، صالسوق وتنظيماتو 
5

  .27 ،ٓٚاٌزله٠ت ٌٍجؾٛس اإلٍالِٟ اٌّؼٙل، دٚس اٌذٌٚح فٟ ذؽم١ك ا٘ذاف االلرصاد االعالِِٟؾّل ػّو اٌيث١و، 

6
الزٖبك  ٚ االلزٖبك اٌّقطٜ ٠مَٛ ثبٌغّغ ِب ث١ٓ ٔظب١ِٓ الزٖبك١٠ٓ ِقزٍف١ٓ ّ٘ب ٔظبَ الزٖبكٞ ٘ٛ :ِخرٍظايلرصاد اال 

     ٠ؼزّل االلزٖبك اٌّقزٍٜ ػٍٝ رلفً اٌلٌٚخ فٟ االلزٖبك ِٓ فالي ئعواءاد رٕظ١ّ١خ رٙلف ئٌٝ ٙجٜ األٍؼبه ٚ .اٌَٛق

 .أثوى ِضبي ػٍٝ ٘نا إٌظبَ ٘ٛ إٌّٛمط اإلٍىٕل٠ٕبفٟٚ.اٌلٚهاد االلزٖبك٠خ اٌوأٍّب١ٌخ ِٕٚغ األىِبد إٌبرغخ ػٓ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%

D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1883
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
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إف الدكلة ال تستطيع أف تحٌؿ : 2، يقكؿ جكف ريد1      كرغـ كؿ ماسبؽ مازاؿ دكر الدكلة ثانكيان 

. 3جميع مشكبلتنا االقت ادية كاالجتماعية، كال يجب عمييا أف تحاكؿ ذلؾ

 

 

 

 

:  اإلسالمي تدخل الدولة في النظام: المطمب الثاني 

الدكلة في  أىداؼفي المجتمع، كمف أىـ لقد حدد اإلسبلـ لمدكلة دكران ميمان في تحقيؽ العدؿ      

  :اإلسبلمي االقت ادم لنظاـا

 التنمية، كتحقيؽ (حد الكفاية- االجتماعي لضمافا)فرد لكؿ المعيشة مف أدنى حد كفالة     

 كيجب .5(4االجتماعي لتكازفا(الناس بيف كالثركة الدخؿ في التفاكت تخفيؼ، ككالشاممة المتكازنة

تأميف : عمى الدكلة أيضان أف تكفر لمعن ر البشرم العامؿ، مقكمات العممية اإلنتاجية كمف أىميا

.  6ح كؿ العامؿ عمى عمؿ مناسب، كأجر مناسب في ضكء كفايتو اإلنتاجية

     كلذلؾ كضع اإلسبلـ الضكابط في إطار تنظيـ الحياة االقت ادية، كمف كاجب كلي األمر أك 

كتدخميا ىذا يدخؿ في باب مسؤكلية كلي , الدكلة التدخؿ لضماف استقامة الحياة االقت ادية

، كيت ؿ مباشرة بالتكافؿ 7"اإلماـ راع كمسؤكؿ عف رعيتو:" مى ا عميو كسمـاألمر، قاؿ النبي 

                                                 
1

   .58،صالسوق وتنظيماتو:انظر 
.  ٞٞن ا١ِوٞ ١ّٛعٕٞؾف  2

3
 . 193، ٓاٌغ١طشج اٌصاِرحٔٛه٠ٕب ١٘ورٌ ،  

  . ِٓ غ١و ى٠بكح ٚال ٔمٔ ، ؽمٗ ئَٔبْئػطبء وً: ٘ٛاالعزّبػٟ  اٌزٛاىْ 4

 13،ٓٚاٌزله٠ت ٌٍجؾٛس اإلٍالِٟ اٌّؼٙل، دٚس اٌذٌٚح فٟ ذؽم١ك ا٘ذاف االلرصاد االعالِِٟؾّل ػّو اٌيث١و، 5

.  ِٚب ثؼل٘ب 36ٓ , َ 1990, كاه اٌزٛى٠غ ٚإٌْو اإلٍال١ِخ  , إٌّٙط اإلعالِٟ ٌألِٓ ٚاٌر١ّٕح,ؽ١َٓ ّؾبرٗ  6

   . 8823،هلُ 143، 8ٓ، طاٌغٕٓ اٌىثشٜ ،  إٌَبئٟ 7
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كيعٌد نظاـ الحسبة اإلسبلمي التطبيؽ العممي لمشركعية تدخؿ الدكلة لمراقبة النشاط . 1االجتماعي

. 2أمر بالمعركؼ إذا ظير تركو، كنيي عف المنكر إذا ظير فعمو: االقت ادم، كالحسبة ىي

؛ بناءاؿشارؾ في  كفي بعض األحياف ت،كمراًقبةمكٌجية بؿ حارسة فقط، فالدكلة في اإلسبلـ ليست 

منافسة  أك م ادرة ليس ىا، كتدخمياكغير كالكيرباء كالماء؛ الضركرية العامة المرافؽ تأميفؾ

نما لؤلفراد،  دكف العاـ، ال الح يتطمبو ما العامة، كبقدر الم محة أجؿ مف كالتعاكف لمتكامؿ كا 

  .3االقت ادم النشاط أكجو بمختمؼ القياـ في األفراد، بحرية مساس أك تعسؼ

 

 

ف كاف يؤيد حؽ األفراد في اإلنتاج كاالبتكار كالتجديد، إاٌل أنو يتدخؿ عبر         فاإلسبلـ، كا 

الدكلة، أك كلي األمر لمنع الظمـ كالفساد، الذم قد ينتج عف الفيـ الخاط  ليذا الحؽ، لتنقية 

 تركيز بأف االقت اد عمماء بيف عامان  اتفاقان  ىناؾك. 4الحياة االقت ادية مف شكائب الظمـ كالفساد

 ما بسبب، العاـ االقت اد ب الح ضارة كبرل مفسدة يعدٌ ، الناس مف قميمة فئة أيدم في الثركة

 تعمؿ السكؽ فآلية. 5الناس جميكر يحتاجيا التي، العامة لممكارد كتبديد إسراؼ مف إليو يؤدم

 الدكلة كاجب  فمف.6قيكد بدكف حرة تركت إذا كالفقراء األغنياء بيف الفجكة لتكسيع دائبة بحركة

 لئلنتاج سياسات بتبني كذلؾ المتحيزة، اآللية تمؾ مف يحدث الذم الخمؿ لت حيح التدخؿ

                                                 

 . 9، ٓاإلٔراض فٟ االعالَ جبلؿ، ػجلاٌّغ١ل 1

 . 240َ ، 1973ٓ ِطجؼخ ِٖطفٝ اٌؾٍجٟ ، – ، اٌمب٘وح األؼىاَ اٌغٍطا١ٔح ٚاٌٛال٠اخ اٌذ١ٕ٠حاٌّبٚهكٞ ،  2

 . 107-108 َٓ،1980اٌَؼٛك٠خ،-اٌّىوِخ ِىخ ،1ٛ ،اإلعالَ فٟ االلرصادٞ اٌّز٘ة اٌفٕغوٞ، ّٛلٟ ِؾّل: أظو 3

  .10، ٓاالٔراض فٟ االعالَ عبدالمجيد جبلؿ ، 4

 . 30ص ،دٚس اٌذٌٚح فٟ ذؽم١ك ا٘ذاف االلرصاد االعالِِٟؾّل ػّو اٌيث١و، 5

  .34ص، دٚس اٌذٌٚح فٟ ذؽم١ك ا٘ذاف االلرصاد االعالِِٟؾّل ػّو اٌيث١و، 6
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 ىذا لمنع كانت  كرة؛ أبسط في الدكلة األ ؿ، كاختراع في اإلنساني المجتمع فنشأة. 1كالتكزيع

 .2بطش القكم مف الضعيؼ حماية مف أدنى حد الظمـ، كلتكفير مف النكع

إف التـز بيا الفرد في المجتمع المسمـ، فإف الدكلة ال تتدخؿ لتقييد       كالقيكد كالضكابط التي 

. 3حرية ت رفو في األمكاؿ

 

 

 

 

 

: الفروق بين النظامين اإلسالمي والرأسمالي في النظر لالحتكار : المبحث السابع 

      بناء عمى ما سبؽ، تبيف أف ىناؾ اختبلؼ في النظر لبلحتكار، بيف اإلسبلـ كالرأسمالية؛      

: مف حيث 

إف مفيكـ االحتكار عند االقت ادييف أكسع بكثير منو عند الفقياء، كيشمؿ  كران  : المفيوم- 1

 إنتاج في فالتخ ص. 4حتى عند المكسعيف مف الفقياء، كثيرة ليست مف االحتكار المحـر

 في يستخدـ لـ إذا (في رأم اإلسبلـ)االحتكار قبيؿ مف يعد ال- بإنتاجيا االنفراد أم- السمعة

كالطمب،  العرض في كالتحكـ بالسكؽ، االنفراد حكؿ فيتمركز الكضعي أما المفيكـ. 5اإلضرار

المشكمة،  عبلج إلى مباشرة بالبساطة، كيذىب كالمفيـك في اإلسبلـ يتسـ. عكاقبو دكف انتظار

                                                 
 . 26، ٓدٚس اٌذٌٚح فٟ ذؽم١ك ا٘ذاف االلرصاد االعالِِٟؾّل ػّو اٌيث١و، 1

 .َ ٩ٓمٓمٕم ،www.aljazeera.net-اٌشأعّاٌٟ إٌظاَ ِٚغرمثً اٌّا١ٌح األصِحأ١ِٓ ، عالي 2

 .65-62َ، ٓ 1989-٘ـ1409 ، اٌلاه اٌْب١ِخ-، كاه اٌم1ٍُ، ٛأصٛي االلرصاد اإلعالِٟ هف١ك ٠ٌٛٔ اٌّٖوٞ، 3

  .25 ، ٓ اٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب، 4
5

  .103َ، 1983ٓ ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌى٠ٛذ ، ٚااللرصاد االعالَإٌغبه ،  ػٍٟ ػجلاٌٙبكٞ 
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االحتكار بمعنى الحبس ال ؼ.  1باآلخريف باإلضرار السماح عدـ ك منبعو، مف الضرر منع كىك

 إذ قد تككف السمعة المحبكسة عف ،يستمـز بالضركرة القدرة عمى التحكـ في العرض أك السعر

السكؽ تمثؿ نسبة  صيرة جدان مف العرض، كيككف المحتكر كاحدان مف مئات العارضيف، كفي ىذه 

نما يستفيد مف ارتفاع السعر الحقان لسبب ما أف تشٌح ؾ ؛الحالة ال يمكنو التحكـ في السكؽ، كا 

. ألنيا سمعة مكسمية، كىذا ال ينفي عنو  فة االحتكار بالمعنى المصكم، السمعة مف السكؽ

لنظاـ " مايكركسكفت" مثؿ ؛ كلكنو ال يحبس،كبالمقابؿ، قد يككف المنفرد متحكمان في السعر

حينما كانت الحككمة ، ، كمثؿ شركة الكيرباء، كمثؿ اإلذاعة كالتمفزيكف قبؿ سنيف"كندكز"التشصيؿ

. 2كقد يجمع بيف االنفراد كالحبس. (الخدمة مجانية ككف، كال ينقض التسمية)تنفرد بتقديـ خدماتيما

في بعض الحاالت، أف ينفرد مشركع كاحد أك مشركعات (في رأم اإلسبلـ)كقد يككف مف األفضؿ

 اإلسبلمي فالمفيكـ". 3قميمة بإنتاج السمعة أك الخدمة؛ ماداـ أف في ذلؾ تحقيؽ لمم محة العامة

عمى حيف أف التعدد المقترف . التحكـ ىذا عف فعبلن  تنجـ التي السمبية، باآلثار أك بالضرر ييتـ

بالتكاطؤ كاإلضرار يعد احتكاران؛ فقد ال يحبس المنتجكف أك التجار السمع أك الخدمات عف الناس، 

 منعكا  الفقياءؼ .فيعتبر في اإلسبلـ احتكاران  (ميًضٌر بالناس)كلكف يعرضكنيا بسعر عاؿو 

، سدان لذريعة اإلضرار، مع أف االشتراؾ مباح في األ ؿ، كما منعكا تكاطؤ 4اشتراؾ القٌساميف

كأكبر مف ذلؾ منعيـ احتكار ال نؼ مف حيث ىك، ب رؼ . الباعة ضد المشتريف أك العكس

النظر عف نكع السمعة أك الخدمة التي يقع فييا، مع استثناء ما يثبت أف الم محة العامة 

 . 6؛ ألف العمة في التحريـ ليس ىك ذات االحتكار، بؿ ما يمحؽ الناس مف ضرر5تتطمبو

                                                 
1

 .36 ٓ َ، 2005 ،االؼرىاس ِٕغ ٚ إٌّافغح ؼّا٠ح لأْٛ ؽَٓ ىوٟ، ١ٌٕب 
2

  .االؼرىاس ت١ٓ اٌرشظّح ٚػٍَٛ اٌٍغح ٚاٌفمٗ ٚااللرصاد  ، ٕبٌؼ اٌٍَطبْ
  http://www.aleqt.com/2010/01/01/article_327465.html،االلزٖبك٠خ . 
3

 . 77-76 ،ٓااللرصاد اإلعالِِٟؾّل ٕمو ، :أظو 
4

َّمّْٛ اٌؼمبه ُ٘    .ٚغ١وٖ ثبألعوح اٌن٠ٓ ٠م

  .26 ، ٓ اٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب ، : أظو 5
6

  .   63-62 اٌمب٘وح، كد، ٓ–، ِؼٙل اٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ ِؽاضشاخ فٟ اٌّعرّغ اإلعالِِٟؾّل أثٛى٘وح ، : أظو 

http://www.aleqt.com/2010/01/01/article_327465.html
http://www.aleqt.com/2010/01/01/article_327465.html
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يميؿ االقت اديكف في تحميبلتيـ لؤلسكاؽ إلى التركيز في الرأسمالية : الشكل والمضمون- 2

فتقٌمؿ   ت رفات معينة تقـك بيا المنشأة،، في حيف يرٌكز الفقياء عمى(بيٍنيىة السكؽ)ال يصة عمى

عندىـ  فاالحتكار.  بما يؤدم لزيادة كبيرة في سعرىا، كقت غبلئيا،المعركض مف سمعة أساسية

كلكف ثمة استثناءات، . 1كليس مرتبطان ببٍنية سكقية معينة، (الضارٌ ) يعتمد عمى السمكؾ الفعمي

كالمنافسة في السكؽ اإلسبلمية، تقـك عمى . 2أىميا احتكار ال نؼ عند ابف تيمية كابف القيـ

كالتركيز في اإلسبلـ عمى . كجكد عدد كاؼو لئلنتاج ، كليس كالرأسمالية تقكـ عمى شرط الكثرة

السمع الضركرية، ال كما في الرأسمالية، فاالحتكار عند االقت ادييف غير مح كر بنكع مف 

السمع، أك الخدمات، بؿ يمكف أف يشمؿ أٌيان منيا، بخبلؼ االحتكار عند الفقياء، الذم يقت ر 

. 3عمى األقكات عند الجميكر، أك عمى ما يتضرر العامة مف حبسو عند المكسعيف

ىك احتكار كؿ ما يؤدم إلى :       كخبل ة القكؿ أف االحتكار المحـر كفقان لممفيكـ اإلسبلمي

اإلضرار بأفراد المجتمع، كمف ثـ يتبيف لنا أف الضرر ىك العن ر األساس الذم يعٌكؿ عميو في 

يعتبر - ال يترتب عميو ضرر-فميس كؿ إنقاص في عرض سمعة . 4جكاز االحتكار مف عدمو

.  احتكاران 

 

فاإلجراءات الكقائية كالعبلجية في اإلسبلـ متمٌيزة عف قكانيف كتشريعات  : التمّيز واألسبقية- 3

كمف حيث األسبقية تكٌمـ الفقياء المسممكف؛ مثؿ أبي حنيفة، عف االحتكار كمضاٌره، . الرأسمالية

                                                 
 ،اٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١حأٌٔ اٌيهلب ، : أظو 1

 
 ٓ24-26      . 

 . 25 ،ٓ ، اٌّشظغ اٌغاتكاألعٛاق أٌٔ اٌيهلب ،  2

  .25 ،ٓ ، اٌّشظغ اٌغاتكاألعٛاق أٌٔ اٌيهلب ،  3

 . 242 ٓ، ،االٔراض فٟ االعالَػجل اٌّغ١ل عالي،  4
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ابف تيمية كغيره مف الفقياء، كتكٌممكا عف احتكار القمة، القائـ عمى التكاطؤ المنٌظـ، كبٌينكا "ثـ جاء

.  1مضاٌره، ككضحكا طرؽ عبلجو كالت دم لو، قبؿ الصرب بقركف

 .فعمماء المسمميف كاف ليـ الٌسٍبؽ، كك فيـ أدٌؽ 

 

 

 

 

 

 

: الخاتمـــة 

: ، أما بعد الحمد  الذم بنعمتو تتـ ال الحات      

ىـ، كأكجد لممشاكؿ حمكالن مناسبة، ؤ بيعيـ كشراناس، كمنيا؛شؤكف اؿرعى كؿ إلسبلـ       فإف ا

الرأسمالية التي تمنح الفرد الحرية كبيف  قفالبكف شاسع، بيف .ذلؾ لشمكؿ اإلسبلـ ككمالو كتكازنوك

 حكـق فئة قميمة تتحتكرالكاممة عمى حساب المجتمع، كلذلؾ يككف الماؿ دكلة بيف األغنياء، ت

دراسة كضح الباحث ىذه النقاط، ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة  اؿقكفي ىذ .باقت اد العالـ

 :كتك ياتيا، ما يمي

: النتائج : أواًل 

                                                 

   . 239ٓ-238، ٓالسوق وتنظيماتو في االقتصاد االسالميمستعيف عبد الحميد،  :أظو1 
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إف اإلسبلـ كالرأسمالية نظاماف متقاببلف؛ فبل يمتقياف فى ت ٌكر، كال يتفقاف في أساس، كال *

. يتكافقاف في نتيجة ، كلكؿ منيما أىداؼ كغايات تناقض اآلخر تماـ المناقضة 

يرفيض اإلسبلـ في نظاًمو المالي ًتمؾ الفرديَّة المتطرِّفة التي يرعاىا النِّظاـ الرٍأسمالي، كالتي *

ٍبح ميمكنة  .تتجاىؿ حقكؽى الجماعة، في سبيؿ تىحقيؽ أعمى نسبةو مف الرِّ

. االحتكار المحـر في اإلسبلـ شامؿ لكؿ ما تحتاج إليو األمة مف األقكات كالسمع كالخدمات*

ال فرؽ بيف أف تككف السمعة المحتكرة منتجة إنتاجان خا ان، أك مشتراة مف السكؽ الداخمية، أـ ك

 . باآلخريف  الضررتلحؽإذا أ احتكار ىامستكردة مف الخارج، فكؿ

إف االحتكار جريمة بكؿ المقاييس؛ فيك أساس الفساد االقت ادم، كعمى الدكلة اإلسبلمية أف *

.   تتخذ اإلجراءات المناسبة لمقضاء عميو 

 العدؿ؛ كلكف تدخميا إلقرار باستمرار، فتتدخؿ كالمراقبة اإلشراؼ حؽ ليا الدكلة في اإلسبلـ إف*

. التدخؿ  إلى تدعك التي الحاجة كبمقدار العامة الم محة بتحقيؽ محدكد

ال يقؼ عند الشكؿ عمى فيك   أكثر دٌقة منو في النظاـ الرأسمالي؛المفيـك اإلسبلمي لبلحتكار*

 . عدمو مف أم بكقكع الضرر؛ إنما العبرة بالمضمكف كالنتائج حساب المضمكف،

، يو بؿ سٌد الطرؽ المؤدية إؿ؛تحريـ االحتكاربسف القكانيف ؿلـ يكتؼ عبلج اإلسبلـ أنجع؛ فيك *

   .ق الكسائؿ التي تكٌرس حٌرـك

التوصيات  : ثانيًا 

:         في ضكء ما تقدـ مف نتائج البحث، يمكف تقديـ التك يات اآلتية 

يثار الم محة العامة * بعث القيـ كاألخبلؽ الفاضمة في نفكس التجار؛ كال دؽ، كاألمانة، كا 

عمى الم محة الشخ ية؛ لت بح األسكاؽ طاىرة كخالية مف االحتكار، كالصش، كأكؿ أمكاؿ 
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الناس بالباطؿ، كذلؾ عف طريؽ التربية كالتعميـ، كأجيزة اإلعبلـ، مما لو أكبر األثر في نيضة 

. األمة اإلسبلمية

عمى الدكلة اإلسبلمية أف تزيد مف اإلنفاؽ الحككمي، كتعمؿ عمى إيجاد المشاريع الكبيرة لزيادة *

. اإلنتاج كالقضاء عمى الفقر، كتكفير كضماف الحاجات األساسية لكؿ فرد مف أفراد الدكلة 

 بالتركيز عمى تنمية  العكلمة؛الفكاؾ مف قبضةمف  ات التي تمٌكف المسمميف االستراتيجيكضع*

، ، مع تطكير أشكاؿ لمتعاكف اإلقميمي بيف الدكؿ اإلسبلمية إسبلميةالمكارد الذاتية لكؿ دكلة

عادة النظر في االتفاقيات المبرمة مع الدكؿ كالشركات األجنبية  . كا 

كا كيظيركا لمعالـ كٌمو النمكذج اإلسبلمي الرائع في العمؿ، كالتجارة ظعمى المسمميف أف يستيؽ*

. كال ناعة، كالتكنكلكجيا، كشتى المجاالت االقت ادية مف أجؿ لفت نظر العالـ إلى اإلسبلـ

 كالحمد  رب العالميف

 

 

 

 

 

اٌّصادس ٚاٌّشاظغ 

 

 

  .بركاية حفص عف عا ـ القرآن الكريم 

،  اٌفىو كاه- ٚه٠ب، ًُٚ٘ أَ ػٍُ اإلعالِٟ االلرصاد ،اٌمؾف ِٕٚنه،  ِؾّٛك غَبْ،  ئثوا١ُ٘- 1

 . 2000َ- ٘ـ 1420

، كاه ِذخً إٌٝ دساعح اٌؾشواخ االؼرىاس٠ح اٌّرؼذدج اٌعٕغ١اخِؾّل ٕجؾٟ ، ، األروثٟ - 2

 .1977َاٌضٛهح ٌٍٖؾبفخ ٚإٌْو ،ثغلاك ، 

، ِىزجخ (رٖؾ١ؼ الثٓ ١ٌلٞ)ِؼاٌُ اٌمشتح فٟ أؼىاَ اٌؽغثحاثٓ االفٛح ، ِؾّل ثٓ ِؾّل ، - 3

 . اٌمب٘وح –اٌّزٕجٟ
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- السبلـ دار، اإلسالمي االقتصاد في الفردي االستيالك ترشيد ، أحمد منظكر، األزىرم - 4

 . ـ 2002- ػق 1422 لقاىرة ،ا

. َ  1966اٌمب٘وح ،-  ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، أصٛي االلرصادأثٛ ئٍّبػ١ً، أؽّل - 5

، دار النفائس لمنشر كالتكزيع ، اٌشتػ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟئٍّبػ١ً ، ١َّّخ ثٕذ ِؾّل ، - 6

 .ـ 2000، 1ط

 كاه ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ: ، رؾم١كِٛطأاي، ِبٌه ثٓ أٌٔ ،  األٕجؾٟ- 7

 .  1985َ-  ٘ـ 1406 ، ٌجٕبْ -، ث١وٚد

 اٌّىزت ، إسٚاء اٌغ١ًٍ فٟ ذخش٠ط أؼاد٠س ِٕاس اٌغث١ً،ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ ، األٌجبٟٔ - 8

 . 1985َ-  ٘ـ1405 ، 2ٛ، ث١وٚد–اإلٍالِٟ

بْ، ِىزجخ هٚائغ ِغلالٚٞ، ٛفٟ ِٛاظٙح اٌؼٌّٛحئِبَ ، ىوو٠ب ث١ْو ، - 9 ّّم -٘ـ1420، 1، ػَم

2000َ .

. َ  2009اٌمب٘وح ، -  ، كاه اٌْوٚق1، ٛاٌؼٌّٛحأ١ِٓ ، عالي ،- 10

  ،ج ت١ٓ االلرصاد اإلعالِٟ ٚ اٌشأعّاٌٟاٌفشٚق اٌعٛ٘ش٠ح  ،ػٍٟ ف١ًٖ ، األٖٔبهٞ - 11

 .َ  2009-2008،عبِؼخ اٌى٠ٛذ

، كاه اٌفىو، ، اٌؼٕا٠ح تٙاِؼ فرػ اٌمذ٠ش ػٍٝ اٌٙذا٠ح ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّٛك،  رٟاٌجبثو- 12

 .كد 

. ِٖو –  ، ٛ كاه اٌىزبة اإلٍالِٟ إٌّرمٝ ؽشغ اٌّٛطأ١ٍٍّبْ ثٓ فٍف ، ، اٌجبعٟ - 13

،اٌو٠بٗ ، 1، ٔؾٓ ٚاٌؼٌّٛخ ، ٛاٌّصمفْٛ ٚاٌؼٌّٛح اٌضشٚسج ٚاٌضشساٌجبىػٟ ، ٍؼل ، - 14

. َ 1999ٚىاهح اٌّؼبهف، 
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ٍٕٝ اٌعاِغ اٌّغٕذ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش ِٓ أِٛس سعٛي هللا ،ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً ، اٌجقبهٞ - 15

كاه ٛٛق إٌغبح ، ِؾّل ى١٘و إٌبٕو: قٞق، رؼ(صؽ١ػ اٌثخاسٞ) ٠اِٗأٚعٕٕٗ ٚ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ

 . ٘ـ1422، 1ٛ، (ِٖٛهح ػٓ اٌٍَطب١ٔخ ثاٙبفخ رول١ُ ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ)

، كاه اٌؽش٠ح االلرصاد٠ح فٟ اإلعالَ ٚأشش٘ا فٟ اٌر١ّٕحث١َٟٛٔ ، ٍؼ١ل أثٛ اٌفزٛػ ِؾّل ، - 16

. َ 1988، إٌّٖٛهح، ِٖو ،1اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ٛ

،  2، ِىزجخ إٌٙٚخ اٌّٖو٠خ، اٌمب٘وح ، ٛاٌّٛعٛػح االلرصاد٠حاٌجواٚٞ ، هاّل ، - 17

. ٘ـ 1407

-٘ـ1402  ،ٛ . ك،كاه اٌفىو ،وؾاف اٌمٕاع ػٓ ِرٓ اإللٕاع ،ِٕٖٛه ثٓ ٠ٌٛٔ ، اٌجٙٛرٟ- 18

1982 َ. 

ِؾفٛظ اٌوؽّٓ ى٠ٓ هللا، :  رؾم١ك،(ِغٕذ اٌثضاس)اٌثؽش اٌضخاس اٌجياه ،أؽّل ثٓ ػّوٚ ، - 19

. 2009َ، 1اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح،ٛ- ِىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ 

-  ، ٛ ِىزجخ اٌْجبةاٌٍّى١ح اٌفشد٠ح فٟ إٌظاَ اإللرصادٞ اإلعالِٟثٍزبعٟ ، ِؾّل ، - 20

.  اٌمب٘وح  

ِؾّل ػجل اٌمبكه ػطب، كاه اٌىزت :  ، رؾم١كاٌغٕٓ اٌىثشٜاٌج١ٙمٟ، أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ، - 21

. َ  2003-  ٘ـ 1424 ، 3ٌجٕبْ، ٛ– اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد 

 اٌل٠ٓ ٔبٕو ِؾّل :رؾم١ك ،اٌّصات١ػ  ِؾىاج، اٌقط١ت هللا ػجل ثٓ ِؾّل، اٌزجو٠يٞ - 22

 . 1979َ- ـ 1399ٖ، 2ٛ ، ث١وٚد -اإلٍالِٟ اٌّىزت األٌجبٟٔ،

-  ، كاه اٌىزبة اٌغل٠لؼمٛق اإلٔغاْ فٟ ٔظش اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِحاٌزوِب١ٕٟٔ ، ػجل اٌَالَ ، - 23

.  َ 1976ث١وٚد، 

 إٔلاء  كاه،ٚاٌغٕح اٌمشآْ ضٛء فٟ اإلعالِٟ اٌفمٗ ِخرصش ، ِؾّل، اٌز٠ٛغوٞ - 24

 . َ 2010- ـ1431ٖ ،11ٛ، اٌَؼٛك٠خ-اٌّغزّغ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=9745&bk_no=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=9745&bk_no=16


 147 

، 1 ، عّغ ٚرور١ت ػجلاٌوؽّٓ ثٓ لبٍُ، ِٛعّٛع اٌفراٜٚاثٓ ر١ّ١خ ، رمٟ اٌل٠ٓ أؽّل ، - 25

. ٘ـ1418

اإلِبَ أثٟ : ، رؾم١كاٌىؾف ٚاٌث١اْ ػٓ ذفغ١ش اٌمشآْاٌضؼٍجٟ ، أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ ، - 26

.  2002َ- ـ 1422ٖ، 1ٌٛجٕبْ، – ِؾّل ثٓ ػبّٛه، كاه ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١وٚد 

، روعّخ ِؾّل اٌَج١طٍٟ، (اٌٛالغ،اٌعزٚس،اٌثذائً)اٌؼٌٛـّح اٌّضػِٛح عبهٚكٞ ، هٚع١ٗ ، - 27

.  1998َٕٕؼبء - كاه اٌْٛوبٟٔ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ

. َ   1975, ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، إٌظش٠ح االلرصاد٠حعبِغ، أؽّل - 28

٘ـ 1403، 1ٌٛجٕبْ،– ث١وٚد -  ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ اٌرؼش٠فاخاٌغوعبٟٔ ، ػٍٟ ثٓ ِؾّل ،- 29

-1983 َ .

: ، رؾم١كأعذ اٌغاتح فٟ ِؼشفح اٌصؽاتحٌغيهٞ ، اثٓ األص١و، ػٍٟ ثٓ ِؾّل اٌغيهٞ، ا- 30

. َ  1994- ٘ـ 1415، 1ػبكي ػجل اٌّٛعٛك، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ٛ- ػٍٟ ِؼٛٗ

 ، كاه اٌفىو، ث١وٚد اٌىاًِ فٟ اٌراس٠خاٌغيهٞ ، اثٓ األص١و، ػٍٟ ثٓ ِؾّل اٌغيهٞ، - 31

1978  َ

، ِىزجخ ظاِغ األصٛي فٟ أؼاد٠س اٌشعٛياٌغيهٞ ، اثٓ األص١و، ػٍٟ ثٓ ِؾّل اٌغيهٞ، - 32

.  كاه اٌج١بْ 

، ّووخ اٌؼج١ىبْ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، ِٕٙاض اٌثاؼص١ٓ فٟ االلرصاد اإلعالِٟاٌغ١ٕلي ، ؽّل ، - 33

. ٘ـ 1406

، االلرصاد اٌعضئٟ، االخر١اس اٌخاؿ ٚاٌؼاَعٛهار١ٕٟ ، ع١ٌّ ، ٚه٠زْبهك ٍزوٚة، - 34

. َ 1987ِؾّل ػجل اٌٖجٛه، كاه اٌّو٠ـ ٌٍْٕو، ٛ اٌؼوث١خ، : روعّخ

. َ 1979،  2ٛ، كاه اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، اٌصؽاغاٌغٛ٘وٞ ، ئٍّبػ١ً ثٓ ؽّبك ، - 35
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ِٖطفٝ ػجل : ، رؾم١كاٌّغرذسن ػٍٝ اٌصؽ١ؽ١ٓاٌؾبوُ، ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ِؾّل ، - 36

. َ 1990-٘ـ 1،1411 ٛث١وٚد،– اٌمبكه ػطب، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

 ػٍٟ اٌل٠ٓ ػالء األ١ِو:  رور١ت،ؼثاْ اتٓ صؽ١ػ ذمش٠ة فٟ اإلؼغاْ ، ِؾّل،  ؽجبْ ثٓا- 37

.  َ 1988 - ٘ـ 1408 ،1ٛ ،ث١وٚد -اٌوٍبٌخ ِإٍَخ  ،األهٔإٚٛ ّؼ١ت ؽممٗ،اٌفبهٍٟ

ث١وٚد،  - ، كاه اٌّؼوفخاٌثشوح فٟ فضً اٌغؼٟ ٚاٌؽشوح اٌؾج١ْٟ ، ِؾّل ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ، - 38

. ٘ـ 1398- َ 1978

. ٌجٕبْ  -  ، اٌّىزت اٌزغبهٞ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ، ث١وٚداٌّؽٍٝاثٓ ؽيَ، - 39

كاه ،  ِٛا٘ة اٌع١ًٍ فٟ ؽشغ ِخرصش خ١ًٍاٌؾطبة، ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ، - 40

. َ 1992- ٘ـ1412، 3ٛ، اٌفىو

ٍَمجٟ ، ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثٓ ئثوا١ُ٘ ، - 41 ف١ًٍ : ، رؾم١كِعّغ األٔٙش فٟ ؽشغ ٍِرمٝ األتؽشاٌؾَم

. َ 1998- ٘ـ 1419، 1ٛث١وٚد، - ٌجٕبْ– ػّواْ إٌّٖٛه، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

. 1996َاٌمب٘وح , أوبك١ّ٠خ اٌَبكاد ٌٍؼٍَٛ اإلكاه٠خ, اٌعاخ ٚ اٌرؽذ٠اخ, ؽّلٞ ، ػجل اٌؼظ١ُ- 42

. َ 2004، ؼّا٠ح اٌّغرٍٙه ِٓ ِٕظٛس إعالِٟؽ١ِّ ، ػجل اٌؾك ، - 43

، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ، ؽشغ ِخرصش خ١ًٍ ؼاؽ١ح اٌؼذٚٞ ػٍٝ اٌخشؽٟاٌقوّٟ ، ِؾّل ، - 44

. ث١وٚد، ك ٛ –

. َ  1981، 1، عبِؼخ ا١ٌوِٛن ،ٛ، دٚس اٌرىٌٕٛٛظ١ا فٟ اٌذٚي إٌا١ِحفٚو، ثْبهح - 45

 ، اٌّؼٙل اٌؼوثٟ ٌٍزقط١ٜ ، االعرصّاس األظٕثٟ اٌّثاؽش ، ذؼاس٠ف ٚلضا٠افٚو ، ؽَبْ ، - 46

 .2004َ، اٌى٠ٛذ 
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-٘ـ1352، 1ٛؽٍت، - ، اٌّطجؼخ اٌؼ١ٍّخِؼاٌُ اٌغٕٓاٌقطبثٟ، ؽّل ثٓ ِؾّل اٌجَزٟ ، - 47

1932  .

، 3 اٌو٠بٗ، ٛ-ِىزجخ اٌزٛثخ، ِٓ ِثادئ االلرصاد اإلعالِِٟؾّٛك ثٓ ئثوا١ُ٘ ، ، اٌقط١ت - 48

1997َ . 

اؼرىاس اٌمٍح ِٚذٜ أطثالٗ ػٍٝ عٛق اٌقفبعٟ ، ٍؼل ػجبً ، ١ِٚضُ ٌؼ١جٟ ئٍّبػ١ً، - 49

. َ   2010 ، 84ع- ، ِغٍخ اإلكاهح ٚااللزٖبكاٌٙاذف إٌماي فٟ اٌؼشاق

  .1999َ ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ٌٍطجغ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، إٌظش٠ح االلرصاد٠حف١ًٍ ، ٍبِٟ ، - 50

ِإٍَخ   ،ِالِػ االٔمالب اإلعالِٟ فٟ ػٙذ ػّش تٓ ػثذ اٌؼض٠ضػّبك اٌل٠ٓ ، ، ف١ًٍ - 51

  . 1978َ-  ٘ـ 1398 ،3ٛ، ث١وٚد– اٌوٍبٌخ 

ؽ١َٓ ١ٍٍُ اٌلاهأٟ، كاه : ، رؾم١كِغٕذ اٌذاسِٟاٌلاهِٟ ، ػجل هللا ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ، - 52

. َ  2000- ٘ـ  1412، 1اٌَؼٛك٠خ، ٛ-اٌّغٕٟ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ

، اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ، رٛى٠غ كاه ، ؼاؽ١ح اٌذعٛلٟ ػٍٝ اٌؾشغ اٌىث١شاٌلهك٠و، أؽّل - 53

 .ٌجٕبْ  - اٌفىو، ث١وٚد

ِْٕٛهاد عبِؼخ كِْك،  . اٌفمٗ اإلعالِٟ اٌّماسْ ِغ اٌّزا٘ةاٌله٠ٕٟ ، ِؾّل فزؾٟ ، - 54

. ٘ـ 1411-1412، 3ٛ

. ٘ـ 1404، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ذ٠ًّٛ اٌر١ّٕح فٟ االلرصاد اإلعالِٟك١ٔب ، ّٛلٟ أؽّل ، - 55

. َ 1984–٘ـ 1404 ، 1، ٛإٌظش٠ح االلرصاد٠ح فٟ ِٕظٛس إعالِٟك١ٔب ، ّٛلٟ أؽّل ، - 56

 .َ  1993 ، االٍىٕله٠خ ، ِثادئ االلرصاد اٌغ١اعٟك٠ٚلاه ، ِؾّل ، - 57
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القاىرة، - ، دار الحديثسير أعالم النبالءالذىبي ، محمد بف أحمد بف عثماف ، - 58

 .ـ 2006-ىػ1427

، ثؾٛس فم١ٙخ فٟ لٚب٠ب الزٖبك٠خ االؼرىاس دساعح فم١ٙح ِماسٔحأثٛ هف١خ ، ِبعل ، - 59

 .   األهكْ–٘ـ ، كاه إٌفبئٌ،ػّب1418ْ-1998َ، 1ِؼبٕوح، ٛ

، ِطجٛع ّٙٓ وزبة ثؾٛس فم١ٙخ فٝ لٚب٠ب ؼىُ اٌرغؼ١ش فٝ اإلعالَأثٛ هف١خ ، ِبعل ، - 60

 .٘ـ 1418-1998َاألهكْ ، - الزٖبك٠خ،  ٛ كاه إٌفبئٌ 

، ثؾش ِملَ ٌّإرّو اٌزوث١خ األٚي تـ١ـٓ ػـاٌـ١ّـح اإلعـالَ ٚاٌؼـٌٛـّـحاٌولت ، ٕبٌؼ ، - 61

. َ 2004- ٘ـ 1425، "اٌزوث١خ فٟ فٍَط١ٓ ِٚزغ١واد اٌؼٖو"ثؼٕٛاْ 

. َ 2003- ٘ـ1423 ،  1،  ٛاٌؼٌّٛحاٌولت ، ٕبٌؼ ، - 62

- ، كاه اٌفىؤٙا٠ح اٌّؽراض ؽشغ إٌّٙاضاٌوٍِٟ ، ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ؽّيح ّٙبة اٌل٠ٓ ، - 63

. َ 1984-٘ـ1404ث١وٚد، 

، لواءاد ئٍزوار١غ١خ، ِووي ٔؽٛ ص١اغح ػ١ٍّح:د٠ٕا١ِى١ح اٌؼٌّٛحهٚىٔبٚ ، ع١ٌّ ، - 64

 .1997َاأل٘واَ ٌٍلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاإلٍزوار١غ١خ ، اٌمب٘وح، 

كاه اٌٙلٜ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو - ؟، ػ١ٓ ١ٍٍِخو١ف ذصثػ ١ٔٛ١ٍِشاأثٛ اٌوًٚ ، أ٠ّٓ ، - 65

. د .ٚاٌزٛى٠غ، ك

 اإلٍالِٟ اٌّؼٙل،  دٚس اٌذٌٚح فٟ ذؽم١ك ا٘ذاف االلرصاد االعالِٟاٌيث١و ، ِؾّل ػّو ،- 66

.   ٚاٌزله٠ت ٌٍجؾٛس

، ِغٍخ األعٛاق غ١ش اٌرٕافغ١ح اٌّؼاصشج ت١ٓ اٌفمٗ ٚاٌرؽ١ًٍ االلرصادٞاٌيهلب ، أٌٔ ، - 67

. ٘ـ 1427-2006َ ،19، 2َااللزٖبكاالٍالِٟ، ع-عبِؼخ اٌٍّه ػجلاٌؼي٠ي
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.  َ 1994 ، 1 ، ١ٍٕبء ٌٍْٕو ، ٛاٌثٕه اٌذٌٟٚىوٟ ، هِيٞ ، - 68

. َ  1998، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌى٠ٛذ ، االلرصاد اٌغ١اعٟ ٌٍثطاٌحىوٟ ، هِيٞ ، - 69

 ، كاه ٕبكه ، ث١وٚد ٌٍطجبػخ ٚإٌْو أعاط اٌثالغح، ِؾّٛك ثٓ ػّوٚ اٌيِقْوٞ ، - 70

،1965 َ  .

٘ـ  1385، اٌغٍجٟ ،  اٌرٕض٠ًغٛاِضاٌىؾاف ػٓ ؼمائك ، ِؾّٛك ثٓ ػّوٚ اٌيِقْوٞ ، - 71

النظام – االستثمار – التوزيع – في المجتمع اإلسالمي، المرتكزات أبك زىرة ، محمد ، - 72

. قطر - ىػ ، كتاب األمة1410، 1 طالمالي، 

اٌم١ٛد اٌٛاسدج ػٍٝ اٌٍّى١ح اٌفشد٠ح ٌٍّصٍؽح اٌؼاِح فٟ اٌؾش٠ؼح ى٠لاْ ، ػجل اٌىو٠ُ ، - 73

. ٘ـ 1403 ، 1 ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ٛاإلعال١ِح

ِؾّل :  ، رؾم١كٔصة اٌشا٠ح ألؼاد٠س اٌٙذا٠حاٌي٠ٍؼٟ ، عّبي اٌل٠ٓ ػجل هللا ثٓ ٠ٍٛف ، - 74

. َ 1997- ٘ـ 1418، 1ٌجٕبْ،ٛ -ث١وٚد- ػٛاِخ، ِإٍَخ اٌو٠بْ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو

، ِإٍَخ اٌو٠بْ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ِٛعٛػح اٌمضا٠ا اٌفم١ٙحاٌَبًٌٛ ، ػٍٟ أؽّل ، - 75

.  ٘ـ 1426– َ 2005ٚاٌزٛى٠غ، 

 اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌى١ٍخ – ، اٌو٠بٗ ِادج اٌصمافح اإلعال١ِحاٌَبِوائٟ ، ٔؼّبْ ػجلاٌوىاق ، - 76

 .َ 1975اٌٍّه فٙل األ١ِٕخ ٚاٌّؼب٘ل، 

 -ٚاٌزٛى٠غ ٌٍْٕو اٌٛهاق كاه اإلعالِٟ، فٟ االظرّاػٟ اٌرىافً،  ٛفٝ ، ِٔاٌَجبػٟ- 77

 . َ 1998- ـ 1419ٖ ،دث١وٚ

- ىػ1411 ،1ط، دار الكتب العممية، األشباه والنظائر، عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي 

 . ـ1991
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زبٟٔ ، أثٛ كاٚك ١ٍٍّبْ ثٓ األّؼش ، - 78 َْم َهغِم ِؾّل ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ ػجل : ، رؾم١كعٕٓ أتٟ داٚداٌ

. ث١وٚد – اٌؾ١ّل ،اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ، ١ٕلا 

 .َ  2006ِٖو،  اٌمب٘وح، ٚاٌزٛى٠غ، إٌْو ، كاهاإلعالِٟ االلرصاد ، ٍؾْٕٛ ، ِؾّٛك- 79

كاه اٌىزت ، ِؾّل ػجل اٌمبكه ػطب: رؾم١ك، طثماخ اٌىثشٜ اي،ِؾّل ثٓ ٍؼل ،اثٓ ٍؼل- 80

 َ 1990-  ٘ـ 1410، 1ٛ، ث١وٚد– اٌؼ١ٍّخ 

االٍىٕله٠خ ، - ، كاه اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍؽكأثٛ اٌَؼٛك، هِٚبْ - 81

1999  َ 

 .َ  1999، اٌمب٘وح، اٌعغشاف١ا اٌغ١اع١ح اٌّؼاصشج ِؾّل ػجل اٌغٕٟ ، ، ٍؼٛكٞ - 82

 ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌم١ِٛح اٌظا٘شج اٌم١ِٛح ِٚغرمثً ػاتشج اٌؾشواخ، ا١ٌَل ٍؼ١ل ، ِؾّل- 83

. َ 1986اٌى٠ٛذ ،

 ث١وٚد -اٌْوٚق كاه ػّبهح، ِؾّل :رؾم١ك ،األِٛاي،  ػج١ل أثٛ اٌمبٍُ،  ٍالَ ثٓا- 84

 . َ 1989-ـ 1409ٖ،

٠بٍو ثٓ ئثوا١ُ٘ ٚغ١ُٕ ثٓ ػجبً ثٓ : ٞقؽك، دذفغ١ش اٌمشآْ، ِٕٖٛه ثٓ ِؾّل ، اٌَّؼبٟٔ - 85

  . 1997َ- ٘ـ1418  ، 1ٛ، اٌَؼٛك٠خ– كاه اٌٛٛٓ، اٌو٠بٗ ، غ١ُٕ

ؽّلٞ اٌلِوكاُ ، ِىزجخ ٔياه : ، رؾم١كذاس٠خ اٌخٍفاءا١ٌَٟٛٛ، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو، - 86

. َ 2004-٘ـ1425،  1ِٖطفٝ اٌجبى، ٛ

 ىػ1416المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي،اإلسالم والتحدي االقتصادي، ، ، محمد عمرشابرا- 87

١ٍٍُ ثٓ ػ١ل اٌٙالٌٟ،كاه اثٓ ػفبْ، : ، رؾم١كاالػرصاَاٌْبٛجٟ، ئثوا١ُ٘ ثٓ ٍِٛٝ ، - 88

. َ 1992- ٘ـ 1412،  1اٌَؼٛك٠خ، ٛ
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- ٘ـ 1405 ، عّؼٙب ِؾّل أثٛ األعفبْ، رٌٛٔ، اٌفراٜٚاٌْبٛجٟ، ئثوا١ُ٘ ثٓ ٍِٛٝ ، - 89

1984  َ

. ٘ـ 1395، ث١وٚد، 2، ٛاٌّٛافماخاٌْبٛجٟ، ئثوا١ُ٘ ثٓ ٍِٛٝ ، - 90

 ٍٕغو ثٓ ػجل هللا اٌغبٌٟٚ،: هرجٗ، ِغٕذ اإلِاَ اٌؾافؼٟ، ِؾّل ثٓ ئكه٠ٌ  ، اٌْبفؼٟ- 91

 . 2004َ-  ٘ـ 1425، 1ٛ، اٌى٠ٛذ-  ّووخ غواً ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،ِب٘و ٠ب١ٍٓ: ٞقؽكد

ثؾٛس - االؼرىاس رٚإٌفٛر اٌغ١اعٟ فٟ ١ِضاْ فمٗ االلرصاد اإلعالِّٟؾبرٗ ، ؽ١َٓ ، - 92

. َ 2008اٌمب٘وح، - ٚكهاٍبد فٟ االلزٖبك االٍالِٟ، كاهاٌٛفبء

ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ االلزٖبك - أعاع١اخ إٌظاَ االلرصادٞ اإلعالِّٟؾبرٗ ، ؽ١َٓ ، - 93

. َ 2008اٌمب٘وح، - االٍالِٟ، كاهاٌٛفبء

, كاه اٌزٛى٠غ ٚإٌْو اإلٍال١ِخ  , إٌّٙط اإلعالِٟ ٌألِٓ ٚاٌر١ّٕحّؾبرٗ ، ؽ١َٓ ، - 94

1990 َ  .

.  ٘ـ  1401- 1981َ ، كاه اٌغ١ً ،اٌّؼعُ االلرصادٞ االعالِٟاٌْوثبٕٟ ، أؽّل ،- 95

، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ِغٕٟ اٌّؽراض إٌٝ ِؼشفح ِؼأٟ أٌفاظ إٌّٙاضاٌْوث١ٕٟ ، اٌقط١ت ، - 96

. َ 1994- ٘ـ 1415، 1ٛ

، 2ثغلاك، ٛ- ، كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخظشائُ اعرغالي إٌفٛرّؼجبْ، ٕجبػ ووَ ، - 97

1986َ .

   .1997َ ،  ِطبثغ أفجبه ا١ٌَٛ،اٌخٛاطش- ذفغ١ش اٌؾؼشاٚٞ، ِؾّل ِزٌٟٛ ، اٌْؼواٚٞ - 98

 اٌؾىّخ، ث١ذ إٌبّو ؽ١َٓ، ػٍٟ عؼفو روعّخ ،اٌفمش ػٌّٛح ، ١ْ١ًِ، ٍّٛٛكفَىٟ - 99

. َ 2001، ٔم ٛ ثغلاك،

. ٘ـ 1383 ، 2  ، ٛ  ، ذفغ١ش فرػ اٌمذ٠شاٌْٛوبٟٔ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ- 100
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 -كاه اٌؾل٠ش، ػٖبَ اٌل٠ٓ اٌٖجبثطٟ:  رؾم١ك،١ًٔ األٚطاس  ،اٌْٛوبٟٔ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ- 101

 . 1993َ- ٘ـ 1413، 1ٛ، ِٖو

- ّؼ١ت األهٔإٚٛ : ، رؾم١كِغٕذ أؼّذ تٓ ؼٕثًا١ٌْجبٟٔ ، أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽٕجً ، - 102

. َ  2001- ٘ـ  1421، 1ػبكي ِوّل، ٚآفوْٚ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ،ٛ

- وّبي اٌؾٛد، ِىزجخ اٌوّل : ، رؾم١ك اٌّصٕفاثٓ أثٟ ١ّجخ، ػجل هللا ثٓ ِؾّل اٌؼجَٟ، - 103

. ٘ـ 1409، 1اٌو٠بٗ، ٛ

ؽج١ت اٌوؽّٓ األػظّٟ، اٌّغٌٍ : ، رؾم١ك اٌّصٕفاٌٖٕؼبٟٔ ، ػجل اٌوىاق ثٓ ّ٘بَ ، - 104

. ٘ـ 1403،   2إٌٙل، ٛ- اٌؼٍّٟ

 ،  اٌٛظٗ اٌؽم١مٟ ٌٍمش٠ح اٌى١ٔٛح: ػٌّٛح األصِاخ-ػٌّٛح االلرصاداٌطب٘وٞ ، ١ِّْٛ ، - 105

. اٌّغوث١خ - إٌبظٛه-اٌى١ٍخ اٌّزؼلكح اٌزقٖٖبد

ؽّلٞ ثٓ ػجل اٌّغ١ل اٌٍَفٟ، ِىزجخ : ، رؾم١كاٌّؼعُ اٌىث١شاٌطجوأٟ ، ١ٍٍّبْ ثٓ أؽّل ، - 106

 .  2اٌمب٘وح، ٛ-اثٓ ر١ّ١خ

- ِؾّل ى٘وٞ إٌغبه : ، رؾم١كؽشغ ِؼأٟ ا٢شاساٌطؾبٚٞ، أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٍالِخ، - 107

. َ  1994٘ـ،  1414،  1ِؾّل ١ٍل عبك اٌؾك،  ػبٌُ اٌىزت، ٛ

، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ 2، ٛاٌفٍغفح األخالل١ح ،ٔؾأذٙا ٚذطٛس٘ااٌط٠ًٛ ، رٛف١ك ، - 108

1967َ .

: ، رؾم١كِغٕذ أتٟ داٚد اٌط١اٌغٟاٌط١بٌَٟ ، أثٛ كاٚك ١ٍٍّبْ ثٓ كاٚك ثٓ اٌغبهٚك ، - 109

. 1999َ- ٘ـ  1419، 1ِٖو، ٛ– ِؾّل ثٓ ػجل اٌّؾَٓ اٌزووٟ، كاه ٘غو 

 . 2001َاإلٍىٕله٠خ، - ، ِىزجخ ٚ ِطجؼخ اإلّؼبع اٌف١ٕخاٌرعاسج اٌذ١ٌٚحػبثل ، ِؾّل ١ٍل ، - 110
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 .ـ 1992-ق 1412، 2 ط، بيركت- الفكر دار ،ذ٠ٕٛش األتصاس

- ، ِىزجخ األلٖٝ، ػّب1ْ، ٛاٌٍّى١ح فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِحاٌؼجبكٞ ، ػجل اٌَالَ ، - 112

. ٘ـ  1394األهكْ، 

َ، رؾم١ك ػجل 1986-٘ـ 1406، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد اٌفراٜٚاثٓ ػجل اٌَالَ ، اٌؼي ، - 113

. اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌفزبػ 

ِغٍخ ،اٌؼٌّٛح االلرصاد٠ح ٚذأش١شاذٙا ػٍٝ اٌذٚي اٌؼشت١ح،ػجل اٌؼي٠ي ، أؽّل ، ٚآفوْٚ- 114

. َ 2011االكهاح ٚااللزٖبك ، 

- ،اإلٍىٕله٠خ1، اٌلاه اٌغبِؼ١خ، ٛػٌّٛح اٌفغاد ٚفغاد اٌؼٌّٛحػجل اٌؼظ١ُ ، ؽّلٞ ، - 115

. َ 2008ِٖو، 

، كاه اٌّبي دساعاخ فٟ االلرصاد ٚ اٌّؼاِالخ اٌّؼاصشجػجل اٌمبكه ، ػٍٟ ؽَٓ ، - 116

.  َ 1981اٌمب٘وح، - اإلٍالِٟ

  . ٘ـ 1407، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ، إٌظُ االلرصاد٠ح اٌّؼاصشجِؾّل ؽبِل ، ، ػجلهللا - 117

  .ـ1974 دار االعت اـ ، م ر، ، االقتصاد اإلسالمي مدخل ومنياجعيسى ، ، عبده - 118

  . َ 2000، كْٚ ٔبّو، االلرصاد اٌذٌٟٚػغ١ّ١خ ، ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي ، - 119

.  ، اٌطجؼخ اٌّٖو٠خ ، ػاسضح األؼٛرٞ تؾشغ صؽ١ػ اٌرشِزٞاثٓ اٌؼوثٟ ، أثٛ ثىو - 120

ػّوٚ ثٓ غواِخ اٌؼّوٚٞ، : ، رؾم١كذاس٠خ ِذ٠ٕح دِؾكاثٓ ػَبوو، ػٍٟ ثٓ اٌؾَٓ ، - 121

.   1995َ-  ٘ـ 1415كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، 

٘ـ ، ِىزجخ 1413 ، 8، ٛإٌظاَ االلرصادٞ فٟ اإلعالَػَبي ، أؽّل ،  فزؾٟ ػجلاٌىو٠ُ،  - 122

. اٌمب٘وح – ٚ٘جخ 
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، ِطجؼخ ِٖطفٝ فرػ اٌثاسٞ ؽشغ صؽ١ػ اٌثخاسٞاٌؼَمالٟٔ، أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو، - 123

 .اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ، اٌمب٘وح 

  . 1998َ  ،1 ٛ، األهكْ- ، كاه اٌج١بهق ،ػّبْ اٌؼٌّٛحِؾّل ٍؼ١ل ، ، ثٛ ػيٚى أ- 124

ػجل اٌَالَ ػجل : ، رؾم١كاٌّؽشس اٌٛظ١ض فٟ ذفغ١ش اٌىراب اٌؼض٠ضاثٓ ػط١خ األٔلٌَٟ، - 125

 .٘ـ 1422، 1ث١وٚد،ٛ– اٌْبفٟ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

اٌؾشواخ اٌشأعّا١ٌح االؼرىاس٠ح ٚاٌغ١طشج ػٍٝ الرصاد٠اخ اٌثٍذاْ ػٍٟ ، فب٠ي ِؾّل ، - 126

. َ 1979 ، كاهاٌو١ّل ٌٍْٕو ،اٌؼواق، إٌا١ِح

، كاه ئؽ١بء اٌىزت اٌؼوث١خ، دسس اٌؽىاَ ؽشغ غشس األؼىاَ ،ِؾّل ثٓ فواِوى ، ثٓ ػٍٟ ا- 127

 . كد، كٛ

-      1993َ ،1، ٛ لاِٛط اٌّصطٍؽاخ االلرصاد٠ح فٟ اٌؽضاسج االعال١ِحػّبهح ، ِؾّل ،- 128

 .اٌمب٘وح –٘ـ ، كاه اٌْوٚق 1413

 ث١وٚد، إٌفبئٌ، كاه ،اإلعالِٟ اٌغٛق فٟ االلرصاد ذٕظ١ُ ضٛاتظ ػٕب٠خ ، غبىٞ،- 129

1992  َ .

. اٌمب٘وح -  ِطجؼخ كاه اٌىزبة اٌؼوثٟاٌّاي ٚاٌؽىُ فٟ اإلعالَ ،ػٛكح ، ػجل اٌمبكه ،  - 130

 .1 ، اٌّإٍَخ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو ، ٛاٌؾشواخ اٌّرؼذدج اٌم١ِٛاخػ١َٝ ، ؽَبَ ، -131

- ، ِووي كهاٍبد اٌجؾٛس اٌؼوث١خل١اط اٌرثؼ١ح فٟ اٌٛطٓ اٌؼشتٟاٌؼ١َٛٞ، ئثوا١ُ٘، - 132

 . 1ث١وٚد، ٛ

، اٌّؼٙل اإلٔغاْ أعاط إٌّٙط اإلعالِٟ فٟ اٌر١ّٕح االلرصاد٠حاٌغياٌٟ ، ػجل اٌؾ١ّل ، - 133

 . َ  1994- ٘ـ 1414علح، - اإلٍالِٟ ٌٍجؾٛس ٚاٌزله٠ت

–  كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد ،١ٍل وَوٚٞ ؽَٓ: ٞقؽك ، دد٠ٛاْ اإلعالَ  ،ثٓ اٌغيٞا- 134

  . 1990َ-  ٘ـ 1411، 1ٛ ، ٌجٕبْ
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األطشٚؼح األِش٠ى١ح اٌرش١٘ة ٌصذاَ اٌؽضاساخ اٌرشغ١ة ٚاٌؼٌّٛح ، غٕلٚه ، ٕجؾٟ ، - 135
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 .  2000َ-  ٘ـ 1420، 1ٛ، ٌجٕبْ

- ٘ـ 1399ػجل اٌَالَ ِؾّل ، كاه اٌفىو، :  ، رؾم١ك، ِؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغحفبهً، أؽّل - 137

1979َ .

. ٘ـ 1406،  3، كاه اٌطجبػخ، اٌمب٘وح، ٛ اٌّؼاِالخ فٟ اإلعالَفزؼ هللا ، ػجلاٌَزبه ، - 138

 وبظُ ،ِؾىٍح اٌغزاء فٟ اٌٛطٓ اٌؼشتٟ ٚاألصِح االلرصاد٠ح اٌؼا١ٌّح ،ِؾّل ػٍٟ ، اٌفوا - 139

 .َ 1985 ، 1ٛ،  اٌى٠ٛذ،ٌٍْٕو ٚاٌزوعّخ ٚاٌزٛى٠غ

، روعّخ ِؽاٌٚح ٌفُٙ اٌؼٌّٛح- اٌغ١اسج ١ٌىغاط ٚؽعشج اٌض٠رْٛ فو٠لِبْ ، رِٛبً ، - 140

. ١ٌٍٝ ى٠لاْ، اٌلاه اٌل١ٌٚخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ 

اٌَؼٛك٠خ، -اٌّىوِخ ِىخ ،1ٛ ،اإلعالَ فٟ االلرصادٞ اٌّز٘ة ، ّٛلٟ اٌفٕغوٞ ، ِؾّل- 141

1980َ .

، كاه ِثادئ اٌؼاللاخ االلرصاد٠ح اٌذ١ٌٚحاٌفٌٟٛ ، أٍبِخ ِؾّل ، ِٚغلٞ ِؾّٛك ّٙبة، - 142

. َ    1997اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍْٕو، 

، كاه اٌّغٕٟ ػٍٝ ِخرصش اٌخشلٟ، ػجل هللا ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل  اٌل٠ٓ ِٛفك،  اثٓ للاِخ- 143

- ٘ـ 1417، رؾم١ك ػجل هللا اٌزووٟ ٚػجل اٌفزبػ اٌؾٍٛ، 3ػبٌُ اٌىزت، اٌو٠بٗ، اٌَؼٛك٠خ، ٛ

1997 َ . 

اٌمب٘وح، - ، ِىزجخ ٚ٘جخدٚس اٌم١ُ ٚاألخالق فٟ االلرصاد اإلعالِٟاٌموٙبٚٞ ، ٠ٍٛف ، - 144

. 2008َ- ٘ـ1429، 3ٛ
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 ِإٍَخ -ث١وٚد ،ٕٔؾذٖ اٌزٞ اٌّغٍُ ذّغٌّعا ِالِػ ، ٠ٍٛفاٌموٙبٚٞ ، - 145

 . َ 1996-ـ1417ٖاٌوٍبٌخ،

أؽّل : رؾم١ك،(ذفغ١ش اٌمشطثٟ)ألؼىاَ اٌمشآْ  اٌعاِغ  ،ِؾّل ثٓ أؽّل، اٌموٛجٟ - 146

 . 1964َ- ٘ـ 1384، 2ٛ،اٌمب٘وح- كاه اٌىزت اٌّٖو٠خ ،ٛف١ِااٌجوكٟٚٔ ٚئثوا١ُ٘ 

، اٌجغبٚٞ ػٍٟ: ٞقؽك، داإلعر١ؼاب فٟ ِؼشفح األصؽاب ، هللا ػجل ثٓ ٠ٍٛف، اٌموٛجٟ - 147

   .َ 1992 - ٘ـ 1412 ،1ٛ، ث١وٚد- اٌغ١ً كاه

كاه ئؽ١بء ، ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ: ؽم١ك، دعٕٓ اتٓ ِاظٗ ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل ،، اٌمي٠ٕٟٚ - 148

. ف١ًٖ ػ١َٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ- اٌىزت اٌؼوث١خ 

 .َ  1990إٌّٖٛهح،  اٌٛفبء، كاه  ،1ٛ ،اٌّاي إصالغ اٌمٚبح ، ِٖطفٝ ،- 149

 .  17٘ـ ، ٛ 1412اٌمب٘وح، -  ، كاه اٌْوٚقفٟ ظالي اٌمشآْلطت ، ١ٍل ، - 150

 1983- ٘ـ1403، 9اٌمب٘وح ، ٛ -، كاه اٌْوق ِؼشوح اإلعالَ ٚاٌشأعّا١ٌحلطت ، ١ٍل ، - 151

 َ .

، ِطجؼخ كاه ِثاؼس فٟ االلرصاد االعالِٟ ِٓ أصٌٛٗ اٌفم١ٙحلٍؼخ عٟ ، ِؾّل هٚاً ، - 152

. إٌفبئٌ 

ث١وٚد -  ِإٍَخ اٌوٍبٌخ  ِؾىٍح اٌثطاٌح ٚػالظٙا فٟ اإلعالَ،لٕطمغٟ ، ٍبِو ،- 153

. َ 2005 -   ٘ـ1426،

: رؾم١ك ،إػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ سب اٌؼا١ٌّٓ ،ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ أ٠ٛة، اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ- 154

. 1991َ- ٘ـ 1411  ،1ٛ، ١٠وٚد– كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ِؾّل ػجل اٌَالَ ئثوا١ُ٘

 -ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، صاد اٌّؼاد فٟ ٘ذٞ خ١ش اٌؼثاد ،ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ أ٠ٛة ،اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ

 . 1994َ-٘ـ 1415 , 27ٛ، ث١وٚد 
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، اٌطشق اٌؽى١ّح فٟ اٌغ١اعح اٌؾشػ١ح ،ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ أ٠ٛة، اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ- 155

.  ٌجٕبْ  –٘ـ ، ث١وٚد 1410ِىزجخ اٌّإ٠ل، 

 ، اٌّطجؼخ تذائغ اٌصٕائغ فٟ ذشذ١ة اٌؾشائغاٌىبٍبٟٔ، أثٛ ثىو ثٓ َِؼٛك ثٓ أؽّل ، - 156

 .٘ـ 1328اٌغّب١ٌخ، 

ِؾّل ؽ١َٓ ٌّّ اٌل٠ٓ ، :  ، رؾم١كذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُاثٓ وض١و ، ئٍّبػ١ً ثٓ ػّو ، - 157

 .٘ـ 1419، 1ث١وٚد، ٛ- كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ

، 1ٛ األٚفَذ، ٌطجبػخ االٔزٖبه ،اإلعالِٟ االلرصاد أصٛي ِؾّٛك ، اٌىفواٚٞ ، ػٛف- 158

2000  َ .

كاه  اٌج١ْو ٌٍْٕو , روعّخ ػٍٟ ؽ١َٓ ؽغبط  , اٌغ١طشج ػٍٝ اٌفغاد, و١ٍزغبهك ، هٚثود- 159

 .       ػّبْ  , ٚاٌزٛى٠غ 

 إٌّٖٛهح ، – ، كاه اٌٛفبء اإلعالَ ٚاٌّزا٘ة االلرصاد٠ح اٌّؼاصشجوّبي ، ٠ٍٛف ، - 160

. ٘ـ  1410َ 1990- 2ٛ

 -ـ 1408ٖ ٚاٌزٛى٠غ، ٌٍْٕو اٌمٍُ اه ك -اٌى٠ٛذ ،اإلعالِٟ االلرصاد فمٗ ، ٠ٍٛف، وّبي - 161

1988 َ . 

اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ :عٛى٠ف ػجٛك، اٌغيائو : الهٚن ، ث١به ، اٌطجمبد االعزّبػ١خ، روعّخ- 162

.  َ 1973ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، 

–، كاه االٖٔبهٔظش٠ح ؽ١خ االعالَ اتٓ ذ١ّ١ح فٟ اٌغ١اعح ٚااللرصادالٍٚٚذ ، ٕ٘وٞ ، - 163

. ٘ـ 1396-َ 1977اٌمب٘وح، 

. َ 1971 اٌمب٘وح – ، اٌّطجؼخ اٌىّب١ٌخ اٌرخط١ظ االلرصادٌٞطفٟ ، ػٍٟ ، - 164

 ِواعؼخٞ ،ػلٔبْ ػجبً ػً: هعّخ د، فخ اٌؼٌٛـّح ،٘بهاٌلِّٛبْه، ٚ٘بٌٔ ث١ذ،  ِبهر١ٓ- 165

 .238ػبٌُ اٌّؼوفخ ع، 1998،  ٞنىٚرمل٠ُ هِيٞ 
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.اٌمب٘وح - كاه اٌؾل٠ش  ،اٌذ١ٕ٠ح ٚاٌٛال٠اخ اٌغٍطا١ٔح ألؼىاَا ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ، اٌّبٚهكٞ - 166
 

اه اٌىزت ، ك اٌؽاٚٞ اٌىث١ش فٟ فمٗ ِز٘ة اإلِاَ اٌؾافؼٟ  ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ، اٌّبٚهكٞ - 167

 .  1999َ- ٘ـ 1،1419ٛ،ٌجٕبْ- اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد

 اٌى٠ٛذ، –، ثٕه اٌى٠ٛذ اٌٖٕبػٟاٌشذثح فٟ طٍة اٌؽغثح ، ِؾّل ثٓ ػٍٟ، اٌّبٚهكٞ - 168

. ٘ـ 1422- َ 2001

صشف١ح ٚاٌرعاسج َالرصاد٠اخ إٌمٛد ٚايِجبهن ، ػجل إٌؼ١ُ ِؾّل ، ِٚؾّل ٠ٌٛٔ، - 169

. َ 1996، اٌلاه اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ،اٌذ١ٌٚح

 ،ٍٛه٠ب–  كِْك -كاه اٌفىو ،  اٌؽغثح ػٕذ اتٓ ذ١ّ١حٚٔظاَاٌذٌٚح ، ِؾّل ، اٌّجبهن - 170

1995َ. 

: ، رؾم١ك وٕض اٌؼّاي فٟ عٕٓ األلٛاي ٚاألفؼاياٌّزمٟ إٌٙلٞ ، ػٍٟ ثٓ ؽَبَ اٌل٠ٓ ،- 171

. َ 1981-٘ـ 1401،  5ٕفٛح اٌَمب، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ،ٛ- ثىوٞ ؽ١بٟٔ 

. َ 1960، ِىزجخ إٌٙٚخ اٌّٖو٠خ ، اٌمب٘وح ، إٌظُ االلرصاد٠حاٌّؾغٛة ، هفؼذ ، - 172

، ِغٍخ اٌمبْٔٛ ٚااللزٖبك االؼرىاس ِٚٛلف اٌرؾش٠غ اإلعالِٟ ِٕٗ ِلوٛه ، ِؾّل ٍالَ ،- 173

. َ 1966 ،3اٌّٖو٠خ، ع

ث١وٚد، -ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌؼوث١خ إٌٙٚخ كاه االلرصادٞ، اٌرخط١ظ ، اٌل٠ٓ ، ػّوٚ ِؾ١ٟ-174

 .َ٘م٩٧ٔم

.  2004َ ، كِْك، ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة، ٚظٗ اٌشأعّا١ٌح اٌعذ٠ذاٌّل٠ٕٟ ، رٛف١ك ، - 175

عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ،  االعرصّاس األظٕثٟ اٌّثاؽش ِٓ ِٕظٛس إعالِٟػّو ، ، اٌّوىٚلٟ - 176

 .َ ٗمٓمٓمٕماٌَؼٛك٠خ ، 

 .٘ـ 1422 ، عبِؼخ اٌى٠ٛذ ،إٌؾاط االلرصادٞ ِٓ ِٕظٛس إعالِٟ، ػّو ، اٌّوىٚلٟ - 177
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 .َ ، اٌى٠ٛذ  1990 ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، ٔفغٙا اٌشأعّا١ٌح ذعذد،  ِوٍٟ ، فإاك- 178

، ث١وٚد، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ِذخً ٌٍفىش االلرصادٞ فٟ اإلعالَِوٛبْ ، ٍؼ١ل ٍؼل ،- 179

. َ 2002٘ـ 1422

ٛالي ٠ٍٛف، :  ، رؾم١ك اٌٙذا٠ح فٟ ؽشغ تذا٠ح اٌّثرذٞاٌّوغ١ٕبٟٔ ، ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىو ،- 180

 .ٌجٕبْ - ث١وٚد- كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ

 ، ث١وٚد– كاه اٌّؼوفخ ، ِخرصش اٌّضٟٔ، ئٍّبػ١ً ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ئٍّبػ١ً ، اٌّئٟ 

 . 1990َ -٘ـ1410

ٔؾٓ إٌظاَ اٌؼاٌّٟ اٌعذ٠ذ ػٌّٛح االٌرفاف تذالً ِٓ اٌّٛاظٙح، ا١ٌَّوٞ ، ػجل اٌٛ٘بة ، - 181

. َ  1999 ، اٌو٠بٗ ، ٚىاهح اٌّؼبهف ، 1ٚاٌؼٌّٛخ ، ٛ

اٌلاه اٌْب١ِخ، - ، كاه اٌم1ٍُ، ٛأصٛي االلرصاد اإلعالِٟاٌّٖوٞ ، هف١ك ٠ٌٛٔ ، - 182

. َ 1989-٘ـ1409

اٌمب٘وح، – ، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ 3 ، ٛ، اٌّؼعُ اٌٛع١ظِٖطفٝ ، ئثوا١ُ٘ ،ٚآفوْٚ- 183

1960 َ  .

، ِإٍَخ ّجبة ذطٛس اٌراس٠خ االلرصادٞ االعالِٟ ٚاٌٛضؼِٟٖطفٝ ، أؽّل فو٠ل ، - 184

. َ 2007اٌغبِؼخ 

َ ، كْٚ 2003 ، 1 ، اٌَؼٛك٠خ ، ٛاألعظ إٌظش٠ح ٌاللرصاد اإلعالِٟاٌّموْ ، فبٌل ، - 185

. ٔبّو 

. ث١وٚد– كاه ٕبكه  1 ، ٌٛغاْ اٌؼشباثٓ إٌّظٛه ، عّبي اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ِىوَ، - 186

 /٘ـ 1419، كاه اٌق١و، االخر١اس ٌرؼ١ًٍ اٌّخراس، ػجل هللا ثٓ ِؾّٛك اثٓ ِٛكٚك، - 187

1998َ . 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=599&bk_no=91
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=599&bk_no=91
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 ، روعّخ ػجل اٌمبكه ػضّبْ، ِووي اٌىزت األهكٟٔ، ػّبْ، ؼر١ّح اٌم١ادجٔبٞ ، عٛى٠ف ، - 188

1996 َ.  

- ، كاه اٌفىواالذعاٖ اٌعّاػٟ فٟ اٌرؾش٠غ االلرصادٞ اإلعالِٟإٌجٙبْ ، ِؾّل فبهٚق، - 189

 .    َ  1970اٌمب٘وح ، 

٘ـ، كاه 1425 -َ 2004،  6 ، ٛإٌظاَ االلرصادٞ فٟ االعالَإٌجٙبٟٔ ، رمٟ اٌل٠ٓ ، - 190

 .ٌجٕبْ  –األِخ،  ث١وٚد 

 .َ 1983  ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌى٠ٛذ ، االعالَ ٚااللرصاد ،إٌغبه ، ػجلاٌٙبكٞ ػٍٟ ، - 191

 ٌجٕبْ، - ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد األؽثاٖ ٚإٌظائشى٠ٓ اٌل٠ٓ ثٓ ئثوا١ُ٘، اثٓ ٔغ١ُ ،- 192

 .َ  1999 -٘ـ  1419،  1ٛ

 اإلسبلمي، الكتاب دار ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر ،إبراىيـى٠ٓ اٌل٠ٓ ثٓ  اثٓ ٔغ١ُ،- 193

 . كد ،2ٛ

– ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ،  ؽَٓ ٍّجٟ:ٞقؽك، د اٌغٕٓ اٌىثشٜ، أؽّل ثٓ ّؼ١ت ثٓ ػٍٟ  ، إٌَبئٟ

 .  2001َ-  ٘ـ 1421،  1ٛ، ث١وٚد

 . 1965َ،  ، إٌبّو عبِؼخ أ١ٍٛٛإٌظُ االلرصاد٠حِؾّل ؽّلٞ ، ، إٌْبه - 194

كاه األًِ –  ،ػّبْ ِثادئ االلرصاد اٌعضئٟإٌٖو ، ِؾّل ِؾّٛك ، ػجلهللا اٌْب١ِخ ، - 195

 .1989َ، 1ٌٍْٕو ٚاٌطجبػخ، ٛ

، 2ٛ اٌفىو، كاه إٌؼّاْ، ؼ١ٕفح أتٟ اإلِاَ ِز٘ة فٟ إٌٙذ٠ح اٌفراٜٚ ، ٔظبَ ، ا١ٌْـ- 196

. َ 1991 -ـ1411ٖ
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كاه ئؽ١بء  ،إٌّٙاض ؽشغ صؽ١ػ ِغٍُ تٓ اٌؽعاض ّوف اٌل٠ٓ ، ٠ؾ١ٝ ثٓ،  إٌٛٚٞ- 197

. ٘ـ 1392،  2ٛ ، ث١وٚد– اٌزواس اٌؼوثٟ 

 .، كاه اٌفىو   ؽشغ اٌّٙزباٌّعّٛع ، ّوف اٌل٠ٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ،  إٌٛٚٞ- 198

 .1965َ ، كاه إٌٙٚخ ،االعالَ ٚاٌخذِح االظرّاػ١ح٠ٛٔوح ، ػجلهللا ، - 199

كاه ئؽ١بء ، ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ: ٞقؽك د، ِغٍُ صؽ١ػ، ثٓ اٌؾغبط  ، ٍَُِا١ٌَٕبثٛهٞ- 200

 . ث١وٚد -اٌزواس اٌؼوثٟ

، كاه اٌفىو ثلِْك، 1، ٛ ذؽفح اٌّؽراضا١ٌٙزّٟ ، أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو ،- 201

 .1983َرؾم١ك ِؾّل ِط١غ اٌؾبفع 

،  كاه اٌفىو،  اٌضٚاظش ػٓ الرشاف اٌىثائشا١ٌٙزّٟ ، أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو ،- 202

 .َ 1987 ٘ـ 1407، 1ٛ

، 2007، روعّخ ٕللٟ ؽطبة ، ػبٌُ اٌّؼوفخ ، اٌغ١طشج اٌصاِرح١٘ورٌ ، ٔٛه٠ٕب ، - 203

. اٌى٠ٛذ  

ّٞي ،اٌؼٌّٛحِؾّل ، ، ٠ؾ١بٚٞ - 204  .فو٠م١ب ، اٌوثبٛ ئَ ،  كاه 2000، ؟ ِح ػٛيج أ

ٝ، ٠ؼٍٝٚأة- 205  كاه اٌّأِْٛ ،ؽ١َٓ ١ٍٍُ أٍل: ٞقؽكد ،عٕذ أتٟ ٠ؼٍَٝ،  أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌّضُٕم

. 1984َ - ٘ـ1404، 1ٛ، كِْك– ٌٍزواس 

، روعّخ ْ٘بَ ػجل هللا ،  15 ، ٛ االلرصاد٠ٍَْٛ ، ثٛي ٍبِٛ ، ٚ ١ٌٚبَ ٔٛهك ٘بًٚ، - 206

 .َ 2001األ١ٍ٘خ ٌٍْٕو  :ِواعؼخ أٍبِخ اٌلثبؽ ، ػّبْ 

ٛٗ ػجل اٌوءٚف ٍؼل، ٍؼل ؽَٓ : رؾم١ك ، اٌخشاض، ٠ؼمٛة ثٓ ئثوا١ُ٘ ،  ٠ٍٛفٚأة- 207

 . اٌّىزجخ األى٘و٠خ ٌٍزواس، ِؾّل
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 ،) ذطث١م١ح آشاس أ٘ذافٗ، خصائصٗ،( اإلعالَ االلرصادٞ إٌظاَ ، ئثوا١ُ٘ ٠ٍٛف، ٠ٍٛف- 208

. َ   2000 ،4لطو،ٛ- اٌْول١خ- اٌٌّْ ػ١ٓ-ٚاٌىّج١ٛرو ٌٍطجبػخ اٌوٍبٌخ اٌل١ٌٚخ ِىزجخ

، اٌٍّى١ح فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح ٚدٚس٘ا فٟ االلرصاد اإلعال٠ٌِٟٛٔ ، ػجل هللا اٌّقزبه ، - 209

 .َ  1987 -٘ـ 1408اإلٍىٕله٠خ،  -ِإٍَخ ّجبة اٌغبِؼخ

 

الرسائل العممية واألبحاث 

 

 مكة – ، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل اإلنتاج في االسالم، ، ػجلاٌّغ١ل  عالي- 210

 .ىػ 1404- ـ 1984المكرمة ، 

 اٌؼشت١ح اٌٍّّىح فٟ اٌذٚاظٓ صٕاػح ػٍٝ اإلغشاق أششِؾّل،  هللا ػجل اكيعاٌغّؼخ ، - 211

. ، ثؾش ِْٕٛه ػٍٝ ِٛلغ عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ، و١ٍخ ػٍَٛ األغن٠خ ٚاٌيهاػخ اٌغؼٛد٠ح

، اٌغٛق ػٍٝ اإلعالِٟ ٚأشش٘ا اٌفمٗ فٟ اٌرعاس٠ح  إٌّافغح، أؽّل ؽَٓ ، أًِ اٌؾبط- 212

. َ 2012عبِؼخ إٌغبػ، –هٍبٌخ ِبعَز١و 

األوبك١ّ٠خ اٌؼوث١خ  ٌٝئثؾش ِملَ ،  إٌظاَ االلرصادٞ اٌشأعّاٌٟ، أّٔبه أٍؼل  ، ف١ًٍ- 213

  .اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب - اٌّفزٛؽخ فٟ اٌلّٔبهن

 ٚدٚس٘ا فٟ أصِح ،ع١طشج اٌؾشواخ اٌّرؼذدج اٌعٕغ١اخ ػا١ٌّاً ، ؽّل أ٠ّبْ  ، ئهِٚبْ- 214

 .  عبِؼخ االٍىٕله٠خَ ، 2011، االلرصاد اٌشأعّاٌٟ

 ِمبهٔخ كهاٍخ - اإلعالِٟ اٌفمٗ فٟ اٌّغرٍٙه ؼّا٠ح ، ا١ٌَل ػٍٟ ِٚبْ ، هاٌْؤجبٕٟ- 215

 .2004َ، كٛ اٌغل٠لح، اٌغبِؼخ كاه - اإلٍىٕله٠خ، 
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، ثؾش إٌا١ِح اٌذٚي االلرصاد٠ح فٟ اٌر١ّٕح ػٍٝ ٚأششٖ اإلغشاق،  ٕبٌؼ ا١ٌْـ ، ِؾّل- 216

ِملَ ئٌٝ ِإرّو اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزٖبك٠خ الرفبل١بد ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ إٌّؼمل فٟ كثٟ 

.  َ 2004 ِب٠ٛ 11-9ٌٍفزوح ِٓ  (غوفخ ٕٕبػخ كثٟ– و١ٍخ اٌْو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ )

 اٌغ١اع١ح إٌظُ ٚاذعا٘اخ أؽىاي ذؽذ٠ذ فٟ اٌخاسظٟ اٌؼاًِ أشش ، اٌؼجبً ، ِبعل- 217

 اٌؼٍَٛ و١ٍخ ثغلاك، عبِؼخ ِْٕٛهح، غ١و كوزٛهاٖ أٛوٚؽخ  ،اٌصاٌس اٌؼاٌُ دٚي فٟ ِٚغرمثٍٙا

. َ ٔمٓمٓمٕما١ٌَب١ٍخ،

 ،-ِمبهٔخ كهاٍخ- اإلعالِٟ االلرصادٞ اٌفمٗ فٟ اٌّغرٍٙه ؼّا٠ح ، ِؾّل ِٛفك، ػجلٖ - 218

  . َ 2002- ـ 1423ٖ ،1، ٛ األهكْ-ِغلالٚٞ كاه

- ، هٍبٌخ ِبعَز١واٌغٛق ٚذٕظ١ّاذٗ فٟ االلرصاد االعالِٟػجل اٌؾ١ّل ، َِزؼ١ٓ ، - 219

. ٘ـ 1404-1984َ اٌَؼٛك٠خ، –عبِؼخ أَ اٌموٜ

ثؾش ِملَ ٌّغٍخ اٌّإرّو األٚي  , اٌٍّى١ح اٌخاصح ٚؼذٚد٘ا فٟ اإلعالَ, اٌؼوثٟ ، ِؾّل- 220

 .َ  1964, اٌمب٘وح - ٌّغّغ اٌجؾٛس اإلٍال١ِخ ثبألى٘و

اٌؾٍمخ  ِملِخ ئٌٝٚهلخ ػًّ   ،ِؾىٍح اإلغشاق ٚؼشق األعؼاس، ِؾّل ػجل اٌؾ١ٍُ ، ػّو - 221

ٌاللزٖبك  ِووي ٕبٌؼ ػجل هللا وبًِ- عبِؼخ األى٘وَ ، 23/9/2000إٌّؼملح  18إٌمب١ّخ 

 . اإلٍالِٟ

 عبِؼخ- ِبعَز١و، هٍبٌخ اإلعالِٟ االلرصاد فٟ ٌٍٍّى١ح اٌرٛص٠ؼٟ اٌذٚس،  اٌطب٘و، لبٔخ - 222

 .  2007َ- ٘ـ 1428اٌغيائو، - ثبرٕخ -ٌقٚو اٌؾبط
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ِؼٙل اٌؼٍَٛ , هٍبٌخ ِبعَز١و, ِٓ اٌعاخ إٌٝ إٌّظّح اٌؼا١ٌّح ٌٍرعاسج, وّبي ، ثٓ ٍِٛٝ- 223

 . َ 1996اثو٠ً , عبِؼخ اٌغيائو - حااللزٖبكٞ

 فٟ االلرصادٞ إٌؾاط فٟ اٌذٌٚح ذذخًٚاٌز١ّٕخ،  ٌالٍزضّبه اٌلٌٟٚ اإلٍالِٟ اٌّٖوف- 224

. َ  1988- ٘ـ 1408كٛ،  ٚإٌْو، ٌٍطجبػخ اٌوٍبٌخ ،اإلعالِٟ إطاسااللرصاد

، ِملِخ ئٌٝ فٟ خصخصح اٌمطاع اٌؼاَ ٌذٌٚح اٌى٠ٛد اٌصٛسج ٚاٌصشٚجٔبٕو ، ، اٌّٖوٞ - 225

و١ٍخ اٌْو٠ؼخ ٚاٌلهاٍبد – اٌّإرّو اٌؼبٌّٟ اٌضبٌش ٌاللزٖبك اإلٍالِٟ، عبِؼخ أَ اٌموٜ 

 . 2005َ- ٘ـ1426اٌَؼٛك٠خ، - ِىخ اٌّىوِخ- اإلٍال١ِخ

 - أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ،  ل١ٛد اٌٍّى١ح اٌخاصح فٟ اٌؾش٠ؼح اإلعال١ِح ػجل هللا ،، اٌٍّٖؼ - 226

 .عبِؼخ اإلِبَ- ٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍمٚبءا

، ِٓ ٔظش٠ح اٌم١ّح ت١ٓ أتٟ اٌفضً اٌذِؾمٟ ٚاٌفش٠ذ ِاسؽايا١ٌٙضّٟ ، ػجل اٌَزبه ، - 227

٘ـ 1418- 1998َ اٌمب٘وح ،–أثؾبس اٌّإرّو اٌلٌٟٚ ٌٍزبه٠ـ االلزٖبكٞ ١ٌٍٍَّّٓ،عبِؼخ االى٘و

 

المجاّلت 

 

 ، 7، ع (اٌّغوث١خ)ِغٍخ فىو ٚٔمل" ِا اٌؼًّ ؟: اٌؼشب ٚاٌؼٌّٛح "األٛوُ ، ِؾّل ، - 228

. َ 1998ِبهً 

 ٚهلخ ، ؟ اٌؼٌّٛح شمافح أَ اٌصمافح اٌصماف١ح،ػٌّٛح ٚا٠ٌٛٙح اٌؼٌّٛح ، اإلٌٗ ، ػجل ثٍمي٠ي- 229

 ث١وٚد، –اٌؼوث١خ  اٌٛؽلح كاهٍبد ِووي ٚاٌؼبٌُ، ٔظّٙب اٌؼوة ٔلٚح ئٌٝ ِملِخ

 . 1998آماه  ،229،ع اٌؼوثٟ اٌَّزمجً ِغٍخ ،1997\12\18-20 

  ، 16،17ع ، ا١ٌَٛ ِغٍخ اإلٍالَ ، اٌذ٠ٓ ٚاٌؼٌّٛح ،  ػضّبْك، أؽُٞاٌز٠ٛغو- 230

   .2000َ- ٘ـ1421
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  . 7460 ع، ، اٌْوق األٍٜٚ ٌؼٌّٛح تٛاتح ٌٍشفاٖ أَ اٌفمش ؟ا ػجل اٌٍط١ف ،، عبثو - 231

 – مجمة القادسية لمقانكف كالعمـك السياسية ،اإلغراق التجاري ،عمار ، جيمكؿ - 232

 . ـ2011كؿأكانكف ، 4ـ، 2ع

 االلزٖبك٠خ ٌٍؼٍَٛ كِْك عبِؼخ ِغٍخ ،اإلعالِٟ اٌفمٗ فٟ اٌرغؼ١ش ، أؽّل، ؽَٓ - 233

. َ 2006 ، 1، ع 22 ، طٚاٌمب١ٔٛٔخ

 دراسات دعكية مظاىر الحرية الشخصية والعامة في االسالم،حمداف ، إياد فكزم ، - 234

. ـ 2009يناير - 17ع

  . ـ 27/1/2001 - جريدة الشرؽ األكسط ،انييار الرأسمالية بيتر ،، درككر - 235

 اٌج١بْ ، ح، ِغًاٌؼشت١ح ِخاطش اٌؼٌّٛح ػٍٝ اٌّعرّؼاخ  ، ِٖطفٝ ، هعت- 236

  .ـ2000\10\13

 .  9 / 4 / 2011 ، 3331ع - اٌؾٛاه اٌّزّلْ ،ِؾّل ػبكي ، ٞ ىن- 237

بن ، ِؾّل ، - 238 ّّم ، 2310، ع(اٌؾٛاكس) ، ِغٍخ ِغرمثً اٌصؽافح اٌؼشت١ح فٟ ظً اٌؼٌّٛحاٌَ

 .2001\9\3ٌٕلْ، 

 ، جريدة الرقيب، منظمة التعاون تقسيم الفقر إلى شطرينشاعوني ، لميا كمال ، - 239

. م2000باريس- االقتصادي والتنمية 

 ، 4007ع - الحكار المتمدف ،اإلعبلـ االحتكارم كالديمقراطيةشنف، بدر الديف، - 240

. ـ18/2/2013

،  تكار األراضي وضرورة تدخل الدولةاح، محمد عبدالمطيؼ، آؿ شيخ- 241

 .  الرأم ـ،2013 \ 3 \ 26 
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اٌّض١فح،  ٚاٌذٚي اٌعٕغ١اخ ِرؼذدج اٌؾشواخ ت١ٓ اٌرؼاًِ اعرشاذ١ع١ح اٌؼض١ُ، أؽّل،- 242

 .12636 ع ،1428اٌضبٟٔ هث١غ17اٌغّؼخ ، اٌغي٠وح ٕؾ١فخ ، ّٔٛرظاً  اٌّؾرشوح اٌّؾشٚػاخ

 . 1998َ ،4، ِغٍخ اٌفىو ا١ٌَبٍٟ، كِْك، عاٌؼٌّٛح ٚاٌصمافحػٍٟ ػمٍخ ، ، ػوٍبْ - 243

. ٘ـ 1412 ِغٍخ اٌّغزّغ، ِمبي ، ٚسِٛص اٌغ١ادج اٌٛط١ٕح اٌؼٌّٛح -244

 مجمة كمية حكم إتالف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال، حسف ،، أبك غدة - 245

 .ق1416، ربيع األكؿ26الككيت، ع - الشريعة 

 ِغٍخ ، اٌرىٌٕٛٛظ١ا ٚٔمً اٌّثاؽش األظٕثٟ االعرصّاس ؼٛي ِطاٌؼح ، اٌفبهٚق ، ػّو- 246

 .َ  2001أوزٛثو ، 86اٌؼوثٟ،ع اٌق١ٍظ فٟ اٌٖٕبػٟ اٌزؼبْٚ

، ِغٍخ إٌظاَ اٌؼاٌّٟ اٌعذ٠ذ ٚأؼىاعاذٗ االلرصاد٠ح ػٍٝ اٌٛطٓ اٌؼشتٟفٛىٞ ، ١ٍّؾخ ،- 247

 . َ 1994 اٌمب٘وح، – ، ِؼٙل اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ 22اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ،ع 

- ٘ـ1420، إٌَخ اٌقبَِخ، 35، ِغٍخ إٌجأ،ع اٌؼٌّٛح سؤٜ ِٚخاطشِورٚٝ، ِؼبُ، - 248

2000َ.  

، مجمة سموك المستيمك وتوازنو في االقتصاد اإلسالميعبدالستار إبراىيـ ، ،  اٌٙب٠زٟ- 249

 . ق1417 شكاؿ ،191االقت اد اإلسبلمية، ع

، ِغٍخ اٌْإْٚ اٌقبهع١خ، ً٘ أرٙٝ ػصش ا١ٌّٕٙح ٚاألؼاد٠ح األِش٠ى١حه٠زْبهك ، ، ٘بً - 250

 . َ ١ٔٛ٠2008ٛ، – ِب٠ٛ 

 ، ِغٍخ اٌَّزمجً اٌؼوثٟ، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح فٟ ِفَٙٛ اٌؼٌّٛح١ٍل ، ، ١ٍٓ ٞا- 251

 .َ 1998 ، 228اٌؼوث١خ، ع
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 ٩َٓمٓمٕم ،www.aljazeera.net-اٌشأعّاٌٟ إٌظاَ ِٚغرمثً اٌّا١ٌح األصِحأ١ِٓ،  عالي- 253

ّجىخ اٌّؼٍِٛبد - ،ِٛلغ ئٍالَ ػٍٝ اٌطو٠كاٌؼٌّٛح ٚلضا٠ا اٌؼصش،  كٍٛلٟ  ١ٍلؽَٓ- 254

          .7/11/2000 -اٌل١ٌٚخ

 . االؼرىاس ت١ٓ اٌرشظّح ٚػٍَٛ اٌٍغح ٚاٌفمٗ ٚااللرصاد  ،ٕبٌؼ اٌٍَطبْ- 255

http://www.aleqt.com/2010/01/01/article_327465.html  االلزٖبك٠خ . 

- ، اٌٍّٛٛػخ اٌؼوث١خ عرمثً اٌشأعّا١ٌح َ،ػبثل ف١ٍٚخ- 256

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&m=1 

-www.ecoworld،اٌؼٌّٛح ت١ٓ ذؼ١ّك اٌفمش ٚ ذط٠ٛمٗ -257

mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=321454 

: ذ١ّٕح اٌفٛاسق ٚذؼ١ُّ اٌفمش: ٌؼٌّٛحا، ِؾّل ػبثل اٌغبثوٞ- 258

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=43119         

 http://etudiantdz.com/vb/t22878.html ، اٌّفَٙٛ االلرصادٞ ٌٍؼٌّٛح-259

-http://www.arab اٌّٛعٛػح اٌؼشت١ح-260

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=272&m=1 

 http://www.alukah.net/Library/0/42464/#ixzz2U62xR2tS:موقع األلوكة- 261

 ،2003َك٠َّجو 24،اٌضساػح فٟ ٌٍرعاسج اٌؾؼٛب ؼٛي ذرّؽٛس ػادٌح اذفال١ح  ٔؽٛ-262

 http://kefaya.org/Tranlations/0401shiva.htm, 6/3/2004 ىوٟ،   أؽّل روعّخ

 

http://www.jourofintstudies.net/
http://www.aleqt.com/2010/01/01/article_327465.html
http://www.alukah.net/Library/0/42464/#ixzz2U62xR2tS
http://www.alukah.net/Library/0/42464/#ixzz2U62xR2tS


 170 

مســرد اآليــــات 

الصفحة السورة رقميا طرف اآليـــة 

 73البقرة  161  ..إف الذيف يكتمكف ما أنزلنا مف البينات كاليدل

 90النساء  29  ...يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ 

ًئؼى اأٍلىٍرًض  بلى ـٍ خى عىمىكي  32 األنعاـ 165... كىىيكى الًَّذم جى

ًحيىا  32    األعراؼ 56 . كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍ بلى

ـٍ ًفييىا كي ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى  32 ىكد 61 . ىيكى أىٍنشىأىكي

مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًتٍبيىاننا ٍلنىا عى نىزَّ  35النحؿ  89ًلكيؿِّ شىٍيءو    كى

ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى  ا أىٍرسى مى  34األنبياء  107. كى

 93 الق ص  8 . ف كىاماف كجنكدىما كانكا خاطئيفكإف فرع

 40الق ص       77...  كابتغ فيما آتاؾ ا الدار اآلخرة

 32 الق ص 77...  كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض 

ا ًفي السَّمىكىاتً  ـٍ مى رى لىكي ٍكا أىفَّ المَّوى سىخَّ ـٍ تىرى  41لقماف  20.. أىلى

 40القمر       49 .   إنا كؿ شيء خمقناه بقدر

ا كيٍنتيـٍ  ـٍ أىٍيفى مى  39 الحديد    4 .    كىىيكى مىعىكي

مىى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو  ما أىفىاء المَّوي عى

ًلمرَّسيكؿً  .. كى

 33 الحشر 7

 90المطففيف  6-1... كيؿ لممطففيف
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مسرد األحاديث النبوية 

 

الصفحة الراوي طرف الحديث 

ب ابف األثير  . النَّاس يشكر لـ مىف ا يشكر ال

 82مسمـ . ال يحتكر إال خاط  

 36 التبريزم.  كالكؤل، كالنار الماء،: ثبلث في شركاء المسممكف

 36 المتقي اليندم. ق أخذ كرده مف الًعدٌ  الماء مثؿ كىك  دقة، منؾ ىك

 41 الطبراني...  فميكتسب زكجة،مف كاف لنا عامبلن 

 72الدارمي  . ال يدخؿ الجنة  احب مىٍكس

 72أحمد بف حنبؿ  .  احب المىٍكس في النار

 85البييقي الجالب مرزكؽ كالمحتكر ممعكف 

 86مسمـ  .  خاط ك فورمف احتؾ

 87 بف أبي شيبةا .  أك باغئال يحتكر إال خاط

 87 أحمد بف حنبؿ... مف ضار أضر ا بو

 87 ابف ماجو . ال ضرر كال ضرار

 90البخارم .. تعس عبد الدينار

 93البخارم .. ال تمقكا الركباف

 93أبكداكد .. ال يبيع حاضر لباد
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مسرد المحتويات 

 

 المكضكع                                                                        رقـ ال فحة
 فحة الصبلؼ الداخمية 

العنكاف 

اإلجازة 

اإلىداء 

أ ---------------------------------------------------اإلقرار

ب ---------------------------------------------الشكر كالعرفاف

ت --------------------------------------------الممخص بالعربية

ح -------------------------------------------الممخص باإلنجميزية

ر ---------------------------------------------------المقدمة

س --------------------------------------------- مشكمة الدراسة

ش   ---------------------------------------------------أىمية

ص --------------------------------------------أىداؼ الدراسة 

ص  -------------------------------------------فرضيات الدراسة

ض ----------------------------------------------حدكد الدراسة

ض ---------------------------------------------منيجية الدراسة

ط ---------------------------------------------الدراسات السابقة

غ --------------------------------------التعميؽ عمى الدراسات السابقة
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غ -----------------------------------------الخطة التف يمية لمرسالة

 1--------------------------------تعريف بالنظام الرأسمالي: الفصل األول

 2------------------------------االقت ادم الرأسماليالنظاـ : اٌّجؾش األٚي

 12----------------------------------------العكلمة : المبحث الثاني

 30-------------------------------ُممّيزات الّنظام اإلسالمي: الفصل الثاني
 

 31---------------------اإلسبلـفي  النظاـ االقت ادم خ ائص: المبحث األكؿ
 

 34----------------------------------الممكية في اإلسبلـ: المبحث الثاني

 38-----------------الفركؽ بيف النظاـ اإلسبلمي كالنظاـ الرأسمالي: المبحث الثالث

 44--------------------------------ُبْنَيُة األسواق وأنواعيا: الفصل الثالث

 45--------------------------------بنية األسكاؽ كأنكاعيا: المبحث األكؿ

 51----------------------------------االحتكارات الدكلية: المبحث الثاني

 53------------------------------------أنكاع االحتكار: المبحث الثالث

 61------------------------------------كسائؿ االحتكار: المبحث الرابع

 70----------------------------------أسباب االحتكار: المبحث الخامس

 75----------------------------------السكؽ اإلسبلمية: المبحث السادس

 77-----------------------------موقف اإلسالم من االحتكار: الفصل الرابع

 78-----------------------------------تعريؼ االحتكار: المبحث األكؿ

 82-------------------------------شركط االحتكار المحـر: المبحث الثاني
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 85------------------------------------حكـ االحتكار: المبحث الثالث

 90-----------------------------الحكمة مف تحريـ االحتكار: المبحث الرابع

 93----------------------------------عبلج االحتكار: المبحث الخامس

 102----------------------تدٌخؿ الدكلة في النشاط االقت ادم: المبحث السادس

 105-------------------------------الفركؽ بيف النظاميف: المبحث السابع

 108-------------------------------------------------الخاتمة

 110------------------------------------------------المسارد

 

 

 

 


