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 املقدمة 

لو ُسئل مثقفون مختارون ال عىل التعيني أن يفرسوا تشكل االقتصاد الحديث يف أوروبا الغربية الشاملية، ال يف 

سيقول كثريون    هو املقارنة بني املرونة الغربية والرصامة اإلسالمية.  املعتاد   حوض املتوسط الرشقي، لكان جوابهم

الربوتستانتي وعرص   اإلصالح  األنوار، حرر إن  وأطلق   تالنهضة وعرص  الكنيسة  عقيدة  من  املسيحية    ت املاملك 

لطاملا قيل إن   أما العامل اإلسالمي، فلم يستطع أن يحرر نفسه من قيود الُعرف الديني.  العنان لإلبداع واالبتكار.

 للتكيف والتقدم.اإلسالم يعارض االبتكار، وأن هذا هو الذي جعل البنى االجتامعية املسلمة مقاومة 

لنئ كان هذا التفسري الشائع يحوي شيئًا من الحقيقة، فإنه ال يجيب عن سؤال اختالف درجة التكيف بني   

الذي منع الرشق األوسط من العاملني.   املسيحية، فام  الرجعية يف  االقتصادية  العنارص  التغلب عىل  استُطيع  إذا 

اإل  العائقة يف  االقتصادية  اآلثار  عىل  ملم   سالم؟التغلب  للتحديث    ملَ  املؤسسة  الحديثة  الدينية  التفسريات  تنترش 

صف اآلليات اإلسالمية التي يغيب عن هذا الجواب أيًضا الدقة يف و   ادي يف الرشق األوسط إال بعد ألي؟االقتص

 إنها تعيق التطور االقتصادي. يقول 

عندما رشعت يف دراسة هذه اآلليات، مل أجد عماًل واحًدا يلجأ إليه الُقراء املهتمون بدراسة تحليلية واسعة.  

جرت    لقد درست أجيال من العلامء البارزين فرتات محددة ومراحل محددة ومؤسسات محددة وأقاليم محددة.

بعضها بعض مؤرخي االقتصاد  إلسالمي، أجرىتصادي يف العامل اأيًضا محاوالت كثرية مرموقة لقياس األداء االق

األوسط.   الرشق  أو  اإلسالم  يف  مختصون  اآلخر  وبعضها  األمناط  ولكن  املقارن،  وصفت  وإن  املحاوالت  هذه 

إن مالحظة قلة مباالة   االقتصادية املالَحظة، فإنها ركزت عىل األعراض ال عىل اآلليات املسببة، إال فئة قليلة منها.

ال املشكلة، وليست  املسلمني يف  أعراض  النرش مالحظة لعرَض من  األوروبية يف  بالتقدمات  السادس عرش  قرن 

ال بد أن ندرس ملَ مل تنشأ مجموعة قوية مبا يكفي تدعو إىل  إذا أردنا تفسريًا دقيًقا،    تفسريًا لعملية التخلف املمتدة.

مالحظة استعامر اإلمربيالية األوروبية للرشق األوسط  كذلك فإن    العمل بهذه االبتكارات التي نشأت يف أوروبا.

أعراض   لعرَض متأخر من  الخضوع التخلفمالحظة  إىل  أدت  التي  االقتصادية  العطالة  االعتبار  تأخذ بعني  ال   ،

 السيايس.

قتصاديا قدمة إىل منطقة متخلفة ايسعى هذا الكتاب أيًضا إىل تفسري تحول الرشق األوسط من منطقة مت 

موجزة تركز عىل عدة آليات محورية، تجنبُت يف محاولتي لبناء حجة  رص عىل وصف األحكام الصارمة.  وال يقت

قد ميتعض بعض املؤرخني، ومنهم أصحاب األعامل    إغراق القارئ بالتفاصيل املوجودة يف املصادر املتخصصة.

من التعميامت يف الكتاب، لذا أريدهم أن يعلموا أن مقصد هذا الكتاب مختلف التي مل يكن لهذا الكتاب غنًى عنها، 
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ال تعنينا التفاصيل واالختالفات هنا إال بقدر ما تيضء عىل تفسري االرتداد الذي عاشه  عن معظم كتب التاريخ.  

 الرشق األوسط. 

يشيع اليوم بني الناس أن نقطة  .  تحديد زمن انزالق الرشق األوسط عن مكانته العاملية جزء من األحجية الكربى

التحول هذه كانت يف القرن التاسع عرش، يف الوقت الذي كانت فيه املنطقة متأخرة وضوًحا من حيث نصيب الفرد  

لقد سبقت الفروَق   لكن الفجوات يف معايري األداء االقتصادي مل تنشأ من فراغ مؤسيس.  من اإلنتاج واالستهالك.

فرتة طويلة   هذه  الرشق  البارزة  ومنها  العامل،  بقية  فيها  وبقيت  حديثة،  اقتصادية  مؤسسات  الغرب  فيها  تبنى 

الوسطى.   العصور  القرن  األوسط، مرتبطة مبؤسسات تجارية ومالية تعود إىل  اقتصاديا يف  القوية  الدول  يف 

ائرها يف الرشق  التاسع عرش، كان اإلنتاج والتجارة يتطلبان تجميع املوارد يف وحدات أكرب وأعقد بكثري من نظ

 ي كانت معزولة عن اآلثار الغربية. األوسط يف الزمن نفسه، أو باألحرى يف أجزاء الرشق األوسط الت

إن املؤسسات االقتصادية السابقة للحداثة يف الرشق األوسط، التي سعت إىل أهداف اقتصادية معروفة،   

مل تكن الرشيعة اإلسالمية مطلًقا بناًء   إلسالمية.مؤسسة معظمها عىل القانون السائد يف املنطقة، وهو الرشيعة ا

مع هذا، كان التغيري يف املجاالت املتعلقة بالتحديث االقتصادي أقليا    ثابتًا، بل أُعيد تفسريها، وأحيانًا مرات عديدة.

االقتصادية  املؤسسات  إىل  القروسطية  االقتصادية  املؤسسات  من  تدريجيا  الغرب  فيها  تحول  التي  األلفية  يف 

أمامنا إذن    التحدي الذي   الهيئات التنظيمية املناسبة للتبادل غري الشخيص عىل نطاق واسع.  واعتمد فيهاالحديثة،  

القرون   العاملي يف  االقتصاد  االقتصادية يف  املؤسسات  من  اإلسالمي  املزيج  نجاح  سبب  عىل  الضوء  إلقاء  هو 

 الالزم للحفاظ عىل تنافسية الرشق األوسط يف عرصنا هذا.  إنتاج التحولالوسطى، وإخفاقه يف 

ن تفسري املوجودات وقياس اإلنجازات كل العلوم االجتامعية الجيدة مقارنة يف مرحلة من مراحلها، ذلك أ  

 من الوحدة االجتامعية املدروسة. يؤدي التحليل املقارن أيًضا إىل بروز أحجيات  حتاجان إىل وجود سياق أكرب م

من أجل ذلك قارنُت يف كل فصول هذا الكتاب، بني املؤسسات يف الرشق  السلوك غري املعتاد.    يربزفكرية ألنه  

  إنجلرتا اإلسالمي ومساراتها، وبني نظائرها يف مناطق أخرى، أهمها نظائرها يف شامل إيطاليا وفرنسا و األوسط  

إن  استعملت الغرب أصاًل أوليا للمقارنة ألنه املكان الذي تشكل فيه االقتصاد الحديث تدريجيا.    والبلدان املنخفضة.

يا يف القرن السابع عرش ليست مشكلة إال إذا قورنت الخيارات التنظيمية الضيقة التي كانت أمام التجار يف سور

كذلك فإن املنافسة مع الغرب هي التي جعلت الثغرات االقتصادية يف العرص نفسه.    إنجلرتاباملرونة التنظيمية يف  

 .يسمخيفة وحاثة عىل اإلصالح املؤس يف الرشق األوسط 
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االجتامعي    النظام  تقييم  يكافئ  ال  املختارة  االقتصادية  املؤسسات  لبعض  املدى  طويلة  اآلثار  تحديد  إن 

وإن القول بأن بعض عنارص الرشيعة اإلسالمية الكالسيكية تحولت إىل أغالل اقتصادية ال ينفي وال ينكر  األوسع.  

أعرُف،  قتصادي هو املعيار الوحيد لقيمة املجتمع.  ال يفرتض أن اإلنتاج اال اإلنجازات الضخمة للحضارة اإلسالمية، و 

بالطبع، األخطار املرتتبة عىل دراستي للروابط بني اإلخفاق االقتصادي وبني منطقة يراها كثري من الناس اليوم  

والقمع.   والجهل  للتخلف  القرون  مصدًرا  نراه يف  كنا  الذي  الذم  اإلسالم  يذمون  اليوم  الناس  من  قلياًل  أن  ومع 

ولكن شيوع التحيز ضد اإلسالم ليس سببًا مينعنا من طى، فإن اإلسالموفوبيا مل متت ومل تقرتب من املوت.  الوس

واالستنتاج الصحيح بحجة إمكانية   والبحثإن االمتناع عن السؤال    التفكري املتوازن العقالين يف التاريخ اإلسالمي.

 جة إمكانية سوء استخدام التقنية لتسهيل الجرائم.سوء استخدام العمل، يشبه االمتناع عن التقدم التقني بح

ما دام اإلسالم يواجه انتقادات غري صحيحة، فإن عىل الباحثني املدركني لهذه املفاهيم الخاطئة واجبًا أن   

إن من أسوأ األفكار يف زمننا هذا، الفكرة التي نرشتها يصححوها باالستدالل الدقيق القائم عىل الحقائق املربهنة.  

حركات كثرية منها الجهاديون اإلسالميون ومنها اليمني املسيحي املسيس، القائلة إن اإلسالم يف جوهره ال يقبل 

الحديث.   الغرب  بها  يتصف  التي  الفعالية  ومعايري  واالتجاهات  مفهوم  الحريات  املؤدلجون  رصاع »يستعمل 

إن التحليل النزيه لتاريخ الرشق األوسط لن  الذي ال محيد عنه يف رأيهم لتصعيد التوترات العاملية.    «الحضارات

سيستمر مينع هؤالء املؤدلجني مام يعملون، ألن عقولهم مغلقة عىل األدلة املخالفة للنامذج التي يعتقدون بها.  

وسيس ثابتة،  صفات  ذوات  أنها  عىل  الحضارات  إىل  النظر  يف  يجعل هؤالء  هرميا،  ترتيبًا  ترتبيها  يف  تمرون 

الهرم.   قمة  املعنية حضارتهم يف  املنطقة  الحائرين يف  من  كثريًا  العمل  هذا  يساعد  قد  نفسه،  الوقت  ولكن يف 

يساعد قارئه عىل تقدير النتائج غري  وقد  وخارجها عىل تطوير فهم مفصل لسبب الفقر النسبي للرشق األوسط.  

 ليوم عىل هامش ما ميثله اإلسالم.املقصودة ملؤسسات تُرى ا 

الذاتية   قيمتهم  يستمدون  من  إىل  اإلساءة  لتُتَجنب  املؤسسات  انتقاد  عن  مُيتنَع  ما  كثريًا  هذه،  أيامنا  يف 

لها منافع هي أبعد    –كل املؤسسات االقتصادية– ولكن املؤسسات  وهويتهم الجمعية من القوانني واألعراف املحلية.  

تشكل هذه املؤسسات أمناط التعاون والتعامل، ودوافع إنشاء الرثوة االجتامعية والطأمنينة النفسية.    من الروابط

ومن ثم، فإن القيود الفكرية التي تفرضها املخاوف العاطفية من إزعاج االعتزاز املجتمعي  والفعالية االقتصادية.  

بل إن  هذا وإن االزدهار ال يناقض احرتام الذات.  الثقافة من تحسني أنفسهم ماديا.    لثقافة ما، قد تحرم أبناء هذه

من أجل ذلك فإن إبقاء أي التخلف االقتصادي يف عاملنا الذي يزداد ترابطًا يوًما بعد يوم، مصدر للعار والغضب.  

من إرثه املؤسيس قد عفا    أكرث من إثبات أن بعًضا  ق االقتصادي يرض تقديره لنفسهمجتمع يف حالة من اإلخفا

 عليه الزمن.
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بل إن الخوف من إزعاج املسلمني قائم عىل االفرتاض املسبق املعيب، وهو أن املسلمني رافضون للنقاش  

نعم، من املسلمني من يفضل العزلة والحامئية، ولكن هؤالء ال يعربون عن  الفكري وغري مبالني بتحسني أحوالهم. 

يريد كثري من املسلمني أن يعرفوا أي عنارص نظامهم االجتامعي هي التي أسهمت، وإن بال قصد وال توقع، البقية. 

يف محاولة لتوفيق  املآزق املؤسسية إن وجدت.    عىل  تغلبواويريدون أن يعرفوا إذا كانوا قد  بانسداد طريق التنمية.  

ن يفهموا الرتاث اإلسالمي، ليفرقوا بني ما بقي صالًحا  اإلسالم مع رضورات الحياة الحديثة، يريد هؤالء املسلمون أ 

وإقامته.   عليه  الحفاظ  دون  من  تقديره  ينبغي  فيه وما  ولكن  التاريخية،  الظواهر  فهم  عىل  الكتاب  هذا  يركز 

 إرهاصات باملقتضيات العملية للجهود اإلسالمية السرتجاع املؤسسات االقتصادية التي عفا عليها الزمن.

من الدارسني الذين مل يكن لقصة هذا الكتاب غنًى    –حرفيا–اعتمدت عىل دراسات مئات  يف كتابتي لهذا الكتاب،  

استعملت يف بعض األحيان أعاماًل قدمية ألدل عىل ارتباطات جديدة، أو ألقدم تفسريات  عن معلوماتهم وآرائهم.  

أسهمت مجموعة كبرية من الناس، كثري منهم   ألثبت خطأهم.    –أحيانًا–امتنع أصحاب هذه األعامل عن تقدميها، أو  

مؤلفون أصحاب كتب قيمة اقتبست منها يف كتبي، يف تطوير هذا الكتاب باقرتاحاتهم ومبادراتهم واعرتاضاتهم 

أشكر إيل ولنئ كان من الصعب ذكر كل من أدين لهم فكريا، فإن بعًضا منهم يستحق شكرًا خاصا.  وانتقاداتهم.  

وآفرن غريف، ومراد إيغون، ونويل جونسون،  ، ومايكل كوك، وروبرت كوتر، ومحمود الجمل،  سيزاكا، ومراد  برمان

وإرك جونز، ودانييل كلريمان، وديباك الل، وكلري مورغان، ومصطفى نبيل، وروبرت نلسون، ودوغالس نورث، 

لقراءتهم فصاًل أو أكرث من مسودة  وشوكت باموك، وجان فيليب بالتو، وديفيد بورز، وجارد روبن، وجون والس،  

هذا الكتاب واقرتاحهم تعديالت عليه، وأشكر عيل أكيلديز ولويد أرمسرتونغ وكينيث أرو ومراد بردال وفهد بشارة  

وعيل تشاركوغلو، وبول ديفيد، وهامننغ فانغ، وفتحي غدقيل، ومحمد جنتش، ورون هارس، ولورنس إيناكون،  

ليدون، ودونالد ميلر، وجويل موكري، وجفري  وكيفانتش كارامان، ومراد كوال لتورك، ونومي المورو، وغيزالين 

نوغنت، وفرجينيا بوسرتل، وفردريك بريور، وغاري ريتشاردسن، وكيمون سارجانت، وظاهر توبراك، إلثارتهم 

وتقدمي املبادرات،  النقاشات  بيانات رضورية،  هم  لتقدميه  آيدن  عاكف  وباومحمد  الشامات  أبو  بردل  وهانية  نو 

نيم   وألفارو  ميلر،  لوستيغ، وتسارلز  وديبي جونستون، وفيصل خان، وسكوت  بوزوفيتش  وإيفا  بردل  وسنان 

الفرتة   كوري، وفريات أوروتش، وأنانتديب سنغ، ومراد سومر، وسنغ هان تاك، ملساعدتهم إياي يف بحثي يف 

مر فاروق بهادور لقيامهم ببحوث أرشيفية وأشكر مسلم إتكيل وعالطويلة التي بحثت فيها مواضيع هذا الكتاب،  

دقيقة ومساعدتهم يف النقحرة، وسيث ديتشك وكارن فريد وسارة لرينر، ودميرتي كارتنيكوف وجاين تشان، من 

دار نرش جامعة برنستون، ملا سهلوه من إنتاج هذا الكتاب الذي كان مخطوطة يدوية فيها نواقص كثرية، وأخريًا،  

الواسعة يف    أشكر كريستوف غايل من مكتبة جامعة ديوك وجوان بلوم من مكتبة جامعة هارفارد ملساعدتهم 
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أنهم إيجاد املصادر والكتب.   ال يحمل املذكورون أي مسؤولية عن استخدامي ملساعدتهم، وال ينبغي أن يفرتَض 

 يشاركونني آرايئ يف هذا الكتاب.

 األستاذ شغلت منصب عندما  97–1996السنة األكادميية بدأ العمل الذي وجد طريقه إىل هذا الكتاب يف  

أولن  الزائر جون  برنامج  جامعة    يف  يف  يف  األعامل  كلية  والدولة، يف  االقتصاد  لدراسة  ستغلر،  جورج  مركز 

، عندما كنت أستاذًا زائرًا يف مركز الدراسات  1997كُتبت عنارص أخرى من املسودة األولية يف يونيو  شيكاغو.  

يونيو  االقتصادية ويف  ميونخ،  جامعة  يف1999أغسطس  – يف  زائرًا  زمياًل  كنت  عندما  النظرية ،  مجموعة   

، عندما كنت زمياًل 3– 2002سياسية، يف كلية العلوم االجتامعية، يف جامعة أسرتاليا الوطنية، ويف  االجتامعية وال

كنت أستاذًا زائرًا يف  ، عندما  5–2004يف مركز البحث بني التخصصات، يف جامعة كاليفورنيا الجنوبية، ويف  

 قسم االقتصاد يف جامعة ستانفورد.

يف   قدمتها  مبنحة  البحث  هذا  إيرهارت  مؤسسة  غوغنهايم  4–2003دعمت  سيمون  جون  ومؤسسة   ،

قدم برنامج رأس املال الروحي البحثي، يف معهد ميتانكسس، الذي متوله مؤسسة .  5–2004التذكارية بزمالة يف  

دعمت  مع البيانات وتنقيح املفاهيم والفحص اإلحصايئ.   موسًعا يل يف البحث يف مراحل جاًم جون متبلتون، دع

املرشوع كله أستاذية امللك فيصل يف الفكر والثقافة اإلسالمية يف جامعة كاليفورنيا الجنوبية، التي كنت أشغلها 

 .2007يوك، التي أشغلها منذ  ، وأستاذية أرسة غورتر يف الدراسات اإلسالمية يف جامعة د2007و  1993بني 

، عندما اكتملت أول مسودة كاملة لهذا الكتاب، كرمها مركز مركاتوس يف جامعة جورج 2008يف أبريل   

النرش.   التنظيم سبق  فكريا من  ماسون مبؤمتر جميل  متنوعة  النقاشات، وضعت مجموعة  عىل مر يومني من 

استفدت من تعليقاتهم تنظيم املسودة وتفسرياتها تحت مبضع النقد.    البارزين، املشكورين أعاله، وضعتالباحثني  

كان ندمي الوحيد هو استحالة النظر يف كل االقرتاحات التي  يف تحسني مادة الكتاب وطريقة عرض الحجج فيه.  

 قُدمت يل يف املؤمتر، ولكنني أبحثها اليوم يف مكان آخر، حيث أكتب عماًل يكمل مادة هذا الكتاب. 

توفري املرافق العامة يف »دت أجزاء من بعض الفصول عىل واحدة أو أكرث من مقااليت املنشورة. هي:  اعتم 

(، الصفحة 2001)   35، يف مجلة القانون واملجتمع، العدد  «الرشيعة اإلسالمية: أصول نظام الوقف وآثاره وقيوده

، مجلة التاريخ  «للتخلف االقتصادي يف الرشق األوسطاألزمة التجارية اإلسالمية: األصول املؤسسية  »و،  97–841

الصعود االقتصادي لألقليات الدينية يف الرشق األوسط:  »و،  46–414(، الصفحة  2003)  63االقتصادي، العدد  

غياب  »، و615–593(، الصفحة  2004)   33مجلة الدراسات القانونية، العدد    «دور التعددية القانونية اإلسالمية
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( الصفحة 2005، ) 53، مجلة القانون املقارن األمريكية، العدد  «يعة اإلسالمية: األصول واالستمرارالرشكة يف الرش

 . أشكر نارشي هذه املقاالت إلذنهم يل باستعاملها هنا.834–785

يف كتابتي لهذا الكتاب عن منطقة يُتَحدث فيها بلغات كثرية، تغريت تغريًا كبريًا مع الزمن، استحالت الدقة  

وأسامء الكتب، ذكرت أسامء املؤلفني   الحوايشطلقة يف النقحرة. ولكنني اتبعت بعض القواعد األساسية. يف  امل

كام تُلَفظ يف لغاتها األصلية. يف منت الكتاب، تجنبت نقحرة الكلامت املوجودة يف املعجم اإلنكليزي )منها: بازار 

(bazaar ( وقايض )kadi( وباشا ،)pasha .)) 

، Qur’a¯nبداًل من    Quranاستعملت املرادفات اإلنكليزية يف حال وجودها )مثاًل استعملت كلمة  للبساطة،   

(، ولكن عند إمكان االلتباس، وعند أول Al-Ka¯hiraبداًل من    Cairo، وكلمة  hajjبداًل من    pilgrimageوكلمة  

املراد اإلنكليزي  غري  املصطلح  وضعت  اإلنكليزية،  للكلمة  قوسني.  استعامل  بني  املصطلحات ف  نقحرة  بسطت 

العلم.   أسامء  يف  وأسقطتهام  والهمزة،  العني  يف  الحنجري  الوقف  سوى  أظهر  فلم  والفارسية  كل العربية 

لذا، كُتبت الكلامت الرتكية غري املوجودة  املصطلحات غري اإلنكليزية املكتوبة بالحرف الالتيني أبقيتها عىل أصلها.  

الكلامت املستعارة من العربية أو الفارسية، التي اتخذت معنًى مخصًصا يف الحكم العثامين، يف اإلنكليزية، ومنها  

الحديثة.   الرتكية  قواعد  ترجمة  حسب  النظامية  استعملت  والرتجمة  القرآن،  اقتباسات  داوود يف  نعيم جوزيف 

 املراجعة الجديدة يف اقتباسات الكتاب املقدس.

عند الحديث عن األفراد، مهام كانت عقيدتهم أو جنسيتهم، أُسقطت ألقاب اإلجالل واملكانة، إال عند الرضورة   

  BCEو  CEاستعمل اختصار    الغريغوري يف فصول الكتاب كلها.  ميألغراض إيضاحية، استُعمل التقوالتحليلية.  

  .B.C و  .A.D. وهام مقابالن لالختصارين الالتينيني  «ما قبل الفرتة العمومية»، و«الفرتة العمومية»للداللة عىل  

 عىل الرتتيب.

 تيمور كوران          

 ، كاروالينا الشامليةدورهام         

 2009ديسمرب           
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 الجزء األول 
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1 

 أحجية التخلف االقتصادي يف الرشق األوسط 

للميالد، ما كان زائر من إيطاليا أو الصني ليقول إن الرشق األوسط منطقة    1000يف مطلع األلفية الثانية، نحو عام  

نعم، قد تبدو املنطقة غريبة أو مبهمة، ولكن غرائبها ما كانت لرتسم  1فقرية، أو عاجزة تجاريا، أو بدائية تنظيميا.

العام. االقتصادي  التخلف  من  املنطق  صورة  هذه  تَُعد  الثالثة،  األلفية  مطلع  مع  متخلفة اآلن،  منطقة  بالعموم  ة 

اإلحصائيات.   القول مقدار وافر من  املنطقة وصولها اقتصادية، ويدعم هذا  أكرث من نصف رشكات هذه  تعترب 

يف املحدود للكهرباء أو االتصاالت أو النقل عقبة كبرية يف عملها، باملقارنة مع أقل من ربع الرشكات يف أوروبا.  

املتوقع العمر  املنطقة، متوسط  تتألف من   هذه  التي  الدخل،  عالية  الدول  بثامنية سنوات ونصف منه يف  أقرص 

آسيا.   أجزاء رشق  الغربية وبعض  الشاملية وأوروبا  الدخل  أمريكا  الفرد من  باملئة من متوسط   28يبلغ نصيب 

باملقارنة مع أمية معدومة  ثالثة أرباع الراشدين يجيدون القراءة والكتابة فقط،  و نصيبه يف الدول عالية الدخل.  

 (. 1.1تقريبًا يف الدول املتقدمة )الجدول  

كانت الطاقة الرشائية للعامل املتوسط يف لندن أو أمسرتدام ، كان الوضع مختلًفا.  1750يف أواخر عام   

يف    ضعفي نظريتها عند العامل املتوسط يف إسطنبول، التي كانت أكرب مدينة تجارية  إال  تبلغال  يف ذلك الوقت  

توسعت الفجوة بني املعيشة يف الرشق األوسط واملعيشة يف الغرب بعد ذلك، إىل أن   2.حوض املتوسط الرشقي

بالقياس    منذ ذلك الوقت، أصبح النمو اإلجاميل بني املنطقتني أقرب إىل التساوي.اشتعلت الحرب العاملية األوىل.  

 3غرب والرشق األوسط بقيت كام كانت قبل قرن من الزمن.النسبي، نجد أن الفجوة يف أوائل القرن العرشين بني ال

 1.1الجدول 

 ( 2007املؤرشات املقارنة لألداء االقتصادي )

املنطقة، أو البلد  

أو مجموعة  

 البلدان

مؤرش التنمية 

البرشية )األمم  

 املتحدة( 

متوسط العمر  

املتوقع لدى  

 الوالدة 

نسبة معرفة  

القراءة والكتابة  

البالغني عند 

)بالنسبة 

 املئوية(

الناتج املحيل  

اإلجاميل للفرد  

الواحد )بالدوالر  

 األمرييك( 

 9,418 74.7 69.4 0.73 الرشق األوسط 

 8,103 69.6 68.5 0.70 الجامعة العربية 
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 10,955 82.3 71.2 0.78 إيران 

 12,955 88.7 71.7 0.81 تركيا 

منظمة التعاون 

االقتصادي 

 والتنمية

)باستثناء 

 تركيا( 

0.94 77.8 99.0 33,755 

 5,383 93.3 72.9 0.78 الصني

 2,753 66.0 63.4 0.61 الهند

االتحاد  

اإلفريقي  

)باستثناء دول 

الجامعة  

 العربية( 

0.49 51.5 62.3 2,029 

 . )http://hrdstats.undp.org(  8–2007تقرير التنمية البرشية املصدر: برنامج التنمية يف األمم املتحدة، 

  30  عضًوا، وكان يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  22، كان يف الجامعة العربية 2007يف عام مالحظات:  

الناتج ينتمون إىل الجامعة العربية.    10عضًوا، منهم    53عضًوا من الدول الصناعية، وكان يف االتحاد اإلفريقي  

املتوسطات اإلقليمية واملنظمية مقسمة  .  2007املحيل اإلجاميل مقيس بطريقة تعادل القوة الرشائية بدوالرات عام  

السكاين.   التعداد  السلطة عىل  )العراق،  العربية  الجامعة  الدول يف  بعض  مؤرشات  إىل  الوصول  لنا  يتوفر  مل 

)الجمهوري  اإلفريقي  االتحاد  دول  بعض  وكذلك  الصومال(،  غامبيا،   ةالفلسطينية،  الدميقراطية،  الصحراوية 

وزميبابوي(. هذه  سيشيل،  بها.    ُحذفت  املتعلقة  املتوسطات  من حسابات  الجامعة  الدول  دول  عدد  يختلف  لذا، 

 العربية واالتحاد اإلفريقي الداخلة يف الحسابات بني أعمدة الجدول. 

إن سبب خسارة الرشق األوسط ملكانته مع انتهاء األلفية الثانية ليس انحداًرا يف األداء االقتصادي. بل عىل 

، منا نصيب 1913إىل    1820ت معيشة هذه املنطقة كثريًا يف األلفية السابقة. من  النقيض من ذلك، لقد تحسن

ثلثني،   الدخل نحو  العامليتني، تضاعف ثالثة أضعاف يف  و الفرد من  الحربني  املتواضع بني  النمو  بعد فرتة من 

سببه النمو البطيء باملقارنة مع الدول التي أصبحت اليوم أغنى دول    نسبيالذي حصل هو انحدار    4.  90– 1950

http://hrdstats.undp.org/
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ويبقى هذا اإلقليم أغنى من دول جنوب الصحراء اإلفريقية، وحتى الهند، ذات األداء النجومي منذ تسعينيات   5العامل.

 القرن العرشين. 

 االقتصاد الحديث. وتشمل تخلف الرشق األوسط عن الغرب ألنه تأخر يف اعتامد املؤسسات الرئيسة يفلقد   

هذه املؤسسات القوانني والترشيعات والنامذج التنظيمية التي أتاحت نشوء األنشطة االقتصادية التي تعد اليوم  

ق واسع يف منشآت خاصة طويلة  حشد املوارد املنتجة عىل نطا :– إال أشدها فقرًا –بديهية يف شتى أنحاء العامل، 

التطور بالقيام بالخدمات االجتامعية.ر متينة قاد، وتكليف كيانات  األمد حتى بعد مرور قسط صالح من   ة عىل 

وفاة   بعد  تعش  مل  ذرية  مشاريع  من  مؤلفة  األوسط  الرشق  الخاصة يف  القطاعات  بقيت  عرش،  التاسع  القرن 

قتًا، ال يزيد  عندما كان األفراد يجمعون مواردهم يف مشاريع ربحية، كان القصد أن يكون التعاون مؤ مؤسسيها.  

يف ذلك الوقت، كانت معظم الدول التي أصبحت اليوم متقدمة قد طورت مؤسسات أساسية عادة عن عدة شهور.  

لحشد املدخرات وإطالة آفاق التخطيط الفردية، واستغالل التقنيات الحديثة من خالل تنظيامت معقدة البناء. هنا  

 ة، ولوقوعه تحت الهيمنة األجنبية.سبب أسايس لتأخر الرشق األوسط عن معايري املعيش 

، مل تكن الحياة التجارية بني املنطقتني 1000سرنى أنه يف نحو عام  باختصار، هذه هي أطروحة الكتاب.   

مختلفة اختالفًا ظاهرًا. كانت الهيئات التعاقدية املتاحة يف الرشق األوسط للتجار واملستثمرين معروفة ومألوفة 

سبت قيمة كبرية بعد  مل تكن الفروق الظاهرة يف ذلك الوقت قد اكتوالعكس بالعكس.  عند نظرائهم يف أوروبا،  

ولكن مع هذا، حوت هذه الفروق بذور    يف دراسة سري الحياة التجارية أو اإلنتاجية االقتصادية أو معايري املعيشة.

من مجموع املؤسسات يف الغرب ولدت مؤسسات مالية الذي نراه اليوم يف التطور التنظيمي.  املديد    االنفصال

وتجارية متطورة أكرث فأكرث، أما املؤسسات يف الرشق األوسط فلم تنتج إال ركوًدا تنظيميا يف هذه القطاعات التي 

مبارش  سلطة  للدولة  عليها.  ليس  بها  ة  يتعاملون  األوسطيون  الرشقيون  كان  التي  املؤسسات  تلد  استدانة –مل 

مؤسسات أشد تقدًما، ومل تقدح تحوالت بنيوية مكنت من إجراء هذه التعامالت عىل نحو أشد    –واستثامًرا وإنتاًجا

تاج ابتكارات تنظيمية  مدة زمنية، أو أوسع نطاقًا. وإذ أخفقت مؤسسات الرشق األوسط يف إن  فعالية، أو أطول

 كبرية يف داخلها، فقد أعاقت أيًضا االستفادة من االبتكارات املنتجة يف أماكن أخرى. 

تقدم الفصول التالية األدلة عىل هذه الدعاوى كلها وتركز عىل املؤسسات االقتصادية الرئيسة يف الرشق  

أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين.    األوسط اإلسالمي قبل أن مير بفرتة اإلصالح املؤسيس املكثف، يف

 أدلة مهمة من املقارنة مع املناطق التي تشمل الدول التي تعد اليوم متقدمة.ستربز 



11 
 

. « الغرب»، أما اليوم فنسميها ببساطة  «العامل املسيحي الغريب»حتى وقت قريب، كانت هذه املناطق تسمى   

ألغراضنا يف هذا الكتاب، يتألف الغرب من املجتمعات األوروبية التي خضعت سياسيا وقانونيا ودينيا للرتاتبية 

عاشت بعض البابوية يف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، من القرن الثاين عرش إىل أوائل القرن السادس عرش.  

 6مانية.، موجًها جزئيا إىل الكاثوليكية الرو «إصالًحا»هذه الدول 

يف متشيطنا التاريخي للمنطقة يف هذا الكتاب، يخضع مصطلح الرشق األوسط نفسه لتعاريف عديدة.   

استُعمل املصطلح مبعنى مرن ليشمل كل العامل العريب وإيران، وتركيا أيًضا، إىل جانب شبه الجزيرة البلقانية،  

تنتمي إسبانيا إىل هذه املنطقة إىل أن  مية راكدة.  التي حكمها الرتك يف الفرتة التي بقيت فيها املؤسسات اإلسال 

املسيحية.   السلطة  إىل  وعادت  عرش،  الخامس  القرن  أواخر  يف  املسلمني،  أيدي  من  األندلس  يشمل  سقطت  ال 

املصطلح الهند وال آسيا الوسطى وال الرشقية وال إفريقيا جنوب الصحراء، وال يشمل جميع املناطق التي زرع فيها  

بقيت تحت الحكم   «الرشق األوسط»، معظم األقاليم التي أضمها تحت عنوان  1-1كام يظهر الشكل  اإلسالم غرًسا.  

،  1500، توسعت املنطقة لتشمل تركيا، ويف عام  1300يف عام  .  1880عىل األقل إىل عام    800اإلسالمي من عام 

 7شملت معظم البلقان.

 

 املؤسسات اإلسالمية وقابليتها للتغري 

تعريفه.  إن   من  بد  ال  آخر  زئبقي  مفهوم  تشكل  املؤسسة  التي  االجتامعية  االطرادات  من  نظاًما  باملؤسسة  أعني 

التعريف االطرادات االجتامعية التي نشأت عن قصد، ومنها العمليات يشمل هذا    8السلوكات الفردية وتتشكل بها.

ويشمل أيًضا األمناط التي تنشأ آثاًرا جانبية الختيارات أخرى، ومنها   القضائية والرضائب التي تفرضها الدولة.

 التوقعات القضائية املعتمدة عىل التاريخ، واملامرسات التعاقدية املعتادة، واألمناط التنظيمية. 

يف خالل الفرتة املدروسة، كان من أهم املؤسسات يف الحياة اليومية يف الرشق األوسط، الرشيعة اإلسالمية  

أما عمليا،  املقدسة، املعروفة كذلك باسم الرشع اإلسالمي. من حيث املبدأ، يشمل هذا الرشع كل األنشطة اإلنسانية.  

ا عن  مستقلة  بقوانني  محكومة  الحياة  مجاالت  بعض  الدينية.  كانت  يف العتبارات  السيايس  الخطاب  يف 

الرشع  عن  املستقلة  السلطانية،  األحكام  وهي  القانون،  تسمى  األحكام  من  فئة  نرى  العثامنية،  اإلمرباطورية 

 9اإلسالمي، وعن العرف، وهو األحكام املجتمعية القامئة عىل السوابق، ال عىل النص الديني أو الفقه.

لعبت الرشيعة دوًرا أساسيا يف التجارة وأسواق املال، وهام مجاالن تخلف فيهام الرشق األوسط تخلًفا  

كان الناس يتعاقدون بعقود تتبع منوذًجا إسالميا، وتفرضها املحاكم اإلسالمية، وكانوا  كبريًا إىل العرص الحديث.  
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الكبرية يف املنطقة يحصلون عىل خدماتهم من   كان سكان املدن  يتملكون األمالك حسب أحكام اإلرث اإلسالمي.

تقريبًا، كانت كل  األوقاف، وهي صناديق مؤسسة حسب الرشيعة اإلسالمية يقوم عليها مسؤولون دارسون للدين.  

املبادئ  املحاكم اإلسالمية، عىل يد قضاة مسلمني، وحسب  تُحاكم يف  األقل  التي فيها مسلم واحد عىل  القضايا 

 إن فك أحجيتنا إذن يتطلب إمعان النظر يف العواقب العملية للرشيعة اإلسالمية.  ة.الرشعية اإلسالمي

التغيري.    مستحيلة  الرشع  الثالث يف  السلطات  مجاالت  تكن  املستثمرين مل  اإلسالمي  الرشع  قيد  عندما 

قد تسعى مجموعات ضغط    اإلشكالية.والتجار واملقرضني بقيود معروفة، كان ميكن أن يُسعى لتسهيل هذه القيود  

يف هذا االتجاه مثاًل، إىل تأسيس محاكم تجارية متخصصة، ليس لها كبري اهتامم بالدين، عىل أن يكون قضاتها 

ولكن، مل نر هذه اإلصالحات حتى وقت لو تم هذا، لُعلمن مجاال التجارة واملال.  من صفوف املجموعات نفسها.  

، مل تتح املؤسسات التجارية واملالية القروسطية يف الرشق األوسط نشوء مؤسسات  قبل القرن التاسع عرشقريب.  

 أعقد تشابه التي يف االقتصاد العاملي الحديث.

 



13 
 

 

 

 1880و  1550و 800 أعوام حدود الرشق األوسط يف   1-1الشكل 
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حدد مؤرخو الرشق األوسط  مل تبق أقسام الرشع اإلسالمي املتعلقة بهذه املجاالت مجمدة باملعنى الحريف.   

التفسري جرت قبل العرص الحديث. د، كبري املفتني يف يقدم هؤالء املؤرخون فرتة أيب السعو   عدة تجديدات يف 

جدد  اإلمرباطورية العثامنية يف أواسط القرن السادس عرش، مثااًل مشعا يدل عىل التكيف يف الرشع اإلسالمي.  

أبو السعود تفسري أحكام الرشع يف مناسبات عديدة، وكثريًا ما كان ذلك برفق، سعيًا منه إىل إنهاء املسائل املشكلة، 

لكن أبا السعود مل يغري جوهر الرشع بطريقة تؤسس لتغيريات ثورية يف    10واجتناب التنازع.وتسهيل التعامل،  

عند الحديث عن عملية التحديث االقتصادي العاملي التي كانت جارية يف ذلك  نطاق النشاط االقتصادي ومجاله.  

لو عود إال كإلقاء حجر يف بركة.  الوقت، التي كانت إعصاًرا مل يرتك شاطئًا إال وأصابه، مل تكن تعديالت أيب الس

بعد موت أيب السعود بعدة عقود، ملا فاجأه يشء يف الحياة التجارية   1000بُعث رجل عاش يف القاهرة يف عام  

التاسع عرش حتى تشهد تغريات كبرية يف  ملدينته.   القرن  التجارة املرصية إىل خمسينيات  أن تنتظر  كان ال بد 

 نطاقها ومجالها. 

تظهر  أنصار   عندما  لذا، يشري  القائم.  بالوضع  األفراد  تعلق  إىل  ذلك  يرجع  قد  الركود،  مؤسسة مبظهر 

، الذين سادوا املشهد الثقايف يف أواسط القرن العرشين، إىل التقليدية واملحافظية بوصفهام «نظرية التحديث»

الجربية املناهضة للعلم ويقولون إنها يشري كتاب آخرون إىل املواقف    11خصلتني إسالميتني معاديتني لإلصالح.

العامل اإلسالمي. االقتصادي يف  بالتقدم  املتقدمة علميا ولكن    12عنارص ثقافية ضارة  الدول  الجربية شائعة يف 

كذلك فإن املحافظية شائعة حتى يف الدول التي تنمو منوا رسيًعا مبهر    13اليوم، ال سيام بني املتدينني من الناس.

إن الخصال االجتامعية العامة الثابتة د أحد أن يعيش يف بيئة متغرية جدا ليس فيها نقاط عالم ثابتة.  الرسعة، ال يو 

 ال ميكن أن تفرس يف نفسها الفروق بني املجتمعات. 

مشكلة أخرى يف تفسري التخلف االقتصادي بالخصال االجتامعية هي أن املجتمعات التي حكمها الرشع   

ففي مجال املؤسسات االقتصادية مثاًل، شهد القرنان  اإلسالمي عاشت فرتات من املرونة البنيوية الالفتة للنظر.  

با  املعروفة  األمانة  يحكم صناديق  إسالمي  قانون  نشوء  والتاسع  الرشاكة يف  الثامن  لقانون  وإصالًحا  ألوقاف، 

وضوًحا،  يف بعض املجاالت، مثل جمع الرضائب، مل تنقطع اإلبداعات واالستفادات من الثقافات األخرى.    14اإلسالم.

ما نحتاج إىل توضيحه إذن، ليس أن الرشق األوسط    كانت العادات أقل تقييًدا يف بعض األزمنة وبعض املجاالت.

بل أنه عىل امتداد األلفية الثانية، كانت التقاليد يف نفسه من الرتاث، وال أنه خاٍل من اإلبداع.    ال يستطيع أن يحرر

 الحياة االقتصادية الخاصة مرنة أكرث منها يف السياسة العامة.

الناس عن    القدمية، هي أن رضا  التحديث  التي تخالف األطروحة املركزية لنظرية  من األمناط املالحظة، 

مل يجد التجار املرصيون وأصحاب األموال يف القرن  ائم فيام يخص التنمية االقتصادية كان متنوًعا.  الوضع الق
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السادس عرش إشكااًل يف أن عقودهم التجارية مشابهة للعقود التي تعامل بها آباؤهم. باملقابل، كان رجال األعامل  

يف ذلك    15والتجارية التقليدية غري صالحة.  املؤسسات املاليةاملرصيون املتكاثرون يف القرن التاسع عرش يرون  

ومع أن بعًضا من نصحهم مل يجد    الوقت، كان األجانب يشجعون املجتمعات املحلية عىل تغيري مسالكها العملية.

تحديث    إال آذانًا صامء، فإن مجتمع األعامل املحيل كان مستجيبًا عىل نحو جدير باملالحظة لإلصالحات الساعية إىل

عندما دخلت املصارف إىل األرايض العثامنية، بدأت مجتمعات متنوعة   البنية التحتية املالية والتجارية للمنطقة.

 16تدعو إىل إنشاء فروع للمصارف يف أحيائها ومدنها.

وكانت فرتة  يف أواسط القرن التاسع عرش،  إن تزايد التعاقد مع األجانب كان سببًا قريبًا لتحول املوقف.   

رأى السكان املحليون أن    إصالحات، كانت املدن الكربى يف رشق املتوسط حاوية ألحياء راقية مليئة باألوروبيني.

وشعروا أنه قد يفيد اعتامد    األجانب يعيشون معيشة أفضل، ورأوا يف معايشهم املرتفة دلياًل عىل إنتاجيتهم األعىل.

جديدة. عملية  الن  مسالك  التقليد  والبلديات تطلب  البورصة  أسواق  منها  غريبة،  مؤسسات  إقامة  لألجانب  اجح 

وهو ما   –حدثت هذه اإلقامة يف النهاية   والقوانني الداعمة للرشكات الكبرية القادرة عىل أن تعيش بعد مؤسسيها.

 كلمة الفصل مل تكن للمحافظني والجربيني، وإن كان لهم أثر.العىل أن يدل 

 

 عىل التخلف املؤسيس  األدلة 

قبيل أول اإلصالحات البنيوية يف الرشق األوسط، التي كانت تسعى إىل تحديث  و يف أوائل القرن التاسع عرش،  

ويف حني كانت الرشاكات  القطاع الخاص، كانت الحياة االقتصادية بدائية باملقارنة مع املسالك الغربية الناشئة.  

عة رشكاء يجمعون مواردهم ملشاريع قصرية األمد، كان الغربيون يشكلون  التجارية يف الرشع اإلسالمي تشمل بض

املساهمني. آالف  حتى  أو  مئات  أو  فيها عرشات  كان    منشآت  األوسط،  الرشق  التقليدية يف  االئتامن  أسواق  يف 

لبنوك  املقرضون أفراًدا يستطيعون إقراض مبالغ صغرية. أما يف الغرب، كان الناس قادرين عىل االستفادة من ا

النطاق. املنتجة واسعة  املشاريع  الناس إىل  املال من عامة  التي توجه رؤوس  مل توجد أسواق بورصة   التجارية 

كانت أسواق البورصة لتجارة الحصص يف رشكات الرشق األوسط املحلية، التي كان من شأنها الزوال بعد مدة.  

 يف الرشكات طويلة األمد متى شاؤوا. تربز يف الغرب، حيث كان املستثمرون يستطيعون تسييل حصصهم

من الفجوات األخرى تقديم الخدمات الحرضية يف املنطقتني. يف الرشق األوسط، كان الوقف هو الذي  

قلة مالءمته   األمانةيف وجه التقدمات التقنية الرسيعة، أثبت هذا النوع من صناديق    يقدم هذه الخدمات تقليديا.
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الحلتقديم الخدمات الحديثة.   البلدية، وهي مرفق نظامي معروف يف  الغربية، فكانت  أما  كم املحيل يف أوروبا 

 للتكيف مع الحاجات املتغرية للمدن.  أنسب

سات املستوردة املزروعة مجال املؤسسات اإلسالمية املختلة. أواسط القرن التاسع عرش، قلصت املؤس  ذمن 

كانت هذه املحاكم تقيض حسب  من أمثلة هذا األمر املحاكم التجارية التي تأسست يف أواسط القرن التاسع عرش. 

القضايا انحرس  نعم، بقيت املحاكم اإلسالمية تعالج نزاعات تجارية، ولكن نصيبها من  القانون التجاري الفرنيس.  

وملا كان من شأن هذه اإلصالحات أن تنرش األساليب التجارية الغربية وتغيب األساليب اإلسالمية   انحساًرا كبريًا.

اقتصادي.   بأنها تغريب  املستوردة مل تستنسخ نظرياتها يف  التقليدية، كانت كثريًا ما توصف  املؤسسات  ولكن 

تامً  استنساًخا  دامئًا.  الغرب  اسا  قد  الغرببل  من  املستوردة  املؤسسات  الغريب،   أحيانًا  تعملت  النفوذ  لتقليص 

 والحفاظ عىل العادات القدمية، بل وإنشاء تقاليد جديدة. 

مية يف أواسط القرن التاسع عرش. تاريخيا، من األمثلة املدهشة لالستعارة الخالقة، تطوير البنوك اإلسال  

ألفته أي رشكة مفهوًما متناقًضا.    «البنك اإلسالمي»كان مفهوم   البنوك اإلسالمية عىل نطاقات أوسع مام  عملت 

املصارف البنك اإلسالمي رشكة، والرشكة هيئة تنظيمية غريبة عن الرشع اإلسالمي.  خاصة قبل القرن التاسع عرش.  

إذن   مبتَدع»اإلسالمية  ليجعل  17.«تراث  ال  الغربية،  املؤسسية  النامذج  مصمموه  االقتصادية استعمل  الحياة  وا 

، عىل  «إسالمي»اإلسالمية أقرب إىل التغريب، بل للتشجيع عىل االدخار واالستثامر واالقرتاض واإلقراض عىل نحو  

 18األقل يف مظهره الخارجي.

األدق إلنجازاتها هو    الوصف  أن  املؤسسية، نجد  الدوافع وراء هذه االستعارات  النظر يف  التحديث »عند 

االقتصادي»وليس    «االقتصادي الذين   .«التغريب  العرشين،  القرن  أواسط  يف  التحديث  نظرية  أصحاب  أخطأ 

انتقدناهم من قبل عىل استعامل املحافظية تفسريًا للتخلف، بداًل من اتخاذها مالحظة تتطلب التوضيح، أخطؤوا  

ديث يقتيض التبني الكامل للمؤسسات  يرى أصحاب هذه النظرية أن التح  يف املساواة بني التغريب والتحديث.

إن اإلصالحات االقتصادية التحديثية، التي تتألف من تغيريات  . أما هنا فللمفهوم معنًى أضيَقواملعتقدات الغربية. 

مؤسسية تدعم التجارات واسعة النطاق وطويلة املدى وكبرية التعقيد، هي أدوات للحاق بالدول الغنية من حيث 

ال يلزم أن تكون هذه اإلصالحات تقليًدا أعمى أو   ك، إذ تقدم للفاعلني االقتصاديني مرونة أكرب.اإلنتاج واالستهال

 إلغاء للفروق. 

مل يرد أحد    هذا املعنى األضيق متفق مع أجندات عدة إصالحيني ترك وعرب وإيرانيني يف القرنني املاضيني. 

كان الهدف    19بل عدل كل مستورد املؤسسات املستورَدة حسب الظروف املحلية.  أن يلغي املميزات الثقافية لبلده.
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يف االقتصادات التقليدية التي    املشرتك هو استنساخ إنجازات غربية معينة، وليس استنساخ الثقافة الغربية كلها.

قرتضون من املقرضني لفرتات قصرية من الزمن. كانت عقود االئتامن  عاش فيها هؤالء اإلصالحيون، كان الناس ي

لبنوك التي ل  مل يكن  ال تشمل عادة إال وعًدا شفهيا، ومل يكن القضاء يف النزاعات التجارية معتمًدا عىل التوثيق.

االت عىل  تعتمد  أن  واملرصيني  الرتك  اإلصالحيني  رعاية  تحت  عرش  التاسع  القرن  خمسينيات  يف  فاق تأسست 

كانت عمليات هذه البنوك، األكرث واألكرب من عمليات املقرضني األفراد، تستوجب التوثيق حسب إجرائيات  الشفهي.  

كان من وظائف املحاكم التجارية الجديدة املؤسسة خارج النظام القانوين اإلسالمي حل النزاعات التي    نظامية.

 تشمل القطاع املرصيف الحديث. 

التاسع عرش، الذي شهد انطالق اإلصالحات الكبرية، كان العامل قد دخل حقبة اقتصادية يف أواسط القرن   

كام يدل اسم هذه الحقبة، فإن أهم أوصافها هو التوسع االقتصادي   20االقتصادي الحديث. جديدة، هي حقبة النمو

اسات مؤقتة عىل طريق  نعكاملستديم لنفسه برسعة غري مسبوقة، ولنئ كانت االنكامشات ممكنة فيه، فليست إال ا

صاعد. لهذه الحقبة أوصاف أخرى، منها: التغري التقني الرسيع، وتضاعف مدد الحياة، والتحرض الجامعي، وتوفر 

قد تكون أصول هذه األوصاف غائبة عن اإلصالحيني  خاصة معقدة.    منظامت أدوات تجميع رؤوس األموال يف  

 ا أنها أصبحت رشوطًا للتقدم االقتصادي. املسلمني يف القرن التاسع عرش، ولكنهم شعرو 

إن القول بأن النمو االقتصادي الحديث يعتمد عىل عدة قدرات تنظيمية ال يفرتض وجود طريق واحد فريد   

العالية. املعيشة  مستويات  أو  العالية  االقتصادية  اإلنتاجية  إىل  تتطلب   للوصول  النتائج  هذه  أن  يفرتض  ولكنه 

تحوالت مؤسسية جوهرية متكن املستثمرين واملقرضني واملقرتضني والتجار واملنتجني من العمل عىل نطاقات 

العصور   األمر عليه يف  بكثري مام كان  أطول  آفاق زمنية  أكرب بكثري، وعىل  قبل، من خالل منظامت  أوسع من 

يبق  الوسطى. مل  هذا،  علمنا  عن   فإذا  الحالية  الحقبة  متيز  التي  والتقنيات  التنظيمية  األشكال  أن  نعرف  أن  إال 

قبل امليالد، وحقبة الزراعة املستقرة    8000وهام حقبة ما قبل التاريخ التي امتدت إىل عام  –الحقبتني السابقتني  

فرتة طويلة عىل عام  بقيت غائبة عن الرشق األوسط حتى بعد مرور  –1750التي امتدت منذ ذلك الوقت إىل عام 

 ، الذي يعد بداية النمو االقتصادي الحديث.1750

 

 مصادر أخرى للتخلف 

نقص يف  »، من هيئة متألفة جميعها من مفكرين عرب، إىل  2002، صدر عام  تقرير تنمية برشية عريبيشري أول  

اإلنسانية»، و«الحرية القدرات واملعارف  اليوم.  « نقص يف  العريب  العامل  إىل أساليب   21يف  األول  النقص  يشري 
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إىل  والوصول  الدرايس،  التحصيل  قلة  إىل  الثاين  النقص  ويشري  والسياسية،  املدنية  للحريات  املعادية  الحكم 

الثقايف.   القيود نفسها قدمية.  املعلومات واالبتكار  أن هذه املصطلحات حديثة، فإن  الزمن، ومع  قبل قرنني من 

األمور.  ال  للمنطقة مقتضيات هذه  املراقبون  التقني يف  حظ  التخلف  إىل  الواسعة  يرجع إطالق هذه اإلصالحات 

وقلة التعليم بني السكان، وقلة الحيوية يف الحياة   ،الستثامرط، وإىل تثبيط دول الرشق األوسط لالرشق األوس

 الفكرية.

إذا كانت أزمة القرن التاسع عرش متعددة املجاالت، يحق للمرء أن يسأل إن كان الرتكيز عىل أوجه القصور  

أحجيتنا.   لحل  السبل  أفضل  الخاصة هو  االقتصادية  املنظامت  السبب يف  أخرى هي  تكون مشكلة  أن  أال ميكن 

تكون أساليب الحكم مثاًل هي التي حدت    هل ميكن أناألسايس للتخلف، وأن يكون الركود التنظيمي مجرد أثر لها؟  

 الهيئات التنظيمية املتاحة أمام رائدي األعامل؟ 

ميكن تحسني مشكالت كثرية يف املنطقة بالرتكيز عىل دور الدولة يف تقديم البنية التحتية االقتصادية  

امللكية. املعرفة، والبحث يف  وفرض حقوق  إنتاج  أيًضا أن يوجه تركيزه إىل  للمرء  التي ميكن   تحوالتها والطرق 

االقتصادية.   للتحديات  الفكرية االستجابات  الحياة  فيها  املرتبطة مبشكالت  قيدت  النامذج  الحقيقة، كل هذه  يف 

بعض.   بعضها يف  يؤثر  بينها،  فيام  متصلة  األوسط  للمسار الرشق  الجذري  السبب  هو  واحد  عامل  اعتبار  إن 

هذا هو الوهم   22.«مغالطة األولوية املطلقة»وامل آثاًرا له، هو وقوع يف  التاريخي للرشق األوسط، واعتبار بقية الع

يف العالقة املعروفة بني البيضة والدجاجة، ال  الذي يظن صاحبه أن أي سلسلة سببية ال بد لها من مبدأ واحد.  

 كال الطرفني منتِج ومنتَج، وهو ما يجعل العالقة ثنائية االتجاه.وجود لنقطة انطالق مطلقة. 

إن بني كل اثنني من املتغريات التي حاول املصلحون يف القرن التاسع عرش إصالحها عالقًة ثنائية االتجاه.  

رفة العامة، وتقنيات اإلنتاج، واملؤسسات  املعظام اجتامعي كل متغرياته مرتابطة.  وكل هذه العالقات مؤسسة لن

ليك نحصل عىل عامل مستقل لألداء االقتصادي، ال بد أن نرجع  التجارية، والبنى الحكومية، كلها بنى تطورت مًعا.  

ولكن   23متدت عرشات آالف السنني.إىل الجغرافيا أو املناخ، وهو ما استعمله جارد دياموند يف تفسري أمناط عاملية ا 

التي يهتم بها هذا   املؤسسية  املسارات  الثبات واالتساق يستبعدها من تفسري  الطبيعية من  العوامل  اقرتاب هذه 

إن املناخ املستقر ال يستطيع أن يفرس تطوير قانون تعاقد إسالمي يف القرون اإلسالمية األوىل، وال اعتامد الكتاب.  

وإذا التزمنا باألمناط املجتمعية التي تسمى مؤسسات، فعلينا أن نعرف القانون التجاري الفرنيس بعد ألف عام.  

رية، املعروفة بالربهان الدائري أيًضا، ستربز سواء  إن مخاوف الدو أنه ما من مؤسسة مستقلة عن بقية املؤسسات.  

لذا، ستكون نقطة االنطالق يف هذا البحث عشوائية    ركزنا عىل التقنية أو املعرفة أو الدولة أو املنظامت الخاصة.

االتجاه.   مهام تكن العالقة السببية التي يبدأ بها البحث، لن نلبث طوياًل إال وقد وجدنا عالقة معاكسة لها يفمتاًما.  
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أحادي االتجاه إىل نظام معقد ميلء بالعالقات   اخطي  امنوذجً بدأ    ماستظهر آثار التلقيم الراجع هذه يف تحويل  

 الدائرية عىل طريقة البيضة والدجاجة. 

مبارشة، وتفضل    تظهر  بقع ضوء  تحليلية  توجد ألسباب  قد  املعقدة،  األنظمة  دراسة  هذا، حتى يف  مع 

تخلف    استمراريف دراستنا هذه، مل تسهم هذه املتغريات إسهاًما متساويًا يف    املتغريات عىل غريها. مجموعة من  

خذ مثاًل التكنولوجيا والقدرات التنظيمية، كان الرشق األوسط متخلًفا يف املجالني يف القرن التاسع عرش.   املنطقة.

قو  املنطقة، كام كانت  غائبة عن  الضخم  اإلنتاج  أساسيات  الرشكات.  كانت  فكان   إنجلرتاأما  انني  وأملانيا وفرنسا 

األمران حارضين فيها، وهو ما أتاح لرواد األعامل أن يشكلوا رشكات ضخمة قادرة عىل استقالل التقنيات الجديدة.  

التقني  الركود  بسبب  العاملي،  االقتصاد  يف  ينافسوا  أن  األوسطيني  الرشقيني  األعامل  رواد  عىل  صعب  لذا، 

 . والتنظيمي

ولكن هذين الوجهني للتخلف مل يكونا مشكلتني متساويتني يف صعوبة الحل. ميكن شحن محرك بخاري  

لكن زرع األدوات التنظيمية لالستفادة من اآلالت الصناعية إىل القاهرة، مع تقنييه ومواده األولية الالزمة لإلنتاج. 

ال بد من وجود نظام قانوين معقد، ومهن  ال ميكن تأسيس سوق أسهم بني ليلة وضحاها.    كان أصعب بكثري.

ال يستطيع األجانب الذين ال يعرفون الثقافات املحلية متخصصة متعددة، ومدارس لتدريب املختصني وإجازتهم.  

لذا، كان غياب أسواق تجارة حصص الرشكات عقبة صعبة يف طريق التقدم    واللهجات تقديم كل املهارات الالزمة.

يفرس هذا املثال منح أولوية تحليلية    ط، أصعب من تأخر الحصول عىل اآلالت الصناعية.االقتصادي للرشق األوس

 أكرب للتحوالت املؤسسية. 

يجدر القول إن القدرات التنظيمية أثرت يف اإلبداع التقني ويف القدرة عىل االستفادة من التقنيات األجنبية.  

مه العلمي والتقني، كذلك فإن تنظيم اإلنتاج شكل دوافع  كام أن أساليب التدريس يف الرشق األوسط أثرت عىل تقد

من ثم، إن التاريخ املؤسيس للرشق األوسط من العوامل املسؤولة عن   24التغري التقني والنشاط الثقايف عموًما.

 عجزه املعريف الحايل.

 

 التنمية التنظيمية الخاصة أمام تطور الدولة 

ألن منظامت الحكم    التنمية التنظيمية يف الرشكات الخاصة عىل تطور بنى الدولة،إن املنطق السابق ال يفرس تقديم  

انظر إىل تصنيفات الرشق األوسط العريب املنخفضة ليست أسهل إقامًة من مؤسسات التجارة أو املجتمع املدين.  
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اإلصالحات السياسية   دامئًا يف مجاالت الحقوق املدنية والفعالية الحكومية وسيادة القانون، عىل الرغم من كل

 عندنا ثالثة أسباب للبدء بالقدرات التنظيمية الخاصة. (. مع هذا، 1.2التي جرت يف القرن املايض )الجدول 

 

 1.2الجدول 

 ( 2009–2008املؤرشات املقارنة لألداء السيايس )

املنطقة، أو البلد  

أو مجموعة  

 البلدان

الحريات املدنية  

)أكرب   1من 

 10حرية( إىل  

الحقوق  

  1السياسية من 

)أقوى الحقوق(  

 10إىل 

مدركات الفساد  

  10إىل  1من 

 )أقل فساًدا(

سيادة القانون  

 من 

  2.5إىل  2.5-

 )األعىل( 

 0.3– 2.9 5.6 5.1 الرشق األوسط 

 0.6– 2.8 6.1 5.4 الجامعة العربية 

 0.8– 1.8 6.0 6.0 إيران 

 0.1 4.4 3.0 3.0 تركيا 

منظمة التعاون 

االقتصادي 

 والتنمية

)باستثناء 

 تركيا( 

1.4 1.1 6.8 1.2 

 0.3– 3.6 7.0 6.0 الصني

 0.1 3.4 2.0 3.0 الهند

االتحاد  

اإلفريقي  

)باستثناء دول 

الجامعة  

 العربية( 

4.1 4.2 2.6 –0.8 
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، أول عمودين، )http://www.freedomhouse.org(  2008،  تقرير الحرية يف العاملفريدوم هاوس،    املصادر:

الدوليةو  الفساد،  الشفافية  مدركات  سيادة  )http://www.transparency.org(  2009،  مؤرش  ومؤرشات   ،

 . )http://info.worldbank.org/governance)  2008القانون الصادرة عن البنك الدويل، 

الجدول    :مالحظات انظر  البلدان،  مجموعات  عن  أكرث  حسا1.1ملعلومات  املستخدمة يف  السكان  تعدادات  ب  . 

 .2005املتوسطات من عام 

 25املنظامت الخاصة.ًما كبريًا للدولة، باملقارنة بلقد كرس مؤرخو الرشق األوسط اهتامتعليمي.    أول سبب

هذا ألن األرشيفات الرسمية، املليئة بالوثائق التي تتحدث عن وظائف الدولة، تبالغ يف دور الدولة يف حياة الناس،  

املؤرخني.   بني  شائعة  أصبحت  التي  الدولة،  عىل  املتمركز  التاريخية  الروايات  هذا  وتناسب  أسباب  تكن  مهام 

وقد يتيح،  تامل التقدم بالنقاش بشأن تخلف املنطقة.  التشويش، فإن البدء بالحياة االقتصادية الخاصة يرفع اح

 26كام سرنى، تحديد عالقات تبعية اجتامعية معقدة ال تتحكم بها الدولة وال تستطيع أن تتحكم بها.

يشيع بني داريس الرشق األوسط رأي شائع هو السبب الثاين للبدء بالتنظيم الخاص هو املرونة املؤسسية.   

أساسيً أن   مبدأ  كانت  الحكم.  التقليدية  التاريخ  ا يف  املشهورة يف  محمد جينك  أعامل  مثاًل يف  الرأي  يظهر هذا 

ا يف عقليات النخب العثامنية، ويربط الذين يتابعونه يعترب جينك التقليدية عنرًصا أساسيً   27االقتصادي العثامين.

التاريخ اإلداري يف الرشق األوسط فيه أمثلة كثرية  ولكن    دال.يف هذا الرأي هذا االتجاه بآيات قرآنية تدعو إىل االعت

كام الحظنا من قبل، تغريت نسب الرضائب وطرق جبايتها مرات عديدة مع تغري عن التكيف مع ظروف جديدة.  

قد تستجيب الدولة للتهديدات  خالفًا للتفسري الشائع، ال يدل هذا األمر عىل فعالية اإلدارة.    28التحديات والفرص.

ما من شك أن السالالت الحاكمة كان عندها من املرونة ما  مبعالجة األعراض بداًل من النظر يف أسبابها العميقة.  

قرونًا.   السلطنة  العثامنييكفي إلبقائها عىل كريس  الدولة  نهاية  عندما سقطت  األوروبية يف  اإلمربيالية  أمام  ة 

يتحقق   أن  ال ميكن  هذا  العمر  إن طول  الستمئة.  بعد  والعرشين  الثاين  عامها  ذلك  كان  األوىل،  العاملية  الحرب 

 بسياسات مقيدة باملايض. 

إبراز للمامرسات التي أدت    ، هناكيف توجيه أنظارنا إىل أجزاء املجتمع البعيدة عن سلطة الدولة املبارشة 

ستظهر الفصول التالية أن العقود التجارية املسجلة يف املحاكم العثامنية يف القرن السابع عرش كانت  إىل الركود.  

عام   املنطقة يف  سادت  التي  للعقود  جوهرها  الخدمات  .  1000مطابقة يف  يقدم  كان  الذي  النظام  فإن  كذلك 

إذا كانت العطالة تفرس إخفاق الرشق األوسط يف اللحاق لذا،  سبقت.    كثرية   االجتامعية كان موجوًدا منذ قرون 

 بأوروبا الغربية، فإن الحياة االقتصادية الخاصة، ال اإلدارة العامة، هي التي ينبغي أن يتجه إليها اهتاممنا األويل. 

http://www.freedomhouse.org/
http://www.transparency.org/
http://info.worldbank.org/governance
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لعريف أولوية تحليلية عىل القانون  بعبارة التصنيف القانوين الثاليث املألوف لدى املؤرخني: إن للقانونني الديني وا

 السلطاين.

كانت الدول األوروبية  إذا    29التربير األخري ملنح التنظيم الخاص األولوية هو أنه مام يحدد قدرات الدولة. 

صدرت طرائقها إىل الدول يف الرشق األوسط، فإن من أهم أسباب ذلك أن أسواق االئتامن يف الرشق األوسط كانت  

إن القيود التنظيمية يف الرشق األوسط، ومنها غياب البنوك وأسواق األسهم، حدت من   تقدًما منها يف أوروبا. أقل 

أعاق التقدم االقتصادي يست املسألة هنا ما  مرة أخرى، لمعروض رأس املال الوطني املتاح لدول الرشق األوسط.  

ؤثر يف كل يشء، لذا فإن قدرات الدولة والحياة  يف النظام االجتامعي املرتابط، كل يشء ييف الرشق األوسط.  

 أين نبدأ البحث، ال إىل أين يقودنا. املسألة هنا االقتصادية الخاصة يعتمد كل منهام عىل صاحبه. 

 

 التعامل مع املناطق األخرى 

يقول هذا الرأي    يف النقاشات الباحثة عن سبب تخلف الرشق األوسط، يشري أحد التفسريات بإصبعه إىل األجانب.

تعتمد تنويعات كثرية من هذه   من العامل. «شاك بنفسه»، «منهوب»، «تابع»إن آالت الغرب حولت املنطقة إىل جزء 

: إذا ربح الفرنسيون والربيطانيون، فال بد أن «صفرية املجموع»الحجة عىل الوهم بأن كل التعامالت االجتامعية  

شك أن األوروبيني الذين كانوا قد استعمروا كثريًا من الرشق األوسط يف الحرب  ال    30السوريني والعراقيني خرسوا.

، التي كانت أحيانًا مخالفة ملصالح املجتمعات املحلية. مع هذا،  الخاصة  العاملية األوىل كانوا يسعون يف أجنداتهم

ترتك هذه لسجل التاريخي.  فإن التفسريات التي تنسب تخلف املنطقة إىل التدخل األجنبي تغيب جزًءا مهام من ا

ناقشنا أسئلة التسبب واملسؤولية التفسريات أسباب السقوط أمام اإلمربيالية يف ذلك الوقت، وعدم السقوط قبله.  

ما يجدر معرفته هنا هو أن التطور االقتصادي يف الرشق األوسط كان بال  يف الفصول األخرية من هذا الكتاب.  

  العامل أجمع. شك مرتبطًا بالتطور االقتصادي يف

الغربية تدقيًقا خاصا.    أوروبا  املنطقة مع  األقل مبدئيا، مل يصبح ألسباب عديدة، تستحق تعامالت  عىل 

هذا، وعندما تفاقمت الفجوة حتى صارت أزمة، كان الغرب أول  الرشق األوسط متخلًفا إال يف عالقته مع الغرب.  

كانت اإلصالحات التي تبعت هذه األزمة قد دخلت إىل أخريًا،  وجهة يتجه إليها القادة للبحث عن حلول مؤسسية.  

أتاحت هذه االتفاقيات للغربيني أن   الرشق األوسط عىل يد التجار الغربيني الذين كانت تحميهم اتفاقيات التجارة. 

 .الغربية حسب أصول مؤسساتهم يف دول الرشق األوسط يتاجروا
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أتاحت اتفاقيات القرن  وسط عند النظر إىل هذه االتفاقيات.  تربز أحجيات كثرية يف شأن تأخر الرشق األ  

م مواريثهم حسب قوانني املواريث يف السابع عرش للتجار أن يعملوا بحسب قوانني بالدهم األجنبية، ليك تقس  

من خالل هذا الرشط، تجنب التجار تشتت أمالكهم، وهو أمر كثري الوقوع يف الرشع اإلسالمي.   أوطانهم األصلية.

الغريب هنا أن هذه الحقوق  حمت االتفاقيات أيًضا التجار األجانب من الدعاوى غري املوثقة يف املحاكم املحلية.  

 وغريها مل تكن ممنوحة للتجار املحليني.

كانت الدوافع وراء هذه االتفاقيات معقدة، ولكن منها أن هذه الحقوق املمنوحة لألجانب تعزز الفعالية  

هكذا، نقلت الحامية من القضايا غري املوثقة إجراءات حل النزاع من التعامالت الشخصية إىل التعامالت  التجارية. 

األورويب، فإن أوروبا كانت تنتقل من التعامالت  كام وثقت األعامل املؤرخة للتحديث االقتصادي    غري الشخصية.

االتفاقيات.   فيها هذه  التي كانت تكتب  الفرتة  الشخصية يف  التعامالت غري  كانت بعبارة أخرى،  الشخصية إىل 

املعقد.   التنظيم  القامئة عىل  للعالقات  الطريق  تفسح  الشخصية  املعارف  القامئة عىل  االقتصادية  يف  العالقات 

الش معرفة خصية،  التعامالت  أو عىل  أنفسهم،  التجارة  أقران  مع  مستقبلية  تعامالت  توقع  املكاسب عىل  تعتمد 

أما يف التعامالت غري الشخصية، فإننا نعلم سلوكهم السابق، أو عىل القدرة عىل نرش معلومات سوء الترصف.  

فيها عىل   تعتمد  التجارية  املكاسب  أن  أعامل دوغالس نورث وأفرن غريف،  اإللزام  من  املتخصصة يف  املنظامت 

يف الفرتة التي كان فيها األجانب يفوزون بحاميات من القضايا غري املوثقة، كانت املحاكم اإلسالمية   31بالعقود.

 يدل هذا عىل شيوع التعامالت الشخصية.عموًما تقيض يف القضايا عىل أساس الشهادة الشفهية وحدها. 

إعادة  ؤسسية لتعامالت الرشق األوسط مع الغرب قد مينحنا أفكاًرا تخدم  لذا فإن التحقيق يف األبعاد امل 

نشأت الفروق التنظيمية بني تجار الغرب والرشق األوسط قبل نصف ألفية عىل املصالح العاملية إىل حالة اتفاق.  

األوسط.   الرشق  العام يف  االقتصادي  التخلف  م األقل من ظهور عالمات  الفروق عىل  أثر هذه  أن  ستويات  ومع 

  املعيشة كان يف أول األمر ضئياًل، فإنها قد هيأت لفجوة جادة نشهدها اليوم يف فرتة النمو االقتصادي الحديث. 

إىل إقامة مؤسسات سهلت التحوالت  أدت الفجوة النامية يف األداء االقتصادي بعد ذلك، بدًءا من القرن التاسع عرش،  

ت األجنبية مل ال شك أن آثار املؤسسا التي مكنت الرشق األوسط من النمو مبعدالت مل يعرفها من قبل يف التاريخ.  

مل يكن لبعض رشوط االتفاقيات مكاسب ظاهرة للمنطقة، من ذلك مثاًل اإلعفاء من بعض تكن جميعها إيجابية.  

رة الطويلة املدى، مع الرتكيز عىل اإلنتاج واالستهالك، ترينا أن امليزانية قد استفادت  مع هذا، فإن النظالرسوم.  

 استفادة جمة. 

يف األلفية الثانية، استفاد الرشق األوسط كذلك من التعامل مع املناطق األخرى، من ذلك إفريقيا الجنوبية   

رة، أما  ألوسط كان هو أصل املؤسسات املصد  الفرق يف هذه الحاالت أن الرشق ا و   وآسيا الوسطى والهند والصني.
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رافق التعامالت مع هذه املناطق دخول جامعي يف اإلسالم من أهلها، وتنب   يف حالة الغرب، فقد كان هو املتلقي.

لهذه املناطق الداخلة يف اإلسالم تدفقات موردية، منها الرضائب التي تُرَسل إىل الحكام   كان للمؤسسات اإلسالمية.  

ولكن البارز هنا هو املنافع املؤسسية التي اكتسبتها هذه املناطق من دخول اإلسالم قبل   القاهرة أو إسطنبول.يف  

 الفرتة الصناعية، التي شجع فيها التنافس االقتصادي العاملي الدوافع إىل التخيل عن املؤسسات اإلسالمية.

 

 األقليات الدينية 

ني املؤسسات اإلسالمية قبل العرص الحديث، أن املسلمني كانوا ملزمني  اجتامع الدخول يف اإلسالم وتبمن أسباب  

 كان عىل غري املسلمني أن يتبعوا الرشع اإلسالمي يف شؤون الرضائب واألمان.   باتباع أحكام الرشع اإلسالمي.

من هنا، كان لغري املسلمني أن يتجنبوا   32لهم الحرية أن يعملوا فيام بينهم بقوانني من اختيارهم.  تبالعادة، كان

منظامتهم  يف  نزاعاتهم  وحلوا  املسلمني،  بغري  تعاملهم  قيدوا  هم  إذا  اإلسالمي  الرشع  يف  التجارية  األحكام 

 االجتامعية الخاصة. 

% 45وهو أول عام ظهرت فيه تعدادات سكان شاملة، كان املسيحيون واليهود عىل األقل  ،1844يف عام  

املنطقة. دولة يف  أكرب  العثامنية،  اإلمرباطورية  كانوا    من سكان  قرون،  ثالثة  إسطنبول،  35قبل  من سكان   %

دمشق.18و سكان  من  اإل   %33  الرشع  إعاقة  مسألة  أمام  نسبية  املسلمني  غري  مزايا  كانت  للتقدم  لذا،  سالمي 

إعاقته. عدم  أو  االقتصادي   االقتصادي  بالتخلف  املسلمني  غري  تأثر  ملا  مهام،  عاماًل  تشكل  املزايا  هذه  كانت  لو 

بتعبري أدق، كان ميكن تجاوز أي رصامة يف املؤسسات التجارية اإلسالمية   الحاصل، عىل األقل ال بنفس الدرجة.

املسلمني.   غري  بني  فيام  التعامالت  اختالفًا   يفيف  التجارة  أحكام  تختلف  مل  الثامن عرش،  القرن  قبل  الحقيقة، 

ل نشأت االختالفات يف ذلك القرن. يف ذلك الوقت، سبقت األقليات الدينية، من  ب  جوهريا بني املجتمعات الدينية.

 يونانيني وأرمنيني ويهود، األغلبية املسلمة.

افرتض أن أحكام تعقيًدا إىل أحجية تدهور مكانة الرشق األوسط االقتصادية.  تضيف املالحظات املذكورة   

أيًضا،   تُلزَم بهذه الرشيعة قد تخلفت  التي مل  املجتمعات  إذا كانت  اقتصاديا.  املسلمني  الصارمة أرضت  الرشيعة 

 افرُتض، وإما أن شيئًا ما منع غري املسلمني من بناء : إما أن الرشيعة اإلسالمية أقل أثرًا مامنيفاألمر واحد من اثن

سيوضع هذان االحتامالن بعني االعتبار، ولكن بعد ذكر اآلثار طويلة    مؤسسات مختلفة عن املؤسسات اإلسالمية.

قبل القرن الثامن عرش، كام تظهر الفصول الالحقة، كان عند األقليات الدينية دوافع  املدى للمؤسسات اإلسالمية.  

اإلسالمية.   العمل  بأحكام  التقيد  بداًل من  التجارية  التغريات  ملامرسة حرياتها  الثامن عرش، حثت  القرن  بدًءا من 
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االقتصادية العاملية اليهود واملسيحيني عىل تفضيل مامرسات تجارية تطورت يف الخارج، يف إطار نظم قانونية 

 ول جزء أسايس يف النظام القانوين اإلسالمي. إن حرية االختيار القانوين التي أتاحت هذا التحأخرى. 

 

 ماذا سيُفرس  

ال شك أنه قد مرت فرتة طويلة من الزمن، كانت فيها مؤسسات الرشق األوسط القامئة عىل اإلنتاج واألموال والتجارة  

مهام كانت القيود التي تفرضها هذه  و وحل النزاعات والحكم، فعالة بقدر معقول، بل ومستحقة للتبني واالعتامد.  

ىل تلك الفرتة، فإنها مل تكن كبرية مبا يكفي لتظهر الرشق املؤسسات، التي نستطيع أن نراها اليوم عند النظر إ 

 األوسط مختال اقتصاديا.

التفريق    الديناميكية أسايس هنا.  إن  الثابتة واملنافع  املنافع  التي ميكن فبني  املنافع  الثابتة تعني  املنافع 

 املدى الطويل، من خالل التحوالت الناتجة.جنيها مبارشة، أما املنافع الديناميكية فهي التي ال تتاح مثارها إال عىل  

عام   نحو  األوسطي من 1500يف  الرشقي  املزيج  كان  الحديث،  االقتصادي  النمو  فرتة  بدء  من  ألفية  ربع  قبل   ،

تكبت اإلبداع   فهيا،  تبني أن هذه املؤسسات ضارة ديناميكيً املؤسسات يوفر منافع ثابتة للمجتمعات التي تتبناه.  

نتيجة ذلك، شهدت كل الدول التي تبنت الرشع اإلسالمي إصالحات شاملة لحفاظ عىل التنافسية. البنيوي الالزم ل

 يف القرنني التاسع عرش والعرشين، تسعى إىل تنشيط االقتصاد املحيل. 

أواًل، ال بد أن نفرس النجاح    بعة أمناط تاريخية تحتاج إىل تفسري.هذا التفريق السابق يساعدنا يف متييز أر  

ل للنظام االقتصادي الرشقي األوسطي باملعنى الثابت، إذ وفر ألصحابه مستويات معيشة مشابهة ألصحاب الطوي

تتطلب هذه املهمة كشف منطق املؤسسات االقتصادية القامئة عىل الرشيعة    األنظمة األخرى، ومتفوقة عليها أحيانًا.

 اإلسالمية. علينا أن نحلل مثاًل، كيف سهلت الرشاكات اإلسالمية التجارة عىل بعد املسافات.

علينا أن نكشف عن األحكام الصارمة البنيوية لنميز املؤسسات األقل نجاًحا يف املجال الدينامييك  ثانيًا،  

تبدو بعض املؤسسات اإلسالمية السابقة للحداثة يف الرشق األوسط أكرث استقراًرا، ألن  يف املجال الثابت.    منها

املؤسسات الغربية التي كانت تقوم بنفس الوظائف أنشأت يف بعض مراحلها املؤسسات املعقدة للرأساملية العاملية 

غرب ستساعد عىل متييز العقبات التي وقفت يف طريق  لذلك فإن فهم العوامل املسؤولة عن ديناميكية الالحديثة. 

سيساعدنا هذا الفهم أيًضا عىل توضيح سبب إقفار املؤسسات اإلسالمية التي التنمية الذاتية يف الرشق األوسط.  

 كانت مناسبة للظروف القروسطية بعد ألفية من الزمان.
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العامل منطقة بسعة الرشق األوسط أو أوروبا ولها مؤس  ال بد من مراعاة  سات موحدة الشكل.  ليس يف 

سيعيق االختالفات، ولكنها لن تراعى إال بقدر ما تساعد عىل متييز األسباب الجوهرية للتخلف الشامل للمنطقة.  

وصولنا إىل هدفنا أن نذكر كل اختالف موجود مهام كانت أهميته الديناميكية، كام يرُبز جامع الفراشات كل األنواع 

اإلبراز.   ملجرد  معه  املؤسسية التي  واملسارات  الغربية  ألوروبا  املؤسسية  املسارات  بني  الفرق  الهامة  الفروق  من 

قد تكون    ا.هذه املجتمعات، مثل محيطها املسلم، معزولة مؤسسيً   بقيتللمجتمعات املسيحية يف الرشق األوسط.  

تبنت املرصفية الحديثة أرسع من املسلمني، ولكن البنوك األوىل التي أسستها وخدمتها كانت مبنية عىل النامذج  

كان مؤسسوه ومالكه غربيني. الزماو   34الغربية، وبعضها  العالقات  بعد ذلك، هي ربط هذه  الثالثة،  نية مهمتنا 

يف تفسرينا لتخلف الرشق األوسط ككل، ال  بعبارة أخرى،  باملبحث األهم، وهو خسارة املنطقة ملكانتها االقتصادية.  

 التي تأخرت عن الحداثة االقتصادية، ولكنها سبقت املسلمني. – بد أن نفهم مكانة أقلياته الدينية

والغرب، ال بد من إدراك أن التعامالت هذه تطورت حسب أخريًا، عند رشح التعامالت بني الرشق األوسط   

التجارة. اتفاقيات  فرضتها  خاصة  ما    أحكام  األداء  بقدر  مجاالت  األوسط يف  الرشق  البنيوي يف  التطور  تأخر 

إن النظر يف هذه االتفاقيات سيظهر خصائص االقتصادي، كانت هذه االتفاقيات تستطيع تخفيف القيود الناتجة.  

 ارات الرشق األوسط نحو النمو املستدام.مهمة يف مس

ملاذا أخفق دتنا هو النظر يف آليات التنظيم االقتصادي الخاص يف الرشق األوسط قبل الحداثة.  قلُب أجن 

وملا كانت التفاصيل متعلقة الرشق األوسط يف إحداث التحوالت الالزمة؟ هذا هو السؤال الذي نسعى إىل إجابته.  

 بالدين، كان الدين هو هدف البحث.
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2   

 تحليل الدور االقتصادي لإلسالم 

فاألوروبيون الذين كانوا يعتربون  كان منتصف القرن التاسع عرش بالنسبة ملثقفي الرشق األوسط زمن إذالل وقلق.  

حياًة أكرث ازدهاًرا ويخضعون املسلمني. مع أن أحًدا مل يقدم تفسريًا مرتابطًا لتحول    يعيشون  متخلفني، أصبحوا

التي تدفع لالعتقاد  ناك عدة األسباب وه .1ألقدار هذا، فإن العديدين أحسوا بأنه قد يكون مرتبطًا بالدين بشكل ماا

 بأن حدسهم هذا فيه أساس من الحقيقة. 

ك  سابًقا:  األسباب  تلك  أحد  اإلسالمي قدمنا  األوسط  الرشق  معينة يف  أساسية  اقتصادية  مؤسسات    انت 

ظهرت هذه املؤسسات يف القرون األوىل لإلسالم، قبل أن تكون املسائل متشابكة مع الرشيعة املقدسة لإلسالم.  

ني املحاد. مل تكن قوانني ذلك الزمن متيز، كام تفعل اآلن بشكل فعال، بني العالدنيوية والروحية منقسمًة بشكل  

كانت    عندمالقوانني والترشيعات أن تكتسب اعرتاف اإلسالم حتى  من املمكن ل  اة. كانالديني والعلامين يف الحي 

والرثوة.  يف  متجذرًة  أصولها   السلطة  عىل  للحصول  كانالسعي  هنا،  تعني  ومن  املؤسيس  اإلصالح  محاولة  ت 

سياق آلخر. كان نظام املرياث اإلسالمي مبنيًا عىل القرآن،  من  املخاطرة مبواجهة الدين. ميكن للمخاطرة أن تتغري  

مختلًفا عن    وكان  واضح  بد بشكل  حتى    ه.الئبعض  اإلسكافيني،  وواجبات  حقوق  كانت  عقلنتهاباملقابل،   وإن 

  مل متيز قواعد إنتاج األحذية بني املسلمني واملسيحيني   النصوص الدينية، ال تحمل شيئًا يذكر من املعاين الروحية.

  متجذرةمؤسسات معينة ذات أهمية بارزة لالستثامر واإلنتاج والتبادل    كانتفقد  رغم ذلك،  طريقة ذات مغزى.  بأي  

 يف التعاليم اإلسالمية.

الدين  و   القرن السابع وما تاله، شكل  أنه منذ  الدور االقتصادي لإلسالم هو  الثاين لدراسة  عالمًة السبب 

مختلفًة امعي. ألسباب قانونية وإدارية فقد كانت حقوق وواجبات املسلمني  أساسية لتمييز الهوية والوضع االجت

عن تلك الخاصة بغري املسلمني. وقد وجدت أيًضا هويات نصنفها اآلن بأنها إثنية، أو دينية، أو ثقافية. ولكن هذه  

 لسكني. املهنة والحي اكانت كلها هويات ثانوية متاثل الهويات األدىن مستوًى اليوم املبنية عىل 

العلامنية التي بدأت تظهر املايض البعيد  بقراءة تصنيفات  التأريخ القومي األهمية التاريخية للدين    يبهم 

التاسع عرش. رغم ذلك،   القرن  العامل اإلسالمي، فو يف  األقل يف  القومية  عىل  املتشبثني بهوياتهم  أعتى  قد حتى 

االنطالق إلنشاء أمة تركية من الشعوب  اضطروا الستيعاب املشاعر الدينية. عند نهاية الحرب العاملية األوىل، قبل  

أتاتورك   كامل  قدم  أسايس،  بشكل  الدينية  بانتامءاتها  نفسها  تعرف  كانت  بطرد  التي  تختص  أنها  رسالته عىل 

اإلسالمية.   الخالفة  إلنقاذ  األجانب  أنه  املحتلني  األتراك  ولو  ألن  ذلك  كان  فقد  التقليدي،  اإلسالم  قمع  عىل  أقدم 

 .  كانت قويةً شكلوا جبهًة محافظًة رمبا امللتزمني 
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حافظت عىل مؤسسات   االقتصادية لإلسالم أن الحكومات املتعاقبة للمنطقة  اآلثارالسبب الثالث لدراسة   

يستشريون    يك والصفويني والسالجقة والعثامنيني دينية. كان الحكام من األمويني والعباسيني والفاطميني واملامل

حملوا البنى االقتصادية وقد  حتى عندما كانوا يستجيبون للتغريات بشكل إبداعي.  علامء الدين املسلمني،  جميًعا  

آوت املدن الرشق أوسطية يف القرن الرابع عرش بنًى اقتصاديًة مشابهة. اإلسالمية لألماكن التي خضعت لحكمهم.  

بل طبقت جميعها محاكم  مل  و  الغرب.  املدن يف  آالف  كان حال  قانونية، كام  معنوية  منها بشخصية  أي  يتمتع 

 إسالمية للحل الرسمي للنزاعات.

االقتصادية    الحياة  أوجه  كل  تكن  باإلسالم.  مل  محكومًة  الذين  فيوًما  العارش  القرن  يسترش سالطني  لم 

دين ترك بصمته حتى يف  أمكن للآن يف كل قراراتهم السياسية. ولكن  حكموا اإلمرباطورية العباسية من بغداد القر 

ضمت كل إدارات األرس الحاكمة قبل العرص الحديث رجال دين. . تبذل فيها جهود واعية التباعه السياقات التي مل

 أيًضا، فقد قيدت املؤسسات اإلسالمية السائدة كل خيار سيايس.

 

 املؤسسية للحياة االقتصادية  الحدود 

وإن مل يكن ذلك ألي  القيود املفروضة من أي مؤسسة إسالمية من منطقة ألخرى، وبني املدن والريف. قد تختلف 

بعض تدعم سبب آخر، فقد شهد كل من التعقيد، والحجم، والخصائص األخرى للنشاط االقتصادي تنوًعا. قد 

تحديد  –بالنظر إىل هدفنا املحوري ها. األطياف من مؤسسة إسالمية معينة تبادالت شديدة التعقيد بالنسبة لغري 

الرتكيز عىل أكرث مؤسسات املنطقة تقدًما. إن أكرث  فمن املنطقي  –عوائق التحديث االقتصادي يف الرشق األوسط

املؤسسات األخرى األبسط، واألكرث مؤسسات الحضارة تقدًما هي التي تحدد حدود قدراتها االقتصادية، ال 

 بدائيًة.

مانيسا وقوص. ثري من بازارات  كأظهرت بازارات إسطنبول والقاهرة يف القرن السادس عرش تنوًعا أكرب ب  

لزوج األول أيًضا طيًفا أوسع من الحرفيني االختصاصيني، وفرًصا أكرب للقاء رياديي أعامل باحثني عن وقد أتاح ا

و  رشاكة،  لذلك فرص  األجانب.  التجار  عىل  أكرب  بالنسبة اعتمد  انفتاًحا  األوسط  للرشق  االقتصادية  الكفاءة  ت 

كانت   منها يف تلك البلدات الصغرية.  للمناطق األخرى بشكل أكرث حساًم عىل خصائص التجارة يف املدن الكربى

 الحدود املؤسسية للمنطقة. عرفت  األوىل من

أكرب املراكز التجارية يف املنطقة، ألنها كانت التحوالت املؤسسية التي ستدفع هذه الحدود لألمام أرجح يف   

.  بحثون عن بدائل أعقداملتاحة ويبأقل تقيد بالخيارات التنظيمية  فيه  يشعرون  كان رياديو األعامل    املكان الذي 
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ولكن القيادة،   .من بعض النواحي  الحياة االقتصادية يف املستوطنات األقل شهرًة أفضل متثياًل للمنطقة ككلكانت  

ال مقدار التمثيل، هي ما يهم هنا. لتحديد سبب فشل الرشق األوسط يف االنتقال للحداثة لوحده، عىل املرء أن يحدد  

كان يرجح أن تقود االبتكارات. عندما زرعت املؤسسات االقتصادية الحديثة يف  ة يف األماكن التي ملوجود العوائق ا

األساسية الطريق. هذا ألن مؤسساتها االقتصادية املوجودة كانت متقدمًة نسبيًا املنطقة، قادت املراكز االقتصادية  

 والتنوع.  التجديدوسكانها أكرث اعتياًدا عىل  

. يف العقود األوىل لإلسالم، كانت بالطبع  ؤسسية للرشق األوسط ثابتًة باملعنى الجغرايف مل تكن الحدود امل 

املنبعثة، ومن بني مصادر إبداعها املؤسيس. بحلول القرن  مكة من املراكز التجارية الرائدة لإلمرباطورية العربية  

اقتصاديًا. أهم  كلها  وقرطبة  والقريوان،  والقاهرة،  بغداد،  كانت  إسطنبول،    التاسع،  أصبحت  بكثري،  ذلك  بعد 

املراكز الكربى األخرى القاهرة واإلسكندرية وحلب   بني  منو العاصمة العثامنية، املركز التجاري الرائد يف املنطقة؛  

العثامين.  و  للحكم  كانت خاضعة حينها  وكلها  اإلمرباطوريسالونيك،  الرتكيز عىل  الوترية  علينا هذه    ات تفرض 

ست قرون من التاريخ اإلسالمي، وعىل اإلمرباطورية العثامنية يف الحقبة بني القرنني  ول  نحو أ يخص  العربية فيام  

 الخامس عرش والتاسع عرش.

ككل الدول األخرى قبل الحداثة تحت حكم املسلمني، فقد فشلت اإلمرباطورية العثامنية يف إنشاء مؤسسات   

إىل جانب ذلك،  مفتاحية لالقتصاد الحديث بشكل عضوي. ولكن، هذا ال يعني أن كل مؤسساتها االقتصادية ركدت.  

ما مرص، التي كانت    كانتها. عادًة ما  كيان حاكم مسلم يعرتف مبعوقاته التنظيمية ثم يسعى لتخطيكانت أول  

تتبع خطى العثامنيني.   تزال اسميًا خاضعًة للحكم العثامين مع انطالق إصالحات منتصف القرن التاسع عرش،

الذي مل   الوحيد  أوسطي  الرشق  البلد  إيران،  فعلت  العثامين  ينضووكذلك  الحكم  لواء  تحت  ألن  و .  يوًما  تحديًدا 

حكموا ملدة أطول من الساللتني الحاكمتني الكبريتني اللتني وجدتا عند بداية  التأقلم، فقد  العثامنيني كانوا رسيعي  

ؤكد هذه األمناط عىل املنطق الذي يدعو لالهتامم  ت  2مغول الهند.النمو االقتصادي الحديث: الصفويني يف إيران و 

 دخول إىل عرص الحداثة. الستكشاف سبب تأخر الرشق األوسط يف العن كثب باملسار العثامين املؤسيس 

االبتعاد عن اإلسالم، أكرث من كونها تكون جذور الصعوبات االقتصادية العثامنية يف  قد  ،  من حيث املبدأ 

لدحض األعامل    يف الفشل يف هجر املؤسسات االقتصادية اإلسالمية. يحتج اإلسالميون املعارصون بهذه الحجة

أتت بشكل رئييس  العثامنية    العلمنةالتي تعتمد عىل التجربة العثامنية لبيان عدم كفاءة املؤسسات اإلسالمية. ولكن  

اإلم بعد   قب تراجع  ال  العثامنيون  لهرباطورية،  حاول  عرش،  التاسع  القرن  منتصف  قبل  املؤسسات  .  نفوذ  متديد 

، سعوا للرشعية  1517طانهم عقب خضوع سوريا ومرص لحكمهم يف  مع ازدياد سلاإلسالمية ونرش الوعي بها.  
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أخذ السياق العثامين بعني االعتبار عند دراسة الروابط بني  لذا ينبغي    3الشعبية بادعاء التزامهم بتعاليم الدين.

 اإلسالم واألداء االقتصادي، حيث وجدت.

اعتمد كون تلك القدرة مرتاجعًة  وقد ادل. الحدود املؤسسية للرشق األوسط قدرته عىل اإلنتاج والتبحددت  

التي   أوروبا،  لغرب  املؤسسية  الحدود  أيًضا عىل  الحديث.  من عدمه  باالقتصاد  األوسط،  و برشت  الرشق  كام يف 

اإليطالية أكرث األسواق  دول املدن  تحولت الحدود املؤسسية للغرب مع الزمن. يف أوائل العصور الوسطى، وفرت  

امل  الثاين عرش، كان شامل أوروبا قد  تقدًما وأسست معظم  القرن  ستعمرات األجنبية يف رشق املتوسط. بحلول 

السوق إىل إنجلرتا،  أصبح مركزًا لالبتكار   انتقلت األسبقية يف توسع  النهاية،  الشمبانيا. يف  من خالل معارض 

الرتكيز مع الزمن من إيطاليا لذلك ففي سجالت الصعود االقتصادي للغرب، ينتقل    .والبلدان املنخفضةوفرنسا،  

وإنجلرتا هولندا  الرشق   4.إىل  يف  التنظيمي  الركود  تخص  أدلة  عن  بحثًا  مامثلة.  حركًة  التايل  التحليل  يعرض 

الرتكيز سينتقل بشكل شبه حرصي    األوسط، سرنكز بشكل رئييس عىل إيطاليا يف القرون اإلسالمية األوىل، ولكن

 إىل أوروبا الشاملية بعدها. 

الحدود املؤسسية للرشق األوسط والحدود املؤسسية ألوروبا الغربية. يف سيضم بحثنا مقارنات بني  ذن  إ  

سياقات متعاقبة، سينبغي علينا ويف  اإلبداع املؤسيس جغرافيًا خالل فرتة االهتامم.  ا املنطقتني تحول مركز  تكل

 يف كل منطقة. ا الحركتني، مع إبقاء الرتكيز عىل أكرث املؤسسات تقدًماتتتبع كل

 

 الطفيفة   لفروق وفعالية ا رجوة  املعواقب غري  ال 

ة عن  لاملؤسسية ملنطقتني لرسعتني مختلفتني تعريف اآلليات االجتامعية املسؤو يتطلب تفسري سبب تقدم الحدود 

آثار التغذية  مناط املشاهدة. عادًة تكون اآللية االجتامعية أكرث من مجرد عالقة سببية بني املتغريات. قد تتضمن  األ 

قد    من حيث أنها. ولكنها أقل عموًما من »قانون اجتامعي«،  الراجعة، كردود فعل املحافظني عىل دعوات اإلصالح

 5كان وزمان.كوكبًة من القوى االجتامعية الفريدة الخاصة مبمتثل 

مل يكن مفهوم الشخصية االعتبارية للرشكات؛  افتقرت املدن الرشق أوسطية إىل    ،حتى العصور الحديثة 

ذلك يف العصور    قد فعلواالذين كانوا    يف أي منها وقوف أمام القانون للمنظامت، عىل عكس آالف األوروبيني

ملتزمني بشكل تقليدي من اإلدارة.  لية اجتامعية أبقتهم  لفهم النمط الرشق أوسطي منطقيًا، علينا تحديد آ   الوسطى.

يتطلب إيجاد آلية أو أكرث متنع ظهور املصارف. بشكل مشابه، بقي تفسري سبب بقاء أسواقهم املالية فسيفسائية  

ب.  كمحاوالت حامية الرثوات من الرضائ،  يف طبيعتها  عادًة، تكون اآللية التي تلعب دوًرا يف هذا ذات عنارص عاملية
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لبعض   وحيد، ولكن اآلليات نفسها ميكن أن تكون خاصًة باإلسالم، أو الرشق األوسط، أو حتى قطاع اقتصادي  

وليس لبعضها مامثل، ألنها اعتمدت عىل ظروف  اآلليات املعرفة يف الفصول الالحقة مامثالت يف الصني والهند.  

 خاصة بالرشق األوسط.

. فهم السالطنة آلية اجتامعية من خالل قراراتهم العواقب ويقصدونهاقد يتوقع الفاعلون الذين يقودون   

راقبة جيًدا بالتأكيد أن سياساتهم ستغري املهربني، وأيًضا أن املاملتعاقبون الذين منعوا تصدير سلع اسرتاتيجية  

 حركة نظام  املطلوبة ستقلص عدد املوظفني املتاحني لتطبيق القوانني األخرى. ولكن، يجب عىل من يريد تفسري

 املبالغة يف تقدير ما أمكن للفاعلني األفراد التنبؤ به وقصده.اجتامعي معقد تجنب 

بمالحظة أن قطاعي املصارف والتأمني يف الرشق األوسط يف القرن التاسع عرش وظفا فهذا خطأ شائع.   

 أن هذا النمط مرجعه تفادي  ، يدعي بعض الباحثنيأعداًدا قليلة من املسلمني مبا ال يتناسب مع النسب السكانية

املشاركة    النقص املالحظ يف يعامل كل ادعاء    6املسلمني للفائدة أو السياسات املصممة إلضعاف التجار املسلمني.

املايل،   القطاع  األقليات عىل  هيمنة  الفاعلني  أراد بعض  لو  ومرجوًة. حتى  نتيجًة مقصودًة  من  بوصفه  أيًا  فإن 

إن  املستفيدين من االئتامن ومقدميه بحظر الفوائد،  تمحيص. فاألول ال يفرس سبب التزام  االدعاءين ال يصمد أمام ال

كانوا فعاًل قد فعلوا ذلك. أما الثاين فيفشل يف تبيان سبب قبول التجار املسلمني القيود املفروضة عىل تقدمهم. ال 

بهونهم يف الوضع يف األماكن  سبب اختالف سلوك الفاعلني الرشق أوسطيني عمن يشاءين  أي من االدعا  يفرس

 األخرى، مثل امللوك اإلنجليز، والتجار، واملمولني، واملقرتضني.

أتباع دينهم يف أكرث القطاعات إدراًرا لألموال حقيقًة، ال يوجد دليل عىل أن الحكام املسلمني أرادوا تهميش   

خلفهم يف حديث الصاعد، وال عىل أن مؤسيس مدارس الفقه اإلسالمي الرشعي عمدوا إىل إعاقة  يف االقتصاد ال

.  ظهرت األمناط اإلشكالية للقرن التاسع عرش من خالل عمليات مل تكن متخيلًة يف العصور السابقةاألسواق املالية.  

ا سرنى أن نظام املرياث اإلسالمي خفض  إضافًة إىل ذلك، فقد كان ملؤسسات اإلسالم األول آثار غري مقصودة. قريبً 

مخططًة، وال أصبحت  اآلثار مل تكنحصة املسلمني من التجارة العاملية وأخر الثورة الصناعية يف الرشق األوسط. 

هي من العواقب غري املقصودة للمؤسسات التي وضعت  فقضيًة خالل نهضة اإلسالم، مع تشكل قوانني املرياث.  

  7ونرش االستقرار السيايس.تقوية أوارص القرابة، بقصد توزيع الرثوة، و 

أفاد الزوجات والبنات، اللوايت حرمن حق املرياث يف شبه الجزيرة  غالبًا ما يالحظ أن نظام املرياث اإلسالمي   

بغض النظر عن فوائده يف إعادة التوزيع، فقد ساهم أيًضا  العربية قبل اإلسالم. أما ما يغض النظر عنه عادًة أنه، 

بكلامت أخرى، العواقب أي  للرتكيز عىل آثار الرتبة األوىل،    ةيف الركود التنظيمي. يوضح هذا الفشل امليول املنترش 
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اآلثار إىل إهامل  املحللني  ما تسمى »مغالطة غض النظر عن العواقب الثانوية«    تدفع  املبارشة ملجموعات محددة.

التحقيق الشامل يف اآلثار االقتصادية للدين أن    8طويلة.االجتامعية األوسع املؤثرة عىل فرتات   ينقب يجب عىل 

عدا دراسة اآلثار عىل املجموعات املستهدفة، و اآلثار القصرية واملبارشة ويدرس العواقب األبعد وغري املبارشة.    خلف

ما تكون آثار الرتبة الثانية  مبن فيهم األجيال التي مل تولد بعد. غالبًا  يجب عليه أن يستكشف العواقب عىل اآلخرين،  

 أكرث أهميًة للتحديث االقتصادي من آثار الرتبة األوىل. 

تصور أن الظواهر االجتامعية الكربى، كأفول الحضارات، يجب أن تكون  من املغالطات الشائعة األخرى   

إىل العيوب الهائلة يف الدين  وتظهر هذه املغالطة يف األعامل التي تعزو ضعف الرشق األوسط لها أسباب كربى. 

اآلتية من   عرفةالسائد فيه. وفًقا ملؤرخ بارز، فإن العرب الذين شكلوا اإلسالم كانوا يخافون اإلبداع ويزدرون امل

النظر عن أصولها. املقابل، كان األوروبيون بشكل عام أكرث تقباًل لالخرتاعات، بغض  التباين    9الغرباء؛ يف  هذا 

بكل األحوال، فإن سلسلة   10. فقد استعار العرب، عىل األقل يف البدايات، الكثري من الحضارات التي قابلوها.مضخم

 تنتج أثرًا ضخاًم بالرتاكم.فرق مبدأي صغري ميكن أن استجابات ل

أهميتها.    أثبتت  فروق صغرية  األمثلة عىل  من  العديد  األوسط  الرشق  تاريخ  املزايا يقدم  ذلك  أمثلة  ومن 

كانت أيًضا قابلًة التجارية املمنوحة للتجار الغربيني. كانت هذه املزايا يف البداية موجهًة ملشاريع تجارية محددة. 

مع مرور الزمن، توسع نطاقها وأصبحت غري قابلة للنقض عمليًا. مع أن أيًا من داريس    للنقض حسب املشيئة.  

فقد وضعت يف  ذات صلة بالوضع املستقبيل القتصاد املنطقة،    ليعترب مزايا تجار البندقية  مل يكن مرص املامليك  

املسلمني يف التجارة  تجاه اإلخضاع االقتصادي. بعد أن حدت مشاركة  الحقيقة الرشق األوسط عىل منحدر زلق  

وقد خمدت أيًضا    عرب البحر املتوسط، جعلت املزايا الحكام املحليني معتمدين يف تجارتهم عىل التجار األجانب.

 حوافز الدول لتطوير قدراتها التجارية املحلية.

امتالك  آثاًر   يضع  االجتامعية  املبارشة    االظواهر  أهميتها  مع  تتناسب  فهو  ال  ه أن  يعنيتعقيدات تحليلية. 

كانت، أو كان ينبغي لها أن، تعترب مهمة منذ   هنا ال ميكننا البحث ببساطة عن فروق  املدروسلرشح التباين الكبري  

وىل، وعالقاتها وحوافزها، دون إصدار أحكام مسبقة عام إذا كانت قد أثرت عىل  البدايات. لتحديد املؤسسات األ 

اج آليات  عن  البحث  علينا  الالحقة،  معينة  التطورات  عوامل  جعلت  من تامعية  سلسلة  وأطلقت  نفسها،  تعزز 

 ات.التفاعالت، وعززت التصلب
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 التعلق باملسار 

ارتباط  وهو    –حليالت التاريخية التي تصف النتائج غري املقصودة التعلق باملسار  التمن املوضوعات الشائعة يف  

ا املسارات  عىل  املستقبلية  بطريقتني    11ملاضية.النتائج  مجتمعان  يستجيب  قد  متطابقة،  ظروف  مواجهة  عند 

التاريخية.  مختلفتني   القرن السادس عرش، اتخذت رشكات تجارية كبرية وراسخة  بسبب االختالفات  يف أواخر 

ونرشوا التجانس املؤسيس العاملي، وهي عملية تسمى اليوم عوملة. القارات،    بنيدوًرا مفصليًا يف توسع التجارة  

دعم  هذه الرشكات األوىل العابرة للبحار يف الغرب، حيث كان للتجار باع طويل يف إنشاء منظامت معمرة؛ نشأت 

الرشكات العابرة للبحار ليشاركوهم أرباحهم من خالل فرض الرضائب. مل يكن للتجار الرشق الحكام الغربيون  

الفرتة منظامت   القارات يف تلك  لتشكيل لذا، فهم مل يكونوا مستعدين    نقابات.رسمية، وال حتى  أوسطيني بني 

كان    لقد  رشكات تجارة عاملية قادرة عىل االستمرار، ومل يكن لدى الحكام دافع ملساعدتهم يف أسواقهم الدولية.

 الذي تال ذلك.  التنظيمي االختالفالتاريخان التنظيميان للمجموعتني مفصليني، إذن، يف 

أن    املاضية  الفشل  لتجارب  أمكن  املستقبليةإذا  الخيارات  املاضية. يف  تحد من  للنجاحات  فكذلك ميكن   ،

الخدمات االجتامعية الحدايث، كانت  االعتامد عىل    تقدم  املختلفة  الرشق األوسط ما قبل  بطريقة المركزية، دون 

حدت    قف.االئتامن يدعى الو   مؤسساتتقديم هذه الخدمات شكاًل إسالميًا من  الكثري من البريوقراطيات. كانت أداة  

الخدمات   التي كان ميكن أن تحث عىل تطوير أشكال بديلة من املنظامت لتأمني  الحوافز  الرائعة  هذه املؤسسة 

تنشأ الحكومات املدنية ذاتية الحكم حتى القرن التاسع عرش، فإن هذا يعود بشكل جزيئ إىل  االجتامعية. لو مل  

حتى الثورة  مرونة األوقاف عائًقا    انعدام  يتضح كونمل  حقيقة أن الوقف كان فعاًل يؤدي الكثري من وظائفها.  

بشكل رسيع. ساهم انعدام    تكنولوجياتها الجديدة الحاجة إلعادة تخصيص موارد كبريةالصناعية، التي خلقت  

دراية التنظيمية. كام سرنى الحًقا، وضع املرونة املالحظ بالتصلبات يف املجاالت األخرى أيًضا من خالل حده لل

يف عرص  األوقاف من القرن الثامن وما تاله الرشق األوسط عىل مسار أنتج صعوبات اقتصادية ضخمة  تطوير  

 الثورة الصناعية.

داخيل »التي تتضمن التعلق باملسار يف خاصية مع نظرية النمو االقتصادي  تشرتك التحليالت التاريخية   

تتولد االبتكارات عن طريق الرصيد السائد من األفكار. ألن األفكار الجديدة تأيت من  «. يف هذه النظريات،  التولد

فإن   املوجودة،  األفكار  املعرفة.  دمج  مخزون  توسيع  طريق  عن  أنفسها  عىل  تتغذى  عملية االبتكارات  فإن  لذا 

االكتشاف الواحد ترتاجع    كلفةوهي الطريقة االقتصادية للقول إن    –العائدات مبا يتناسب  االكتشاف تستلزم زيادة  

؛ فيام تركد  ا مستدميًا ذاتيًاصل إىل كتلة حرجة من األفكار منوً مع منو مخزون االكتشافات. تشهد املجتمعات التي ت

األخرى. النمو    تسلط  12املجتمعات  التولدنظرية  النمو  االختالف  عىل  الضوء    داخيل  الذي مييز حقبة  الجغرايف 
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ملناطق التي كانت تدخل يف الحداثة عند بداية هذه الحقبة بشكل عام بقيادة عملية  استمرت ااالقتصادي الحديث. 

الحدايث.   قيادة  و التحول  حل    االنتقالبفضل  يف  الخربة  وامتالك  الشخيص،  غري  إىل  الشخيص  التبادل  من 

ليب التنظيمية.  سانتقال، فقد لعبت دوًرا أكرب بكثري من حجمها يف توسعة حدود األ التحديات التنظيمية لهذا اال 

متيل للتخلف التنظيمي. يف بينام كانت املناطق التي بدأت التحول الحدايث بشكل دفاعي، وبالتقليد بشكل كبري،  

عن إبقاء الرشق األوسط تابًعا تنظيميًا تحايك مثيالتها يف   الفصول القادمة سرنى أن اآلليات االجتامعية املسؤولة

 . نظرية النمو داخيل التولد

باملسا  التعلق  حاالت  إىل  التعرف  يعني  من ال  مختلفة.  مسارات  عىل  املجتمعات  انطالق  سبب  تحديد  ر 

فيام يخص    اينةمتبوضع الرشق األوسط وغرب أوروبا نفسيهام عىل مسارات  التحديات التي تواجهنا إيضاح سبب  

، يظهر تاليش االختالفات يف املؤسسات االقتصادية بني املنطقتني. القدرة التنظيمية. كلام رجعنا بالخطى أكرث

أن نحدد  يف بدايات األلفية الثانية كانت املصفوفة املؤسسية مجهزة للتبادل الشخيص يف أرجاء أوراسيا. علينا  

 ختالفات املؤسسية املعززة ذاتيًا.تسببت يف اال مواقع التاميز الصغري التي 

بتوزع    املؤسسية  املسارات  تجارية،    تتبعحيثام  .  ة السياسي  السلطةترتبط  سياسات  السبب الدول  فإن 

تتبع الدول سياسات ضد التجارة، كام فعلت  التقريبي أن التجار ميكنهم استخدام الدولة لصالحهم. وباملثل، حيث 

التجار ضعيفون سياسيًا.    دول الرشق األوسط لوقت طويل، فإن النفوذ السيايسذلك يعود ألن  للتجار هو    إن 

رشح كيف أن  إن    13بالعمل تحت مؤسسات تعادي تراكم رأس املال.قد يبقون بال حيلة  و نفسه متعلق باملسار.  

 جزء من خطتنا. ذرية مشاريعهم التجارية يعززان بعضهام  الضعف السيايس للتجار و 

 تحول ذايت 

بينام شهد جزء آخر من  مهمتنا األساسية بالتايل تحديد سبب عدم تحويل الحياة االقتصادية لنفسها طيلة األلفية  

واملالية التجارية  املؤسسات  أبدت  األوىل،  اإلسالمية  القرون  يف  سابًقا،  مستدمية.  دينامية  الرشق   أوراسيا  يف 

ذلك التاريخ من الدينامية الرشق أوسطية، باإلضافة إىل اإلبداع   مواءمةملحوظًة. جزء من التحدي األوسط مرونًة  

املهمة  و األحدث من الركود التنظيمي يف الرشق األوسط.    املؤسيس األورويب الغريب يف األلفية الثانية، مع التاريخ 

 إىل الركود.تفسري التغيري باإلضافة األوسع، إذن، 

تسلط الضوء عىل كل من التغري والركود مهمة سعى لها العديد من املفكرين. الكشف عن اآلليات التي  إن   

الزمن، أنظمًة أكرث   مبرورذاتية التكثري أن تنشئ،  سعى كارل ماركس لتفسري كيف ميكن لألنظمة االقتصادية  فقد  

اقرتح    14الطبيعي للتوفيق بني تعايش األنواع وبني أصولها وتطورها. استنبط تشارلز داروين االصطفاء  و تقدًما.  
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إظهار كيف أثرت القوى هذا ما نسعى له هنا. لن يكفي  الديناميكيات الداخلية لنظام واسع.  كل مفكر آليات تقود  

الث عرش  الخارجية عىل الحياة االقتصادية يف الرشق األوسط. دمرت أحداث كغزوات املغول يف منتصف القرن الث

ولكن تفاصيل الحياة االقتصادية اعتمدت أيًضا    15يف منتصف القرن الرابع عرش بعض األماكن.  والطاعون األسود 

للمؤسسات املحلية. يف الواقع، فإن مؤسسات املنطقة نفسها أبطأت تعافيها من عىل الخيارات املتخذة استجابًة  

بع  مصائب أدى،  املؤسسات  هذه  وركود  الوسطى،  اقتصادية  القرون  أمل  خيبات  إىل  قرون،  عدة  استلزمت د 

 إصالحات واسعة النطاق. 

يظهر تداعيات العاملية لدينامية أوروبا هو جوهر نهج »األنظمة العاملية« يف التاريخ الحديث.  إن تحديد ال 

»محيط«   يقع يف  سلبي  كالعب  األدب  هذا  متثل  التي  التاريخية  الروايات  األوسط يف  كاملناطق   الغرب.الرشق 

قبل أن يبدأ الغرب بالهيمنة عىل   املحيطية األخرى، فهو يتبع إيقاعات الثورة الصناعية الغربية والفتوحات الغربية.

ال يقدم هذا    16كيفت مع الحاجات الغربية.وأثناء مسار التوسع، تاملؤسسات الرشق أوسطية مستقرة؛    كانت  العامل،

حدوث يشء يحايك التحول الذايت الغريب يف الرشق األوسط. ويتجاهل أيًضا االختالفات  الرشح تفسريًا لعدم  

املحيطية.   املناطق  األوسط أرسع يف  التكيفية يف  الرشق  بذاته ال يرشح كون مسيحيي ويهود  الغريب  فاملسار 

 الكمي من مسلميه املهيمنني سياسيًا.السعي للتصنيع 

نفسها.    إنتاج  تعيد  املستحثة  السلوكيات  املؤسسات، فإن  التوازن بتأثري حيثام ركدت  أن يضطرب  ميكن 

كان ميكن لتهديد خارجي كبري، أو  ف  .األضواءاألنظمة العاملية    ومنظر   سلط عليهي  صدمة خارجية من النوع الذي

ون األمناط التجارية السائدة لوقت يغري لفرص جديدة ناشئة عن اكتشاف خارجي، أن تجعل تجار الرشق األوسط  

أفعالهم. ردود  من خالل  خارجيًة.  يستلزم  مل    فباألحرى،  طويل  املؤسيس صدمًة  يكن  التحول  تحول  مل  بدأ  ما 

بل كانت    ،أو الرشق األوسط  املؤسسات االقتصادية الغربية يف أوائل العصور الوسطى صدمات آتيًة من الصني

 17املؤسسات نفسها تستحث استجابات تضعف حوافز إعادة إنتاجها.

مف  فإن  كانت  لذلك،  املؤسسات  أن  هو  الحداثة  لعرص  تحول  من  الغرب  يف  املالحظة  العملية   ذاتيةتاح 

ل  بشك  ذايت التنفيذأثبت املجمع املؤسيس يف الرشق األوسط بشكل عام أنه  .  ذاتية التحولويف النهاية  التقويض  

للتحديث االقتصادي العاملي متأخرًة، فإن ذلك  الرشق األوسط    ةاستجاب  إذا عدت  18.معززًا ذاتيًاعام، هذا إن مل يكن  

ستثبت    19اكتسبت عىل مدى القرون حصانًة ضد الصدمات الخارجية.بالضبط ألن مؤسساته االقتصادية املحلية  

 الفصول القادمة هذا االدعاء.
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 املؤسسية كفاءة  تحوالت يف ال 

فإن إدراج مؤسساتها يف وقت معني وحرص  قدرة الرشق األوسط عىل التحول الذايت موضع خالف،    أنبقدر ما  

قد تتحول املؤسسة املستضيفة للتجارة الثنائية إىل مانع لتوسع السوق    مزاياها وعيوبها االقتصادية لن يكون كافيًا.

تعقيًدا. األكرث  التبادل  أشكال  منع  الوقت تتغ  من خالل  من مؤسسة مستقرة مبرور  الحاصلة  الفائدة  وذلك  ري   ،

ومع ذلك، فإن األعامل  اعتامًدا عىل تطور املؤسسات األخرى، واألسعار النسبية والتكنولوجيا. قد يبدو هذا واضًحا.  

تفعل بعض    وكذلك التي تعترب اإلسالم مصدًرا للقوة االقتصادية املطلقة تتعامل مع آثار املؤسسات عىل أنها ثابتة.  

تفسري   الثبات  افرتاض  يجعل  الحالتني،  من  كل  يف  للتقدم.  ثابت  كعائق  اإلسالم  تصور  التي  املنافسة  األعامل 

 االختالفات يف األداء النسبي للرشق األوسط أمرًا مستحياًل. 

رية الحديثة املدافع عن اإلسالم، ميكن النظر إىل »االقتصاد اإلسالمي«، املدرسة الفك  باإلنتاج الفكري للبدء   

مميزًا بإسالميته. كان أول مجتمع إسالمي يف شبه الجزيرة العربية يف القرن السابع،   وًعا من االقتصادنالتي تقدم  

وقد عززت  كان قائده، محمد، تاجرًا ناجًحا فهم تكوين الرثوة التجارية.  حسب االقتصاد اإلسالمي، مجتمًعا تجاريًا.  

حاديث( الثقة يف السوق وحقوق امللكية الخاصة، كام فعلت آيات معينة من القرآن. عدة سجالت ألقواله وأفعاله )األ 

بعد أن وجدوا سامت مواتية للتبادل واملراكمة يف اإلسالم املبكر، رأى الداعون إىل االقتصاد اإلسالمي أن الفوائد  

 كانت لتصري دامئًة.

ينيط االقتصاد اإلسالمي ذلك بالعوامل التي حالت دون تحقيق الرشق األوسط؟    تخلفما الذي يفرس، إذن،   

املسألة   املساهمني يف  أحد  يرشح  اإلسالمية.  التعاليم  املثل  وافقت  ما  نادًرا  للمسلمني  االقتصادية  املامرسات  أن 

ليه  ما ميبني  التي تفصل بني املسلمني و   الفجوةتوسعت  اإلسالمية، وأن تدخل األوروبيني جعل العواقب أسوأ: »

اإلسالمي   الاالقتصاد  رزخ  عندما  ملحوظ  األسياد  بشكل  أبدل  وعندما  األورويب  االحتالل  تحت  اإلسالمي  عامل 

لزمن  األنظمة املسلمة التقليدية مؤسساتهم القانونية واالقتصادية الخاصة. دام هذا الوضع التعيس  املستعمرون ب

 20لفقر«.طال كثريًا وسبب ركوًدا شديًدا وأدى إىل نرش الجهل وا

فعىل الرغم من كل املساوئ التي شهدتها فرتة االستعامر يف الرشق تورد آخر جملة عدة حقائق باملقلوب.   

؛ وإثراًء مبعدالت  لجهلال انتشاًرا لحو األمية والتعليم،  شهدت زيادًة مل  إذ   ؛األوسط، فقد أحدثت تحواًل جذريًا ال ركوًدا

ال   مسبوقة،  هنا.  التفك  ولكن  21.إفقاًراغري  االنتباه  يسرتعي  ما  هو  الكلامت  هذه  تحت  الكامن  زوال يف  ري  رثاء 

عملت املؤسسات  املؤسسات التقليدية، يستحرض التفسري اإلسالمي مفهوًما للكفاءة خالًدا ومستقاًل عن السياق.  

وهو بالتايل املسلمة التقليدية بشكل مثايل، كام يؤكد هذا التفكري، حتى حلت محلها مؤسسات أوروبية أدىن منها.  

أن   ينكر  فإنه  وباملثل،  العاملي.  االقتصاد  تطور  مع  وظيفيتها  تفقد  قد  املفيدة  املؤسسات  أن  عن  النظر  يغض 



37 
 

القدرات.   توسع  أن  ميكن  األجنبية  تحت  املؤسسات  األوسط  الرشق  »وقوع  بالطبع،  اإلسالمي،  املنطق  يفرس  ال 

اإلصالحات املؤسسية التي ال يرغب حتى اإلسالميون  نرش »أسياد االستعامر«    ملاالحتالل األورويب« عندما وقع؛ و 

ة  فتحت »فجوة« بني الحياأنفسهم بإلغائها؛ ومل سمحت شعوب املنطقة، ورحبت حتى، باملبادرات األجنبية؛ ومل  

 االقتصادية للمسلمني و»مثل التعاليم االقتصادية لإلسالم« قبل االستعامر األورويب بقرون.

أوجه القصور يف املؤسسات اإلسالمية التقليدية، مقابل توجد عيوب مامثلة يف الكتابات التي تركز عىل   

مفهوم االفتقار إىل  اءات ويرب أن  تلك األعامل، كانت أعامل ماكس ويرب األكرث تأثريًا. من ادع بني  ومن  فعاليتها.  

لل أعاق  إسالمي  الحرضية.رشكات  الذاتية  اإلدارة  إعاقة  خالل  من  األوسط  الرشق  بالعرص    22مدن  يتعلق  فيام 

.  يف الرشق األوسط تبدل الحظوظ لألسوأ  الضوء عىل   تسلط الصناعي، فإن هذه املالحظة سليمة. ولكنها، بذاتها، ال  

باريس يف القرن  تاحة لسكان إسطنبول والقاهرة أقل بشكل ملحوظ من مثيالتها يف  مل تكن الخدمات العامة امل 

وقد زاد تأثري   ئالسادس عرش. ولكن بعد ثالثة قرون، بدت مدن الرشق األوسط فوضويًة نسبيًا ومدارًة بشكل سي

م عىل  قائ  ساكن  سلبية عدم وجود قانون رشكات بشكل واضح. ال ميكن تفسري اإلعاقة املتفاقمة من خالل منوذج

 الثبات.  

استمرارها. هو يؤكد ببساطة عىل أن المنطقية اإلسالم  رغم إدراك ويرب ألن اإلعاقة منت مبرور الزمن، فهو ال يفرس  

ومع ذلك، مل تتجمد األنظمة االجتامعية يف الرشق األوسط قط، كام يلمح ويرب يف    23ثبطت أي فكر إصالحي.

تبدو منطقية للعلامء  مع تغري القدرات الرضيبية للقطاعات االقتصادية، عدلت األنظمة الرضيبية بطرق  كتاباته.  

ام االجتامعي يف الرشق بالنظر إىل أن النظمن الواضح أن العقالنية مل تكن مفقودًة لدى الجميع.  املعارصين.  

الحرضية   الخدمات  لتقديم  أدواته  الواضح سبب عدم إصالح  قبل  األوسط كان يؤوي عنارص مائعة، فليس من 

القرن التاسع عرش؛ وال هو واضح سبب اضطرار بعض اإلصالحات التي أدخلت قانون الرشكات إىل الرشق األوسط  

ضطرابات يف النظام األوسع إىل زعزعة استقرار البنى الحرضية  رمبا أدت اال   القرن العرشين.  أوائللالنتظار حتى  

أن يتضمن األسباب التي أطالت   التاريخي للرشق األوسط  يف وقت أبكر بكثري. عىل التفسري الكامل للمسارالقامئة  

 إصالح تراجع كفاءة املؤسسات التقليدية يف الرشق األوسط. زمن 

 

 ملية األمثلية املحلية مقابل األمثلية العا 

مل يفهم سكان املدن التي كانت تقدم الخدمات بشكل رئييس عن طريق األوقاف بينام كانت البلديات ذاتية الحكم 

ال بد أن العديد منهم اعتربوا   للعيان اليوم.  ةً واضحتي تبدو  القصور يف الكفاءة ال   ظواهر  بدياًل أفضل بالرضورة
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ؤسسات الخريية من خالل  ، واملدارس، واملينابيع املياهالذين مولوا  البنى القامئة أمثليًة. يف الواقع، كان السكان  

أكرث الوسائل تقدًما من الوسائل املعروفة محليًا فقط. لو علموا بوجود سبل أفضل إليصال    األوقاف يستخدمون

املحلية   Optimality  وضح هذه املالحظات الفرق بني األمثليةالخدمات، لرمبا خصصوا املوارد بشكل مختلف. ت

 والعاملية.

التضاريس. يقع جبل الطائف جنوب مكة، وهو أعىل    من خالل   تناولهيتضح هذا الفرق أكرث ما يكون عند   

يف الحقيقة، الجبال األخرى يف املنطقة. بالنسبة لشخص محصور يف ضواحي مكة، يبدو وكأنه قمة العامل.  من  

نة مع أعىل قمم إثيوبيا، عىل الجهة توجد جبال أعىل منه يف الجنوب، يف اليمن، وهي نفسها تبدو قزمًة باملقار 

عىل املنطقة املنظورة. وكذلك األمر بالنسبة للمؤسسات  املقابلة من البحر األحمر. بالتايل يعتمد ما قد يبدو األعىل  

م  –املثىل محليًا   قيود  الكفاءة ضمن  اجتامعية تعظم  بأن  تدابري  القيود  يواجه هذه  الذي  الشخص  يعترب  عينة. 

ى عنها. وباملثل، فإن الدارس الذي يركز بشكل ضيق عىل هذه املحلية املحددة سيجد املؤسسات  املؤسسات ال غن

ويألف البدائل التي طورت يف  مفيدة. ولن تبهر املؤسسة نفسها بالرضورة محلاًل يدرس منطقة أوسع  املدروسة  

ا قد ال تكون مثىل عىل نطاق أماكن أخرى. يفهم الباحث ذو النطاق الجغرايف األوسع أن املؤسسات املثىل محليً 

العاملية ذاتها خاصية متغرية.    إن  عاملي. املثىل بسبب األمثلية  ما دون  عامليًا يف فرتة  فقد تصبح مؤسسة مثىل 

 مؤسسات جديدة طورت يف أماكن أخرى. 

  عيوب ديناميكية ملؤسسات اعتربها باحثون مرموقون دلياًل عىل النجاح يف الفصول القادمة، أشري إىل   

غري كفؤة  عىل أنها    ،من منظور محيل بالكامل،  فإنني أصنف مامرسات قد تبدو شديدة النفعاالقتصادي. وباملثل،  

التاريخية الشائعة يف    عىل نطاق عاملي. التقاليد  النطاق عن  سيوضح مثاالن اختالف تحلييل املقارن من حيث 

 دراسات الرشق األوسط. 

أن القرآن زاخر مبدح التجارة. بالفعل، إن كتاب اإلسالم   اإلسالم والرأسامليةيظهر كتاب ماكسيم رودنسون   

وامل املقدس   العبادة  بني  الجمع  لتشجيع  امليذهب حتى  النبي    24ادية.ساعي  أن سري حياة  أيًضا  يوثق رودنسون 

 25التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة«.ثناءات ال حرص لها للتجار. ورد أن محمد قال مرًة: »تحتوي عىل  

: »ليس هناك مكان أحب أن يأتيني املوت فيه إال أن أكون يف سوق يف السياق نفسه، يشاع أن خليفًة من األوائل قال

، كام يؤكد رودنسون  كانت مكة، حيث بدأ محمد بنرش رسالته، مجتمًعا تجاريًا  26عيايل«.  وأشرتي من أجل  أبيع

أو  أيًضا،   التجارة  وعمل محمد تاجرًا يف شبابه. ويستنبط أن املسلمني األوائل مل يفتقدوا إىل ما يشجعهم عىل 

 27صادي للرشق األوسط، وفق ما يقول.بترشيع تنمية رأس املال، سهل اإلسالم النمو االقتيحفزهم لها. 
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املشجعة عىل باإلضافة إىل التوجهات  اإلسالم األول مرحبًا بالتجارة.    كانمبعايري العصور الوسطى فقد   

اإلثراء، فقد دعم املراكز التجارية املزدهرة. ومع تطور الحاجات، طور فقهاء اإلسالم األول أنواع الرشاكات التي 

جارية التالية للرشق األوسط. وعىل نفس  والدة محمد. ساهمت تعديالتهم يف النجاحات التكانت موجودة قبل  

املنوال، تبدو املؤسسات التجارية يف بدايات اإلسالم بسيطًة مقارنًة بتلك املوجودة يف أي اقتصاد حديث، غنيًا كان 

والتي ساهمت –اململكة العربية السعودية  مل تكن لبورصات السلع، وأسواق األوراق املالية، والبنوك يف    أم فقريًا.

مؤسسات مجهزة  نظائرها يف زمن النبي. هل حملت مؤسسات اإلسالم األول بذور    –جميًعا يف ثروتها الحالية 

اليوم وحجمها؟ هناك أسباب، نوردها جميًعا فيام بعد، تدعو للشك يف ذلك.   التجارة  ي مالحظة أن  تكف لتعقيد 

 ثة زرعت يف شبه الجزيرة العربية بعد ظهورها يف أماكن أخرى بقرون.املؤسسات االقتصادية الحدي

عىل خطى رودنسون، أشاد مؤرخو الفرتات الالحقة بالتجارة واإلنتاج اللذين نفذا يف ظل النظام القانوين  

أليب    بعناية  املكتوبةالسرية  »مل يكن النظام القانوين عائًقا ملامرسة األعامل«، تقويل نليل حنا، مؤلفة  اإلسالمي.  

»عىل العكس متاًما«، تتبع قائلًة، »ميكن للتجار أن يحولوه  طاقية، وهو تاجر مرصي عاش يف القرن السابع عرش.  

يف رشكة مساهمة، . يف الواقع، مل تشمل االحتامالت املتاحة لتاجر مرصي يف القرن السابع عرش العمل  28ميزة«إىل  

رصي أن يتصور االستثامر يف رشكات  نشطًة بالفعل يف رشق املتوسط. وال كان ملكرشكة بالد الشام، التي كانت  

ذروة    عاش يف ظلالتاجر الذي  جونز لبورصتي القاهرة واإلسكندرية. حتى  – من النوع الذي يتضمنه مؤرش داو

عارصيه يف  اإلمكانيات التجارية ملرص ما قبل العرص الصناعي كان لديه أفق أضيق من الذرى العالية املتاحة مل

وقت طويل. يحتاج سبب عدم كون مامرسات أيب طاقية الجهة املقابلة من املتوسط، والتي اكتشفها أحفاده بعد  

 التجارية مثاليًة باملعنى العاملي إىل إيضاح.

 

 املوضوعات واملبادئ التحليلية الشاملة 

متكرر يف االستفسار التايل. تركز املقارنات    تظهر املبادئ واألفكار التحليلية العديدة املقدمة يف هذا الوصل بشكل

نطقة التي تفوقت عليه عىل املناطق األكرث تقدًما من الناحية االقتصادية، وبعبارة  بني الرشق األوسط اإلسالمي وامل

أخرى، عىل الحدود االقتصادية. ويهدف التحليل إىل الكشف عن اآلليات االجتامعية املسؤولة عن األمناط املرصودة  

تشمل تأثريات السياسة املدروسة كاًل من النتائج املقصودة  املسارات.    التعرف إىللتغيري والركود، وليس مجرد  ل

وغري املقصودة. سرنى مراًرا وتكراًرا أن التاريخ يحد الفرص، وأن املؤسسات ميكن أن تحول أنفسها، وأن كفاءتها  

 ني األمثلية العاملية واملحلية كثريًا ما سيأيت ذكرها.لفروق بميكن أن تتغري مع تطور الظروف. أخريًا، فإن ا
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اقرتحت أعاله أن ظهور اإلسالم حفز التجارة. ستوفر تفاصيل ذلك مدخاًل مناسبًا لتحليل أوسع. ما هي  

 ارتبط ذلك باإلسالم؟ طليعة التجارة يف القرن السابع، ومن أي نواحٍ 
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 الجزء الثاين 

 ركود التنظيمي ال
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3 

 الحياة التجارية يف ظل الحكم اإلسالمي 

 

  اتجاريً   أنه عمل وكياًل   ا معلومات كافية حول سنوات محمد األوىل، يعتقد املؤرخون عمومً   عدم وجود عىل الرغم من  

لصالح عشرية قوية يف مكة. ومن بني األشخاص الذين عمل لديهم، كانت أرملة ثرية تدعى خديجة، وهي املرأة  

توافق   بخصوصيف بعض األحيان، تستخدم مهنة محمد يف التجارة ذريعًة عىل وجود دليل    1.االتي تزوجها الحقً 

ولكن هذا املنطق كاذب. إنه أشبه    2بني املجموعات. اإلسالم مع املشاريع الحرة والتعاون التجاري القائم عىل النسب  

، ينبغي أن يتمتع املسيحيون مبهارة مميزة يف صنع األثاث. وعىل أي حال،  األن يسوع عمل نجاًر  ابالقول إنه نظًر 

، دفعته معرفته باألسواق واملخاطر التجارية إىل تعزيز املؤسسات  اناجحً   امن املهم أن مؤسس اإلسالم كان تاجًر 

نفوذً ال التجار  ليمنح  كان  بقيادته  تأسيس نظام حكم  إن  ليساوي بني تحقيق اتجارية.  أنه كان  املستبعد  ، ومن 

 3األرباح واالستغالل كام فعل مفكرو العصور القدمية عادًة.

القرآن امللكية الخاصة، ويشجع عىل التجارة، ويدعم اإلثراء الشخيص. ففي بعض   يقر   من غري املستغرب أن 

ويف البعض اآلخر ذكر أنه يسمح للمؤمن بالجمع بني    4رد وصف مفاده أن الربح فضل الله عىل البرشية.آياته ي

أما آخر الفضائل فتمثلت   5.االتقوى والربح. ويف إحدى آياته رشع القرآن التجارة خالل موسم الحج السنوي أيضً 

التي اشتهرت قبل اإلسالم يف شبه الجزيرة العربية، وبالتايل شجع عىل استمرارها. يف السامح بإحدى املامرسات  

جميع نزاعاتهم   امرًة يف كل عام قمري، اعتادت القبائل عىل زيارة الكعبة، مقام مكة املكعب، حيث أوقفوا مؤقتً 

رسة األعامل التجارية بسالم. وبعد تخليص الكعبة من أصنامها، أعاد محمد تعريفها املزمنة من أجل العبادة ومام

 يف منتداه التجاري الرئييس. محوريةً  باعتبارها أقدس مالذ إسالمي ونقطةً 

من الخطوات التي اتخذها القادة املسلمون األوائل يف سبيل الرتويج للتجارة   خطوةً مل يكن هذا األمر سوى   

بعد استعراضنا لألهمية االقتصادية للحج اإلسالمي، سرنى كيف حفز اإلسالم  وسط وعرب املناطق.  يف الرشق األ 

للرشاكات التجارية. إن اإلبداع املؤسيس   من خالل وضع قواعد متميزةً   اخالل قرونه األوىل التجارة العاملية أيضً 

 التجاري.  يف مجال التنظيمد الالحق  ، وال سيام يف ضوء الركو الذي متيز به اإلسالم املبكر لعب دور مهاًم 

  

 التجارة خالل موسم الحج اإلسالمي 
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يشرتط اإلسالم عىل كل مسلم، برصف النظر عن قربه من مكة، أن يشارك يف مراسم الحج السنوي مرًة واحدًة  

وعىل  6هذا الحدث بأنه مجموعة من الطقوس املذهلة.عىل األقل إن سمحت ظروفه بذلك. عادًة ما تصف الروايات  

. إنه ميتد عىل مدار ثالثة أيام محددة، اأيضً   رئيسيةً   اقتصاديةً   أي حال، كان لهذا الحدث حتى وقت قريب وظيفةً 

لذا فهو يفسح املجال أمام التجارة النشطة، حتى أن العديد من الحجاج ميولون رحلة حجهم من خالل التجارة  

 7وحدها، ويجمعون الرثوات بتكرار الرحلة سنًة بعد األخرى.

واملسيحيون. لكن ال اليهودية وال املسيحية   إن الحج إىل مكة هو النظري اإلسالمي للحج الذي يقوم به اليهود 

وعىل العكس من ذلك، ينظر القرآن إىل الجانب   8، وال خلفيًة ملعرض تجاري بالتأكيد.ااقتصاديً   اعتربان الحج حدثً ت

تصف فريضة الحج،    اآليات التي بعد  فال يتجزأ من الجانب الديني.    الحج اإلسالمي باعتباره جزءً من ااالقتصادي  

اًل »ترد آيات أخرى تعيد التأكيد عىل رشعية التجارة:   بُِّكمم   لَيمَس َعلَيمُكمم ُجنَاٌح أَن تَبمتَُغوام فَضم ن ر  ولطاملا كان الحج    9.«مِّ

كتب الله لكم ». يف بداية رحلته، يتبارك الذاهب إىل الحج بعبارة:  اأيضً   مع التجارة  امن الناحية العملية متشابكً 

   10.«وتجارًة لن تبور  امغفوًر  اوذنبً  امربوًر  احجً 

الحج اإلسالمي بني املشرتين والبائعني ليك ينسقوا عروض الرشاء والبيع. ومن خالل توسيع كل    جمع 

دة، وأصبحت التجارة املدفوعة بالربح رشعيًة، وغدت  جانب من جوانب السوق، تعززت املنافسة بني املناطق البعي

األمور أصعب بالنسبة للجامعات التي تروج ألجندة متعلقة مبناهضة السوق أو إعادة توزيع الرثوات. ومن خالل 

تجارة املسافات الطويلة وبدأت الرثوة بالرتاكم. ويف السياق نفسه، كان السفر ألداء الحج يف  كل ذلك، تعززت  

شجع  ، إذ توجب عىل الراغبني أن يجمعوا ثروًة، وهو أمر ال بد أنه  احتى أصبح الطريان ممكنً   اومكلفً   اشاقً   ا مكة أمًر 

عىل عكس الحرفيني واملزارعني  ف  .عىل التجار  اأن العبء املايل مل يكن كبرًي   االعمل. ومن الجدير بالذكر أيضً   عىل

 تجاري لنشاط    اعرضيً   االتجار من أداء فريضة الحج باعتبارها ناتجً املجبورين عىل أداء عملهم يف مواقعهم، متكن  

 مربح. 

ومن الواضح أن محمد أدرك دور   11قبل اإلسالم، كانت مكة مبثابة حلقة وصل تجارية بني بيزنطة والهند. 

كة من إىل املدينة مع أول معتنقي اإلسالم، متكن محمد من كرس مقاومة م   هجرتهالتجارة يف ازدهار مكة. بعد  

ومل تستعد مكة مكانتها التجارية حتى اعتنق   12خالل تعطيل تجارة القوافل التي اعتمدت عليها حتى يف الغذاء.

قبض الرشاوي مقابل السامح  ها اإلسالم. اعتاد البدو الذين يعيشون عىل طول الطريق املؤدية إىل مكة عىل  ؤ زعام

قبائل القرن العرشين عىل    حتى إن واستمرت هذه املامرسة بعد أن اعتنق معظمهم اإلسالم،    13للقوافل باملرور اآلمن.

   14طول طريق الحج تلقت مدفوعات منتظمًة مقابل ضبطها لنفسها.
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بيانات كمية متوافرة حول الحج يف الفرتة اإلسالمية املبكرة، ولكن مثة تقديرات بخصوص األوقات   ال توجد 

وفقً  يذهب    ألحد  االالحقة.  عرش،  الثالث  القرن  يف  العرب  عام،   40,000املراقبني  كل  الرحلة  هذه  يف  مرصي 

باإلضافة إىل العدد ذاته من العراقيني والسوريني. أما يف القرن السادس عرش، قدر أحد الشهود الربتغاليني عدد  

بـ   مكة  املتجمعني يف  إىل    200,000األشخاص  باإلضافة  والتجارة.حيوان    300,000شخص،    لو  15للتضحية 

. وحتى القرن  ضخاًم   ااقتصاديً   امارس ربع هؤالء التجار نشاطات تجاريًة، لكان من املمكن أن يشكل الحج مرشوعً 

التاسع عرش، ظل الحج إىل مكة مبثابة الحدث التجاري الرائد يف العامل اإلسالمي. أما يف يومنا هذا، يحمل الحج  

الجزي لغرب  اقتصاديًة  التجزئة أهميًة  تجار  ينتظر  مثلام  الحج  فرتة  إىل  تجارها  يتطلع  إذ  وحسب،  العربية  رة 

 األمريكيون موسم عيد امليالد. 

استطاع الحج توليد الرثوات بشكل مبارش من خالل تعزيز فرص التجارة اآلمنة، وبشكل غري مبارش من   

ولكن من الناحية السلبية، لرمبا أسفر نجاحه    خالل تبادل األخبار بني الحجاج وانتشار العادات والرشائع الفكرية.

جميع   يفباعتباره وسيلًة للتجارة املركزة عن إعاقة تطوير املعارض العلامنية التي من شأنها أن تربط بني التجار  

أنحاء العامل اإلسالمي. ويف واقع األمر، مل يكن يف الرشق األوسط أي معارض غري دينية تشبه بأهميتها معارض 

موسميًة، تحولت    ا عىل الرغم من أنها بدأت باعتبارها أحداثً   16شمبانيا يف شامل أوروبا خالل العصور الوسطى.

أورو  أنحاء  جميع  يف  دامئة  أسواق  إىل  شمبانيا  وساهممعارض  املختلفة   تبا،  املؤسسات  تطور  تعزيز  يف 

، لذا ال ميكن أن يتطور بحرية  امقدسً   ا أما الحج اإلسالمي فيعترب تقليدً   17والرضورية لظهور الرأساملية الحديثة.

العلامنية املعارض  أثارتمثل  إذ  وفقً   ،  توقيته  أو  تواتره  أو  مدته  أو  موقعه  لتغيري  الشمسية   اأي محاولة  للسنة 

مات بتدنيس املقدسات. ولذلك، قد تكون إحدى النتائج غري املقصودة للحج اإلسالمي هي الوقوف يف وجه  اتها

 أحد الحوافز املهمة للتحديث االقتصادي.  

  

 املشاريع التعاونية بني العائالت 

املخاطر املصاحبة، إن العديد من التجار الذين أدوا فريضة الحج مولوا أنفسهم بأنفسهم. ولذلك، تحملوا جميع  

أيضً  طالبوا  الذين    اولكنهم  األرسة  أفراد  موارد  آخرون عىل  أشخاص  اعتمد  ذاته،  الوقت  كاملًة. ويف  بأرباحهم 

الثقة   الحال يف األوقات األخرى، سهلت روابط  شاركوهم يف املكاسب والخسائر. خالل موسم الحج، وكام هو 

د األرسة من خالل الحد من مشاكل امللكية املشرتكة واإلرشاف وتقاسم املشاريع التعاونية بني أفرا  ااملوجودة مسبقً 

 .ااألرباح. وفيام يتعلق بالتأمني واالئتامن، حلت القرابة محل األسواق أيضً 
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وألنهم تجنبوا تنظيم الطرف الخارجي من خالل القوانني، كانت الرشاكات بني أفراد األرسة وماتزال شائعًة  

يف أي مكان آخر. وعىل الرغم من ذلك، ينطوي املرشوع التعاوين الذي يستند إىل صلة يف الرشق األوسط، كام  

قيود صارخة، إذ أن فرص الحصول عىل رأس املال محدودة ضمن نطاق ثروة األرسة الواحدة. ومن   عىلالقرابة  

أيضً  والكفا  ااملمكن  املعرفة  واملشاعر عىل  األقدمية  تفضيل  األرسية يف  الروابط  تتسبب  إمالء  أن  فيام يخص  ءة 

 وبذلك، قد تتدفق املكاسب االجتامعية من املؤسسات الداعمة للمشاريع التعاونية بني األقارب.   18القرارات.

مثل اليهودية   امن اإلنجازات العظيمة ألديان العامل تنمية الثقة وتسهيل التعاون بني غري األقارب. ومتامً  

تحقيق هذه الغايات، وبذلك أرىس األساس للتوسع التجاري من خالل تعزيز األخوة  إىل  واملسيحية، سعى اإلسالم  

وبطبيعة الحال، يحمل تعزيز الروابط الدينية يف طياته مخاطر متعلقًة بتقييد التبادالت مع الغرباء. فكلام  الدينية.  

إىل    الثقة بني املسلمني وغري املسلمني. ولكن عىل أي حال، سعى اإلسالم أيضً زادت الثقة بني املسلمني، قد تقل ا

عن القيود الطائفية، إذ وضع قوانني لتنظيم الرشاكات بني األفراد الذين قد ال تربطهم أي   اتعزيز التبادالت بعيدً 

 . ابل أتباع الديانات األخرى أيضً  ،صلة قرابة، وليس من ال تجمعهم قرابة وحسب

وجهة نظر بعض املحللني، نشأت هذه القوانني بسبب الوصايا القرآنية. إليكم إحدى اآليات التي    من 

ِل الل هِ »ما يستشهد بها:    اكثرًي  الُة فَانترَِشُوا يِف األَرمِض َوابمتَُغوا ِمن فَضم يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوام  »:  ا، وأيضً «فَإِذَا قُِضيَِت الص 

نُكمم الَ تَأمكُلُوام أَ  َوالَُكمم بَيمنَُكمم ِبالمبَاِطِل إاِل  أَن تَُكوَن تَِجارًَة َعن تَرَاٍض مِّ ولكن هذه الرتابطات املؤسسية املضمنة   19.«مم

هنا هشة. فيام يتعلق بالرتويج للتجارة، ال تذكر هذه التوجيهات أي يشء محدد حول التنظيم التجاري أو التعاون 

. يف فجر اإلسالم، كانت الرشاكات بني  إسالميةً   وعىل أي حال، الرشاكة يف حد ذاتها ليست بدعةً بني املجتمعات.  

 اإسالميً   ا، مل يبدأ الفقهاء املسلمني الذين وضعوا قانونً ذنإ يف منطقة البحر األبيض املتوسط.    ئعةً غري األقارب شا

للرشاكة من الصفر، بل استندوا إىل العادات الراسخة يف شبه الجزيرة العربية وبالد ما بني النهرين وبالد فارس  

 واليونان، باإلضافة إىل التقاليد اليهودية واملسيحية.  

، افى الفقهاء املسلمون األوائل هويًة إسالميًة عىل العديد من القواعد التجارية املوجودة مسبقً أض 

من خالل إعادة صياغة هذه القوانني لتبدو مشتقًة من املبادئ األخالقية املذكورة يف القرآن. باإلضافة إىل ذلك، 

لتجار. إن سعي الفقهاء املسلمني للوصول إىل أجروا تحسينات تدريجيًة كان الهدف منها عادًة تلبية احتياجات ا

املستغرب، فوفقً  باألمر  التجارية ليس  الدراسات، كسب    االكفاءة  الفقهاء وعلامء   75إلحدى  املائة من جميع  يف 

ومن امللفت للنظر أن مامرسة القوة    20الدين اآلخرين لقمة عيشهم يف تلك الفرتة بفضل التجارة يف املقام األول.

أو قانون    lex mercatoria)  امشرتكً  اتجاريً   االتجارية يعود إىل قرنني قبل أن يضع التجار يف شامل أوروبا قانونً 

إن هذه العالقة التداخلية بني    21التاجر( الذي فرضته املحاكم التجارية التي تضم قضاًة مختارين من بني رتبهم.
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ا الدرايس  املقرر  والتجار مذكورة يف  الدين  باحثً علامء  املرء  باإلضافة إىل تضمنه امعتمدً   املطلوب ليك يصبح   ،

 22.اكفؤً  امستوى من الرياضيات كفيل بجعل املرء تاجًر 

عىل الرغم من أن املذاهب الفقهية اإلسالمية األساسية مل تكن عىل ذات القدر من الكرم يف تعاملها  

املتبادلة بني األفراد الذين ال تربطهم صلة قرابة. وكان املذهب الذي  مع التجار، تبنت جميعها قواعد لتعزيز الثقة  

دون غريه عىل تلبية االحتياجات التجارية. ثالث من املذاهب السنية    ايضم أكرب عدد من األتباع، أي الحنفي، حريصً 

الرغم من أن أحد هذه  بالرشاكة بني املسلمني وغري املسلمني. وعىل    تالرئيسية األربعة، مبا يف ذلك الحنفي، سمح

يف منع    ، كان السبب عىل ما يبدو متمثاًل املذاهب اشرتط عىل كل طرف نشط يف رشاكة بني دينية أن يكون مسلاًم 

 ا ولكن حتى هذا املذهب أدرك أيضً   23أنشطة غري إسالمية مثل تجارة الخنازير.  يفرأس املال اإلسالمي    استخدام

 . اطائفيً فائدة املشاريع التعاونية املختلطة 

إذ جذب    األوسط،  الرشق  التجارة غري شخصيًة يف  اإلسالمي يف جعل  الرشاكة  قانون  يساهم  مل 

تعاملوا مع بعضهم بشكل متكرر. وكام يؤكد    اتضم أفرادً من خالل شبكات    االتجار واملستثمرون رشكائهم عمومً 

وعىل أي حال،   24العالقات الشخصية متعددة الجوانب.استمرت املبادالت يف اعتامدها عىل  أبراهام أودوفيتش،  

القرابةيعترب   القائم عىل  بالتبادل  يبدأ  الذي  الطويل  الطريق  قانون الرشاكة مبثابة خطوة عمالقة عىل   ،تطوير 

وهو نوع التبادل الذي يطبق اآلن بني البنك واملودع، وبني الرشكات، وبني    —وينتهي بالتبادل غري الشخيص  

ني والبائعني عرب الربيد. وبهدف املساعدة يف تحرير الفرد من الشبكات القامئة عىل القرابة، مهد قانون  املستهلك

التي تضم قواعد مجردًة تنطبق عىل مجموعة واسعة من    «األخالق املعممة»التجارة اإلسالمي الطريق الستبدال  

 25ز بها املجتمعات القبلية.التي تتمي «األخالق الجامعية املحدودة »العالقات االجتامعية بـ 

والثامن    الحادي عرش  القرنني  األوسط بني  الرشق  الرشاكات يف  تناولت  التي  الدراسات  وبحسب 

األتراك مع األتراك، والعرب مع العرب،    —عرش، تبني أن معظمها نشأ بني أفراد من نفس املجموعة اإلثنية الدينية  

عض األماكن وخالل بعض الفرتات، مل  واليهود مع اليهود، واليونانيني مع اليونانيني وهكذا دواليك. ولكن يف ب 

يف املائة من جميع    14.9تكن الرشاكات بني الدينية غري شائعة. ففي إسطنبول خالل القرن السابع عرش، تضمنت  

 جمعتهم رشاكات مع  نيأو أكرث من غري املسلمني. وحتى القضاة الرشعي  اعىل األقل وواحدً   اواحدً  الرشاكات مسلاًم 

 26غري املسلمني.

 

 رشاكات اإلسالمية ال
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دوًر  األرسة  أفراد  بني  الرشاكات  تنويع   مهاًم   العبت  إىل  العائالت  إذ سعت  الحداثة،  قبل  ما  التجارية  الحياة  يف 

ومل ميتلك التجار ما يكفي من رأس املال لالستثامر مبفردهم، لذا سعى التجار ممن يفتقرون إىل رأس   ،املخاطر

مال كاف إىل الحصول عىل متويل من املستثمرين اآلخرين الذين فضلوا ترك العمل املادي لآلخرين. يف الرشق  

الت العالقات  للرشاكات  اإلسالمي  القانون  نظم  الحداثة،  قبل  ما  من جهة األوسط  النشطني  التجار  بني  نشأت  ي 

باإلمكان   كان  املتاحة،  الخيارات  بني  ومن  أخرى.  جهة  من  الغائبني  من  واملستثمرين  أكرث  أو  واحد  يوفر  أن 

لقد يضطلعوا بأي دور إداري فيها.  دون أن    للمؤسسة التجارية بأكملها، ولكن رأس مال  املستثمرين املستقرين  

، يولد رشاكًة تسمى  ااسم املضاربة. ولكن بديله، الذي يسمح للتجار بالتمويل أيضً هذا النوع من الرشاكات ب عرف

 . انانً أو عِ  مشاركةً 

 اببساطة، يعترب مصطلحً   «الرشاكة اإلسالمية» ، أو حتى  «الرشاكة التجارية اإلسالمية»إن مصطلح   

لجميع هذه العقود التي تشكلت مبوجب الرشيعة اإلسالمية، مبا يف ذلك املتغريات التي تحدثنا عنها للتو.    شاماًل 

  تقترص .  الصيغة جرى التفاوض عليها مسبقً   اومهام كانت الرشوط دقيقًة، يتقاسم الرشكاء األرباح، إن وجدت، وفقً 

لخاص وحسب، بينام تقع املسؤولية الكاملة عن مسؤولية املستثمر الغائب فيام يخص الخسائر عىل استثامره ا

األرضار التي تلحق باألطراف الخارجية عىل عاتق التاجر الذي تسبب بهذا الرضر. وبالتايل، ال ميكن لوم املستثمر  

الذي التجار  مخالفات  أيضً   نعىل  التاجر  واجه  محدودة،  غري  مسؤوليًة  تحمله  إىل  باإلضافة  مخاطر    ا مولهم. 

ق هباًء.استثامريًة:  عمله  يضيع  مسؤواًل   27د  التاجر  يكن  مل  حال،  أي  عىل  الغائب   خسارة عن    ولكن    املستثمر 

  28الستثامره.

متتعت جميع أطراف الرشاكة اإلسالمية بحرية اقتسام األرباح، إذ يستطيع التاجر املطالبة بأفضلية  

العادية،  األحوال  التجارية. ففي  والخربة  الجغرافية  واملعرفة  املوثوقية  أساس أصول غري ملموسة، مثل  ما عىل 

للفرص املستجدة. ولكن    افقات تبعً ليك يعقدوا صأعطى املستثمرون لرشكائهم النشطني حريات واسعة النطاق  

املستثمر الذي سعى إىل تقليل مخاطره امتلك حرية تقييد تفويض التاجر، إذ ميكنه تحديد مهمة التاجر، ونطاقه  

بخيارات التاجر    اأن يجعل تقاسم األرباح مرشوطً   ا الجغرايف، ومدة العقد، والنفقات، وعالقاته. وكان بإمكانه أيضً 

ل  29التجارية. القيود دور يف توفري تكاليف  كان  التفاوض   —املعامالت  هذه  املوارد املنفقة عىل  التقليل من  أي 

واملراقبة وإنفاذ التبادالت. وبالتايل، قللت هذه القيود من احتاملية أن يشعر املستثمرون باإلساءة أو الخداع. أما  

وشجعتهم عىل استخدام اتفاقيات منطية    األطروحات القانونية فوجهت الرشكاء بالحفاظ عىل وضوح اتفاقياتهم،

 30ت وحاالت سوء الفهم.آ مصممة للحد من حدوث املفاج
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 امدفوعة أيضً   أشكال الرشاكة املستخدمة يف املدن البحرية اإليطالية خالل العصور الوسطى  كانت 

وباملثل، اعرتفوا حينها بفئتني من الرشكاء: الرشكاء النشطون    31بالتخصيص الفعال للمخاطر والعوائد املتوقعة.

محدودة،   غري  مسؤوليًة  ويتحملون  املرشوع  يديرون  املال الذين  رأس  يف  يساهمون  الذين  الغائبون  والرشكاء 

مخاط تحمل  ودون  اإلدارة  يف  املشاركة  دون  األرباح  استثامراتهم.  ويتقاسمون  حدود  تتجاوز  أشهر ر  ولعل 

التوصية  هي    املتغريات البحرية    commendaرشاكة  املضاربة اللتان  ،  societas marisوالرشاكة  تشبهان 

التوايل.   عىل  جذب  اومتامً واملشاركة  اإلسالمية،  الرشاكات  الالتيني    ت كام  العامل  يف  ال    التجار الرشاكات  الذين 

 32يستطيعون إدارة أعاملهم مبفردهم.

يف    املذكور  األقرب  التعاقدي  بنظريهام  مقارنًة  مبرونتهام  واملضاربة  التوصية  رشاكتي  اتسمت 

اليهودي اإلسقا  أي  األرباح    التلمود،  تشارك  صعيد  عىل  والتاجر  املستثمر  بني  مساواة  وجود  اقتىض  الذي 

حني دون القانون اليهودي   الرشط( لهذا  1135-1204موىس بن ميمون )   وعىل الرغم من تخفيف  واملسؤوليات.

عن ذلك، ينبغي أن تتجاوز حصته من  عن جزء من رأس املال؛ وفضاًل  ، بقي التاجر مسؤواًل مشناه توراةيف كتاب 

ما تعارضت   اوعىل الرغم من أن هدف هذه القيود متثمل يف تعزيز اإلنصاف، غالبً   33األرباح نصيبه من املسؤولية.

أواًل  استنتاجني.  استخالص  ميكننا  وبذلك  التجاريني.  للرشكاء  املخاطر  تفضيالت  الرشاكة   أعطى،  مع  قانون 

عىل حساب مخاوف اإلنصاف التي يشرتك بها اإلسالم مع األديان  التجار واملستثمرين    األولوية لتفضيالتاإلسالمي  

ي عند وضعه أي عائق يف عامل البحر األبيض املتوسط، بل وفر ، مل يشكل قانون الرشاكة اإلسالمااألخرى. وثانيً 

من البدائل املعروفة. وميكن القول إن األشخاص الذين دخلوا يف رشاكات إسالمية خالل القرون    بداًل   مزايا تجاريةً 

 . االقليلة األوىل لإلسالم استخدموا الشكل التنظيمي األمثل عامليً 

 

 املساهامت يف التجارة العاملية 

بالنظر إىل ما تقدم من تفسري، ليس من املستغرب أن قانون الرشاكة اإلسالمي استخدم يف تجارة املسافات الطويلة 

خالل العصور الوسطى. ففي الواقع، رضب أطنابه يف أسواق العصور الوسطى التي امتدت إىل ما وراء حوض  

يف أجزاء من أفريقيا   اناعي، دعم التجارة أيضً البحر األبيض املتوسط. ومنذ ظهور اإلسالم وحتى مجيء العرص الص

اإلبداع  تلت  التي  الفرتة  أي يف  التبلور،  اإلسالمي يف  الرشاكة  قانون  بدأ  أوراسيا. حني  أنحاء  وبقية  االستوائية 

يف   كبري  حد  إىل  املسلمني  من  وغريهم  واألتراك  والفرس  العرب  شارك  األوسط،  الرشق  شهده  الذي  املؤسيس 

التجار األثناء، ساهموا يف  الشبكات  تلك  البحر األسود إىل زنجبار. ويف  املمتدة من إسبانيا إىل الصني ومن  ية 
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تطوير األسس املؤسسية لتجارة املسافات الطويلة يف املناطق األفقر من الرشق األوسط. ومن خالل تنفيذ اللوائح  

مكتوبة حينها، ساعد  قوانني  أي  فيها  يكن  التي مل  األماكن  الذي بسط  التجارية يف  الحساب  وا يف تطبيق علم 

عن ذلك، نرشوا اللغة العربية    املحاسبة، وأدخلوا العمالت املعدنية التي سهلت املدفوعات وتراكم الرثوة. وفضاًل 

أي وسيلًة لتسهيل التواصل، وبالتايل التبادل والتعاون، بني املناطق التي كان    —باعتبارها لغًة تجاريًة مشرتكًة  

يف   ومخترص القول إن املؤسسات اإلسالمية وحدت مناطق شاسعةً  34.اتفصل فيام بينها االختالفات اللغوية سابقً 

 (.1-3  ، مبصطلحات اليوم، العوملة املولدة للرثوة )الشكلثالث قارات، إذ عززت

يف أوساط الطبقة   أماكن أخرى، انترش اإلسالم أواًل   من بنييف بعض األجزاء من أفريقيا االستوائية   

التجارية قبل أن ينرش يف املجتمع ككل. وبواسطة التجار الذين عملوا يف ظل الرشيعة اإلسالمية، انتقل اإلسالم  

ال ألعداد كبرية من املسلمني؛ دون أن يحتل الجيش العريب أي    اعتربان اآلن موطنً ت  نيتصني وإندونيسيا، اللإىل 

الكتبة واألطباء واملعلمون والدعاة أيضً   35منهام. التجارة هي السبب يف   اساهم  انتشار اإلسالم، ولكن كانت  يف 

اعتنق التي  املناطق  إىل  املتعلمني  املهنيني  هؤالء  مثل  األول.قدوم  املقام  يف  اإلسالم  التجار   36ت  توغل  وحيثام 

املسلمون، بدأ القضاة الرشعيون املسلمون بالفصل يف النزاعات؛ والكتبة يف تسجيل العقود؛ واملعلمون يف تقديم  

، إذ  االتعليامت؛ واألمئة يف إمامة الصلوات. ويف بعض األحيان، متكن شخص واحد فقط من أداء عدة وظائف معً 

. مهام كانت أمناط التخصص املهني، ويساعد زمالئه يف صياغة العقود مثاًل   االتاجر املتعلم أن يعمل قاضيً   يستطيع

للتعليم   مراكز  التحديد،  وجه  عىل  مسلمًة  أو  أوسطيًة،  رشق  تجاريًة  مستعمرات  تحوي  التي  املدن  أصبحت 

سلسلة من ردود األفعال التي شجعت عىل اعتناق البعض   عنأسفر التوسع التجاري يف الرشق األوسط    37اإلسالمي.

مثاًل  املختلطة  الزيجات  اعتربت  إذ  التجارة،  غري  ثانوية  متعددة  طرق  خالل  من  العتناق   اأساسيً   اسببً   لإلسالم 

 38اإلسالم.

اإلس معتنقو  املسلمني، متكن  التجار  التي جذبت  األرايض  االنتفاع من يف  من  األصليني  السكان  من  الم 

الشبكات التجارية القامئة عىل أساس االشرتاك يف الدين واللغة والنظام القانوين. ولكن مل يراع هؤالء األشخاص 

 اإلسالم بدقة؛ إذ بقي العديد منهم عىل شعائرهم الدينية املحلية. 
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من أكرب األسواق   اباعتباره واحدً   1461قباب وسقوف البازار الكبري يف إسطنبول. افتتح هذا البازار يف عام    1- 3  الشكل

من جميع أنحاء العامل املعروف، وأعرب املسافرون عن تعجبهم  ايف العامل. وعىل مدار عدة قرون، عرض هذا البازار سلعً 

 من بذخه. )الصورة: عزت كريبار( 

حاولوا إثبات هويتهم اإلسالمية من خالل حضور صالة الجامعة، والتواصل االجتامعي املتعمد    وعالوًة عىل ذلك،

املسلمني اإلسالم،  مع  يعتنقوا  الذين مل  األشخاص  عن  الترصفات، متيزوا  الحج. ومن خالل هذه  فريضة  وأداء   ،

 39ني.يوحصلوا عىل قبول املسلمني املحل

دفع   لقد جعلهم 40كام قيل.  «يف ناد ديني ظاهري  عضويةم  رسو »كانت مظاهر االلتزام تلك مبثابة   

الذين لن يرغبوا يف التنازل عن املزايا التي حصلوا  أكرث جدارًة بالثقة يف نظر األعضاء اآلخرين،    «الرسوم»هذه  

 «النادي»عليها بعد تأمينهم لشبكة تجارية مربحة بتخليهم عن عضو آخر. وبذلك، عززت الثقة املتبادلة بني أعضاء  

، إذ استفاد كل منهام دون أن يعني ذلك بالرضورة إلغاء التبادالت  اأو الشبكة فرص التبادل املربح للطرفني معً 

مع اليهود يف عقر دارهم، كذلك األمر   كام شكل مسلمو الرشق األوسط رشاكات وعالقات تجاريةً  41خارج الشبكة.
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اعتنقوا اإلسالم يف أفريقيا والهند والصني وحافظوا يف الوقت ذاته عىل عالقاتهم مع السكان  بالنسبة للتجار الذين  

 األصليني الذين مل يعتنقوا اإلسالم.

الحد  قبل  ما  وأفريقيا  آسيا  يف  العمالقة  التجارية  املراكز  بعض  بفضل  ااكتسبت  كبريًة  أهميًة  ثة 

التي أصبح اإلسالم  و نتون )التي عرفها العرب باسم خانفو(،  األسلمة، مبا يف ذلك مومباسا وكاليكوت وملقا وكا

منها.   العديد  السائد يف  واملسيحيني  الدين  املسلمني  من  معظمهم  كانوا يف  الذين  األوسط،  الرشق  تجار  حظي 

ألنهم حصلوا عىل دعم من الحاكم   اواليهود والزرادشتيني، بقبول حسن عادًة بل ورحب بهم السكان املحليون أحيانً 

ويف العموم، سمح لهم باالستعانة بقاض رشعي للفصل يف نزاعاتهم الذي حرص عىل االستفادة من مهاراتهم.  

رشق أوسطي موجات هائلًة من التحول ال هذا التدفق  لقد ولد  .  االداخلية، إن مل يكن يف نزاعاتهم مع اآلخرين أيضً 

وذبحهم    878الء قطاع الطرق عىل كانتون عام  ملا نقلته مصادر عربية معارصة حول استي  اإىل اإلسالم، فوفقً 

  42رشق أوسطي معظمهم من املسلمني.  120,000كان من بني الضحايا لسكانها، 

آسيا،   جنوب ورشق  املسلمون يف  عليها  يهيمن  تجارية  مراكز  إنشاء  هو  باملالحظة  الجدير  ومن 

ألن الصينيني مل يبنوا أي مستعمرات يف الرشق األوسط ومل يصدروا مؤسساتهم التجارية إىل ما وراء    اخصوصً 

رشق آسيا. يعزى هذا التفاوت يف التوسع التجاري إىل اإليقاعات الدورية للرياح املوسمية باإلضافة إىل املحاصيل 

ذلك،    43املوسمية. من  الرغم  الصينيون  ولكن عىل  إنشاتجيستطيعون  كان  مناخية من خالل  عيوب  أي  هم  ئاوز 

ما يرتافق مع الحجة املناخية، مل تكن الصني    اللمستعمرات التجارية يف الرشق األوسط. وبحسب رأي آخر غالبً 

أو متول حكومتها. تحافظ عىل مستوى معيشتها  الخارجية ليك  التجارة  إىل  التأكيدات  و   44بحاجة  هذه  جميع 

تفرتض ما ينبغي رشحه، وهو أن قلًة من التجار الصينيني سعوا الستغالل الفرص التجارية يف الرشق األوسط.  

مالحقة الرثوات يف جنوب رشق آسيا، فلعلهم فعلوا ذلك يف أماكن  إىل    يا الصينيون فعاًل وإن سعى الحكام والرعا

، فام من أساس تجريبي للنظر يف حدود طموحاتهم. ويف الواقع، أطلق الصينيون سبع بعثات إىل اأخرى أيضً 

هذه الرحالت من    من شأن  45، وضمت كل منها بضع مئات من السفن.1405غرب املحيط الهندي ابتداًء من عام  

 شأنها أن تكذب االدعاء القائل إن الصينيني افتقروا إىل الطموح.

واألرخبيل   الهند  إىل  اإلسالم  وصول  هو  هذا  امللحوظ  للتفاوت  منطقيًة  األكرث  التفسريات    ومن 

اإلندونييس قبل أن يدرك الصينيون مزايا االستحواذ عىل التجارة يف تلك املناطق. حيثام أثبت اإلسالم حضوره  

إن أوقف الصينيون رحالتهم و   مبا يكفي لالستغناء عن البدائل الصينية.  القوي، كانت املؤسسات التجارية متقدمةً 

املؤسسات اإلسالمية عىل طول سواحل آسيا ورشق   ، فالسبب الرئييس يعود إىل ترسخ1433إىل الغرب يف عام  

 أفريقيا وعدم امتالك الصني أي مؤسسات أفضل. 
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( العديد من التجار املسلمني  1254-1324يف رسده الشهري لرحلته عرب أوراسيا، ذكر ماركو بولو ) 

يف وصفه لزيارته ملا يعرف  الذين شاركوا يف املامرسات التجارية بني الرشق األوسط واملناطق األبعد إىل الرشق. و 

اعتنق العديد من أولئك الذين يسكنون يف مدن املوانئ البحرية ديانة محمد، »اآلن باسم إندونيسيا، كتب بولو:  

باستمراروذلك بفضل   عليهم  ترددوا  الذين  الساراسني  األوربيني، كانت كلمة    46.«تجار  بولو  بالنسبة ملعارصي 

املعنيني هنا، فهم من املسلمني الهنود الذين    «تجار الساراسني». أما بالنسبة لـ  نيأو مسلم  اتعني عربً   «الساراسني»

أيضً  العرب  أثبت  باملثل،  ولكن  لإلسالم.  اعتناقهم  قبل  حتى  الهندي  املحيط  عرب  أسالفهم  يف    اتاجر  وجودهم 

 ل. األرخبي

الذين سافروا سويًة    2- 3  الشكل التجار  العديد من  التجارية يف الرشق األوسط  القوافل  يف العصور الوسطى، ضمت 

 ( Tom Pfeiffer/www.volcanodiscovery.comألسباب أمنية. )الصورة: 

القوافل   الرئييس يف تجارة  املسلمون عىل دورهم  التجار  بولو، حافظ  قرون بعد عرص ماركو  وعىل مدار عدة 

حتى أصبحت حامية القوافل باهظة التكلفة بسبب حالة عدم االستقرار  األوروبية اآلسيوية، والتي ظلت مربحًة  

الوسطى )الشكل   الرحالة  بعد مرور عقود قليلة عىل    47.(2-3السيايس يف آسيا  البندقية، كتب  عودة بولو إىل 

 ( ابن بطوطة  ابن    ا( رسدً 1304-1369العريب  تحدث  بولو،  فعل  الرشقي. ومثلام  اإلسالمي  العامل  لرحلته عرب 

بطوطة عن املدن املزدهرة التي تعج بالتجار املسلمني. عىل الرغم من أنه كان ينوي أن يقيم يف دلهي لفرتة مؤقتة  

قاضيً  تغلوق  بن  محمد  السلطان  عينه  أن  بعد  سنوات  مثاين  ملدة  فيها  بطوطة  ابن  عاش  يف    ارشعيً   اوحسب، 

   48املدينة.

 



53 
 

مل يتعامل ابن بطوطة مع أي قضايا يف محطاته األخرى، ولكنه قابل قضاًة رشعيني يف كل من آسيا وأفريقيا 

وهو دليل عىل أن املؤسسات اإلسالمية رافقت التجار املسلمني حيثام   —حيث توجد مستعمرات للتجار املسلمني  

  49انتقلوا.

كان املسلمون نشطني، بل ومهيمنني يف بعض القطاعات مثل التجارة البحرية بني الرشق األوسط   

الذين عرفوا  (.  3-3واملناطق الرشقية والجنوبية )الشكل   التجار  الحادي عرش والرابع عرش، هيمن  القرنني  بني 

من  «نيالكارمي»باسم   كبري  جزء  عىل  املسلمني،  من  معظمهم  كان  والذي  األوسط  ،  الرشق  بني  التوابل  تجارة 

الذي    50والهند. القرن الخامس عرش، الحظ فاسكو دا غاما،  البحري من غرب  ومع حلول نهاية  اكتشف الطريق 

أوروبا إىل جنوب آسيا عرب رأس الرجاء الصالح، أن السكان األصليني يف رشق أفريقيا والهند تربطهم عالقات 

ه عىل سلع العرب كلام سنحت له الفرصة، قتل دا غاما اآلالف منهم ئاستيال ملية  عتجارية مع التجار العرب. وخالل  

إن هذه الحادثة دليل عىل أن التجار املسلمني يف تلك الفرتة متكنوا من مواكبة املنافسة   51بقسوة مل يسبق لها مثيل.

القوة  يل يف املنطقة، فاعتمد عىل  مع األوروبيني يف األسواق الثالثة. أما دا غاما يف محاولته لرتسيخ وجود برتغا

 من املؤسسات التجارية املتفوقة.  بداًل 

فوق املياه. وكانت القاهرة، التي تقع عىل   هجرت العديد من التبادالت التجارية ضمن الرشق األوسط وعرب   3-3الشكل  

خالل األلفية الثانية. )الصورة:  اتجاريً   اتقلصت أهميتها العاملية باعتبارها مركًز وقد  النيل، مبثابة مركز للتجارة البحرية.  

ة، يف مكتبة  ليرنت والندروك، © ليرنت والندروك، القاهرة. الصورة تقدمة املجموعات الخاصة، يف مكتبة الفنون الجميل

 كلية هارفرد( 

مل من حملة هدفها السيطرة عىل التجارة املربحة للغاية مع الرشق.    اكانت حملة فاسكو دا غاما جزءً  

تغض الحكومات اإلسالمية الرائدة طرفها يف تلك الفرتة عن هذا التحدي الربتغايل، إذ شنت اإلمرباطورية العثامنية 
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سيوية، إن مل يكن  يني وضد بعضهام بهدف حامية عائداتهام من التجارة اآل وإيران الصفوية حمالت ضد الربتغال

وعىل الرغم من فشلهام يف صد الربتغاليني، أثبتت مقاومتهام أن رجال الدولة املسلمني استمروا يف   52لزيادتها.

األوروبية االستكشافية. من  التزامهم بإبقاء املمرات التجارية الرشقية مفتوحًة أمام تجارهم حتى خالل الرحالت  

باملقارنة مع منافسيهم الرشقيني.    ان مؤسسيً و الواضح أنهم مل ينظروا إىل التجار رشق األوسطيني عىل أنهم عاجز 

،  ايف حدوث أي رضر تجاري يف السوق العاملية، بل عىل العكس متامً   امل يكن قانون الرشاكة اإلسالمية حينها سببً 

 املتنوعة مبامرسة التجارة ضمن مناطق شاسعة.  إذ سمح للعديد من الشعوب

العصور    األوسط خالل  الرشق  منطقة  بالتجارة يف  املتعلقة  الوثائق  من  مجموعة  أكرب  عىل  عرث 

الوسطى يف مخزن )جينيزا( يف كنيس ضمن القاهرة، وضمت يف أغلبها خطابات وقوائم أسعار وعقود وسجالت  

النشطني بني عامي   للتجار  أفريقيا   1200و   1000رشاكة تعود  امتدت بني شامل  التي  التجارية  تبادالتهم  يف 

من املسلمني،   «وثاثق جينيزا»وإسبانيا إىل الهند وما بعدها. عىل الرغم من أن بعض كبار التجار املذكورين يف  

يهوديً  غالبً اكان معظمهم  وفقً   ا.  التجارية  أعاملهم  األخريون  القانون    اما مارس هؤالء  اإلسالمي وليس  للقانون 

 ا اليهودي، إذ استخدموا رشاكات تسمى قراض الغوييم يف املصطلحات القانونية اليهودية يف تلك الفرتة )حرفيً 

سنعود لتفسري هذه املالحظة األخرية يف فصل الحق، ولكن املهم هنا هو أن قانون  ، أي املضاربة(.  ر«رشاكة األغيا»

يف أوائل األلفية الثانية. ويف واقع األمر، شكل التجار   ابالنفع عىل التجار غري املسلمني أيضً   الرشاكة اإلسالمي عاد

اليهود واملسيحيون الذين عملوا بني القاهرة والقريوان وبالريمو وقرطبة رشاكات إسالميًة يف كثري من األحيان،  

   53من نزاعاتهم يف املحاكم اإلسالمية.  ابل وحلوا بعضً 

 

 قانون الرشاكة اإلسالمي محدودية  

عىل مدار نصف ألفية عىل األقل بعد والدة اإلسالم، تبنت العديد من الشعوب املوجودة يف كل بقاع األرض قانون 

أساسً  باعتباره  اإلسالمي  التجاري.    امؤسسيً   االرشاكة  اإلسالميون  للتعاون  يرغب  املبهر،  اإلنجاز  هذا  وبذريعة 

 اللمبادئ اإلسالمية. وعليه يرغب مصممو الصريفة اإلسالمية أيضً   ااالقتصادات وفقً املعارصون يف إعادة هيكلة  

الطرف  بدور  البنك  يقوم  أن  أي  الودائع والقروض املرصفية بصفتها رشاكات مضاربة،  التعامل مع  يف يصبح 

رشاكات اإلسالمية بالنظر يف حقيقة األمر، تعترب ال  54النشط يف الحالة األوىل واملستثمر الغائب يف الحالة الثانية.

إىل املعايري الحديثة مجرد منظامت بسيطة للغاية. إنها تسعى إىل دعم املشاريع محدودة األمد، وليس املشاريع  

أبدً  متوافقة  غري  إنها  متوقع.  تسوية  تاريخ  عىل  تنطوي  ال  التي  وجود    ا املفتوحة  تقتيض  التي  املشاريع  مع 
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عوائد    استثامرات وتحقق  إىل  غارقة ضخمة  تفتقر  وألنها  عديدة.  سنوات  مدار  يعامل   شخصيةعىل  اعتبارية، 

 ال موظفني يف رشكة ما.  اأعضاءها أمام القانون بصفتهم أفرادً 

  ا، تضم رشكات بها آالف املوظفني الذين يعملون يوميً اإن جميع االقتصادات املعارصة، حتى أقلها منوً  

ن املسؤولية الشخصية  و ومكانة قانونية. لو تحمل هؤالء املوظف   بالنيابة عن مؤسسة ذات مدى عمري غري محدد 

أدا التي تكبدوها من خالل  االلتزامات  أمام مخاطر ال تطاق. ومن ئعن  أنفسهم  املهنية، سيجدون  لواجباتهم  هم 

يف  وألنها تدرك التكالحاول إيجاد غرباء يرغبون يف العمل.  تالصعوبة ذاتها حني    اجانبها، ستواجه الرشكات أيضً 

املرتتبة عىل التحصيل من فرادى املوظفني من جهة وأوجه القصور يف املحافظ الشخصية من جهة أخرى، قد  

تسعى األطراف الخارجية إىل الحصول عىل مدفوعات مسبقة مقابل خدماتها. ولذلك، تستخدم الرشكات الحديثة  

وبصفتها شخصيًة اعتباريًة، اف الخارجية.  اعتباريًة ليك تثبت مصداقية التزامات موظفيها يف نظر األطر   شخصيةً 

 تصبح مبثابة هيئة جامعية قادرة عىل العمل باعتبارها وحدًة واحدًة.  

لكن دعونا ال نستبق األمور، إذ انطوى قانون الرشاكة اإلسالمي عىل قيود حتى مبعايري العصور   

املال نقدً  أن يكون رأس  إذ  االوسطى، وتطلبت معظم املتغريات خاصته  البضائع بشكل مبارش، ؛  حظر استثامر 

النزاعات حول قيمة  السبب األكرث منطقيًة فهو منع حدوث  أما  اإلثراء غري املرشوع،  الظاهري هو منع  والسبب 

مل تكتمل مهمة التاجر حتى يعيد جميع البضائع املشرتاة  وعالوًة عىل ذلك،    55االستثامر األويل وتقسيم األرباح.

   56الرشاكة إىل العملة املختارة.نيابًة عن 

حتى   اممكنً   ا عند اتباع هذه القواعد، يصبح تشجيع الرشكاء عىل بيع البضائع أو تداول العمالت أمًر  

يف الوقت أو املكان غري املناسبني. وكام هو الحال يف السياقات االقتصادية األخرى، ميكن االلتفاف حول القواعد  

القانونية. الحيل  الذي يرغب يف االستثامر    75باستخدام  الحيل، ميكن للشخص  يف   اعينيً ومن خالل إحدى هذه 

؛ ثم يشرتي  رسميةً   رشاكة ما أن يبيع بضائعه لطرف خارجي موثوق ويحول العائدات إىل تاجر لتنشأ بذلك رشاكةً 

مجددً  ذاتها  البضائع  الجديد  مرشوعهام  ا الرشيك  عن  خطوتني    نيابًة  اإلجراء يف  هذا  أنجز  وبالتايل،  املشرتك. 

وعىل    58رشعيتني عىل الصعيد الفردي، وهي مهمة تنتهك قوانني الرشيعة اإلسالمية يف حال نفذت بخطوة واحدة. 

خالل القرن السابع    59مع روح القانون.  االرغم من االستخدام املتكرر لهذا النوع من الحيل، تتوافق الرشاكات عمومً 

يف املائة من الرشاكات املذكورة يف سجالت املحكمة رأس مال مؤلف   1.5يف إسطنبول، مل تتضمن سوى    عرش

هذا  وعىل أي حال، حتى ولو احرتم الحظر املفروض عىل استثامر البضائع يف معظم حاالت االنتهاك،   60من سلع.

قباته من خالل اللجوء إىل الطرق امللتوية  ال يعني أنه ال يرتتب عىل األمر بعض العواقب، إذ كانت تكاليف تجاوز ع

 كفيلة بتثبيط بعض الرشاكات املربحة املحتملة. 
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يقع عاتق االلتزامات الناشئة عن تعامالتها  وألن الرشاكة اإلسالمية تفتقر إىل الشخصية االعتبارية،  

ميكن لألطراف الخارجية أن تضمها يف   ا، ولكنه فرض قيودً اعل عاتق أعضائها األفراد. مل يكن هذا الرشط تعجيزيً 

حسابات التكاليف والفوائد. بإمكان أي شخص قدم خدمًة ما للرشاكة أو عاىن من رضر بسبب أنشطتها أن يرفع  

دعوى ضد الرشيك الذي تعامل معه بشكل مبارش وحسب. وباملثل، وجب عىل الرشيك النشط الذي يرغب بتسوية  

الرشاكة   لعمله يف  نتيجًة  فردي وفقً مطالبة  للحصول عىل تعويض من زمالئه بشكل  لنصيبهم من   اأن يسعى 

أنه   أي  أيضً املسؤولية؛  املبدأ ذاته رسى  إن هذا  الرشاكة يف حد ذاتها.  عىل مطالبات   امل يكن مبقدوره مقاضاة 

.اعيً جام اال مرشوعً  االرشاكة ضد األطراف الخارجية، إذ متكن الرشكاء من املطالبة بتعويض بصفتهم أفرادً 
61  

 

 انحسار العرص التجاري الذهبي يف الرشق األوسط 

  ا خطرًي   اخالل القرون اإلسالمية األوىل، مل تشكل أي من هذه القيود املفروضة عىل قانون الرشاكة اإلسالمي عائقً 

مل يعرف العامل حينها أي خيار أفضل. وعىل الرغم من أنه أمام الرشق األوسط يف تعامالته مع املناطق األخرى.  

يف تجميع    اميكن اإلشارة إىل املزايا التي متتع بها الصينيون أو اإليطاليون يف سياق أو آخر، نجح املسلمون عمومً 

وسطيون، األ . وهذا جيل يف املساهامت التي قدمها رشق  اسبيً املوارد واستغالل التقنيات السائدة عىل نحو جيد ن 

يف انتشار املؤسسات اإلسالمية   امبن فيهم املسلمون، عىل صعيد التوسع التجاري يف ثالث قارات. وهو واضح أيضً 

 زوايا البعيدة من آسيا وأفريقيا. يف ال

املحيط    يف  وجودهم  الربتغاليون  فيه  أثبت  الذي  الوقت  التجاري بحلول  العرص  انتهى  الهندي، 

بعد أن خمدت شعلة التجارة بينه وبني جنوب آسيا. يف أواخر القرن السادس عرش، استمر    الذهبي للرشق األوسط

الصني.   الهند؛ وسافر قلة منهم حتى إىل  ويف غضون قرن ونصف، فقدت حتى تجارة  العرب يف ترددهم إىل 

العاملية. ويف الهند أهميتها  التوابل  ة، أرسل أكرث من ثالث 1585أواخر عام    التوابل مع  التي نقلت عرب   أضعاف 

ونقل بعضها بواسطة قوافل الرشق إىل أوروبا عرب الرشق األوسط،    جميع أنحاء أفريقيا عىل منت السفن الربتغالية

التوابل املعتمدة  ، قضت تجارة التوابل عرب رأس الرجاء الصالح عىل تجارة  1750ولكن بحلول عام    62.حتى  األوسط 

وعىل الرغم من استمرار الرشق األوسط يف الهيمنة    63عىل القوافل بني املحيط الهندي والبحر األبيض املتوسط.

الزمن، تغلغل األوروبيون   التجارية يف أفريقيا لفرتة من  التاسع عرش حتى يف    خاللعىل بعض الطرق  القرن 

 ط. بالرشق األوس اة تجاريً املناطق التي يسيطر عليها املسلمون واملرتبط
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قد تنخفض األهمية النسبية للطريق البحري أو لطريق القوافل دون أن يتأثر حجم التبادل التجاري   

فيه   لبس  ال  تدريجيً   أن بشكل مطلق. ولكن مام  العاملية  التجارة  األوسط يف  الرشق  إىل اتدهور حصة  بالنظر   .

لكن تذكروا أن التخلف هنا بح متخلفًة من الناحية االقتصادية.  لتصاملايض، يتبني أن املنطقة كانت يف طريقها  

أو ألنه يتاجر    بالقيمة املطلقة  األنه ازداد فقًر   ايشري إىل األداء االقتصادي النسبي، إذ مل يصبح الرشق األوسط متخلفً 

لحسابات أنغوس ماديسون، وصلت   ابسلع أقل، بل بسبب االنحسار التدريجي ألهميته االقتصادية العاملية. وفقً 

يف املائة بحلول   3.8لتنخفض إىل    1000يف املائة يف عام    10.3حصته من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي إىل  

ذاتها، ارتفعت حصة    وعىل مدار تلك القرون السبعةيف املائة فقط بعد مرور قرن.    2.2قبل أن تبلغ    1600عام  

 64يف املائة.  21.9ائة إىل يف امل  9.1أوروبا الغربية من 

أيضً   التدهور جيل  املسلمون    اوهذا  األوىل، حول  اإلسالمية  القرون  املؤسسية. ففي  التطورات  يف 

شعائرهم الوثنية إىل أكرب معرض تجاري يف العامل، ووضعوا قانون رشاكات ساهم يف دمج املناطق املمتدة من  

ة التي وطأت فيها أقدام األوروبيني املحيط الهندي، توقف الرشق املحيط األطليس إىل املحيط الهادئ. ويف الفرت 

  ولدت وألن الحياة االقتصادية شهدت تحوالت كثرية،  األوسط عن املساهمة يف البنية التحتية االقتصادية العاملية.  

 االبتكارات الهامة يف مكان آخر ومببادرة من أشخاص آخرين. 

هل تتحمل املؤسسات التجارية التي ورد ذكرها يف هذا الفصل مسؤولية تناقص دور الرشق األوسط   

هذه هي األلغاز  للتخلف؟    ايف التوسع التجاري العاملي؟ وإن كانت تقوم بعملها عىل أكمل وجه، مل أصبحت سببً 

 نها يف الفصل املقبل.التي سنتحدث ع
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4 

 للرشاكات اإلسالمية   الثابتة   البساطة 

  

يف كل مكان، يف إيطاليا والهند ويف العراق بنفس    بشكل أسايس  اشخصيً   التبادل التجاري  رن العارش، كانيف الق

يكن مل    .هعلي  ونيعتمداألصدقاء املوثوقني    أن   يعرفأنه موثوق، أو    يعرف عنهكان املستثمر ميول تاجر    القدر.

وجدت محاكم    يف الغرباء، كام نفعل اآلن عند االستثامر يف البورصة أو رشاء البضائع عرب اإلنرتنت.  ثقته  يضعل

ال يف  االقتصادية    التجارية.  خالفاتللفصل  العالقات  مع  تعاملوا  القضاة  أنهاوألن  العال   عىل  إىل  قات مرتكزة 

قد انترش يف    ةإن كان قانون الرشاكة اإلسالميو   األفراد.تعاقدية بني  الحد النزاعات    خالفاتال الشخصية، بلغت هذه

ألنه   فذلك  اإلسالم،  بعيدة عن معقل  التعاون بني غري    قدم حاًل أماكن  املتمثلة يف دعم  العاملية  للمشكلة  متقدًما 

يف القرن العارش، مل يكن    .1453سطى، التي انتهت عموًما عام  قبل القرنني األخريين من العصور الو األقارب،  

 . تنظيم التبادل التجاري غري الشخيص مسألة ملحة يف أي مكان يف العامل

 تغيري كبريأي    مل يطرأ عليهو   شكله الكالسييك.  ةا، اتخذ قانون الرشاكة اإلسالميبحلول ذلك الوقت تقريبً 

ذلك من التصنيعو   الحني  ذ  التجاري بني غري    ظل حتىف  .حتى عرص  للتعاون  أساس  التاسع عرش مبثابة  القرن 

  مل يؤدِ و   األقارب يف جميع أنحاء الرشق األوسط، باستثناء، كام سرنى، القطاعات التي خضعت للسيطرة األجنبية.

، شهدت  ثناءهذه األ يف    ذات آفاق زمنية غري محددة.و منظامت تجارية أكرث تعقيًدا من الناحية الهيكلية    خلق إىل

رغم استمرار تكوين رشاكات بسيطة وقصرية األجل  و   وأكرب بكثري.  دميومة أوروبا الغربية ظهور منظامت أكرث  

، نشآتأضيفت أشكال معقدة من امل  –يف القرن الحادي والعرشينحتى اآلن،  كام هو الحال  –يف جميع أنحاء أوروبا  

هذه العملية، أصبحت التبادالت التجارية غري  ويف  احة ملجتمع األعامل التجارية.  عىل خطوات، إىل الخيارات املت

 .تدريجيًا شخصية

أنه يف بداية األلفية الثانية كانت قواعد الرشاكة يف الرشق األوسط تشبه املوجودة يف   بالفعلنحن نعلم  

 ،العائلةالثقة خارج  توليدملشكلة  كرثأكرث فأأوروبا الغربية يف إنتاج حلول غري شخصية  مضتالغرب. إذن، ملاذا 

؟ يتطلب تحديد جذور هذا  يعيد إنتاج نفسه يف حني أثبت الحل األويل يف املناطق الخاضعة للحكم اإلسالمي أنه  

تحليل مؤسيس  التفاوت يبدو  إجراء  األوسط  الرشق  الجغرافية، ألن ركود بعض مؤسسات  املناطق  مقارن عرب   

  وستظهر أدلة عىل مسار الرشق األوسط من   بالنسبة للتغريات املؤسسية املسجلة يف أوروبا الغربية فقط.  امحرًي 

  مع مثيالتها الغربية. اإلسالمي قانونمقارنة العنارص الرئيسية لل
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 نطاق ودميومة الرشاكات اإلسالمية 

عىل نحو انفرادي. كان عليه ببساطة  و   شكلها الدقيق،أي رشيك، مهام كان    عند رغبةإنهاء الرشاكة اإلسالمية    أمكن

أم ال، إىل    ذلكألعضاء الباقون عىل قيد الحياة بأدى موت الرشيك، سواء علم ا و   1باختياره.  املشاركني   إبالغ الرشكاء

و   تصيري وباطلة.  الغية  ف  عادتالرشاكة  املسؤول  الرشيك  إىل  الالحقة  والخسائر  ورثة حسباملكاسب  يحل  مل   .

 2التفاوض عىل رشاكة جديدة. وجبستمر، ت أن  نشأةكان للم ن إ و وىف مكانه تلقائيًا. املت

 4.1الجدول 

 1697– 1602، غاالتاو  إسطنبولتوزيع حجم الرشاكات املذكورة يف سجيل محكمة 

 عدد الرشكاء )مع النسبة املئوية لكل فئة(

 أو أكرث  5 4 3 2 السنوات 

مجموع  

 املعروف 

غري 

 اإلجاميل  املعروف 

1602 –

19 * 

18

0 

75.6 28 11.

8 

9 3.

8 

21 8.8 238 100 9 247 

1661 –

97 ** 

13

3 

79.2 20 11.

9 

5 3.

0 

10 6.0 168 100 2 170 

31 اإلجاميل 

3 

77.1 48 11.

8 

14 3.

4 

31 7.6 406 100 11 417 

 

(،  1604)  25(،  1602)   24  غاالتا(، و 1619)   4(،  18–1617)  3(،  16– 1615)   2(،  13–1612)  1  إسطنبول * سجالت املحكمة:  

27 (1604 –05  ،)41  (1616–17  ،)42  (1617 .) 

(،  1683) 130  غاالتا(، و 97– 1696) 23(، 96– 1695) 22(، 65–1664)  16(، 62–1661)  9 إسطنبول ** سجالت املحكمة: 

145  (1689–90 .) 

إضايف من مخاطر اإلنهاء املبكر بزيادة احتامل وفاة الرشيك، أو اختيار االنسحاب   كل رشيك   زادوبالتايل،  

هذا الخطر أيًضا مع املدة املتوقعة للرشاكة. وبالتايل، مل تكن الرشاكة اإلسالمية   ازدادببساطة، قبل الوفاء بالعقد. و 

أو    إيجابيةمشاركة    كة العديد من الناس التجارية الكبرية وطويلة األمد التي تتطلب مشار   شاريعمناسبة جيًدا للم
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من عضوين   قد تألفتاإلسالمي  القانونليس مستغربًا أن تكون الرشاكة النموذجية التي تشكلت يف ظل و سلبية.  

تألفت   املحكمة يف    باملئة  77.1فقط.  املذكورة يف سجالت  الرشاكات  من    إسطنبولمن  السابع عرش  القرن  يف 

شخًصا    33باملئة فقط من خمسة أعضاء أو أكرث، وكانت أكرب رشاكتني هام رشاكة من    7.6تألفت  و   3شخصني فقط.

ى النصف حت النصف األول    ذ حو رشاكات أكرب منن  توجه  يكتشف أي  ال   4(.4.1شخًصا )الجدول    21ورشاكة من  

عىل    1700إىل استمرار ركود القطاع التجاري مؤسسيًا حتى عام    تشري هذه النتائج  5(. 4.1الثاين القرن )شكل  

الوقت، كام سرنى قريبًا، كان اإلنجليز والهولنديني وغريهم من األوروبيني الغربيني يف طريقهم    ذلك األقل. بحلول  

  تطوير منظامت تجارية حديثة. نحو

 

 1697–1602، إسطنبول توزيع حجم رشاكات   1-4كل الش

املصدر يعد    وسيتبعها املزيد.  «يف القرن السابع عرش  إسطنبول»الثانية إىل أدلة من  الكتاب  إشارة  هذه  و 

البالغ عددها   القضايا  بيانات كبرية جًدا تشكلت عن طريق دراسة جميع  موجودة يف  حالة    10,080مجموعة 

السجالت إىل محاكم وسط    تعود  .1697ى عام  حت  1602عام    ذخمسة عرش سجاًل للمحاكم اإلسالمية التي متتد من

، اللتان تقع كل منهام يف منطقة تجارية مزدحمة يف العاصمة العثامنية، املدينة التجارية الرائدة  غاالتاو   إسطنبول

الحا الفرتة. ومن بني هذه  أو    9,074  تعلقتالت،  يف املنطقة يف تلك    تشملبأمور تجارية.  املئة،  ب  90.0حالة، 

سجاًل ملرسوم أو حكم    289فيها، و  البت  جرى لدعوى قضائية    إفادة  2,291تسجياًل لعقد أو تسوية، و   6,494

القرن    يف أثناءتوفر هذه القيود معلومات عن املامرسات التجارية لتلك الفرتة وما إذا كانت قد تغريت    6إمرباطوري.

تامًما  ف.  أصغر   ، بدالً من مركز تجاريإسطنبولاألساس املنطقي للرتكيز عىل    تجدر اإلشارة مجدًدا إىلالسابع عرش.  
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–يف مراكزها التجارية الرئيسية    بالدرجة األوىلكام كان التقدم يف التنظيم التجاري األورويب ملحوظًا عموًما  

انت موجودة، بشكل  أن تظهر ديناميكية الرشق األوسط، بقدر ما ك  وجب  –يف القرن السابع عرش،  لندن وأمسرتدام

 تقدًما. مناطقها، وقبل أي مكان آخر، يف أكرث حأوض

 7، دون أي إنتاج مقصود، جمعت املوارد ملهمة تجارية واحدة.فحسبعندما شكلت رشاكة إسالمية للتجارة  

كان    عندماهذا حتى    وانطبقعادًة يف غضون أشهر.    انتهتعام أو عامني، لكنها  املهمة لأن تستمر    أمكن  هرغم أن

  8عىل تعهدات محددة.  اقترصت رشاكاتهم الرسمية لفرتات قصرية و   امتدتللرشيكني عالقة شخصية طويلة األمد.  

للغاية  املبلغأما بالنسبة إىل   وزعوا رؤوس   للمجازفة  الكارهني، ألن املستثمرين  عادةً   املستثمر، فقد كان صغرياً 

 ملمولها عرشات املستثمرين مهمة تجارية  أدى لتاجر الذي احتى . وبالتايل، متعددة تجاريةمشاريع أموالهم بني 

العرص    املشاركون يف تجارة القوافل يف الرشق األوسط ما قبل   وتألفذات قيمة محدودة.  سوى بضائع  يحمل  

مثل و   9.آخر ا كميات صغرية مع انتقال القافلة من سوق إىل  باعة متجولني اشرتوا وباعو الصناعي إىل حد كبري من  

حزم وسالل ميكن تحميلها عىل سافرون مع  تجارة القوافل، كانت التجارة البحرية اختصاص التجار الصغار امل

 10سافرون يف اتجاهات مختلفة.متجار  عدة  مع    بتعاقدهمكبار املستثمرين التجاريني مخاطرهم    نوعحيوان واحد.  

الباقية إىل   السجالت  بائع متجول    ميلك  ما قيمتها يف كثري من األحيان بقيمة  ت  قدر أحامل  ب   كلفواتجار  تشري 

تقسيم   عن طريقإىل تنويع املخاطر بأنفسهم  سعوا  لكن هؤالء املسؤولني  و   11.عادةً سؤولني  كبار املمولهم  عادي؛  

  األعضاء. ةقليل عموًما إىل رشاكات انتسبواحتى تجار النخبة فمواردهم بني العديد من الرشاكات. 

 

مــن التجــار الــذين   العديــديف القــرن الســابع عرشــ، وقــد جمــع    بنــيبــازار للمصــنوعات الجلديــة، تــونس.    2-4الشكل  

ا أو لــديهم رشيــك تجــاري واحــد.   يف  منهمكل  عمل  يبيعون منتجات مامثلة.   متجــر صــغري. كــان معظمهــم ممولــون ذاتيــً

 )الصورة: رشكة ألزاسني للفنون امليكانيكية الضوئية(
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  أسسوا   مسلمني،تجار، مسلمني وغري  وجود  تقدم دراسات مدن الرشق األوسط ما قبل الحداثة أدلة عىل  

 اتؤكد أيضاً، يف مجملها، أن نطاق التجارة أو تنظيمها مل يتغري و   12ضخمة ومولوا الخدمات العامة الرئيسية.  عوائل

وحلب وتونس والقاهرة يف القرن السابع    إسطنبوليف    ااملوارد التجارية عمومً قد جمعت  مبرور الوقت. ف  اكثرًي 

والثامن عرش هيكليً   عن طريق،  عرش  مامثلة  ألف  الشائعةاكات  للرش   ارشاكات    (. 2-4)الشكل    اتقريبً   عام  قبل 

عادًة  يبق    مل ؛  تجميع املوارد بني األرس  عىل  تنطويالرشكات التجارية التي  و  مؤسس  نجانادًرا ما   ،ذلك وعالوًة عىل  

العلامء العقود  . يصف  نيارية التي أنشأها األقارب املتوفلرثوات التجارية، ناهيك عن تطوير األعامل التجلورثة  

املوجودة يف سجالت القرن السابع عرش والثامن عرش وحتى أوائل القرن التاسع عرش باإلشارة إىل األطروحات  

 13.ةسابقال لأللفيةنية القانو 

سوى القليل جًدا من األعامل حول الديناميكيات التنظيمية للقطاع   دراسات الرشق األوسط  ضمنال يوجد  

يعكس    ألنه  بل.  املهاراتليس بسبب نقص    وذلك الخاص، وهو حقل فرعي واسع من التاريخ االقتصادي األورويب.  

 رشحه. إىلالكتاب  يصبوبالضبط ما  ذايمي للتجارة يف الرشق األوسط، وهالركود التنظ

 

 يس بدايات الركود املؤس

املبكرة كنقطة انطالق لنا.    . هناك سببان الستخدام األلفية الثانية1000لفهم الركود املعني، دعونا نعود إىل عام  

التحسينات املفيدة للتجارة.   شمل، شهد الرشق األوسط يف القرون العديدة السابقة إبداًعا مؤسسيًا ملحوظًا،  أواًل 

اتبعوا   أنهم  التحسينات  املويحتمل  إ  عامهناك شعور  عندما كان  زيد من  الرشق  ليها.  بالحاجة  ثانيًا، مل يختلف 

 ةمضيافالكوميندا  كن  ت ، مل  1000في نحو عام  ف.  دميومتهاحجم األعامل أو  ل  بالنسبة  كثريًااألوسط وأوروبا الغربية  

التجارة يف الرشق األوسط عىل وشك فقدان إبداعها  . أخريًا، كانت  املضاربةلمؤسسات الكبرية واملتينة أكرث من  ل

 . ادولة يف املنطقة ديناميكية هيكليً التنظيمي، حتى مع بقاء القطاعات التي تسيطر عليها ال

يف األرايض   املستقلةعدد املهن    قارنت دراسة أجرتها مايا شاتزميلر، والتي    إىلاملالحظة األخرية    تستند

. يف الفرتة  1500–1101و  1100– 701العراق إىل إسبانيا خالل فرتتني متتاليتني:    العربية اإلسالمية املمتدة من

التي  األوىل لل  تغطي،  التكوينية  اإلسالمي    قانونالقرون  العريب  العامل  كان يف  تجارية    233اإلسالمية،  مهنة 

يف الفرتة األخرية، أصبح و واملثمنني واملمولني.    وازنني،وال  ،والسامرسة  ،والوسطاء  ،، مبا يف ذلك البائعنيمستقلة

(. ومن الالفت للنظر أن عدد املهن التجارية الفريدة البريوقراطية 3-4، نفس العدد تقريبًا )الشكل  220عدد املهن  

وقد عرفنا،    41املهن التعليمية والقانونية والدينية أكرث من خمس مرات.تضاعفت  والعسكرية تضاعف ثالث مرات، و 
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اإلنتاجية.م املرتبطة بزيادة  العوامل  العمل من  أن تقسيم  األقل،  آدم سميث عىل  األرقام  تشري  لذا    15نذ  إىل هذه 

االست  يفقصور   هذا  يتوافق  التجارية.  اإلنتاجية  ركود  إىل  وكذلك  التجاري  و المع    داللالتنظيم   بساطةالصغر 

، هيكليًاأكرث تعقيًدا    منشآتلو بدأ تجار الرشق األوسط يف تشكيل  ف  النموذجية.الرشق األوسط  رشاكة  ل  الثابتني

 التخصصات التجارية الجديدة باالبتكارات التنظيمية. قد ترافقت لكانت 

 

: بالنسبة للتجارة، الرقامن متساويان إحصائيًا عند  مالحظة.  1500–701يف العامل العريب اإلسالمي    مستقلةمهن    3-4الشكل  

رة أخرى  مو ،  إحصائيًا(. بالنسبة للفئتني األخريني، يكون الرقم الثاين أكرب  t = 7.42القيمة الحرجة  )املئة  ب  99.9مستوى الثقة  

– 255، الصفحات  العصور الوسطىالعمل يف اإلسالم يف  (. املصدر: شاتزميلر،  t = 3.66   ،4.11املئة )ب  99.9عند مستوى الثقة  

318 . 

أن تحل املهن الجديدة   ممكنًاال يشري عدم تغري عدد املهن، يف حد ذاته، إىل ركود الحياة التجارية. إذ كان  

 وبينام املدروسة.  ة الثانية  محل املهن القدمية. ولكن، كانت نسبة املهن التجارية الجديدة منخفضة نسبيًا، يف الفرت 

البريوقر   كانت املهن يف  أربعة أخامس جميع  والقانون والدين جديدة، كانت   ،والتعليم  ،والجيش  ،اطيةأكرث من 

يتوافق انخفاض معدل الدوران املهني نسبيًا يف التجارة الخاصة   (.4.2)الجدول    فقط كذلك نصف املهن التجارية  

فيها  تشهدمع فقدان الديناميكية التنظيمية. تظهر املهن التجارية معدل دوران مرتفع، يف األماكن واألوقات التي  

يف    1903املئة من املهن التجارية املوجودة يف عام  ب  77.2ظهرت    .ةجذري  تغيرياتالحياة االقتصادية الخاصة  

 16القرن املايض. خاللمانشسرت، قلب التصنيع اإلنجليزي، 
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 4.2الجدول 

 1500–1101املهن الجديدة يف العامل العريب اإلسالمي، 

 القطاع 

 املهن املوجودة مسبًقا

 نسبة مئوية من املجموع( )

 جديدة الهن امل

 نسبة مئوية من املجموع( )

 57,3 42,7 تجارة ال

 89,1 10,9 عسكرية والبريوقراطية ال

 83,9 16,1 والدين  والقانون التعليم

 77,8 22,2 الكل

 .318 –  255شاتزميلر، العمل يف اإلسالم يف العصور الوسطى، الصفحات  :املصدر

  99.9من املتوسط بالنسبة لالقتصاد عند مستوى  ا  مالحظة: معدل الدوران املهني يف التجارة أقل إحصائيً 

(.  t = 2.89أعىل، عند نفس مستوى الثقة )  يف البريوقراطية والعسكريةويكون معدل الدوران  (.  t = 4.10باملئة )

 (.t = 1.20يف التعليم والقانون والدين، ال ميكن متييزه إحصائيًا عن املتوسط )

تضمنت املهن البريوقراطية إذ  مهن تدعم التجارة بطريقة أو بأخرى.  حظ املرء أن القطاع العام يشمل  قد يال 

الكاتب، الذي ساعد يف تسجيل العقود،    1500و   1101الجديدة التي نشأت يف العامل العريب اإلسالمي بني عامي  

الجديدة  . وباملثل، تضمنت املهن القانونية  سك العمالت  عن طريق تعزيزسك العملة، الذي حفز التجارة    رئيس دارو 

ومع ذلك، حتى يف ظل    17صياغة العقود وإنفاذها.  هالساللذان  امللكية وصانع العقود القانوين،  مدرس قانون  

املئة من ب  64.2. وعزز ما يصل حتى  امحدودً   ان العامة الجديدة املفيدة تجاريً أكرث املعايري تحرًرا، كان عدد امله

 18.فائدة ملحوظة للتجارة دون، الدينتحسني املهن العامة الجديدة رفاهية الحاكم، ورفع الرضائب، أو 

إىل   شاتزميلر  أرقام  )كتيبات    كتيباتتستند  الحرضية  األسواق  ملرشيف   ، (للمحتسبني  الحسبةمعدة 

الثانوية،   املؤلفات  من  واسعة  مجموعة  إىل  االقتصادية.باإلضافة  بالحياة  املتعلقة  تستخدم    19واألطروحات  مل 

التجار  التي تركها  الوثائق  لكانت وفرت مهنًا تجارية إضافية. كام تغيب عن مصادرها  املحكمة، والتي  سجالت 

التحيزات بشكل مشابه    توجهأن    ميكنومع ذلك، كان    ضد املهن التجارية.  يكون الجدول متحيزًا  قد  إذن،الخاصون.  

تجار هذه الفرتات، سواء   مل يرتك. عىل أي حال،  املطلق  القدرهو االتجاه الزمني املهم هنا، وليس  و عرب الفرتتني،  

وثائق جينيزا كانوا أصحاب متاجر مستقرين أو تجار متجولني، سوى القليل من السجالت املكتوبة. وإن حظيت  

   باهتامم كبري، فذلك ألنها تشكل االستثناء الذي يثبت القاعدة.
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األعامل    تعترب رجال  أعدها  التي  السجالت  الركود.    مؤرشندرة  عىل  ذاتها  حد  املهن   تصبح  فعندمايف 

، أكرث فأكرث  التجار كتابة عقود مفصلة  اختارالتعقيد التنظيمي املتزايد.  غالبًا  يعكس هذا  التجارية أكرث تخصًصا،  

أعامل معقدة.   إدارة  إنشاء أرشيفات. رمبا نشأ طلب عىل كتيبات تركز عىل  لعصور  ا  كتابات  ويكمن يفوكذلك 

حرصيًا مع الرشكات    ا تعاملو   لقد  .ص ركود التنظيمي يف القطاع الخامن األدلة عىل ال  املزيد القانونية  الوسطى  

  وايفكر أكرث تعقيًدا أو  منظامت    هم مل يشكلوادليل عىل أنوهذا    –، والبسيطة من الناحية الهيكلية  واملؤقتةالصغرية،  

  20.حتى فيها

 نسقت إثنية، شهد الرشق األوسط ظهور، أو توسع، شبكات شاتزميلر الثانيةفرتة يف القرون التي أعقبت 

ع  السابع  القرن  الثامن عرش، كانرش  أنشطة يف مدن مختلفة. يف  القرن  الشبكات شبكة من    وأوائل  أبرز هذه 

 ،مل تحقق هذه الشبكات التجارية  ،ومع ذلك  21، إيران.حي جلفةتركزت يف  امتدت من هولندا إىل الصني. و   أرمينية

 منشآتمن  ت  تكونبإنجازات التكتالت التجارية املتمركزة يف أوروبا الغربية.    ةً مقارنشيئًا    ،من وجهة نظر تنظيمية

أو   املضاربة  تتعاون عرضيًا، عن طريق  متعددة  عادةً   العنانعائلية  مركزية ودامئة  منظمة  رعاية  تحت  وليس   ،

الواقع،  .  اأساسً العائالت   القرن العرشين، مل تنتج املنطقة  يف  املالية الجامعية    أي حالةقبل  التعبئة  ملرشوع من 

الركود املؤسيس   22، إال بقدر مشاركة األجانب.غري الحكومية  الوسائل  عن طريق  تجاري كبري الواضح أن  ومن 

 استمر ثالثة أرباع األلفية عىل األقل. 1000الذي بدأ نحو عام 

 

 تطور الرشاكات يف الغرب 

تلك الفرتة الطويلة، خضعت البنية التحتية التجارية ألوروبا الغربية لتغيريات تدريجية، ولكن تراكمية   يف أثناء

 هاإىل مجموعة متنوعة غنية من أشكال الرشاكة، مبا فيالكوميندا  طويلة  الالتطورات  سلسلة    حولتمهمة للغاية.  

للم املناسبة  والدا  املمولةالتجارية    نشآتتلك  واسًعا  أن  مئةمتوياًل  تذكر  مثل  الكوميندا.  مبوت    حلت،  املضاربة، 

 « كة العائلةرش »الـ  عن طريقشاكل املرتتبة عىل ذلك  للتغلب عىل امل  سعى اإليطاليون يف القرن الثالث عرشالرشيك.  

 رغم و   ؤولية غري محدودة ومشرتكة.كل رشيك مسفيها  من األقارب، يتحمل  غالبًا  رشاكة تشكلت  وهي    –(  كومبانيا)

باالسم باإلضافة إىل رأس   عادةً تحتفظ  و ،  فوريًايعاد تشكيلها  عائلية عند وفاة أحد الرشكاء، لكن  الرشكة  التصفية  

 23. تضاهي أصول الحكامأكرب الرشكات العائلية أصواًل وقد راكمت املال. 

 دميومتها  قواعد  بفضلأحكامها التعاقدية مصداقية    هي اكتساب  الرشكة العائليةمن األمور الحاسمة لنجاح  

من    الرشكاتألن تقصري إحدى  املحلية،    الرشكاتالتزامات    تنفيذيف متكني املدن من    ت . وقد ساعدتهاومسؤولي
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العائليةتكمن مساهمة    24.ا أيضً   للقيام بذلك حفزت  و اآلخرين،    تعهداتشأنه أن يلقي بظالل الشك عىل    الرشكة 

حد  اعتامدها عىل روابط القرابة  غري أن  الكبرية والدامئة.    نشآتلقيمة امل  ا الدامئة يف التطوير التنظيمي يف إظهاره

للتطبيق. وكذلك قواعد قابليتها  بها  ملسؤوليةا  من  العائالت أكرث خطورة من  ،  الخاصة  التعاون بني  التي جعلت 

أو    وا، همغرباء قد يثقلضم  ت  منشأةمن املفهوم أن الناس كانوا مرتددين يف االستثامر يف  و التعاون بني األقارب.  

ساهم    منشآتالعائلية إىل    الرشكاتغري مخطط لها. ومع ذلك، فقد تحولت بعض    تعهداتب  نفسها، كاهلهم  املنشأة

   25.ن يفوقهم عدًداو ن الخارجيو املساهموكان فقط أفرادها بأقلية من رأس املال 

  منشأةا. تألفت  يً لربط الرشاكات املستقلة قانون  املبتكر  ربامقاملحور وال االبتكار اإليطايل اآلخر هو نظام  و 

كل ل(،  الربامق)املحور( والعديد من الرشاكات الفرعية )  سيطرةم( من رشاكة  1494–1397الشهرية )  ميديتيش

أيًضا    كان مدير الفرع مسؤواًل   ئيًا،فرعه. مبد دودة عن ديون  مدير فرع يتحمل مسؤولية مشرتكة وغري مح منها  

  وبسبب تكاليف النقل واالتصاالت،  كل رشاكة بدفاتر منفصلة،  حتفاظظرًا ال نمع ذلك،  ألخرى.  عن ديون الفروع ا 

كل  كان   املطالبة    يفرعمكتب  لدائني  يف  األوىل  ثمعمليًا   بأصولهاملرتبة  ومن  رشاكات  و الدائن  تعامل،  .  مع  ن 

عزز تقسيم الحد من مخاطر املستثمرين األفراد،  وب.  األفرع جميعهاما حد من التزامات  ها مستقلة،  عىل أن  ميديتيش

كانت فإىل الوثوق باألطراف املسيطرة فقط؛    احتاجواككل. وذلك ألن املستثمرين    املنشأةاالستثامر يف  هذا  ألصول  ا

     26.مبستثمر يف بيزا الصلة مصداقية املدير يف بروج محدودة

مل الفرعية  الرشاكات  العمالء   وفقمع بعضها    ميديتيش  نشأةتعاملت  به مع  تعاملت  الذي  األساس  نفس 

أنش الذي نسق  املركز  العموالت والفوائد. وقدموا تقارير إىل  طتهم لجعلهم يعملون  الخارجيني، وفرضت عليهم 

مل التنسيق    27واحدة.  نشأةكفرع  هذا  الفوائد  استثامرأتاح  وحفزت    فروق  بالشبكة.  املشمولة  املدن    املنشأة يف 

فاتر ذات القيد املزدوج، ما أدى إىل إزالة الطابع الشخيص للمحاسبة وجعل السجالت  مسك الد  يفتحسينات  ال

يف فلورنسا منهجية ومفصلة بدرجة كافية   ميديتيشاملالية الباقية ملقر رشكة    القوائم  إن  28شفافة وقابلة للمقارنة.

إحدى  خاص هو أن حل  املهم بشكل  و التجارية.    ميديتيشاملعارصون إلعادة بناء مامرسات    الباحثونليستخدمها  

سبعة    تاستمر   تيال  ،ميديتيش  منشأة  تسليمة. وبالتايل، برش   املنشأةتقاعد ترك بقية  بسبب وفاة أو  الرشاكات  

تسهيل عمليات   االحديثة. شملت ابتكاراتهالرشكة القابضة  ب  – وفًقا ملعايري العصور الوسطى  ةأبدي–وتسعني عاًما  

 29.التخليص بني الرشاكات الفرعية

  الكوميندا التجارية األكرب واألكرث دميومة من    نشآتاملكان التأثري املشرتك لهذه التغيريات املؤسسية هو أن  

ذلك العالقات مع املناطق ، مبا يف  يف الحياة االقتصادية األوروبية   أصبحت تلعب دوًرا متزايد األهمية  املضاربةأو  

يف القرنني الرابع عرش والخامس    لعرص التجارية اإليطالية الكربىالتجارية يف واليات ا  نشآتاملمنا حجم    األخرى.
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  يف مثاين مدن، ثالث منها خارج إيطاليا.  انترشوا،  1470موظًفا دامئًا يف عام    57  ميديتيشتكتل    امتلك عرش.  

من تسعني    األخري نحو عرشين مساهاًم وطاقاًم   امتلكطاقم عمل أكرب؛    بل ذلك بقرن قزي  ت باردي وبريو   التكت  امتلك 

يف  بعض السلع  سيطر تكتل فوغر األملاين، الذي احتكر عمليًا تجارة  و   30.عىل خمسة عرش مدينة  توزعواموظًفا  

القرنني الخامس عرش والسادس عرش، عىل موارد كافية جعلته العبًا رئيسيًا يف السياسة القارية.   ا يفشامل أوروب

، امتلكت 1546يف عام    ورغم كونه رشاكة عائلية، لكنه اجتذب الغرباء بفضل الزيجات مع أفراد العائالت الرثية.

مبلغ يتجاوز موارد أي ملك أورويب.  كيلوجرام من الذهب كرأسامل مشرتك، وهو    13,000ر ما يعادل  غعائلة فو 

 حافظة أمناء ومحاسبني ومستشارين مدربني لالحتفاظ بالسجالت وامل  اعينو يف إيطاليا،    الكربىنشآت  املثل  وم

أعطى وجود تكتل فوغر يف جميع أنحاء القارة أصحاب   املراسالت مع الرشكاء واملودعني واملوردين والعمالء.عىل  

 31الحامية ضد املصادرة، ألنه أمكن نقل بعض االستثامرات عرب الحدود ببساطة مبجرد نقلها ورقيًا.الرثوة بعض 

تعد الرشاكات العائلية يف العصور الوسطى أسالف الرشاكة غري املحدودة، واملعروفة أيًضا باسم الرشاكة 

، مسؤولون كأفراد  أقارب بالرضورةحدودة، ليسوا  املإن أعضاء الرشاكة غري    .جامعيةالتضامن  الرشكة  العامة أو  

رشكة أمام جميع دائني الرشاكة. أما بالنسبة للكوميندا، فهو قائم عىل شكل رشاكة محدودة، تُعرف أيًضا باسم  

ويتحملون    املنشأةكاء العامون، الذين يديرون  يوجد نوعان من الرشكاء يف الرشاكة املحدودة: الرش   .توصية بسيطة

استثامراتهم    مسؤولية يتحملون سوى  وال  إدارية  سلطة  لديهم  ليس  الذين  الخاصون،  والرشكاء  محدودة،  غري 

الخيارات    32الخاصة. من  فقط  فرعية  مجموعة  الوسطى  العصور  من  بجذورهام  هذان  الرشاكة  شكال  يشكل 

 .القرن الخامس عرشالتنظيمية املتاحة اآلن ملجتمع األعامل. ظهرت أشكال تنظيمية أكرث تعقيًدا بكثري بعد 

 

 رشكات التجارة الخارجية 

إحدى هذه املنظامت هي الرشكة املساهمة املشرتكة، وهي رشكة ذات أسهم قابلة للتحويل. ميكن أن تضم الرشكات  

جعل إعادة التنظيم مسألة يومية. اتخذت املحاكم ي ما    –بعضها املئاتيضم  ف–ن  ياملساهمة املشرتكة أعضاء عديد

الحفاظ عىل االستمرارية.خطوات   التنظيم، وبالتايل خفض تكاليف  كانت رشكة املرشق    33لتبسيط عملية إعادة 

  امتلكت من أوائل الرشكات املساهمة املشرتكة. اإلنجليزية ورشكات الهند الرشقية الهولندية والفرنسية واإلنجليزية 

األفراد االستثامر يف رحلة معينة أو تخصيص موارد    املساهميه  أمكنفكل منها آفاق أطول بكثري من رحلة واحدة.  

كان عدد التجار يف أي رشكة    34.دامئة  اعتربتالرشكات نفسها بعض رؤوس األموال التي  امتلكت  نوات؛ و س  ة لعد

  ثالثة وخمسني ، انتسب إىل رشكة املرشق  1592عام  حديثة متعددة الجنسيات. يف  الرشكة  الضئياًل وفًقا ملعايري  
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الوقت  ، كان هذا رقاًم هائاًل ولكن  35تاجرًا فقط. التجار، اجتذبت كل رشكة املستثمرين   36.يف ذلك  باإلضافة إىل 

  واإلدارة اليومية. السلبيني الذين قبلوا توزيعات األرباح النقدية ولعبوا أدواًرا ثانوية، إن وجدت، يف اإلسرتاتيجية  

األسهم. كانت هذه   التطورات، أصبح رشاء األسهم غري شخيص، وظهرت أسواق  األسواق بوادر  يف سياق هذه 

 37العمالقة.اليوم بورصات 

عىل ذلك، ويف   عىل األسعار. عالوةً   التأثري  مكنهم منسّهل حجم الرشكات الحصول عىل املعلومات. كام   

التجار   أمن صغار  ال تحىصحني  مدفوعات  عن طريق  متوقعة يف  البضائع  غري  شكل جزية ورسوم   وأحيانًا 

الرشكات من هذه التكاليف عن طريق تعيني قناصل   حدت ،  قطاع الطرقوالقراصنة و   الوجهاء،و   ،جمركية للملوك

رباح التي كانت ستغذي خزائن املسؤولني وقطاع وبالتايل، احتفظت الرشكات باأل   38لتمثيلهم وتنظيم حاميتهم.

   الطرق.

التبادال املتزايد  لتبادل غري الشخيص  انتشار  عني ظهور الرشكات الكبرية وال امل ي أو   ةالصغري   تاختفاء 

متلك  ةالشخصي الحديثة  املدن  فحتى  املشرتين    متجولنيباعة  .  غالبًا  تخدم  متجاورة  ومتاجر  ذاتيًا  ممولني 

  أصبح من أكرب الرشكات.    املؤلفاألعىل    الحد يهم  األدىن من توزيع الحجم هنا. بل    الحد  ال يهمولكن    39املتكررين.

ذات حجم غري مسبوق تاريخيًا عىل الساحة.   منشآت  ظهور  عندالعلوي من توزيع الحجم األورويب أطول    الذيل

القرن السابع   إسطنبولوجدتا يف سجالت محاكم    منشأتانأكرب    امتلكت رأينا سابًقا يف هذا الفصل،    فكام يف 

أكرب  قد أصبحت  املرشق  لقرن السادس عرش، كانت رشكة  عرش ثالثة وثالثني وواحد وعرشين عضًوا. يف أواخر ا

  أن تنمو عضويتها.مقدًرا ، وكان بكثري

ناسبة امل  تلك   شملتبفضل أشكال تنظيمية جديدة،    ة العلوي للتوزيع الغريب ممكن  الذيلإطالة    تأصبح

للبعثات التجارية املتعددة. تغلبت مجتمعات األعامل الغربية بفضل االبتكارات التنظيمية    املكثفلتجميع رأس املال  

التجارية يف مناطق أخرى، مبا فيها الرشق   املنشآتتدريجيًا عىل عقبات النمو التي استمرت يف تقييد    الوفرية

ملهمة محدودة،   إسطنبوليف حني أسست أكرب الرشاكات يف  و .  أعظمترافق هذا التوسع مع دميومة  وقد  األوسط.  

 أن يكون لرشكة املرشق وجوًدا غري محدود. افرتض

 فرضيف رشاكة كبرية  لعضو واحد    أمكن . بأي حال  مل تكن األشكال التنظيمية الجديدة خالية من املشاكل 

، يف البداية عىل األقل، إىل هوية قانونية املساهمة املشرتكةعىل ذلك، افتقرت الرشكة    عالوةً و خسائر عىل البقية.  

الدعاوى بني  قانونية تشمل أطرافًا ثالثة، و أصبح كل رشيك طرفًا يف دعاوى  فمستقلة عن رشكائها؛   كذلك يف 

أنه    40.خريناآل رشكاء  ال الرشكاء  رغم  املفروضة عىل  القيود  ذلك من خالل  املرتتبة عىل  التكاليف  أمكن تخفيض 
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من اإلبداع   اهذه الصعوبات مزيدً   ولدت. ومع ذلك،  الفرديني، لكن إدارة كل التفاصيل الدقيقة للعضوية ليست عملية

كان  و التنظيمي.   السابع عرش،  القرن  العوائق  أل بحلول  تجنب  بديل  تنظيمي  رشكة الللتو:    ذكورةاملوروبا شكل 

   . تناقش الفصول القادمة مزايا شكل الرشكة وتستكشف فشلها يف الظهور يف الرشق األوسط. تجاريةالساهمة امل

ما هو الفت للنظر، إىل جانب وظائف األشكال التنظيمية الجديدة، هو التنوع الهائل يف الخيارات التي  

ئص  من مزج ومطابقة خصامن خالل العقود الجانبية،    ،رواد األعاملأصبحت متاحة للرشكات األوروبية. متكن  

ال   41.أكرب  دميومة  االرشاكات ملنحه  فقد عدلوا، مثاًل،.  رثأكنطاق إمكانياتهم    ما وسعاألشكال التنظيمية األساسية،  

كونهاالنتيجة  تقل   ومراقبة    عن  املوارد،  تجميع  يف  فاعلية  أكرث  الغربية  االقتصادات  جعلت  تنظيمية  ثورة 

 استخداماتها، واستغالل الفرص التجارية.

 

 التنظيمي   التفاوت أسباب  

  ملراكمة ل كل تطور إحدى املحاوالت العديدة غري املنسقة  مثّ و للمسار التنظيمي الالحق.    حتميتهتطور  أي  مل يثبت  

من  رأس املال واكتساب الدميومة مع حامية األصول املشرتكة، والحد من املخاطر، وتحقيق الشفافية. هناك جانبان  

   .بشكل خاصمهامن السجل األورويب 

استقرار القامئة التنظيمية يف الرشق –النظر إىل اللغز املركزي لدينا  عند  ل هو الديناميكية نفسها.  و األ 

نه يدعو إىل استكشاف ما إذا كانت بعض العوامل الهيكلية قد نجد أ   – باطرادالغرب   يف هاتوسع  يف حني األوسط  

ناميكيتها  أن محرك دي   األخرى ملسار أوروبا هياملدهشة    الخاصيةو أعاقت االبتكار التنظيمي يف الرشق األوسط.  

وبالفعل جاءت املبادرات من    .عموًمامن الوكالء الخاصني، الذين يعملون بشكل مستقل    العديدتألف من  التنظيمية  

مل توجهها.  لكنها  ،  رتتيباتبعض الرغم أن الدول سهلت    ؛ع الخاص يعملون دون تنسيقرجال أعامل يف القطا 

 نظم املعامالت بني األطراف الخاصة. ، الذي ةاإلسالميا عىل قانون الرشاكة تركيزنهذا يربر 

يف الرشق األوسط.   –رشكة املرشقو ،  ميديتيشتكتل  ك–أي تطور غريب معني    عدم تكرار  ال يهمنا سبب

جزء من الجواب  يكمن  لقرون متتالية.    ةيرِّ ذت التجارية الخاصة يف املنطقة  السؤال املطروح هو ملاذا ظلت املنظامو 

 إىل تفتيت تركات رجال األعامل الناجحني. نزعيف نظام املرياث اإلسالمي، الذي 
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5 

 اإلسالمي   وراثة ال مساوئ نظام  

  بجعل و   .وراثةباليف القرآن، فإن أكرثها بيانًا هي القواعد املختصة    املنصوص عليها  من بني كل القواعد االقتصادية

 املنصوص عليه الجزء غري  بالقرآن    حتفظ ا،  فقط  أو ممتلكاتها  ثلث ممتلكاته  تقترص عىلامتيازات الفرد الوصائية  

الوصايا  تعتمد عىل    لعدة قواعد   وفًقا ، واآلباء، واإلخوة من الجنسني،  ألوالد والبنات، والزوجات أو األزواجل  يف 

  أيًضا   عًدااألكرث بُ   لألقارب  حصًصا  تقدمومن املفهوم أن تلك القواعد    1.رشًعااملُعرتف بهم    للورثةالدقيق    التكوين

أكرب طائفتني يف املحددة، تختلف القواعد القابلة للتطبيق بني ويف بعض الحاالت الخاصة . محددةتحت ظروف 

  أجزاءً يرتك يف وصيته  أن    لصاحب الوصيةفالتفسري الشيعي فقط هو الذي يجيز  ومدارس الفقه األساسية.    اإلسالم

 2»الورثة القرآنيني«. بنيبالفعل من  املرياثاملستحقني لجزء من   األقاربمن ممتلكاته ألحد 

وبرصف   3موضع جدل.تقاليد الجاهلية العربية    عناإلسالمي    وراثة الالدرجة التي انحرف بها نظام    عد وتُ  

عن   أن  النظر  الواضح  فمن  التاريخية،  االستمرارية  الوصايا  مدى  عىل  املفروضة  التفضيالت  أخضعت  القيود 

فعىل حقوق الوراثة لإلناث.    وقد وطدت أيًضاالشخصية لصالح احتياجات األرسة املمتدة لألمن والثبات املايل.  

فقد عزز ذلك    4الذكور من نفس الفئة من الورثة،  مستحقات  الرغم من أن مستحقات الورثة اإلناث تبلغ عادًة نصف

  شبه الجزيرة العربية يف القرن السابع.األمن االقتصادي واملكانة االجتامعية للنساء يف

وعالوًة عىل ذلك،  .  فئة واسعة من أفراد العائلة إىل خفض تبديد الرثواتل  املرياث  أنصبةتخصيص  أفىض   

من خالل منع الوصايا من تفضيل بعض  تنويعات السنة عىل األقل التوترات التي تنشأ بني أفراد العائلة  أخمدت  

قاعدة املشاركة  هو أن كل تنويعة من  وما يحظى بأهمية أكرب يف النطاق الذي سنتطرق إليه  .  الورثة دونًا عن غريهم

وقد أظهرت دراسات أُجريت  أمرًا صعبًا للغاية.  اإلجبارية جعلت الحفاظ عىل املمتلكات عرب األجيال دون مساس  

وكان من  .  يف أحيان كثرية  تتفكك   كانت  الرثوات  طني فيام قبل العصور الحديثة أنيف األناضول وسوريا وفلس

ذلك أن املوت املفاجئ لشخص ثري قد يثري معارك لبيت ما أو متجر أكرث من اثني عرش مالًكا.  الشائع أن يكون  

 5الورثة ورشكاء العمل.قانونية بني 

وقد ظهرت صعوبات الحفاظ عىل الرثوة دون تقسيم أيًضا يف اإلحصاءات التي تخص انتقال الرثوة بني   

مل تنشأ  وبخالف أوروبا، إىل أبعد من جيل أو جيلني. العائالت العثامنية الناجحة أثرياء  أحفادفقلام ظل األجيال. 

العامل الوحيد  السائد   وراثة الورغم ذلك مل يكن نظام يا، أو العامل العريب، أو إيران. أي طبقة أرستقراطية يف ترك

ما يهم  ولكن    –لعبت عمليات نزع امللكية وفرض الرضائب بشكل انتهازي أدواًرا مهمةفقد  –  الفعال يف هذا الصدد 
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العثامنيون األثرياء، مبا فيهم   ُعوملاإلسالمية،    الوراثةقواعد  وبخصوص تنفيذ  هو أنه ساهم يف تفتيت الرثوات.  

 6.صفوة الجيش اإلدارية، معاملة الرعايا العثامنيني العاديني

 

 تفتيت األصول للحد من  تدابري  

املنتجة.   املرء ظهور مؤسسات تهدف إىل منع تفتيت األصول  أدرك  قد يتوقع  اإلسالم األوىل  أيام  وبالفعل، منذ 

وقد  حجم الوعاء الرضيبي.  وأن يحد من    الكفاءةيف    خسائرالحكام أن تفتيت املمتلكات من شأنه أن يتسبب يف  

ة )ُعرفت  الزراعية خصوبًة كممتلكات للدولأكرث األرايضالحد من تلك الخسائر بتصنيف  سعى الفقه اإلسالمي إىل  

ومتتع املزارعون يف تلك األرايض  (.  مريي، ثم ُعرفت تحت الحكم العثامين باسم  ض اململكةأر يف البداية باسم  

قطع ولكن مل يُسمح لهم ببيع أو منح  اململوكة للدولة بحقوق الحيازة ودفعوا رضيبة عىل األرايض يف مقابل ذلك.  

، إال أن األرايض ذاتها مل تكن ألوالدهم يف العادةميكن متريرها  ورغم أن حقوقهم    .بهم دون إذناألرايض الخاصة  

الحفاظ  كان الهدف من هذا النظام إذن هو    7مل يكن يُسمح بتقسيمها.  ويف العادةاإلسالمي،    وراثةالخاضعة لقانون  

 يف صورة وحدات صالحة لإلنتاج. عىل قطع األرايض الزراعية 

ولكنه مل يفعل استطاع الحكام أن ينفذوا إرادتهم.  لتفتيت األرايض بقدر ما  وضع نظام امللكية هذا حًدا   

تتألف ثروة الرشيك  .  للحركةالقابلة  وما يهمنا هنا يف املقام األول هو الرثوات  شيئًا ملنع تفتيت املمتلكات األخرى،  

وقد خضعت تلك الرثوات، إىل  جزئيًا من نقود وبضائع.   نشط،  اجرًا نشطًا أو مستثمرًا غريالتجاري، سواء كان ت

 اإلسالمية. وراثةالهذا املدى عىل األقل، إىل قواعد 

سمحت العادات املحلية املجتمعات والعائالت. ففي بعض املناطق،    من  مببادرة ظهرت ردود فعل أخرى  و  

  وراثةالوقد تحايل البعض عىل نظام  .  الرشعمبقتىض    املستحقة  أنصبتهم من املرياث  للعائالت أن تحرم النساء من

  أو ترك جزء من املرياث يف الوصية ألحد أطفال قبل الوفاة،    األقارب إعطاء الهدايا ألحد  أيًضا عن طريق    اإلسالمي

لرشعيني، ودفعات جانبية للحض عىل التخيل عن ا  الورثةالزيجات املرتبة بني  أو  ،  القارصين  املختص بالتفضيل

عن طريق استغالل عدم دقة القرآن يف  ومن بني طرق التحايل األخرى هو تأجيل تقسيم الرتكة  .  الوراثةحقوق  

لعدة  قد سمح  و   8.التوقيتتحديد   دون مساس  ممتلكاتهم  عىل  بالحفاظ  النفوذ  ذوي  للرجال  هذا  الدقة  انعدام 

التحايل عىل    فإن  ورغم ذلك   9الورثة الرشعيني من حقوقهام بصورة رسمية.سنوات دون حرمان   تحديد فرص 

فلنأخذ طريقة التحايل األخرية عىل سبيل املثال. ون وال يثبت أن تلك الفرص شائعة.  ال ينفي أهمية هذا القانقانون  

 وتأخري تقسيمها.إذ تفتقر معظم مجموعات الورثة إىل فرد قوي قادر عىل توطيد سيطرته عىل الرتكة 
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 إىل تربع  ع تقسيم الرثوات هو تحويلها إىل ملكية حقيقية، وإعادة تحويلها إىل  ومن بني الطرق األخرى ملن 

تضم أو الجهات املستفيدة منه أن    وبوسعوالوقف ال ميكن تقسيمه قانونيًا،    إسالمي، أو وقف.  استئامين  صندوق

كم يف ملكية سمح تأسيس الوقف باختيار من سيتحوبالتايل، تستبعد منه أي شخص عىل حسب رغبة املؤسس.  

لوالديه،  حد من املنافع املستحقة  ما  وسمح ذلك لتاجر ثري بنقل ثروته إىل ابن وحيد،    10ما بعد وفاة صاحبها.

ولكنه   11ولهذا السبب، قد يبدو أن الوقف يقدم الحل املثايل ملشكلة تفتيت الرثوة.وزوجته، وبناته، وأوالده اآلخرين.  

 د الوقف مناسبًا للتجارة الهادفة للربح.ولهذا، ال يُعتسبب يف مشاكل أخرى.  

 

 املتبعة يف أوروبا الغربية   وراثةالعادات  

، فمن  الحداثة يف الرشق األوسط بشكل مستحث ذاتيًا  تطبيقعدم  سبب    رشحمبا أن التحدي الذي يواجهنا هو  

وبوسعنا حيث ظهرت الحداثة.  قبل العصور الحديثة،    فيامالوراثة يف أوروبا  املنطقي أن نلقي نظرة عىل عادات  

عالوًة  .  اساكسونيمنطقة صغرية مثل مورافيا أو  محرية حتى داخل منطقة موحدة سياسيًا بحجم  أن نجد تنويعات  

بعض  فال غرابة يف أن  ،  وبالنظر إىل مدى هذا التنوععىل ذلك، قد تتغري القواعد والتقاليد خالل بضعة عقود.  

ففي بعض  رصامة.  يف العصور الوسطى كانت جامدة بقدر أكرث التنويعات اإلسالمية  األوروبية    وراثةالأنظمة  

ا  وموزعً   لألطفال  اللزوجة، وثلث آخر محجوًز   اكات الرجل القابلة للحركة محجوًز ثلث ممتل  كاناملناطق يف إنجلرتا،  

سلطة من خالل وصيته ال ميتلك األب أي  ويف ظل القوانني الجرمانية يف العصور الوسطى،  بالتساوي.    عليهم

 12طريقة الترصف يف ممتلكاته بعد الوفاة كانت ثابتة.عىل اإلطالق، ذلك أن  

يف أوروبا فيام قبل العصور الحديثة يختلف عن    وراثةن كل نظام  فإوعىل الرغم من تنوع تلك األنظمة،   

أن العادات املتبعة ميكن تغيريها نسبيًا بسهولة ألن القانون    وهوالنظام اإلسالمي يف إحدى الجوانب الحاسمة.  

ممن قد يعتربونها مقاومة أقل  محاوالت اإلصالح    واجهتو رشوطًا موحدة عىل الوراثة،  مل يطبق    الكنيس  املسيحي

ولذا مل يكن الفوز ،  توراتية  مبادئمواقفهم عىل    يؤسسواوبوسع املدافعني عن جميع جوانب النقاش أن  تدنيًسا.  

كانت العوائق التي تحول دون  وبالنظر إىل هذين السببني،    13يف النقاشات ممكنًا من خالل الخطاب الديني وحده. 

ولذا، اعتباًرا من  .  قائم يف الرشق األوسطأقل مام هو  الحفاظ عىل الرتكات دون مساس خالل األجيال املتعاقبة  

أو بتفضيل االبن األصغر سنًا  (االبن األكرب يف الوراثةالوراثة بالبكورة )تفضيل عادات ، متتعت  العصور الوسطى

املؤسسات    خضعتني  حويف القرنني السادس عرش والسابع عرش،  باعرتاف قانوين يف العديد من مناطق أوروبا.  

التجارية   و   تغريات لالغربية  بريطانيا،  يف  السائدة  الوراثة  عادة  البكورة  حق  كان  املنخفضة، عميقة،  البلدان 
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 15أملانيا.ويف أواخر القرن السابع عرش انترشت تلك العادة أيًضا داخل    14وأجزاء من النمسا وفرنسا.سكندنافيا،  إ و 

ح هذا  وقد سم  16إلضفاء أساس مسيحي لحق البكورة.آية توراتية  عرشة    يوحشد مؤيدو تلك العادة أكرث من اثنت

باهظة التكاليف  طرق  لعائالت الرثية باالحتفاظ بأصولها دون مساس دون اللجوء إىل  االتجاه عىل مستوى القارة ل

 17مثل إنشاء صندوق استئامين.

مع    واحد  لطفل  األولوية  أوروبية محددة متنح  عادات  لآلخرين.    تدابريوتزامنت  فعىل سبيل تعويضية 

تويل  املثال، حني يحصل االبن األكرب عىل أرض العائلة، قد تحصل البنات عىل مهور وقد يتدرب االبن األصغر عىل  

ورغم أن  املنشأة.  ىل وئام مع هدف استمرار  عوكانت مثل تلك التدابري القامئة عىل املساواة  العمليات التجارية.  

البكورة إتاحته حني  ، كان هذا اإلجراء متاًحا عىل األقل، أو كان باإلمكان  العائالت األوروبية مل تلجأ دامئًا لحق 

 . النطاقتكون الحاجة إليه واسعة 

يشرتط  إذ    18ملساواة.إىل أن تكون أكرث اتساًما بامالت أمناط الوراثة األوروبية  حلول الثورة الصناعية،    ومنذ 

وهذه النقلة  19، تقسيم الرتكة بني جميع األطفال.1804القانون الفرنيس املدين، الذي أُسس يف عهد نابليون يف  

ع عرش كانت أوروبا معتادة  ليست ذات أهمية بالنسبة إىل النقاش الجاري، وذلك ألنه بحلول القرن التاسالحديثة  

الحديثة.  بالفعل عىل   التنظيمية  املطروحة  األشكال  إذا  واملسألة  تتعلق مبا  املساواة  ال  القامئة عىل  الوراثة  كانت 

  وراثةالنظام    من املمكن أن  بل إن األمر يتعلق مبا إذا كان ضخمة ومعقدة ومعمرة.  ت تجارية  منشآ متوافقة مع  

ويف    يف أماكن أخرى.  جدت وُ حني  قد عرقل التطوير املحيل لألشكال التنظيمية الحديثة وأّخر تبنيها  اإلسالمي  

ترحابًا بكثري  الفرتة التي ولّدت فيها أوروبا الغربية، ال الرشق األوسط، أشكااًل تنظيمية حديثة، كان األول أكرث  

 للحفاظ عىل املمتلكات دون مساس عرب األجيال.لعادات الوراثة املصممة 

 

 وراثة ال أصول أنظمة  

حني كانت القوانني األوروبية مرنة مبا فيه الكفاية للسامح به؟  حق البكورة  اإلسالمي    وراثةالملاذا استبعد نظام  

السؤال.   إجابة عىل هذا  العربيةيقدم شيلومو غويتني  الجزيرة    وراثةالالقديم، محل والدة نظام    يف غرب شبه 

ويسهل  بضائع قابلة للحركة  كانت معظم الرثوات يف حوزة التجار والبدو الذين كانت أمالكهم تتألف من  اإلسالمي،  

الثمينة.   الحيوانات واملعادن  يف مجتمع غري مهتم اإلسالمية    وراثةالولهذا تشكلت قواعد  تقسيمها، مثل قطعان 

السائدة يف    وراثةالمنابع أنظمة  تطورت األنظمة القانونية الرومانية والجرمانية،  ويف املقابل،    20بتفتيت األصول.

الحفاظ عىل األرايض يف هيئة وحدات كبري يف مجتمعات زراعية  الغرب،   أفرادها إىل  الكفاية سعى  فيها  ة مبا 
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يف الوقت الذي تحول فيه مصدر الرثوة من أرايض إىل رؤوس أموال صناعية ميكن وبهذا املنطق،    لكفالة أرسة.

من انتقال الرثوة اتساًما باملساواة    ألشكال أكرث، كان من املفرتض أن يفسح حق البكورة املجال  تقسيمها بسهولة

فقد أصبحت عادات الوراثة األوروبية أكرث  التجربة التاريخية.  يعكس    االستنتاجهذا  كام رأينا للتو،  و   21بني األجيال.

 خالل الثورة الصناعية.اتساًما باملساواة  

اإلسالمي مل تتشكل يف بيئة بدوية بل يف سوريا، مقر الخالفة األموية، والعراق   وراثةالولكن تفاصيل نظام   

يف غرب شبه    لعبتهويف كٍل من سوريا والعراق لعبت الزراعة دوًرا أعظم مام  التي كانت مقرًا لحكم العباسيني.  

والجرمانية لوضع حد  مانية  الرو   وراثةالأمن املمكن أن العوامل ذاتها التي حفزت مصممي أنظمة  الجزيرة العربية.  

متعاطفني مع رشوط االستثناء التي تشجع عىل الحفاظ عىل املنشآت لتفتيت األصول جعلت الفقهاء اإلسالميني  

فمن األسباب الكربى لذلك هو أن يف مايض املنطقة السابق لإلسالم، إذا جرى التاريخ بشكل مختلف،  ؟  ةالناجح

التي ال غنى عنها    نتجة زراعيًا عىل التحكم يف أنظمة الري واسعة النطاقاعتمدت سيطرة الدولة عىل األرايض امل

أنظمة إمدادات املياه، التي  وللحفاظ عىل سيطرة الدولة عىل  يف املناطق التي ال تتهاطل األمطار عليها بشكل كاٍف.  

من خالل  سعت الدول القدمية إىل تقويض مصادر الرثوة والسلطة املستقلة،  ستظل األرايض قاحلة من غريها،  

قوانني وراثة قامئة كان لكٍل من مرص الفرعونية، وبابل، وآشور  تقتيض التوزيع املتساوي للرتكات.  قوانني  إصدار  

تادة  معالقانون اإلسالمي، يف منطقة    وتشكلت وحدات بناءفسريات القرآن املبكرة،  ولهذا، ظهرت ت  22عىل املساواة.

 بصورة أو بأخرى عىل عادات الوراثة القامئة عىل املساواة. 

باإلسالم،    املساواة  عىل  القامئة  الوراثة  عادات  اقرتان  مصلحة يف ومبجرد  لها  التي  املجموعات  قاومت 

وكان القرآن واقًفا يف أي حركات تهدف إىل االنتقال لحق البكورة.  الحفاظ عليها، مثل النساء واألوالد الصغار،  

اإلسالم يف نظام  وباختصار،  صفهم.   أواًل اختيار  التاريخ  يد  أقل وراثةالشكلت  ، وحدت من فرص تبني قواعد 

عن ويظل السؤال  عدة أجيال.    مدارع عىل الحفاظ عىل املنشآت الناجحة دون تقسيم عىل  اتساًما باملساواة تشج

والعامل األسايس يف ذلك هو أن التجار  تخدم مصالحهم الخاصة.  تحايل  لل  اطرقً السبب وراء عدم تطوير التجار  

 كانوا مييلون إىل الزواج بأكرث من امرأة.

 

 القامئة عىل املساواة   وراثة ال استمرار قواعد  تعدد الزوجات و 

الرشط اآلخر هو أن من  و .  زوجات يف آن واحد  أكرث من أربع   للرجل   يكون  أال   برشطيسمح القرآن بتعدد الزوجات،  

يعدد الزوجات عليه أن يعامل زوجاته بالعدل، وأن ينفق وقتًا متساويًا معهن وأن يعطي كاًل منهن نفس القدر من  
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وعىل مر التاريخ، كان لألغلبية الساحقة من الرجال املسلمني زوجة واحدة، إذ كان تعدد الزوجات يقترص    23املوارد.

طريقة إلظهار املنزلة الرفيعة، وساعد وعىل هذا النحو، قدم تعدد الزوجات    24عىل األثرياء للغاية وذوي النفوذ.

عيب   ذلك ولكن يف مقابل تلك املزايا، كان لقة بني العائالت.  عىل توسيع التحالفات التجارية من خالل تعزيز الث

ت الحفاظ عىل  صعوبا   ضاعفتجديدة تُضاف هي وأطفالها إىل قامئة الورثة املحتملني  : ذلك أن كل زوجة  خطري

تعدد الزوجات  مرشوعية    أدتت تشكل خطرًا كبريًا من البداية. وعىل نفس املنوال،  املمتلكات دون مساس التي كان

ذلك أنه، إذا كان حق البكورة املعيار  أطياف جديدة مؤيدة لإلبقاء عىل عادات الوراثة القامئة عىل املساواة.  خلق  إىل  

ام كان هذا الرجل ثريًا، فقد تحكم  فمه املتبع، فسرتفض العائالت أن تزوج بناتها من رجل له ولد من زيجة سابقة.  

 تلك الزيجة عىل البنت وأطفالها بالفقر يف املستقبل.

تدعم  مؤسستني  اإلسالمي القائم عىل املساواة وتعدد الزوجات اإلسالمي    وراثةال ولهذا السبب كان نظام   

األخرى إخوته    وطداألخري، واألخري    يرّس فاألول    .كٌل منهام  بعينه عىل  التي تحول دون تفضيل طفل  العقبات 

تعزز ذاتها بذاتها.  عقدة مؤسسية  وبذلك شكلت املؤسستان  أو تفضيل زوجة واحدة عىل بقية الزوجات.  وإخوتها،  

أنه طبًقا ملعظم   بالذكر  الجدير  الزوجات إمثًا.ومن  يُعد تعدد  الوسطى،  العصور  املسيحية يف  ويف    25تفسريات 

الصناعة،   قبل  ما  الزوجات  أوروبا يف عصور  تعدد  من  واالشمئزاز  البكورة  للقانون  متالزمني.  كان حق  ووفًقا 

لقيود أكرث مام هو قائم يف  رب األرسة الذكر    خضعولهذا  يقوم الزواج عىل املوافقة املتبادلة للزوجني.  الكنيس،  

مرأة  ويف جميع األحوال، من غري املرجح ال   26واج بامرأة أخرى.األجزاء األخرى من العامل، ما يقيد من قدرته عىل الز 

 تتزوج رجاًل متزوًجا بالفعل ألنها بذلك ستفتقر إىل األمان املادي الذي يقدمه الزواج.أن 

التي جعلت نظام    املناسب.  اإلسالمي مستقرًا    وراثةالوستقدم األسباب األخرى  وباعتبار عجز يف الحني 

يف اآلثار املرتتبة عىل ذلك بالنسبة فلنحقق اآلن  ،  أمرًا مسلاًم به  ممتلكاتهمتفتت    تجنبتجار الرشق األوسط عن  

 للتنظيم واألداء التجاري.

 

 واستمرارية املنشأة املوت املفاجئ  

آثار نظام   نقارن  ،  وراثةاللتحديد  أن  املفيد  أفراد يف  من  افرتاضية مكونة من خمسة  واليتني  طرق عمل رشاكة 

البكورة واألخرى متنعه.  إحداهام تسمح  قضائيتني منفصلتني:   ثالثة مستثمرين بحق  الرشاكة من  تلك  وتتألف 

يحول األخري النقود  وبعد تشكيل تلك الرشاكة من خالل تحويل نقدي من املستثمرين إىل التاجرين،  وتاجرين.  

 وبعدها ببضعة أسابيع ميوت أحد التاجرين فجأًة.إىل بضاعة ويرشع يف رحلته. 
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وعقب املوت  الوريث املعني لكل عضو معروف لدى الجميع. يف الوالية القضائية التي تطبق حق البكورة،  

هذا الربح غري  املبدأ، قد يستغل االبن    ثومن حيوتنتقل حصة الرشيك امليت البنه األكرب.  فاجئ، تنحل الرشاكة،  امل

املنقطعة.  أخرى.    مضاربةاملتوقع يف الرشوع يف   املنشأة  التفاوض بشأن رشوط  ومن ناحية أخرى،  وقد يعيد 

يُعاد إنتاج  وعمليًا،  أن تستمر كام لو مل ميت أحد.  مضاربةيوافق عىل الرشوط األصلية، سامًحا للأن أيًضا بإمكانه 

يف    ضاربةالرشوط األولية تلقائيًا يف أغلب األحوال، وذلك ألن الرشكاء وورثائهم اتفقوا مسبًقا عىل الحفاظ عىل امل 

 أعامل  ومثل هذه االتفاقية موثوق بها ألن الرشيك يف العادة له بديل وحيد ُمدرب عىل تويل  حالة وقوع وفاة.

 وتستفيد جميع الجهات املعنية بهذه املامرسة ملا تنطوي عليه من زيادة األرباح املتوقعة. والده. 

ومجدًدا، ميوت أحد التاجرين واآلن افرتض أن تلك الرشاكة األصلية ُشكلت تحت ظل القانون اإلسالمي.   

تركته أيًضا عىل  العديدين، وإذا ترك وصية، فستتقسم    أقاربهمن تقسيم حصة الرشيك املتويف بني  فجأًة. وال بد  

بإمكانهم أن يوافقوا عىل االنضامم لرشاكة  .  ورثة  واآلن تخيل أن لهذا الرشيك أربعة.  من غري األقاربفرد أو أكرث  

الباقني   األربعة  أشخاص.  األعضاء  من مثان  مكونة  أو إلنشاء رشاكة جديدة  جانبية  بدفعات  أيًضا،  الحق  ولهم 

يعيدوا تشكيل الحصة املقسمة عن طريق تخيل ثالثة أفراد منهم عن حقوقهم الوراثية لصالح الرابع. نها، أن  بدو 

  وحيد   ولكن، من شأن وريثيف ظل رشاكة ُمجددة جزئيًا.    ضاربةوبالتايل، ال يوجد عائق رسمي أمام استمرار امل

ومثة عامالن يزيدان احتامل  تصفية الرشاكة القدمية.  شاكل بإرصاره عىل  املبعض  يواجه ضائقة مالية أن يخلق  

كون حق  أينام ي  عادةً   بخالف ما هو شائعُمجهزين للميض يف العمل التجاري،    الورثة يكون  قد الالتصفية. أواًل،  

الرشعيني وحصصهم   الورثةقد تتغري مجموعة  اإلسالمي،    وراثةالوثانيًا، مبقتىض قانون  البكورة القاعدة السائدة.  

صيانة بكل وريث    التزاميهبط من  الغموض املرتتب  هذا  و بدرجة كبرية إثر والدة وريث جديد أو موت وريث حايل.  

 منشأة مؤسسة. 

وما يزيد  .  للغاية يف الرشق األوسط  مرتفًعا كان  وقت سابق ألوانه  انحالل الرشاكات يف  إذن فإن احتامل   

املمتلكات. تذكر أن ال بد من أن تكون املساهامت    27الطني بلة هو أن كل وريث مستحق لجزء من كل أصل يف 

لحصول ل  يسعى  وريثقد يطلب  و املادية.  وأن انحاللها يقتيض تقسيم أصولها  لرشاكة تجارية إسالمية بالعمالت،  

من أصول الرشاكة جزًءا من كل بضاعة مملوكة يف وقت الوفاة، سواء كانت قابلة للتقسيم، مثل حمولة نصيبه  عىل  

وفيام يخص األصول غري القابلة للتقسيم، قد يضطر الرشكاء من القمح، أو غري قابلة للتقسيم، مثل عبد أو بهيمة.  

 مناسبني.بيعات يف وقت ومكان غري مبالباقون أن يقوموا 
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 الورثة النجاح التجاري وعدد  

وترك خلفه زوجة وولد واحد، فسيكون لديه  فإذا مات تاجر دون أن يرتك وصية،  دامئًا.  كبريًا  مل يكن عدد الورثة  

– ورغم ذلك، كان التجار األثرياء والناجحون    .املتبقية  سبعة أمثانالفيكون للزوجة الثمن وللولد  ن فقط،  اوريث

مييلون إىل أن   –التجارية املتزايدة يف التعقيد  باملنظامتكانوا يضغطون عىل املحاكم لالعرتاف    وتحديًدا الذين

عىل    وعالوةويف العادة، إذن، كانت أرسهم أكرب من املعتاد.    28يكون لديهم أكرث من طفل واحد وأكرث من زوجة.

ومبراجعة السجالت  كانت الرثوة املهددة بالضياع تستحق عناء رفع دعوة قضائية.    ةكلام كانت الرتكة كبري ذلك،  

العديد من الدعاوي القضائية جدلييك  فتحي  وجد  ملدينة غلطة من القرن السادس عرش والسابع عرش،  القضائية  

فيها بأنصبتهم من أصول رشاكة منحلة  التي رفعها   وكان لبعض هؤالء    29يف وقت سابق ألوانه.ورثة يطلبون 

 التجار املتضمنني يف تلك السجالت عدد هائل من الورثة ما يجعل التفتيت الجاد أمرًا ال مفر منه.

القرن الثامن عرش يف حلب.إىل  أشار أبراهام ماركوس  وعىل نفس املنوال،    قُسمت ثروة    30تاجرين من 

، وأوالده السبع، ةمت ثروة الثاين بني زوجاته األربعاألول بني زوجته وثالثة عرش طفاًل من زيجاته املتعاقبة، وقُس

الستة.   الحياة،  وبناته  قيد  عىل  أوالد  املتويف  للتاجر  يكن  مل  يحصل  وإذا  عىل  قد  الثانويني  األقارب  من  العديد 

 أوالد لإلخوة؛ أخت، وعم  ة: زوجة وأربعاملمكنة  وتوضح الحالة التي راجعها ماركوس كل االحتامالتمستحقات.  

جدة ألم،  ؛ زوجة، وابنة، و ؛ أخت، وثالثة أوالد البن عمومة؛ زوجة، أختان، وسبعة أبناء عمومةأو خال وخالة  وعمة

 أختان. و 

قية، الذي كان نشطًا من األعامل املرصي إسامعيل أبو طا  رائد عىل    إحدى األمثلة املفيدة األخرى  نطويوت 

بدأ استعاملها التي  وكان أبو طاقية من كبار التجار يف زمانه، وجنى ثروة من استرياد القهوة. 1625إىل  1580

استبق إنشاء ستاربكس بعدة قرون حني شجع استهالك القهوة  و   31الرشق األوسط، من اليمن إىل مرص.ينترش عرب  

فبعد أن مامثلة حني أعاد إحياء صناعة السكر املحلية.    فطنة رياديةطاقية    وأظهر أبوعرشات من املقاهي.  ببناء  

قام بتمويل إنتاج السكر، وأنشأ مصانع التكرير، وباع السكر محليًا ويف للسوق،  إمكانية توسع هائل  استشعر  

 32نطاقًا. سوق البحر املتوسط األوسع

هنا،    املبارشة  أغراضنا  مدار حياته وفيام يخص  أواًل، وعىل  لالهتامم.  مثريان  مثة عنرصان يف سجالته 

 التي تنطوي عىل املهنية الطويلة، أدار أبو طاقية أعامله من خالل عدد ال يحىص من الرشاكات الصغرية املستقلة  

صمم لغرض ُمحدد يف نطاق ضيق، مثل عىل عقد مستقل مُ وكل رشاكة كانت قامئة  متفرقني جغرافيًا.    أشخاص

املخا إىل اإلسكندرية، أو متويل مزرعة قصب سكر ألحد املزارعني ملوسم واحد، أو نقل حمولة من حبوب النب من  
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مل يصمد  وثانيًا، موارد محدودة، أو كالهام.    ذاتتلك الرشاكات قصرية األجل، أو  كانت  و تشغيل مقهى يف دمياط. 

ورغم أن العديد  .  تكتله أجزاًء معينة من  رشكائه  فبعد وفاته، توىل بعض  تل أبو طاقية التجاري لفرتة أطول منه.  تك

شبكة االتصاالت الخاصة به التي فقد اختفت  استمرت تحت إدارة مالك آخرين وبرتتيبات مالية جديدة،  من مقاهيه  

وقد تبدد رأس    عىل مستوى املنطقة.التجارية  شخص أو منظمة سمعته  أي  ومل يرث  ،  مع وفاتهاستمرت لعقود  

ذا  من أن عدد أصحاب املطالبات كان  وال بد  ومل يحافظ الورثة عىل تكتله، ناهيك عن توسعته.  ماله التجاري أيًضا.  

أن يجمعوا أنصبتهم.  وحاول عدد قليل منهم  فقد شمل ورثة أبو طاقية إحدى عرش طفاًل وأربعة زوجات.  .  صلة هنا

 33ببت األمراض والوفيات الالحقة بخسائر فادحة.تسمدار عقد من املشاحنات العائلية،  خاللولكن، 

نظرًا ربه فقط. ولكن أقاكانت مطالب الوراثة املرتتبة عىل ذلك تقترص عادًة عىل الرشكاء،  أحدحني ميوت  

قد أصول رشاكة،    بيع، أو تأجري، أو التربع بحصصهم من أي  مبقدورهمإىل أن الرشكاء يف ملكية أصل موروث  

من   الباقون  األعضاء  منقضية  يواجه  غري  رشاكة  السابق أشخاًصا  لرشيكهم  معروفني،  غري  حتى  أو  متعلقني، 

، ما يجعل التجار واملستثمرين يبذلون جهًدا أكرب يف جعل  بق ألوانهالسا  االنقضاءوقد يزيد هذا تكلفة    34املتويف.

 رشاكاتهم صغرية وقصرية األجل. 

 

 وحجم الرشاكة  وراثة نظام ال 

ومن نها مالمئة لدعم التعاون بني غري األقارب.  عىل السبب يف الرتكيز عىل الرشاكات: وهو أ تأكيد  الجدر إعادة  ت

ولكن تكلفة إعادة  موارد أكرث بكثري من منشأة تقترص عىل عائلة مبفردها.  أن تجمع  املضاربة  حيث املبدأ، من شأن  

ميكن إعادة تشكيلها  كان  رشاكة إسالمية  تصفية  فقد تفرض الوفاة  رشاكة إسالمية منحلة قد تكون باهظة.    تشكيل

إ  إنجليزية  بسهولة  بلدة  يف  مثاًل،  تشكلت،  كانت  البكورة.    تطبقذا  التجار حق  كان  األوسط  الرشق  ففي  إذن 

ألوانه.   سابق  انحالل  تجنب  عىل  حرًصا  أكرث  ومدة  واملستثمرون  حجم  لتقييد  قوية  دوافع  لديهم  كانت  ولهذا 

 رشاكاتهم.

أي إن  فالسائد،    وراثةبرصف النظر عن نظام الو ،  أعضاءهاحد  أل ما  رشاكة    من خسارة  تكاليفنشأت  إذا   

األعامر  يشء   الرشاكات  يقرص  تقلص حجم  توسكانا،  السبب، يف  ولهذا  الكبرية.  الرشاكات  جاذبية  من  سيقلل 

جعلت الوفيات املرتفعة من وهنا يقدم إدوين هانت وجيمس موري مثااًل: »املتوسط موقتًا خالل انتشار الطاعون. 

للغاية األمد هشة  التجارية طويلة  الروابط  املتكررة  ال، ال سيام  األوبئة  الورثة مهتمني أكرث  حني يكون  عديد من 
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التجاري.   العمل  استدامة  من  مرياثهم  الكبرية  بإنفاق  املتعددة  الرشاكات  نحو  وأضحت  عىل  باملخاطر  محفوفة 

 35.«ووثيقة من جانب املديرين املالكني عناية متفانيةوتطلبت متزايد، 

باإلضافة عىل العوامل الطبيعية، عىل نظام توسيع رشاكة ما يعتمد،  مخاطرة    أن  لذلك   املرء  وقد يضيف 

وإذا ظل معدل الوفيات ثابتًا، فكلام زادت صعوبة الحفاظ عىل املمتلكات دون تقسيم تقلص حجم السائد.    وراثةال

برشاكات أصغر من املجتمع الذي يسمح بالبقاء  ولذا فاملجتمع الذي يفتت األصول سيحظى  الرشاكة املتوسطة.  

ه من الصعب ذلك أنوسيحظى هذا املجتمع أيًضا بتجارب أقل فيام يخص الرشاكات.  تقسيم.    املمتلكات دونعىل  

يضع حًدا ملدى    وراثةيش يف الرشق األوسط، وذلك ألن نظام الت الذي تبنته آل ميدي  املحور والفروعنظام    تطبيق

سيواجه صعوبة فالتفتيت،  معرًضا لخطر    »املحور«  ما داموعود تجميع املوارد عىل مدار فرتات الطويلة.    مصداقية

 «. الفروع»من  معّمرةيف تشكيل شبكة 

 

 تبعات دينامية 

االستجابات  امتدت  و ،  هي األخرى  خاصة بهامشاكل    بال محالة  واألكرث دواًماحجاًم  ولّدت رشاكات األوروبيني األكرب  

التنسيق، صار من   وتيسريولتتبع تدفق املوارد  الورثة غري الصبورين.    اسرتضاءن  إىل أبعد ماملرتتبة عىل ذلك  

للحساب التجاري ظهرت كتيبات إرشادية  وبحلول القرن الخامس عرش،  تطوير أنظمة محاسبة معقدة.  الرضوري  

األرباح من  ومن بني املشاكل املعالجة يف تلك الكتيبات توزيع  ملساعدة املستثمرين والتجار يف مراقبة منشآتهم.  

وقد يرست تلك القواعد الجديدة تشغيل   36رات ُمضطلع بها يف أوقات مختلفة.يتضمن رأس مالها استثامرشاكات 

الكم أفىض  ويف الوقت ذاته،  النقود يف البداية فقط.  األموال عوًضا عن ضخ  املمولة بتدفق مستمر من  املنشآت  

  األكرب وقد حفزت الرشاكات  رس من جمع رأس املال.  ، ما يالرسميةنشوء أسواق األسهم  املتزايد من تداول األسهم إىل  

كل ابتكار   أدىوقد    37تكاليف املشاورة واتخاذ القرار.  لالقتصاد يفأنظمة تحكم هرمية  واألطول عمرًا إنشاء    حجاًم 

أعاله   املستعرضة  األوروبية  االبتكارات  املساهمة–من  والرشكات  والتكتالت،  املرتابطة،  زيادة  إىل    – الرشاكات 

 التعقيد التنظيمي لالقتصاد العاملي الحديث.

عىل نحو متزايد.   الشخيصمن الطابع  أضحت التجارة مجردة  وأطول عمرًا،  حجاًم  منشآت أكرب  ومع انتشار   

وبالتايل نشأت حاجة ملعلومات ال ميكن الحصول عليها  .  الغرباء املشرتكني تزداد شيوًعاوأضحت التبادالت بني  

ذ تسعينات القرن السادس  منفوبالتايل، معلومات التجارية. تتضمن دوريات تأسيس من املعارف، ما حفز بدوره 

ظهرت منشورات منتظمة ممولة من خالل رسوم االشرتاك التي يدفعها  ، عرش وحتى أربعينات القرن السابع عرش
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املعلومات املفيدة تجاريًا، ال سيام األسعار،   ينصب عىل وكان اهتاممها  التجار األثرياء يف كل مدينة أوروبية كبرية.  

يامت تجارية  يرس ظهور الصحافة التجارية تشكيل تنظقد  و   38وتوقيتات وأجور الشحن، والتطورات الدبلوماسية.

 راقبة الوكالء واملوظفني بكفاءة. معقدة بتخفيض تكلفة املعلومات الالزمة مل

رشاكات التوصية     أنتبنّي وعىل غرار الرشاكة العامة املُستعملة يف شامل أوروبا يف العصور الوسطى،   

(commenda  )  ظهور   مهدت الطريق أيًضا أمام،  فرًصا جديدة لتكوين الرثوات  فبخلقها.  لذاتها  ُمعطّلةمؤسسة  

وولدت الرشاكات املتزايدة يف التعقيد بدورها مشاكل جديدة،  أكرب، ونطاقات أوسع، وأعامر أطول.  منشآت بأحجام  

 بجانب أسواق وخدمات جديدة. ما حفز ظهور املزيد من االبتكارات التنظيمية، 

الناشئة    ومل  التنظيمية  األشكال  واسًعا.  تلق  قبواًل  األخرى،  بالرضورة  السياقات  أصحاب فكام يف  أبدى 

أعامر الرشاكات من خالل   فلنتأمل املحاولة اإليطالية يف القرن الثالث عرش لزيادةاملصالح الراسخة بعض املقاومة.  

مهمة تجارية  اختتام    بعدإىل موطنه  املقيم  يك  من أن يعود الرشفبداًل  املقيمني يف أراٍض بعيدة.  وضع الرشكاء  

،  يف صورة عائد  املوطنيف  غري النشطني  حصة من رأس املال املرتاكم لرشكائه    رسل الرشيك املقيميمتعاقد عليها،  

املوطن من جديد، وهلم جرًا إىل أجل غري    من األرباح إىلإذن بإعادة استثامر الباقي، ثم يعيد جزًءا  ثم يحصل عىل  

وقد بهوية تجارية مستدمية.    املنفصلني مكانيًاالرشكاء    هؤالءحظي  ومن خالل تلك العقود التسلسلية،  .  مسمى

بقدوم   الرتتيب  هذا  رئيسية  برش  التجارية  سمة  االقتصادية: للمنشآت  الحياة  يف  محوريًا  عنرًصا  اآلن  أضحت 

لخطر االنتهاء تلك املعرضة  من  معّمرة أن تتعهد بالتزامات طويلة األجل مبصداقية أعىل  فمن شأن منشأة  الدميومة.  

القانون،  املبكر.   أمام  مؤقتة.  اعتُ ولكن،  املقيمني رشاكات  بالرشكاء  اإليطالية  الرشاكات  بينت  ،  1271ويف  ربت 

فمن وجهة  املثول شخصيًا.  الرشاكات إىل عامني وحظر إرسال األرباح دون  بتقييد مدة  السلطات الفينيسية ذلك  

 39ية.رأس املال يحد من اإليرادات الرضيبتوطني معدل  يف أن تخفيض املشكلة، تتمثل تلك السلطاتنظر 

ومهد نجاحها اعتامد واسع النطاق.  امليرسة بحظيت االبتكارات التنظيمية  ورغم العقبات التي واجهتها،   

لذي حظيت به التنمية ولد الحافز اوبالتايل،  معززة ملنشآت تجارية أكرب وأكرث تعقيًدا.  الطريق أمام مؤسسات  

 . عىل ذاتهاالكفاءة التجارية  من خالله تغذتتفاعل مؤسيس متسلسل  قواعد الوراثة تنوعاملؤسسية من 

  والديون، والتنسيق، واملعلومات،  املحاسبةدامئة الصغر يف الرشق األوسط مشاكل  ومل تواجه الرشاكات   

 املحاسبةها بأي رغبة ملحة يف تطوير أو استعامل طرق  ؤ فلم يشعر أعضاالتي تطلبت حلواًل مبتكرة يف أوروبا.  

النوع الذي صار رضوريًا لتيسري التواصل يف إدارة الحسابات من  تحسينات  تحقيق أي  ومل يسعوا إىل  املوحدة.  

كان  املوزعة عرب أجيال. وعىل نفس املنوال،  والديون    وتتبع األصولأصحاب األسهم،  والتنسيق بني عدد كبري من  
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التي السيولة  . إذ وفر قرص التزاماتهم  منشأة زائلة مدرة للربحالمتياز تجارة أسهم املنشآت قيمة محدودة ملالك  

مل يكن لتجار ومستثمري وأخريًا، قابلية االتجار. من خالل بالفعل أسهم منشأة طويلة األمد  حصل عليها أصحاب 

كانوا يتعاونون    فنظرًا إىل أنهمصحافة تجارية.    وجود  األوسط فيام قبل العصور الحديثة رغبة ملحة يفالرشق  

 علومات تجارية موثوقة متاًحا لهم بالفعل.مل الوصولكان ، باألساس مع املعارف

إدارة حسابات تجارية موحدة، أسواق –كانت عدة ابتكارات أساسية يف تاريخ التنظيم الغريب  وبالتايل،   

ومل ميثل ذلك أدىن    40يف الرشق األوسط فيام قبل العصور الحديثة.غائبة بشكل الفت    –األسهم، الصحافة التجارية

هو أن املصادر املحلية التي نظر  موروثات التأخريات قيد المن بني  و مشكلة حتى قبل أزمات القرن التاسع عرش.  

وكاالت الدولة مبا فيها الرشق األوسط تتألف بشكل حرصي تقريبًا من سجالت أعدتها  يستعني بها طالب تاريخ  

كن مقارنتها، ولو من  ميأي مصادر خاصة    تخرجكام نعلم بالفعل، مل  فالقصور.  والفقهاء القانونيني، و املحاكم،  

 حتى اآلن. إىل النور رشكة املرشق بسجالت آل ميديتيش أو بعيد، 

من القرن الحادي عرش بها أدلة عىل أن بعض تجار شامل جنيزا يحتوي عىل وثائق  أرشيف  صحيح أن   

فلكية  معاهدة تُدعى »رسالة  أن  وصحيح أيًضا  محاسبة القيد املزدوج.  استعملوا أشكااًل بدائية من  أفريقيا اليهود  

املازندراينل كيا  بن  بن محمد  الله  لعام    «عبد  املالية    1363تعود  الدولة  بأعمدة  جداول  عىل  تحتوي  عن شؤون 

اُ   43ولكن هذه هي االستثناءات التي تثبت القاعدة العامة.  42للحسابات الدائنة واملدينة. محاسبة   بتكرتوحتى إذا 

تخدامها حتى أُعيد تقدميها يف  وانعدم اسباعتامد واسع   تحظ فهي مل القيد املزدوج يف املنطقة يف مرحلة مبكرة،  

الرشاكات الصغرية وقصرية األجل التي يعرف  فوتلك األمناط متوافقة مع التفسري الوارد أعاله.  األزمنة الحديثة.  

 محاسبة موحدة.  ها إىلال حاجة لبعضهم بعًضا معرفة وثيقة  أعضاءها

أ   أغلق تشكيل رشاكات أكرب وأكرث دواًما،    لوراثة اإلسالمي املوحد الذي أثنى عن ن نظام اوالخالصة هي 

من أن يظلوا مجتمع تجار الرشق األوسط  وقد منع الركود التنظيمي الناجم عن ذلك  لحداثة االقتصادية.  لمساًرا  

ويف القرن الخامس عرش ظلت الفجوة يف القدرات التجارية الناجمة قادرين عىل املنافسة مع نظائرهم الغربيني.  

 وكان للتكيفات املتتالية تأثريًا تراكميًا ضخاًم.ا اتسعت بال محالة. عن ذلك صغرية. ولكنه

 

 مسارات بديلة للحداثة 

فمن خالل نظيمية حديثة من خالل مسار بديل.  للرشق األوسط أن يطور أشكااًل تمن حيث املبدأ، كان من املمكن  

يف تجارة البحر املتوسط، كان من املمكن لتجار الرشق األوسط أن يعتمدوا ابتكاًرا غربيًا مراقبة النجاحات الغربية  
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ولكن مل تكن اًرا خاًصا به. ، ما كان من شأنه أن يتبع مسالتحديثعملية ل يعطي دفعةما كان من شأنه أن أو آخر، 

وحتى  التجارة مع أوروبا تلوح يف األفق يف عالقات الرشق األوسط التجارية الخارجية قبل القرن الثامن عرش.  

  وعالوة عىل ذلك، ظل ذلك الحني حظيت التجارة بني الرشق األوسط واملناطق األخرى بأهمية أكرب من حيث الكم. 

يف األسواق التجارية التي تفتقر إىل تجار تدعمهم مؤسسات متطورة. املنافسة  سكان الرشق األوسط قادرين عىل  

مزايا ملموسة  املؤسسات اإلسالمية التجارية  تلك األسواق، مثل جنوب رشق آسيا ورشق أفريقيا، قدمت  ويف بعض  

ملحاكاة عادات  ولكل تلك األسباب، مل تكن  بانتشارها يف أقايص العامل القديم.  كام يتضح  ،  ها املحليةاتمقارنًة بنظري 

يف خالل  إصالحات   خذتتُ اوفور وصول تلك النقطة،  الغرب التجارية حاجة ملحة حتى حلول القرن الثامن عرش.  

 القوانني املستندة إىل الغرب. مدونات يف ظل  قرن واحد لتمكني كل سكان الرشق األوسط من التجارة 

 – اعتامد مؤسسات أوروبية بالجملةوهو  –  فعاًل حداثة الذي اُتبع  ملسار ال وضوًحا    البدائلأكرث  ينطوي  و 

كان ولكن رصامة النصوص اإلسالمية املعنية  قيدت منو وأعامر املنشآت.  عىل تحرير قواعد الزواج والوراثة التي  

كانت عادات الزواج والوراثة السائدة تعززان بعضهام  ،  األحوال  كلويف  ثبط أي مقاومة رصيحة.  تأن    امن شأنه

األخرى.  وكل منهام عزز  بعًضا.   لها مصلحة يف  تقليص  وساهام مًعامجموعات  التنظيمي    تحديثال  فرص  يف 

التوصيةويف حني أن نجاحات  املحيل.   القيام    املضاربةحتى أوجه قصور    تحفزعطّلت شعبيتها، فلم    رشاكات 

األوسط.   الرشق  مؤسسية جوهرية يف  ذلك،  بإصالحات  أن  بل وعىل عكس  بذاتها.   املضاربةتبني  ذاتها  تعزز 

التي واجه فيها تجار الرشق  فقد حدت من األسواق التجارية  ق بعيدة عن قلب اإلسالم،  وبالفعل، بانتشارها يف مناط

وقد قلص الركود التنظيمي الذي أعقب ذلك القدرة التنافسية لتجار الرشق األوسط تدريجيًا  األوسط صعوبات.  

 مقارنًة بنظائرهم الغربيني.

 

 املطروحة مقارنة بالتفسريات  

الغربية.   تزامنًا مع نظرياتها  اإلسالمية  التجارية  املؤسسات  أخرى توضح سبب عدم تطور  يقول مثة تفسريات 

وباإلضافة  يف الرشق.  معظمها  هني أن السلع التي أرادها سكان الرشق األوسط من الخارج كانت توجد  كالود كا 

 44الستيعاب إنتاج املنطقة بأكمله.إىل ذلك، كانت أسواق الرشق األوسط يف العصور الوسطى كبرية مبا فيه الكفاية  

يستنتج كاهني أنه كان من الطبيعي لسكان الرشق األوسط أن يسعوا إىل التجارة مع آسيا   االفرتاضاتومن هذه  

أسوا تاركني  الرشقية،  والهند، وآسيا  الغربيني.  الوسطى،  إىل  بدرجة كبرية  املتوسط  البحر  تكن ق  أنه مل  ويزعم 

 لديهم حاجة ملواكبة اإلمكانيات التجارية الغربية. 
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 ولكنها تفرتض كاًم عىل أنها جامدة بحكم طبيعتها.  املؤسسات اإلسالمية    مع  أطروحة كاهني   تتعاملال   

فمن شأن فرص األرباح أن تشجع بعض  وإذا سلمنا بأن التجارة مع الرشق كانت لها أهمية أكرب،  . ثابت من اإلنتاج

ومن شأن نجاحاتهم التجارية أن تحفز اإلنتاج، التجار املحليني أن يسعوا لجني ثرواتهم يف أسواق البحر املتوسط.  

يل، ال توجد صلة رضورية بني الحجم األويل  وبالتاورمبا أيًضا التكيفات املؤسسية الالزمة ملواكبة الطلب الغريب.  

والغرب.   األوسط  الرشق  بني  التجارية  واملنافسة  الغريب  األحوال،  للسوق  كل  األوسط  اُبتيل  ويف  الرشق  تجار 

وبالتايل مل تنجح أطروحة كاهني يف تسليط الضوء عىل .  بالركود التنظيمي  أيًضا  يف األسواق الرشقيةن  النشطو 

 التجارية أيًضا. بب ركود مؤسساتهم س

تجار الرشق أن  فقد الحظ، كقاعدة عامة،  يقدم ك. ن. تشاودهوري تفسريًا يخلط بني السبب والنتيجة.   

الناجمة  املكابح    حرمتهمو األوسط وآسيا الرشقية النشطني يف املحيط الهندي كانت لهم سلطة سياسية محدودة.  

ولكن ما   45الالزمة للمنافسة الفعالة مع الرشكات األوروبية.  وفورات الحجم أرباحهم من  عىل    عن ذلك املفروضة

متثياًل كبريًا بني واضعي القانون  لتمثيلهم  يكفي من النفوذ    سبب ذلك حني نرى أن التجار السابقني كان لهم ما

ألنه، حتى مع تطور  ذ السيايس الالزم مفقوًدا حينها؟ لقد خرس التجار نفوذهم تحديًدا  النفو كان  هل  اإلسالمي،  

راكدة.   املنطقة  التجارية يف  التحتية  البنية  الدولة، ظلت  عليها  تسيطر  التي  االجتامعي  النظام    أن ولو  قطاعات 

  ينالوا، لرمبا استطاع تجار الرشق األوسط أن  الحفاظ عىل الرثوات دون مساس عرب األجياليرس  القانون اإلسالمي  

فالسببية املطروحة وبخالف تفسري تشاودهوري، ؤسسية. النفوذ الذي ميكنهم من تحقيق املزيد من التغيريات امل

 التخصص املهني.هنا متوافقة مع االتجاهات املالحظة يف 

محمد  فشل العثامنيني يف مواكبة أوروبا التي وضعها  وينطبق نقد أطروحة تشاودهوري أيًضا عىل نظرية   

االزدهار كان    46.كنج التجار عىل  أن مفهوم مساعدة  أيدولوجيا    دخياًل إذ يؤكد كنج عىل  العثامنية عىل  الطبقة 

ظل التجار العثامنيني عاجزين عن إعادة تشكيل األيدولوجيا السائدة    ملاذاوهذا صحيح يف حد ذاته، ولكن  الحاكمة.  

املؤسسات  يف  ،  كام بينت الفصول السالفةتكمن اإلجابة جزئيًا،    لتخدم مصالحهم حتى القرن السابع عرش تقريبًا؟

 التي نظمت التعاقد التجاري وانتقال الرثوة التجارية عرب األجيال يف الرشق األوسط.

كل دين يؤثر يف األداء االقتصادي باملساهمة يف تشكيل اإلطار القانوين للتبادل التجاري. ولكن التفسريات  

، فعىل املرء أن يحدد األسباب  ولكنها، إذا بقيت راكدة.  عهاترّش ري، كام الحال مع القوانني التي  الدينية قابلة للتغي

ويف الرشق األوسط، أدى العلم الشائع مبخاطر تكوين رشاكات كبرية بالتجار واملستثمرين أن يبقوا  .  لذلك   الكامنة

وزائلة.   ملسافات منشآتهم صغرية  التجارة  عادًة يف مامرسة  املُستخدم  البسيط  التنظيمي  الشكل  كان  وبالتايل، 

بل ألن ثباته ساهم يف  وال يكمن سبب ذلك فقط يف أنه انترش حول العامل،  يعزز ذاته بذاته.  ،  املضاربةبعيدة،  
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ضعف املكانة االجتامعية ا،  وتحديدً .  أيًضا  املعوقات السياسية واأليدولوجية التي وصفها تشاودهوري وكنجتكوين  

 للتجار مع مرور الزمن، ما يرس انتشار األيدولوجيات املعادية للتجار.

وليس   يات االقتصادية والثورة السياسية،يقود األيدولوج  هو الذي  وال يكمن املغزى يف أن التنظيم التجاري 

وال  مرتابطة بني بعضها بعًضا، كل مؤسسة تؤثر عىل األخرى. يف نظام مكون من مؤسسات  ،إن بل العكس أبًدا. 

للتجار.   املتاحة  التنظيمية  الفرص  أثرت يف  للتجار  املعادية  واملعتقدات  السياسات  أن  من  تلك  بد  تحديد  ولكن 

واملحافظة عىل األعامل    دون تكوين رشاكات كبريةومن شأن املعوقات التي تحول  استمرارها.  املؤثرات ال يفرس  

مرضة للتجارة الخاصة ببساطة عن طريق الحد من املوارد التي  سلوكيات ومعتقدات  أن تدعم  تجارية الناجحة  

 ميلكها رجال األعامل الكبار والسالالت التجارية. 

 

 نتائج ثانوية غري مقصودة للمؤسسات اإلسالمية املبكرة 

ألف  ن أن تكون مقصودة أو متوقعة قبل يكن باإلمكاإن ركود املؤسسات التجارية اإلسالمية لهو نتيجة مؤسفة مل 

وقد أدى نظام إذ كان قانون الرشاكات اإلسالمي مالمئًا متاًما القتصاد العصور الوسطى الذي تطور فيه.  عام.  

مرياث   أنصبة  بتوفري  الرثوات  توزيع  إىل  اإلسالمي  الزوجات  الوراثة  لتعدد  وكان  والبنات،  األوالد  لكل  إجبارية 

وما كان من املمكن التجار من أن يكون لديهم عدد من الورثة أكرب من املعتاد.    أغنىاإلسالمي نفس التأثري بتمكني  

تلك املؤسسات التجار    ستضعفيف القرون اإلسالمية األوىل أنه، يف وجه التطورات الخارجية،  أن يصعب فهمه  

 يف معامالتهم مع الغرب، ويف األسواق الثالثة، وحتى يف الوطن.املسلمني يف النهاية 

التنظيمية ال يعني    أمام الحداثة  الزواج، والوراثة، والرشاكة اإلسالمية سدت الطريق  والتنويه بأن قواعد 

سات املعادية للحداثة ال ينبغي لها أن تتدخل يف  فاملؤسالترصيح بأن تلك املؤسسات ال تتامىش مع اقتصاد حديث.  

  1,000تلك  متما   امرأةأن  صورفلنت.  وزرعها ل التنظيمية الحديثة فور نقل تلك األشكال من مكان آخر عمل األشكا

، وهي رشكة مرصية حديثة ُمدرجة يف كٍل من البورصة املرصية وبورصة لندن.  أوراسكوم لالتصاالتسهم يف  

اء سيم بأي شكل من األشكال عىل بقهذا التقيؤثر    لنزوجها وأطفالها الخمسة.  عند وفاتها، تُقسم األنصبة بني  و 

ن تفتيت الرتكة  من شأ الرشكة ومنح إدارتها حرية أكرب يف الترصف،  تشتيت ملكية    من خاللرشكة أوراسكوم. بل و 

 تيرس حتى استمرارها. أن 

ذات أهمية حيوية لالقتصاد العاملي الحديث. وبالتايل، من الطبيعي أن نتساءل عام   رشكات األموالتعترب   

التبادل إذا كان من املمكن للرشق األوسط   أن يتغلب عىل املعوقات املحددة حتى اآلن، ومر مبرحلة االنتقال من 



85 
 

ولكن القانون  كات.  قانون الرش يستمد جذوره من  الشخيص إىل التبادل غري الشخيص، من خالل تنظيم بديل ما  

لرشكات مؤسسة مامثلة عدم ظهور ومهمتنا التالية هو توضيح سبب  . رشكات األموالاإلسالمي يفتقر إىل مفهوم 

 وسبب أهمية ذلك.  األموال

  



86 
 

6 

 غياب رشكة األموال يف الرشيعة اإلسالمية 

 

تأسيس أول رشكة مساهمة متلكها أغلبية مسلمة يف اإلمرباطورية العثامنية: هي الرشكة الخريية    1851شهد عام  

(Şirket-i Hayriye  إىل ملكيتها  مت  وقُسِّ إسطنبول،  مقرها يف  كان  التي  البحري  للنقل  قابل    2,000(  سهم 

للتداول. يف ذلك الوقت، كانت اإلمرباطورية قد رشعت يف تثبيت البنية التحتية القانونية الالزمة. وكانت املحاكم 

التجارية التي أُنشئت لفرض القانون التجاري الفرنيس املعتمد حديثًا يف مراحلها األوىل، أما افتتاح سوق منظمة 

. ومع ذلك، بدأت الرشكة الخريية العمل تحت رعاية السلطان  لألوراق املالية، فلم يكن حتى يف مرحلة التخطيط 

عبد املجيد الذي كان أكرب املساهمني فيها. يف حني اشرتى األسهم املتبقية مسؤولون أتراك وبعض من املمولني 

البارزين، جميعهم تقريبًا من األرمن.
1 

  kumpaniyeة باستخدام كلمة  وبسبب عدم وجود كلمة تركية مناسبة، وصف عبد املجيد الرشكة الخريي 

«. فام دافعه إىل  companyوالكلمة اإلنجليزية »  compagnie)رشكة( وهي لفظ جديد مشتق من الكلمة الفرنسية  

تفضيل شكل تنظيمي دخيل عىل الرشيعة اإلسالمية التي تعد األساس التقليدي للعقود التجارية؟ لقد الحظ آنذاك  

)رشكات(. إذ تألفت قطاعات   kumpaniyesمنشآت كبرية ودامئة، بعبارة أخرى    أن االقتصاد العثامين تهيمن عليه

املصارف الناشئة، والنقل الجامعي، والتصنيع من الرشكات التي ميلكها األجانب واألقليات يف مجملها؛ وكان قد  

النخب العثامنية يف   من الواضح أن  2آن األوان النضامم املسلمني إىل تيار تجميع املوارد داخل املنشآت الحديثة.

أمام   يتكشف  الذي كان  الجديد  لالقتصاد  اإلسالمية غري مناسبة  الرشاكات  اعتربت  التاسع عرش  القرن  منتصف 

أعينهم. فقد متكنوا من إدراك أن قانون الرشاكة اإلسالمية، الذي مل يتغري عموًما منذ القرن العارش، مل يرَق إىل  

 3ت سائدة يف االقتصاد العاملي.مستوى األشكال التنظيمية التي أصبح

من وجهة نظر التطوير التنظيمي يف املنطقة، تكمن مساهمة الرشكة الخريية الرئيسية يف قابلية تداول  

أسهمها. فكام نعلم من الفصول السابقة، كانت استمرارية الرشاكة اإلسالمية التقليدية معتمدة عىل رشكائها؛ إذ 

اب أو عجز أو موت أحد األعضاء. بعد منح الرشكة الخريية ترخيًصا بإصدار  تصبح الغية وباطلة يف حال انسح

أسهم قابلة للتداول، متكنت الرشكة من الصمود رغم التغيريات يف العضوية؛ فالرشكاء الخارجون تنتقل ملكية 

، إذ  corporationأسهمهم ببساطة دون إعادة التعاقد. ومن املهم أن الرشكة الخريية مل يُعلن عنها كرشكة أموال  

. أما سبب عدم تأسيس السلطان للرشكة الخريية مبوجب ميثاق كأول رشكة غري مدمجةتأسست كرشكة مساهمة  

لألموال معرتف بها يف الدولة العثامنية فهو غري معروف. عىل أي حال، كان ميثاق الرشكة سيفتقر إىل القيمة  

الفورية، ألن محاكم اإلمرباطورية اإلسالمية اإلملام العملية  تفتقر إىل  الناشئة، كانت  العلامنية  ، وحتى محاكمها 
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بأمور رشكة األموال. يف املقابل، كانت قابلية تداول أسهم الرشكة الخريية سمة ذات مصداقية، ألن بعض املدن  

 العثامنية كانت قد احتوت مسبًقا عىل أسواق غري رسمية للسندات الحكومية وأسهم الرشكات األجنبية.

سامت املهمة لرشكة األموال هي الشخصية القانونية: فهي أمام القانون شخص وهمي. يف الوقت من ال 

املنطقة   تقريبًا ألي رشكة كبرية يف  للصلب، واالتصاالت  –الحايل، ميكن  الرتكية، والسويس  الجوية  كالخطوط 

أو يف  –السعودية األم  وطنها  أكانت يف  سواء  أنها شخص،  لو  كام  وتُقاىض  تقايض  أخرى.    أن  دولة  إن  أي 

يجب اآلن  والشخصية القانونية تبّسط التقايض. كام أنها تحمي األصول املشرتكة من التزامات املساهمني األفراد.  

التمييز بني »حامية املالك« )مسؤولية محدودة عىل املساهمني( و»حامية الكيان« )مسؤولية محدودة عىل الرشكة  

مة غري املدمجة وبعض الرشاكات اإلسالمية توفري حامية للاملك: حامية أصول كان بإمكان الرشكة املساه 4ذاتها(.

الرشكاء الشخصية من دائني الرشكاء اآلخرين. ولكن مل تقدم أي منها حامية للكيان. وبسبب افتقار الرشكة الخريية 

كا وما  التصفية.  عىل  إجبارها  واحد  مساهم  دائني  بإمكان  كان  الكيان،  إىل حامية  بشكيل  تحديًدا  لتحظى  نت 

 أي كرشكة األموال.  –الحامية كليهام، إال إذا تأسست ككيان يتمتع مبكانة قانونية وأصول خاصة به  

ولو علم دائنو مساهم ما بالتزام عبد املجيد الشخيص بنجاح الرشكة الخريية، لفكروا بتمعن قبل السعي   

 رعاية السالطني أكرث عرضة للخطر، وهذا من شأنه إىل حلها. كانت الرشكات املساهمة غري املدمجة املفتقرة إىل

أعقب تأسيس الرشكة الخريية كانت   الذي  القرن  أن يعيق قدرتها عىل جمع رأس املال. يف الحقيقة، يف نصف 

التي تأسست يف اإلمرباطورية العثامنية رشكات أموال أجنبية يف معظمها ومقرها يف لندن أو باريس،    الرشكات

زاعاتها الرئيسية يف محاكم أجنبية. وكان غري املسلمني املتمتعون بحامية قانونية أجنبية، أي الحق وكانت تُسو ى ن

ومل  5يف مامرسة األعامل التجارية مبوجب قوانني قوة أجنبية، ميتلكون رشكات األموال العثامنية بأغلبية ساحقة.

املحلية، وال سيام املسلمة، الذي حاول عبد املجيد إحداثه من خالل منوذج    الرشكاتيحصل االنفجار يف تشكيل  

اعتُمد منط مامثل    6(.1-6، عندما أقر الربملان العثامين قانون رشكات األموال )الشكل  1908أويل مريئ إال بعد عام  

القرن العرشين تتأ  لف من رشكات يف مرص، ظلت فيه معظم الرشكات ذات رأس املال الضخم حتى عرشينيات 

تدعم هذه اللمحة التاريخية عىل املنطقة وجهة النظر املستمدة من تجارب يف أماكن    7أموال مقرها يف الخارج.

 8أخرى، بأن الرشكة املساهمة غري املدمجة هي بديل أدىن لرشكة األعامل التجارية.
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. ملزيد من الرشح، انظر إىل الحاشيتني  1920–1908و  1908–1850الرشكات العامة العثامنية الجديدة: بني عامي  1-6الشكل 

(.  χ2 (2) = 61.43باملائة )  99.9: التوزيعات مختلفة من الناحية اإلحصائية عند مستوى الداللة  مالحظةيف نهاية الكتاب.    6و  5

 . 301–186و 185–93، الصفحات سندات الضامن العثامنيةأكيلديز،  :املصدر

 

الرشق   قامئة  إىل  األموال  عدم دخول رشكة  معرفة سبب  هو  الراهن  الوقت  يواجهنا يف  الذي  والتحدي 

األوسط للخيارات التنظيمية إال يف اآلونة األخرية، تحديًدا يف القرن العرشين. ميكن تقسيم املهمة إىل ثالث مهام  

ول هو رشح سبب انغالق الرشيعة اإلسالمية عىل سترُتك املهمتان األخريتان منها للفصل التايل. الهدف األ و فرعية،  

نفسها عن رشكة األموال يف وقت مبكر. إذ مل تكن هناك حاجة إىل ابتكار رشكة األموال من الصفر، فقد كانت  

عنارصها الجوهرية موجودة يف األنظمة القانونية قبل اإلسالم. وتتجسد املهمة الفرعية الثانية يف تحديد سبب 

الجم القرون  عدم ظهور  االعتباري، بعد  األموال والتي جسدت مفهوًما مامثاًل للشخص  التي تشبه رشكة  عيات، 

األوىل القليلة لإلسالم. وتتمثل املهمة الثالثة يف رشح سبب عدم انتقال هذا الشكل التنظيمي إىل الرشق األوسط،  

 موال.يف الوقت الذي كانت فيه أوروبا الغربية تستفيد بشكل متزايد من رشكة األ 

 

 األصول الرومانية 

ميتد تنظيم األفراد يف مجموعات تسعى لتحقيق هدف مشرتك امتداًدا موغاًل يف القدم. وكذلك األمر بالنسبة ملفهوم 

الكيان الجامعي الذي يعد بالغ األهمية بالنسبة لألرسة والدولة. يف عهد الرومان، الذين طوروا هذا املفهوم أكرث، 
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وكان بإمكان املزارع الرضيبية   9ملمتلكات والتعامل مع األفراد الطبيعيني كام لو كانت شخًصا.تولت الدولة حيازة ا

الرومانية اململوكة بشكل جامعي أن تستمر بعد وفاة رشكائها األفراد؛ ومبا أنها منظمة كرشاكات خاصة تسمى  

ينت ممثلني عملوا لصالح الرشكة ، فصلت امللكية عن اإلدارة، وعsocietas publicanorumمجتمع جباة الرضائب  

،  Corpus Juris Civilis  مجموعة القوانني املدنيةتتيح    10كوحدة، وجرى التعامل معها عىل أنها قابلة للتداول.

(، للخزانة اإلمرباطورية بأن تقايض وتُقاىض يف  565–527وهي مدونة القانون التي ُجمعت يف عهد جستنيان )

مدو   11املحكمة. حتى  ذلك،  حقوقها  ومع  تحديد  عن  ناهيك  األموال،  لرشكة  دقيًقا  تعريًفا  تضع  مل  جستنيان  نة 

والتزاماتها بشكل عام. وهي ال توضح العالقة بني املجموعة وأعضائها. وال تحدد أكانت الحقوق الجامعية املكرسة  

املستخدمة يف    وحتى املصطلحات  12يف رشكة أموال ما تأيت من ميثاق عام أو نابعة من رغبة مؤسسيها فحسب.

 ( تعد غامضة.universitas, collegium, personaاملدونة ) 

هذه    تيش  الغموض  تحظى  بمواطن  بأن  للمجموعات  فالسامح  املتضاربة.  الرومان  املسؤولني  دوافع 

مبمثلني لها، وحيازة ممتلكات مشرتكة، وعيش حياة جامعية تستمر بعد حياة أعضائها األفراد، كان بإمكانه أن  

يجعل املجتمع أكرث إنتاجية ويوسع قاعدة حكومته الرضيبية. إال أن ذات القدرات كان بإمكانها أيًضا أن تبث عدم  

االستقرار من خالل تسهيل تنظيم الجموع الساخطة. وقد حاول موازنَة هذه االعتبارات فقهاُء القانون الذين أرادوا  

فمن وجهة نظرهم، كان تأسيس الرشكة املنظم ميزة إضافية متكن   13أن يكون تأسيس الرشكة امتيازًا متنحه الدولة.

 من املطالبة ببعض املكاسب املادية الناتجة.  –بصفتها الجهة املُصدرة ملواثيق الرشكات–الدولة 

رفض فقهاء القانون هؤالء حرية التنظيم، فهم عارضوا جميع التنظيامت الدامئة باستثناء األرسة والدولة.  

كنوادي الدفن، والنقابات الحرفية، –مدى نصف األلفية التالية، اكتسبت تنظيامت خاصة متنوعة    ومع ذلك، عىل 

واألديرة والكنائس،  الدينية،  والطوائف  الخريية،  اإلمرباطورية    –والجمعيات  يف  أموال  كرشكة  عاًما  اعرتافًا 

ية الغربية. فقد مارس كل منها الحكم الرومانية الرشقية، وبشكل أبرز يف األرايض السابقة لإلمرباطورية الرومان

الذايت بدرجات متفاوتة. ومتكنت عادة من حيازة املمتلكات، وانتخاب املمثلني، وإبرام العقود، والعمل كشخص  

املبكرة عىل    14اعتباري. الخارجي، حرصت بعض رشكات األموال  ويف سعي منها لتشديد الحدود بينها والعامل 

 15ية.االنسحاب من السياسة املحل

مثة سبب وراء كون حركة التأسيس الالمركزية هذه أقوى يف أوروبا الغربية من األرايض البيزنطية. ففي   

الغرب، كانت الدول ضعيفة نسبيًا. وكان شارملان، الذي زعم أنه يحكم بصفته »إمرباطوًرا« لإلمرباطورية الرومانية 

( م814– 800املقدسة  عىل  إال  حقيقية  سلطة  ال ميارس  رعاياه  (،  معظم  أن  املحتمل  ومن  فقط.  نطقة صغرية 

وهكذا أعلنت التنظيامت نفسها كرشكة أموال لتأسيس   16املزعومني مل يكونوا عىل دراية بحكمه، أو حتى سمعوا به.

نظام داخل عاملها املصغر والتعويض عن غياب سلطة مركزية قادرة عىل إنفاذ العقود. وقد أدى انتشار رشكات 

لَنة ذاتيًا إىل تقويض املبدأ الروماين للتأسيس املنظم. فمع عدم وجود دول قادرة عىل إمالء الرشوط، األموال املع
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تولت التنظيامت األمور بنفسها، فطالبت بالحق يف الحكم الذايت وسعت إىل فرض إرادتها عىل األفراد ورشكات 

 األموال األخرى التي تعاملت معها.

 

 رشكات األموال الرسمية   ظهور 

التكوينية للرشيعة اإلسالمية. فقد ولد ت املرحلة  الغرب مع  الدولة يف  التي اتسمت بضعف سلطة  القرون  تزامن 

محمد بعد ستة أعوام فقط من وفاة جستنيان، وكان بعض من الفقهاء األوائل البارزين يف اإلسالم من املعارصين  

سالمية يتخذ شكله الكالسييك، كان الغرب يواصل  تقريبًا، بينام كان قانون الرشاكة اإل   1000لشارملان. يف عام  

تجربة رشكة األموال بطريقة غري منسقة إىل أن اتُّخذت خطوة حاسمة بعد نحو قرنني. بعد انقسام املسيحية يف 

(، بدأت  1122–1075، ويف أثناء الكفاح لتحرير الدين من سيطرة األباطرة وامللوك وكبار اإلقطاعيني )1054عام  

 jus)  17رومانية الكاثوليكية تطلق عىل نفسها اسم رشكة أموال وتدير شؤونها وفًقا لقانون كنيس جديدالكنيسة ال

novum  الكنيس عىل القانون  بُني  القضاء وامللكية والعقود،  التعامل مع قضايا متنوعة، من ضمنها  (. ونتيجة 

بخالف  –دة مسبًقا. ولكن هذا القانون  مفاهيم وقواعد ال تحىص تنتمي إىل أنظمة قانونية علامنية وكنسية موجو 

 18نشأ كمجموعة منظمة من القوانني وجرى توضيحه يف النصوص. –أسالفه

خالل موجة التأسيس من القرن السادس إىل القرن الحادي عرش، طور رجال الدين يف جميع أنحاء أوروبا  

. واآلن، مبطالبة الكنيسة بهوية مؤسسية، الغربية وعيًا جامعيًا بالذات وشكلوا منظامت دينية مستقلة بشكل فعال

الكهنوتية  الجامعات  أعضائها، وضمت  أصول  عن  أصولها  وفصلت  العلامين،  العامل  عن  بالكامل  نفسها  ميزت 

املنفصلة يف منظمة تشمل مختلف القبائل والدول مع سلسلة مستقلة من السلطة. كان من شأن هذه الخطوة أيًضا 

رجال الدين من خالل إضعاف الروابط الكهنوتية بالنسبة ملصادر السلطة املتنافسة،  أن تعزز سلطة الكنيسة عىل 

كاألرسة مثاًل. وحيثام استعادت الدول سلطتها، بدأ التأكيد عىل الشخصية االعتبارية يصبح مهاًم أيًضا. يف غضون  

الف املدن يف شامل إيطاليا ذلك، بُذلت محاوالت أخرى لتشكيل رشكات أموال ذات أنظمة قانونية موسعة. وحصلت آ 

وفرنسا وإنجلرتا وأملانيا عىل هوية مؤسسية، يف بعض الحاالت من خالل ميثاق مليك، ويف حاالت أخرى بناء 

 19عىل رغبة سكانها ببساطة.

غذت العديد من العوامل االقتصادية صعود املدينة الحديثة يف أوروبا الغربية: كإحياء التجارة، وزيادة   

وألن األفراد والجامعات األخرى كانوا ينظرون   20الزراعية، والنمو السكاين من خالل الهجرة من الريف.اإلنتاجية  

األجل،   إبرام عقود طويلة  بإمكانها  أطول من ممثليه، كان  يدوم مدة  أن  املحتمل  أنها كيان من  املدينة عىل  إىل 

ا كيانًا مستقاًل، استطاعت أيًضا خفض تكاليف واالقرتاض بتكلفة منخفضة، والتهديد بالعقوبة مبصداقية. وبكونه
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حوكمتها عرب وضع أنظمة قانونية داخلية. كانت هذه الفوائد تتعاظم مع حجم املدينة، ما يزيد احتامل اندماج  

 املدن الكبرية خصوًصا.

الفرتة تفاوتت يف    اندمجت يف هذه  التي  فاملدن  بأكملها،  القصَة  أن تكون هذه  عدد  ومع ذلك، ال ميكن 

قد شكل قانون الرشكات منفعة عامة. وعليه، ال بد أن حركة  فوأيًّا كانت تطبيقاته املعروفة،    21السكان تفاوتًا كبريًا.

تجارب   من  التعلم  الحياة  أطياف  جميع  من  الناس  بإمكان  بات  فقد  املدن.  اندماج  سهلت  قد  األوسع  التأسيس 

االنتقال إىل العوامل غري الدينية واملعرفة املتعلقة بعمليات مثل إجراء االنتخابات  الجامعات الدينية مثاًل. ومتكنوا من  

داخل الكنيسة وتعيني ممثلني للكنيسة. عززت حركة التأسيس العام أيًضا التسامح يف ما يتعلق باندماج مجموعات  

 جديدة. 

بعد أفول اإلمرباطورية الرومانية   اعتمد تطور رشكة األموال األوروبية آنذاك، عىل إضعاف السلطة املركزية 

التنظيمية من خالل إنشاء أنظمة   الكفاءة  الناتج عن ذلك حوافز وفرًصا لتعزيز  الغربية. وقد وفّر فراغ السلطة 

قانونية خاصة. وهكذا تغذت عملية التأسيس عىل نفسها، إذ زادت رشكات األموال الجديدة الخربة واإلملام بالحكم 

ودت الدول القوية الظهور، كانت رشكات األموال قد أصبحت جزًءا ال يتجزأ من نسيج الحياة  الالمركزي. وحني عا

 اليومية. 

دولة قوية، ما   –للمفارقة–كانت إحدى سامت املسيحية حاسمة أيًضا، وهي أنها تطورت يف محيط يضم   

ظيم االقتصادي والسيايس. اتبع  جعلها تركز عىل أمور العقيدة واألخالق واملجتمع، متجاهلًة عموًما تحديات التن

املسيحيون األوائل عادًة القانون الروماين يف تفاعالتهم اليومية يف الوقت الذي حاولوا فيه العيش كمسيحيني  

صالحني. وهكذا ُوضعت سابقة للتعايش بني أنظمة قانونية متعددة، لكل منها قضاؤها املحدود، ودوائر انتخابية 

يس التي بلغت ذروتها يف تطوير القانون الكنيس، سهلت هذه السابقة قبول العديد  متداخلة. خالل موجة التأس

  العديد   اندماج   الغرب  يف  الرومانية  القوةمن األنظمة القانونية املختلفة، الدينية منها والعلامنية. وحني حث تضاؤل  

نية غري الدينية. بشكل ملحوظ، مل  القانو   األنظمة  عىل   مسبًقا  معتادين   املسيحيون   كان  املتداخلة،  املجموعات  من

أنظمة   تحكمها  علامنية  ميادين  بوجود  سلّموا  فقد  الحياة.  ميادين  جميع  إىل  الكنيس  القانون  مطورو  يتطرق 

 خارج نطاق اختصاصهم.  –وتخضع للتعديل–قانونية تطو ر 

 

 تشكيل الرشيعة اإلسالمية 

األ  الرشق  شعوب  اطلعت  لإلسالم،  التكوينية  املرحلة  املؤسيس و وسط،  خالل  اإلرث  عىل  املسلمون،  بينهم  من 

الروماين. درس رعايا اإلمرباطوريات العربية املبكرة، ال سيام السوريني واملرصيني، القانون الروماين وعادًة ما  

مارسوه بأشكال مكملة ومعدلة وفًقا للعادات املحلية. وقد أدخل املعتنقون إىل الخطاب اإلسالمي مفاهيم قانونية 
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وا عىل دراية بها. وبذلك استعارت الرشيعة اإلسالمية من القانون الروماين بطريقة مبارشة وغري مبارشة من  كان

ومن ثم، بات باإلمكان تطوير شكل إسالمي لرشكة األموال من    22خالل مجتمعات السكان األصليني يف املنطقة.

 خالل نقل املفاهيم القامئة إىل النظام القانوين الناشئ.

فعل، حظيت رشكات األموال التي تأسست يف األرايض الرومانية الرشقية، مقارنًة بنظرياتها يف أوروبا وبال 

الغربية، بقدر أقل من االستقالل الذايت. وبحلول القرن السادس، خرست املدن التي خضعت للحكم البيزنطي جزًءا  

تأثريها. البلدية  املايل، وفقدت مجالسها  استقاللها  مركزي،   23كبريًا من  لألديرة بشكل  املنظمة  القوانني  صيغت 

وألن   24وبرتكيز عىل االتساق واالنضباط. وُمنعت األديرة من االندماج خشية أن تنشئ مراكز للسلطة السياسية.

املسلمني األوائل كانوا مطلعني عىل الثقافة القانونية الرومانية من خالل تفاعلهم مع سكان األرايض الرومانية 

أملوا بالنظرة أن رشكة األموال ينبغي أن تخدم  قد  تخذوا آنذاك مواقف شديدة التساهل تجاه رشكة األموال. و سابًقا، ا

سلطة الدولة بداًل من الحكم املحيل الالمركزي. ميكن للمرء أن يضيف إىل هذه العوامل التي سلّطت الضوء عىل 

ن الروماين استُبعد من املناهج الدراسية يف املدارس  سبب رفض الرشيعة اإلسالمية ملفهوم رشكة األموال، أن القانو 

 التي دربت املسلمني لالنضامم إىل الطبقة املتعلمة )العلامء(.

ترتك الكثري دون تفسري. فمنذ القرن السابع    فهيوحتى لو أُخذت هذه العوامل مجتمعًة بعني االعتبار،   

الكال  اإلسالمية  الرشيعة  كانت  عندما  العارش،  القرن  بالكفاءة  وحتى  معني  مسلم  فقيه  أي  كان  تتبلور،  سيكية 

التنظيمية يعرف أن التقاليد القانونية الرومانية تقدم أفكاًرا ذات صلة، وإن كانت مجزأة. باإلضافة إىل ذلك، كانت  

ان  املفاهيم ذات الصلة موجودة أيًضا يف القانون الفاريس الذي كان الفقهاء املسلمون ملمني به أيًضا. وكان بإمك

منظمة. باعتباره  القروض  وتقديم  املمتلكات  حيازة  الزرادشتي  األموال    25املعبد  أن رشكة  أكرث  الحرية  يثري  وما 

 استُبعدت آنذاك من الرشيعة اإلسالمية.

م سكان    يكمن أحد األدلة يف التنظيم املجتمعي لشبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم. فعند والدة اإلسالم، قُسِّ

العربية إىل قبائل تربطها روابط الدم الحقيقية أو املفرتضة. وكان من املتوقع أن يدعم الفرد رجال    شبه الجزيرة

قبيلته ويتحمل مسؤولية أفعالهم. فغذى هذا النظام عداوات ال تنتهي. عالوة عىل ذلك، كانت التحالفات التي تُعقد  

اع متكرر أن يتسبب يف تصعيد العنف والتنافس  بني القبائل ألغراض دفاعية غري مستقرة بطبيعتها؛ فبإمكان رص 

وبسبب انعدام األمن الناجم عن ذلك، من املحتمل أن الناس استفادوا من أيديولوجية قادرة    26عىل تحالفات جديدة.

 27عىل توحيد الشعوب من خالل روابط التضامن الشاملة للجميع.

بط مجتمعية تقوم عىل الدين بداًل من النسب. استجاب اإلسالم لهذه الحاجة الواسعة النطاق بتعزيز روا 

إِذم كُنتُمم   َعلَيمُكمم  الل ِه  َمَة  الل ِه َجِميًعا َواَل تََفر قُوا َواذمكُُروا نِعم ِبَحبمِل  تَِصُموا  َ قُلُوِبُكمم يقول القرآن: »َواعم فَأَل َف بنَيم َداًء  أَعم

َوانًا وَكُنمتُمم عَ  َمتِِه إِخم تُم ِبِنعم بَحم رٍَة ِمَن الن اِر فَأَنمَقَذكُمم ِمنمَها«.فَأَصم ىَل َشَفا ُحفم
كان بناء املجتمع املشار إليه يف هذه    28
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اآلية بالغ األهمية النتشار اإلسالم الرسيع. فقد عزز أيديولوجية تؤدي إىل إضعاف روابط القرابة، والحد من العنف 

 الجامعي ضد الغرباء، كام يتضح من الفتوحات املبكرة. بني القبائل، وزيادة األمن املادي. وسه ل أيًضا العمل

ينعكس تشديد اإلسالم األويل عىل بناء املجتمع يف الواجبات الواردة يف القرآن، إذ تدعو مثان من آياته  

أربع من هذه اآليات تفرض هذا الواجب عىل األفراد، واألربع املتبقية   29إىل »األمر باملعروف والنهي عن املنكر«.

وال توجد أي آية تفرض الواجب عىل مجموعة فرعية كتجمع من الكبار يف السن.   30ىل جامعة املسلمني )األمة(.ع

يف الحقيقة، ال يذكر القرآن عمليًا أي يشء عن التنظيم الداخيل لإلخوان املسلمني. وعىل الرغم من أنه ال مينع  

منها باالسم. إذ ال يظهر يف القرآن أي فاعل اقتصادي   الجمعيات التي تتشكل لتحقيق أهداف مرشوعة، مل يذكر أيًا

جامعي، ناهيك عن اعتبار جامعة ما شخًصا اعتباريًا. وال ينطوي مصدر التوجيه األكرث مرجعية يف اإلسالم عىل  

أي يشء واضح ميكن القول إنه ألهم آنذاك بشكل رشكة األموال يف التنظيم، أو دَعَمه، أو برر استعارته من مصدر  

 ارجي.خ

عندما أصبح القرآن كتابًا مغلًقا، ظلت الروابط القبلية قوية. ويكمن الدليل يف عدة أمناط: كشيوع الزواج  

بني األقارب، وتحميل أقارب املجرم املمتدين بشكل جامعي مسؤولية دفع الدية ألقارب الضحية، والتحالفات القبلية 

وعىل مدى القرون القليلة    31الالحقة، وانتشار عدم الثقة بني العرب والعجم.املتشكلة يف الرصاعات عىل الخالفة  

القبلية بني املسيحيني من خالل حظر الزواج بني   التالية، حني أضعفت الكنيسة يف العصور الوسطى الروابط 

األقارب، ظلت الَقبَلية قوة اجتامعية فعالة بني املسلمني.
قوة مضادة أنكرت اآلن  ومع ذلك، أطلق اإلسالم العنان ل 32

الرشعية القبلية وأرغمت املسلمني عىل إضامر املحسوبية والعشائرية يف خطاب الوحدة الدينية واألخوة. ووفرت  

الوسائَل لحل النزاعات من خالل املحاكم امللتزمة من حيث املبدأ باملساواة بني جميع املسلمني أمام القانون، بخالف  

ومع أن القبلية مل تتالَش بأي طريقة، فقد تنازلت عن األرضية األخالقية العالية   33بيعتها.البنى القبلية املنحازة بط

 ملعيار ديني شامل للقبيلة.

 

 عقبات الحكم الذايت للمجتمعات الفرعية 

ال يخلو الكتاب املقدس املسيحي من املقاطع التي تشجب االنقسامات داخل العقيدة. فها هو بولس الطرسويس 

أنم تكونوا جميًعا  يقول يف ر  املَسيحِ،  أيّها اإلخوُة، باسِم ربّنا يَسوَع  سالته األوىل إىل أهل كورنثوس: »أناِشُدكُم 

عىل أي حال،   34ُمتِّفقنَي يف الَرأِي وأنم ال يكوَن بَينَُكم ِخالٌف، بَلم كونوا عىل ِوفاٍق تاٍم، لُكم ُروٌح واحٌد وِفكٌر واحٌد«.

وروبا إىل املسيحية، كانت مقسمة عىل أسس قبلية، كام كان العرب عند ظهور اإلسالم.  يف الوقت الذي تحولت فيه أ 

وقد قدم الالتينيون، واألملان، والسالف، والقلط، واآلفار، وغريهم هويات نافست املسيحية. وعىل هذا، شعر القادة  

ينهم. إال أن املسيحية تنطوي املسيحيون بنفس الحاجة التي شعر بها القادة املسلمون لصد االنقسامات داخل د
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أيًضا عىل تعاليم ميكن استخدامها إلضفاء الرشعية عىل الحكم الذايت للمجتمعات الفرعية. واألمر الكتايب »ادفَعوا، 

، وإىل اللِه ما للِه!« خري مثال.نإذ  35، إىل الَقيرَصِ ما لِلَقيرَصِ

عياًم دينيًا وسياسيًا يف آن واحد، وكان الهدف  ليس لهذا األمر شبيه يف الخطاب اإلسالمي. فمحمد كان ز  

يف ظاهرها،    36من الرشيعة اإلسالمية تنظيم جميع مجاالت الحياة، دون التنازل عن األرضية للترشيع العلامين.

استبعدت الشمولية املفرتضة للرشيعة اإلسالمية الحكم الذايت من جانب املجتمعات الفرعية؛ إذ ال ميكن استبدال  

ن صنع اإلنسان بالرشيعة اإللهية حتى يف املجاالت املحدودة. وكام يف االلتزام باالتحاد بني القبائل يف  قانون م

عائلة واحدة كبرية، فإن عدم وجود فصل رسمي بني الجانب الديني والعلامين يتعارض مع مفهوم تأسيس الرشكة، 

 وال سيام مع معيار التأسيس عند الرغبة.

نة يف القرآن، إذ أُسندت مهمة تفسري وقد دعم تطور تفسري ا  لرشيعة اإلسالمية الرؤية املجتمعية املتضم 

النصوص القانونية إىل أفراد متمرسني وليس إىل منظمة أو مكتب قادر عىل مامرسة سلطة سياسية غري شخصية. 

لقدر من الرشعية. وباملثل، وأعامل املفتي تُعترب مجرد آراء. وميكن ملفٍت آخر أن يصدر رأيًا مختلًفا، ولكن بنفس ا

يبّت القايض يف الحكم عىل أساس قراءته للقانون. من الناحية النظرية، ال تشكل أحكامه سوابق للقضاة الالحقني،  

وال حتى ألحكامه هو يف املستقبل. فالقضايا الجديدة يَبتُّ فيها مرة أخرى قضاٌة يعملون كأفراد من خالل تفسريات  

ومن الناحية العملية، أدت ضغوط االمتثال إىل تجانس اآلراء والقرارات القضائية. ومع   73جديدة للنصوص نفسها.

ذلك، اتخذت الطبقة املتعلمة مواقف مشرتكة دون االستفادة من التسلسل الهرمي. فباإلبقاء عىل المركزية التفسري 

 الديني، حرم اإلسالُم املجتمَع املسلم من النموذج األويل لرشكة األموال.

وفّر التقليد املتمثل يف إسناد السلطة القانونية إىل النصوص وارًدا ماليًا لألفراد الحاصلني عىل تدريب   

قانوين، وهو باليشء الذي يرغبون يف الحفاظ عليه. وقد كان من املمكن أن يؤدي السامح بتشكيل منظامت تتمتع  

األحكام املبنية عىل الرشيعة اإلسالمية. وعىل   بالحكم الذايت إىل تقليص هذا الوارد من خالل خفض الطلب عىل

هذا، كان لدى الطبقة املتعلمة سبب لرفض مفهوم رشكة األموال. قد يعرتض أحدهم بقوله إن مهن املتعلمني يف 

أوروبا الغربية وجدت سباًل لالستفادة من انتشار رشكات األموال من خالل مساعدة الرشكات عىل تطوير أنظمة  

الكنسية واملدنية.قانونية خاصة   الفقهية املتعددة،  التقاليد  التعايش بني  فلامذا مل    38بها، وبالتايل املساهمة يف 

يفكر نظراؤهم يف الرشق األوسط برشكات األموال بنفس الطريقة؟ أحد االختالفات هو أن مهن املتعلمني يف الغرب  

الس فالسلطة  قانون موحد.  قادرة عىل فرض  مركزية  دولة  تدعمها  وامللوك مل  األباطرة  موزعة بني  كانت  ياسية 

واملدن، وهذا هو سبب ازدهار رشكات األموال يف املقام األول. أما الطبقة املتعلمة يف معظم أنحاء الرشق األوسط،  

هو أن الطبقة املتعلمة و فكانت مندمجة يف دول مركزية قادرة عىل قمع تأكيدات الحكم الذايت. ومثة اختالف آخر  

نت تحتكر أصاًل الحسم يف جميع النزاعات التي تشمل حتى مسلاًم واحًدا؛ كام أنها أدت دوًرا مهاًم يف  املسلمة كا
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مكسب  أي  حققت  ملا  األموال،  رشكات  تأسيس  شجعت  ولو  املسلمني.  غري  بني  القضائية  الدعاوى  يف  الحكم 

 اقتصادي واضح. 

المية الكالسيكية. فهذا الخطاب املعياري إىل تنعكس الرؤية املجتمعية لإلسالم يف النظرية السياسية اإلس 

، وهي املناطق التي يحكمها املسلمون،  دار اإلسالمحد كبري ال يضع عموًما أي حدود سياسية باستثناء تلك التي بني  

لألخوة الدينية، كان   –نظريًا–وبعد أن أفسحت الوالءات القبلية املجال    39التي يحكمها غري املسلمني.  دار الحربو

العاملي.م التقسيامت من مجتمع املسلمني  املجتمع املوحد هذا تجميع األفراد   40ن املقرر أن تزول  وقد أعاق مبدأ 

ألغراض اإلدارة. كان باإلمكان تصنيف غري املسلمني وفًقا لعالقتهم باملسلمني، كالتمييز بني األقليات الدينية املحمية 

أن تطرأ املزيد من التقسيامت عىل أي من املجموعتني عند الرضورة. ( واألجانب غري املحميني؛ وميكن  أهل الذمة )

عىل سبيل املثال، من املمكن تصنيف الفينيسيني عىل أنهم »أصدقاء« ويُحرم اإلسبان من الحقوق املمنوحة. يف  

تساوية  املقابل، يجب أن يحظى جميع املسلمني املنتمني إىل نفس الحالة االجتامعية بحقوق سياسية واقتصادية م

 جوهريًا، بغض النظر عن النسب أو اللغة أو مكان اإلقامة. 

مثة مامرسات تتعارض مع هذا املعيار العام. فألن النسب ظل مصدًرا للرشعية، ادعى العديد من الحكام  

أنهم ينحدرون من نسل محمد. وقد أدى توسيع حقوق املرياث خارج األرسة النواتية إىل تعزيز روابط القرابة، 

ذلك الحدود املفروضة عىل حرية اإليصاء. ومع ذلك، مل يُنظر إىل املعيار بعني االحرتام إال يف حالة االنتهاك. وك

حتى يف العرص الحديث متيز التعريفات التجارية يف املقام األول بني املسلمني وغري املسلمني. فبينام يدفع غري  

حد عىل جميع املسلمني، مبن فيهم رعايا الحكام غري األصدقاء.  املسلمني الرضائب مبعدالت مختلفة، يُطب ق معدل وا 

وعىل الرغم من التاريخ الحافل بالتنافس الرتيك اإليراين، فرضت كل من اإلمرباطوريتني العثامنية والصفوية عىل 

قدم إجراءات  الرعايا املسلمني من اإلمرباطورية األخرى نفس الرضائب التي فرضتها عىل الرعايا املسلمني لديها. وت 

املسلم   النحو، فإن  األرميني عىل هذا  أو  اليوناين  يُعر ف  آخر. ففي حني  الحديثة مثااًل  املحاكم اإلسالمية ما قبل 

العريب أو الرتيك أو األلباين يُعر ف ببساطة عىل أنه مسلم. وهذا أحد أسباب تطور الوعي الذايت القومي بشكل  

 41سلمني.أبطأ بني املسلمني مقارنة بغري امل

كان لدى أوائل املفرسين يف اإلسالم آنذاك عدة أسباب لرفض مفهوم من شأنه تسهيل االنقسام. وأهم من  

ذلك، أنهم أرادوا تجنب إثارة أشكال منافسة من التضامن، كالَقبَلية مثاًل. بالتأكيد، مل تُطه ر حياة املجتمع أبًدا من  

األموال برشكة  اليوم  نربطها  التي  مامرسات  الخصائص  االعتبارية يف  الشخصية  أشكال  من  شكل  ظهر  فقد   .

وظهر إجراء للحكم الذايت يف االستقالل القانوين   42كالعقوبة الجامعية للقتل واملسؤولية الجامعية عن الرضائب.

سلطاتهم    املمنوح لليهود واملسيحيني بخصوص األمور املدنية، عىل الرغم من أن اآلليات التي تم تناولها الحًقا قيدت

السياسية. ومن األمثلة األخرى، أن كاًل من املسؤولية املحدودة والفصل بني امللكية واإلدارة كانا متأصلني يف أكرث  
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القانونيون املتحمسون من استنباط رشكة   الباحثون  أشكال الرشاكة اإلسالمية شيوًعا. من عنارص كهذه، متكن 

 األموال. 

 

 الوقف   ظهور 

املسلمون األوائل، ومن ضمنهم الطبقة املتعلمة، متحمسني لتطوير منظمة قادرة عىل الوجود ألجل غري مسمى.  كان  

وقد خلقت التكاليف الضخمة لبدء املشاريع التي توفر خدمات اجتامعية مستدامة محددة، كام يف أي مكان آخر،  

الطويل. تعد املساجد والنوافري واملدارس أمثلة    الحاجة إىل شكل تنظيمي قادر عىل توزيع تلك التكاليف عىل املدى

عىل مرافق تتطلب تكلفة بناء مرتفعة وتقدم منفعة دامئة. وأحد الحلول التنظيمية املمكنة هو رشكة األموال. فبحكم  

دميومتها، ميكن لبلدية ما أن تبني سبيل ماء ثم تديره إىل أجل غري مسمى. وقد تبنت أوروبا الغربية ذلك الحل  

  نطاق واسع. عىل

كانت هناك بدائل. ففي الرشق األوسط اإلسالمي، رشعت تتوفر خدمات متنوعة، منها كانت بتكاليف   وقد 

غري املدمج املعروف باسم الوقف. عىل أحد املستويات،   توكيلإنشاء مرتفعة، عن طريق مؤسسة سبق ذكرها، هي ال

يف   43ناجًحا بشكل مذهل.  –فاة محمدالذي اتُّخذ عىل ما يبدو بعد قرن تقريبًا من و –كان هذا الخيار املؤسيس  

العصور الوسطى، مّولت األوقاف خدمات ال حرص لها يف مدن أكرب بكثري من املدن الغربية؛ وقد مّولتها دون  

الدولة. يف رواية ابن بطوطة يف القرن الرابع عرش عن رحالته عرب األرايض التي يحكمها    44تدخل مبارش من 

 لألوقاف، من بينها األوقاف التي تؤمن مياه الرشب واألرصفة ومساعدة املسافرين املسلمون يتحدث عن تنوٍع باهرٍ 

نة(    45ودعم الحج ومالبس الزفاف للعرائس الفقريات. وخارج املدن، مّولت األوقاف معظم الخانات )النزل املحص 

 . (2- 6 التي يستخدمها التجار املسافرون )الشكل
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، مّوله وقٌف عدة  1236ن للتجار بالقرب من قونية يف تركيا. بعد االنتهاء من بنائه يف عام  خان زازادين، نزل محص    2-6الشكل  

قرون. مكثت القوافل التجارية فيه مقابل رسوم رمزية. وفقد فائدته مع جفاف تجارة الرتانزيت عرب األناضول. )الصورة: عزت 

 كرييبار( 

 

ل  املنقولة وقًفا  املمتلكات غري  الفرد صاحب  الرشيعة يؤسس  تقديم خدمة دامئة تعترب مرشوعة مبوجب 

اإلسالمية. والوقف كرشكة األموال، ميكن ضبطه الحتياجات محددة. ويشرتك مع رشكة األموال أيًضا يف قدرته  

إال أن هناك اختالفات كبرية أيًضا. أواًل، يف حني أن    46عىل االستمرار بعد وفاة مؤسسه وموظفيه واملستفيدين منه.

ميكن أن تتحول إىل رشكة أموال من خالل اإلرادة الجامعية ألعضائها، يجب أن يكون مؤسس الوقف فرًدا   الجمعية

ثانيًا، من املفرتض أن تدير رشكَة األموال عضويٌة متغرية، أما الوقف فيديره مؤسسه إىل األبد، من خالل    47عادًة.

ب ممتلكاته. وهكذا، كان هدف الوقف ال رجعة فيه؛ التوجيهات الواردة يف السند )الوقفية( الذي قدمه عندما وه

قد يطلب  ف املحكمة،  الوقف يف  تقديم سند  فبعد  الغرض منه بصورة رجعية.  بتغيري  حتى مؤسسه غري مخول 

املؤسس عادًة من القايض تغيري الرشوط، فريفض الثاين الطلب ألن الفقهاء يعتربون رشوط الوقف غري قابلة  

أما االختالف الثالث فيتعلق بالحكم الذايت. بخالف رشكة األموال التي ميكنها أن تعيد صياغة قواعد    48للتغيري.

ذ تعليامت املؤسس من خالل القضاة، وإذا كان السند   عملها كام تشاء، ينبغي أن تكون قواعد عمل الوقف ثابتة؛ تنف 

 صامتًا، فوفًقا للعرف املحيل.

التي مل    الكنيسة  الوقف كذلك من فراغ وعىل غرار  الصفر، مل ينشأ  املؤسسية من نقطة  تخرتع هويتها 

مفهوم   كان  فقد  قبل  التوكيل  مؤسيس.  ما  األوسط  الرشق  واستخدمته شعوب  الروماين؛  القانون  موجوًدا يف 

وتتضمن ذكريات محمد وصحابته إشارات إىل إجراءات مشابهة    49اإلسالم، من بينهم الفرس، بأشكال مختلفة.

( قد جّمد بعض املمتلكات لصالح األيتام  644- 586. عىل سبيل املثال، يُزعم أن الخليفة الثاين عمر األول )كيلتو لل

مالمئًا يف الوقت الذي  توكيل  فلامذا وجد املسلمون األوائل مفهوم ال  50والفقراء، عىل أال توهب وال تورث وال تباع.

سجالت تتعلق بدوافع أصحاب الفكرة، فإن الوقف يتوافق مع  رفضوا فيه رشكة األموال؟ عىل الرغم من عدم نجاة 

رؤية اإلسالم املجتمعية التي نوقشت آنًفا. ملّا اعترب القادة الفصائليَة تهديًدا، فّضلوا املؤسسة ذات املؤسس الواحد  

 أوروبا واملهمة الثابتة املوكلة ملؤسسة تنطوي عىل حكم ذايت من قبل مجموعة منظمة. وبخالف رجال الدولة يف

 حظوا بالسلطة ملنع إضفاء الرشعية عىل وحدات الحكم الذايت. فقد يف العصور الوسطى، 

إن تحديد سبب تفضيل الحكام للوقف عىل رشكة األموال ال يفرس سبب إنشاء األفراد لألوقاف. فثمة دافعان   

مات املقدمة، إذ إن هناك دافًعا آخر  شائعان هام الكرم واملكانة. وحتى هذين الدافعني كليهام ال يفرسان نطاق الخد 

الرئييسوالذي  – أنه يقدم مكاسب مالية للمؤسس وعائلته. فاملؤسس بإمكانه    –أحيانًا يكون  الوقف هو  لوهب 

(، وتحديد راتبه، وتوظيف أقاربه يف مناصب مدفوعة األجر، بل وحتى  املتويلتعيني نفسه وكياًل عىل الوقف )
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يزيدها  املؤسس    فإنوز أحكام املرياث يف اإلسالم. كام أن بوهب األصول كوقف،  اختيار خلف له، وبالتايل تجا

أمانًا. فاحتامل مصادرة الحكام املتعرثين ألصول الوقف أقل مقارنة مبصادرة األمالك الخاصة. وعىل هذا، أصبح 

اس عىل  بناًء  املفرتضة،  قدسيته  عىل  التأمني  هذا  مصداقية  واعتمدت  للرثوة.  مالذًا  الرشيعة  الوقف  يف  تيعابه 

اإلسالمية وأيًضا عىل التأكيد يف الخطاب العام عىل دافع التقوى لدى املؤسسني. واالعتقاد بأن املمتلكات تصبح  

 مقدسة عند وهبها كوقف هو ما كان يحول دون مصادرة األمالك الوقفية، إذ من املمكن أن يفقد الحكام رشعيتهم.

وثوق يحقق أمن هبته، كذلك سعى الحاكم الذي تنازل عن فرص  وكام سعى مؤسس الوقف إىل التزام م 

مصادرة املمتلكات إىل جعل املؤسس يلتزم بثقة بتقديم الخدمات االجتامعية املحددة. فكان إلزام الوكيل بالتقيد 

ري ، مصمم عىل أنه غتوكيلبسند الوقف حرفيًا محاولة لضامن ذلك االلتزام. والوقف، مثل األنواع األخرى من ال

مرن للحد من مشكلة الوكالة الكامنة يف تفويض تنفيذ تعليامت املؤسس ألفراد متعاقبني من املحتمل أن يحولوا  

األصول إىل استخداماتهم الخاصة. يذكر السند النمطي الخدمات التي يتعني أداؤها واملوظفني الذين سيعي نون، 

م، ورواتب املوظفني. وغالبًا ما يتطرق إىل أدق التفاصيل، كاملكونات يف ال  وجبات التي ستقد 

نشأ حينها مبدأ »الدميومة الثابتة« للوقف من خالل صفقة اجتامعية ضمنية بني الحكام وأصحاب األمالك  

الخاصة. وال بد أنه بات مفهوًما أن الصفقة ميكن أن ينتج عنها مواطن ضعف، فصاممات األمان أُسست لتمكني 

ونة كانت محدودة للغاية. يف بعض األماكن واألحيان، احتوى دليل إنشاء الوقف عىل التغيريات امللحة. لكن املر 

إال أنه ال ميكن إجراء سوى مجموعة واحدة من التغيريات؛ فور مامرسة   51قامئة بالتعديالت التشغيلية املسموح بها.

أحكام وتفضيالت القامئني عىل الوقف الحق، تطب ق الدميومة الثابتة إىل األبد. وعىل هذا، يف نهاية املطاف لن تظل  

واملوظفني واملستفيدين املستهدفني ذات أهمية؛ ستتجمد كل من مهمة الوقف وطريقة عمله. ماذا لو وصل الوقف 

إىل نقطة مل يعد من املمكن فيها تلبية املهمة؟ إذا أدى تغيري طرق التجارة إىل هجر خان ميوله وقف، فهل من 

بة؟ كام كان يُفهم القانون عموًما، يفتقر القائم عىل الوقف إىل السلطة الالزمة. بإمكانه  املمكن إعادة تخصيص اله

التخيل عن الخان، ويف هذه الحالة تؤول أصوله الداعمة تلقائيًا إىل الفقراء. ومن مظاهر الدميومة الثابتة أيًضا أن  

م. وقد أصبحت هذه املحدودية عقبة خطرية  أوقافًا متعددة مل تستطع تجميع مواردها لالستفادة من وفورات الحج

 يف عرص التصنيع، حني رفعت التقنيات الناشئة الحجم األمثل لإلنتاج يف العديد من القطاعات. 

وكان    52ه وتخصيص إيراداته للخدمة املحددة.أصلتقليديًا، اعترُب إنشاء الوقف عىل أنه سحب من تداول   

مقارنة   أكرب  هبة  إىل  يحتاج  جامع  فتمويل مسجد  املتوقعة.  اإليرادات  مع  تتناسب  أن  يجب  الخدمة  أن  مفهوًما 

(؛ ويف حال مالحظة عدم توافق بني الدخل املتوقع والنفقات املتوقعة، قد 3-6  الشكلبتمويل سبيل ماء مثاًل )

ومة الثابتة قد ُصممت أيًضا لحامية قدرة الوقف عىل  ترفض املحاكم الوقف. يف ظل هذه الخلفية، يبدو أن الدمي

تلبية التزاماته االجتامعية املسجلة. ومن الناحية العملية، كان الحفاظ عىل هذه القدرة عىل مدى فرتة طويلة ميثل 
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موارد   التحقيق دون ضخ  متعذرة  الوقف  أهداف  لتصبح  كاٍف  بشكل  آجاًل  أم  عاجاًل  فالظروف ستتغري  تحديًا. 

 أو تغيريات يف آلية عمله.  جديدة

 

 

، وهو يتألف من سبيل يف  1796سبيل وكُتّاب نفيسة البيضاء، القاهرة. وهبته امرأة مرصية ثرية كوقف يف عام    3-6الشكل  

 األسفل ومدرسة لتحفيظ القرآن يف األعىل. كان يُجلب املاء إىل السبيل يوميًا من نهر النيل. )الصورة: نارص ربّاط( 

نت الدوافع وراء السامت املميزة للوقف، لقد نتج عنها بعض مواطن الضعف. ويتجىل ذلك مبقارنة أيًّا كا 

أوىل   تأسست  كجامعات.  ذاته  الوقت  تأسست يف  التي  تلك  مع  األوقاف  متولها  كمدارس  أُنشئت  التي  الكليات 

ما أصبحت منظامت   لكنها رسعان  53.توكيل(، ك1249( وأكسفورد )1180جامعات أوروبا، من ضمنها باريس ) 

تتمتع بالحكم الذايت والتجديد الذايت من خالل االندماج. عىل النقيض من ذلك، ظلت الكليات اإلسالمية املعروفة 

دارس مقيدة بتوجيهات مؤسسيها. لهذا السبب، مبرور الوقت، تغريت املناهج الدراسية يف املدارس بوترية  املباسم  

ومع أن عوامل عديدة أدت إىل  54 تحويل الرشق األوسط إىل مستنقع فكري.أقل مقارنة بالجامعات، ما ساعد عىل

افتقار املنطقة إىل األهمية الفكرية بعد أن شهدت عدة قرون مرشقة يف ظل الحكم اإلسالمي، يكمن أحد األسباب 

 األساسية يف القيود التنظيمية للوقف. 
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بحية. وقد تُعزى اختالفاتها يف أواخر األلفية لقد كانت املدارس والجامعات عىل حد سواء منظامت غري ر  

الثانية إىل انفصال محتّم بني املسارين استُهل بُعيد والدة اإلسالم. فالوقف أصبح الشكل التنظيمي الرئييس يف 

اإلسالم لتقديم الخدمات االجتامعية يف وقت سّخرت فيه أوروبا الغربية رشكة األموال للعديد من األغراض ذاتها. 

عت الفجوة التنظيمية يف أواخر القرن السادس عرش، عندما بدأ الغرب بتطبيق الشكل املؤسيس للمنظمة واتس

 عىل اإلنتاج املوجه نحو الربح، والتمويل، والتجارة. 

 

 عقبات متأخرة و خيارات مؤسسية مبكرة،  

ول رشكة مساهمة محلية يف لدينا اآلن رؤى أولية حول القيود التي واجهها السلطان عبد املجيد حني قرر إطالق أ 

اإلمرباطورية العثامنية. وإذا مل يؤسس الرشكة الخريية كرشكة أموال مبوجب ميثاق، فإن السبب األسايس هو أن 

الرشيعة اإلسالمية افتقرت إىل مثل هذا املفهوم. والوقف، مثل رشكة األموال، كان بإمكانه أن يستمر بعد وفاة  

س بغرض أن يكون ذايت الحكم. عىل العكس من ذلك، لقد  مؤسسه وموظفيه واملستفيدين منه أنه مل يؤس  إال   ،

اعترُب كيانًا مجمًدا بشكل أسايس بهبة ثابتة ووظيفة غري متغرية تنف ذ مبوجب قواعد معينة. بحلول أوائل األلفية 

 بتطوير الرشكات.الثانية، كان الرشق األوسط وأوروبا الغربية قد أصبحا عىل مسارين منفصلني يف ما يتعلق 

حتى يف أوروبا، مل تكن األعامل التجارية املوجهة نحو الربح منظمة كرشكات أموال بعد. فقد ظهرت أوىل  

د ال يفرس بحد ذاته سبب  رشكات األعامل التجارية يف منتصف األلفية الثانية. وعليه، فإن االنفصال املؤسيس املحد 

املحدد    التأخرتطبيق مفهوم رشكة األموال عىل األعامل التجارية. ويتطلب فهم هذا  تأخر الرشق األوسط نسبيًا يف  

التجارية يف أوروبا،   التي أنتجت رشكة األعامل  الديناميكيات املؤسسية  تحقيًقا ذا شقني، إذ يجب أن نفهم أواًل 

رشق أوسطية بوضوح    وثانيًا، العوائق التي حالت دون ظهورها يف الرشق األوسط. ميكن تحديد عدة مسارات 

 لرشكة األموال. فقد وضع الوقف نقطة انطالق محتملة، وأضاف قانون الرشاكة اإلسالمية نقطة أخرى، ومثة املزيد.
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7 

 تجارية يف الرشق األوسط   أموال ظهور رشكة  عوائق 

كشاف  ستحالت اال شكلت ر و .  أمواليف أواخر القرن السادس عرش، بدأ تنظيم املنشآت التجارية األوروبية كرشكات  

رأساملية طور. اعتمد التوسع التجاري عىل نفقات  من إنعاش للتجارة الخارجية دافًعا لهذا التها  وما أعقب  العاملي

 أساسية ظهرت مامرسات مختلفة    كانت قد،  مع ذلك ومن أعداد متزايدة من املستثمرين. و العادة   فوق  طويلةلفرتات  

التجارية سامت    موالرشكة األ بكرة لامل  البدائلالتجارية عىل مدى القرون السابقة. جمعت    موالرشكة األ   ألعامل

 . مبتكرةمعروفة، وإن كان ذلك بطرق تنظيمية 

ألسباب   معتقُ تطبيقاتها  ظهرت أخرى، لكن  وقد  السامت مطلًقا يف الرشق األوسط.  مل تظهر بعض هذه  

 ،أموالكرشكة    (Şirket-i Hayriye)  خرييةال   رشكةالالناتجة سبب تعذر تأسيس    القصور  جوانبتفرس    سياسية.

ومن الالفت   الخاصة بهام، عن منوذج يف الخارج.  موالرشكات األ قوانني    يف تأسيستركيا ومرص،    بحث  سببو 

أنه   من الواضح .مصحوبة بإصالحات مؤسسية تكميليةكانت    الرتكية واملرصية  املنقولة  الرشكات  أن  للنظر أيًضا

 .موالت هناك عقبات متعددة أمام ظهور رشكة األ كان

التجارية الحديثة. الذي    موالالنقاط، يجب أن نطلع عىل املسار األورويب إىل رشكة األ هذه  صوغ  متهيًدا ل

 بواسطة  ،متنوعة أشكال تنظيمية    ربتجُ .  عات األعامل املختلفةالديناميكية التنظيمية ملجتم  يتمثل جانبه األبرز يف

 ديناميكية تنظيمية سبب افتقار الرشق األوسط إىل يف  التحقيق    يلزم و  الجمع بني السامت التنظيمية بطرق متميزة.

ال تكمن القضية الرئيسية يف سبب عدم تكرار أي تطوير معني، مثل الرشكة التجارية الخارجية. بل يف  ف.  مامثلة

 ستثمرين املحليني بتشكيل منظامتللتجار وامل   رمبا  حتسمي الخاص إىل الديناميكية التي  افتقار القطاع التجار 

لو كانوا أكرث إبداًعا، ملا احتاج السلطان عبد املجيد إىل إنشاء منوذج تنظيمي   .خاصة بهم  ذاتية الحكم وطويلة األمد 

توىل القيادة تحديًدا ألن التحديث التنظيمي مل يأت من األسفل، لقد  أويل من األعىل، كمبادرة من اإلدارة العثامنية.  

 عن طريق ابتكارات الجهات الفاعلة التجارية املحلية.

 

 تجارية ال   موال رشكة األ ونضج   خارجية الرشكات التجارية ال

الربحية. لكنهم    نشآتامل  عىل    موالرشكة األ عن تطبيق مفهوم  فجأًة  وقف اإليطاليون  كل إبداعاتهم التنظيمية، ت  رغم

. تلقى  1407، الذي تأسس عام  التجارية. كان أحدها بنك سان جورجيو الجنوي  موالرشكة األ طوروا سالئف ل

أما أصغرهم طر أكرب املساهمني عىل اإلدارة؛  سيو   مرتبطة باألرباح.  توزيعات  رخصاملاملساهمون يف هذا البنك  
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  موال رشكة األ ارة عن امللكية، وهي إحدى سامت هذا الرتتيب فصل اإلد  لعجّ  1.فلم يصوت حتى يف الجمعية العامة

وبرتكيز   يف فرض التصفية، نقض أي قرار.  صالحيتهيف رشاكة بسيطة، بفضل  ميكن ألي عضو  كان  التجارية.  

السلطة يف كبار املساهمني، حرمت بعض املنشآت اإليطالية يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش صغار األعضاء  

 ر ما كانت أسهمهم قابلة للتداول، وبقدالحكم.  قابلية  دون التضحية ب  النمو  ها . ومن ثم، أمكنحاديةاأل   صالحيةمن ال

  متتعوا أيًضا بدميومة أكرب من الرشاكة البسيطة.

نطبق امثلة ببطء. ويوالتقنيات التنظيمية املبتكرة لبنك سان جورجيو واألعامل التجارية امل  السامتانترشت  

  أظهرت ومع ذلك،    2وحامية املالك.القيد    ةمزدوج  الدفاتر  االبتكارات التجارية األخرى، مثل مسك  ىل ع  ه نفس  القول

خيارات    تسعالتجارية أن تفيد اإلنتاج والتمويل والتجارة. وو   موالكيف ميكن للسامت املقدر أن تتحد يف رشكة األ 

   .ملخاطرا متجنبياملستثمرين والتجار 

التجارية يف أواخر القرن السادس عرش وأوائل القرن السابع عرش عىل يد    موالتأسست أوىل رشكات األ 

 الوصول إىل رأس املال واحتكار األسواق الخارجية.  إمكانياتالتجار اإلنجليز والهولنديني الذين سعوا إىل توسيع  

فزت مسارات متعددة. ثانيًا، حُ  من خالل، أمكن أن يحدث تقدم هنا. أواًل  املصالحاستتبع تطورها ثالثة أمناط من و 

التنظي السابقة،  االبتكارات  األوقات  اقتصادية  بمية، كام يف  للتحديدأهداف  الكيانات  قابلة  مثل حامية  وتقليل ، 

   جعل اإلبداع يغذي نفسه.ما لدت غالبًا مشاكل غري مقصودة، و أخريًا، و . كمتكاليف الح

الهند الرشقية الهولندية واإلنجليزية وغريها من الرشكات   تي ورشك  ،الرئييس لرشكة املرشقكان التحدي  

بني ثالث مجموعات من الجهات الفاعلة:    اتفاقًاأنتج هذا الهدف    .املال الثابت والعاملرأس    وفرة  زيادةالخارجية هو  

الرشكات وساعدت  أجازت  ، والدولة، التي  سلبيبشكل  العوائد    انتظروااملتداولون النشطون، واملستثمرون الذين  

قانوين لحامية ال  عرففقدان اليف إنجلرتا، حيث تطلب    االدولة فوريً   تدخل  كان  عىل إنفاذ االتفاقات بني أعضائها.

كلت املنشآت عىل شكل كوميندا لتنسيق األنشطة داخل  الحًقا يف هولندا، حيث شُ  منذ البداية. وجاء  ندماج اال املالك  

 استفادت و .  قروض منخفضة الفائدةالو   الرضائب  من خالل األرباح  دقيق،  منط    بأي  ،الدولة  تقاسمت  3واحدة.  رشكة

   4يف الحرب. القابلة للنرشواملرافق التجارية والسفن  ،والقنصليات  ،: السفاراتاتض أصول الرشكعبمن  أيًضا

، رغم اختالف الظروف. يف البداية، البلدينيف كال    حفزت الرشكات الخارجية تطوير أسواق ثانوية لألسهم

ات منافع عامة مبوافقة األعضاء اآلخرين. قدمت هذه الرشك  إالأسهم الرشكات اإلنجليزية قابلة للتحويل    مل تكن

، وكذلك توسع أسواق األوراق  املنافع العامة  حسنت  5مصلحتهم الجامعية.  تخدمالتي    األحكام  ذلك   ألعضائها، مبا يف

ظهور    ،املالية ومع  األسهم.  الرشكات    دوائرأسعار  تطورت  التحويل،  قابلية  عىل  املفروضة  القيود  لتخفيف 
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حسب الرغبة. حث هذا التطور الرشكات    املساهمة رشكة  ال. أمكن تحويل الفائدة يف  مساهمةاإلنجليزية إىل رشكات  

  يها لد  أصبح، وبعد قرن  1581أسس عرشون تاجرًا رشكة املرشق عام  فقد  الفردية عىل قبول املزيد من املساهمني.  

 6مئتي تاجر.

عند تأسيسها يف عام ،  مي رشكة الهند الرشقية الهولنديةطُلب من مساهباالنتقال إىل الحالة الهولندية،  

مزدهر  ظهور سوق  إن    . ومع ذلك، كانت األسهم قابلة للتحويل بحرية.1612س مالهم حتى عام  ، رهن رأ 1602

األسهم   لهذه  مسبًقا.  ألغى  ثانوي  محدد  تصفية  تاريخ  إىل  نهاية  و الحاجة  الربملان  يةالعرش   الدورة يف  جدد   ،

أن يكون لها وجود دائم،    تقرر،  ذلك الحني  ذمنو   .مساهمةالهولندي ميثاق الرشكة، عىل الرغم من كونها رشكة  

املتطلبات األساسية لقطاع    إحدىأنشأت هولندا    ،إذن  7.ببساطة عن طريق بيع أسهمهماالنسحاب  لرشكاء  ل  أمكنو 

الربحي النا  ،الرشكات  للمشاكل  كيف ميكن  النمطني  كال  يُظهر  إنجلرتا.  عن  مختلفة  انطالق  نقطة  ن  م  بعةمن 

  .الذايتالتحول التنظيمي زخمه  مانحةً املؤسسات املبتكرة أن تؤدي إىل ابتكارات جديدة، 

شائعةً  البسيطة  التنظيمية  األشكال  انتشار  ظلت  بعد  األ   حتى  ثم  املساهمة    موالرشكات  املدمجة،  غري 

 لكية املألعامل التجارية الصغرية املنظمة كبالنسبة ل  بسيطةعواقب هيكلية  ذات  ألشكال الجديدة  كانت اة.  جاملدم

أو  ال أو  النشأة  املفردية  الثامن عرش؛  حتى  املساهمةرشكات  المل تنترش    بسيطة.الرشاكة  العائلية  القرن    إذ   أوائل 

ومع   8.باملئة  5.2متلكت  ا  1717  بحلول عامو ،  1560باملئة من الرثوة الوطنية إلنجلرتا يف عام    0.013امتلكت  

 أصبحت  عندما التجارية عىل نطاق واسع،    مواللنرش رشكة األ   درايةوال  والفةامل  املستعرضةالتجارب    وفرتذلك،  

   .مثالية

أثبت شكل  مع تكشّ  الصناعية،  الثورة  األ ف  التي تتطلب    موالرشكة  القطاعات  فيها أنه مفيد خاصًة يف 

. كان أحد هذه القطاعات هو النقل البحري الدويل، منسق  أسلوبب  مكثفالكفاءة آالف العامل الستخدام رأس مال  

سفينة أوروبية من أوروبا   770في حني أبحرت  ف  الذي منا برسعة فائقة يف القرنني السابع عرش والثامن عرش.

أبحرت   عرش،  السادس  القرن  يف  آسيا  عرش،    6,661إىل  الثامن  القرن  يف    األموال   رشكات  كامتالمع  سفينة 

حافزًا إضافيًا لتعبئة رأس املال عن طريق  موالرشكة األ أعطى شكل  9.مجموعهاالهولندية واإلنجليزية ثالثة أرباع 

  ، بداًل األموال  رشكاتأرباح    اعتامداتجيعه  املساهمني ودائنيهم. وبتشفرادى  تدابري حامية رأس املال العامل من  

التجارية يف متويل    موالاأل   رشكةوهكذا ساهمت    10أيًضا من مخاطر املساهمني.  ، قللاألموال  رشكةأصول    سلبمن  

  11وإدارة الرأساملية الصناعية.
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الحق   –   «ندماج الحراال »كان  و   12التجارية، وكذلك تطور القوانني التي دعمتها.  موال رشكة األ استمر تطور  

  13.لرئيسية يف القرن التاسع عرشأحد التطورات ا  ،يف الدمج حسب الرغبة، دون موافقة امللك أو الرئيس أو الربملان

اكتسب   نفسه،  الوقت  أصبح    االندماجويف  فقد  مرونة؛  املعتادنفسه  لتناسب   من  التصويت  قواعد  تعديل  مثاًل 

   14االحتياجات الخاصة.

النظر   برصف ، كشكل تنظيمي، أفضل بالرضورة من الرشاكة،  موالرشكة األ ال يشء هنا يفرتض مسبًقا أن  

يصبح اتخاذ القرار يف رشاكة متنامية مرهًقا،  بينام  مفاضالت. و   نييالتنظيم  نيالشكلكاًل من   يقدم   15عن الظروف.

رشكات ذا السبب يختلف معدل الرشاكات و له مكافئة عدديًا التحدي األكرب.  أموالالرقابة اإلدارية يف رشكة    تثري

غري املسبوق للعرص الحديث، مثل   الرخاءال ميكن إنكار أن  ية باختالف القطاعات.  يف االقتصادات الصناع  موالاأل 

  16إىل الربح.  ساعية  أمًدا  طولو منشآت أكرب وأكرث تعقيًدا وأ القيادة االقتصادية للغرب، قد اعتمد عىل التحرك نح

كرث  الشكل التنظيمي األ   يف فرنسا يف القرن التاسع عرشظلت الرشاكات  ة.  تنظيمية متقدم  أشكااًل   ذلك تطلب  و 

  موال رشكات األ سامت شبيهة ب  امتالكهاحتامل  زاد ا   ،بالعاملة أو برأس املال  ، مقاسةً املنشأة  كرب  مع، ولكن  شيوًعا

يف القطاعات التي   املختار  الشكل التنظيمي  تقريبًا  دامئًا  موالرشكة األ كانت    17خالصة.  أموالرشكة    كونهاأو أن  

زيادة يف  الرأس املال حسب الرغبة. وترافقت  فيها الكفاءة منع املستثمرين وورثتهم ودائنيهم من سحب    تتطلب

العمرو   والتعقيد  نطاقال للغرب،  التنظيمي  طول  االقتصادي  الصعود  التي ميزت  ارتفاع،  التقنيات   مع  استخدام 

   18األسهم.مزدوجة القيد وتداول لية املتقدمة، مثل مسك الدفاتر املا

 

 فرص الرشق األوسط الضائعة 

األ   ميزات تعيدنا   القانون    التجارية  املنظامت إىل ركود    موالرشكة  أن  السابق  الفصل  أظهر  األوسط.  الرشق  يف 

  ها وفرتخدمات    قدمتاألوقاف    أناإلسالمي، يف القرون اإلسالمية املبكرة، مل يعرتف إال باألشخاص الطبيعيني، و 

، بعد  توجدال تفرس هذه الخيارات األولية يف حد ذاتها ملاذا مل    يف أوروبا الغربية بشكل متزايد.  األموال  رشكات

لفهم الغياب املستمر   .مدمجةغري   مساهمة ، أو حتى رشكات  ني سلمامل  سيس من تأ أموال  رث من ألف عام، رشكات أك

السالسل السببية التي حالت دون ظهورها.   أن نحددإىل تراكم رأس املال عىل نطاق واسع، يجب    فضيةللمنظامت امل

 حاسمة.ال  أهميتهاعمليات معارضة، يجب أن نوضح أيًضا ملاذا أثبتت بعض اآلليات االجتامعية    ما كانت هناكوبقدر  

مل تكن العقبات   ت القانونية والتنظيمية الالحقة،الخيارا  قيدترغم أن الفرتة التكوينية للقانون اإلسالمي  

  تكانللجامعات والجمعيات.    القانوين  الوضعفرص إلعادة النظر يف    ظهرتبعد مجيء اإلسالم،  فالحل.    مستحيلة
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منذ    الوحدة املجتمعية غري املتاميزة.  لثَ مَ واقع املجتمعات الفرعية املسلمة املستقلة، والذي تعارض مع    يه إحداها  

. وهكذا كشفت  بأكملهاملجتمع    ةمن هوي  شمولية  قلاأل   جامعيةهويات ال العززت  فجر اإلسالم، واجه املسلمون مواقف  

،  بحلول نهاية القرن السابع  إبقاء املجتمع الديني العاملي غري مقسم وغري متاميز.  ال عمليةمقتضيات الحياة اليومية  

إن كانواقعيًا، مل يعد  مع وجود مرص وسوريا والعراق يف حظرية اإلسالمو  يف أي وقت مىض، توقع    كذلك   ، 

املعروف والنهي  باألمر  »واجب الفرد املسلم يف  يجب أن يقترص ، كان عمليًامشاركة املجتمع بأكمله يف كل قضية.  

 تتمتع املجموعات الفرعية يف املجتمع بقدر من الحكم الذايت. فمن الرضوري أنعىل األمور املحلية.  «عن املنكر

من وفاة  فقط  بعد عقود  فالسياسية.    نقسامات اال   من خاللاملجتمعية  ل الوحدة  ثَ ملَ   إضافيةظهرت تحديات  

- حتى مع ظهور أسس منطقية جديدة ملعاملة املجتمع عىل أنه غري متاميز، أصبح االنقسام السنيو النبي محمد،  

للخالف. دامئًا  مصدًرا  قبلية  19الشيعي  والءات  عىل  اإلسالم  معتنقو  حافظ  نفسه،  الوقت  ولغوية   ، نيةإثو   ، ويف 

للمسلمني  مزاياحركات لوهب  ظهرتفقد  وجغرافية. ومل تكن هذه العالمات الوحيدة لالنقسام السيايس الراسخ. 

محمد ألحفاد  أو  األقل  العرب،  حركات  عىل  جانب  إىل  العرب.،  غري  حقوق  عن  دافعت  كل    20مضادة  متيزت 

إسالمية مبجموعة   األقل    إثنيةإمرباطورية  أقليات  سياس  مزايا  ذاتواحدة عىل  إىل جانب  قطاع  ية،  مهيمنة يف 

 .لمسلمنيل  العامليمجتمع    جميع أنحاءأي حاكم مسلم بالرشعية يف  أخريًا بعد محمد، مل يتمتع  و اقتصادي أو آخر.  

اثَ مبَ  والتزاًما واملنظرون ل  الفقهاء  سعى  الفرعية،  املجتمعات  عن  القانونية  الحقوق  وحجب  املوحد  ملجتمع 

إىل قبول    املنشأةاملجتمعات الفرعية  مل تحتاج  إىل إنكار رشعية التقسيامت االجتامعية. لكن    بال شك السياسيون  

تثري    لثَ مَ  أن  كان ميكن  التاميز.  الذايت  امل  ذات  دوائرالعدم  الحكم  رمبا و   اعرتاضات.  املجتمعي  دونصلحة يف 

   أو بعض النظائر، باعتبارها ابتكاًرا مفيًدا.، موالرشكة األ  الدول لتبني أيًضا عىل تضغط

ازدهار حياة   األ خلق  الغرب فرصةً   موالرشكات  النظر يف    يف  للجامعات   القانوين  وضعالأخرى إلعادة 

ذلك  بطئ  يأن    ممكنًاكان  و   ،قبل القرن التاسع عرش  إىل الغربسافروا  الرشق أوسطيني    بعض والجمعيات. صحيح  

الجديدة التنظيمية  التقنيات  ال  21.انتشار  التجار  تجارية  زاروا  غربينيلكن  مراكز  يف  واستقروا،  بل  حكمها ، 

تدفق   هناك  كان  املقدسة    ثابتاملسلمون.  األماكن  إىل  شاركت اللحجاج  ذلك،  عىل  وعالوًة  واليهودية.  ملسيحية 

القديس يوحنا()  مجموعات مدمجة، مثل فرسان اإلسبتارية الصليبية كمقاتلني ومقدمني  ،  فرسان  الحمالت  يف 

 .بتعاد كثريًااال ظامت الغربية دون لألعامل الخريية. وبالتايل، كان من املمكن التعرف عىل املن

تواصل التجار،    أهم فرصة للتعرف عىل التقدم التنظيمي الغريب مع الرشكات التجارية الخارجية.  ظهرت

صادفها التجار الذين  و واملمّولون، وموظفو الجامرك والقضاة يف الرشق األوسط مع رشكات تجارية مرخصة؛  

بسبب نقص  ،  ر تجار الرشق األوسط إىل الرشكاتال نعرف كيف نظ .قواعدهمإىل الهند أيًضا خارج    بالسفرغامروا  
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تعت  إدارة مركزية إىل حد ما، وأنها متكات استفادت من  أن هذه الرش   واضًحا ولكن، كان    .السجالت ذات الصلة

اإلنجليزية،   «البيوت التجارية»ظهرت يف حلب عرشات من    يف نهاية القرن السابع عرش، .  بدميومة غري معتادة

منها رشاكة    أدرات املرشق.تنظمكل  العمر،   ها رشكة  التجارية قصرية  للجمعيات  اإلسالمي  العرف  وعىل عكس 

من   الكثري  مثل  لعقود،  الرشاكات  هذه  بعض  القرون    تاملنشآ استمرت  عديدة يف  مرات  تجددت  التي  اإليطالية 

عند وفاة تاجر إنجليزي    22.، الذين مل يكن تثبيتهم الوظيفي محدًدامأجورينمعظم املنازل وسطاء    وظفت  السابقة.

ال بد أن    23.منشأتهما حافظ عىل  هولندي أو فرنيس يف الخارج، كان ميكن أن يتوىل ابنه أو أرملته املسؤولية،  أو  

تذكر أنه يف ظل    التجار املحليون قد أدركوا أن نظرائهم األجانب متتعوا بقدرات أنكرها القانون اإلسالمي عموًما.

   يقيّد استخدام أصوله. ه، ما مل يكن قد وهب وقًفاعادًة بعد وفاتثروة التاجر نظام املرياث اإلسالمي، تتبدد 

املعاهدات التجارية    من مالحظة أن املفاوضني الغربيني عىلبدورهم  متكن رجال الدولة يف الرشق األوسط  

بـ التجاريةاال »املعروفة  قواعد    مزيةموا  قيّ   «متيازات  متجاهلني  مناسبًا،  رأوه  الذي  النحو  العقارات عىل  تسوية 

  سلطة ال  عادةً القناصل الغربيني    متيازات التجاريةالقرن الخامس عرش، أعطت اال املرياث اإلسالمية. بحلول منتصف  

الوحيدة   مواطنيهم.لالقضائية  التي ميلكها  العقارات  الغ  24لترصف يف  التجار  الحق  هذا  الرشق مّكن  ربيني يف 

األوسط من إعداد وصايا واجبة التنفيذ تحافظ عىل ممتلكاتهم غري مقسمة؛ فإن ماتوا دون وصية، كانت تطبق  

عندما اكتسبت التجارة مع الغرب أهمية، وبدأ الرشق أوسطيون يخرسون حصصهم    لوائح املرياث الخاصة ببالدهم.

 متيازات التجارية عن ارتباطات بني محتوى اال   رمبا  البحث  جرىالسوقية أمام التجار الغربيني يف األسواق الثالثة،  

لذي تقدمت فيه املنظمة  الوقت اوهو  ومع ذلك، بني القرنني السادس عرش والثامن عرش،    وأمناط التنظيم األجنبية.

لهذه تفسري  أي  األوسط  الرشق  يقدم  الغرب، مل  كبرية يف  باال   التجارية برسعة  روابطها  أو  متيازات  التطورات، 

التجار األجانب أو    امثلو القناصل الذين  مل تظهر أي تقارير عن إدارة الرشكات التجارية الخارجية أو  و .  التجارية

 مامرسات املرياث األجنبية.

التقأ   ةالعامالالمباالة  دلياًل عىل    هذابدو  قد ي بعدم االكرتاث ببعض   اقرتانه  املتأصلة، خاصًة عند  ليديةو 

السلوكية    عطيتال  لكن    25.التطورات األخرى يف أحسن األحوال. مل يعزل الرشق تفسريًا تقريبيًا  سوى  العوامل 

الغرب  أشياء مفيدة.    .مطلًقا  األوسط نفسه عن  أنتج  الغرب  أن  فهم  ما يشري إىل  الغربية،  البضائع  استورد  لقد 

ميزان القوى  كيفية تغيري االبتكارات الغربية  ل  اتقديًر ا  ضمنً استعارت املنطقة أيًضا التقنيات العسكرية، ما يعني  

تعلم املامرسات األجنبية   شعر القادة مبيزة  وملا  املجاالت.  أيالفضول يف    نقص يف البحر األبيض املتوسط. ومل ي

بل   المباالة الرشق األوسط يف حد ذاتها.  تليس  ما يتطلب التفسريإذن،  االطالع عليها.    فيها، متكنوا من أو الدراية  

للتعرف عىل قيمة التطورات األوروبية يف ، حتى القرن التاسع عرش،  بذل أية محاوالت ملحوظةعدم  يف    السبب
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حتى االستثناءات   املعلومات، ومسك الدفاتر.  تعميم، واإلدارة التجارية، و نشآتوالحفاظ عىل املتجميع رأس املال،  

، بورصة فيينا  1792- 1791. يذكر أبو بكر راتب أفندي، السفري العثامين لدى آل هابسبورغ يف  إرشاديةكانت  

شرتى. لكن هذا مقطع موجز  سوق مزدحم تباع فيه سندات متنوعة وت  ايف تقرير أرسله إىل سلطانه. يقول إنه

ومل ينتج عنه أي   26.العسكرية والرضيبيةهابسبورغ  أنظمة  خمسامئة صفحة من التعليقات عىل  مدسوس بني  

   مبادرة لتسهيل تداول األصول املالية.

، كام  كان جامًدا  أن القانون اإلسالميميكن استبعاد تفسريين محتملني لهذه الالمباالة االنتقائية برسعة.  

د  يف الواقع، مل يجمّ   بعد بضعة قرون من اإلبداع.  «(االجتهادإغالق باب االبتكار )»بسبب  ،  االفرتاض الشائع  مييض

أعيد تنظيم ،  فمثاًل .  بحكم املامرسةمتتع باملرونة    إال إنهحيث املبدأ،  رغم أنه ثابت من  فا.  حرفيً القانون اإلسالمي  

منذ فرتة    راثة األرض النظام الرضيبي، وعدلت القواعد التي تحكم و وغرّي ،  شتىالجيش، وفُرضت غرامات ورسوم  

   27.القانون اإلسالميس أس  بسطكل ذلك مبرسوم وبأ  مبكرة،

الطعن يف  تعذر    وه  اآلخر  االحتاملو  دون  االفرتاضيني  األشخاص   األخالقيات بسبب    ،اإلسالم  لبدعم 

، الرشكاتكيانات  ملصلح يحاول إضفاء الرشعية عىل  أن القرآن مل يقدم أي مساعدة واضحة    رغم  .القانونية السائدة

تاريخ    متعمقكان ميكن لشخص   يجد  اإلسالمي    قانون اليف  من  أن  من  تباسوابق ألشكال    الحنكةبقليل  دائية 

كان ميكن التربع باملمتلكات ملسجد، وهو ليس    نسئل بعض الفقهاء األوائل عام إ   عندماف  الشخصية االعتبارية.

أن أثاث الكعبة   ،كام يزعم  ،(661وباملثل، حكم الخليفة الرابع عيل )املتوىف    28.شخًصا طبيعيًا، حكموا باإليجاب

 .ااجتامعيً  منشألكيان   قانوين وضعتربر مثل هذه السوابق منح  كان ميكن أن 29ملك لنفسها.

ج هذا هذه املرحلة عام إذا كانت الدولة قد أعاقت السعي وراء الفرص الناشئة. سيعالقد يتساءل املرء يف  

 نظام املحاكم اإلسالمية الرئيسية عىل  دوائرالما ثبت حتى اآلن هو أنه لو ضغطت بعض  لكن  .  حينهاالحتامل يف  

 . التغلب عىل العقبات الدينية ألمكن، شخصية اعتبارية ملنظامت التجاريةاملنح 

  

 نقص الطلب عىل االبتكار التنظيمي 

من النوع الذي   ،تغيريات تنظيميةعىل  أي طلب  مل يظهر  رغم الفرص العديدة إلدخال أشكال تنظيمية متقدمة،  

رشكة غري املدمجة، و   ساهمةتذكر أن رشكة امل .حتى وقت متأخر جًدا  ،ثم شامل غرب أوروبا  أواًل إيطاليا  شهدته  

تطبيقات تجارية يف الغرب إال بعد أجيال من التجارب مع مؤسسات أبسط، مثل يف النهاية، مل تكتسب    موالاأل 
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استحدثت االبتكارات    فقدتطورت أمناط اإلدارة وتقنيات األعامل تدريجيًا،    الرشكات العائلية والرشاكات املنسقة.

 مزيًدا من االبتكارات. فام الذي أعاق سالسل االبتكار املامثلة يف الرشق األوسط؟ 

 ما،  سابقة ألوانهااللقد رأينا مسبًقا أن نظام املرياث اإلسالمي العادل نسبيًا رفع تكاليف تصفية الرشاكة  

العواقب   تعترب   األعامل عرب األجيال.  حفظ  أعاقممتلكات التجار الناجحني، و   أ جّز ، و تهاومد  من حجم الرشاكات  حد 

بالحاجة إىل تطوير أساليب محاسبية   األمدالديناميكية حاسمة هنا. مل يشعر أعضاء الرشاكات الصغرية وقصرية  

دة ملثل هذا الركود  النتائج غري املقصو   كانت إحدى ف.  التداول  إمكانية  عن طريقأو الحصول عىل سيولة أكرب    معقدة

ال ميكن ف  .موالرشكة األ بستخدام منوذج تنظيمي شبيه  يف احتى  التفكري    عنمجتمع األعامل التجارية    هي عجز

أيًضا،  و ؛  عياريدون مسك الدفاتر امل  منطقية للمستثمرينالساعية للربح بطريقة  األموال  رشكة  مة  قياس صايف قي

يف االستثامر  بلوغ    سيؤدي إىلالبنية التحتية لتداول األسهم،    فغياب  .ةخطري   اتإجراءات اإلفالس نزاع  عززقد ت

  . لهذه األسباب وحدها، كان أي رشق أوسطي يسعى لالندماج سيواجه مشكلةً لةحد التخيل عن السيو   األموالرشكة  

تساعد هذه الصعوبات يف تفسري سبب عدم بذل أي جهود، حتى العرص الحديث، لنقل رشكة    يف جذب االستثامر.

  ومامرسات األعامل نظريًا، كان ميكن نرش تقنيات    تطويرها محليًا.،  يف هذه الحالةمن الخارج أو،    التجارية  موالاأل 

األ   منتجة معالتجارية    موالرشكة األ الالزمة لجعل    التجارية التكاليف اإلضافية    قللت  ولكن،  نفسها.  موالرشكة 

   .االبتكاربأي شخص  احتاملية اهتامم

قد تكون املامرسات   لثبات املزعوم للقانون اإلسالمي.اعىل  يعتمد أي يشء يف الجدل املتطور    أخرى، ال   مرةً 

العقيدة لفرتة   تفوقت التعاليم اإلسالمية ة عن  استوعبوا أشكال تنظيمية غريبوجود قضاة فرديني    بفضل،  عىل 

  سبب عدم   يكمنمناسبة.  تغيريات عقائدية    تعاتبقد    لكانتكافية لالبتكار التنظيمي،  حوافز    ولو أعطيت  .الصارمة

األحداث  حصول التنظيمي    هذا  تتابع  التطوير  الطلب عىل  ل  –يف نقص  انعكاس  ذاته  بحد  رشوط  فقدان  وهو 

   .مسبقةمؤسسية 

تعتمد    عنيت األخرى. وألن جدوى أي ابتكار مالجديدة مبفردها، مبعزل عن التطوراال تظهر املؤسسات  

األ  املؤسسية  املصفوفة  كعىل  تتطور  فإنها  أو  عناقيدوسع،  مؤسسية»،  املطروحة وت  30.«مجمعات  الحالة  قدم 

ألن رشوطها املؤسسية إليها  التجارية عندما نشأت الحاجة    موال توضيًحا. كانت أوروبا قادرة عىل تبني رشكة األ 

املتزايدة وامل التنظيمية  التحسينات  طور الرشق األوسط  ليك يو   .تداخلةاملسبقة كانت قد ترسخت عرب قرون من 

وأسواق   معياري، كان عليه أيًضا تطوير مسك دفاتر  مثاًل   لرشكات الخارجيةا،  ليالئمخاص    أموال  رشكاتقطاع  

الغرب بفضل عدد ال يحىص من االبتكارات    عربهلتداول األسهم. بعبارٍة أخرى، كان البد من تخطي املسار الذي  

يف الواقع،    املنترشة عرب قرون عديدة بواسطة ابتكار كيل يشمل مجمًعا مؤسسيًا كاماًل.  جًدا   التنظيمية الصغرية
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إدخال   تضمنتكجزء من طفرة تنظيمية    ذلك ق األوسط، حدث  أخريًا إىل الرش   موالرشكات األ عندما وصل قانون  

    31أسواق األوراق املالية، والبنوك، واملحاسبة الحديثة، والصحافة التجارية، وحتى األنظمة القضائية الجديدة.

 بب اآلخرالسفإن  االبتكار التنظيمي عموًما،    شحالركود الهيكيل للرشاكات التجارية أحد أسباب    كان   وإذا

لقد فعلوا ذلك    .الوقف  أصلإىل تحويل ثرواتهم إىل عقارات، إلعادة تحويلها إىل  التجار الناجحني    ميل  يف  تمثلي

للسبب ذاته الذي جعل تأسيس األوقاف يكتسب شعبية هائلة بني كبار املسؤولني: ضعف حقوق امللكية الخاصة. 

املجموعا األخرى،  ومثل  الغنية  األوقاف.  أخفىت  داخل  الرثوة  األثرياء  التدفق    32التجار  أن  بد  للرثوة    الالحقال 

  التعقيد.   هاالرشاكات واكتسابحجم  من احتاملية توسيع    أكرث حد    قدلربح  نحو التجارية من القطاع الخاص املوجه  ا

الذين أسسوا األوقاف هم   التجار  التنظيمية  نجاحاتهم  حفزت  رمبا  الذيننفسهم  أ وذلك ألن  مع نطاق    التكيفات 

توافر الوقف الحاجة إىل التحديث التنظيمي يف القطاع الخاص املوجه    ثبط. وبالتايل،  أوسع من النشاط التجاري 

 .نحو الربح

 

 الركود الهيكيل للوقف 

املقصودة    تطوير أشكال تنظيمية مناسبة للعمليات التجارية الكبرية والدامئة من النتائج غريكان تثبيط حوافز  

الوقف. هل ميكن   ت  املتدفقةملوارد  ا  حدثتُ أن  لنظام  األوقاف  التجاري إىل قطاع  القطاع  غيريات هيكلية يف من 

، التي موالرشكة األ لوقف محل  ا  كام نعلم بالفعل، حلفيقودنا هذا السؤال إىل ديناميكيات الوقف نفسه.    ؟األخري 

رشكة شكل تنظيمي مشابه ل  ،إىليتحول  أو    ،ولكن، مل يّولد الوقفالبقاء بعد مؤسسه.  تشارك معها القدرة عىل  

 . موالاأل 

 للربح.  معظاًم   ا، الوقف ليس كيانً التجارية. أواًل   رشكة األموالالوقف و   أربعة اختالفات رئيسية بني   توجد

ثانيًا، نصيب الفرد من دخل الوقف غري قابل للتحويل. ثالثًا، ال يوجد فصل واضح بني ممتلكات الوقف وممتلكات 

أن تفسح    ميكنكاسب، كان  املأخريًا، يفتقر الوقف إىل الشخصية االعتبارية. ويف مواجهة فرص تحقيق  و   .ناظره

 . ملاذا مل تحدث هذه التحوالت؟ موالرشكات األ لخصائص  مجااًل لخصائص املتميزة هذه ا

الرثوة. ومن   «تجميد»  عن طريقلتقديم األعامل الخريية  القرن الثامن وما بعده، اعترب الوقف وسيلة    منذ

التجميد عىل نطاق واسع    اعترب   33.« ا ورشطيًاجعله تابعً » ، واآلخر هو  «التوقف»هو    «الوقف»مة  املعاين الحرفية لكل

عوائد رأس مال تعظيم  فمتعارضني.    انو مل يك  أن الهدفني  من املؤكدو تعظيم الربح بطريقة الرشاكة التجارية.  لمنع  

هذا املنطق إىل مامرسة مبادلة أحد أصول الوقف    أدىيف الواقع،    قدرته عىل متابعة مهمته.  أيًضا  يعزز  الوقف
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تقاىض  إذنًا من القايض، الذي ت تطلباملامرسة لكن  34.(معاوضةأو   استبدالأكرث ربحية ) يفرتض أنهبأصل آخر 

الذي سيجري تناوله قريبًا،    وحتى يف غياب الفساد،  35.رىشيُ حجب إذنه حتى    أمكنهو   املقايضةتسجيل  ل  رسوًما

بدراسة    .ةغري شائع  تكان  لهذا السببو تجارية.    نشأةملبالنسبة  أكرث تكلفة مام ستكون عليه  بادلة  املعملية    تكان

مرييام هوكسرت  أوقاف الحرمني يف الجزائر، التي أدارت ممتلكات شاسعة لصالح املدن اإلسالمية املقدسة، وجدت  

  36.مبادلة 0.24  أجرت 1786- 1700خالل الفرتة ، و 1700- 1648سنويًا يف الفرتة من   مبادلة 0.06أنها أجرت 

تحسني قدرته عىل استغالل موارد األوقاف؟ كان للدولة، التي اعتمدت  ل  لناظرحرية ترصف املاذا مل توسع  

األوقاف.  األوقافتسليم  رشعيتها عىل خدمات   استقرار  تزيد  ، مصلحة يف  أن  الناظر حرية ترصف  كان ميكن 

الوقف  عن طريق،  األكرب ربحية  الوقفب  املرتبطةخاطر  امل،  تعزيز  الدولة استنتجرمبا    .أصول   أثناء يف    ،رجال 

تقليد الحد من    رسخوا،  العملية  هيف هذو ملكاسب املحتملة.  أن هذه املخاطر تفوق ا  الوقفالسنوات التكوينية لنظام  

 . للناظراإلدارية   حرية الترصف

 ( املقصود منهالوقف األهيل)  «وقف األرسة»لـ  بالنسبةراجًحا  ،  بالفعل  عاماًل هذا التفكري، إن كان    مل يكن

العملية،    الناحية  منأوسع.    دوائريخدم    الذي«  الوقف الخرييـ»ب  وذريته يف املقام األول مقارنةً املؤسس  إفادة  

 تقترص ا   منافعى أقلية صغرية من األوقاف  ؛ ومل تقدم سو النوع   من  أكرث يف الدرجة    الصنفنيكان الفصل بني  

إىل    افتقرتالدولة  أن  ،  السبب األول لذلك بأهمية خاصة هنا.    األرسةأوقاف  ومع ذلك، تتمتع    37.عىل أفراد األرسة

ال    أنه والسبب اآلخر.  معرضة للخطرن الخدمات االجتامعية  تك  عندما مل  الناظر،  حرية ترصفدافع مقنع للحد من  

  ة األرس وقف  موارد    تحديًدا ألنفإىل رشكات عائلية.    األرسةأوقاف  الدولة إىل منع تحول  دفع  يوجد سبب واضح  

عىل ذلك،    . عالوةً ته عىل تحقيق األرباحقدر   تعظيم،  ، وهو أحد أفراد األرسةهناظر الصارم تخدم األرسة نفسها، أراد  

أن    أمكنلتطوير طرق ملواءمة مصالحه مع مصالحهم. ومن ثم،    وافزح الدى أقاربه، كأفراد وكجامعة، كل  كان ل

 نقطة البداية البتكارات من النوع الذي أنشأ الرشكة الحديثة يف مكان آخر.  األرسةوقف يشكل 

ذ تشومع  األوقاف  ابلك،  العامة  كت  مخيلة  خدمة  يف  تقديم  التوقعات  .  مخصصةمع   الناتجة أعاقت 

يف   طوًعامقبولة    مفاضالتعن إجراء    الناظرينفأثنوا  التحركات نحو جعل األوقاف تخدم أغراًضا تجارية بحتة.  

التقسيم   يؤديكام  و   38.«التقسيم الفئوي»هو    املرتابطةنزعة لفصل القضايا  االسم العام لهذه الإن  .  التجارية  ألعاملا

سينظر    39.أصولها  عائداتم  الكفاءة يف العامل الحديث، كان من شأنه أن مينع األوقاف من تعظي  انعدامإىل  الفئوي  

»الوقف النقدي«، يف الفصل التايل. وحتى يف هذه الحالة، استمر التمييز  يف االستثناء الجزيئ الوحيد لهذا النمط،  

 بني املنظامت الخريية واملنظامت التجارية.
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أن   قد  يحتمل  التمييز  املستفيد  عند  وضقُ هذا  التنظيمي  نياملحتمل  نيمتتع  التغيري  من  االختيار   بحرية 

القضاة،  تشملو  من الخيارات املتاحة.  القائملوضع التنظيمي. يف الواقع، حدت املجموعات التي لها مصلحة يف ا

ملقاومة   خاص   دافعالقضاة  لدى  بي املخاطرة. كان  متجن  الوقفدين من  ياألوقاف، واملستفاملفوضني لإلرشاف عىل  

من واجبهم لفرض إرادة املؤسس املعلنة.   أجوًراالتحركات الرامية إىل تحويل الوقف إىل منظمة تجارية، ألنهم تلقوا  

، الرشاوى املدفوعة القانوين  لرشق األوسطايف تاريخ    عموًما، وهو موضوع رئييس  بالوقفالفساد املرتبط    تضمن

للقضاة مصلحة   ه كانأنيعرتض املرء عىل مالحظة    قد  40.الوقفللقايض مقابل موافقته عىل االنحراف عن صك  

ن فيهم عىل أساس أنه كان بإمكانهم التفاوض عىل ترتيب بديل مفيد للجميع، مب للوقفيف الطابع غري التجاري 

. أواًل، مل يكن لدى القضاة منظمة قادرة عىل املفاوضة الجامعية نيابة ذلك   طريقن يف  قف عامال قد  أنفسهم. و 

 تعييناتهم الالحقة عىل االستفادة القصوى من الفرص املتاحة.تقلقل و  واليتهمعنهم. ثانيًا، شجعهم قرص فرتات 

كانت إحدى .  موالرشكات األ   سامتتساب  يف منع األوقاف من اك  ، ساهمت السلطة اإلرشافية للقضاةإذن

ال  قانون    سامت هذه  النقل. مبوجب  للتحويل، الوقفقابلية  قابل  الوقف غري  الشخص يف دخل  ، كان استحقاق 

ي الوقف املنشأ لتوفري املياه لح يفلننظر  41عىل الصلة بني االستخدامات املقصودة والفعلية ملوارد الوقف. حفاظًا

إنجلرتا  وضعت    42.يخالف رغبات املؤسس الرصيحة  قدن ذلك  نقل حقوقهم إىل حي آخر، أل   معني. ال ميكن لسكانه 

ئيًا للحفاظ عىل طابع  ، كان ذلك جز واالستحقاقات  التوكيلأصول  عىل قابلية نقل    اقيودً يف القرن الثامن عرش    أيًضا

قانون  .  التوكيل إدارة  اإلنجل  التوكيلتطلب  أنه  «لبتعق»ت  توكيال اليزي  يُفهم عىل  ما كان  نشاط ل  استبعاد، وهو 

رشكة من نظرائه يف الغرب، حيث كانت    ، لعب الوقف دوًرا أكرب بكثري يف الرشق األوسطلكنو   43ريادة األعامل.

القطاعات االقتصادية، أو بني    موال األ  لذا كانت قواعد الحفاظ عىل الحدود بني  التنظيمي املفضل.  غالبًا الشكل 

  يف الرشق األوسط.تبعية األشكال التنظيمية، أكرث 

الوقف، بغض النظر عن قابلية نقل   ناظرتحمل  أخرى فشلت يف الظهور.    سمة  االعتباريةالشخصية  تعد  

األطراف املترضرة    قاضت ومن ثم  واجباته.    إمتام، املسؤولية الشخصية عن اإلجراءات التي اتخذها أثناء  هوقف  أصل

وقد خففت املحاكم التي بتت    ناظره.  أصولمل يكن هناك فصل واضح بني أصول الوقف و   44.الوقف نفسه  ال  الناظر

. لكن كان لهذه الحامية لالحقةاالئتامنية من املخاطر الشخصية اامرسة الناظر لواجباته  مب  املتعلقةيف املنازعات  

القضاة    .مثنها الدفععمليًاتوقع  الخدمات  ،  هذه  و أيًضا  مقابل  للوضع   –  عادةً نالوه  ،  لدعمهم  آخر  سبب  وهو 

الذي  العامل  و التنظيمي القائم. وهنا يكمن سبب مهم لعدم رؤية قطاع الوقف أي انتقال إىل الشخصية االعتبارية.  

كان موظفو الدول    آخر يف النظام القانوين.  مجال الشخصية االعتبارية يف أي    عدم وجودزاد األمر صعوبة هو  

الحكم  أداء واجباتهم.   اإلسالمي  ذات  التي استخدموها يف  باملعدات  التي لحقت  مسؤولني شخصيًا عن األرضار 
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، كان سعاة السالطني العثامنيني مسؤولني شخصيًا عن الخيول التي يركبونها.فمثاًل 
الذي  االنتقال  ستلزم  اوقد    45

  تطلب إصالحات قضائية داعمة. أيكليًا،   ابتكاًرا نحن بصدده

الفصول أيًضا ذايت    صادفنا يف  الوقف  التنفيذ. كان  ذاتية  أنها  تبني  إسالمية مبكرة  السابقة مؤسسات 

 . موالاأل رشكة عن  ميزتهاالتي  السامتالرئيسية حوافز قوية للحفاظ عىل   دوائرالكان لدى و التنفيذ. 

 

 دور الدولة 

الرشق أوسطية الساعية   املنشآتالتحقيق يف البساطة املستمرة لألشكال التنظيمية التي استخدمها  أال يقترص  يجب  

رب  رمبا وجدت الدول أن مساعدة مجتمع األعامل عىل تطوير مؤسسات أك   .الفردية  املواضيعحوافز    عىلللربح  

رشكات    أجازت،  يف إنجلرتا وهولندا  ،الساعية لإليراداتأينا أن الدول  ر فقد  .  أمرًا مفيًدا  كرث تعقيًدا وأ ا  وأطول عمًر 

 .  اإلجراءات اإلدارية والقانونية بواسطةتجارية خارجية وساعدتها 

الدولتني   من امللحوظ أنفيمية املفيدة للمجموعات الخاصة.  ال تستفيد الدول تلقائيًا من االبتكارات التنظ

االبتكارات املهددة.    كل منهام  تلقرون، أحبطو .  ااالبتكار التنظيمي الخاص عشوائيً   امل تؤيدالهولندية  و اإلنجليزية  

  موال كات األ رش يم نقل العقارات إىل الكنيسة و ، مثاًل، أصدر ملك إنجليزي »قانون مورمتني« لتنظ1279يف عام  

انتقائيًا.  ومة، ومنحملوافقة الحكإنجليزية خاضًعا  أموال  حتى القرن التاسع عرش، كان تكوين رشكة  و  46األخرى.
47 

ال عىل  الحقائق  هذه  التنظيمي.  تؤكد  لالبتكار  السيايس  عىل فبعد  العملية  انطوت  تنظيمي،  تقدم  حيثام حدث 

  .ذات املصالح املتضاربة  دوائرال مساومة بني 

األوسط   الرشق  دول  اكتشفت  ما  م  املؤسسةرسعان  اإلسالم  ظهور  معينة   يزات بعد  مجموعات  معاملة 

 أصنافا )بالعربية  كوحدات إدارية للرضائب. تقدم النقابات الحرفية التي ظهرت يف القرن الخامس عرش تقريبً 

لضوابط األسعار والقيود اإلقليمية، مقابل   ت لقد خضع .خري دليل عىل ذلك ( loncasأو  esnafالرتكية ؛ بحرفةأو 

باالستقاللية، بدرجات متفاوتة، يف تحديد    تمن الدولة عادًة. ومتتع  نياملدعوم الحقوق االحتكارية واحتكار الرشاء  

، لكن بشكل مبارشاألعضاء األفراد من  أحيانًاكانت تجبى الرضائب متطلبات العضوية واختيار األعضاء. ورغم أن 

لرضائب تحصيل اشائعة لأخرى  طريقة    ةالرضيبي  الزراعة  تكان   48.غالبًا إىل رئيس النقابة  فوضت  هذه السلطة

 االلتزامات الرضيبية ملجموعة.  «زراعة»لحق    اعلنيً   امزادً   تاستلزمروف منذ العصور القدمية،  مع  ي. وهةالجامعي

 الزراعة النقابة أو    أن توفر  لكان ميكنالوسائل املحلية،    بواسطةأن يظهر    التنظيمي  رشكة األموالشكل  لوإذا كان  

 .أموال  ملاذا مل تتطور النقابات يف الرشق األوسط إىل رشكات لبداية. دعونا نستكشف أواًل نقطة ا ةالرضيبي
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عىل الرغم   49.يف نواحٍ أخرىموال  األ رشكة  اختلفت عن    هالكنو  من أعضائها.  أكرث  تعمر للنقابة أن    أمكن

باستقاللية   ، بحكم املامرسة،متتعتالعديد من النقابات  صحيح أن  و   .زعيم النقابةالدولة    تتوصية األعضاء، عينمن  

مل  أساسية والدولة،  النقابة  بني  النزاعات  ويف  االختيار،  عملية  دامئًا  تنترص  يف   اختارتذلك،    رغم  05.األخرية 

ن يالخباز  مثلحاسمة لالستقرار السيايس )  أماكنالنقابات التي أنتجت سلًعا حيوية يف    قادة  الحكومة مبارشةً 

عىل هؤالء القادة    وجبلنجاة،  من أجل ا  51من بني العسكريني املوالني للسلطان.  ، عادةً (إسطنبولن يف  يوالجزار

مصالح   ضامنعليهم أيًضا    وجبو زمالئهم رجال النقابة أمام الدولة،    عند متثيلفخدمة سيدين يف وقت واحد.  

بالحكم الذايت   تمتتعأن تعمل ضد أهداف الدولة األساسية.    يحتمل، مل تكن النقابات منظامت  وبالتايل  األخرية.

 .أو غري ضار باالستقرار السيايستوليد اإليرادات لفقط بقدر ما اعتربته الدولة مفيًدا 

قادة   قصدفقد    النزاعات.  تسويةتنطوي عىل    رشكة أموالتتعارض مع منوذج  نقابة  للأخرى    خاصية  هناك

ومثة فرق آخر  .مشاكلهم الداخلية لحل الدولة خارج نظام النقابة بواسطةمعينني مسؤولني وأعضاء النقابة غالبًا 

 52تأجروا متاجرهم وأدواتهم كأفراد.خاصة بها؛ امتلك رجال النقابات أو اس  هامةإىل أصول    افتقرتهو أن النقابات  

النقابات صناديقشكلت   املتبادل  بعض  التأمني  لتوفري  لكن  مشرتكة   ناعصندوق صكان    حجمها صغريًا.كان  ، 

مبلًغا يعادل ما   أمسك ،  1640ي عام  ف. فيف القرن السابع عرش  إسطنبول  أكرب صندوق نقابة مشرتك يفجل  ااملر 

 53ميكن أن يجنيه عامل بناء واحد ماهر يف مثاين سنوات.

، فال بد أن  ية مبرور الوقت. وإن مل يحدث هذايحتمل أن النقابات اكتسبت مزيًدا من االستقالل،  رغم ذلك 

دويالت  مع  يف حالة اضطراب،  عند ظهورها  كانت األناضول  فقد  يكمن يف الظروف السياسية.  السبب الرئييس  

األلفية نصف    يف أثناءالغربية  الحال يف أوروبا    كانكام    –الحدود كثرية التغري    أمامضعيفة تتنافس عىل السلطة  

أقدم   انتشار  شهدت  والحرضية.  األموال  رشكاتالتي  السيايس   الدينية  الفراغ  لكان  االضطرابات،  استمرت  لو 

ا بتطوير  لالحق  والقانوين  للنقابات  سمح  أموال  سامتقد  حال.  رشكة  كل  توحيد  عىل  من  العثامنيون  ، متكن 

النقابات تخدم  األناضول وبسط سلطتهم عىل   الرئيسية يف املنطقة األوسع. وباختيارهم جعل  التجارية  املراكز 

أهداف الدولة، مل يروا أي سبب ملنحها الشخصية االعتبارية، أو الوسائل إلدارة مواردها مركزيًا، أو الحق يف توسيع 

 عملياتها حسب الرغبة.

 

 املعوق   الرضيبية   املزارع تحول  
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  باملزايدة التي مل يفهمها الحاكم جيًدا. و   دوائر ال   عنهو رفع الرضائب    ةالرضيبي  الزراعة  كان الغرض من التحول إىل

. أدت املنافسة بني مقدمي العروض  ذات خربةخاصة    أطراف، استفادت الدولة من  رضائبها  تحصيلالحق يف  عىل  

ال  تعظيمإىل   الحاكم  رضائبعائدات  الفائز  دز ا  وقد  مقدًما.  عىل جزء منها، والتي حصل  عادًة بزيادة  اد العرض 

   54.لقدرة الرضيبية للمزرعة الرضيبيةا

تغيري و الرضيبية نفسها.    دوائرال، وليس  الدولةبواسطة  الرضيبية    املزارعشكلت   الدولة حرة يف  كانت 

 بقدر اإلمكان، ب املبارشة،  الرضائ  املوظفني املأجورين. اختارت  عن طريق حدودها والتحول إىل الرضائب املبارشة  

ملزرعة اأن توفر    كان ميكن  55.للغاية  مرتفعةإال عندما كانت تكلفة التحصيل املبارش    ةالرضيبي  الزراعةومل تلجأ إىل  

هوية مشرتكة تفيض إىل معارضة   دائرتها طور  تأن    أمكن ية لتحدي سلطة الدولة، و قاعدة مال  تعهدها رضيبية ملال

  جامعية. وإدراكًا لهذه املخاطر، فقد أبقى السالطني العثامنيون املتعاقبون دورة املزرعة الرضيبية قصرية كفايةً 

  حتى اثني عرش عاًما؛ اعتامًدا عىل القطاع.  عاممن    املدةالرضائب؛ تراوحت    زارعيملتمكني التناوب املتكرر بني  

اكتسابهم قاعدة سياسية.    عىل  الرضائب الذين أظهروا عالمات  مزارعي  واواضطهد  املزارع  عدل السالطني حدود

أداة لسلطة الدولة بداًل من التمكني الجامعي من جانب املجتمعات الفرعية.   ةالرضيبي  الزراعةإذن، منذ البداية، كانت  

 ، مل يكن مرجًحا أن تشعل حركة التأسيس. وهكذا

. ولكن، املزرعة الرضيبية  مع زيادة دورةالرضائب الطموحني    مزارعيادت عروض  دز اثبات باقي العوامل،  ب

السيايس  الدورةإطالة    عند االستقالل  الحصول عىل  الفائز عىل  قدرة  ارتفعت  الدولة بالتبعية،  واجهت  . وهكذا 

ملخاطر أكرب    هذه املفاضلة استجابةً . وكان ميكن أن تتغري كيفية حل  ائداتالعثامنية مفاضلة بني املخاطرة والع

الرضيبية   املزارع، أجرب العجز املتزايد يف امليزانية الدولة عىل تحويل العديد من  1695في عام  ف  من مصدر آخر.

املطلوبة لرشاء مزرعة    القيمارتفعت  وعىل النحو املقصود،  )ماليكانات(.    دامئةرضيبية    عار مز قصرية األجل إىل  

سياسيًا وبدأوا يف التأكيد عىل الحق   أثريًاتالرضائب العثامنيون    مزارعولمنطق السابق، اكتسب  وفًقا ل  56.رضيبية

امللحة  و   ألحفادهم.  املزارعيف توريث   التطورات،   تغاىض،  عائداتللبسبب االحتياجات  الدولة عن هذه  مسؤولو 

يف    1812الرضائب، بدأوا يف عام    مزارعي يف انتظار فرصة للحد من استقاللية  و ولكن لفرتة من الوقت فقط.  

   57.الرتاجعبعد اكتملت العملية ، 1842يف عام و . الدامئة املزارعمصادرة 

توضح هذه الحادثة كيف أوقفت الدولة العثامنية الالمركزية السياسية واالقتصادية. واألكرث أهمية هنا هو 

عىل تشكيل  الرضائب    عور مزا  اعتاداملدفوعات املطلوبة للفوز باملزادات،    لسدادلالبتكار التنظيمي.    املرافقاالنقطاع  

مدة    منها  صدقُ رشاكات   طوال  تستمر  لعقود.،  املزرعةأن  الطوارئ و   58رمبا  حاالت  دفعت  متوقع،  نحو  عىل 

الرضيبية القامئة عن طريق بيع حقوقهم    املزارعالجديدة الرشكاء إىل االنسحاب من    التجاريةفرص  الالشخصية و 
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الرشاكات  لزم حل  إذ  املتبقية. كانت هذه املبيعات غري قانونية مبوجب التفسري الصارم للقوانني العثامنية السائدة؛  

عىل رشوطها   التفاوض  وإعادة  املعدلة.  بواسطة القامئة  الرشكاء  ملكنو   مجموعة  لدى  كان  الرضائب   عي زار ، 

من ارتفاع أسعار األسهم،   املزارعونالجديد. استفاد    النقلنظام قابلية    صالحيةكة يف ضامن  والدولة مصلحة مشرت 

رسميًا ألسهم   مجاز. هكذا بدأ ازدهار سوق  للمزارعمن االرتفاع الالحق يف العروض الرضيبية    الدولةواستفادت  

، بدأ  لكفاءةل  تحقيًقاللعمل    متناوبتقسيم  بتأسيس  فاإلدارة.    يشملابتكار مستحث آخر    ومثةالرضيبية.    املزرعة

    59الرشكاء بالتناوب كمديرين.

الرضيبية عىل   املزارعقطاع    هذه التطورات وضعت    رمبا ل،  انفسه  ةالغربي  ةالتنظيمي  التقدمات   توكام غذ

أسواق أوراق الرضيبية  أسهم املزارع    شملتاملعامالت التي  وأمكن أن تولد  .  املتواصلطريق التحديث التنظيمي  

تعيني    عىلعىل الرشكاء الفرديني،    مصاريف نظام التناوب اإلداري، الذي فرض  حث  رمبا  رسمية. وباملثل،  مالية  

ت ذات أعامر  تبع ذلك طلب عىل رشاكاوكان ميكن أن ي  مديرين محرتفني، وبالتايل تعزيز فصل امللكية عن اإلدارة.

رمبا لو يف رشاكة تدار مهنيًا مع مالكني متغريين مفهوًما ال معنى له.  «الحياةملكية مدى »غري محددة، إذ تصبح 

  مستعًدا  الرضيبية العثامين   الزراعةاملرء أيًضا تطورات يف مامرسات مسك الدفاتر. باختصار، كان قطاع    شهد

الرشوط املسبقة    س تأسي، و املساهمةرشكة  المحيل من    بديل لتطوير تقنيات متقدمة لإلدارة االقتصادية، وإنشاء  

 األوىل يف املنطقة.  موالرشكات األ شكلوا   قدي الرضائب أنفسهم زارعمن املتصور أن مو التجارية.  موالرشكة األ ل

مجلو   نتيجةً هاراأخذت  املوصوفة  الديناميكية  لكانت  الدولة  غ  ،  لسياسة  مقصودة  توليد  ب  املدفوعةري 

 نية بالفرص التنظيمية ملستثمريالقرن التاسع عرش، مل تهتم الدولة العثاماإليرادات الفورية. لألسف، قبل منتصف  

عىل اإليرادات الرضيبية بشفافية. وخوفًا من خسائر اإليرادات الفورية، اختارت    أثرتالقطاع الخاص، إال بقدر ما  

االبتكارات. التاسع عرش،    منع  القرن  أوائل  املتزايدة يف  يف  الصعوبة  بشأن  القلق  امللكية  وبدافع  تتبع سجالت 

  املستحقة الدفع األسهم  والخوف من فقدان الحق يف إعادة مزاد املزارع الرضيبية، فرضت السلطات قيوًدا عىل عدد  

املزارع الرضيبية وتحولت إىل الرضائب املبارشة.لكل مزرعة رضيبية التحركات من    60. ثم صادرت  خففت هذه 

 . ةالتنظيمي اتالضغوط من أجل املزيد من االبتكار 

الدولة.    املزارعكان املساهمون يف   التي تفرضها  القيود  ولو مل يتأخر الرضيبية أضعف من أن يقاوموا 

  شكل ة،  يف فرنسا املعارص   61.االجتامعي، لكانت النتيجة مختلفةالتطور التنظيمي يف األماكن األخرى من النظام  

مجموعة أصغر بكثري. يف القرن الثامن  ميع رأس املال بسهولة أكرب،  قادرين عىل تج  ، الذين كانواو الرضائبزارعم

سوى  لدى فرنسا  ومل يكن. رضائب دائم مزارععرش، كان لدى الدولة العثامنية ما بني ستة آالف واثني عرش ألف 

ومثانني   متكن    مزارعمثانية  عدم  سبب  تفسري  يف  األرقام  يف  االختالف  يساعد  الرضائب   ي مزارعرضائب. 
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 أصعب  زارعنيفرنسيني، من منع الدولة من انتهاك حقوقهم. فإن تنظيم آالف املالعثامنيني، عىل عكس نظرائهم ال

 62.مزارعبكثري من تنظيم أقل من مائة 

 

 غياب الرشكات العائلية يف الرشق األوسط 

سابًقا، كان بإمكان الرشق األوسط تطوير مؤسسات دامئة مناسبة لألعامل التجارية واسعة النطاق من   كام ذكر

تجميع موارد األرسة قد وفرت نقطة انطالق أخرى.   عىل  املنطويةخالل مسار تطوري متميز. رمبا تكون املنشآت  

يف أي مكان آخر، كأساس للتعاون عىل    بحكم الثقة املوجودة بني األقارب، خدمت األرسة، يف الرشق األوسط كامو 

أشقاء أسسوا  جمعوا املوارد مع أطفالهم، و باء اريخ الرشق األوسط أمثلة وفرية آل مدى فرتات زمنية طويلة. يقدم ت

  أعامل تجارية وهي    –رشكة عائلية    ندعوهحاالت قليلة ملا  سوى  توجد  ال  ،  لكنو   .مشرتكبشكل  تجارية  أعاماًل  وأداروا  

الحفاظ عىل سمعتها لفرتة طويلة بعد وفاة مؤسسيها. أعاقت  أل   أرسةتديرها   نظام املرياث    مساواتيةجيال، مع 

ممتلكات أحد  ميكن للوريث القرآين أن يحبط بسهولة الجهود املبذولة إلبقاء  إذ  اإلسالمي تشكيل الرشكات العائلية.  

املتوف األرسة  أخرى متتحت سيطر   نيأفراد  عقبة  هناك  كانت  األرسة.  االعتبارية يف    فقدانيف    تثلة  الشخصية 

. فإذا طعن االبن يف محاولة إبقاء تركة والده غري مقسمة، فإن القانون سينحاز إليه، ما يحرم  اإلسالمي  القانون

 من الوضع القانوين كوحدة. أرسته

أخرى،   ، مرةً سديد. جاء منوذج مؤسيس  من املالحظة الفردية لصالح األرسةالحقوق    إبطال  يزاتمتفلت  ال  

رأينا، يف وقت مبكر من  الوقفمن نظام   ذ. كام  عائالت  بدأت  اإلسالمي،  أوقاف  مكانيات يف منح  إ  اتالتاريخ 

الضغوط إليجاد حلول محلية بديلة لتحدي الحفاظ عىل املوارد    تثبيطيف  النتيجة غري املقصودة    متثلت. و األرسة

  الدوام الرئيسية لألوقاف بشكل عام. جعله مبدأ شارك وقف األرسة القيود تلصالح األرسة ككل. ولألسف،  مصونة

  ت طلبتإذ  سيئًا للرشكة العائلية.    بدياًل عامالن آخران    هجعلو لألغراض التجارية.    بعض اليشء  غري مرن  ساكنال

واحد    لناظر  القاعدة التي خصصت إدارتهأعاقت  و   63املعايري املحلية عموًما تخصيص جزء من دخلها لغرض خريي.

اإلدارية   اقتصاد   الهادفةاالبتكارات  النطاق يف  التجارية واسعة  إىل تحويل األرسة إىل منظمة مناسبة لألعامل 

 دينامييك. 

فته يف دا يتألف األول، الذي سبق مصعائلية.    نشآتكم  األرسةأوقاف  اك استثناءان ملحوظان الستخدام  هن

التجار األرمن    بواسطةثامن عرش  يف القرن السابع عرش وأوائل القرن ال  املتشكلةالعائلية    نشآتالفصل الرابع، من امل

بني أفراد األرسة. يبدو أنهم  باستمرار  من رشاكات إسالمية متجددة    املنشآتهذه    تكونإيران. ت ب  جلفاحي  يف  



117 
 

مل يُطلب من   .اإلسالمي  القانونبشكل كبري عن    انحرفتمامرسات املرياث التي    عن طريقتجنبوا تجزئة الرثوة  

الحفاظ عىل  الشاهات اإليرانيون املتعاقبون    أجاز بنظام املرياث اإلسالمي. لقد    التقيد  مسيحيني،، لكونهم  األرمن

عائلة   جلفةثروة  ألنهم    حي  ذلك،  وشجعوا  بل  األجيال،  العائدات  تعرب  والقروض    بواسطةشاركوا  الرضائب 

   64.الجذابة

القرن الثاين عرش والخامس    الفرتة ما بني منتصف، الذين عملوا يف  التجار الكارميونالحالة األخرى هي  

هذا بدرجة  يرجع و  مرص وعمل معظمهم يف تجارة التوابل. أصبح بعضهم فاحيش الرثاء،من  عادًة  انطلقوا  عرش،  

  ني الكارميكبرية إىل سامح الحكام لهم باحتكار توريد التوابل إىل البحر األبيض املتوسط. نقل العديد من التجار  

و  الذ أعاملهم  أطفالهم،  إىل  وسمعتهم  دربوا  اتصاالتهم  املهنيةين  التلمذة  طريق  املسؤولية  عن  متكن    65.لتويل 

  ني الكارميهذه األمناط؟ قيل أن قلة من    سبببعضهم من التهرب من املتطلبات الصارمة لنظام املرياث اإلسالمي. ما  

خلفياتهم، يحتمل ب  املتعلقةرغم شح املعلومات    66من أطراف العامل اإلسالمي.  أتوا  األوائل كانوا يهوًدا، وأن آخرين

 تلك الضارة برتاكم رأس املال. أيًا  ني عند تحولهم إىل اإلسالم، متجنبأنهم تبنوا مامرسات إسالمية بشكل انتقايئ

لخالفة. لقد  لغري التقليدية    همثم املامليك، مامرسات  أواًل   السالالت املرصية املتعاقبة، األيوبيني  أجازتيكن التاريخ،  

الشاه دفع  الذي  السبب  لنفس  ذلك  أرمن    اتفعلوا  دعم  إىل  جلفةاإليرانيني  مساهامتحي  طريقللدولة    :    عن 

 67.الرضائب والقروض

يس من . لية املتأصلة يف القانون اإلسالميالتنظيم   وائقالعمن الواضح أنه مل يكن مستحياًل التغلب عىل  

أن الحكام  الرضوري  بل  يعارض  يدعموا  ميكن،  منها هم جيًدا  أن  استفادوا  التي  واملالية  التنظيمية  االبتكارات   ،

صعب التغلب عىل القيود  استثناءات. عىل ما يبدو،    حي جلفةوأرمن    ني الكارميأنفسهم. ولكن، كانت حاالت التجار  

الخمسة األخرية. ومل ميكن اتخاذ خطوات يف اتجاه املنظامت التجارية الدامئة القانونية التي نوقشت يف الفصول  

أي منهام   والطويلة األمد إال يف ظل ظروف خاصة. يف الواقع، مل يكرر أي من االستثناءين يف املنطقة، ومل يؤدِ 

االنتشار ثم إحداث تحوالت  إىل تحقيق تقدم قانوين دائم. ويف حني مالت التطورات املامثلة يف أوروبا الغربية إىل  

دامئة عىل التطوير التنظيمي    آثارجلفا    حي  وأرمن   نيالكارميمؤسسية جديدة، مل يكن للمنشآت العائلية للتجار  

العائلية املعمرة شاذة ومل توجد    املنشآتيف الرشق األوسط. يف أوائل القرن التاسع عرش يف مرص وإيران، كانت  

  تعقيًدا.املنظامت التجارية األكرث

 

 الرشق األوسط   أموال  التعزيز املتبادل لعقبات تطوير رشكات 
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أنلقد   التنظيمي    رأينا  التطور  التي حكمت  والغرب  اختلفت  الرشوط  اإلسالمي  األوسط  الرشق  القرون  بني  يف 

تقسيم عارض  قانونيًا ية، لذا طور نظاًما  تفشي. ولد اإلسالم يف مجتمع مزقته الحروب القبلية املاملبكرةاإلسالمية  

سياسيًا.   ا  منعاملسلمني  النظام  غري  هذا  للدولةملنظامت  ل   التابعة  األ املشابهة  وبالتايل،    موالرشكة  الرومانية. 

يف وقت   ، من القانون اإلسالميالحكم  ذاتيةاستبعدت الشخصية االعتبارية، الرضورية لتمكني املنظامت الخاصة  

تحكم نفسها أن الجامعات املتنوعة  اعتادتتنترش يف أوروبا الغربية.  موالاأل رشكة مبكر. يف غضون ذلك، كانت 

بني   األويلالتنظيمي    االنفصال. وهكذا، عكس  ةبضعف السلطة املركزي  اتسمتيف بيئة سياسية    ،بشكل مستقل

القرن    ذا املنطقتني، خالل الفرتة التكوينية لإلسالم، منتلالرشق األوسط والغرب الخيارات القانونية املتخذة، يف ك

  السابع حتى القرن العارش.

أثناء انتشار    يف  الثانية، مع  األ األلفية  آليات متميزة الرشق األوسط    موالرشكات  أبقت ثالث  الغرب،  يف 

البساطة   األوىل  تتضمنالثورة الصناعية.    يف أثناءخاماًل تنظيميًا يف املجاالت التي ساهمت يف النجاح االقتصادي  

إىل    ملستثمرون يف الرشق األوسط حاجةً املنتجون والتجار وا  يرَ حتى وقت متأخر جًدا، مل  فاملستمرة للرشاكات.  

لألسهم. وذلك ألن نظام املرياث اإلسالمي، إىل جانب   حرةأو إدارة احرتافية أو قابلية  نقل    سك دفاتر معياريم

الركود الالحق يف حجم املنشأة وطول    أدى  ؛تكوين رشاكات كبرية وطويلة األمد  من حوافز  ثبطاقواعد الزواج،  

عدم عمرها   الحديثة.  ةرضور   إىل  االقتصادية  الحياة  مؤسسات  كان    تطوير  الامللطاملا  دراية    تجاريجتمع  عىل 

التي أمكن تشكيلها بني شخصني،    العابرةمفيدة حتى للرشاكات    سمةبحامية املالك، أو املسؤولية املحدودة، وهي  

القدرة عىل حامية  كيانات،  حامية الاملجموعات الساعية إىل الربح  مل تطور  حسب الرغبة عن طريق العقد. ولكن،  

قانونًا جديًدا، مفيد  تتطلب  التي  الكيانات،  األفراد. وذلك ألن حامية  املنظمة من مطالبات  بشكل خاص   ةأصول 

العمر، والتي مل تظهر.   أيًضا يف تطوير  و للمنشآت طويلة  الركود املؤسيس، فشلت املنطقة  كنتيجة ثانوية لهذا 

 التجارية من الخارج. موالاأل رشكة الرشوط املسبقة لنقل 

للركود   الثانية  اآللية  املؤسسات من خالل  عملت  فيه  تبنت  الذي  الوقت  الخدمات االجتامعية. ففي  توفري 

الوظائف املامثلة يف    قدمت،  التنظيمي  رشكة األموال شكل  والجامعات واملدن الغربية    ،والهيئات الدينية  ،الخريية

  ، أمكن للوقف أن يعمر بعداألموالرشكة  مثل  و .  للتوكيلالنظري اإلسالمي  ،  أساًسا  الوقف  بواسطةالرشق األوسط  

، بسبب مطالبته  الهبةالالزمة لتعظيم ربحية    حرية الترصفافتقر الناظر إىل    لكنه مل يكن ذايت الحكم.  ،مؤسسه

ألرباح، فإن أحد  ل  معظمةالحكم و   ذاتيةباتباع توجيهات املؤسس. وإن فشلت األوقاف يف التحول إىل مؤسسات  

القضاة من   ايجنيه  التي  األجور. كانت اإلصالحات ستهدد  السبيل  اعرتضت  املكتسبةهو أن املصالح  ذلك  أسباب  

 واجبهم يف مراقبة ناظري األوقاف. 
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عامل الحكام  حزبية، فقد  النفور اإلسالم املبكر من    برصف النظر عنثالثة سياسات الدولة.  تشمل اآللية ال

الرضائب   دوائرلنقابات و اأنها مجموعات. وبالتايل، منحوا  املسلمون يف فرتة ما قبل الحداثة بعض الجامعات عىل  

جموعات. ولو نظموا بالفعل داخل نقابات  التجار كم. إذن، مل تكن هناك عقبة تعجيزية أمام معاملة  افعليً   ااعرتافً 

  قد دعمت الدول    نتكبرية ودامئة، لكا  منشآتالالزمة لتشكيل    الدرايةتجارية أو تحت إرشاف القناصل، وامتلكوا  

رهم التنظيمي املستمر. يف الواقع، مل يطور تجار الرشق األوسط أي منظامت دامئة. يف أواخر القرن التاسع تطو 

ملنحهم هوية    الدافع  ثبطقد  هذا  فتقار االستمرارية التنظيمية  املؤقتة. ال بد أن ا  للمهاموا جمعيات صغرية  عرش، شكل

الحوافز ملساعدتهم  إ   أيًضاأدى  قد  و جامعية.   الحد من  بتكارات مثل الشخصية االعتبارية وحامية  ا  من خالل ىل 

 الكيانات.

البعض.   الثالث بعضها  إ فقد  عززت هذه اآلليات  التجاري املحيل إىل  التنظيمي للقطاع  الركود  بقاء  أدى 

القادمة  ،أيًضا  ذلك   . حثهمالحكام غري مهتمني مبساعدته الفصول  التجار   ،كام ستظهر  إبرام صفقات مع  عىل 

اف الحاجة  ألوقل  الوجود املطلق  ثبط.  مشكلة خارج القانون اإلسالمي  منشآتتدفق رأس املال إىل    حفزاألجانب، ما  

إبقاء املحاكم غري معتادة عىل األشخاص  بربحية،  الغري    األموال  رشكات  غياب أدى  و .  موال رشكات األ   إىل قانون

التجارية. كان عىل أي شخص يحاول األموال  رشكة  إىل زيادة صعوبات إدخال مفهوم    االعتباريني، يف الحياة 

 تجارية أن يبدأ بتعريف القضاة باملفهوم.أموال تشكيل رشكة 

اآلن   املجيد يف نعرف  عبد  التاسع عرش،  ملاذا الحظ  القرن  املنكمشة  ا  مقارنً  خمسينيات  مع  إمرباطوريته 

عىل مدى ألف عام، طور الغرب أشكااًل   تجاري. الدول املهيمنة يف االقتصاد العاملي، اختالفًا كبريًا يف التنظيم ال

تنظيمية أكرث حداثة لتالئم مجموعة كاملة من االحتياجات االجتامعية. لقد تعلم منتجوه وتجاره ومستثمروه كيفية 

ساهمت الدول يف هذا التقدم لتحقيق مآربها الخاصة. و تشكيل املنظامت املعقدة هيكليًا وتشغيلها والحفاظ عليها.  

العاملة يف ظل القانون    الخيارات التنظيمية للرشكات الخاصة  بالكاد اختلفت فنفسها،    دلنسبة ملنطقة عبد املجيباأما  

من  التحفيز    العصور الوسطى. مل يواجه السالطني العثامنيون السابقون تحوالت تستحقخيارات  عن    اإلسالمي

بدأت مثل هذه التحوالت يف الظهور، كام حدث عندما أدى التحول إىل املزارع   ملاعىل ذلك،    عالوةً و صالحهم.  أجل م

أسالفه فرًصا لتحقيق مكاسب اجتامعية متصاعدة    الرضيبية الدامئة إىل رشاكات ذات أسهم قابلة للتداول، مل يرَ 

  بل تهديدات مالية وسياسية فورية.

 

 األطروحة الجوهرية   قصور
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عنارص    يضمر اإلسالمي  ااملحافظة  تعززالرتاث  وقد  املسلمني    ستشهدت،  من  والسوابق  بأجيال  املقدس  الكتاب 

، ألن اإلصالحيني قادرون إن القانون اإلسالمي ليس ثابتًا بطبيعته. ومع ذلك،  لعرقلة التغيري املؤسيس  امللموسة

 توسيع الخيارات التنظيمية للتجارىل  عطلب كبري    . لو ظهربالضبط   من نفس املصادر  الرشعيةعىل استخالص  

مامرسة القانون    تعديل، ملا شكلت الحساسيات الدينية حاجزًا منيًعا. كان بإمكان القضاة  قبل القرن التاسع عرش

اتية و ملا  (الفتاوى)  اآلراء  عن طريقالتجار    فتونامل  ساعد  رمباالتفسريات.    التساهل يفاالنحرافات و   بإجازة  اإلسالمي

، وبذل جهوًدا كبرية للكشف  «الجوهرية»  ألجيال السابقةا تفسريات  هذا الفصل عن    انرصفولهذا السبب    68.للتجارة

يرب، وكذلك بالنسبة لعلامء فبالنسبة لعامل االجتامع ماكس    .األموال  رشكةبب حظر مختلف املسارات املمكنة لعن س

للحضارة اإلسالمية   مميزةاإلسالمية سمة    موالرشكات األ ثقافة    انعدامسترين، كان  مويل  ااإلسالم كلود كاين وص

 69.اعن استكشاف سبب استمراره أحجموا، ابعد تحديدهو ما قبل الحداثة. 

عبد    إقناًعا  األكرثالسبب  يكمن   مبادرة  أعقبت  التي  القانونية  اإلصالحات  الجوهري يف  التفسري  لرفض 

مل تولد الشخصية إىل األنظمة القانونية يف الرشق األوسط.    رشكة أموالاملجيد. بحلول أوائل القرن العرشين، نقلت  

الكيان ردود فعل ب النقاء اإلسالمي يف أي مكاناالعتبارية أو حامية  اد  . مل تِر اسم  لقرن  الحركات اإلسالمية يف 

ال والعرشين قرص  لديهعىل    القانوين  وضعالحادي  يكن  ومل  الطبيعيني.    الدميومةبشأن    هواجس  ا األشخاص 

املاليةعىل أسواق    تعرتض. ومل  ة التنظيمي العامل اإلسالمي، حيث    األوراق  التوسع الرسيع يف  جرى  ياآلخذة يف 

من الظهور محليًا. لكن مبجرد    األموال  رشكة مؤسسات اإلسالم املبكر  نعت بعض  تداول ماليني األسهم يوميًا. م

 وعبت يف األنظمة القانونية املحلية دون مقاومة ملحوظة.من الخارج إىل جانب املؤسسات الداعمة، استُ   استعارتها

ال يعني أن التأخري الطويل يف هذا   موالرشكات األ اقتصادات الرشق األوسط اآلن من  استفادة    حقيقة  إن

آثار دامئة.ليس    التبني املنطقة إىل  ف  له  والبلديات يف  الجامعية  األنظمة  تفتقر  التأخري،  قرون من    فائدةبسبب 

السرتاتيجيات التنمية التي تقودها الدولة والتي أيًضا    الظروفالتأخري    هيأتنمية املجتمع املدين،    تهإعاقبة. و الخرب 

األسواق املالية يف املنطقة إىل التطور وفًقا ملعايري اليوم.   افتقارالتأثري اآلخر هو  و املبادرات الفردية.    سحقتما تزال  

 استكشاف كيف أعاقت القيود التنظيمية تطور مامرسات االئتامن.  يفمهمتنا التالية تتمثل 
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8 

 أسواق ائتامن بال بنوك 

تأسس أول بنكني ناجحني يف الرشق األوسط، وهام بنك مرص والبنك العثامين يف خمسينيات القرن التاسع عرش.  

ويف هاتني الحالتني، جلبت رؤوس األموال والقوالب التنظيمية من الخارج، وخضعت اإلدارة للسيطرة األجنبية. 

للسيادة العثامنية، باإلضافة إىل اإلمرباطورية العثامنية ذاتها   االتي خضعت شكليً ويف تلك الفرتة، أحدثت مرص،  

محاكم تجاريًة متخصصًة فصلت باالعتامد عىل القانون التجاري الفرنيس يف املقام األول. قيدت هذه اإلصالحات  

  ا رصيحً   ابني ابتكاراتها تقنينً   القانونية من صالحيات املحاكم اإلسالمية فيام يتعلق باألمور االقتصادية، وكان من

ولو تطلب األمر من األجانب جلب الخدمات املرصفية الحديثة إىل املنطقة، فالسبب هو فشل املؤسسات    1للفوائد.

املالية املحلية يف مواكبة العرص. عادًة ما تعزو الخطابات الشعبية هذا الركود إىل تحريم اإلسالم للفائدة، إذ يقال  

 اأجنبيً   ساورتهم شكوك جدية بشأن أسواق االئتامن بسبب ذلك الحظر، ولذلك تطلب األمر تدخاًل   إن املسلمني قد 

 2للحث عىل التحديث املايل.

مل يجرب التحريم القرآين املفرتض للفائدة أي مسلم يف أي هذا االدعاء يحتمل الشك.    إليهولكن ما يستند   

من القرن السابع، وجد    ا. اعتباًر اأو مقرضً   اواًء كان مقرتضً زمان أو مكان عىل االنسحاب من أسواق االئتامن س

املسلمون أساليب للتعامل بالفائدة دون انتهاك ظاهر التحريم. مل يصبح الدور املتفاوت للمسيحيني واليهود يف 

للنظر حتى أواخر القرن الثامن عرش. ففي السابق، اعتاد مقرضو األموال يف املنطقة عىل   اأسواق االئتامن الفتً 

ا املالية لألقليات عىل تطوير إعطائهم نسبًة قريبًة من نسب  النجاحات  ملسلمني. وباإلضافة إىل ذلك، مل تشتمل 

 تحققالبنوك املحلية. حني اكتسب املسيحيون واليهود مكانًة بارزًة خالل القرن التاسع عرش بصفتهم مرصفيني،  

أخر الرشق األوسط  ولذلك، كان تذلك بفضل املؤسسات التي زرعها الغرب وليس املؤسسات التي طوروها بأنفسهم.  

لطاملا خضعت أسواق االئتامن للقيود حتى يف  وعىل أي حال،  عن التحديث املايل ظاهرًة تجاوزت الحدود الدينية.  

وبالتايل ال ميكن أن يكون التحريم اإلسالمي للفائدة    3لألعامل املرصفية الحديثة.  اأوروبا الغربية التي تعد مهدً 

 ة املالية اإلسالمية عن ركب الغرب. السبب الرئييس وراء تخلف التنمي

إن تحديد األسباب الفعلية يقتيض البحث يف هذه املؤسسات املعنية. ما هي املعامالت املالية التي سمح بها  

املعني  اوعمليً   ااإلسالم نظريً  التخلف  املعامالت وكيف تطورت؟ كان هذا  التي حكمت هذه  املؤسسات  ؟ وما هي 

الحال بالنسبة للركود التجاري يف املنطقة. وكام سرنى، مل   كانكام    اسالمية األوىل، متامً يف املؤسسات اإل   امتجذًر 

األوسطية   املالية رشق  األسواق  تقدمت  الثانية  األلفية  بداية  ففي  مبارشًة.  مايل  بتخلف  املؤسسات  تلك  تتسبب 
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كميات كبرية من رأس املال الخاص   باملعايري العاملية السائدة، ولكنها مل تنجح يف التطور بطريقة تسمح بتعبئة

مع االستخدام للتقنيات الحديثة. وبذلك، تأسست البنوك األجنبية يف   ءملفرتات طويلة من الزمن، ولذلك مل تتال 

التاسع عرش باعتبارها جزءً  الفراغ وتعويض نقص   االقرن  الفشل، ومتكنت من ملء  من ردود األفعال عىل ذلك 

 البنوك املحلية.  

ائد، يبدو أن البدء بالنظر إىل التصور التقليدي الذي يربط التخلف املايل يف الرشق األوسط بتحريم الفو  

. رغم التهرب منه يف  امنطقيً   ا باستكشاف األثر الفعيل لهذا التحريم عىل الحياة االقتصادية اإلسالمية املبكرة أمًر 

من خالل تقنني الفائدة.    اممكنً   اان، انطوى هذا التحريم عىل بعض التكاليف التي كان إلغاؤها أمًر الكثري من األحي

ذه الخطوة حتى القرن التاسع عرش ألسباب متجذرة يف املؤسسات التي قلام تعترب معنيًة وعىل أي حال، مل تتخذ ه 

 بالتنمية املالية.  

 

 التحريم اإلسالمي للفائدة وأسبابه 

من الفوائد، بغض النظر    االرشيعة اإلسالمية الكالسيكية أن يكون كل قرض خاليً   تشرتط،  ايف أكرث تأويالتها تشددً 

أما املربر الرئييس فهو أن هذا التحريم مذكور يف القرآن. ما يحرمه القرآن رصاحًة هو الربا، عن حجمه أو غرضه. و 

عادًة ما تسبب   4وهي مامرسة عربية قدمية يتضاعف مبوجبها دين املقرتض إن فشل يف إرجاعه يف الوقت املحدد.

التوتر املجتمعي، لذا حرم اإلسالم اإلفقار  الربا مبصادرة أموال املقرتض أو حتى استعباده. ونتيجًة لذلك احتدم  

 5بتحرميه لهذه املامرسة. اواالستعباد لرد الديون فعليً 

للفائدة. ففي نهاية املطاف، ال تخاطر األرسة    اوأبديً   ا عامً   اليس من الواضح أن تحريم الربا يعني تحرميً  

لمقرض. وباملثل، ما من خطر جسيم يف متويل  ل  االحديثة التي تقرتض بفائدة لرشاء منزل بأن يصبح أفرادها عبيدً 

ألن املجتمع    ازراعة قطعة أرض من خالل االئتامن القائم عىل الفائدة. ومتامً لمزارع ثري من العصور الوسطى  

زعم مؤيدو التحريم الشامل أنه حتى املامرسات  من التحريم القطعي للفائدة،  ااملسلم ال يحتاج إىل االستفادة ماديً 

إثراًء غري خفيًة.    احميدًة تحمل يف طياتها أرضاًر   التي تبدو الفائدة  وبحسب رأيهم، يخلق كل شكل من أشكال 

. وعالوًة عىل ذلك، يتحمل املقرتض  امناسبً   امربر، فهي تسمح للمقرض بكسب عائد دون إعطاء املقرتض عوضً 

 6يمة.غري رضورية )غرر( حني يوافق عىل اإلرجاع حتى يف حال وقوع مصيبة جس رمخاط

من املخاطر الحتمية املرتبطة بالقرض. عليه أن    انصيبً   الهذا املنطق، ينبغي أن يتحمل املقرض دامئً   اوفقً  

للتنازل عن حقه يف السداد يف الحاالت التي ال يتمكن فيها املقرتض من الوفاء بالتزامه دون مشقة.   ايكون مستعدً 
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ولو أرص من أدان املدين الفقري عىل اإلرجاع، فهو بذلك فشل يف إظهاره لتعاطف مع أخ أو أخت يف وقت الحاجة. 

مذنب بسبب جمعه لرثوة غري   ا، فهو أيضً ولو أرص باإلضافة إىل ذلك عىل جني األرباح من خالل تحصيل الفوائد

 7.امربرة أخالقيً 

نشأ هذا التربير للتحريم العام يف مجتمع معتاد عىل القيود املالية. قبل اإلسالم بفرتة طويلة، تضمنت  

األوسط رشوطً  للرشق  القانونية  قانون    االقواعد  للمخاطر. حدد  املقرتضني  تعريض  من  معدل    حمورايبللحد 

يف املائة؛ باإلضافة إىل   20وعىل قروض الفضة بنسبة    ايف املائة سنويً   33قروض الحبوب بنسبة    الفائدة عىل

ألفية، أي حوايل عام   املدين لتصبح ثالث سنوات. وبعد مرور  امليالد،    600تقييده لفرتة استعباد  خفضت  قبل 

طة بتأخر االلتزامات. وأما حوايل  وحظرت العبودية املرتب  اقوانني سولون أو ألغت معظم الديون املوجودة مسبقً 

وفرضت   ايف املائة سنويً   8.33قبل امليالد، حددت القوانني الرومانية االثني عرش سقف معدل الفائدة عند    45عام  

الذين طالبوا مبعدل أكرب. الدائنني  الظروف الخاصة،   تومهام اختلف  8تعويضات تصل إىل أربعة أضعاف عىل 

املا القيود  هذه  جميع  يف  هدفت  يتمثل  والذي  االجتامعي،  لالستقرار  واملزعزع  املتفيش  الخطر  تقليل  إىل  لية 

االستعباد بسبب الديون غري املسددة. يف جميع أنحاء العامل القديم، مبا يف ذلك شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم،  

إىل أراض أجنبية. شوهت   بيع املتخلفني عن السداد بصورة روتينية يف سوق الرقيق، وشحنوا يف أغلب األحيان 

ولذلك،  ن.  و ن جشعو وكأنهم مستغل  اهذه التبعات الرهيبة جميع أرباح الفوائد، لذا بدا املقرضون الذين يجنون أرباحً 

تولد إثراًء غري مربر التحامل القديم الذي تألفه منطقة رشق البحر وجهة النظر اإلسالمية القائلة بأن الفائدة    تجسد 

 األبيض املتوسط ببساطة. 

مثة سوابق توحيدية يهودية لتحريم الفائدة، وليس تحديد سقف ملعدلها، وحتى مسيحية يف شكل أكرث   

ويف وقت الحق    10من الفقراء.جباية الفوائد    اأيضً   تحظر و   9التوراة اإلقراض بفائدة بني اليهود.  تحرملقد  رصامًة.  

قبل والدة اإلسالم بقرون، أدان الالهوتيون املسيحيون الفائدة واعتربوها أداًة للجشع. استند التحريم الشامل يف 

أقرضوا » املسيحية عىل قواعد العهد القديم وعىل العهد الجديد الذي حرم فرض الفائدة حتى عىل أكرب الخطاة:  

  ا جاء تفسري لهذا األمر يف العقيدة األرسطية التي اتخذت طابعً   11.«فيكون أجركم عظياًم ،  اوأنتم ال ترجون شيئً 

نقودً امسيحيً  النقود  تلد  ال  الرسقة.ا:  تساوي  والفائدة  العصور   12،  يف  بدأت  التي  املسيحية  الهواجس  ماتزال 

 يجر حقيبته معه إىل الجحيم. الوسطى بشأن الفائدة ظاهرًة يف تصوير الكنيسة األوروبية للمرايب الرشير الذي 

إن جميع سوابق تنظيم الفائدة تلك تنطبق يف املقام األول عىل قروض االستهالك. يف االقتصادات الزراعية  

، إذ متثل  االتي انترشت يف العصور القدمية، كانت قروض اإلنتاج والتجارة غري شائعة واقرتاض الحكومات نادًر 

تلبية احتياجات املعيشة الشخصية. وعىل أي حال، طبق الالهوتيون يف العصور  الغرض الرئييس من االقرتاض يف  
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الوسطى التحريم املسيحي للفائدة عىل قروض االستهالك واألعامل. وعىل نفس املنوال، فرس العديد من القادة  

 اإلسالميني األوائل تحريم الربا عىل أنه يشمل جميع أشكال الفائدة. 

عتبار قروض اإلنتاج القامئة عىل الفائدة غري إسالمية هي جعل الرشاكات التجارية ومن النتائج الطبيعية ال  

التي  الرشاكات  األوسط عىل  الرشق  التجار يف  اعتاد  طويلة،  بفرتة  اإلسالم  والدة  قبل  بطبيعتها.  إسالميًة  تبدو 

الرش  هذه  شكلت  الفوائد،  تحريم  مزايا  كانت  ومهام  والخسائر.  األرباح  أعضاؤها  بدياًل يتقاسم  امن لالئت  اكات 

مخاطر املشاريع املشرتكة بني املوردين ومستخدمي رأس املال.   بتوزيعالتجاري القائم عىل الفائدة، إذ سمحت  

دعونا نلقي نظرًة عىل رشاكة املضاربة التي يوفر فيها مستثمر ثابت رأس املال بينام يقوم تاجر متنقل باألعامل.  

القافلة التي تحمل بضائع هذه الرشاكة، يفقد املستثمر رأس ماله ويضيع عمل التاجر املنفق إذا نهب قطاع الطرق 

 هباًء، وبذلك يتقاسامن الخسائر فيام بينهام. ولكن إذا اقرتض التاجر من املستثمر بفائدة وكان عقد القرض قاباًل 

 للتنفيذ دون تكلفة، تقع أي خسارة عىل عاتق التاجر وحده. 

 

 تحريم الفائدة التهرب من  

ال تتناسب جميع املعامالت املالية مع منوذج الرشاكة التجارية. ال ميكن أن تبنى قروض االستهالك عىل مبدأ تقاسم 

من الناحية األرباح والخسائر، فاألفراد الذين اقرتضوا لتلبية احتياجاتهم املعيشية ال يسعون إىل جني أي عائد.  

عىل يشرتط  أن  املمكن  من  عىل  املبدئية،  حافزهم  األمر  هذا  سيكبح  ولكن  فوائد،  بال  قروض  تقديم  املقرضني   

اإلقراض. ومن الناحية العملية، عوض املقرتضون دائنيهم يف كثري من األحيان من خالل مدفوعات بلغت قيمة 

رة. أما  الفائدة. وبغض النظر عن األحكام املسبقة السائدة، مل يعترب هؤالء املقرتضون أنفسهم مستغلني بالرضو 

 سلوكهم املخزي املحتمل.  مبا يكفي لتربير   ااملقرضون فوجدوا بدورهم اإلقراض القائم عىل الفائدة مربحً 

من الفوائد. إنه ليس باألمر املفاجئ،  ابحسب ما نعرفه، مل يرتبط أي نظام حكم إسالمي باقتصاد خال حقً  

بني فرد وآخر. ضمت املجتمعات املسلمة من يبحثون عن االئتامن وعىل استعداد    اإذ أن تحمل املخاطر يختلف جذريً 

من يقدمون االئتامن وعىل استعداد لتحمل   الدفع مثن االمتياز املتمثل بتحويل مخاطرهم إىل اآلخرين؛ وضمت أيضً 

مثن ما. ومخترص القول إنه لطاملا كانت حوافز وفرص املشاركة يف صفقات االئتامن القامئة عىل    املخاطر مقابل 

وجد أدلة عىل الجاذبية امللحة للفائدة حتى يف عرص السعادة املتعارف عليه يف تالفائدة منترشًة يف كل مكان، إذ 

ر يف جزء من القرآن الذي يعود إىل أواخر ن تحرميه تكر إ حتى بعد تحرميه، حتى    ااإلسالم. مل يختف الربا متامً 

ولكن من املؤكد أن اإلسالم حرم االستعباد املتعلق بالديون،   13حياة محمد، وهو ما يشري إىل استمرار هذه املامرسة.



125 
 

وعىل الرغم من ذلك، شهدت    14إذ نفذ هذا الحظر عىل نطاق واسع حتى حني كانت العبودية يف حد ذاتها قانونيًة.

يف املائة    50من الفائدة، إذ بلغت    يف العامل اإلسالمي حتى يف العرص الحديث معدالت مركبةً   ااألقل منوً املناطق  

. ومن املمكن أن تحمل محديث النعمة مسؤوليات معينةً   الحال مع الربا، قد  كانإن معدالت كهذه، كام    15.وأكرث

فائدة غري قانونية؛ ومن السهل أن يستشهد املرء بالقادة  يذكر املرء بكل تأكيد األوقات واألماكن التي اعتربت فيها ال

. وصف الفقيه الرسخيس من القرن الحادي عرش خطيئة االذين صوروا الفائدة عىل أنها أمر غري أخالقي متامً 

الجناة ما يواجه    اوعىل الرغم من ذلك، نادًر   16وثالثني مرًة.  االتعامل بالفائدة باعتبارها أخطر من ارتكاب الزنا ثالثً 

 ال يفرض اإلسالم عقوبًة دنيويًة عىل التعامل بالفائدة.  17إدانًة أو حتى مالحقًة قضائيًة.

التقسيم    الفائدة شكلني:  التحايل عىل حظر  الرشعياتخذت مامرسات  املامرسة واالحتيال  يحيل  األول   .

اليومية دون رفضه من حيث   الحياة  والفكرة إىل مجالني منفصلني يف الخطاب، ما يسمح بتجاهل الحظر يف 

املبدأ. ويف التاريخ اإلسالمي القديم أمثلة مدهشة عىل التقسيم. ففي القرن السادس عرش، حدد السلطان العثامين 

ولكن مل يطبق األمر سوى عىل املعامالت  يف جميع أنحاء اإلمرباطورية،  يف املائة 11.5معدل الفائدة السنوي بـ  

يف إحدى    18التي استوفت خطاب املنع من خالل الحيل؛ وصادق عىل هذا األمر كام يجب رأي قانوين )فتوى(.

وعات الدراسات حول املامرسات االئتامنية خالل القرن السابع عرش يف قيرصي، بلدة يف األناضول، تبني أن مدف

الفائدة مل تكن عرفيًة وحسب، بل »مقبولًة ومعتمدًة ومصدقًة« من قبل علامء الدين والوجهاء )األعيان واألرشاف(،  

يف املائة وصيًة    20ومن الالفت للنظر أن املؤسسة اإلسالمية يف قيرصي اعتربت معدل الفائدة السنوي الذي بلغ  

ويف   20ىل أنهم غري صالحني برشط احرتامهم للمعدل املفروض.مل تعامل املقرضني أو املقرتضني ع  إذ  مقدسًة،

دراسة منفصلة حول املامرسات املالية خالل القرن ذاته يف بورصة، إحدى املدن الرتكية األخرى، تبني وجود دليل 

ل  يف املائة، وهو أقل بكثري من معد  10. وصل معدل الفائدة العريف يف بورصة إىل  عىل رشعيتها القامئة فعاًل 

قرب بورصة من طرق التجارة الدولية، الذي هو  الفائدة يف قيرصي. من املحتمل أن يكون سبب هذا االختالف  

وجود املقرضني املحرتفني يف هو  يسهل من إمكانية حصولها عىل االئتامنات. ولكن لرمبا يكون األهم من ذلك  

 آن واحد، يتمكن املتخصصون املاليون من ومن خالل تقديم االئتامنات للعديد من األشخاص يف  21بورصة وحدها.

 تنويع مخاطرهم، وبالتايل تقليل األقساط الالزمة للحفاظ عىل استمرارية عملياتهم.  

لدرجة أن    خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش، أصبحت املعامالت التي تنطوي عىل فوائد شائعةً  

أو رشاكًة. يف قضية   اعلقة فيام إذا كان العقد يتضمن قرضً املحاكم فصلت يف كثري من األحيان يف النزاعات املت 

: »شكلنا  منوذجية، يزعم تاجر عائد من رحلة تجارية أن حمولته رسقت أو فقدت يف حادثة مروعة، ويشهد قائاًل 

ي أنه  إىل أنه ال يدين للمستثمر بيشء. وأما بالنسبة للمستثمر فيدعي أنه أعطى رأس املال بفائدة، أ  ارشاكًة« مشرًي 
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املبلغ كاماًل  الفوائد املرتاكمة.    مخول باسرتداد  يف السجالت    كثري من هذه القضايا موجودة فعاًل باإلضافة إىل 

منها حل   اإن وجودها يف حد ذاته، باإلضافة إىل حقيقة أن كثرًي   22القضائية إلسطنبول خالل القرن السابع عرش.

 مثة نتائج قابلة للمقارنةو يؤكد انتشار االئتامن القائم عىل الفائدة ورشعيته.  لصالح الطرف الذي يطلب الفائدة،  

مصدرها دراسات ركزت عىل فرتات سابقة، إذ توضح وثائق جينيزا املذكورة يف الفصل الثالث أن شعوب    اأيضً 

ا االئتامن القائم عىل الفائدة يف أغلب األحيان خالل القرن  رشق البحر املتوسط، مبن فيهم املسلمون، استخدمو 

تجارة املسافات الطويلة، تشري املستندات ذاتها إىل روتينية  الحادي عرش. وفيام يتعلق بكل من مبيعات التجزئة و 

عىل رشوط   باالعتامد يف املائة  4إىل  ا تأجيل املدفوعات مقابل رسوم فائدة، التي تفاوت معدلها الذي وصل أحيانً 

   23الدفع، والسلع املتداولة، وظروف السوق.

للتهرب من الحظر فتنطوي عىل أدوات قانونية )حيل( تسمح بتحصيل الفائدة  طريقة االحتيال الرشعي  أما   

عىل   التخفيضات  من خالل  الفائدة  رسوم  تخفى  الحيل  هذه  إحدى  املفرتض. يف  الحظر  لخطاب  انتهاك  دون 

وبذلك تختبئ رسوم الفائدة  ويف حيلة أخرى يعطى القرض بعملة ما ويسدد بعملة أخرى،    24املسبقة.املدفوعات  

فكانت   األقل شفافيًة  الحيلة  أما  الرصف.  بيعتضمن سعر  بيعة نيعملية  كيف )   يف  إليكم  املخاطرة(.  أو  العناء 

يف املائة بني املقرض واملقرتض: يشرتي    15دينار وفائدة معدلها    100إلخفاء قرض بقيمة    استخدمت هذه العملية

يسدد خالل سنة   اديناًر   115، ثم يعيد البطانية ذاتها له مقابل  ا دينار نقدً   100املقرض بطانيًة من املقرتض مقابل  

دينار وينتظر املقرض    100بح املقرتض  واحدة. مع انتهاء الصفقة الثانية، عادت البطانية إىل مالكها األصيل ور 

  100بقيمة    ايف غضون سنة واحدة. تبلغ قيمة هذه املعامالت مجتمعًة ما يعادل قرضً   اديناًر   115حصوله عىل  

يف املائة، دون أن تنطوي كل واحدة من هذه املعامالت وحدها عىل أي فائدة.   15دينار وفائدًة مبعدل سنوي قدره  

األ  الشائعة  الحيل  املقرتض شيئً ومن  إذ مينح  القرض بضامنات صالحة لالستخدام،  للمقرض   امنتجً   اخرى هي 

، إال أن الهدف  ا، كحصان عىل سبيل املثال. ما من يشء غري قانوين يف إقراض أحد املعارف حصانً اباعتباره ضامنً 

 25يف هذا السياق متثمل يف إخفاء مدفوعات الفائدة.

تلطيفات لغوية مثل »دفع مقابل يشار إىل الفائدة باستمرار من خالل يف سجالت املحكمة يف إسطنبول،  

( الفراءçuka bahasıالقامش«  أنها  (، و»kürk semeni)  «(، و»مثن  العرشة عىل   ona« )ةعرش   إحدىمعاملة 

onbir hesabı ة(، و»عرشة طوابع عىل أنها إحدى عرش( »ona onbir pul hesabıو»ربح ،)»  (ribh  ،)  و»إنجاز

(، devr-i s¸erî(، و»تحويل ديني« )muamele-i s ¸eriyye(، و»إجراء ديني« )mârifet-i s ¸eriyyeديني« )

  26(. جميع هذه التلطيفات اللغوية غطت عىل ظهور األنشطة الخاطئة.murâbahaو»رسوم التمويل السلعي« )
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الدينية، عىل الرغم من أن رشعية أي شكل منها حصلت جميع أشكال االحتيال الرشعي هذه عىل املوافقة   

القانونية. اإلسالمية  املدارس  عرب  تختلف  أكرث    27قد  انتباه  لفت  الفائدة  حظر  تطبيق  استحالة  أن  الواضح  من 

، إذ يقول سيادات عيل خان إن »الطريقة البسيطة والعقالنية« للتهرب من رضورة إعداد  ا املفرسين القانونيني نفوذً 

وعىل    28غري إسالمي.  اجميع القوانني التي تعترب الفائدة أمًر   « لية مفصلة كانت »تعديل أو إلغاء أو إبطالتقارير ما

الرغم من ذلك، استبعد الفقهاء املحافظون هذه الخيارات عىل مدار أكرث من ألف عام، وكان ملعارضتهم هذه دور  

ذلك، اختار اإلصالحيون تلبية الطلبات املستمرة التي  يف ثني مؤيدي التقنني عن االنتهاك العلني للحظر. ونتيجًة ل

أبقى   مبارش،  بشكل  الحظر  معارضة  تجنبوا  وألنهم  املالية.  الحيل  خالل  من  الفائدة  مع  التعامل  يف  متثلت 

 اإلصالحيون دون قصد عىل الوهم القائل إن إبطال الفائدة أمر مرغوب فيه وممكن تحقيقه.  

 

 فائدة التكاليف املرتتبة عىل حظر ال 

للتغريات يف تفضيالت املخاطر الفردية.   اسمحت أساليب التحايل عىل حظر الفائدة بإعادة توزيع املخاطر وفقً 

يف العامل اإلسالمي ما قبل الحداثة خال من العوائق كام هو الحال  وعىل الرغم من ذلك، مل يكن اكتساب الفوائد  

ذا. مثلام ميكن الطعن يف عقود الرشاكة عىل أساس اشرتاط  بالنسبة لألنظمة االقتصادية العلامنية يف يومنا ه

 29دفع الفائدة، ميكن التنصل من الديون القامئة عىل الفائدة من خالل االدعاء بأن املقرض موافق عىل الرشاكة.

املرتبطة بها، إذ كان بإمكان أي قاض   ىعىل الدعاو   اوباإلضافة إىل ذلك، شكلت عدم رشعية الفائدة املستمرة تهديدً 

مل يكن من املستبعد أن يرفع هذا الخطر من املعدالت السائدة، إذ   30عىل الفائدة. اقامئً  افكر أن يبطل عقدً ال مستقل

كان من املمكن أن يسمح املقرضون الذين يسعون إىل تحقيق أكرب قدر من الربح ببعض من الحاالت التي تنطوي 

ويض. وبالتايل، كانت زيادة تكلفة االئتامن للجميع، مبن يف ذلك أصحاب املشاريع الذين يرغبون  عىل تجنب التع

 يف الحصول عىل رأس مال، مبثابة عاقبة وخيمة مرتتبة عىل حظر الفائدة. 

 ا، مثل بورصة وقيرصي، سببً اليس من املستبعد أن تكون سقوف الفائدة يف املناطق الليربالية اقتصاديً  

 تطبيق هذه السقوف، كان  يفعىل الرغم من أننا ال نعرف مدى االلتزام  و تكاليف اقتصادية منفصلة.    يف فرض

ماليً  عليها  ائتامنً اممكنً   اأمًر   ا التحايل  أن مينح  أي مقرض  السقف    ا. كان مبقدور  أعىل من  ألي مقرتض مبعدل 

بيعت عملية  من خالل  ببساطة  وذلك  عن طرينياألعىل،  أو  مالمئة  بيعة  غري   يف  الفائدة  يعادل  قبول ضامن  ق 

املالية،   املعامالت  الحيل من تعقيد  املحكمة املحصلة. وعىل أي حال، تزيد هذه  املعامالت يف  أن تسجيل هذه  إذ 

 يف بيعة من رسوم املحكمة  نييقتيض تسجيل كل خطوة من خطواتها بشكل منفصل، وبالتايل رفعت عملية بيعت
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. وباإلضافة إىل ذلك، كان  احكمة يف الوقت الذي يكون فيه واحد منهام كافيً بسبب رضورة وجود تسجيلني يف امل

عند تنفيذ أي حيلة، وذلك من أجل الحد من خطر استخدام املقرتض أو املقرض ملجموعة   اوجود الضامنات رضوريً 

من املعامالت املرتابطة فيام بينها لصالحه. ومن بني الضامنات الشائعة حينها هو وضع املستندات يف يد وسيط  

ولذلك، ال بد أن املستندات التي    31جدير بالثقة ومرصح له بتقديم مستند جانبي، إن لزم األمر، إللغاء معاملة فاسدة.

من الحيلة أسفرت عن زيادة تكاليف االئتامن، عىل الرغم من تسجيل عدد قليل من عقود    اأنشئت باعتبارها جزءً 

 القروض يف املحكمة.  

مل تقترص النتائج السلبية لحظر الفائدة اإلسالمي عىل التوثيق اإلضايف أو حتى التقايض، إذ كان أكرث  

أهميًة عىل املدى الطويل متمثل يف انعدام القدرة عىل مناقشة األمور التجارية واملالية والنقدية برصاحة  العواقب  

بذلك تطور العقلية   اوحرية، إذ أثر ما نتج من إفقار للخطاب العام عىل الفهم الفردي للقيمة الزمنية للامل، مؤخًر 

لعام والترصيحات الرسمية يف الزمان واملكان الذي تنظم فيه الرأي اكل من  قد يتوقع املرء أن يشجع    32الرأساملية.

الفائدة. ولكن عىل أي حال، سعت سلطات بورصة وقيرصي، حتى خالل    االفائدة علنً  عىل نشوء حركة لتقنني 

القرن السابع عرش، إىل الجمع بني األمرين: عىل الرغم من تقبلهم للفائدة بشكل أو بآخر، امتنعوا عن االعرتاض  

خدمًة ملصالحهم، أبقوا    اعتربونه قانونً التعاليم اإلسالمية التي حفزت االحتيال الرشعي. من خالل خرقهم ملا ي  عىل

عىل القانون ذاته دون أي تغيري. ويف تلك األثناء، حافظوا عىل الخطاب العام املتشبث بالرأي القديم القائل إن 

 الفائدة غري أخالقية بشكل أو بآخر.  

املكانة  للفائدة موضع شك    بقيت  بفائدة،   إذناألخالقية  االئتامن  تقبلت  التي  واألماكن  األوقات  حتى يف 

إحدى   يف  اإلسالمية.  الرشيعة  لنصوص  ممتثلًة  الفائدة  عىل  القامئة  القروض  عقود  من  العديد  بقيت  وبذلك 

زله للمقرض ثم يستأجره منه ، يبيع املقرتض منistiglâlاملامرسات العثامنية الشائعة التي عرفت باسم االستغالل 

من الواضح أن   33عىل الفور؛ وكان من املفرتض أن يعيد املقرتض رشاء املنزل يف نهاية فرتة القرض بالسعر ذاته.

وهذا  ،  اهذا اإليجار الوهمي، الذي خضع عادًة لسقف معدل الفائدة السائد، كان مبثابة دفعة فائدة محددة مسبقً 

املحاكم. ولكن إن فشل املقرتض يف إعادة رشاء منزله الذي باعه يف عقد االستغالل هذا، سمحت املحكمة   ما أدركته

  34للمقرض باالحتفاظ به بحجة أنه يجب اتباع ما هو مذكور يف العقد بحرفيته.

تباع من حيث املبدأ، يستطيع البنك أن يخفي رسوم الفائدة، بافرتاض ظهورها بشكل أو بآخر، من خالل ا  

الطريقة ذاتها. يف حال التخلف عن السداد، قد يفضل حتى أن ميتلك حق ملكية منزل املقرتض ألن تكلفة التصفية 

. وعىل أي حال، مل يكن من املستبعد أن ترفع هذه املامرسة من معدالت الفائدة  تصبح أقل حني ترفع الدعوى أواًل 
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ر. وبذلك، كان من املمكن أن يكون العائد الصايف للبنوك أقل  من خالل الحد من مرونة البنك يف تعامله مع املخاط

 مام هو عليه لو كان التعامل مع الفوائد أكرث حريًة وعالنيًة. 

كان الستمرار عدم رشعية الفائدة أثر عىل التحديث االقتصادي من خالل تثبيط املامرسات املالية الخالية  

لشخص يرغب يف تحويل أمواله إىل    الوسيط)سفتجة( الذي يحرره    سند االئتامن من الفوائد. لننظر إىل    اعمومً 

العمالء    الوسيط بني   وافق. وطاملا ي للوسيطمن وكيل    امكان آخر. يف هذا املوقع املختار، يتلقى حامل األمر نقدً 

النقل.  عىل مخاطر فقدان األموال خالل عملية    سند االئتامن يقيض  الذين ينقلون أموالهم يف اتجاهني متعاكسني،  

وعىل الرغم من أن الوسيط يحصل عىل تعويض، ليس بالرضورة أن يعترب مبثابة فائدة، إذ مل يكن للرسوم أي 

باستخدام األموال خالل الفرتة    ،ال املشرتي  ،وعىل أي حال، يتنعم الوسيط  35عالقة باستخدام املال من حيث املبدأ.

الفاصلة بني الرشاء واالسرتداد، وبذلك ميكن تخفيض الرسوم باالستناد إىل العائد الذي يتوقعه الوسيط من تلك  

، هذا يعني أن العقد يتضمن دفع فائدة خفية للمشرتي. إنه سبب  اممكنً  ااألموال. وما دام إجراء تعديالت كهذه أمًر 

فمن الواضح   36يبدو غري إسالمي بالنسبة لبعض منفذي الرشيعة اإلسالمية. سند االئتامنل من األسباب الذي جع

أن القيمة الزمنية للامل أثرت عىل العقد، إذ وجب عىل الوسيط دفع غرامة يومية يف حالة تأخره عن السداد بعد  

ة التي قدمها الوسيط للمشرتي تشمل  التاريخ املتفق عليه. أما السبب اآلخر للمعارضة الدينية فمتمثل يف أن الخدم

 37.االقضاء عىل املخاطر املالية أيضً 

من الناحية العملية، مل تحول املخاوف املتعلقة برشعية سند االئتامن دون استخدامه عىل نطاق واسع أو  

 والثامن عرش  وعىل الرغم من ذلك، تظهر بيانات بني القرنني الحادي عرش  38تنفيذه عىل امتداد العديد من املناطق.

أن الجدل حفز بعض التجار املسلمني، ورمبا معظم تجار شامل أفريقيا، عىل تقبل املخاطر املتعلقة بحمل مبالغ 

التقليل من استخدام سند االئتامن    عن  اوبذلك، أسفر حظر الفائدة أحيانً   39مالية كبرية يف الرحالت الربية والبحرية.

،  اود بالفوائد. وطاملا بقي النقاش الرصيح حول ما يحدد رسوم الوسطاء خامدً عىل األقل يف السياقات التي قد تع

تمثل لرمبا بالتأخري يف تقدم الفكر االقتصادي وتربير األخالق  واملالتأثري األكرث خطورًة عىل املدى الطويل    مل يزل

 االقتصادية وتحديث املامرسات االقتصادية. 

 

 وسطية األ كيف اختلفت التجارب الغربية عن رشق  

مع التجربة األوروبية. يف بداية األلفية الثانية، اعتربت الفائدة خبيثًة    ايتامىش أيضً   اإن العديد مام تحدثنا عنه آنفً 

بأنه رضوري   الحظر  املسيحيون  األخالقيون  برر  اإلسالمي.  للعامل  بالنسبة  الحال  املسيحية كام كان  أوروبا  يف 
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. وكام كان الحال  اني، ال سيام األشخاص الذين يواجهون خطر املوت جوعً لحامية الضعفاء من املستغلني الجشع

تحريم   عىل  لاللتفاف  استخدمت  التي  الحيل  عن  نظرهم  الرباغامتيون  الدين  رجال  غض  األوسط،  الرشق  يف 

البنوك املحلية يف الرشق   40الفائدة. افتتاح  ألفية من  البنوك إىل الغرب قبل نصف  الرغم من ذلك، وصلت   وعىل 

دفعت البنوك األوىل،   41.  1407، أما جنوة ففي عام  1401األوسط. افتتحت برشلونة أول بنوكها املرخصة يف عام  

وتلك التي جاءت بعدها، الفوائد للمودعني عادًة ووفت بالتزاماتها من خالل عوائد االستثامرات طويلة األمد. وكام  

الحديثة،   املرصفية  لألعامل  بالنسبة  اآلن  الحال  أن هو  اقتىض  ما  وهو  جزيئ،  باحتياطي  البنوك  تلك  احتفظت 

تزامنً  ولكن  املتوقعة.  السحب غري  عمليات  مع  للتعامل  إجراءات  وأن يضعوا  األموال  الطلبات عىل  مع   ايستبقوا 

أدى حتاًم  الجزيئ رشعيته، وقعوا يف فخ استثامر حصص أكرب من ودائعهم، وهو ما  إىل   اكتساب االحتياطي 

تجابت املدن من خالل تلبية متطلبات االحتياطي، وبذلك أعاد كل ابتكار مايل تنظيم الحوافز، وولد  اس  42اإلفالس.

 ، وشجع عىل املزيد من االبتكارات.  تحديات جديدةً 

ومل يكتمل خالل جيل واحد، إذ كان التطور   امل يكن تطور البنوك الغربية ونظامها املايل األوسع لحظيً  

يف بعض األماكن، سيطرت الجهات الفاعلة بخالف البنوك عىل    43بني بلد وآخر.  طويل األمد واألساليب متنوعةً 

إىل  مثاًل   1789الوساطة املالية حتى أواخر القرن الثامن عرش، إذ يدين سوق االئتامن الفرنيس بتطوره حتى عام  

. ساهم كتاب العدل، الذين اقترصت وظيفتهم التقليدية عىل  ا س املؤسسات التي نسميها اآلن بنوكًكتاب العدل ولي

مع   املعروفني  غري  واملقرضني  املقرتضني  مطابقة  خالل  من  املالية  التنمية  مجال  يف  القانونية،  العقود  تدوين 

إن جميع هذه   44القروض طويلة األمد.بعضهم البعض، باإلضافة إىل توسيع قامئة خيارات االئتامن املتاحة لتشمل  

يف ظهور البنوك، وذلك من خالل تعزيز املعارف والخربات بسامتها الرئيسية، مبا يف ذلك    االتطورات لعبت دوًر 

عامي   بني  فرنسا  ويف  الشخيص.  غري  أي  1770و  1660التبادل  العدل  يف  ،  كتاب  خاللها  منح  التي  الفرتة 

ان األول،  املقام  يف  املقرتض خفض  االئتامنات  بني  الشخصية  بالروابط  واملتعلق  القروض  من  البارييس  الجزء 

  45واملقرض بأكرث من الثلث.

إىل جنب مع التغيريات يف املواقف، إذ اعتاد املمولون األوروبيون عىل   اسارت التطورات املؤسسية جنبً  

الفائدة. أخالقية  بسبب  بالقلق  ال  46الشعور  وصايا  بني  كثرية  أمثلة  إلعادة  مثة  توجيهات  عىل  الوسطى  عصور 

وعىل أي حال، كانت املناقشات الكنسية حول الفائدة    47مدفوعات الفائدة أو التربع بالرثوة امللوثة بالفوائد للكنيسة.

كتاب   إليها  يستند  التي  االنطباعات  من  النقيض  عىل  عرش.  الثالث  القرن  منذ  وساق  قدم  عىل  األخالق  جاريًة 

وروح قبل   الرأساملية  الربوتستانتية  حتى  انتقاد  موضع  الفائدة  بخطيئة  القائل  الرأي  كان  لطاملا  ويرب،  ملاكس 

 رشعيًة باعتبارها عائد  ني األوروبينياإلصالح بفرتة طويلة. وبحلول القرن الخامس عرش، اعتربها معظم الالهوتي



131 
 

الفائدة املعقولة وغري املعقولة، وخصصوا  استثامر. ويف الوقت نفسه، ميز الناس من جميع مشارب الحياة بني  

ما حرمه   إذ أصبح عصيان  األخالقي،  التحول  اإلصالح من هذا  الثانية. عجل  الفئة  عن  الربا ليك يعرب  مصطلح 

أما مفكرو القرن الثامن عرش، مبن فيهم آدم سميث وديفيد   48.مقبواًل   اموىس من أمور ترض بالكفاءة املالية أمًر 

فواصلوا التقدم من خالل جعل الفائدة تبدو فاضلًة. وبحلول القرن التاسع عرش، مل يشكك  دفيل،  هيوم وبرنارد مان 

سوى قليل من رجال األعامل الغربيني يف أخالقيات الفائدة. مهد التطور األخالقي الطريق أمام التحديث املايل،  

 وراء الربح.   امن خالل توسيع نطاق اإلبداع وتهدئة حدة املخاوف بارتكاب الخطيئة سعيً 

فرتة ذلك التحول الغريب يف املواقف، أصبحت   خالل  أكرث  مسألة الفائدةيف  الرشق األوسط    استغرقكلام   

حذًر  أكرث  التجار   انظًر .  ااملناقشات  مخاوف  عن  التدريجي  وابتعاده  القدمية  الدينية  بالتفسريات  األمر  الرتباط 

ي مالئم للعمل املرصيف. إن شيوع االئتامن بفائدة، وحتى الرشعية واملنتجني، مل تبذل الجهود لتهيئة مناخ اجتامع

التي متنحها العديد من املحاكم للقروض ذات الفائدة املنخفضة، مل تنجح يف تغيري األخالق املالية. ويف ظل تلك 

ال  49عن تعويض املودعني أو استثامر األموال املخصصة للحفظ.  االظروف، امتنع املمولون عمومً  رغم من وعىل 

يف الحد من مخزون األموال املتاحة للقروض    عدم االلتزام الدقيق أو العام بأي قيود، كانت النتيجة الصافية متمثلةً 

ألفية و  الفائدة، عىل مدار نصف  الرسمي بحظر  اإلسالمي  االلتزام  السبب ساهم  اإلقراض. ولهذا  ازدياد عمليات 

 خضعت خاللها املواقف الغربية لعملية تحرير تقدمية، يف حرمان العامل اإلسالمي من املحرك األسايس للنمو.  

يف أوروبا الغربية. لقد نظرنا إىل   امبكًر ما من يشء حتى اآلن يفرس سبب اكتساب الفائدة لرشعيتها    نإذ 

التحديث املبكر لألسواق املالية يف الغرب، ولكننا مل نحدد سبب تأخر أسواق الرشق األوسط. ومن الجدير بالذكر  

أسواقه وفقً  األوسط  الرشق  الثالث عرش طور  القرن  إذ خدم    اأنه حتى  الفرتة،  تلك  السائدة يف  العاملية  للمعاير 

رش  سياق االقتصاد  يف  التجار.  ممويل  إىل  باإلضافة  واملرتهنون،  واملقرضون،  العمالت،  رصافو  األوسطي  ق 

ودفعوا عرب الوسيطني من خالل   اأنشطتهم التجارية، قبل ممولو التجار رشق األوسطيني الودائع، وقدموا قروضً 

الرقى(. بحسب ما الحظ أبراهام  )  سندات ائتامن قابلة للتحويل يف األرايض البعيدة وسندات إذنية ذات قيمة محلية

معقدًة إىل حد ما قبل ثالثة أو   أودوفتيش، اتخذت مثل هذه العمليات املالية منذ منتصف القرن الثامن »أشكااًل 

مل انطفأت شعلة   نإذ  50أربعة قرون عىل األقل من حصول أي يشء مشابه يف أوروبا خالل العصور الوسطى«.

 وسط يف حني بقيت شعلة الغرب مشتعلًة؟ اإلبداع املايل يف الرشق األ 

 

 الجذور التنظيمية للركود املايل 
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إذ قدم املمولون رشق األوسطي  التي تنطوي عىل تنظيم خدمات االئتامن،  حتى    نيتكمن اإلجابة يف االختالفات 

. مل تتمكن اأو بواسطة رشاكات قصرية األمد وغري تخصصية عمومً   االعرص الحديث خدمات االئتامن بصفتهم أفرادً 

سوى بأبسط عمليات  القيامهذه الرشاكات املالية من تجميع ودائع سوى من عدد قليل من املدخرين، ومل تستطع 

وكام كان الحال بالنسبة للرشاكات التجارية،   51التخليص، ومل متتلك القدرة عىل توفري خدمات االئتامن للجامهري.

لقيود األخرى لهذه املؤسسات البدائية هو افتقارها إىل الشخصية  سمح بإنهاء هذه الرشاكات عند الرغبة. ومن ا

باملشاركة معها. يف االعتبارية، وهو ما أسفر عن تقييد املعامالت املالية التي كان اآلخرون عىل استعداد للقيام بها  

ء مهامها. إن تأخر  الوقت الذي أنشئ فيه بنك مرص والبنك العثامين، مل يكن يف املنطقة أي منظامت قادرة عىل أدا

املسار التنظيمي للقطاع التجاري األوسع. قبل منتصف القرن التاسع   إذن تأسيس البنوك يف الرشق األوسط يعكس  

عرش، كانت جميع املؤسسات املحلية الخاصة يف املنطقة صغريًة وبسيطًة وقصرية األمد. وبالنظر إىل هذا النمط  

 املتكرر، كان من املمكن أن تكون بنوك الرشق األوسط حالًة شاذًة.  

يشكلون رشاكًة   اىل بغداد خالل القرن الثاين عرش ونتخيل خمسني فردً وليك نعرف السبب دعونا نعود إ 

بسيطًة هدفها تحقيق وظيفتني أوليتني بالنسبة لبنك تجاري حديث: قبول الودائع ومنح القروض. يجب أن يحل 

ن تعاد  عن أنه ينبغي أ   البنك ويعاد تنظيمه عند وفاة أي رشيك معني ليك تبقى األمور ضمن نطاق القانون، فضاًل 

التفاوضات يف حال اختار أحد األعضاء أن يسحب رأس ماله. ولكن هذه املتطلبات تجعل عمليات املؤسسة مكلفًة 

املمولون البغداديون تكرار هذه التجربة قبل أن يتحرروا من رشط إعادة التعاقد يف حال   تجنب، ولهذا السبب  اجدً 

 خسارة أي عضو.  

ويف تلك الفرتة، كانت الدوافع التي تشجع عىل عدم تكوين الرشاكات قويًة يف فلورانسا كام يف بغداد. مل   

يكن هناك أي وسيلة للقيام بأي أعامل مرصفية حديثة يف أي مكان يف الغرب. من خالل العديد من الخطوات  

بالرشاكات    ا األعامل املرصفية الحديثة، بدءً من الزمن، متكنوا من عبور الطريق إىل    اقرونً   استغرقتالصغرية التي  

واملرتابطة من خالل رشيك أو أكرث من الرشكاء املتعاونني يف أنشطتهم، ومن األمثلة   ااملتجددة وغري املحدودة زمنيً 

للنظام    ايف مثال عىل الرشاكات املتعددة املنظمة وفقً   ايش الذي تكلمنا عنه مسبقً تالبارزة عىل ذلك مرشوع ميدي

يش يف فلورنسا كان تسهيل عمليات  تحوري عرب العديد من البلدان. ومن بني املهام الجديدة لـ »محور« ميديامل

ازداد عدد أعضاء التكتالت املالية التي تستطيع القيام مبزيد من املهام املعقدة بعد أن هيمنت عىل   52التخليص.

اكات املالية بني خمس وسبعة مستثمرين غري شائعة،  التمويل األورويب. وبحلول القرن الخامس عرش، مل تكن الرش 

  53بل وكانت أعدادهم أكرب.
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 54مل يكن هناك أي مؤسسات مالية مبساهمني يصل عددهم إىل املئات أو اآلالف حتى القرن التاسع عرش. 

 55مبرور الزمن.  امع بعضهم البعض من خالل رشاكات ازدادت تعقيدً   وقبل ذلك الوقت، تعاون موردو االئتامنات

ويف غضون ذلك، بدأت تتضح مكونات األعامل املرصفية الحديثة. ساهم انتشار الرشاكات التي تنطوي عىل أعداد  

قليل  متزايدة من الرشكاء غري النشطني يف متهيد الطريق أمام البنوك املساهمة التي ال يعرف مساهموها سوى ال

 عن العمليات اليومية ويستطيعون نقل ملكية األسهم متى شاءوا. أما القبول املتزايد للرشاكات التجارية فكان عاماًل 

من العوامل املهمة األخرى يف القرن الثامن عرش؛ سهل هذا التطور االعرتاف بالقواعد التي متنح الوساطات املالية 

. وبفضل جميع هذه التطورات، باإلضافة إىل تعزيز حقوق امللكية  أهميًة برصف النظر عن مؤسسيها وموظفيها

يف املائة   14الخاصة، انخفضت معدالت الفائدة. ففي إنجلرتا تراجعت املعدالت املتعلقة باالقرتاض طويل األمد من  

 56. 1739يف املائة يف عام   3إىل  1693يف عام 

مل يشهد الرشق األوسط أي يشء مشابه حتى القرن التاسع عرش. مل ينتج القطاع املايل أي رشكات مساهمة 

أنه مل يشهد أي تعبئة جامعية ملرشوع خاص كبري. ويف غضون تلك الفرتة، قدمت بعض    ا محلية. ومن املهم أيضً 

. وعىل أي حال، مل يكن  اكبريًة، بالنسبة ملعايري يومنا هذا، لألفراد عادًة وللحكومة أحيانً   امن العائالت الرثية قروضً 

إليها عائلة فوغر منذ تسعينيات    من القطاع الخاص قادرون عىل مطابقة املقاييس التي وصلتنيهناك أي مقرض

، التي أثرت قروضها عىل توازن القوى بني األمراء. مل ميتلك أحد القدرة عىل متويل  االقرن الخامس عرش فصاعدً 

   57التي مولها يف املقام األول تجار أملان سعوا وراء األرباح. 1519مهام االكتشاف العاملية، مثل بعثة ماجالن عام 

 

 بدياًل  الوقف النقدي 

ال يعني القول إنه ينبغي   امميًز   اتطوريً   اإن حل اللغز املتعلق بسبب اتباع املؤسسات املالية رشق األوسطية مساًر 

أن ليستطيع  الرشق األوسط    كانلحوظ يف جزء من أجزاء أوروبا الغربية. لرمبا  عىل التحديث املايل اتباع املسار امل

مبقدورها أن تقوم   به، وكان من املمكن أن يؤسس منظامت فريدةً  اخاصً  ا باتباعه مساًر يتوصل إىل النتيجة ذاتها  

استالم الودائع الزمنية وتحت الطلب، وتجميع الودائع لتقديم قروض    – بواحدة أو أكرث من وظائف البنك الحديث  

الذين ال يعرفون بعضهم بعضً  العادية. وعالوًة ، واالستثامر يفاكبرية، ومطابقة املقرتضني واملقرضني   األسهم 

عىل ذلك، كان من املمكن أن تتحد سامت هذه املنظامت يف منظمة طويلة األمد وشبيهة بالبنك. كانت نقطة البداية 

 وهو البديل اإلسالمي لرشكة األموال.   –املحتملة لعملية تطورية تنتهي بتأسيس البنوك متمثلة يف الوقف 
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ن أصول الوقف من العقارات مبوجب الرشيعة اإلسالمية الكالسيكية، ولكن ، ينبغي أن تكو اكام نعلم أساسً  

وهو    –من أجل إضفاء الرشعية عىل ما عرف باسم »الوقف النقدي«    اخفف هذا الرشط يف بعض األماكن مبكًر 

ا وقف أصله من النقد. كان املستفيدون الرئيسيون من أصحاب الرثوات السائلة، مبن فيهم املقرضون، إذ فضلو 

عىل مالك العقارات. ولد الوقف    اتخفيف رشط األمالك الثابتة من أجل الحصول عىل االمتيازات التي اقترصت سابقً 

يف    ا، أصبح سائدً اأبدً   امن خالل اإلقراض بفائدة. وعىل الرغم من أن الوقف النقدي مل يكن شائعً   النقدي دخاًل 

تركيا يف  سيام  وال  عرش  والسادس  عرش  الخامس  املهيمنة   القرنني  القانونية  املدرسة  احرتمت  حيث  والبلقان 

ألن بعض القضاة املعينني يف تلك املناطق فرسوا قواعد الوقف بغري حرفية   ا. ونظًر ااالحتياجات التجارية نسبيً 

من أجل استيعاب مطالب املمولني وعمالئهم، أصبح من السهل عىل اآلخرين أن يفعلوا اليشء ذاته. وبذلك، انترش 

 ف النقدي بفضل تأثري املحاكاة يف الزاوية الشاملية الغربية للمنطقة.  الوق

من قانون    ن أن الوقف النقدي ينتهك كاًل و مل يرحب الجميع بهذا االنتشار، إذ اعتقد رجال الدين املحافظ 

وعىل أي حال،    58باالتهامات بعدم الرشعية، استند املدافعون عنه إىل الرباغامتية.  اواعرتافً الوقف وتحريم الفائدة.  

هل   59أخذ الجدل مجراه بحلول القرن السابع عرش، ومتتع الوقف النقدي برشعية كبرية يف املناطق التي ساد فيها.

الجديدة مكونة يف    فوقاكان من املمكن أن يتحول إىل بنك حديث؟ كانت أكرث من نصف األصول يف جميع األ 

لبى احتياجات مهمًة خالل القرن السادس    ا، من النقد، وذلك ألن الوقف النقدي تحديدً االغالب، إن مل يكن حرًص 

األ  تكون  ما  عادًة  ذلك،  ومع  وغالبً   وقافعرش.  باألصول،  قياسها  عند  صغريًة  القروض    االنقدية  منحت  ما 

  اإىل السعي خلف األمن املادي. ومتامً   السبب وراء شعبيتها يعود جزئيً كان ا  60من رواد األعامل.  للمستهلكني بداًل 

كام كان الحال بالنسبة ملالك األرايض، أراد املرابون حامية أصولهم من املصادرة والرضائب التعسفية. وباإلضافة  

دالت تتناسب إىل ذلك، ساهمت احتياجات مستخدمي االئتامنات يف زيادة شعبيتها. فرض املقرضون العاديون مع 

مع املخاطر التي تعرضوا لها بسبب حظر الفائدة. ولكن أينام متتع الوقف النقدي بقبول قانوين، متكن املقرضون  

يف نظام الوقف األشمل فساهمت يف حامية أنشطته   من فرض معدالت أقل. وأما القداسة التي اكتسبها بعد إدراجه 

   61القامئة عىل الفائدة من االتهامات باملعصية.

، بينام حد الوقف اأن مبدأ الثبات الدائم جعل الوقف القيايس لألمالك الثابتة غري فعال ديناميكيً   ارأينا سابقً  

النقدي من مخاطر االختالل الوظيفي. من خالل إعادة توجيه القروض ببساطة من مجموعة من املقرتضني إىل 

. يف الوقت الذي قد يكون فيه رأس اممكنً   االقطاعات االقتصادية أمًر مجموعة أخرى، يصبح تحويل رأس املال عرب  

  ا ، مل يكن التزام الوقف النقدي مقيدً ايف مزرعة يسوء فيها اإلنتاج تدريجيً   ااملال يف وقف األمالك الثابتة محصوًر 

 االتشغيلية. متامً سوى بالهيكل الزمني لقرضه. وعىل أي حال، خضع الوقف النقدي يف حد ذاته للعديد من القيود  
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كام كان الحال بالنسبة لصاحب وقف ألمالك ثابتة، قد يقيد الوقف النقدي مستفيديه وعوائده. وبالتايل، من املمكن 

يف املائة بالضبط وضمن حدود    10أن يكون صك الوقف النقدي يف القرن السابع عرش قد تطلب اإلقراض بنسبة  

احب الوقف وانحيازاته، عكست القيود املفروضة عىل الوقف النقدي  وباإلضافة إىل رغبات ص  62حي معني وحسب.

عادًة معدالت الفائدة السائدة عند استهالل املرشوع. وبطبيعة الحال، قد يحد ثبات معدل اإلقراض مبرور الوقت 

األ  يبق سوى خمس  أخرى، مل  أمور  الرشط من بني  قرن من   وقافمن ربحيته. وبسبب هذا  بعد مرور  النقدية 

  63زمن.ال

النقدية إىل تحديد معدالت إقراضهم؟ ألن الثبات الدائم واحد من   وقافما السبب الذي دفع أصحاب األ  

املبادئ املحددة لنظام الوقف النقدي، لرمبا كانت تلك الخطوة رضوريًة من أجل وجود وقف نقدي مؤهل ليك  

بي متطلبات ثبات الوقف. ويف واقع األمر، قد . كان األمر أقل ما يجب أن يفعله صاحب الوقف ليك يلايكون وقفً 

لدوام استمراريته.   ارضوريً   اتعترب مطالبة الويص بتحصيل معدل رمزي يتناسب مع النفقات املخصصة للوقف أمًر 

وجود اقتصاد غري متغري. ولكن يف األوقات التي تصاعدت خاللها املعدالت، مل   اإن مثل هذا املنطق يفرتض مسبقً 

 مهرب من وقوع املشاكل. يكن هناك أي 

مع ارتفاع   ااملراجحة، وذلك تزامنً لتحقيق الرثاء الشخيص من خالل    ايف واقع األمر، اكتشف األوصياء فرصً  

بعيدً  االئتامن  أسواق  االسمية يف  األ   ااملعدالت  من  األموال  اقرتاض  خالل  ومن  الوقف.  نظام  النقدية    وقافعن 

الخاضعة إلرشافهم، أقرض األوصياء األتراك مقريض األموال )الرصافني( بني القرنني السادس عرش والتاسع عرش  

. يف القرن السابع  من حساباتهم الخاصة يف املناطق التي ارتفعت فيها معدالت الفائدة. قد يكون االختالف هائاًل 

يف الوقت الذي فرض   ايف املائة سنويً   10.8ائدة تصل إىل  النقدية يف بورصة معدالت ف  وقافعرش، فرضت األ 

ن حصلوا عىل رأس مال مبعدل  يوقد عرف أن هؤالء اآلخر  64يف املائة.  25و   18فيه مقرضو إسطنبول معدالت بني 

النقدية ومعدل السوق يف إسطنبول. من الواضح    وقاف يف املائة، وهو معدل وسطي بني املعدل الثابت لأل   12.5

األو  واملقرضأن  لو فسحت صكوك نيصياء  ولكن  إسطنبول،  االئتامن يف  إىل سوق  األموال  تدفق  من  استفادوا   

 النقدية املجال أمام مرونة أكرث لكان بإمكانهم جني املكاسب التي جناها األوصياء.  وقافاأل 

بته إن منح الوقت  للتغلب عىل صال   امستعدً   ا بدائيً   امن الطبيعي أن ننظر إىل الوقف النقدي باعتباره بنكً  

الكايف لذلك. ولكن عىل أي حال، مل تكن العقبات التي تقف يف وجه التعديالت الالزمة بسيطًة. عىل النقيض من  

البنك الذي يجمع ودائع العامة، تشكل الوقف النقدي، كام كان الحال بالنسبة للوقف القيايس، بواسطة مدخرات  

ما ينجح التحايل   ا النقدية من تجميع مواردها. نادًر   وقاف لثبات الدائم األ عىل ذلك، متنع قاعدة افرد واحد. عالوًة  

القاعدة من خالل منح قرض أو منحة لوقف قائم. اتباع توجيهات    65عىل هذه  عىل الصعيد العميل، كان رشط 
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النقدية نوعت    وقافألن كل األ   االنقدية املشكلة. ونظًر   وقافوحده للحد من حجم األ   اصاحب الوقف بحرفيتها كافيً 

من حجم متوسط القرض.   احد ذلك الرشط أيضً مخاطرها عن طريق إقراض العديد من األشخاص يف آن واحد،  

ويف الواقع، استمر أثر التمييز بني الوقف واملرشوع التجاري الربحي حتى عىل الوقف النقدي. يف الوقت الذي 

ما فعلوه ولكن عىل    ا قرضون خارج نطاق الوقف من تجميع املوارد ضمن رشاكات مالية، وهو متامً متكن فيه امل

هذا هو العائق الذي    66النقدية من االندماج بغرض توفري االئتامن عىل نطاق أوسع.  وقافنطاق ضيق، مل تتمكن األ 

امتلكوا حرية    مل يكن هناك ما مينع املقرتضني من تجميع رأسحال دون تحولها إىل بنوك.   إذ  املال بأنفسهم، 

االقرتاض من عدة أوقاف نقدية. ولكن عىل الرغم من ذلك، تجاوزت تكاليف املعامالت املتعلقة بالعديد من القروض  

 . الصغرية تلك الخاصة بقرض نظري كبري واحد. ولذلك ال غرابة يف أن تكون األدلة عىل تجميع املقرتضني شحيحةً 

كان يجب أن يتغلب الوقف النقدي عىل قيود إضافية متعلقة بالرشيعة شبه البنوك،  تطور إىل ما ي يليك   

املفهوم، مل يصبح   بهذا  يلم  ال  االعتبارية. وبسبب وجوده ضمن نظام  الشخصية  االفتقار إىل وجود  اإلسالمية: 

قدرته عىل االستفادة من    عن  قط. حد هذا القيد من قدرته عىل زيادة رأس املال فضاًل   اقانونيً   االوقف النقدي كيانً 

 الفرص الجديدة يف السوق.  

 

 وصول الخدمات املرصفية الحديثة 

من الوقف النقدي. ونتيجًة ألوجه القصور    امل تستفد األسواق املالية أبدً يف معظم املناطق يف الرشق األوسط،  

املرتتبة عىل ذلك، بدأ التمويل واسع النطاق يف املنطقة، مبا يف ذلك إقراض الحكومات، عىل يد األجانب. رحب 

الرشق األوسط بالبنوك األجنبية يف القرن التاسع عرش، يف الوقت الذي بلغت فيه حصة أوروبا من التجارة العاملية  

ا  70نحو   رشق    67ملائة.يف  الرشكات  احتاجت  للتجارة،  العاملي  التوسع  يف  املشاركة  عىل  قادرًة  تصبح  وليك 

مزيدً  تدخل    ا األوسطية  االحتياجات،  هذه  تلبية  عىل  املنطقة  يف  املمولني  قدرة  عدم  بسبب  ولكن  االئتامن.  من 

 األوروبيون الستغالل الفرص الناشئة.  

د من املحاوالت الفاشلة إلنشاء بنوك صغرية، ولكن مل يخل األمر شهدت بدايات القرن التاسع عرش العدي  

 (.2-8و  1- 8تتالت العرشات من املحاوالت الناجحة يف منتصف القرن )الشكالن  68من بعض النجاحات.
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. )الصورة تقدمة  افرعً  16. افتتح هذا البنك 1864مكتب فرع اإلسكندرية للبنك اإلنكليزي املرصي الذي تأسس عام  1-8الشكل 

 ( www.egyptedantan.comماكس كاركيجي،  

(، ضمت قامئة البنوك 1856طنبول عام  ( والبنك العثامين )إس1855باإلضافة إىل بنك مرص )اإلسكندرية عام   

)القاهرة عام   اإلنكليزي املرصي  البنك  الفرتة كل من  تلك  لندن وبغداد )عام  1864التي تأسست يف  ( وجمعية 

ذات ملكية وإدارة أوروبية. اكتسبت البنوك الخاصة التي معظم هذه البنوك، إن مل يكن جميعها،    كانت(.  1864

كام فعلت البنوك التي ميلكها املسلمون    اميًة خالل تسعينيات القرن التاسع عرش، متامً غلب عليها الطابع املحيل أه

وعىل الرغم من اعتامد البنوك األجنبية خالل منتصف القرن التاسع عرش عىل إقراض   69خالل القرن العرشين.

املشاريع    اولت هذه البنوك أيضً الدول يف املقام األول، تلك التي عززت ديونها املتزايدة من رغبتها يف االئتامن، م

اإلسكان،   قروض  ومنحت  الودائع،  البنوك  هذه  قبلت  ذلك،  عالوًة عىل  الخاصة.  والصناعية  والزراعية  التجارية 

للمستهلكني. كانت معدالت الفائدة فيها أقل بكثري من تلك التي سادت يف األسواق القدمية التي هيمن    اوقدمت سلفً 

ومل مير وقت طويل قبل أن تظهر البنوك املتخصصة عىل الساحة، مبا يف ذلك البنوك   70.عليها املمولون املحليون

 . االتجارية تحديدً 

تتوافق هذه املشاهدات مع إطالق حمالت لفتح فروع جديدة للمصارف الكربى يف جميع أنحاء املنطقة، إذ  

املعدالت الباهظة وغريها من املتطلبات القاسية األخرى  كان الهدف منها مساعدة املزارعني والتجار يف الهروب من  

  71ملقريض األموال التقليديني.

http://www.egyptedantan.com/
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يف العام ذاته الذي تأسس فيه    1856نوافذ الرصافني يف فرع إزمري التابع للبنك العثامين الذي افتتح عام    2- 8الشكل  

 الفوتوغرافية( البنك. )الصورة تقدمة أور غوكتاس، مجموعة الصور 

 

يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، وحتى بعد ذلك يف كثري من األماكن األخرى، دفع الفالحون الذين مل  

عن استخدامهم ملحاصيلهم    يف املائة، فضاًل   100و   20يتمكنوا من االستفادة من البنوك معدالت فائدة ترتاوح بني  

ااباعتبارها ضامنً  النقيض من ذلك،  األوروبية إىل نحو  . وعىل  الزراعية  الفائدة  املائة.  4نخفضت معدالت   72يف 

أيضً  ارتفعت  التجارية  الفائدة  بلغت    اوحتى معدالت  إذ  التقليدية،  األسواق  القرن    24يف  املائة يف منتصف  يف 

نام يف املائة بي  18التاسع عرش يف كل من لبنان وسوريا. ويف غضون ذلك، دفعت نقابات الحرير يف إسطنبول  

ومع انتشار البنوك، استفاد املزيد من الناس من القروض الرخيصة    73يف املائة.  5دفعت نظرياتها يف ليون بفرنسا  

،  1909إىل حد كبري، ما قلل من حجم األوقاف النقدية. ويف عام . وباإلضافة إىل ذلك، ارتفع حجم اإلقراض  انسبيً 

قرضً  الحكومي  الرتيك  الزراعي  البنك  النقدية    اائتامنيً   اقدم  األوقاف  مال  رأس  إجاميل  أضعاف  إىل ستة  يصل 

  74.ااثني عرش ضعفً العثامنية، وأما البنك العثامين فقدم 

مل تقترص االختالفات بني البنوك الجديدة واملمولني التقليديني عىل املقاييس واملعدالت. ألنها تتمتع   

 ارفع دعاوى قضائيًة باعتبارها مؤسسات، حتى وإن كان األمر مقترًص مبكانة قانونية، تستطيع البنوك األجنبية أن ت

يف البداية عىل املحاكم األجنبية أو املحاكم املحلية التي تديرها القنصليات األوروبية مبوجب امتيازات طويلة األمد.  
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، واكتسبت املحاكم  استمرت إجراءات وقدرات هذه املحاكم يف التطور بالتوافق مع التطورات املؤسساتية الغربية

الحديثة   للبنوك  املحاسبية  باألنظمة  معرفًة  املثالالقنصلية  سبيل  العالقات عىل  فيه  تعمقت  الذي  الوقت  يف   .

 االقتصادية بني أوروبا والرشق األوسط، ساهمت هذه املحاكم يف نرش الخدمات املرصفية الحديثة.  

 

 أسباب تأخر التنمية املالية 

ن العديد من املؤسسات التي أعاقت املسارات التطورية املتجهة نحو الخدمات املرصفية تحدثنا يف هذا الفصل ع

الرشيعة   وفردانية  الوقف،  ونظام  اإلسالمي،  املرياث  ونظام  التجارية،  للرشاكات  اإلسالمي  القانون  الحديثة: 

كام كان الحال بالنسبة ألعراض    العوائق أخرى يف املنطقة. ومتامً   اسببً اإلسالمية. تحدثنا عن كل منها باعتبارها  

، كان تأخر التحديث املايل نتيجًة غري مقصودة للخيارات املؤسسية التي  االتخلف يف املنطقة التي ناقشناها سابقً 

إن   الثناء.  أهداف تستحق  إنهاء الرشاكة بوفاة الرشيك يعني حصول ورثته عىل ضامنسعت خلف  ات. اشرتاط 

وقواعد املرياث القامئة عىل املساواة قللت من التفاوتات يف الرثوة ومنحت النساء األمن املايل. أما تقييد صالحيات  

، متكنت فردانية الرشيعة اإلسالمية من االقامئني عىل األوقاف فعزز من سيطرة أصحاب األوقاف عليها. وأخرًي 

فيها هذه األحكام اإلسالمية قيد التبلور، مل يكن توقع    قت الذي كانت، يف الو اإعاقة الطائفية. قبل ألف عام تقريبً 

 ا، ومل يستطع أي شخص أن يتنبأ بأن التطور املؤسيس يف قارة غري مميزة اقتصاديً اممكنً   ا مساراتها التطورية أمًر 

 يف نهاية املطاف.  امخرًس  اسيجعل إدارة الشؤون املالية مبوجب الرشيعة اإلسالمية أمًر 

ل العملية التاريخية الطويلة التي بلغت ذروتها يف الهيمنة االقتصادية األوروبية عىل الرشق األوسط، خال 

برصف النظر عن العوامل لفشل الرشق األوسط يف تحديث مؤسساته املالية.    ا مبارشً   اأصبحت معارضة الفائدة سببً 

رائهم والسعي خلف االبتكارات املالية لو مل تكن  األخرى، كان رواد األعامل ليتمتعوا بحرية أكرب يف التعبري عن آ 

رشعية الفائدة موضع جدل. ولكن مل تعق مخاوف املسلمني بشأن الفائدة التطور املؤسيس أكرث من موقف الكنيسة 

مثاًل  للفائدة  املالية  املناهض  التنمية  صعيد  عىل  للفائدة  اإلسالمي  الحظر  فرضها  التي  الصعوبات  كانت  مهام   .

، كام حصل يف أوروبا، لو اتسع نطاق الرشكات الخاصة وزادت دميومتها. اممكنً   ا، كان التغلب عليها أمًر والتجارية

أن الحيل القانونية غري    افمن ناحية، كانت لتظهر الحاجة إىل املحاسبة املوحدة ولتدرك املؤسسات الجديدة تدريجيً 

ية ويعزز نفوذها السيايس عىل املحافظني الدينيني مالمئة. ومن ناحية أخرى، كان التحول ليقوي الطبقة التجار

 من خالل اإلبقاء عىل الرشكات الخاصة الناجحة.  
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خارجيً   املايل  التحديث  وراء  الدافع  كان  إعاقة   اإذا  هو  ذلك  وراء  الرئييس  فالسبب  املطاف،  نهاية  يف 

الوحيد،   النقدي فهو االستثناء  الوقف  التقليدية يف املنطقة ملسارات االبتكار املايل املحلية. أما ظهور  املؤسسات 

د  ولكنه يدعم االدعاءات التي وردت يف الفصول السابقة. سد الوقف النقدي الحاجة إىل وجود مؤسسة طويلة األم

، مل يتمكن من تجميع الودائع للوصول إىل اوقادرة عىل اإلقراض بفائدة. وعىل الرغم من ذلك، وألنه وقف تحديدً 

الحجم الكايف لتقديم قروض كبرية؛ ومل يستطع التكيف بشكل مالئم مع التغريات يف فرص السوق. وبذلك، يتبني 

 مركزيًة يف التحديث املايل الغريب.   اأدواًر  تأنه أدىن من األشكال التنظيمية األخرى التي لعب

فيام  أكرث ليرباليةً  كام كان الحال بالنسبة لليهودية واملسيحية، كان أمام اإلسالم فرصة لتبني تفسري امتامً   

يخص تعاليمه املتعلقة باملعامالت االئتامنية. يف واقع األمر، قامت أعداد كبرية من املسلمني بهذا التحول من خالل  

التحديث االقتصادي التي سعت إىل التغلب عىل التخلف. عىل الرغم من وجود حركات إسالمية مناهضة   محركات

إنها ال تتمتع بأي دعم يذكر. يتعامل معظم أعضاء منظمة الدول اإلسالمية، والبالغ عددهم  فللفائدة حتى يومنا هذا،  

 احرفيً  ادعوات اإلسالميني الذين يتبنون تفسرًي  ايً ، مع الفائدة باعتبارها قانونيًة، بل ويتجاهلون فعلنيستة وخمس

ولكن   إسالمية،  غري  الفائدة  أن  الدينية  التعاليم  عىل  نشأوا  الذين  املسلمون  يتعلم  اإلسالمية.  املالية  للتوجيهات 

الفائدة   التي تحظر  القليلة  البلدان  األحيان. يف  تناقضهم يف كثري من  يلحظوا  أن  بها دون  يتعاملون  معظمهم 

، تسهل الدولة ذاتها هذا التقسيم مبساعدة الثغرات القانونية ومن خالل التعامل مع االنتهاكات  اورسميً   انونيً قا

تسهل هذه االزدواجية الرسمية من    75تستحق اإلدانة ولكن ال تستحق العقاب الدنيوي.  باعتبارها إخفاقات شخصيةً 

 التعامل مع الفائدة دون التفكري يف أخالقيتها. 

تتعامل مع ضم    بنوك  تأسيس  التاسع عرش  القرن  األوسط يف  الرشق  فيه  بدأ  الذي  االقتصادي  التحول 

الفائدة عالنيًة ودون خجل. وعىل الرغم من رضورة هذا األمر يف سياق التحول الصناعي يف املنطقة، تعجبت 

سالميون إىل البنوك التي مجموعتان من املفكرين من تبعات الفائدة دون أي يشء آخر، إذ نظر االقتصاديون اإل 

لباحثني يف مجال التبعية  أما بالنسبة ل  76عىل التغريب املدمر.  انترشت يف سياق عملية التحديث باعتبارها دلياًل 

 77فاعتربوها أدوات إمربياليًة هدفها جعل املنطقة تعتمد عىل الغرب بشكل دائم.

التحديث امللحوظ يف القرن التاسع عرش  مل تفهم أي مجموعة من مجموعتي املفرسين تلك سبب حدوث   

وليس قبل ذلك، ومل تستطع تفسري سبب ترحيب مختلف األطراف املحلية، مبن يف ذلك التجار واملمولني املسلمني، 

حسنت املؤسسات الجديدة الغربية من قدراتها عىل  بالتحول املؤسيس. وبالنسبة للمؤسسات اإلسالمية السائدة،  

عن تخفيضها لتكاليف االئتامن. ويف غضون ذلك، حولت النظام املايل التقليدية يف الرشق    تجميع املوارد فضاًل 
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األوسط إىل عقبة اقتصادية. أما بالنسبة لتوقيت التحديث االقتصادي يف الرشق األوسط، فارتبط بالتطور البنيوي  

 بيعية للتطورات الهيكلية الخارجية. ألوروبا الغربية. وبالتايل، كان التحول املايل يف املنطقة مبثابة استجابة ط

تحدثنا يف الفصول الستة األخرية عن متهيد املؤسسات اإلسالمية التقليدية الطريق أمام التخلف االقتصادي  

، كانت املجموعات القادرة عىل القيام بأعامل  اهذا املنطق صحيحً من خالل تثبيطها للتحديث االقتصادي. إن كان  

للرشيعة اإلسالمية. وعىل   امؤسسات مختلفة لتتمتع مبيزة فيام يخص املسلمني الذين عاشوا وفقً تجارية يف ظل 

حرية القانون« التي متنحها الدولة التي يحكمها  »التحديد، كان املسيحيون واليهود املحليون ليستفيدوا من    هوج

يستفيد التجار األجانب من املعاهدات التي    املسلمون عادًة لرعاياها من غري املسلمني. وباملثل، كان من املمكن أن

. أول ما  اكانت لتمكنهم من القيام بأعامل تجارية يف ظل مؤسسات خاصة بهم. سنبحث يف هذه االحتامالت الحقً 

عىل    واأكرث من ألف عام ليك يحصل غري املسلمني    ومن بني ألغازه انتظارسنناقشه هو املسار االقتصادي لألقليات،  

 ونية تسمح لهم بتحقيق نجاحات تجارية ملحوظة. امتيازات قان
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 عنارص التخلف 
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9 

 أسلمة الحياة االقتصادية لغري املسلمني 

الثامن عرش القرن  أواخر  أو    آخريف الرشق األوسط عىل    رئييسمل يتفوق أي مجتمع ديني    ،حتى  التجارة  يف 

يف سياق تحديث االقتصاد مجاراتها  يف  ل املسيحيون واليهود تطورات فشل املسلمون  سجّ   ،التمويل. ومع ذلك 

غري متناسبة يف الحياة  و   الفتةً   أدواًرا  ،بدرجة أقلاليهود  و   ،اإلغريق واألرمن  أدى  ،القرن التاسع عرش. بحلول  العاملي

  ويف ذلك يكمن املسلمني.  أيًضا مقارنة بمستوى معيشتهم    وقد قفزخاصة يف املدن.    ،التجارية واملالية يف املنطقة

استعادة القدرة التنافسية االقتصادية الرامية إىل  أن إصالحات الرشق األوسط عىل مدى القرنني املاضيني  سبب  

 الوطنية تضمنت سياسات لتحسني الوضع االقتصادي النسبي للمسلمني.

ها. ألقليات نفس عشائرية او   ،واإلمربيالية األوروبية  ،الغرب غري املسلمني  محاباة تُعزى نجاحات األقليات إىل  

الجهود لفرض السيطرة األوروبية عىل الرشق األوسط  ف ؛يف القرن الثامن عرش مل يظهر  من هذه العوامل  الكن أيً 

األقليات عىل األغلبية يف    يبقى من غري الواضح سبب بداية تفوقإىل الحروب الصليبية. لذلك    متتد  مثاًل   اإلسالمي

الثامن عرش ويقال  ،القرن  ذلك.  قبل  ذاته  وليس  السياق  الفائدة  يف  نبذوا  املسلمني    أدوا و   ،التجارة  وا وازدر   ،إن 

عسكرية   االدعاءا   أعفىواجبات  املسلمني.  غري  مفتوح  نمنها  والثاين   إشكالية  يثري   جميعهاو   ،للطعن  اناألول 

  ال   يف وقت واحد. بعبارات أخرى،  وما بعده   أمناط ما قبل القرن الثامن عرشح  ما يوض  وليس من بينهاالتوقيت.  

  تلك الفرتة بداية انحسار األهمية النسبية يف سبب أو  قبل القرن الثامنعدم وجود اختالفات كربى  يفرس أي منها

 لمشاركة التجارية اإلسالمية. ل

الوجيهة   التفسريات  التجارية    ةغري متناسب  صورةاألقليات باستفادة  من بني  من فرص مامرسة األعامل 

فقد  متزايد؛    عىل نحومن الغربيني. لقد أثبتت هذه الفرص بالفعل أنها مربحة    كبريةً   اأعدادً   ضمتداخل شبكات  

ما زلنا بحاجة إىل توضيح سبب   ،عىل أي حالالقدرة التنافسية للمسيحيني واليهود املحليني.    مع الوقت  تزاد

. يتمثل أحد الغريب بالنهوضعىل فوائد أقل من الفرص الجديدة املرتبطة  ،عىل األقل يف البداية ،حصول املسلمني

 ، تقريبًا  يف القرن الثامن عرش  إثبات فائدة التواصل مع الغربيني لغري املسلمني  التحديات ذات الصلة يف تفسري

.  األجانبالتبادالت املفيدة مع    متنعقد  فشبكات األعامل بالرضورة منافع صافية ألعضائها؛    وليس قبل ذلك. ال تجلب

مع املؤسسات التي سهلت    ، إذ عززت عالقاتهاتحديث الشبكات الغربية نفسها  جرى  ،يف سياق التحديث االقتصادي

 .اضطردً م ربًحاالتبادل غري الشخيص. وهذا ما جعل التفاعالت مع الغربيني مربحة 
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 ، في ظل نظام الحكم اإلسالميف. عند املسلمنياملميزة   لتعددية القانونيةايكمن مفتاح التفسري الشامل يف 

مع اللجوء إىل قضاء    ،املحاكم اإلسالمية  فقه  نطاق  امرسة األعامل التجارية خارجمبللرعايا غري املسلمني    ُسمح

ر يطوت  مع  كبريةً   ملسيحيني واليهود ميزةً ايف غياب مشاركة املسلمني. أعطى اختيار القانون هذا    املحاكم املستقلة

بدأوا   الحديث.  لالقتصاد  القانونية  التحتية  البنية  الغربية  عرباقتصاديًا    زدهاراال بالغرب  األعامل  أساليب    ،تبني 

ا تقليديً   بفعل حرمانهملكن  ية لتسوية النزاعات.  واستخدام املحاكم الغرب  ،وتشكيل تحالفات اقتصادية مع الغربيني

القانونميزة  من   كأفرادو ملسلما  ُحرم  ،ذاتها  اختيار  الحديثة  املؤسسات  من  االستفادة  عليهم  و   ،ن  انتظار كان 

. كان االنقسام امللحوظ  اقتصاديً اوعليه متخلفني    ،ما جعلهم متأخرين  ،الصادرة عن الجامعةاإلصالحات القانونية  

عىل نحو    ،الرتتيبات االقتصادية املجتمعية نتيجة غري مقصودة وغري متوقعة لنظام قانوين تعددي مصمميف  

 منح املحاكم اإلسالمية الوالية القضائية عىل جميع شؤونهم القانونية.  طريقملساعدة املسلمني من  ،متناقض

البداية يتمتع   ،يف  واليهود مل  املسيحيني  التجار  أن  األدلة إىل   مؤسسية كبرية عىل   مكاسبوا بأي  تشري 

 ني املسلم  يف متتع   فهو ظاهر  ،وإن حققوا أيًا منهااملسلمني.    من  مورديهم وعمالئهم ورشكائهم ومنافسيهم  حساب

قانوينب أيًضا    أمنت،  يقني  املبدأ  يفورمبا  من حيث  القضاء.  للمسلمني يف  املؤيد  املؤسيس  كانوا    ،التحيز  رمبا 

طفيفة   بقيت  ثبت أن التكاليف املذكورة  ،محاكم غري املسلمني. ولكن لألسباب املوضحة أدناهيف    وجوًدا  أضعف

الركباملسلمون  خلف  تو   ،األقليات  رجحت كفةحتى وقت متأخر جًدا.   بدأ   ،عن    ا حقهامرسة  مب  األقليات  تعندما 

ومن قوانني    ،لصالح األنظمة القانونية الغربية. حدث هذا الهروب من الرشيعة اإلسالمية  ،ةمختلف  طريقةب  قانوينال

 ،عندما حصل مئات اآلالف من املسيحيني واليهود عىل الحامية الغربية ونقلوا تعامالتهم التجارية  ،األقليات املحلية 

 لقانوين اإلسالمي. إىل خارج النظام ا ،جزئيًا عادةً 

 . والثاينيف القرن الثامن عرش  ازدهار األقليات االقتصادي الرسيع   نواجه إذن لغزين مرتبطني. األول هو 

متتعهم بحرية اختيار    رغم ،  مامرسات املسلمني  مع  املامرسات القانونية السابقة لغري املسلمنيتشابه    يكمن يف 

 األول. عىل حلألن حله سيساعد  ،الثاين. نبدأ يف هذا الفصل باللغز القانون

 

 اإلسالمية   القانونية التعددية  

ايُعزى إىل اختالف  غالبًا ما    ،املجتمعات يف إنجازاتها االقتصادية  إن اختالف القانونية    األعامل لقامئة باألنظمة 

هنا  اليف    التجارية الحاسمة  واملقارنة  األوس  تظهرظل.  الرشق  الرشعية ملسلمي  الحقوق  ذمو ط  بني  أيأهل   ته، 

رم متتع أهل الذمة بحق نقدي يف نهاية املطاف حُ   ، واليهود فيه. رغم خضوعهم لقيود متييزية متنوعةنياملسيحي
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  ، حق اختيار القانون  ضمنوا  ،اإلصالحات العلامنية يف القرن التاسع عرش  حتى صعود اإلسالم    ذ منفن.  و املسلم  همن

رغم اختالف األساس العقائدي  و حرصيًا ضمن اختصاص املحاكم اإلسالمية.    وقعتالتي    ،باستثناء املسائل الجنائية

 إال أن مبادئه األساسية ظلت ثابتة.  ،لهذا االختيار مبرور الوقت

حيث من  فاختيار املحكمة؛    عن   ،قضايئختيار الال الذي سيعامل عىل أنه مرادف ل  ،اختيار القانونيختلف  

فإن اختيار القانون    ،يف السياق الحايلأما  .  ن ذاتهالقانو   بيف قضية معينة مبوج  القضاءيجوز ملحكمتني    ،املبدأ

، ألن محاكم كل دين أو طائفة تطبق قانونها املميز الخاص بها. كانت املحاكم غري  املحكمةاختيار  عادل  يما  دامئًا  

باملحاكم   إجامالً  املعروفة  واليهود  «املجتمعية»أو    «ئفيةالطا»اإلسالمية،  املسيحيني  مكنت  التي  املؤسسات  من   ،

 1(.9.1 الصورة) خاصةاملحليني من الحفاظ عىل هويات  

 

عدة مرات يف ظل    اأو بنائه  اترميمه  . أُعيددمشق. يرجع تاريخها إىل القرن املايض  كنيسة بيت القديس حنانيا يف  1-9الشكل  

 ( كرييبارمن تصوير عزت   الحكم اإلسالمي. )الصورة

القضايئ ن حق االختيار  و الرومان والبيزنطي  ضمن  إذاملنطقة.    إىلأدخل اختيار القانون    منمل يكن اإلسالم  

إسالميًا   اتفاقًاكان    حينهامظاهر هذه الحرية  أول  لكن    2لليهود واملجتمعات املسيحية املتنوعة، والحًقا للمسلمني.

االسم صاحب  إىل الخليفة عمر األول أو    وينسب عادةً   .يةعمرال   ةعهد المشرتكًا بني الطوائف يُعرف باسم  و واضًحا  

)ت الثاين  عمر  تجاه   3.(عام720  ويفنفسه  السياسات  الحكام يف وضع  من  العديد  استخدمه  القرون،  مر  عىل 

تكييف التعددية القانونية اإلسالمية مع االحتياجات    إثرنقطة مرجعية مشرتكة  يستمر بصفة  مل    لكنه  4األقليات.
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املتغرية ذلك .  اإلدارية  عىل  األمثلة  املل  ومن  اإلثنية  الجامعات  عربه  حافظت  يالذ  ةنظام  عىل   الدينية-العثامنية 

ولغاتها. استخدامه  5عاداتها  العثامإال    ،يةعمرال  ة عهد الأحيانًا    مرغم  الحكام  لجأن  عادةً أ نيني  السوابق    وا  إىل 

  ة عهد وال، أيدت تلك السوابق الحقوق واملسؤوليات املنصوص عليها يف الرشيعة اإلسالمية  عىل أي حالالعثامنية.  

 ال لبس فيها.بصورة القواسم الوظيفية وهنا يتجىل تشابه . يةعمرال

إن  و .  طويلةتكوين  يعني مروره بفرتة    اممن القرن التاسع،    إىل زمن أبكرميثاق عمر    من  نص رجع أييُ   ال

عزز سلطته  يكان ل  –ياإلسالم   السعادة  حكم عمر األول يف عرص  وقعفقد  –  يف اإلسالم  مبجلإسناده إىل عرص  

التحديات.   املبكر و   هطاما يهم هو ارتبو وحاميته ضد  الذمة  باإلسالم  بتجنب املحاكم اإلسالمية يف سامحه ألهل 

 العرب عىل النحو التايل: أهل الذمة  عهدة ال إحدى صياغاتتوجه سياقات ذات صلة هنا. 

ا منكم، أو من غريكم مل عىل أن نتتبع أفعالكم يف كل ما جرى بينكم وبني مسلم... وما بايعتم به كافًر 

ا له وإذا أراد البائع منكم، أو املبتاع نقض البيع وأتانا طالبً   .نتبعكم فيه، ومل نسألكم عنه ما تراضيتم به

ومن جاءنا   .ا أجزناه إال أنه إذا قبض املبيع وفات مل يردهكان جائًز ا عندنا نقضناه، وإن  فإن كان منتقضً 

منكم، أو من غريكم من أهل الكفر يحاكمكم أجريناكم عىل حكم اإلسالم ومن مل يأتنا مل نعرض لكم فيام 

  6.بينكم وبينه

التجارية واملالية التي   خضع املسيحيون واليهود إىل الرشيعة اإلسالمية يف جميع املعامالتيا لهذه األحكام،  وفقً 

 القضائية. ةيف اختيار الوالي  اكانوا أحراًر فمع غري املسلمني اآلخرين  أما يف معامالتهماملسلمني.  تضمنت

 

 الالحق   اختيار القانون املسبق أو 

  بعد .  )بعد االتفاق عىل الرشوط(  الحًقا)يف مرحلة مفاوضات العقود( أو  مسبًقا    اختيار الوالية القضائية إما  يكون 

ما مل   القانون )ب( بداًل من)أ(  الطرفان القانون يختارالكفاءة؛ لن  االختيار املسبق ، يعززطبًعا بالرتايض هاختيار 

القانون )أ(كليهام بصورة معادلة عىل أقل تقدير،    كفاءةا  يكن متوقعً  القانون    ةكفاءب  مقارنةً ،  أو تفوق  اختيار 

ذلك،  )ب( من  النقيض  عىل  امل  أمكن.  القضائية  الوالية  حساب    سبقاختيار  عىل  ميزة  لتأمني  واحد،  جانب  من 

 حولنزاع    دبرشاكة مبوجب القانون اليهودي. يف نهاية فرتة العقد، ي  تجمعهاماآلخرين. لنفرتض أن شخصني  

لعبة قانونية يبدو أنها    من االستفادة    ، متوقًعااإلسالمية  مبوجب الرشيعة  واألول يطلب االستئناف،  قسمة األرباح

 حساب رشيكه. عىل  االنتفاع عىل ظنًا منه أنه قادر؛ أثبتت فشلها 
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خارج النظام   املربمة   عقودال  بإبطال   تسمحو .  بشكليه  االختيار القضايئ  مةذهل الأل   يةعمر ال  ةعهدال  تضمن

فيام يتعلق بالعقود    مستحيلةً كانت  هذه االنتهازية    علاًم أنمسلم.    ِض قا  عرب املثول أمامالقانوين اإلسالمي ببساطة  

 األطراف  اتفاق  يف حال   نقل قضية خارج املحكمة اإلسالميةأمكن أهل الذمة  .  نفسه  اإلسالمي  القايض   التي يختمها

استخدام املحاكم    ومل يكن مبقدورهم.  ةية مامثلقانونحرية  أي  بمل يتمتع املسلمون    املقابلة،أما يف الجهة  .  جميعها

أن ترك اإلسالم مل يكن خياًرا وارًدا أصاًل، فالردة   حقيقة  إىل  إضافةً   املتوقعة.  املنافع، مهام كانت  اإلسالميةغري  

ختيار بني القضاة  باال لمسلمني  ل  سمح  ،النطاق  الفرتات والحاالت محلية  بعضيُذكر أنه يف    7تقابلها عقوبة اإلعدام.

الفقه اإلسالمينينتمامل العثامنيةف  8. إىل مدارس مختلفة من  الفرد  ،مثاًل   في مرص  وفق   محلاستئجار    استطاع 

  تسهيل عىل  ين  علامء د   أرشف  لقد  9حنفي.ال قانون املاليك أو  ال حنبيل والزواج يف اليوم التايل مبوجب  ال لقانون  ا

بصورة    التبديل  همأيد بعضو .  كافة  ا لتعاليم املدارس الكربىإصدار الفتاوى وفقً   طريقتبديل املدرسة من    عملية

عىل أي    10تفوق مدرسة أخرى يف هذه املسألة.بعتقاد  اال   هو  ، حتى التبديل املؤقت، رشيطة أن يكون الدافععلنية

؛ أو جعله  وشاع يف حاالت أخرى حظر الحكام التبديل  ا للوالء.ا رسميً تغيرًي   أحيانًا  تبديل املدرسة  اقتىض،  حال

  11.عديم الفائدة عرب عزل قضاة منتمني إىل مدارس غري مرغوب فيها

بينام    ،تجارية واملاليةمعظم املسائل ال  يف  رمزيةً   يف القضاءاالختالفات بني املدارس السنية الرئيسية  كانت  

أو   ةحنفيالقواعد  لا لوفقً   إن تقسيم ملكية  إذ  12.ملتقاضني املحتملني يف مسائل أخرىبني اجوهرية    بصورةأثرت  

ذلك،و   املستفيدينمجموعة    يفؤثر  يقد  ة  املالكي ومع  األسهم.  سائدة  توزيع  القضائية  الفوىض  تكن  يف    مل 

إىل  الخاصة،    يةالقانون  اتهمدرس  حسبقضايا املرياث  يف    البت  لعائالت اإلسالميةاعتادت ا  ؛االنقسامات العقارية

التبديل  القضاة  نبذ  واحد،    جانب  عائلة  أي    وقدرةمن جانب  معينة  تعضو يف  مدرسة  إىل  تسوية    رفض نتمي 

مل انتهازية.  ألغراض    تبديل املدرسة  ت محاوالتحبطأُ ا،  املسائل التجارية أيضً   يفا ملدرسة أخرى.  وفقً   العقارات

 اليهود واملسيحيني.  ب مقارنةملسلمني عند ا حينها  كبريةً  مشكلةً  املسبق لقانونااختيار  يشكل

غري الرسمي. ومع   التحكيم  بالقدرة عىل التامس،  أهل الذمةمتتع املسلمون، حالهم حال    املدنية،قضايا  ال  يف

ويف السياق حساب شخص آخر.    عىل  متوقعةلتحكيم ميزة  ا  وعليه مل يقدماألطراف،  جميع    اشرُتط موافقة  ذلك،

 اللتباسا ل مصدًر   مل يوجد ليكون الرشيعة اإلسالمية؛ والتحكيم    مستند إىلعقد  عىل    الَحَكم  تتفوق كلمةمل    العميل،

لذميني الذين يختارون مامرسة األعامل التجارية يف إطار  ا  بالنسبة إىلالرشيعة اإلسالمية    حال  كام كانالتعاقدي،  

حقائق النزاع والحقوق    يقوم عىلا  رأيً   بل  نفاذ،لإل   قاباًل   حكاًم   مكَ حَ . عىل أي حال، مل يكن قرار البديلنظام قانوين  

بناًء   13.القضائية  ملدرسته الفقهية  باعتباره مخالًفا  ئهإلغا  املتمتع بحق  ذات الصلة. وميكن استئنافه أمام القايض



148 
 

انتظرت    ما  ، محكمة عادةً اللجوء إىل محكمة إسالمية  خيار  ميلك املسلم الباحث عن قرار ملزم إال  ملعىل ما سبق،  

 الرشيعة اإلسالمية. عقوًدا تريض 

متتع مبدئيًا  واليهود    رأينا  املسيحيني  الديون   مبجموعةالتجار  وصكوك  التعاقدية  النامذج  من  أكرب 

استخدام    استطاعوايف الوقت نفسه،  ناسبًا يف حالة ما اتبعوه.  وما وجدوا منه موترتيبات املرياث.    واملستندات

ال  املسلمني يف  أساليب الذي   ،القايضإىل    همنزاعات  ونقل، ومحاكاة مامرسات املرياث اإلسالمية،  تجاريةاألعامل 

 .الذميون تلك التي بدأها هاجميع الحاالت املقدمة، مبا في النظر يفما اضطر إىل  عادةً 

القانونية»  مصطلح  يصف اجتامعي:  ما يفإىل حد    موجودةً   حالةً   «التعددية  طبقات متعددة   كل نظام 

االجتامعي  متنازعةورمبا   التنظيم  سمح    14.من  القانونية،  التعددية  من  األخرى  األشكال  اإلسالمي    الشكلمثل 

وبناءً ب والتجريب.  القانوين  املس  التنوع  وغري  املسلمني  من  كل  تحمل  ذلك،  املتطلبات عىل  بني  التوترات    لمني 

أسس جغرافية أو   حددتها  متداخلة  شبكات اجتامعية يف    غالبًا  وبني ادعاءات متباينة،  يةالجمرك القواعد  و   القانونية

التعددية القانونية  التي منحتها    الخيارات القانونية  شح حقيقة    عىل أي حال، تبقى مثريًة للفضول   .لغوية أو عائلية

 ا أعطته للمجتمعات الخاضعة.مقارنًة مب ، سياسيًا وعسكريًاهيمنوا الذين  ،لمسلمنيلاإلسالمية 

املؤلفات كيف    يعرض من  والرتتيبات غري عملية  القضايئ    ختياراال   سّهلعدد كبري  القواعد  من  التهرب 

األفراد  15الفعالة. اختيار  القانونية    اعتمد  والفوائد  عىلاألنظمة  التكلفة  الذين    نبذ   ما عنى رمبا  ،حسابات  أولئك 

 ،الخيارات التعاقدية ملزمة  جعلألن هذا املنطق يو .  ئةأو بطي  ة أو غري متسق  ةغري عادل  صورةبالتقايض ب  اشتهروا

شكله  باالختيار القانوين للذمي    تالتعددية القانونية اإلسالمية قرص   ولو أن.  ت قيد النظرفإنه ال ينطبق عىل الحاال 

 فيام يتعلق باملزايا املتصورة للرشيعة اإلسالمية.  موثوقةً  السلوكيات املستحثة أدلةً  لقدمت ،سبقامل

، لسبب محدد أال وهو النسبية  ءتهاحول كفا  قاطعةالقانونية عن معلومات  األقليات  مامرسات  تكشف    مل

الخيارات القانونية  تعدد أن مع. وقت، حتى بعد قبول قضاء محكمة محليةقدرة أهل الذمة عىل االستئناف يف أي 

القانونية األخرى  الرشيعة اإلسالمية أكرث مالءمةً   باعتباره  رمبا  ى أوحللمدعي غري املسلم   قد   لكنه  ،من األنظمة 

. مل تكن دوافع اختيار الرشيعة اإلسالمية كبرية  أهميةً   اليقني القانوين وإمكانية اإلنفاذ  أوىل   املدعي  أن  أيًضا  يعني

مزايا األشكال التعاقدية اإلسالمية   حولترمبا  األنظمة القانونية األخرى    وتعديالتمتعارضة وال ثابتة يف سياقها.  

اختيار القانون مسألة تجريبية   وسط من حريةانتفاع األقليات الدينية يف الرشق األ   يبقىعليه  عيوب واضحة. و إىل  

 . لذلك أنتقل إىل السجل التاريخي. تختلف اإلجابة عنها بني سياق وآخر
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 الخيارات القضائية قبل التحديث االقتصادي 

 ،واملرياث  ،والحضانة  ،والطالق  ،بالدين: الزواج  مبارشةً   ترتبط  قضايااملجال الطبيعي للمحاكم املجتمعية    يتضمن

يف النزاعات التجارية واملالية. تتمتع محاكم كل مجتمع ديني بسامت مميزة    تفويضهاأيًضا  جرى    ،والرق. ومع ذلك 

 ،بإسناد أحكامها  التجمعات اليهودية محاكم قانونية مكلفةً   أقامتاملتبادلة.    ايف ضوء استقالليتهمتوقع    أمر  وهو  –

 (. 2- 9إىل القانون اليهودي )الشكل  ،اريةتلك املتعلقة باألعامل التج هامبا في

 

يف    قرونعدة    . حكم حاخامه1694ترميمه عام    جرىيف أواخر القرن الرابع عرش، و   بُنيكنيس أهريدا، اسطنبول.    2-9  الشكل

 عزت كرييبار( ل القضايا بني اليهود العثامنيني. )الصورة 

أقيمت  و يهودية.  ال  ائلقبال  تريض ساعد قضاتهم املستثمرين والدائنني والتجار عىل صياغة عقود من املرجح أن  

 16إقامة رشاكات وإجراء ترتيبات ائتامنية.  منالتجار اليهود    لتمكني محاكم يهودية مؤقتة يف املعارض التجارية  

  تعاونو   ؛محاكم كنسية يرأسها أسقف أو مطران أو رئيس أساقفة أو بطريرك  بدورهم   أدار املسيحيون األرثوذكس

قضية عرضت    وملاصياغة الوثائق والوصايا واالتفاقيات التجارية.    عىل إخوانهم يف الدين  مع  مسؤولو هذه املحاكم  

  باتت  م هذه املحاكمأه  يُذكر أيًضا أن قيادة الفصل فيها وفًقا للقانون الكنيس.    مفرتًضاكان    ،أمام محكمة كنسية

األرثوذكيس    بيد أن    ،1453بعد عام  البطريرك  العثامنية آخر بقاياأي بعد  الدولة  ان   17ة.بيزنط  استوعبت    علاًم 

 18.عاتهم الطائفيةانز يف  للبتفقط عىل الشهود األرمن  تعتمد ااملحاكم التي إىل  لجأوا لتجار األرمنا

. استخداًما مكثًفا  النظام القانوين اإلسالمياستخدام    عىل  اليهود واملسيحيون املحليون  واظب  ،عىل أي حال

للغاية  إن   محدودة  املنطقة  يف  املسيحية  باملحاكم  املتعلقة  املسيحيني ب  مقارنةاألدلة  املحاكم    املوثق  ظهور  يف 
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أمام القايض مع شكاوى ضد إخوانهم  غري املسلمني    مثلغالبًا ما    19اإلسالمية كمتقاضني وشهود وأوصياء وعمالء.

يف   القايض  فصل فيها  ،مثل تلك بني اليهود  ،ذاته  حتى الخالفات الطائفية بني املسيحيني من املذهبو   ،يف الدين

األحيان.   الرشق   االستنتاجاتياُلحظ شيوع هذه  كثري من  القانونية يف  املامرسات  التاريخية حول  األدبيات  يف 

ليهود العثامنيني يف القرنني الخامس  ل  االحتكام الروتينيب  التي تنوه  العديد من الدراسات  ، حالها حالاألوسط

عرش والسادس  ا  عرش  اإلسالمية.إىل  عرش،    20ملحاكم  السابع  القرن  يف   األرمنية  قلياتاأل   لجأتيف   واليونانية 

 21األتراك يف املدينة.بنفس وترية  الخالفات املالية والتجاريةلحل  إىل املحاكم اإلسالمية ةقيرصي

مع و .  بصورة حرصيةتذهب بعض الدراسات إىل حد االدعاء بأن أهل الذمة استخدموا املحاكم اإلسالمية  

التي    هائاًل   ا عددً   هارصد القضايا  بدمشق    رفعتهامن  اإلسالمية  املحكمة  عامياألقليات يف سجالت    1775  بني 

نجوى القطان    تنفي  ،وفشلها يف العثور عىل أي إشارة يف هذه السجالت إىل محكمة يهودية أو مسيحية  ،1860و

هذا    منطقهاإن  .  فعالة يف املدينة باستقاللية قانونية  نيالذمي ن حقيقة متتعالتساؤل عبترشع و   22د أي منها.و وج

أو   ،يئمبدعىل أساس  املحاكم املجتمعية    ذكرتجنب  إىل  سجالت املحكمة   رمبا عمدت  فبدايةً   ،توترال  يخلق حالة من

الرشعية عىل   إضفاء  املنافسةلتجنب  القضائية  ببساطة    ،الجهات  باب أو  ثانيًا  من  االستخدام  »يختلف    ،العادة. 

املتناسب.    تواتر«امل املستحيل   ،القطان  فعلته  ما  اذوه  ،سكانيةال  الرتكيبة  إغفال  ذلك أنعن االستخدام   يجعل من 

 فإن  ،املحاكم اإلسالمية مثل جريانهم املسلمني. أخريًا  إىلألقليات يف دمشق  ل  الوصول اليسري  من حقيقة  التأكد

لفرد االمتناع ا  يستطيعتناسب لن يتعارض مع دليل االستقاللية القانونية املذكورة هنا. مثلام  املستخدام  ثبوت اال 

ومع ذلك    ،حرية رفع دعوى أمام محكمة مجتمعيةب  يقرر التمتعقد    ،حرية التعبريبدستوري  ال  هعن مامرسة حق

  إيضاح فقط إىل  بل تدعو  ،  اختيار القانونمن  األقليات    حرمانبيانات القطان    تثبتال    23يختار املثول أمام القايض. 

  عىل أعتاب   ،أماكن أخرىأقرانهم يف    مثل  ،للمحاكم اإلسالمية  يف دمشق  املكثف  استخدام أهل الذمةخلف  سبب  ال

 اإلصالحات املؤسساتية املستوحاة من الغرب يف الرشق األوسط. 

  بصورةأن األقليات لجأت إىل املحاكم اإلسالمية    يةانالسك  الرتكيبةتؤكد الدراسات التي تأخذ يف االعتبار  

يف املحاكم    قضائيًا ضد بعضها   األقليات  نشاط  تسلط الضوء عىل عدم التناسب بني  ،نفسه  . وعىل املنوالةمتكرر 

مقارنةً  الذين    اإلسالمية  السابع عرش  قاضواباملسلمني  القرن  آخرين. يف  رونالد    ،مسلمني  أجراها  لدراسة  وفًقا 

مسيحيًا واحًدا عىل األقل.  ،قربص  ،ثلث القضايا التي نظرت فيها املحكمة اإلسالمية يف نيقوسيا  ضم  ،جينينغز
24  

الوقت ذلك  من   ،يف  املسيحيني  نسبة  نيقوسيا  بلغت  وضوًحا  ،النصف  سكان  يظهر  م  املحاك  ستخدامهم ا  وهنا 

ب متناسب  صورة اإلسالمية  املحاكامت    مقارنةً   ةغري  من  املدينة.  أفرادمبسلمي  الواحد  بني  املسلمون   ،الدين    شغل 

انخفاًضا   اسطنبول يف القرن السابع عرش  شهدت  ،٪. وباملثل18.6  املسيحيني  مل تتجاوز قضايا  منها، بينام٪  81.4
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متناسب عدد   غري  املسيحيني    يف  بني  اإلسالمية    بني   وأاملحاكامت  املحاكم  يف  بني  ب  مقارنةاليهود  املحاكامت 

فقط من الدعاوى القضائية بني أتباع    ٪21.8إال أن    ،من سكان املدينة كانوا مسيحيني  ٪34.8أن    معاملسلمني.  

كانوا أقل خالفًا نسبيًا أو أقل  . يف غياب سبب لالعتقاد بأن املسيحيني  (3-9شكل  ال)هم  بين  أُقيمت  ن الواحدالدي

املحاكامت    اكبرًي   اجزءً   عالجواهم  أن  رمبا  نستنتج  ،تقاضيًا اإلسالمية. تضمنت  املحاكم  نزاعاتهم خارج نظام  من 

  ، ومن ثم   25.قضايا اإلغريق أو األرمن ضد أقرانهم من الدين ذاته  إىل جانب  ،اإلغريق ضد األرمنقضايا  املسيحية  

من   حتى  أقل  للمسيحيني  املخصصة  املحلية  املجتمعات  داخل  املحاكامت  نسبة    بني املحاكامت    إجاميلكانت 

 62املسيحيني.

 

يف املحاكم    داخل الدين الواحد املحاكامت    إجاميل الثالثة يف اسطنبول وحصصهم يف    دياناأل   حسب السكان    تقسيم  3-9الشكل  

سجالت محكمة اسطنبول يف القرن السابع عرش. حصة املسلمني  من  مأخوذة من عينة املؤلف    تاملحاكام  نسب :  مالحظةاإلسالمية.  

(، والحصص املسيحية واليهودية صغرية  16.67=    يتمن الداللة اإلحصائية )  ٪99.9عند مستوى    ة غري متناسب  صورةكبرية ب  هنا

متناسب  بصورة =  )  ة غري  املوجودة يف  9.22و  12.49يت  البيانات  إىل  السكان  تستند حصص  التوايل(.   إسطنبول كتاب    عىل 

 ملانرتان.

هو   ،إذن  ،هنا  التحديف.  انظام املحاكم اإلسالمية مفيدً   تمن األقليات وجد  كبريةً   تظهر األدلة أيًضا أن نسبةً 

يف    االقانونية. إذا كان أهل الذمة أحراًر   األقليات  التوفيق بني مبدأ التعددية القانونية اإلسالمية مع أدلة مامرسات

فلامذا استخدموا املحاكم    ،مجتمعاتهم املحلية  ضمنالعديد من نزاعاتهم    حقيقةً  وعالجوا ،الخاصة  هممحاكم  إقامة

 اإلسالمية مراًرا وتكراًرا؟ 

 

 دوافع اختيار املحاكم اإلسالمية 

جميع الخالفات التي   يف  الحرصيةالسلطة    وأن  ،من الواضح أن أهل الذمة تعاملوا عىل نطاق واسع مع املسلمني

تسوية القضايا أمام    قبلوامسلمني  عىل  وجود أمثلة    م . رغبيد القضاة  كانت  واحًدا عىل األقل  مسلاًم   ضمت طرفًا

  أن   وبالنظر إىل حقيقة  27استثنائية للغاية.  تت هذه األمثلة حاال إال أن املخاطر جعل  ،محكمة يهودية أو مسيحية
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  م باإلسالم نجد أن اإلملا   ،التعامل مع املسلمني يف بعض السياقات عىل األقل  تطلب  النجاح االقتصادي الشخيص

قاض أمام  للمثول  املسيحي.  عىل    نواجبا أمران    اكان  واالستعداد  أو  املحاكم    ولّداليهودي  الستخدام  حافزًا  هذا 

محكمة   عدّ ل جانب  فك  مختلفة؛إىل مجتمعات دينية    املنتمنيالتفاعالت بني أهل الذمة حافز عززته  وهو    .اإلسالمية

عىل أمل    املسلم  عادًة إىل القايض   بني مجتمعني مختلفني  الدعاوى القضائية  وعليه رُفعت  ،الطرف اآلخر متحيزة

 محايد نسبيًا.حكم  إصدار

إذا ظهرت فلتسجيل املعامالت املالية ومطالبات امللكية.    أيًضا   استخدم املسيحيون واليهود املحاكم اإلسالمية

، والتي عملت بصفة كاتب عدل  اللجوء إىل املحكمة األكرث موثوقية يف البالد  عتقادهمحسب ا  أمكنهم  ،أي مشكلة

أيًضا لحامية مصالحهعللتأكد والتحقق من أي وقائ  أيًضا، التسجيل اإلسالمي  يف حال    ا. اعتمدت األقليات عىل 

لرفع   ةاملناسب  مثلت املحكمة اإلسالمية الوجهة  غالبًا ما  ،لذلك اعرتاض الدولة أو األفراد املسلمني عىل حقوقهم. و 

 مجتمعيةمحكمة    رمبا أدى طلبو ؛  الخيارات القانونية  يفاالختالفات يف رسوم املحكمة قد أثرت    ال بد أن  28ى.الدعو 

تقليل تكاليف   بهدفبعض القضايا إىل القايض  إىل تحويل    29ما  منطقةمن املحكمة اإلسالمية يف    رسوًما أكرب

معظم   افتقرت   ذ، إ ولعل أهم من هذا هو سلطة اإلنفاذ العليا التي تفردت بها املحكمة اإلسالمية  30ببساطة.  التقايض

املجتمعية انتامء    ةخاص  دون نسيان عجزها بصورة  ،فرض عقوبات زمنيةصالحية  إىل    أيًضا  املحاكم  يف حال 

 . حسن نيةمجالس تحكيم أكرث من كونها محاكم   ت بصفةعمل حيث 31،ختلفةاألطراف إىل ديانات م

الفصل   عرضيف جوهر الرشيعة اإلسالمية. كام    كامنةً ا تزال أسباب أخرى لتفضيل املحاكم اإلسالمية  م

املجتمعات املسيحية يف الرشق  لقواعد  ثاًل امعىل األقل قدًرا من املرونة م  أتاحتفإن قواعد الرشاكة اإلسالمية    ،الثالث

متفوقة  ومزايا   ،األوسط مستغربًا.  ةاليهودي   اإلسقا عىل    جعلتها  يغدو  ال  ثم  املسلمنياختيار    ومن  غري   التجار 

ألفراد   مثال  وبذلك نحصل عىل  32.الدين نفسه  إىلهم  ئرشكا  رغم انتامءحتى القرن الثامن عرش    الرشاكات اإلسالمية

الرشيعة اإلسالمية من خالل االتفاق املتبادل، يف مرحلة التفاوض عىل العقد. جعل التجار    اغري مسلمني فضلو 

بالطبع سياقات بدا فيها جوهر الرشيعة    رُصدتو .  تشكيل الرشاكات اإلسالمية  عرب  واملستثمرون اتفاقياتهم ملزمة

تاجر يوناين ناجح لديه العديد من األطفال   رأىمسائل املرياث. رمبا    تتبادر إىل الذهن   وههنا  ؛امجحفً اإلسالمية  

 ، أعامله. ولكن حتى يف مثل هذه السياقات  يضعها أماملتحديات التي  إشكااًل بسبب اأن نظام املرياث اإلسالمي ميثل  

 .ةانتهازيألهداف  القضايئ نهجامل ملنع تبديل وسيلةً بصفتها الرشيعة اإلسالمية  فُضلت فرمبا

تتعدد األسباب التي  و تتوافق مبادئ التعددية القانونية اإلسالمية مع سجل مامرسات الذمي القانونية.    ،إذن

  تعذر إيجاد وحيثام    ة.العدالة اإلسالميإىل تفضيل    محكمة مجتمعية مستقلةاختيار    ملتمتعة بحريةألقليات اا  دفعت
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أثبتت فعاليةمحاكم محلية،    إقامة دليل عىل   الكفاية لجعل املحاكم    برزت غالبًا دالئل  املحاكم اإلسالمية مبا فيه 

 املحلية غري رضورية. 

كام سأبني و يحمل املنطق السابق تداعيات عىل تطور البنية التحتية القانونية بأكملها يف الرشق األوسط. 

 فإن حوافز استخدام املحاكم اإلسالمية دفعت األقليات إىل جعل أنظمتها القانونية أكرث تشابًها يف املامرسة  ،الحًقا

تلك    العملية القااإلسالميةمع  التعددية  القانوين. وهكذا حفزت  التجانس  اإلسالمية عملية  ثم حدت نونية    ، ومن 

التحديث  يف منحى  هذا التجانس    رأثّ من حيث املبدأ.    هتكفلبه و   تي سمحتال  ذاته  التنوع القانوين  بصورة متناقضة

ي  ذالفشل املصري ال  كان  ،الركود يف املجاالت ذات الصلة هنا  هاالتي أصاب  ،الرشيعة اإلسالمية  حال  مثل  ؛االقتصادي

 التحديث. الساعية إىلالقانونية  األقليات أنظمة  تنتظره

 

 ديناميات التعددية القانونية اإلسالمية 

اإلسالمي   املرياث  نظام  أن  السابقة  الفصول  التنظيمية    حرمأظهرت  القدرات  تطوير  من  األوسط  الرشق  منطقة 

ل التالرضورية  القدرة  استمرار  الناجحني  ملكيات  بعرثةوعرب  .  ةعاملي الة  ينافسضامن  الرشاكات    ،التجار  جعل 

اإلسالمية   األجل  محدودةالتجارية  لتطوير، و وقصرية  الضغوط  الالحق    ميثل. مل  منشآت معقدة  خفف  االفتقار 

ا للتجار ا كبرًي أصبح عائقً   لكنه  ،إضافية  تحديثات   منطقة أخرى  أي  تحققللتقدم التنظيمي مشكلة كبرية طاملا مل  

اإلسالمية    عاملنيال الرشيعة  الغرب    معيف ظل  التنظيمي يف  أدى  التقدم  أكرب وأكرث    نشآتإىل ظهور موالذي 

 دميومة.

وفًقا لقواعد املرياث الخاصة بهم وتطوير   تركة املمتلكاتالذمة بتسوية    سمح اختيار القانون ملجتمعات أهل

  ئيًا مبد  هذا عنىالتجارية.    مؤسسات األعاملالرشاكات املعقدة وحتى  ها  مبا في  ،أشكال جديدة من التنظيم التجاري

 كاهل التجانس القانوين    أثقل  ،العمليةيف املامرسة  أما  املسلمون.  اه  غري املسلمني الركود التنظيمي الذي عانتجنب  

 امليل نحو التوحيد القانوين فيام يتعلق مبامرسات املرياث. وهنا يتضح  .  ذاتها  السكان األصليني باملعوقات التنموية

، الرشعيني  ربط نظام األرثوذكسية اليونانية حقوق املرياث مبجموعة الورثة  ،مثل نظام املرياث اإلسالمي

  ، وهكذا  33عند اإلناث.  دون إغفال شح حقوق املرياث،  األحياء  والوالدين  ية وعىل األرسة النو ا  عمومً   اقترصت  التي

  املتبعة،  اعتامًدا عىل قواعد املرياث  امختلفً  تُقسم تقسياًم زوجة وولدين وبنتني  لعائلته املكونة منفإن تركة الرجل 

وصية.   عرب يحق لألب الترصف يف ممتلكاته    ،يونانية أرثوذكسية. يف النظام اليهودي التقليدي  مأ   كانت  إسالمية

يف حال  فإن البنات ال يرثن    ،إذا مات أحد الوالدين دون وصيةو خاصة.    معاملةً   ميكنه أن يعامل طفاًل أو أكرث   ذإ 
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فقد    ،ابن واحد  أكرث من  دو وج  أمامن الرتكة حتى تبلغ سن الرشد أو تتزوج.  يهام  إعالة كل  رغم وجوب  ،ابنوجود  

  34.اإلعالةحق    مل متتلك إاللكن األرملة    ،ورث الزوج من زوجته  لقد  اآلخر.  حصةاألكرب عىل ضعف    ل و حصعنى  

 امرأة يهودية  الرشيعة اإلسالمية. فكر يفو القانون اليهودي    بنيتسوية الرتكة    نالحظ بذلك االختالف امللحوظ يف

من    اجزءً لها    تضمنس  سالميةاإل تسوية  ، بينام كانت المتزوجة ال ترث شيئًا مبوجب القانون اليهودي من والدها

عىل أمل تحقيق    ،لقايضإىل ااملرياث    نزاعات  يف   أحيانًانياليهود واملسيحي  احتكام  امستغربً وعليه ال يغدو  الرتكة.  

  35.الخاصة بعد الخسارة يف محاكمهم أو ،مكاسب شخصية

 ، اتخذت عائالت ذمية كثرية إجراءات ملنع أفرادها من نقل روفًاألن انتشار مثل هذه الحاالت كان أمرًا مع

غري األقارب. األمالك لتركوا  و بعض املمتلكات    بوراثةقضاة املسلمني. وهكذا سمحوا للبنات    يد  املرياث إىلقضايا  

أقل   تواترىل املحاكم اإلسالمية يف اسطنبول بعالعائالت اليهودية واملسيحية نزاعات املرياث    عرضت  ،لهذا السبب

العائالت املسلمة أ   فيها  ؛ بلغت نسبة نزاعات املرياثمن  الواحد من غري املسلمني  قرباءبني  يف  فقط    ٪13  الدين 

 .٪41.2 غري املسلمني إىل إجاميل السكان والبالغة أقل بكثري من نسبة  وهو –القرن السابع عرش  

شجع األسلمة   هابل إن بعض  ؛لرشيعة اإلسالميةصالح اعن تنازالت ل  املجتمعيةا ما تغاضت املحاكم  كثرًي 

بشأن    هممخاوف عن  والكهنة    اتالحاخام  عرّب   ،عىل أي حال  36تقليل التدخل يف شؤون مجتمعاتهم.  بهدفالقانونية  

القرنني الثاين عرش والثالث  وىس وإبراهيم بن ميمون يفمل األجوبة الرشعيةمتتلئ و  .املامرسات اإلسالمية ترشيع

القرن السادس عرش  ودرد  ها مثلمثل  ،عرش اليهود يف    عرضبالشكاوى حول    ،صموئيل دي ميدينا يف  قضايا 

  لاسطنبو   مساعدة  األساقفة األرثوذكس يف بلغاريا  استجدى  ،أيًضا يف القرن السادس عرش  37املحاكم اإلسالمية.

املسيحيني عىل    هناك إىل تشجيع  قضاة املسلمون ال  عمد فقد  نع املحاكم اإلسالمية املحلية من خدمة املسيحيني؛  مل

 38لكنيسة.با  الخاصةللسلطة القضائية    اانتهاكًفيه    ورأوا  ،األساقفة  همن  اشتىك  وهذا ما   ،خدماتهم  االستفادة من 

حفالت الزفاف حضور  ا من  ن كنسيً و نع املطرودمُ   ؛الكنيس  الطرد  وحتى   ،نفي التعسفيال  الذميني   قادة  رد تضمن  

 39.يف مجتمعهم الدينية خدماتالوحرموا من والجنازات 

وقفت االنتامء إىل أقلية دينية القبول بعقد ضمني.    عنى  ،يف أماكن أخرى  الحال  كام  ،يف الرشق األوسط

املجتمعات املحلية إىل محكمة إسالمية.    داخلإحالة النزاعات  و   الحًقا العقد  يف  طعن  الإغراء  بوجه  العقوبات املعنية  

حافظوا إىل حد ما عىل القواعد القانونية  و   ،وهكذا جعلوا العقد الضمني بني األقلية وأفرادها أكرث إلزاًما نسبيًا

القرن    يفاستخدام املحكمة    إحصائيات  . وهذا واضح يفيةعمرال  ةالعهدعليه    نصتحًقا    طبقوا  عليهو   ،املجتمعية

 يف اسطنبول ونيقوسيا.السابع عرش 
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مراسيم   مثاًل  أصدرواف ؛خطوات لتعزيز املحاكم املجتمعية  يف بعض املناسبات اتخذ حكام الرشق األوسط 

الدينية  دعمت لألقليات  القانونية  ذلك    ،عليها  تأكيدال  أعادتأو    االمتيازات  يف سياق مفاوضات مع  أحيانًا  وكان 

وتنازلوا عن رسوم    ،اقبول قضايا غري املسلمني عشوائيً   بدورهم  رفض بعض القضاة  40وضع اسرتاتيجي.  لهمجتمع  

العقوبات التي فرضتها  كام هو الحال مع  و   41.جهات علياوامر من  اتباًعا أل كان ذلك  رمبا  و   ،التقايض يف هذه العملية

تعددية القانونية مصداقية العقود املربمة يف ظل  لعززت الجهود الرسمية لدعم ا  مجتمعات األقليات عىل أفرادها،

نكر القايض حق الشخص يف املحاكمة مبوجب الرشيعة اإلسالمية. أ نادًرا ما    ،عىل أي حالاألنظمة غري اإلسالمية.  

 بلوغحاول  أيًا منهم    بافرتاض أن  ،ومل ينجح أي مسؤول مسلم يف منع اليهود أو املسيحيني من مناشدة القايض 

كل من مامرسات املحاكم املجتمعية وتطور    يفالرشيعة اإلسالمية    نالحظ التأثري الهائل الذي أثرتهوبذلك  هذا الحد.  

عنداملذاهب   واألسلمةنيالذمي  القانونية  األوسط  األقليات  مامرسات  لها  خضعتالتي    ،  الرشق  ما   ،القانونية يف 

 يتجىل هكذا أمامنا.  ةنوين غري مسلم يف القضايا بني أتباع الديانات غري املسلمأضعف أي أسباب لتفضيل نظام قا

 . يف كثري من األحيان إىل املحاكم اإلسالمية هااألقليات الدينية قضايا إحالة خلفالسبب الرئييس 

 

 التحديث التنظيمي بني األقليات   يف اآلثار السلبية  

الخلفية  ضوءيف   يف  ، هذه  النظر  نعيد  يفالختالفات  اال   شح  فكرة  دعونا  االقتصادية   مجال  كبرية  اإلنجازات 

 فراداأل   تراجع  ،. بقدر ما أعاقت الرشيعة اإلسالمية التنميةحتى القرن الثامن عرش  للمجتمعات الدينية يف املنطقة

  أصابها الركود، التي  غري املسلمني  عند القواعد املالية واألشكال التنظيمية  فيام تعلق ب  ، خاصةً األديان  مختلفمن  

 إىل جانب تلك الخاصة باملسلمني.

البكورة القاعدة يف تسوية الرتكات؛ ومل يطور أي منها الهياكل حق  مل تجعل أي مجموعة من    ،يف الواقع

التي   الثامن عرش  األمر  الرشق األوسط يف نهاية  جلبهاالتنظيمية املتقدمة  القرن  الغربية. يف أوائل   ، من أوروبا 

  إدارة   من وجهة نظر مؤسسيةعليه يتضح  و   42رشاكات وفًقا للرشيعة اإلسالمية.التكوين  باستمرت جميع الطوائف  

األصلي واملسيحيون  أعاملنياليهود  غرار  هم   املجتمعيةذ ال  التسامح   عرب املسلمني.    عىل  املحاكم  تبنته  هذا    ي  مع 

املؤسيس تشجيعه  ،التوحيد  جعل    أسهمت  ،وحتى  الجامعاتيف  قواعد    كافة  وفق  املجاالت    متشابهةتعمل  يف 

املادي.  الرضورية التجارية اإلسالمية وغري اإلسالمية    التشابهتساعد أوجه    43للتقدم   عىلبني مامرسات األعامل 

أي منها أشكااًل حديثة من ، وعدم طرح  عىل املسلمني  تقدًما ملموًسا  حتى اللحظة  أي أقلية  تقدمتفسري سبب عدم  

 التنظيم االقتصادي مبفرده. 
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يف التفاوت    ظروف  جزئيًا إىل  رجعيُ االقتصادية    الرشق األوسط  مؤسساتيف  عدم الكفاءة الدينامية  إن  

خيار    كلها  املجتمعات  امتلكت  لومثل نظام امللل العثامين.    الالحقةاملتغريات    هامبا في  ،التعددية القانونية اإلسالمية

املحاكم    طُبقتو   ،القانون التاريخي    ،عاداًل و ا  جيدً   تطبيًقاقرارات  السجل    أن   ذلك .  عدة  يف جوانب  مختلًفالكان 

ومن ثم شعبية.  أكرث  القانونية    األقليات  أنظمة  جعلكان سيتقليص فرص التبديل الالحق للسلطة القضائية رمبا  

 ستثناءات للتجارللسامح بتقديم ا  ،املسلمني إىل إصالح نظام املرياث اإلسالمي  كانت ستدفعمنافسة قانونية    تنتج

 التحديث التنظيمي. مل الباعثة عىلبعض األنظمة    ستحظى بهاميكننا تصور الشعبية التي كانت  .  عىل أقل تقدير

ومن األمور ذات  عدم الكفاءة الدينامية التي لوحظت بالفعل.  يربر  كافيًا    معوقًاتكن التعددية القانونية اإلسالمية  

ي، فإن التجانس  التغيري التنظيم  مع  أكرث تالؤًما  هكانت مامرسات  لو  ، الذيا تفاصيل نظام املرياث السائدالصلة أيضً 

 .القانوين الناتج عن التعددية الرشعية اإلسالمية ال ينبغي أن يرض بالتنمية االقتصادية

 

 التجارية   األقليات والطريق إىل املؤسسة 

غياب   مناقشة  التجاريةعند  للتغيري    ،املؤسسة  فرًصا  خلقت  املحيل  باملجتمع  الخاصة  الدولة  سياسات  أن  رأينا 

املؤسسات  التنظيمي. أدى فرض الرضائب عىل األقليات إىل ظهور مناذج تنظيمية أولية رمبا حفزت تطوير قانون  

  يقدر   عيمجتمتحصيل الرضائب إىل زعيم    إحالةيف    فائدةً غالبًا ما وجد السالطني    ،. عىل مر العصورالتجارية

سلطة دينية. تفاوض   عادةً   تولت املهمة  ،ملجتمعات اليهودية واملسيحيةإىل ابالنسبة  أما  الرضائب.    دفععىل  ه  و ناخب

 ،يف ظل العثامنيني  avârızhane  ُسميتالتي  )  جامعتهالخاصة ب  «وحدة املساهمة»بشأن رضيبة    جتمعيالزعيم امل

 املالءة، أي القدرة عىل الدفع، استناًدا إىل   مع تقييم  ،عىل أرس الوحدة  قيمتهايقسم  عىل أن  (  ائبأي وحدة الرض 

من طريق  إىل تقليل العبء الرضيبي عىل مجتمعه    غالبًا ما سعىالحاكم،  عند التفاوض مع    44.شخصيةاملعلومات ال

 زعامءحكام استاملة حاول ال ،وبنجاح متفاوت 45حيل مثل التالعب بسجالت املواليد والتقليل من القدرة اإلنتاجية.

وكالء    عربالرضائب املبارش    اتبعوا فرض  ،املجتمعات املحلية للعمل كوكالء لهم. عندما تكون النتائج غري مرضية

ة  النائب  األصلية  املؤسسات التجاريةسلطة    هادف إىل تعزيزأي تحرك  اتخذت قرار مقاومة  خارجيني. يبدو أن الدول  

 لتنترص. امتلكت عموًما القوة الالزمة ،عرص الصحوة القومية ،األقليات الدينية. حتى القرن التاسع عرش عن

من   القدسيتضح  يف  العثامنية  والسلطات  اليهود  بني  عرش  السادس  القرن  تعامالت    حصول   سلسلة 

استئجار إىل   اليهودلة. سعى الفوائد املستحقة للدو  قيمةل وفًقامجموعات  عىل اعرتاف بكونها مجتمعات األقليات

أرض الستخدامها كمقربة املحاكم  لكن    ،قطعة  أمام  كيان جامعي  رغبتهم بصفةعدم وجود  تحقيق  من   منعهم 
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يتحمل كل منهم مسؤولية دفع ثلث اإليجار.  عىل أن    ،استئجار أرض بأسامئهمبعرض  ثالثة أثرياء    مجتمع. تقدم 

التي سجلت  خاطبت   اإلسالمية  عاًمااملحكمة  اإليجار مدة ثالثني  الجالية الثالثة بصفة    اليهود  عقد  »عضو« يف 

املقابرف  فكرة مهمة،  املثال  هذايحمل    46.ةهيئة متثيليك  هملم تعاملف  ،اليهودية يكن  اكتظاظ  قلق ملح   مل  مصدر 

 مجتمع يف هذا السياق بالذات. بأنهم مل يروا أي حاجة خاصة ملنح اليهود االعرتاف القانوين  وعليه ،للسلطات

الفرتة ذاتها الديون أو تحصيل الرضائب. يف  ردصعوبة  يف حالواجهت السلطات نفسها حوافز مختلفة 

من أجل  ترتب  من دين  بسداد جزء    همن أمر   مشتكيًاظهر يهودي فقري أمام القايض    ،1596عام    تحديًدا  ،تقريبًا

 شهد أن الجالية اليهودية يف القدس تفتقر إىل   ،جتمعه. وبطعن هذا الرشط عىل أسس قانونيةاملنفعة الجمعية مل

  أجربه عىل إال أن القايض    ،اصحيحً   تفسريًااملدعي الرشيعة اإلسالمية    تفسري أمام القانون. رغم    للوقوف  املكانة

االختالف بني    ما سبب.  قانونيةهذا السياق فعليًا شخصية    الجالية اليهودية ُمنحت يفيظهر هنا أن    47دفع نصيبه.

 وكان بعض دائنيهم من الشخصيات  ،املسلمني  الحاالت من  يف أغلبهذه القضية وحالة املقربة؟ اقرتض اليهود  

سداد الديون  ون نسيان أن  ، دكان رد الديون اليهودية مصدر قلق للمسؤولني الرسميني  ،. لهذا السبب وحده املرموقة

أرباحها الدولة    زادتاالنسجام بني املجتمعات املحلية واألسواق املالية. وهكذا  ب  آثاًرا إيجابية فيام يتعلق  حمل  املنظم

املعرفة   هذا الزعيم  امتلك   ،الحال مع الرضائب  كانأعباء الديون بني ناخبيه. كام    يوزعوجود زعيم مجتمعي    عرب

 .نفسهم وكالء الدولة لهلن يفع  أمروهو  ،تحديًدا دقيًقا املوارد تحديداملحلية الالزمة ل

ما   املسلمني  دعم وبقدر  املجتمعي لغري  الذايت  الحكم  التي حُ   ،الحكام  التنظيمية  الحقوق   منها  رموفروا 

نادًر  أنه عضو يف جامعة فرعية  نّ صُ   ما   ااملسلمون رسميًا.  املسلمني يف محكمة إسالمية عىل  املتقاضني  أحد  ف 

الحكم  ب  هداف متعلقةماليك. عندما تم االعرتاف بالتجمعات اإلسالمية أل   وأ   ،بكتايش  وأ   ،شيعي  وأ   ،تريك  –مسلمة  

مؤقتة.   تقسيامت  عىل أنها  نبثقةاملالتعامل مع التقسيامت اإلدارية    جرى  ،نظام االلتزام  كام هو الحال مع  ،الفعال

أقل تهديًدا نسبيًا لالستقرار   اعتبارهافال بد أن السبب هو    ،ُسمح لألقليات بتشكيل منظامت مجتمعية دامئة  وإن

السادس عرش القرن  استقالليته    استخدمأفىض    ،السيايس. يف  مسلم  غري  مجتمع  الكأي  ملقاومة  نظام  وسيلة 

  هذا ميثل تحديًا   بحجة أن   ،من املسلمني  مقاومةً   مواجهته  إىل  ،النطاق  إصالح مؤسيس واسعجراء  إل   أو  ،الحايل

 أو الهيمنة اإلسالمية. كان حشد الجامهري ضد املعارضة اإلسالمية املنظمة سيكون أكرث صعوبة. ،إلسالمل

و  بالنقابات  يتعلق  فيام  رأينا  االلتزامكام  الحديث   ،نظام  العرص  قبل  ما  فرتة  املسلمون يف  الحكام  فهم 

ويف سياقات   ةانتقائي  صورةب. لكنهم سمحوا بالحكم الذايت  ة الحكم استخدامات معاملة املجتمعات كوحدات ذاتي

كام فعلت املجتمعات    ،مؤسسة تجاريةأن املجتمع الديني يف الرشق األوسط رمبا نظم نفسه ك  معف  ،محدودة. لذلك 



158 
 

الغربية يف كثري من األحيان القوية وقفت يف طريقه. وهنا يكمن سبب آخر جعل الحياة   ،الدينية  الدول  إال أن 

 حياة األغلبية الدينية فيها. ب شبيهة ،ل القرن الثامن عرشقب ،االقتصادية ألقليات املنطقة 

 

 الدين واألداء االقتصادي 

الفكريمن    قسم كبرييتجاهل   الدين عىل   الرتاث  الحداثة  قبل  ما  األوسط  الرشق  تاريخ  املوجودة حول 

لتناسب   عدلت مامرساتها  املنطقة  الدينية يف  املجتمعات  أن  عمليً   ،السوق  واقعأساس  الا  ما جعلها  صلة عدمية 

أساس قامت عىل    الحقوق وااللتزامات القانونية  ألن  ،لدين أهمية كبريةا  رمبا اكتسب  ،بالنتائج الفعلية. ومع ذلك 

فإن السبب    ،الفرص القانونية يف تباين الرثوات االقتصادية  تفاوتتسبب  يمل    إنسياقات.  هذه ال  مثل  يف  مذهبي 

خلقته  هو الذي  الذايت  اإلسالمية  التقويض  القانونية  التفاوت  ،التعددية  هذا  سببت  وجه  وعززت  .  التي  عىل 

 االختالفات يف التنظيم التجاري والتمويل وتقسيم العقارات.الخصوص الحوافز الفردية التي أدت إىل تآكل 

الدين   عرش  التاسع  القرن  يف  االقتصاديون  املؤرخون  يعترب  أن  املرجح  غري  باألداء  ال  عديممن  صلة 

 أداء املسيحيني واليهود يف    الواضح  تحسنالبسبب  هذا  و االقتصادي النسبي ملجتمعات الرشق األوسط املتنوعة.  

 ؛ إنهوملاذا تُرك املسلمون وراءهم  ،يف هذا املنعطف التاريخي  ا ملحوظً   تحسنًاملاذا تحسنت حظوظهم  .  يف املنطقة

الذي   التاريخي اآلخر  الثامن عرش    الفروقات  انعداميف بداية هذا الفصل. مثلام ارتبط    حددناهاللغز  القرن  قبل 

 األسلمة. طابع الالحق مرتبطًا بنزع االنفصالكذلك كان  ،بأسلمة الحياة االقتصادية لغري املسلمني
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10 

 صعود األقليات الدينية يف الرشق األوسط 

الحرب العاملية األوىل وأعقابها، من ضمنها الغزو اليوناين   لقد شهد الصحفي الرتيك الشهري فالح رفقي أطاي 

لغرب تركيا وتعاون األرمن مع الغزاة الروس والفرنسيني. وهو يعزو رصامة الردود الرتكية إىل »شعور بالدونية«  

يني واألرمن  فنجاحات اليونان  1نابع من الهيمنة االقتصادية التي حققتها األقليات املسيحية يف األناضول بال منازع.

االقتصادية أججت الحركات االنفصالية التي حركت بعد ذلك الحمالت العسكرية الدفاعية، باإلضافة إىل اإلصالحات  

 االجتامعية واالقتصادية بعيدة النطاق، لعكس خسائر األتراك املوضعية.

القرن        العرب يف  املفكرين  املوضعية ردود فعل دفاعية من جانب  الخسائر  القرن  أثارت  التاسع عرش وأوائل 

العرشين الذين كانوا عىل اطالع باإلنجازات الغربية يف العلم والصناعة، والحظوا أن األقليات تعيش أوج تطورها  

وقد ُدفعت عجلة كل من القومية العربية والوحدة اإلسالمية جزئيًا بالجهود املبذولة لتحسني ثروات    2االقتصادي.

ذلك كان عنف الغوغاء ضد العرب املسيحيني نابًعا جزئيًا من انعدام األمن االقتصادي وك   3املسلمني االقتصادية.

 4الذي طوره العرب املسلمون ملواجهة التقدم املسيحي املطرد.

وبذلك يعد الصعود االقتصادي لألقليات الدينية يف الرشق األوسط، والخسارة املصاحبة يف األداء االقتصادي      

ن بني التحوالت االجتامعية األبرز يف العرص الحديث. وقبل أن نستكشف اآلليات االجتامعية النسبي ملسلميه، م

 األساسية، سنستعرض األدلة عىل ما استتبعه التحول.

 

 االنقسام الثنايئ الكبري يف الرشق األوسط 

سط ما قبل العرص  ال تتوفر إحصاءات إجاملية عن توزع النشاط االقتصادي بني املجتمعات يف منطقة الرشق األو 

الحديث، إال أن األبحاث التاريخية زاخرة باألمثلة عن مناطق شارك املسلمون يف تجارتها مشاركة كبرية، بل حتى  

مبستوى مرتفع بشكل غري متكافئ. فوثائق الجنيزا تشري إىل أن التجار املسلمني يف القرن الحادي عرش تقريبًا 

 5ة املحلية يف القاهرة، إىل جانب معظم تجارتها العابرة وملسافة طويلة.كانوا يسيطرون عىل قدر كبري من التجار 

وتقدم سجالت من مرص وسوريا يف القرن الخامس عرش ومن تركيا يف القرن السادس عرش صورة مامثلة: عىل  

 6الرغم من سيطرة املسيحيني واليهود عىل بعض األنشطة التجارية، فقد هيمن املسلمون عىل أنشطة أخرى.

وتعد السجالت القضائية من مدينة قيرصية يف تركيا يف القرن السابع عرش كاشفًة بالقدر نفسه. ففي ذلك       

يف املائة من سكانها مسلمني. ويف قضايا االئتامن التي تولتها املحاكم اإلسالمية، كان املُقرض    78الوقت، كان  

بعد قرن    7املسلمني كانوا ضمن ممويل املدينة الناجحني.  هذا دليل عىل أن  –يف املائة من الحاالت    82مسلاًم بنسبة  
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التجارية للبرصة بالعراق. الحياة  التجار املسلمون دوًرا مفصليًا بشكل غري متناسب يف  الزمان، أدى  من 
ويف   8

العثامنيني، ال سيام املرصيني؛ وتوىل  البحر األحمر يف أيدي املسلمني  التجاري يف  النشاط  الفرتة نفسها، كان 

املتوسط   البحر  عىل  رئيسية  مواٍن  أربعة  ويف  أسايس؛  بشكل  األسود  البحر  تجارة  املسلمون   الجزائر–األتراك 

،  1781و  1779وبني عامي    9.القوافل  لسفن   الرئيسيني  املستأجرين  األتراك  كان  –وخانية  وإسطنبول  واإلسكندرية

املسلمون   يشح  64شكل  الذين  العثامنيني  الرعايا  من  املائة  نسبة  يف  كانت  حيث  إسطنبول،  من  البضائع  نون 

وهذا صحيح، لقد كانت مشاركة املسلمني يف التجارة الثنائية مع    10باملائة.  58املسلمني من إجاميل السكان نحو  

إال أنه، حتى القرن الثامن عرش، كانت تجارة الرشق األوسط مع األماكن األخرى ذات    11أوروبا الغربية محدودة،

 12كرب، ومل يكن دور املسلمني ضئياًل يف أي من املراكز التجارية الرئيسية األخرى.وزن اقتصادي أ

بناًء عىل هذا، يتعارض األدب التاريخي مع وجهة النظر السائدة بأن املسلمني عادة ما تركوا التجارة لليهود      

ا التصور الخاطئ، كان التجار  ومع ذلك، بحلول القرن التاسع عرش، وهو الوقت الذي ترسخ فيه هذ  13واملسيحيني.

واملمولون املسلمون قد تنازلوا عن حصة كبرية من السوق لغري املسلمني املحليني. ويف وقت سابق يف أواخر القرن  

أغلبية   ذلك، شكلوا  قبل  الكربى. حتى  املدن  تجارة  واليهود عىل  واألرمن  اليونانيون  التجار  هيمن  الثامن عرش، 

توسطوا بني التجار الغربيني واملحليني. وقد قام الوسطاء املسيحيون واليهود، الذين  ساحقة من الوسطاء الذين  

الواردات   بتوزيع  متزايد،  بشكل  الغربيني  مامرسات  وكذلك  املحلية  االقتصادية  باملامرسات  دراية  عىل  كانوا 

ليني. وال تجد الدراسات حول  األوروبية، وترتيب رشاء البضائع املتجهة إىل الغرب ونقلها، ومطالبة املَدينني املح

التجارة البحرية العثامنية يف القرن الثامن عرش أن األقليات غري املسلمة أدت أدواًرا رئيسية فحسب، فهي تظهر 

 14أيًضا أن حصة املسلمني قد تراجعت خالل ذلك القرن. 

املسلمون يف اإلمرباطورية العثامنية ال وقد استمرت هذه النزعة. فبحلول نهاية القرن التاسع عرش، كان التجار       

محالة العبني ثانويني يف تجارتها الخارجية مع أوروبا؛ ويف الداخل أيًضا، تراجعت شعبيتهم أمام األقليات املحلية.  

ومام ال شك فيه أن عدم التوازن مل يكن بالوضوح الذي جعله التقرير األورويب النموذجي يبدو عليه. فقد واصل 

األتراك والعرب وغريهم من املسلمني هيمنتهم عىل التجارة بني الريف واملدينة يف العديد من املناطق املسلمون  

ذات األغلبية املسلمة، ومعظم التجارة الساحلية التي تجريها السفن الصغرية، والتجارة بني دول إسالمية معينة 

 ح ساحق لألقليات. ومع ذلك، كانت الصورة العامة مبرشة بنجا  15عىل الصعيد الدويل.

يف منطقة البحر األسود مثاًل، أصبحت أعامل االسترياد والتصدير تحت سيطرة التجار اليونانيني واألرمن. فوفًقا       

، من بني أربعة عرش وكياًل تجاريًا رئيسيًا يف طرابزون، كان ثالثة منهم فارسيني  1884لوثيقة بريطانية من عام 

ًرا، كان ثالثة منهم أتراكًا وواحد  وواحد سويرسيًا والبقية كانو  ا يونانيني أو أرمن. ومن ضمن ثالثة وثالثني مصدِّ

ًرا الباقون كانوا مجدًدا يونانيني أو أرمن. ومن بني ثالثة وستني مستورًدا   سويرسيًا، والتسعة والعرشون مصدِّ
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باملائة    54قي. يف ذلك الوقت، كان  رئيسيًا، عرشة منهم فقط كانوا أتراكًا؛ وشكل املسيحيون املحليون معظم البا

 (.1-10باملائة )الشكل    40من سكان طرابزون من املسلمني، معظمهم من األتراك؛ وشكل اليونانيون واألرمن 

 

 

(. التعدادات السكانية لعام  1848( وبريوت )1884نسب األقليات يف قطاعي االسترياد والتصدير يف طرابزون )   1-10الشكل  

: عن طرابزون: املصادر، عىل الرتتيب(.  χ2(1  =)66    &49التوزيع لكل من طرابزون وبريوت مختلف إحصائيًا )  :مالحظة.  1891

 . 14.11؛ عن بريوت: لبيك، »املجتمعات املسيحية«، الجدول 303, 92 – 289تورغاي، »التجارة والتجار«، الصفحات 

راكز الرتكية الرائدة. وقد سيطر اليونانيون اإلثنيون ويف سوق التجارة يف منطقة املتوسط، كانت إزمري إحدى امل     

عىل الحياة التجارية يف إزمري منذ أواخر القرن الثامن عرش حتى أوائل القرن العرشين، إذ كانوا يشكلون ما بني 

يف املائة من تجار املدينة. وكانت هيمنتهم واضحة بشكل    60إىل    40يف املائة من السكان، وما بني    38إىل    20

العثامنية  املراكز  اليونانية يف  املجتمعات  مع  بالتعاون  أجروها  التي  النطاق  واسعة  الدولية  التجارة  خاص يف 

يف املائة فقط من    4ويف إسطنبول، عند نهاية الحرب العاملية األوىل، كان األتراك يشكلون    16األخرى ويف الخارج.

كانوا بني مزودي الخدمات املتطلبة للمهارة للمواين، حيث   التجار املتخصصني يف الصادرات والواردات. ونادًرا ما

يف    15باتت اليونانية واإليطالية والفرنسية اللغات السائدة. يف هذه املدينة ذات الغالبية الرتكية، شكل األتراك  

 17يف املائة من تجار التجزئة. 25املائة فقط من تجار الجملة الذين يعملون يف السوق املحلية، و

املسلمون        فاق  الرئيسية حيث  العربية  التجارية  املراكز  األقليات يف  التي حققتها  التجارية  األهمية  كام تجلت 

عام   ففي  عدًدا.  األخرى  الدينية  املجتمعات  أنهم  1826عموًما  تعرّفهم عىل  أسامء  يحملون  الذين  األفراد  ، شكل 

  1848ومون بأعامل تجارية مع أوروبا؛ وبحلول عام  مسلمون ستة فقط من أصل أربعة وثالثني تاجرًا بريوتيًا يق
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(. وخالل األرباع الثالثة التالية من القرن، ظلت تجارة املدينة الخارجية  1.10انخفض هذا العدد إىل ثالثة )الشكل  

بالكامل تقريبًا يف أيدي العائالت املسيحية.
أيدي  كام كانت تجارة الحرير املربحة يف بريوت بالكامل تقريبًا يف    18

، بلغت صادرات الحرير من املنشآت اململوكة للمسلمني 1911و  1904املسيحيني املحليني واألوروبيني؛ وبني عامي  

ويف حلب، حافظ املسلمون عىل حضور رئييس يف التجارة، لكن    19يف املائة من الصادرات اإلجاملية.  1أقل من  

ء، وقعت تجارة بغداد الخارجية تحت سيطرة اليهود املحليني يف تلك األثنا   20جميع التجار األثرياء كانوا مسيحيني.

، ضمت اإلسكندرية اثنني وسبعني 1837ويف عام    21الذين استفادوا من عالقاتهم مع التجار اليهود يف الخارج.

يتًا  وهي مجموعات من الرشاكات التجارية من املتوقع تجديدها مراًرا وتكراًرا؛ ثالثة وأربعون ب  –»بيتًا تجاريًا«  

 22منها كان ملًكا لألوروبيني، وسبعة وعرشون لألقليات املحلية، واثنان للمسلمني.

تتوافق هذه البيانات املستمدة من التقارير املحلية الخاصة واألوروبية مع اإلحصاءات املوجودة يف املنشورات       

مسلمو اإلمرباطورية املتقلصة، الذين شكلوا آنذاك  ، وفًقا للحوليات العثامنية، أدى  1912املحلية الرسمية. ففي عام  

املائة من السكان، دوًرا متواضًعا يف تجارتها مع أوروبا الغربية. وحتى يف التجارة الداخلية، تراجعت    81 يف 

تاجرًا محليًا عىل مستوى من   18,063يف املائة فقط من    15مكانتهم تراجًعا كبريًا. فقد شكل األتراك املسلمون  

 (. 2.10يف املائة أرمن )الشكل  23يف املائة منهم يونانيني، و 43مية تخوله إلدراجه باالسم؛ وكان األه

 

: بني كبار التجار، يتضمن »آخرون« اليهود،  مالحظة.  1912نسب املسلمني واألقليات من كبار التجار العثامنيني لعام    2-10الشكل  

: التجار من  املصادرشخاص الذين ال ميكن تحديد إثنيتهم أو دينهم من االسم وحده.  واملسيحيني باستثناء اليونانيني واألرمن، واأل 

 . 20.2، الجدول سكان اإلمرباطورية العثامنية؛ تعدادات السكان من بيهار، 59–258، الصفحات  األقلياتسونيل، 

 

 ليست مسألة أرقام فحسب 

يكن   مل  األقليات  حققته  الذي  املذهل  االقتصادي  الصعود  التقدم إن  موكب  تصدرت  فقد  أرقام.  مسألة  مجرد 

االقتصادي، وعززت حضوًرا غري متناسب إىل حد كبري يف مختلف القطاعات الجديدة. ويقدم قطاع التأمني الناشئ 

خري مثال. ففي تسعينيات القرن التاسع عرش، اجتذبت رشكات التأمني األوروبية وكالءها ومثّمنيها يف طرابزون  

من املجتمعات اليونانية واألرمنية املحلية. وبذلك، استُبعد األتراك عمليًا من الفرص املدرة للربح    بالكامل تقريبًا 
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املتولدة عن فتح أسواق التأمني الرسمية. يف طرابزون، كام يف أي مكان آخر، استعان املسلمون األثرياء بوكالء  

عليها، ورش  يرتددون  التي  املتاجر  وكانت  املسلمني،  غري  التي التأمني  والفنادق  يستخدمونها،  التي  الشحن  كات 

، مل يؤسس املسلمون أيًّا من رشكات  1922ويف إسطنبول حتى عام   23يقيمون فيها ملًكا لألقليات وتحت إدارتهم.

 24التأمني أو يكونوا بني مديريها.

قرن التاسع عرش وأوائل القرن  وهيمنت األقليات الدينية يف املنطقة هيمنة استثنائية يف مجال التمويل. فخالل ال     

العرشين، يف منطقة غلطة يف إسطنبول التي تعد املركز املايل لإلمرباطورية العثامنية، كان معظم ماليك البنوك  

ولغة   بارزين،  أيًضا  األجانب  وكان  اليهود؛  من  وكالئها  وأكرث  أرمن  مديريها  وأغلبية  يونانيني  الوساطة  ودور 

ويف   26وقد أدى »مرصفيو غلطة«، كام باتوا يُعرفون، أدواًرا مهمة كدائنني للدولة.  25.التواصل هي الفرنسية عادةً 

ثلثا كبار املرصفيني يونانيني. للمسيحيني   27إزمري، كان  الرئيسية ملًكا  األهلية  البنوك  ويف بريوت، كانت جميع 

ويف مرص، كان اليهود رائدين يف مجال األنشطة املالية. ومن جراء عملهم كمقرضني ورصافني    28وتحت إدارتهم.

 29ومرتِهنني، ظفروا أيًضا بوظائف إدارية عليا يف بنوك مختلفة.

صناعات الجديدة والخدمات العامة. ففي املدن الكربى، أُنشئت خدمات املياه  كام هيمنت األقليات أيًضا عىل ال     

املوظفون   وكان  األجنبي،  املال  رأس  باستخدام  الغالب  يف  األنفاق  ومرتو  والرتام  والهاتف  والكهرباء  والغاز 

املسلمون يشكلون  ويف أواخر القرن التاسع عرش، ملا كان األتراك    30اإلداريون بأغلبية ساحقة من غري املسلمني.

يف املائة من سكان بورصة، امتلك اليونانيون واألرمن واألجانب واحًدا وثالثني من أصل واحد وأربعني مصنًعا   83

بالبخار. يعمل  الحرير  عام    31لغزل  تأسست  التي  بورصة،  تجارة  غرفة  أعامل   1889وقد عكست  بهيئة جمعية 

ويف تكرار    32يف املائة من أعضائها من غري املسلمني.  58: إذ كان  غربية، الهيمنة التجارية لألقليات يف املدينة

للنمط العام، عمليًا، حظيت جميع الرشكات املساهمة التي أنشئت مبوجب قوانني جديدة مبؤسسني غري مسلمني  

 33حرًصا.

ا      املجتمعات  الرثوة عىل  توزيع  أثرت يف  قد  الذكر  اآلنفة  التحوالت  تكون  أن  الرضوري  فمن  ليس من  لدينية. 

التجارة والتمويل من خالل زيادة   النسبية يف  النظرية، كان بإمكان األغلبية املسلمة تعويض خسائرها  الناحية 

املشاركة يف القطاعات املربحة األخرى. إال أنها يف الواقع، مل تظهر أي توجهات تعويضية، وارتفعت مستويات  

الخ تلك  من  بكثري  أرسع  بوترية  األقليات  باألغلبية.معيشة  الفوارق   34اصة  اتساع  أدى  األماكن،  بعض  ويف 

تجلت هذه الفوارق أيًضا بنقص   35االقتصادية إىل حدوث عمليات نقل ضخمة مللكية األرايض إىل غري املسلمني.

ويف أعداد املسلمني املنخفضة بشكل غري    36كبري يف متثيل املسلمني يف األحياء الجديدة املرموقة للمدن الكربى،

ويف قلة الرشكات اململوكة ملسلمني يف املراكز التجارية الجديدة    37تناسب بني عمالء البنوك ومشرتي التأمني،م

 38املنشأة خارج نظام النقابات التقليدية.
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 تفسريات شائعة 

أو  املسلمني  مواقف  األوىل  الفئة  تتضمن  فئات.  ثالث  إىل  الواسع  التحول  لهذا  الشائعة  التفسريات  تنقسم 

ساتهم. فهناك اقرتاح متكرر مفاده أن أعباء التجنيد اإللزامي والحرب أضعفت املسلمني يف الوقت الذي ازدهر  مامر 

إن اعتبار هذه النقطة تفسريًا    39مبامرسة األعامل.  –املعفيون عموًما من الواجبات العسكرية–فيه غري املسلمني  

يام األوىل لإلسالم فصاعًدا، يُعفى غري املسلمني من الخدمة  لالنقسام قيد النظر، يخضعها العرتاضني. أواًل، منذ األ 

 العسكرية. وثانيًا، ليس من الرضوري أن تتخلف املجتمعات النشطة عسكريًا عن الركب. 

ومثة حجة ذات صلة تستحرض بروز املسلمني يف بريوقراطية الدولة. فوفًقا للعديد من اإلصالحيني يف أواخر       

هيك عن املرتجمني الفوريني الالحقني، لقد ُهيئ املسلمون الزدراء التجارة والنظر إىل املساعي  القرن التاسع عرش، نا

العسكرية واإلدارية عىل أنها أسمى أخالقيًا.
ومع ذلك، مل يكن املسلمون دامئًا دون مستوى املنافسة يف التجارة،   40

دة، ال ميكن أن تكون حاسمة. ويف كل األحوال،  لذا فإن أحكامهم املسبقة املناهضة للتجارة، بقدر ما كانت موجو 

اعتباره من  بداًل من  املرء تفسريه  إذا كان هناك تحول، فعىل  الوقت.  املواقف مع  تتغري هذه  أن  املمكن  كان من 

 املسلامت. ولعلّه كان استجابة عقالنية للعقبات التي رشع املسلمون يواجهونها يف ميدان التجارة. 

إال أن املسلمني   41سالم للفائدة قد حّد من مشاركة املسلمني يف التجارة والتمويل الحديثني.يقال إن تحريم اإل      

يف العرص ما قبل الحديث كانوا يعطون الفائدة ويأخذونها بانتظام، ويف بعض األحيان علنًا ودومنا أسف. ويجدر  

إذا اكتسب املسيحيون    42كبرية من املسلمني.التأكيد عىل أنه حتى القرون األخرية تضمنت مهنة إقراض املال أعداًدا  

واليهود أهمية اقتصادية، فليس ذلك إذن ألنهم كانوا أكرث استعداًدا بطبيعتهم لتجاهل وخز الضمري بشأن الفائدة  

غري  بالرضورة  ليست  املسلمني  مواقف  حول  املتمحورة  والتفسريات  الثالثة.  اإلبراهيمية  املعتقدات  يف  املحر مة 

 واغلنا األساسية، إال أن األسئلة التي تثريها أكرث من اإلجابات التي تقدمها.متعلقة بش

األعامل        عىل  تركز  السياسية  السلطة  من  املستبعدة  املجموعات  إن  يُقال  التفسريات،  من  الثانية  الفئة  ويف 

تمييز. يف الحالة التي التجارية، وتشجع صغارها عىل أن يحذو حذوها، وتتسم بالعشائرية تحديًدا ألنها تعاين ال

نحن بصددها، ال تحمل هذه املالحظات من األهمية إال القليل. أحد األسباب هو أن بعض األقليات يف الرشق األوسط  

ويرجع سبب آخر إىل أن نجاحات غري املسلمني   43كانت أقل نجاًحا من املسلمني ككل؛ واألكراد والشيعة خري مثال.

بكثري   فاقت  األوسط  الرشق  أو يف  الربوتستانتية  أو  اليهودية  فاألقليات  أخرى.  أماكن  يف  األقليات  نجاحات 

الكاثوليكية أو األرثوذكسية الرشقية مل تهيمن عىل القطاعات األكرث ديناميكية اقتصاديًا يف أي مكان من الغرب  

 كام هيمنت يف الرشق األوسط.
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تها األقليات من القوى األجنبية، جزئيًا يف شكل مزايا تستحرض الفئة الثالثة من التفسريات املساعدة التي تلق     

املسلمني يف    44قانونية. األوسط، وضد  الرشق  واليهود يف  املسيحيني  املنحازة لصالح  الغربية  السياسات  أن  إال 

، املنطقة، تقود مجدًدا إىل أسئلة نادًرا ما تُطرح. ففي ضوء التنافس الطويل بني املسيحيني الرشقيني والغربيني

ملاذا كان األخريون منحازين ملسيحيي الرشق األوسط؟ عىل الرغم من وجود روابط خاصة بينهم بحكم معتقدهم  

من  املسيحيني  أقرانهم  من  باملسلمني  ثقة  أكرث  املسيحيني  تجعل  أن  العقائدية  االختالفات  بإمكان  كان  املشرتك، 

بأمثلة مليئة  فيه  ننظر  الذي  التحول  فرتة  إن  منافسة.  األرايض    طائفة  اللجوء يف  عن مسيحيني غربيني طلبوا 

أما بالنسبة للتمييز املؤيد لليهود، فإن   45اإلسالمية، وليس األماكن التي يسيطر عليها املسيحيون األرثوذكس مثاًل.

  تاريخ معاداة السامية الغربية يثري السؤال عن سبب انحياز القوى الغربية ليهود الرشق األوسط. ال شك أن معاداة 

السامية الغربية يف طور الذبول، وأن الشتات اليهودي قدم ليهود الرشق األوسط مزايا يف التعامل مع الغربيني،  

إال أنه ال يتضح السبب وراء بدء تلقي يهود الرشق األوسط معاملة أفضل من جانب الغربيني عند هذا املنعطف 

 التاريخي بالذات.

إطالقًا عىل أن إقامة الشبكات عدمية الصلة بالقضية املطروحة، وإمنا تثبت إن مواطن الضعف املحددة ال تدل       

أن إقامة الشبكات ذاتها تتطلب تفسريًا. ومالحظة أن الغربيني فضلوا األقليات ترشدنا يف االتجاه الصحيح، ولكن 

الشبكات يف التجارة  من دون تحديد سبب ازدياد أهمية املساعدة الغربية. يف نهاية املطاف، رمبا كان استخدام  

ثابت. بشكل  فعااًل  كان  لو  ديناميكيًا، حتى  فعال  الثقافات غري  عرب 
مع    46 الشبكات  إقامة  الغربيون  اختار  وإذا 

تجارية حديثة.  وتبني مامرسات  جديدة  أسواق  للمشاركة يف  أفضل  بشكل  مجهزة  كانت  ألنها  فرمبا  األقليات، 

ت سبب تثاقل املسلمني نسبيًا يف محاكاة املامرسات التجارية لألوروبيني وأيًضا، ال يفرس الرتكيز عىل إقامة الشبكا

 الناجحني بتزايد. 

لفهم االنقسام الثنايئ الكبري يف الرشق األوسط بشكل أفضل، علينا الرتكيز مجدًدا عىل كيفية إجراء الرشق       

التوجهات تنوعت  ملاذا  مامرساتهم.  تغري  وكيفية  التجارية  لألعامل  اكتسبت   أوسطيني  وملاذا  املجتمعات؟  عرب 

 االختالفات أهمية متزايدة منذ القرن الثامن عرش فصاعًدا؟ 

 

 التجليات الرشق أوسطية للثورة التنظيمية يف الغرب 

بحلول القرن الثامن عرش، كانت الثورة التنظيمية يف الغرب تحدث منًوا هائاًل يف التجارة العاملية. كام كانت التجارة  

ألوسط وأوروبا الغربية تتحسن، وتسارعت وتريتها يف القرن التاسع عرش. ورافق هذا االنفجاَر يف  بني الرشق ا 

التجارة بني األقاليم حضوٌر متزايٌد للرشكات ورجال األعامل األوروبيني يف املنطقة. وقد بات واضًحا لرجال األعامل  
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زئيًا عىل األشكال التنظيمية واملامرسات التجارية  املحليني الذين تعاملوا معهم أن النجاحات األوروبية ارتكزت ج

 الجديدة. فام املزايا األوروبية التي لفتت األنظار؟ 

لقد كان بإمكان الرشكات ورجال األعامل األوروبيني الحصول عىل ائتامن رخيص من املؤسسات املالية التي       

املال من خالل الناس. وميكنهم زيادة رأس  آالف من  استطاعتهم حل    جمعت مدخرات  األسهم. كام يف  أسواق 

نزاعاتهم يف املحاكم املطلعة عىل التطورات التنظيمية املستمرة واملعتادة عىل التعامل مع األشخاص االعتباريني. 

استفاد  كام  املوظفني.  أو  املساهمني  أحد  بوفاة  تتأثر  ال  سمعة  اكتساب  بإمكانهم  كان  معمرة،  الرشكات  وألن 

مسا من  القناصل األوروبيون  هؤالء  جمع  فقد  األوسط.  الرشق  يف  التجارية  املراكز  يف  املعينني  القناصل  عدة 

معلومات حول اإلجراءات البريوقراطية والعادات املحلية والفرص التجارية وسمعة األفراد. وساعدوا يف توريث 

ألوروبية. وحلوا النزاعات مبوجب  عقارات األوروبيني الذين فارقوا الحياة يف الرشق األوسط وفًقا ألنظمة املرياث ا

قوانني بلدانهم. وكام سيتبني يف الفصول الالحقة، لقد مكنوا التجار والرشكات األجنبية من العمل، إىل حد ما، 

 ضمن إطار مؤسيس منقول من أوروبا.

لدى        القضائية  الخيارات  مجموعة  وّسع  باطراد  املتطورة  التجارية  الغرب  ثقافة  عىل  االطالع  اليهود إن 

واملسيحيني املحليني يف الرشق األوسط. وسمح لهم بالتغلب عىل قيود األنظمة القانونية املحلية من خالل مامرسة  

مل يكن  –خياراتهم القانونية بطريقة مختلفة تكون لصالح أنظمة التحديث يف الغرب. إذن، إنه خيارهم القانوين  

صدارة يف البيئة العاملية الجديدة التي نتجت عن الثورة التنظيمية  الذي مّكنهم من احتالل ال  –يف متناول املسلمني

 يف الغرب. 

 

 

 التبديالت القضائية 

بلد غريب  قوانني  التجارية مبوجب  األعامل  الراغب يف مامرسة  أوسطي  الرشق  اليهودي  أو  املسيحي  كان عىل 

الحالة يف البداية براءة متليك يحصل عليها  الحصول عىل حاميته، أي أن يصبح محميًا. وقد تطلب تحقيق هذه  

املمثل الغريب من الحاكم املحيل. وبذلك، أصبح الذميون الحاملون لرباءات التمليك جديرين بالعديد من الحقوق  

الجبائية والقضائية واملالية والتجارية والشخصية التي حظي بها منذ فرتة طويلة الغربيون املامرسون لألعامل  

بالحصانة   التجارية يف شبيهة  حقوقًا  اكتسبوا  وعليه،  التجارية.  باالمتيازات  تُعرف  مزايا  عرب  اإلسالمي  العامل 

يف املائة فقط    3الدبلوماسية. فبدأ هؤالء الرعايا العثامنيون الحاصلون عىل براءات التمليك بدفع رضيبة بنسبة  

التي كانت تُجبى عمومً  الواردات، مقارنة بالرضائب املرتفعة  الذميني.عىل  كام حصلوا عىل الحق يف أن    47ا من 

يحاكَموا يف محكمة قنصلية، حتى لو كانت املحكمة عىل أرض أجنبية، رشيطة أال يكون أحد من املسلمني طرفًا 
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يف النزاع. وفًقا لذلك، كان بإمكانهم استخدام أساليب األعامل التجارية املدعومة من املحاكم األوروبية ولكن غري 

ها يف املحاكم اإلسالمية أو املجتمعية. وسعى القناصل املنترشون يف جميع أنحاء الرشق األوسط إىل املعرتف ب

وكانت الحصانة من القراصنة املسيحيني الذين اعتدوا    48معاملة املحميني املحليني كام يُعامل املغرتبون األوروبيون.

 49ون.عىل السفن العثامنية من ضمن املزايا التي متتع بها املحمي

مل تكن الحامية الغربية، يف حد ذاتها، باليشء الجديد. فقبل أن يحقق الغرب هيمنة اقتصادية عىل رشق البحر      

الرتكية    dragomans)   تراجمة  يوظفون   قناصله  كان  طويلة،  بفرتةاملتوسط   الكلمة  من  الالتيني  الشكل  هو 

tercümans  التي تعني املرتجمني الفوريني( للعمل كمرتجمني ومفاوضني ومستشارين. وتألف معظم موظفيهم ،

من  النفور  بسبب  رمبا  املسلمني،  القناصُل  عنّي  ما  ونادًرا  الغربيني.  واملغرتبني  واألرمن  اليونانيني  من  املعينني 

األ  شهادة  يف  التشكيك  ميكن  حيث  اإلسالمية،  املحكمة  يف  موظف  باملزايا  مواجهة  الرتاجمة  متتع  وقد  جنبي. 

حتى القرن الثامن عرش، عمل لدى القنصل النموذجي ترجامنان أو    50املمنوحة تقليديًا للتجار األجانب املقيمني.

 ثالثة. ومع ازدياد الطلب عىل الحامية، بدأ القناصل بتوظيف أعداد أكرب منهم. 

املتنامية يف      الحاجة  لتلبية  الحوافز  أحد  قنصلية.يتمثل  املحميني دفعوا رسوًما  أن  الرسوم   51  وقد كانت هذه 

وسعُي    52تُفرض بغية االستحواذ عىل حصة من اإليجارات الناتجة عن الكفاءة املتزايدة لألنظمة القانونية الغربية.

، 1795القناصل لتحصيل إيجارات جيلٌّ يف تفاوت رسومهم التي اعتمدت عىل أهمية الحامية املقدمة. ففي عام  

وبعد قرن من الزمان، جمع    53عندما فُتحت تجارة البحر األسود للشحن األجنبي، تضاعف سعر الحامية اإلنجليزية.

لقد    54ضعًفا.  140القنصل الرويس يف طرابزون من »تاجر من الدرجة األوىل« أكرث مام جمعه من مقيم عادي بـ  

سيع املزايا لتشمل دائرة متسعة من غري املوظفني. وقد  ابتدع القناصل اإليجارات واستحوذوا عليها من خالل تو 

أيم مرتجمني شفويني موظفني يف القنصلية    –أصبحت الغالبية العظمى من املعينني الجدد »تراجمة فخريني«  

 باالسم فقط. 

تصادية ومل يكن من قبيل املصادفة أن برزت األقليات، ال سيام يف البنوك والتأمني وغريها من القطاعات االق     

السبب كانت  اإلسالمية، ولهذا  الرشيعة  العمل مبوجب  بإمكانها  يكن  القطاعات مل  فمثل هذه  الحديثة بوضوح. 

مقرات أقدم البنوك ورشكات التأمني التابعة للرشق األوسط جميعها يف باريس أو لندن أو أي مدينة غربية أخرى.  

يها ومديريها الرشق أوسطيني من األقليات املحلية التي يف البداية، اختارت هذه الرشكات جميع وكالئها ومراسل

تتمتع بصفة »ترجامن فخري«. وقد عمل منط التوظيف هذا عىل تقليل املعامالت مع املحاكم اإلسالمية. كام أتاح  

تحكمها  تقريبًا  دامئة  ضمنها رشاكات  من  واألقليات،  األجانب  بني  األمد  طويلة  تجارية  عالقات  إلقامة  الفرص 

صحيح إذن أن تقدم األقليات يرجع إىل قبولها يف شبكات موصدة أبوابها أساًسا   55انني الغربية إىل حد كبري.القو 

يف وجه املسلمني. ومع ذلك، تكمن أهمية الشبكات يف الفرص املرتبطة باملؤسسات الحديثة التي تفيض إىل التبادل 

ذا مزايا إىل القطاعات االقتصادية الجديدة التي    غري الشخيص. فهذه الشبكات كانت مربحة ألنها وفرت وصواًل 



168 
 

الحامية   أوسطيني عىل  الرشق  واليهود  املسيحيون  الكالم، مل يحصل  متقدمة. خالصة  قانونية  مدونات  تدعمها 

الغربية لتوسيع اتصاالتهم التجارية فحسب، فهم حصلوا عليها لالنضامم إىل شبكات تستخدم منظامت ضخمة  

 ية، ومامرسات تقاٍض أتاحت أشكااًل غري شخصية للتبادل أكرث فأكرث.ومعمرة، وتقنيات مال

وهم موظفون محليو الوالدة والنشأة ُدمجوا يف   –لقد شكل الرتاجمة الفخريون طبقة من »األجانب األصليني«     

جانب، ما عدا يف  الحياة املحلية وتحدثوا اللغات املحلية، إال أنهم متتعوا بنفس الوضع القانوين لغري املسلمني األ 

املحلية وسطاء وسامرسة   األقليات  تعد  األوروبية  القوى  بدأت  املسلمني رمبا. ومنذ فرتة طويلة،  معامالتهم مع 

ومرتجمني ورفاقًا نافعني، بل حتى أدوات للتأثري السيايس أيًضا. فاهتمت فرنسا اهتامًما خاًصا بالكاثوليك، وُعنيت 

وانرصفت روسيا إىل املسيحيني األرثوذكس، وطالبت كل منها بالحق يف حامية   بريطانيا بالربوتستانت واليهود،

ويك يحفاظ الحكام املحليون عىل قواعدهم الرضيبية، بدؤوا يحدون من عدد براءات التمليك   56مجتمعات بأكملها.

. ومقابل دفع رسوم،  املمنوحة للرتاجمة. رًدا عىل ذلك، وجد القناصل طريقة ملنح الحامية القانونية دون إذن محيل

أعطوا الذميني وثائق مواطنة متنحهم مزايا أجنبية، من ضمنها العدالة القنصلية. ُعرفت هذه الوثائق باسم »براءات 

 57التمليك القنصلية« لتمييزها عن براءات التمليك الرسمية الصادرة عن السلطات اإلسالمية.

م مجتمع التجار الحاصلني عىل براءات متليك. فبعض الباحثني قد تختلط األرقام املتوفرة يف ما يتعلق بحج     

قدروا عدد املقيمني الحاصلني عىل براءات متليك رسميًا يف إحدى املدن باستخدام أرشيفات الرشق األوسط عموًما؛ 

التقديرا تشمل  الدبلوماسية.  السجالت  باالعتامد عىل  غربية محددة  دولة  تحميهم  من  عدد  آخرون  قّدر  ت  بينام 

الثامن عرش، منا إجاميل   القرن  أنه، بدًءا من  القنصلية. إجاماًل، تؤكد األرقام  التمليك  الثانية فقط حاميل براءات 

العثامنيني   الثامن عرش، عندما كان تعداد السكان  القرن  مليون    30السكان املحميني بقيم أسية. فبحلول نهاية 

من الرعايا العثامنيني؛ قلة من هؤالء املحميني كانت قد    200,000نسمة تقريبًا، كان النمساويون وحدهم يحمون  

، وسعت روسيا الحامية لتشمل 1808وبحلول عام    58وطأت أقدامهم النمسا، وعدد أقل منهم عمل لدى القنصل.

اليونانيني.  120,000 من  معظمهم  عام    59شخص،  األجانب«  1882ويف  »الرعايا  شّكل  أصل   112,000،  من 

 60غلطة التي تعد املنطقة التجارية الرائدة يف إسطنبول؛ كان معظمهم من السكان األصليني. مقيم يف 237,000

عام   األصليني  1897ويف  السكان  من  كل  ضمنهم  من  األجانب،  املواطنني  من  مرص  يف  اليهود  نصف  كان   ،

وحتى منتصف   61األجنبية.الحاصلني عىل براءات التمليك واملقيمني املولودين يف أوروبا الذين يحتفظون باملواطنة  

عثامين غري مسلم يف التجارة الدولية تحت حامية    1,500القرن التاسع عرش، يف حلب وحدها انخرط أكرث من  

 62حكومة أجنبية.

مع ازدياد عدد السكان املحميني، أصبح جليًا أن املحميني كان يف وسعهم أن يتنافسوا بشكل فعال مع املسلمني      

فصاعًدا، نُسب منو التجارة    1770ب غري الغربيني، بل حتى مع ُحامتهم أيًضا. وعليه، منذ عام  املحليني واألجان

الخارجية يف إزمري إىل نجاحات غري املسلمني األصليني، وال سيام مبادرات اليونانيني املحليني، أكرث مام نسب إىل 
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التجارية العربية الرائدة األخرى، بدأ املسيحيون    يف نفس الفرتة تقريبًا، يف حلب واملراكز  63التقدم الغريب املحرز.

التأمني األوروبيني. التجار واملرصفيني ووسطاء  ، كان من  1911وبحلول عام    64واليهود املحليون يحلون محل 

  65باملائة فقط من التجار املسجلني يف إسطنبول عىل أنهم فرنسيون أو أملانيون أو بريطانيون.  3املمكن تعريف  

هذه التطورات، أسست األقليات الدينية من العامل اإلسالمي، من ضمنها أقليات البلقان، حضوًرا بارزًا يف  يف سياق  

 66الحياة التجارية لكل من ليفورنو ونابويل وترييستي وفيينا واليبزيغ وأمسرتدام، وغريها من املراكز الغربية.

 

 دوافع التغريب 

الكتساب القدرات الغربية، كان عىل التجار الرشق أوسطيني الحاصلني عىل براءة متليك تعلم اللغات األوروبية 

واإلملام بالعادات األوروبية. ويف أثناء قيامهم بهذه الخطوات، أصبحت أمناط استهالكهم »مستغِربة«، مستهلني 

مكن وقد  أيًضا.  املسلمني  املطاف  نهاية  يف  اجتذبت  من  تحوالت  حياتهم  وأمناط  مهاراتهم  يف  التغيريات  تهم 

االستفادة من الفرص االقتصادية الجديدة التي توفرها القوانني الغربية. وعىل هذا، سهلت اللغات الغربية الدخول 

(. ومع 3-10إىل طبقة املحميني، وأتت أمناط الحياة الغربية مثارها مع اكتساب األجانب هيمنة اقتصادية )الشكل  

ظل الرشق أوسطيني املستغِربون متميزين عن الغربيني املغرتبني، إذ حافظوا عىل املعرفة املحلية التي أبقت ذلك،  

التجار الغربيني معتمدين بصورة دامئة عىل الرتاجمة. وقد أتاحت هذه »املعرفة باألشياء الرشقية«، املنطوية عىل  

اصلني عىل براءة متليك املحافظة عىل تأثريهم داخل الشبكات  اإلملام بالعادات واللغات املحلية، لغري املسلمني الح

  –»الرشقية« و»الغربية«–وهي بذلك مزيج من نوعني من املعرفة    67التجارية التي تهيمن عليها املجتمعات األصلية.

وقد   68.التي منحت رجال األعامل الحاصلني عىل براءات متليك موقًعا محوريًا يف املعامالت االقتصادية مع الغرب

 تعاظمت قدرتهم التنافسية مع سيطرة جالية عثامنية تتألف من األقليات بأغلبية ساحقة عىل أوروبا الغربية.



170 
 

 

العام    3-10الشكل   األقليات، يف  عليه  تهيمن  إسطنبول  كالديرم، شارع ضمن حي يف  الالفتات    1860يوكسيك  تقريبًا. تشهد 

عىل القوة االقتصادية املتنامية لألقليات الدينية العثامنية وعىل الثقة السياسية التي غذتها.  اليونانية واألرمنية املعلقة عىل املحال  

، بإذن Bh  15019وتصور مالبس املارة أوربة منط حياة املسيحيني واليهود. )من بطاقة بريدية صّورها روملر وجوناس، درسدن،  

 من مجموعة أوغور غوكتاش للصور( 

التحس      هذا  اعتامد  التنظيمية  إن  الخيارات  من  الغربية جيلٌّ  واملؤسسات  املعرفة  عىل  التنافسية  القدرة  ن يف 

البيت  األقليات: هو  لدى  بازدياد  املنشآت وأصبح شائًعا  الثامن عرش، ظهر نوع جديد من  القرن  لألقليات. ففي 

ال استقروا يف  الذين  األجانب  التجار  أدخل  السابع،  الفصل  الشكل  التجاري. وكام وجدنا يف  هذا  األوسط  رشق 

التنظيمي إىل املنطقة قبل قرن عىل األقل. وقد تألف من رشاكة، أو مجموعة من الرشاكات بعضويات متداخلة،  

تُنشأ لفرتة غري محددة بداًل من إنجاز مهمة محددة من املقرر أن تستمر بضعة أشهر. حظيت العديد من البيوت  

وكام يف حالة الرشكة   69األرسة؛ وبعضها كان نشيطًا أيًضا يف التصنيع.  التجارية عىل فروع جانبية يديرها أفراد

أن   الحقيقة، ميكنه  االستمرارية. يف  دون خسارة  تغيريها  أو  توسيع عضويته  التجاري  للبيت  املساهمة، ميكن 

بامل  التجاري  البيت  يتقيد  وال  علنًا.  للتداول  قابلة  أسهم  إصدار  عرب  ببساطة  مساهمة  إىل رشكة  امرسات  يتحول 

اإلسالمية  الرشيعة  الغارقون يف  القضاة  واجه  لقد  اإلسالم.  الرشاكة يف  قواعد  عىل  القامئة  القدمية  التنظيمية 
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التقليدية صعوبة يف استيعاب املشاكل املحاسبية والنزاعات حول تخصيص األرباح التي ولّدتها. ولذلك نجد أن  

ها، قد شكلها حرًصا غري املسلمني الذين ميكنهم االستئناف يف  معظم البيوت التجارية، والغالبية العظمى من أكرب 

املحاكم الغربية. هذا صحيح، فالبيوت التجارية مل تعتمد عىل املحاكم الحديثة. وكان أعضاؤها يتحملون باختيارهم  

لتحكيم مسؤولية عدم الرشعية، واالتفاق، والحصول عىل موافقة عمالئهم ومورديهم، لتسوية النزاعات من خالل ا

 70غري الرسمي. ومع ذلك، كان الوصول إىل املحاكم القنصلية ميزة تنامت مع حجم العمليات.

ومع ازدياد أهمية الحامية الغربية، ستتولد دوافع لدى التجار املسلمني أيًضا لتبديل الوالية القضائية القانونية.      

امية القانونية الغربية كان سيشكل تحديًا جذريًا للنظام  فلامذا مل تشملهم املامرسة أيًضا؟ إن قبول املسلمني بالح

القانوين اإلسالمي الذي تطلب منهم العيش وفًقا للرشيعة اإلسالمية؛ وال بد أن هذا قد أضعف طلبهم عىل الحامية. 

ويفاقم  الدينية  السلطات  يثري هذا سخط  أن  بالحامية، خشية  املسلمني  القناصل عن شمل  أية حال، عزف  عىل 

عالقات مع الحكام. وكان من األسلم حامية املسيحيني واليهود املحليني، فبالنسبة لهم، كان الحصول عىل وضع  ال

»أجنبي محيل«، نظريًا، كاختيار التقايض يف نزاع يف محكمة مجتمعية بداًل من محكمة إسالمية. وبرشط بقائهم  

ؤون املدنية التي تشمل مسلمني، كان من املمكن  تحت اختصاص املحاكم اإلسالمية يف الشؤون الجنائية، ويف الش

اعتبار الرعايا غري املسلمني الذين يحميهم األجانب عىل أنهم يعيشون وفًقا للمبادئ التوجيهية التي حددها عهد  

 71.املللعمر واستمرت يف اإلمرباطورية العثامنية من خالل نظام 

نجاحات التجار املسلمني املستمرة يف املناطق ذات األغلبية املسلمة. فقد  إن التفسريات اآلنفة الذكر تنسجم مع       

إىل تقليل املواجهات التي قد   –عىل ما يبدو–استقر عدد قليل من األجانب يف هذه املناطق، ويرجع ذلك جزئيًا  

بات جسيمة يف املدن  تنتهي بهم أمام القايض. وبالتايل، مل يواجه التجار املعتمدون عىل الرشيعة اإلسالمية أي عق

الداخلية ذات األغلبية املسلمة. ويفرس نفس املنطق عدم نجاح التجار غري املسلمني نسبيًا يف املدن التي ال تضم  

أوروبيني. بعض   72قناصل  املسلمني يف  نجاحات  استمرار  إن  القائلة  الشائعة  للحجة  حًدا  نضع  أن  إذن  ميكننا 

  73مسؤولية الصعوبات التي واجهت املسلمني يف املراكز التجارية الرائدة.األماكن يعفي املؤسسات اإلسالمية من  

املسلمني   مشاركة  الجغرايف يف  مقابل  –فالتنوع  وإسطنبول  أسيوط،  مقابل  واإلسكندرية  دمشق،  مقابل  حلب 

الغ  –سيواس التي متنحها املؤسسات  املنهجية  العملية  الفوائد  انبثق من  ربية  مل يكن بسبب عوامل خفية. وإمنا 

 لألجانب واملحميني.

الغربية. فاألنظمة       التي اتخذها موردو الحامية  العملية جيلٌّ يف االختيارات  الغربية ملزاياها  إن طلب الحامية 

القانونية الغربية التي من خاللها تقدم غري املسلمني الحاصلون عىل براءات متليك اقتصاديًا مل تكن متطابقة، كام 

القن تكن خدمات  قنصل من مل  تأثري  أكرب من  تأثري  الفرنيس عادة  للقنصل  للتبديل. وكان  قابلة  الغربيني  اصل 

يف   أثرت  االختالفات  هذه  مثل  البييمونتيني.  القناصل  من  بكثري  أكرب  الفرنسيني  القناصل  وعدد  بييمونتي، 

 القرن التاسع عرش،  االختيارات القضائية؛ وعكست التبديالت متوجات يف ميزان القوى األورويب. يف بريوت يف
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الحظت ليىل فواز أن »التجار املحليني مل يرتددوا يف االنتقال من حامية قنصل إىل آخر، وفًقا الحتياجات اللحظة«.  

ومن الواضح أنهم تخلوا عن الحامية القنصلية »عندما صّب ذلك مصالحهم«. »ويف تلك األوقات كانوا يزعمون  

العثامنيني وأبر  الرعايا  التي عادة ما تكون دعوى  أنهم أول  املتنازع عليها  القضية  زهم، عىل األقل حتى يكسبوا 

ويروي جاكوب النداو، وهو مؤرخ آخر، أن اليهود املرصيني كانوا يراقبون من كثب الرضائب املفروضة   74قضائية«.

نمساوية املجرية خليطًا عىل املحميني. واعترُب السلك القنصيل الفرنيس غري متطلب. يف املقابل، أظهرت الحامية ال

هابسبورغ  إىل حملة  االنضامم  براءة متليك  الحاصلني عىل  اليهود  من  طُلب  أن  بعد  والسلبيات  اإليجابيات  من 

 75العسكرية ضد إيطاليا.

ود  إن عدد املحميني الغربيني قد ارتفع ارتفاًعا كبريًا ومفاجئًا، كام يُقال أحيانًا، بسبب األمن املحيل املتعرث وصع     

القوة العسكرية األوروبية. وهذه العوامل ذات صلة، إال أنها ال تفرس يف حد ذاتها خسارة املسلمني القدرة عىل  

املنافسة، أو بلوغ معوقاتهم ذروتها يف املدن األكرث احتكاكًا بالغرب، أو خسارة املغرتبني األوروبيني يف نهاية  

 املطاف حصتهم يف السوق لصالح محمييهم.

 

 ج غري املرجوة للتعددية القانونية اإلسالمية النتائ

قبل صعود –( عدم وجود اختالالت ملحوظة  1يقدم الفصالن األخريان تفسريًا موحًدا لنمطني تاريخيني ممتدين: )

( وصعود األقليات الدينية يف املنطقة يف سياق 2لدى املجتمعات الدينية الرئيسية يف الرشق األوسط؛ )  –الغرب

ث االقتصادي يف الغرب. كام وضعنا حجر األساس لتفسري ما شهده القرن التاسع عرش من إصالحات  عملية التحدي

قانونية محمومة لتحسني التنافسية املحلية، وال سيام إنتاجية املسلمني. وما أفىض إىل هذه اإلصالحات هي الدوافع 

الحق عىل  للحصول  يسعون  املحليني  واليهود  املسيحيني  جعلت  التي  تضمنت ذاتها  وقد  الغربية.  القانونية  وق 

 اإلصالحات بشكل الفت اعتامد قوانني تجارية غربية.

تشارلز        اسم  التي سميت عىل  االجتامعي  التكيف  آلية  إىل  بتحليلها  قمنا  التي  األمناط  ترمز  األمر،  يف ظاهر 

ا  76تيبوت. الكفاءة  بالرحيل«،  »التصويت  باسم  أيًضا  املعروفة  تيبوت،  آلية  األفراد عرب تعزز  يتنقل  إذ  الجتامعية 

الواليات القضائية القانونية، واستجابًة لذلك، تخضع الواليات القضائية غري املرغوب فيها لإلصالحات. ووفًقا لهذه 

اآللية، قبل القرن الثامن عرش، عادة ما اختار التجار غري املسلمني القيام بأعاملهم التجارية ومحاصصة العقارات  

عة اإلسالمية، ويرجع ذلك جزئيًا إىل قابليتها الفائقة لإلنفاذ. وقد أدت هذه الخيارات الشخصية إىل مبوجب الرشي

أسلمة املامرسات القانونية لألقليات. وحني خلق التحول املؤسيس يف أوروبا فرًصا قانونية جديدة، أنتجت نفس  

هذا ساعد  وقد  اإلسالمية.  الرشيعة  ترفض  املتفاقمة يف   اآللية حركة مضادة جامعية  القصور  أوجه  إشهار  يف 

 متاًما كام يكشف النزوح الجامعي من الحي افتقاره إىل عوامل الجذب.  –القانون التجاري اإلسالمي 
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أسلمة املامرسات القانونية لألقليات، ومن ثم تغريب مامرسات  –ومع ذلك، كان لكل من عمليات التكيف هذه       

 مواتية. ففي الفرتة السابقة، سمحت التعددية القانونية اإلسالمية لألقليات آثار اقتصادية غري   –الرشق األوسط 

بإجراء تبديالت قضائية بعدية، ما أضفى الشك عىل عقودها. وعىل هذا النحو، ثبّطت بال شك غرَي املسلمني عن  

. وقد كانت الرشوع يف تحوالت مؤسسية كانت ستساعد الرشق األوسط عىل تحقيق التحديث االقتصادي مبفرده

تشبه  القانونية  مامرساتهم  بجعل  هي  اتفاقياتهم  مصداقية  لرفع  واليهود  املسيحيون  يتبعها  طريقة  أضمن 

مامرسات املسلمني. إال أن األسلمة الناتجة ملامرسات غري املسلمني القانونية مل تفِض بالرضورة إىل ربح صاٍف يف 

ألوسط قد تكبد الخسائر، بقدر ما كان مدفوًعا بخفض الشك بداًل  الكفاءة التجارية. ومن املمكن أن اقتصاد الرشق ا 

الحوافز لتحسني   القانوين  التوحيد  أيًضا بقدر ما أخمد  التجارية. وكانت هناك خسائر ديناميكية  اإلنتاجية  من 

رسات، األشكال التنظيمية. لقد خلقت أسلمة مامرسات املرياث مثل هذا العائق التطوري. ولو مل تتقارب هذه املام

ألحدثت شعوب املنطقة عىل األرجح منشآت خاصة كبرية ودامئة، وألحجمت رمبا عن طلب الحامية األجنبية وزرع 

 القوانني األجنبية، ولكان التاريخ الحديث للرشق األوسط مختلًفا اختالفًا ملحوظًا.

 تويل الغرب دفة القيادة يف  هل يشري الجمود الذي حددناه إىل فشل آلية تيبوت التي تستخدم عادة لتفسري     

إن استنتاًجا كهذا ال مربر له، فالنظام القانوين اإلسالمي قد انتهك اثنني من افرتاضات   77التحديث االقتصادي؟

وهي حقوق متساوية للتنقل بني الواليات    – تيبوت. ففي حني تنطوي آلية تيبوت عىل تعددية قانونية متناظرة  

أي خيارات قانونية   –غت التعددية القانونية اإلسالمية حد تعددية قانونية غري متناظرة  القضائية القانونية، لقد بل 

أوسع لبعض املجتمعات من غريها. ولو منح اإلسالم جميع الجامعات خيارات قانونية متطابقة، لصرّيت الضغوُط  

العاملي املتطور. ويتضم ن افرتاض تيبوت اآلخر أنه ميكن التنافسيُة الرشيعَة اإلسالميَة أكرث استجابة لالقتصاد 

لألفراد إبرام عقود ملزمة يف ما يتعلق بالوالية القضائية. وهذا يستبعد التبديالت التي تُجرى بعد التفاوض عىل  

العقد. ولو ُحظر التبديل البعدي، لكان من املمكن النظر إىل القرارات املؤيدة للرشيعة اإلسالمية عىل أنها تحسن  

قيقة، كانت قرارات األقليات يف ما يخص العقود مدفوعة جزئيًا مبخاوف بشأن التنفيذ. ومن نفس  الكفاءة. يف الح

 املنطلق، كانت األسلمة القانونية مدفوعة بالحوافز للحد من االنتهازية بداًل من املزايا الجوهرية للرشيعة اإلسالمية.

وأما التبديالت القضائية يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، فكانت مدفوعة إىل حد كبري بفوائد محددة       

إىل   واالنضامم  الغربيني،  مع  التجارة  مزايا  زيادة  إىل  الغرب  القانونية يف  التحوالت  أدت  لقد  الغريب.  للقانون 

لجديدة الهائلة اعتمد عىل القضاء عىل فرص تغيري الوالية  شبكاتهم، واستخدام أساليبهم. إال أن تحقيق اإلمكانية ا

القضائية البعدي. ففي ظل التعددية القانونية اإلسالمية، حتى الغريب كان بإمكانه أن يفرض تغيريًا يف الوالية  

ا  القضائية عىل الرشكاء باختالق قصة عن تورط أحد املسلمني. ليس مفاجئًا أن رجال الدولة الغربيني استخدمو 

املتعاظم   الدبلومايس  االقتصادي–نفوذهم  للنجاح  ثانوية  نتيجة  ذاته  حد  يف  كان  مواطنيهم   –الذي  لحامية 
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الذين يعتربون أكرث مياًل لطلب العدالة  –ومحمييهم من املحاكامت اإلسالمية. وقد ساهم هذا يف إقصاء املسلمني  

 ي.من أكرث القطاعات ديناميكية يف االقتصاد العامل –اإلسالمية

فُرض عهد عمر يف البداية ملصلحة املسلمني، وال سيام أحكامه التي أناطت الوالية القضائية الوحيدة بالقايض      

يف القضايا التي تتضمن املسلمني، وعليه كان له التأثري غري املقصود بعد أكرث من ألف عام، بإلحاق رضر جسيم 

ا ذلك، سعى  عىل  ورًدا  االقتصادية.  املسلمني  التمويل بفرص  إزالة  إىل  املسلمني  واملستثمرين  التجار  من  لعديد 

يف   بالغرب  بشدة  واملتأثرة  العلامنية  التجارية  املحاكم  إنشاء  فكان  اإلسالمية.  املحاكم  اختصاص  من  والتجارة 

د  إسطنبول والقاهرة يف خمسينيات القرن التاسع عرش جزئيًا استجابة لهذا الطلب املتزايد عىل اإلصالح. كام مه

الرضر االقتصادي الذي لحق باملسلمني الطريق لنشوء عداوة بني املجتمعات ما تزال يف القرن الحادي والعرشين  

 تحد من التبادالت والتعاون واالستثامر يف الرشق األوسط.

دت تلك الحاميات مبوج      ب مزايا  استهدفت العداوة أيًضا الحامة الغربيني لألقليات التي تقدمت اقتصاديًا. وُمدِّ

تعود أصولها إىل العصور الوسطى. فلامذا شملت املزايا األجانَب يف املقام األول؟ وما الذي دفع عجلة تطورهم؟  

 سرنى يف الفصل القادم أن للمؤسسات اإلسالمية الرئيسية دور مفصيل يف تطوير االمتيازات التجارية. 
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11   

 وآثارها املالية  االمتيازات التجارية أصول  

 

  املعروفةمعاهداتها التجارية ثنائية األطراف  ، أبطلت كل  مع دخول اإلمرباطورية العثامنية يف الحرب العاملية األوىل

التي كانت يف طور  سعيدة عىل امتداد اإلمرباطورية    تفاالتة إىل احهذه املناسب  أدت.  االمتيازات التجاريةباسم  

هذا اإلبطال يوم  عبئًا ماليًا ميثل امتهانًا لهم. أصبح تاريخ االمتيازات التجاريةتعترب ، والتي كانت رعيتها التقلص

ار األجانب  للتج  الحكام املسلمون وأندادهم يف أوروبا املسيحية مزاياالتي رسمها    االمتيازات التجاريةوفرت    1عطلة.

مثن ذلك أىت عىل    ال ميكن إنكار أنجرون يف أراٍض خاضعة للرشيعة اإلسالمية. اخارج حدود مناطقهم عندما يت

تعفي األجانب، واملحسوبني عليهم إىل   االمتيازات التجارية. بحلول القرن العرشين، كانت  نيالسكان املحليحساب  

ما،   العثامنية.  حد  الدولة  أتباع  يدفعها  التي  الجمركية، والرسوم  الرضائب، والرسوم  قدرة  و من  أيًضا تحد  كانت 

مسؤولية    االمتيازات التجارية ل الكثري من الكتاب هذه  عىل هذه األسس، يحمِّ رفع الرضائب.  الحكومة العثامنية عىل  

الحالية.ويالت   االقتصادية  األوسط  أيًضا    2الرشق  يعاملون  املسلمني  وهم  هذه  حكام  أصدروا  االمتيازات  الذين 

 3عىل أنهم غري عقالنيني. التجارية

سيئة ملجموعات معينة يف العرص الحديث، فهي ال تفرس ظهور   االمتيازات التجاريةمهام كانت عواقب   

ها كانت توفر مصالح ميكن قياسها ألن   االمتيازات التجاريةى. ظهرت هذه املعاهدات التجارية يف العصور الوسط

من   كل  األوسط.  غرب  لألطراف يف  والرشق  التجاريةسهلت  أوروبا  العالقات االمتيازات  القرون،  من  ولعديد   ،

 أمرًا واضًحا بذاته.ليس  سبب تحولها إىل مصادر اعتداء وإن التجارية يف سوق البحر املتوسط. 

إىل مجتمعات كانت تطور مؤسسات    الغربيون الذين كانوا يتعاملون بالتجارة مع الرشق األوسطانتمى   

واملواءمة بني الجهود  ،  اعتباطًا  من فرض الرضائبحد  النرش التبادل غري الشخيص، و لتحسني مصداقية العقود، و 

بالعمل يف الرشق األوسط تحت مظلة مؤسسات زرعتها بالد    االمتيازات التجاريةسمحت لهم  الفردية واملكافآت.  

، مع تحول الغرب إىل الحداثة وتقدمه عىل الرشق األوسط اقتصاديًااملنشأ الخاصة بهم، ما زاد كفاءة تجاراتهم.  

 جاريةاالمتيازات التأمل حكام املسلمني الذين وافقوا عىل  توسع نطاق االمتيازات األجنبية مبا يوافق ذلك التحول.  

ستكون متوقعًة أكرث، وأن التجارة ستنمو،  تدفقات السلع    توقعوا أنوقد  املتعاقبة أن يكسبوا من تحفيز التجارة.  

 وعوائد الرضائب ستزيد. 
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وتقييم أدوارها يف التطور االقتصادي للرشق األوسط. سرنى   االمتيازات التجارية فهم مسوغات  هدفنا اآلن   

التجاريةأن   أيًضا إىل فوائد ضها تكاليًفا عىل  ، بفر االمتيازات  النظر   مستمرة عامة    مجموعات معينة، أدت  غض 

ابتكارات مؤسسية عديدة توسع التجارة وتنتج  لزرع  ر وسيلة  دو   عىل املدى الطويل  االمتيازات التجاريةأدت  عنها.  

سهلت   فقد  وهكذا،  األوسط.  الرشق  يف  عرش.  الرثوة  التاسع  القرن  يف  املفتاحية  القانونية  اإلصالحات  بعض 

واملنطق اإلسالمي من ورائها. ويظهر أيًضا كيف حسنت قيودها  االمتيازات التجارية يستكشف هذا الفصل أصول 

التنبالرضيبية   قدرة  التبادل غري من  ترويج  يبقى رشح دورها يف  فيام  األوسط.  الرشق  الغربية يف  بالعوائد  ؤ 

 الشخيص للفصل التايل. 

 

االمتيازات التجارية بواكري    

مناطقهم مل تنشأ يف حدود  عىل النقيض من االفرتاض الشائع، فإن مامرسة منح األجانب امتيازات للتجارة خارج  

منحت بيزنطة تفضيالت لتجار البندقية يف التعامل التجاري، محررًة إياهم من  ،  هاوما بعد  1082اإلسالم. منذ  

بإقامة محاكمهم الخاصة. زنطيون أيًضا ألهل البندقية  سمح البي  4تعرفة الجمركية املفروضة عىل السكان املحليني.ال

منحت    مبرورو  م  امتيازاتالزمن،  دور  لألجانب  صار  متوقع،  هو  وكام  أخرى.  ألمم  التجارة مامثلة  حوري يف 

الرضائب الجمركية  ويف الوقت نفسه تقريبًا عفت عدة مدن فرنسية وإيطالية تجار بعضها اآلخر من    5البيزنطية.

 6تأسيس عالقاتهم الداخلية عىل قوانني خاصة بهم.التجارية. بدرجة أو بأخرى، فقد سمحوا أيًضا للتجار األجانب ب

ي   األول من اإلسالم مل  القرن  العرب يف  امتيازات لألجانب خارج  عىل حسب ما نعرف، فإن حكام  عطوا 

األجانب حقوقًا خاصة،  .  حدودهم التجار  بدأ خلفاؤهم منح  أن  املسلمني بعد  األجانب غري  الزمن كان  وملدة من 

عند املرور مبحطة جمركية يف أي من يدفعون رضائب أعىل من الرعايا املحليني، وذلك مبوجب الرشيعة اإلسالمية.  

  ي من الرعايا باملئة من قيمة بضاعته؛ فيام يدفع املسيحي واليهود  10االتجاهني، كان األجنبي غري املسلم يدفع عادًة  

باملئة. تشري طبيعة هذا التمييز إىل أن الطبقات   2.5السيايس، يدفع فقط  ئة، واملسلم، بغض النظر عن الوضع  بامل  5

أرادت أن تفضل التجار املسلمني، الذين كانوا ميولون نشاطاتهم؛ فيام كان غري املسلمني الحاكمة لإلسالم األول  

تشري تراتبية النسبة أيًضا إىل أن  7»األقل تفضياًل«. يحصلون عىل الوضعالذين يدفعون الجزية لحاكم غري مسلم 

التجارة، مل يتوقعوا يأخذون عائداتهم من  الذين كانوا  العرب،  املسلمني عىل   حكام  التجار  الخسارة من تفضيل 

كانت  األجانب.   الحامئية هذه  السياسة  فإن هذه  ما،  اإلسالمية غري مناسبة بشكل  التجارية  املؤسسات  لو كانت 

التجارية املربحة أن يخمد من حامسة الحكام تجاه إىل تكاليف ملحوظة.    ستؤدي التبادالت  كان من شأن منع 

 سياسات حامية املحليني. 
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وامتيازات،   حقوقًا،  األجنبية  املجتمعات  منح  يف  البيزنطية  املامرسات  الالحقني  املسلمني  حكام  تبنى 

يف  ، وتعني رسائل العهد(.  ahidnâmes)املصطلح املقابل لالمتيازات بالرتكية هو  وإعفاءات عن طريق املعاهدات  

يف واأليوبيني  الفاطميني  حكام  كان  عرش  والثالث  عرش  الثاين  األتراك، القرنني  كسالجقة  العربية،  األرايض   

باملئة، باإلضافة إىل امتيازات   2باالتجار برسوم جمركية تصل إىل    تجار البندقية وجنوة وبيزا حقوقًامينحون  

النزاعات مع املسيحيني األجانب اآلخرين   يف معاهدة الحقة واحدة عىل    8يف محاكم خاصة بهم.قضائية لفض 

أمري أيدين التابعة حينها للسالجقة من جهة ودوق كريت التابعة للبندقية من الجهة   1337فاوض عليها يف  األقل،  

االمتيازات  ومن أبرز ما شملته أسالف    9عىل معظم البضائع.عفي البندقيون من كل فروض االسترياد  أ األخرى،  

كورسيكا يازات للمسلمني أيًضا. يف القرن الثالث عرش، أمكن للتجار العرب يف  منحت امتهذه معاهدات  التجارية

عاش التجار  ،  1453وصقلية االحتكام إىل محاكم إسالمية. ولعدة قرون سبقت سقوط اإلمرباطورية البيزنطية يف  

. ورغم فنادقوبالعربية باسم    fondacosمناطق محصورة عرفت باإليطالية باسم  العرب واألتراك الزائرون يف  

شح املعلومات املتعلقة بالحياة اليومية يف هذه الفنادق، فمن شبه املؤكد أن سكانها كام بإمكانهم تسوية النزاعات  

التجارية داخليًا.
10 

التجاريةكانت    الجمركية  االمتيازات  التعرفة  التمييز يف  ضد   األوىل تهدف بشكل محوري إىل تخفيض 

بتحفيز انب والسامح لهم بحل النزاعات الداخلية عن طريق إجراءات قانونية من اختيارهم الخاص.  التجار األج

املنافسة، كان البند األول يحسن الكفاءة االقتصادية. أما البند الثاين، فقد سمح لألجانب بحل النزاعات عن طريق  

: عىل لذا فهو فعال يف البدءالتحكيم، دون تدخل املحاكم الخاصة بالحاكم. يتطلب التحكيم رضا جميع األطراف،  

كل طرف أن يتوقع أن يكون بالؤه عىل األقل بجودة ما قد يقدمه يف محكمة رسمية. ميكن للحاكم الذي يسمح  

من انخفاض تكاليف الصفقات. وبقدر ما يرتك   أن يتوقع، إذن، أن يستفيدللتجار األجانب باالستقالل القانوين  

ميكن تفعيل آليات اإلنفاذ املجتمعية، الحكم لألفراد املطلعني عىل وضع املتقاضني، فإن األحكام ستتحسن. أيًضا،  

لذا تزيد اآلليات الداخلية لحل   11فتقرون إىل املعرفة املحلية.ما يشكل رادًعا للخداع دون تدخل املوظفني الذين ي 

 زاع أرباح التجار األجانب، ما يزيد العوائد املحتملة من التعرفة الجمركية. الن

البداية،    تتطرقيف  التجارية   مل  الالحقة، بعض    إىل  االمتيازات  املعاهدات  يف  برزت  التي  املوضوعات 

العقود.   وتوثيق  الجامعي،  والعقاب  املرياث،  عقدها  كمامرسات  التي  املعاهدات  يف  املوضوعات  هذه  حرضت 

املامليك   واألمم  سالطني  العثامنيون  عليها  تفاوض  التي  ويف  عرش،  الخامس  القرن  وفلورنسا يف  البندقية  مع 

امتداد نصف لذا  األوروبية عىل  القرن الخامس عرش والقرن العرشين مثلت فرتة   ألفية.  الفرتة املمتدة بني  فإن 

 اتسعت فيها امتيازات التجارة الخارجية. 
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 تصاعد االمتيازات األجنبية وإلغاؤها 

فرنسيس األول  و تفاوض عليها سليامن القانوين  العثامنية التي أمطرت باالهتامم هي تلك التي    االمتيازات التجارية

 13أخذ محل البندقيني بوصفهم »األمة« املهيمنة عىل تجارة البحر املتوسط.سمحت للفرنسيني بوقد  12ملك فرنسا.

كبادرة حسن نية، وأمكنه إلغاؤها يف أي   االمتيازات التجاريةسليامن هذه    أعطىوفًقا للرواية السياسية العثامنية،  

 يف الواقع، كان هناك تفاوض عىل التفاصيل، وحصل كال الطرفني عىل حقوق قيمة.و وقت. 

وغري   املتزايدة  السخية  االمتيازات  من  زلق  منحدر  نفسها عىل  العثامنية  اإلمرباطورية  ذلك، وجدت  بعد 

التي حصل   الحقوق التجارية ألنفسهم أمن اإلنجليز  ، 1580 عام في ف .البلدانللمزيد واملزيد من  املمنوحةاملتبادلة 

 ، عىل امتيازات مقاربة، البندقية  هولندا ويف فرتةقوى أخرى، بدًءا من  بعدها  . حصلت  ذاتها تقريبًا  عليها الفرنسيون

ات جديدة  امتياز أصدرت  وعىل ذلك الطريق، بدأت اإلمرباطورية العثامنية تنكمش إقليميًا.    14مثيلة خاصة بكل منها.

األجانب عىل استمر حصول  املساومة،  ومتاشيًا مع نظرية  تضاؤل للقوى العسكرية.    من موقع وجددت القدمية  

. أيًضا، نظرًا إىل املصلحة العثامنية يف الحفاظ عىل التدفقات التجارية، فقد أصبح من غري   فأكربامتيازات أكرب

لإل قابلة  أنها  االمتيازات عىل  التعامل مع  التاسع عرش، كانت    لغاء من طرف واحد.الواقعي  القرن  أوائل  بحلول 

املحسوبني عليهم يف الداخل امتيازات واسعة حرم  ت إىل أداة ملنح الرعايا األجانب و قد تحول  االمتيازات التجارية

أيًضا   الغربية  القوى  العثامنيني. وكانوا مينحون  الرعايا  االقتصادية منها معظم  السياسات  الرأي يف  إبداء  حق 

النهاية أجربت   التجاريةالرئيسية. يف  إل  االمتيازات  العثامنية عىل  احتكارات محلية.  اإلمرباطورية  ومع  غاء عدة 

، وافقت الدولة عىل فرض رسوم عىل الصادرات أعىل بكثري مام  1838عثامنية لعام  -االتفاقية التجارية األنجلو 

الواردات.   عىل  تفاقم  تفرضه  إىل  هذا  لأدى  السيئة  املنتجني  العواقب  الصعيد  رغبة  عىل  التنافس  يف  املحليني 

 15العاملي.

»يتجىل    مصطلح  معنى  عىل  الحاصلة  التغريات  يف  السابق  اإلنجليزي امتياز التحول  فاملصطلح  ات«. 

«capitulations« مشتق من الكلمة الالتينية »capitula  .والتي تشري إىل الفصول التي قسمت إليها املعاهدات ،»

إقليمي عريب  إبان توسع  ذلك  »الفصول«. كان  تعني  الكلمة  التجارية، كانت  املعاهدات  بواكري  توقيع  فعند  لذا، 

يكن ينظر إىل املعاهدات حينها باعتبارها تعديًا عىل سيادة املسلمني. يف النهاية، عندما بدأت املنطقة  وتريك، ومل  

جليًا أيًضا يف    بالخضوع  االمتيازات التجاريةارتباط    بحأص.  تفقد سيادتها، اكتسب املصطلح معنى »االستسالم« 

بتلك  رفض   االعرتاف  العثامنية  لإلمرباطورية  التي كانت خلًفا  التجاريةالدول  األسياد  االمتيازات  إذا أجربها  إال   ،

 16املستعمرون.
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والعثامنية  اململوكية   االمتيازات التجارية   

ات األولية لفرنسا سوابق يف االمتيازات التجارية التي منحها املامليك يف متياز كان للبنود االقتصادية الرئيسية لال 

عامي   يف  وفلورنسا  للبندقية  التوايل.  1497و   1442مرص  املامليك    17عىل  قدم  الواقع،  منعها يف  امتيازات 

يتفا كانوا  ألنهم  املامليك سباقني  كان  السابع عرش. رمبا  القرن  األجانب حتى  عن  موقع  العثامنيون  من  وضون 

أن    ، بدا 1536يف عام    18يائسة لبعض البضائع املستوردة.  ةحاج كانوا يف  تعرث حكمهم يف مرص، و فقد    ،ضعف

ات قليلة نسبيًا.امتياز العثامنيني قوة عسكرية ال تقهر، ولذلك متكن سليامن من تحقيق أهدافه من خالل 
عززت   19

املتعاقبون يف   إذ استمر السالطني  التفاوضية مفهوم القطب األحادي، والذي استمر قرنًا آخر عىل األقل،  قوته 

 20يجب حرمان األعداء منه. عىل أنها فضل االمتيازات التجاريةمع  التعامل

الفرنسية األولية، خمس مواد فرضت التزامات   االمتيازات التجاريةبني املواد الستة عرش التي شكلت  من   

احرتام  متبادلة عىل فرنسا واإلمرباطورية العثامنية؛ وهي تتعلق بحرية التنقل واألمن والتعاون ضد القرصنة و 

تناولت مادتان  ، ومنها تلك التي منحها البيزنطيون.  ات سابقةامتياز مادة من هذه املواد    سلطة الدولة. حاكت كل

أنها   املواد األخرى، مع  الهاربني )األمر األهم من  الرقيق  متبادلة رصاحًة، مخاوف خاصة لجانب أو آلخر: عودة 

ألجنبية )األمر الذي ال يعني سوى ، والسلطة القنصلية للتعامل مع حطام السفن يف املياه ابالنسبة للعثامنيني(

. أما بالنسبة للمواد التسع املتبقية، فقد وفرت امتيازات فرنسية فرنسا، الطرف الذي كان يطبق نظام القناصل(

إنفاذ الوصايا من قبل  غري متبادلة. كان من حق التجار الفرنسيني التمثيل القنصيل، واالحتكام ملحاكم فرنسية، و 

وبحلول القرن السابع عرش، كان   21الفرنسية، والحصانة من العقاب الجامعي لجرائم األفراد الفرنسيني.السلطات 

 االمتيازات التجاريةركزت بشكل أكرث لفتًا للنظر عىل االحتياجات األجنبية. تكونت  ات  امتياز العثامنيون مينحون  

ة باالتفاقيات العثامنية اإلنجليزية السابقة. ملحقة بتلك الخاصمن خمس وخمسني مادًة    1675اإلنجليزية لعام  

بني  صحيح أنه كان من املعتاد تضمني بند يفرض تبادل االلتزامات  نعم،    يتناول كل منها مخاوف للتجار اإلنجليز.

القتصادية للطرفني، أصبحت املعاملة باملثل رمزيًة بشكل  املؤسسات ا  مسار  انفصال ولكن، مع    22األطراف املعنية.

 23متزايد.

لال امل  البنود  شهد  من  متياز الية  كل  تنص  بها.  خاًصا  تطوًرا  الجمركية،  الرسوم  فيها  مبا  االمتيازات ات، 

عىل البضائع   حسب القيمةباملئة من الرسوم   3عىل نسبة    1675واإلنجليزية لعام   1673الفرنسية لعام    التجارية

من أواخر القرن    24باملئة املفروضة عىل املسلمني.  2.5بة  تجارهم، أكرث بقليل من نسالتي يصدرها أو يستوردها  
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حتى   القوى    ،1914السابع عرش  كل  من  متتعت  التجاريةاملستفيدة  األكرث  بو   جوهريًا  االمتيازات  »الدولة  ضع 

 تفضياًل« فيام يتعلق برسوم التعرفة. 

  بشكل تدريجي   قاطع. حصل األجانبكانت البنود املتعلقة بإمكانية التنبؤ بفرض الرضائب حاسمًة بشكل   

االستمرار يف تحملها. لو عن الرسوم األخرى التي كان عىل الرعايا العثامنيني  عفاءات مجموعة واسعة من اإل عىل 

كان العثامنيون قد وقعوا يف منحدر زلق من الرضائب، فإن هذه االمتيازات غري الجمركية هي التي أحدثت فرقًا.  

الفرنسية واإلنجليزية األوىل   االمتيازات التجاريةيتضح توسع االمتيازات األجنبية أيًضا يف املجال القضايئ. كانت  

وإن كان ذلك مبوجب قواعد    ضاة املحلينيقال  قضايا بني الرعايا واألجانب كان من شأن الفصل يف ال  تنص عىل أن

حدث هذا مع توسع مع مرور الوقت، ازداد اكتساب التجار الغربيني للحصانات ضد القضاء اإلسالمي.    25.خاصة

عىل حساب املحاكم    العلامنية املحليةعد منتصف القرن التاسع عرش، املحاكم  بو   ،الغربية  الوالية القضائية للمحاكم

 26اإلسالمية.

الدولة    تتنازلحتى النهاية، احتفظ القضاة املسلمون بالسلطة القضائية عىل القضايا املتعلقة باملسلمني. مل   

العثامنية أبًدا عن الحق يف محاكمة أي شخص رأت بأنه من الرعايا العثامنيني. ومع ذلك، فقد وجد األجانب سهولًة 

تحدي املحاكم اإلسالمية يف القضايا التي تشمل رعايا عثامنيني، ويف كثري من األحيان كان ذلك بتواطؤ  تزايدة يف  م

من النخب املحلية. بحلول أوائل القرن العرشين، كان الدبلوماسيون األوروبيون قادرين عىل إصدار أحكام غري  

  االعتامد عىل حامية املحاكم اإلسالمية. قابلة للطعن. وهكذا، مل يعد بإمكان الرعايا العثامنيني

 

 

املطروحة حدود التفاسري    

الرشق أوسطية أو تحويلها إىل امتيازات أحادية الجانب معادية    االمتيازات التجاريةال يوجد تفسري مرٍض ملنح  

 ة هدفني سياسيني وثالثة أهداف اقتصادية.حتشمل العوامل املطرو للسيادة السياسية ومميزة ضد األغلبية الدينية.  

شكيل منبع الحمالت الصليبية، بتأدت إىل تقسيم أوروبا،    االمتيازات التجاريةالتفسري األكرث شيوًعا أن   

العثامنية األوىل كانت   االمتيازات التجاريةفإن  تحالفات مع املسيحيني الذين يظهرون الود. وفًقا لهذه النظرة،  

  متاًما حني ،  1569األولية للفرنسيني يف عام    االمتيازات التجاريةوسعت  أعامل حاذقة إلضعاف العامل املسيحي.  

البندقية، الخصم التجاري لفرنسا. عززت  كان العثامنيون يستعدون لغزو قربص، التي كانت عندها تحت سيطرة  

التجارية لألتراك،  ا  االمتيازات  عدوين  خصوم  من  خصاًم  لإلنجليز  املسيحي.  آللعثامنية  والبابا    27هابسبورغ 
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والصفويني،   كاملامليك  بالفعل،  العثامنيون  التجاستخدم  االمتيازات  السياسة  جعل  ما  التحالفات،  لبناء  ارية 

يف بعض الحاالت، رمبا كان تشكيل التحالفات حتى الدافع األكرب. ولكن األهداف    28مرشوطًة بالعالقات السلمية.

التجاريةالجيوسياسية ال تفرس جوهر   الدعاوى    ، مثال،فرض   هي ال توضح ملاذاف.  االمتيازات  التوثيق يف  رشط 

فإن أهدافًا أخرى بالتأكيد حازت عىل  حتى لو كان بناء التحالف الهدف األول يف البداية،    29املقامة ضد األجانب.

 األولوية مع مرور الزمن.

هو الرغبة يف إضعاف التجار املحليني، حتى ال يزرعوا حالًة من   بغزارةالعامل السيايس اآلخر املطروح   

اال  الحاكمةجستقرار. وفًقا ملحمد  عدم  للسالالت  البقاء  الذي يؤكد عىل غرائز  املسلمني ما قبل  ، فإن  نك،  الحكام 

الخاص.   املال  رأس  تراكم  قيوًدا عىل  فرضوا  قد  الحديث  كبار  العرص  ممتلكات  الغاية، صادروا  هذه  سبيل  يف 

أقىصاملسؤولني   حًدا  املنظور،  ل  ووضعوا  هذا  من  األسعار.  تحديد  من خالل  التجارية  الرتحيب ألرباح  يكن  مل 

ولكن، ليس منح    30سلطة املحلية.بالتجار األجانب استجابًة للتهديدات العسكرية بقدر ما كان لخدمة سياسات ال

أي حال، ليس من الواضح سبب وعىل  امتيازات قضائية لألجانب الطريقة الوحيدة للتمييز ضد التجار املحليني.  

ام تفسري عجزهم السيايس؟  فألنفسهم.    راكم التجار األجانب الحقوق  بيناموقوف التجار املحليني مكتويف األيدي  

  لتُحد  كانت إن القوة السياسية للتجار املحلينيأحد العوامل، التي نشأت مسبًقا، ركود املؤسسات التجارية املحلية. 

إذا سلمنا بهذا األمر،   مراكمة املوارد يف رشكات كبرية وطويلة األمد.القانونية املتاحة متنع    ما كانت النظم  مبقدار

رمبا كان جزء من أسباب موافقة    ات، ال هدفًا لها.متياز فإن العوائق املتزايدة للتجار املحليني كانت سببًا مستقاًل لال 

أن رعاياه أضحوا غري قادرين عىل املنافسة تجاريًا وبدا أن محاولة عكس هذا    االمتيازات التجاريةالحاكم عىل  

إذن تعويض  األمر أكرث تكلفة من السامح لألجانب بالسيطرة عىل التجارة مع أوروبا العربية. كان الهدف الضمني  

 القيود االقتصادية للتجار املحليني، ال إضعافهم سياسيًا. 

يوًعا أنه ميكن تحصيل العوائد من التجار األجانب بشكل أسهل من تحصيلها التفسري االقتصادي األكرث ش 

فبموجب الرشيعة اإلسالمية، يدفع األجانب رسوًما أعىل باملقارنة بالرعايا املحليني، لذلك يرحب من التجار املحليني.  

لك، فإن الخصوصيات الثقافية إضافًة إىل ذبالتجار األجانب، كام يقال، من أجل زيادة إيرادات التعرفة الجمركية. 

أهدافًا سهلة لجباية الرضائب. الكربى جعلهم  املوانئ  األجانب وتركزهم يف  االعتبارات    31للتجار  إذا كانت  ولكن 

عىل التجار املحليني، الذين كانوا يستخدمون  رصامًة  جمركية أكرث  املالية أولويًة، فلامذا مل تفرض الدولة رسوًما  

وهناك سوابق كثرية  جار املحليني كانوا يدفعون الرضائب دون أساس يف الرشيعة اإلسالمية.  نفس املوانئ؟ كل الت

 32من تعديالت األسعار واألشكال الجديدة للرضائب.
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يطرح تفسري اقتصادي آخر هدفًا تجاريًا جغرافيًا: الحفاظ عىل حيوية الرشق األوسط كمحطة عبور. يقال  

إن مرص اململوكية واإلمرباطورية العثامنية منحتا امتيازات تجارية للحفاظ عىل جاذبية طرق التجارة املتوسطية  

أثرت طرق التجارة املتنافسة   33(.1.11قيا )شكل بعد اكتشاف الطريق البحرية امللتفة حول أفريبني أوروبا وآسيا 

ات، التي ظهرت  متياز ها بالتأكيد مل تكن محوريًة لال ولكنبالتأكيد عىل التفكري االسرتاتيجي لحكام الرشق األوسط.  

واألهم من ذلك، فإن الهدف املتمثل بدعم طرق التجارة  قبل وصول فاسكو دي غاما إىل املحيط الهندي بكثري.  

كان من املمكن تحفيز معابر التجارة عن طريق الحوافز التجارية مل يكن يتطلب متييزًا لصالح األجانب.    القدمية

 يز حسب العقيدة والجنسية. التي ال مت

االحتياجاتتفسري    هناك،  أخريًا بتوفري  أوروبا   يرتبط  من  القادمون  التجار  كان  الواردات.  عىل  مرتكز 

رى البعض، ألنهم كانوا يوردون سلًعا اسرتاتيجية كالقصدير، والفضة، املسيحية مرحبًا بهم بشكل خاص، كام ي 

ال توجد صلة بالرضورة بني تحفيز التجارة وإعطاء االمتيازات لألجانب. كان من املمكن تحريض  ولكن،    34والبارود.

بحد  معينةدعم دون متييز. فإن الطلب عىل بضائع عن طريق التدفق الداخل املرغوب من البضائع االسرتاتيجية ال

 . االمتيازات التجاريةيفرس شيئًا من ذاته، إذن، ال 

 

 م.  1498طرق التجارة يف الرشق األوسط، نحو   1- 11الشكل 

ات: تشكيل التحالفات، وحد القدرات متياز املوجودة خمسة دوافع متاميزة لال   الرتاثيات العلميةلذا تعرف   

رغم أن السياسية للخصوم املحليني املحتملني، وتوليد العوائد، وحامية طرق التجارة، وتأمني السلع االسرتاتيجية. 
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الد هذه  تبوؤ  بعض  أسباب  كامل  بشكل  يفرس  ال  مجموعها  فحتى  القصة،  رواية  يف  مفصيل  االمتيازات  وافع 

مزايا  أي ملاذا وفرت    –  االمتيازات التجاريةبل واألهم، فإن أيًا منها ال يفرس محتوى  أهمية مبرور الزمن.    التجارية

املزايا   أواًل إىل  نلتفت  الفراغات،  املمنوحة لألجانب. سيمعينة دون أخرى. مللء  املزايا املالية  القادم  الفصل  تناول 

القانونية التي سمحت لهم بتعاطي التجارة يف الرشق األوسط باستخدام أشكالهم التنظيمية الخاصة وإجراءاتهم 

 الخاصة.

 

ية قابلة للتنبؤ جارت رحلة البحث عن عوائد   

ات القرن السابع عرش خفضت رسوم التعرفة الجمركية عىل األجانب إىل مستوى امتياز كام نعرف مسبًقا، فإن  

االمتيازات   أصبحت  بعد أن حتى يف القرن التاسع عرش،  باملئة التي تجبى من تجار املسلمني.    2.5بالكاد يعلو عىل  

كونوا يتمتعون مبزايا فإن األجانب مل يتظلم من يفرتض عليه العمل وفق الرشيعة اإلسالمية من التجار،  التجارية

األنجلو عىل هذا األساس.   التجارية  االتفاقية  لعام  -تنص  الربيطانيني سيدفعون  عىل    1838عثامنية  التجار  أن 

من الرعايا األتراك«. وعىل القوانني التجارية أن تكون »عامًة    تفضياًل   األكرثطبقة  النفس الرسوم املفروضة عىل »

ما يشري ضمنيًا إىل شمول اليهود واملسيحيني املحليني.عىل اإلمرباطورية« و»نافذة األحكام عىل كل الرعايا«، 
35 

ل ب، إذا كان األجانب قد حصلوا عىل مزايا رضيبة، فقد نشأت هذه ال عن تخفيض رسوم التعرفة الجمركية 

منذ اإلمرباطوريات العربية األوىل وما تبعها، دفع الرشق أوسطيون رضائب عن الحصانة من الرضائب األخرى.  

متنوعة،   مفروضة  شخصية  املستأجرة  الستمالكمبا يشمل رضائب  العثامنية،العقارات  اإلمرباطورية  كان   . يف 

املرافقة للحمالت العسكرية. كانت الرضائب   الفرض االنتهازي للرضائب شائًعا وخصوًصا خالل الطوارئ املالية

غري منتظم« ولكن كانت تفهم بشكل واسع مبعنى  يض« أو »عَر ، وتعني حرفيًا »آفاريزغري الجمركية تعرف باسم  

يف املصادر الغربية، يشار إىل الفروض االبتزازية عىل األجانب بكلمة لها نفس   36أي يشء ميكن نيله باالبتزاز«.»

شعر    37فوق ما ميليه العرف، أو القانون، أو معاهدة ما.  املفروضةلرسوم  كل ااملصطلح    يغطي.  آفانياس  :الوقع

مهام تكن الحقيقة،  و رضائب غري اعتيادية كانت تؤخذ منهم بشكل ال يتناسب مع ما يؤخذ من غريهم.  األجانب بأن  

هذ الرضائب  الفهم  افإن  من  الحامية  يطلبون  فقد  االرتجالية.    جعلهم  ثم  أن    1673ات  امتياز نصت  ومن  عىل 

  1675ات  امتياز نصت عليه االتفاقية رصاحًة. وبشكل مامثل، نصت  الفرنسيني معفيون من كل االلتزامات عدا ما  

 38رمبا ملنع االلتباس، عىل عدم دفع اإلنجليز ألي رسوم أخرى.بالتفصيل اململ، 
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فليس من غري املألوف، إذن، أن األجانب يف الرشق ة.  يالحضارة اإلنسان قدمية قدم  مقاومة دفع الرضائب  إن   

األوسط كانوا يتذمرون من رسوم متنوعة. ولكن، اعرتض األجانب بشكل خاص عىل عدم إمكانية التنبؤ بالتزاماتهم 

عىل   املثال،  سبيل  عىل  اعرتضوا،  االعتباطية  الالرضيبية.  عىل  فروض  املفروضة  الغريبة  كالرسوم  املوانئ،  يف 

يثبط التجارة بجعل  يرفع الفرض االعتباطي للرضائب كلفة رأس املال و   39البضائع التي تبقى عىل منت السفينة.

لو جعلت  بزيادة لتعويض املخاطرة. لذلك، كانت قيود القوى املالية العثامنية لتحسن الكفاءة  املستثمرين يطالبون  

يتضح كون تحسني إمكانية التنبؤ بعوائد التجارة الخارجية دوًرا عوائد التجارة بني األقاليم أكرث قابلية للتنبؤ.  

لال  أيًضا يف  متياز أساسيًا  للات  الجامعي  العقاب  تحظر  التي  تنص  الفقرات  أجنبي.  فرد  قبل  من  املرتكبة  جنح 

 عىل ما ييل: 1536للفرنسيني عام   االمتيازات التجارية

، أو  ]العثامنية [لسلطنة الكربى  أحد رعايا اإبرام عقد مع  ، بعد  ]ملك فرنسا[عندما يغادر أحد رعايا امللك   

قنصل، أو ال ]وال[الحاجب،   ]ال[نال الرىض، أن يأخذ بضاعة، أو االستدانة، من دولة السلطنة الكربى دون 

يحمل امللك   األقارب، وال أي من الرعايا اآلخرين للملك ميكن لهذا السبب أن يجربوا أو يعتدى عليهم، وال

 40املسؤولية.

الهاربني ومعاقبتهم.   التجار  الفرنيس مبالحقة  امللك  النص  يلزم  إلقاء مبنع  و ثم  من  الضمري  الفرنسيني عدميي 

بالقانون   التزامهم  برشط  الفرنسيني.  حامية  تحت  التجارة  مخاطر  االتفاق  هذا  ضاءل  مواطنيهم،  عىل  األعباء 

 فإن مكاسبهم آمنة.ووفائهم بعقودهم، 

امتيازات إضافية للتخفيف من املخاطر التجارية األجنبية. تعلق أحدها باملرياث.   االمتيازات التجاريةقدمت  

مادًة متنح القناصل الوالية القضائية الحرصية عىل  تتضمن كل معاهدة من القرنني الخامس عرش والسادس عرش  

  ه املتويف يف دمشق. ضمنت املادة أيًضا ومبوجب هذا الحق، ميكن أن يرث البارييس مواطن  41ممتلكات مواطنيهم.

أجنبي دون وصية، يطبق   فإذا تويف  اإلسالمية.  املرياث  أحكام  تتعارض مع  التي  األجنبية  الوصايا  إنفاذ  قابلية 

بقي من املمكن مصادرة األمالك إذا حصل عليها بشكل غري قانوين أو إذا    42قنصله أعراف املرياث ملوطنه األصيل.

  44مًعا إىل تعقيدات.أيًضا، أدت قضايا املرياث التي شملت أجانب ورعايا محليني    43ن غري مقضية.كان للمتويف ديو 

 األجنبية التدخل املحيل. العقاراتعىل  السلطة القنصلية قلصتومع ذلك، فقد 

، أعطتهم بنود املرياث يف بتمكني األجانب من تفادي تجزئة األصول التي يفرضها نظام املرياث اإلسالمي 

التجارية  سهلت   االمتيازات  فقد  األهمية،  من  القدر  وبنفس  عليها.  والحفاظ  التجارية  املؤسسات  بناء  يف  ميزًة 

املحليني. وقد استفاد التجار الغربيون، طبًعا، من تطور املؤسسات  الرشاكات بني التجار املغرتبني واملستثمرين  
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التعقد املتزايد ألدوار الوسطاء املاليني، وظهور املصارف يف نهاية املطاف، سمح لهم بجمع  املالية يف أوروبا. إن  

 الناشئة يف الرشق األوسط. األموال بتكلفة أقل ولفرتات زمنية أطول مام هو متاح ألي شخص يف األسواق املالية 

لنظام اإلسالمي، قد يطلب ممن  شكلت الدعاوى القضائية العبثية عقبًة أخرى أمام العوائد املتوقعة. يف ا 

الدعاوى القضائية، واستفاد من ذلك القضاة الذين كانوا يجبون  القضية دفع نفقات التقايض، وقد شجع ذلك    ربح

الفرنسية   االمتيازات التجاريةعالجت  رابحني أو من ثبتت براءتهم من املدعى عليهم.  الرسوم، سواًء من املدعني ال

الرسوم من املدعني بداًل من املتهمني األبرياء عند   أن يحصل القضاةن خالل اشرتاط  هذه املشكلة م  1740لعام  

 . رفع دعاوى »مخالفة للعدالة«

 

العكيس التمييز  إطالق    

التنبؤ باستثامراتهم وحسب. فمع تزايد   الغربيون سيكتفون بأي حال من األحوال بإمكانية  املفاوضون  مل يكن 

سعوا أيًضا إىل الحصول عىل امتيازات رصيحة. كان القناصل األوروبيون يف إسطنبول معفيني    قوتهم التفاوضية

للتجار    االمتيازات التجاريةومبرور الوقت، وفرت    46.  ، كام كان تراجمهمأصاًل يف القرن السابع عرش من الرضائب

ما مل تسمح    األجانب حصانًة من الرضائب املستحدثة. يف الواقع، أصبح من املعتاد حظر توجيه االتهامات لألجانب

،  1675اإلنجليزية لعام    االمتيازات التجاريةمعاهدة ما بذلك عىل بشكل خاص. من بني خمسة وسبعني بنًدا شكلت  

 47.اإلدانةهناك ما ال يقل عن عرشين بنًدا يحد 

ع مقابل الخدمات. بلغوا يف السنوات الالحقة، سعى املفاوضون الغربيون للحصول عىل إعفاءات من دف 

أتباعهم حرية  يف النهاية حًدا من النجاح إىل درجة أن القيود الرضيبية االمتيازية فرست عىل أنها متنح األجانب و 

لجأت  مثاًل،  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  يف  مقابلها.  املحليني  السكان  معظم  دفع  التي  الخدمات  إىل  الوصول 

إلعفاء مواطنيها من رسوم البلدية لتمويل صهاريج تخزين السوائل    االمتيازات التجاريةالحكومات الغربية إىل  

لالشتعال. األجانب من    48القابلة  أفلت  تفرضها بحرية عىل سكانها.  وبذلك  األوروبية  البلديات  كانت  يف رسوم 

أو  الرسوم،  أو  للرضائب،  العثامنيني  الرعايا  تجنب  إمكانية  حد  إىل  الغربية  املالية  االمتيازات  وصلت  النهاية، 

مبدأ  للتهرب  أخرى  استغلت طريقة  أجنبي.  إىل  امللكية  نقل  ببساطة عن طريق  تفتيش    الغرامات،  إمكانية  عدم 

األماكن التي يشغلها األجانب إال بحضور ممثل عن القنصل. وملا كانت القنصلية بطيئة الحركة، فقد أتاح ذلك نقل  

التهم إىل حوزة أجنبي من جنسية مختلفة، ما يتطلب بعدها تدخل قنصلية أخرى يثبت  أو ما  ، ويزيد  البضائع 

التحقيق. رشك  49تعقيد  استخدمتها  بعد،  أخرى  طريقة  متثلت  العقود،  وقد  بخرق  املتهمة  األجنبية  التأمني  ات 
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عندما قبل األجانب الدفع مقابل الخدمات، مل يكونوا يدفعون دامئًا بقدر    50باإلرصار عىل التحاكم يف البلد األصيل.

مساٍو. اعتمدت املحاكم التجارية العثامنية التي تأسست يف خمسينيات القرن التاسع عرش لخدمة جميع الجنسيات 

عند وجود غرامات، كان األجانب يدفعون نصف ما يدفعه  للرسوم، أحدهام للمواطنني واآلخر لألجانب.    جدولني 

 51املواطنون األصليون عند ارتكاب نفس الجرم.

الزمن الذي تحولت فيه    التاسع عرش، وهو  القرن  التجاريةتأيت هذه األمثلة املتطرفة من  إىل   االمتيازات 

الرصيح لصالح األجانب. ولكن حتى قبل ذلك، فقد سعى ممثلو الغرب للحصول عىل امتيازات تحت   أدوات للتمييز

التنبؤ.   وممكنة  عادلة  فرض رضائب  طلب  بعض  حجة  فإن  كثب،  عن  املفاوضون  بالنظر  التي صنفها  الرسوم 

املطروح يف القرن السابع عرش  بالكاد تبدو كذلك. لنأخذ االدعاء  رضائب تعسفية املعارصون لذلك الزمن عىل أنها 

تزوجوا من رعايا عثامنيني كانوا مثقلني برضائب غري عادلة. مبوجب الرشيعة اإلسالمية، أصبح بأن التجار الذين 

الرضائب املستحقة عىل املسيحيني واليهود املحليني. وباملثل، فقد فقدوا أهليتهم   نفس   مسؤولني عن هؤالء التجار  

كان من الشائع إجراء إعادة تصنيف كهذه يف جميع أنحاء العامل. ومع   52للحصول عىل امتيازات الزوار األجانب.

باطراد، ازدادت فوائد    المتيازات التجاريةا الشديدة واضًحا. فمع ازدياد سخاء  ذلك، يبدو سبب معارضة املغرتبني  

البقاء بحكم األجنبي كذلك. باإلضافة إىل ذلك، فمع تحول التجار األوروبيني الزائرين فعليًا إىل مقيمني دامئني، 

 ، ما زاد املطالبة بإلغاء قاعدة إعادة التصنيف. ازدادت احتاملية زواجهم من امرأة محلية

بيون املعارصون لذلك الزمن من عدم املساواة الحقيقية أو املتخيلة التي تحملها بينام اشتىك املراقبون الغر  

معلقو الرشق األوسط يف القرن السابق للحرب العاملية األوىل عن أسفهم لألعباء املفروضة عىل  مواطنوهم، أعرب  

أن توسع التجارة مع  تغاىض كل جانب عن عوامل مهمة. فشل املعلقون املحليون يف رؤية    53السكان املحليني.

معقولة، كان   رب يعتمد عىل الحد من االنتهازية والتعسف يف فرض الرضائب عىل األجانب. يف غياب حدودغال

عرتاف بأن الجهود  اال   فشل املعلقون الغربيون عموًما يفاألوروبيون ليفرضوا املزيد لقاء خدماتهم. من جانبهم  

 املبذولة لتحقيق القدرة عىل التنبؤ التجاري وعدالة رضيبية نشأ عنها متييز لصالح األجانب.

ال يوجد بحث منهجي يتناول حجم متوسط امليزة الرضيبية التي متتع بها التجار األجانب. كانوا يدفعون   

هناك شيئان أكيدان. أواًل، و م الرضيبية أن يصبح أثقل.  كان من املمكن إلجاميل أعبائهالرضائب أيًضا لدولهم، لذا  

زادت الحصانات املالية الكاسحة لألجانب من جاذبية العمل يف الرشق األوسط، ويتضح هذا من التدفق الهائل  

  1878عام  لألجانب. مل يكن يف مرص أكرث من بضع مئات من األجانب املقيمني يف القرن الثامن عرش؛ وبحلول  

كان هناك بضعة    0160. يف عام  . كان األمر مامثاًل يف تركيا54  500001نحو    1907، وبحلول  70,000كانوا نحو  

عشية الحرب العاملية األوىل، كان يف املدينة  آالف من املسيحيني األجانب يف إسطنبول، وكان معظمهم من العبيد. 
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أعطت الحصانات املالية لألجانب األقليات املحلية ثانيًا،    55أي سبع إجاميل عدد السكان.  –مقيم أجنبي    130,000

حوافز إضافية للحصول عىل الحامية القانونية الغربية. جاءت املزايا املالية للتجار األجانب وأتباعهم يف الداخل  

نهم عند عىل رأس الدعم اإلداري الذي تلقوه من السفراء والقناصل والرتاجم والكتبة املستعدين للتدخل نيابًة ع

 أدىن نزاع مع السلطات.

املسلمني    وغري  املسلمني  التجار  افتقار  عىل  األمر  يقترص  لذلك، مل  فنتيجة  مشابه؛  لدعم  املحميني  غري 

أصبحوا أهدافًا مفضلة كلام سعت السلطات التي تعاين من ضائقة مالية إىل زيادة اإليرادات الرضيبية. قبل الحرب  

ال كان عبء  األوىل،  الجديدة  العاملية  التجارية، ورضائب   –رسوم  والرتاخيص  األرباح،  الدمغة، ورضائب  رسوم 

يقع إىل حد كبري عىل عاتق السكان املحليني غري   –املنازل، ورسوم العمل عىل الطرق، عىل سبيل املثال ال الحرص

فمع فرض السلطات رضائب جديدة  ومل يكن عدم قدرة تنبؤ السكان املحليني بالرضائب أقل أهمية.    56املحميني.

ومراجعة األسعار باستمرار، عاش السكان املحليون غري املحميني يف حالة من الشك فيام يخص التزاماتهم. خاصًة 

 قد أدى إىل تثبيط االستثامر وريادة األعامل.يف القطاعات التي كان يصعب فيها إخفاء األرباح، ال بد أن هذا الشك  

  

تنفيذ االختالفات يف ال   

آثار   الخالفات حول  التجاريةتنبع  أن   االمتيازات  الرغم من  الجغرافية يف تطبيقها. فعىل  االختالفات  من  جزئيًا 

ال تطبق بشكلها الصارم إال يف املعاهدة كانت عادة تعدد مجموعة واحدة من الحقوق وااللتزامات، إال أنها كانت  

الرئييس   التجاري  املعلن  –املركز  اإلضافية  االتفاقيات  كانت  إسطنبول.  العثامنية،  اإلمرباطورية  ة عن طريق  يف 

نشأت االختالفات    57عدلوا رسوًما معينة حسب امليناء املزار.املراسيم السلطانية تصقل املعاهدة الرئيسية. فمثاًل،  

 الالحقة جزئيًا من االختالفات يف سلطات املسؤولني املحليني. 

صمة، ميكن تفسري مصادر االختالف ذات الصلة عدم متام السيطرة عىل املسؤولني. بعيًدا عن العا  بني  من 

بل وحتى معارضتها. يف أوائل القرن السابع عرش، فرض  ،  بطرق تخدم املصالح الذاتية  االمتيازات التجاريةأحكام  

الرشاء   وليس عىل سعر  للقطن،  املحلية  السوقية  القيمة  البندقية عىل  تصدير عىل  إزمري رسوم  املسؤولون يف 

ذل إىل  باإلضافة  معتاًدا.  كان  كام  املحددة  الداخيل،  تلك  نحو ضعفي  تعادل  للتصدير  رسوًما  طلبوا  فقد  يف  ك، 

التجارية ال   58السائدة.  االمتيازات  قبول  الرضائب يف قربص  تقريبًا، رفض جباة  الوقت  الذي يف نفس  تخفيض 

عام   الهولنديون يف  عليه  القربصيون  .  1612حصل  الجامرك  مسؤولو  يوافق  طريق   الحسومعىل  ومل  عن  إال 

 59املفاوضات، والتي رمبا شملت دفعات جانبية غري مسجلة.
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مسؤويل الجامرك يف حلب من املبالغة يف تقدير قيمة البضائع اململوكة    1618منع املرسوم العثامين لعام   

حولت  لألجانب.   التي  العقود  آخر  مرسوم  عمالئهم وقد رشع  إىل  البندقية  باعة  من  الجمركية  التعريفة  عبء 

البندقية قد طلبتو   60املحليني. التايل،    كانت  القرن  التنفيذ. يف  اتساق  طلب ترجامن حلبي  املراسيم بسبب عدم 

بينه وبني شخصية مرموقة إىل إسطنبول. وقد أرص القايض   النزاعات، نقل  متياز للربيطانيني، تحت امتياز تابع لال 

ه؛  ت، كان القايض قد أساء فهم سلطاالمتيازات التجارية  بغض النظر عنتحت واليته القضائية.  ملحيل عىل أن األمر  ا

استعادة أي مسؤولية قضائية يطلبها.  فهو وفًقا للرشيعة اإلسالمية يؤدي دور وكيل لسلطانه، الذي كان حرًا يف  

الحاكم، إىل  الربيطاين  القنصل  اشتىك  فعندما  ذلك،  القايض.  ومع  قرار  األخري  القرن    61أيد  منتصف  حتى يف 

حني كان األجانب قد حصلوا عىل نفوذ كبري عىل السؤولني يف املراكز التجارية، مل يعرتف ببعض  التاسع عرش،  

بنود االمتيازات يف األماكن التي كان وجود الحكومة العثامنية فيها مفتقرًا إىل السلطة. يف املوصل، العراق، كانت 

للتجار املحل للتجار األجانب منها  العبّارات أعىل بالنسبة  عىل عكس ما كان سائًدا يف إسطنبول.    –  ينيرضيبة 

عثامنية - باملئة املنصوص عليها يف االتفاقية التجارية األنجلو  5تضاعفت الرضائب الخاصة ورسوم االسترياد نسبة  

 62ثالثة أضعاف.

األ   املسؤولون  التنظجأدرك  املشهد  وأن  المركزية  كانت  السلطة  أن  بني  يمانب  مختلًفا  كان  األقاليم ي 

طاعات. واستوعبوا أيًضا مزايا التعامل املبارش مع الوجهاء املحليني. وبالفعل، فإن ممثيل األجانب يف املراكز  والق

جباة  التجارية املهمة كحلب واإلسكندرية وإزمري قد تفاوضوا أيًضا مع الحكام املحليني، والباشوات، والقضاة، و 

ات امتياز وباعتبار عدم موثوقية التطبيق املركزي، فقد سعوا فعليًا إىل الحصول عىل »  63الرضائب، وحتى البلطجية.

مالءمة الرشوط ولضامن    64بني الدول إىل املصداقية.  االمتيازات التجاريةمحلية« يف السياقات التي افتقرت فيها  

 65اتهم إذا رفضت مطالبهم.ألعيان املتنافسني ضد بعضهم، مهددين بنقل مراكز عملي ا ا حركوا أيضً ، فقد لهم

فقد كان من ، مل يكن املنتهكون بالرضورة مسؤولني مسلمني.  االمتيازات التجاريةانتهكت أحكام    وحيث 

بني مسؤويل الجامرك وغريهم من جباة الرضائب املتهمني بارتكاب التجاوزات مسيحيون ويهود أيًضا. كام ناقشنا 

تمتعون بحامية أجنبية مكنتهم من ئات اآلالف من إخوانهم يف الدين يسابًقا، بحلول القرن التاسع عرش، كان م

التنافس بفعالية مع الرشكات األجنبية. ومن ثم، فإن املخالفات امللحوظة كانت تعكس الرصاعات عىل الحصص  

عىل السوقية. ينطبق املنطق ذاته عىل االنتهاكات التي ارتكبها مسؤولون أتراك، أو عرب، أو آخرون من املسلمني.  

احة نادًرا ما تكشف الغطاء عن كامل الدوافع الرسمية، إال أن الحامئية التجارية لصالح الرغم من أن السجالت املت

 املحليني كانت عاماًل مشرتكًا بالتأكيد.
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يساعد التباين يف التنفيذ يف تفسري استمرار األجانب يف التشيك من ظروف العمل والضغط من أجل  

إىل أدوات متييز لصالح األجانب. من خالل اإلعالن    االمتيازات التجارية، حتى مع تحول حقوق  إصالحات مؤسسية

زيادة الرصامة يف تطبيقها. ومن النتائج الثانوية عن انتهاكات املعاهدة، بل واملبالغة يف تضخيمها، سعوا إىل  

كانت تفتقر إىل األهمية العملية.    ازات التجاريةاالمتيلحمالتهم وفرة البيانات حول االنتهاكات. ال تشري األدلة إىل أن  

كبريًا فيها، استفادوا من اإلعفاءات الرضيبية التي حرم    يف كل املراكز التجارية التي أسس األجانب لهم حضوًرا

 منها الرعايا املحليون. 

 

إسالمية   مسوغات  

حدت األحكام املالية التي أعفت األجانب من الرضائب والرسوم املحلية من نطاق الرشيعة اإلسالمية يف مناطق  

املسلمني.   فقد حظيت  حكم  ذلك،  التجاريةومع  فهمها   االمتيازات  كان  التي  الدينية،  السلطات  املتتالية مبباركة 

املبتدعة عىل أسس دينية.   االمتيازات التجاريةربير  يتكيف مع تطور الواقع االجتامعي. كان من السهل تلإلسالم  

فبموجب الرشيعة اإلسالمية التقليدية، ميكن معاملة غري املسلمني بشكل مختلف حسب مكان عيشهم إذا كان يف  

عىل األخص، فإن الحامية املمنوحة لسكان األرايض التي يحكمها املسلمون قد   66.»دار اإلسالم« أو »دار الحرب«

من األمنية  يحرم  الضامنات  اإلسالمية مبد  الرشيعة  تسمح  املنوال،  نفس  املسلمني. وعىل  األجانب غري  )أمان(  ها 

منح امتيازات لدول  كان من املرشوع، لذلك،    67لألجانب املفيدين الذين يتعهدون باالمتثال »للصداقة وحسن النية«.

، كان املسؤولون املرصيون يدمجون  651مسيحية مختارة قادرة عىل خدمة أهداف املسلمني. وهكذا، ومنذ عام  

 68سلوك آمن« تجاه األفراد األجانب والجامعات األجنبية.مع معاهداتهم مع الحكام املسيحيني »ضامنات 

خطوًة ضئيلًة للحاكم ا لقوانينهم الخاصة، فقد كانت  أما فيام يخص متكني التجار األجانب من العيش وفقً  

املسلم، بعد أن منحهم األمن، أن يعطيهم خيارات قانونية مامثلة لتلك الخاصة باليهود واملسيحيني املحليني. ميكن 

ب  اختيار القانون إذا نظر إليه كأحد الرعايا املحتملني. مبوج الدفاع عن السامح لشخص ما من البندقية مبامرسة  

ذميًا. يصبح  عام  من  إسالمية ألكرث  منطقة  يقيم يف  الذي  املسلم  غري  األجنبي  فإن  اإلسالمية،  حدد    69الرشيعة 

 70أيًضا بعض املعاهدات التجارية األوىل مع األجانب.  املصطلح الذي يطلق عىل عقد »ميثاق« مع أهل الذمة )عهد(

 بالنسبة ملفرسي اإلسالم، عىل ما يبدو، مل تؤد هذه املعاهدات إىل انفصال جذري عن املايض.
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بكثري تلك املمنوحة يف املعاهدات اإلسالمية يف النهاية لألجانب حقوقًا تتجاوز    االمتيازات التجارية منحت   

مبدأ تحول األجنبي غري املسلم إىل   ، كمعاهدات املامليك يف القرن السابق، رصاحةً 1536ات  امتياز األوىل. ألغت  

 ذمي بعد سنة من اإلقامة:  

ال يجوز وال ميكن إجبار أي من رعايا امللك الذي مل يكن قد أقام ملدة عرش سنوات كاملة متصلة يف مناطق 

 71.]رضائب متنوعة[ فاريس، وال الحسبةاأل  عىل دفع الجزية، وال الخراج، والالسلطنة الكربى 

بحلول القرن    72القرن التايل، حصلت دول أخرى أيًضا عىل حق االحتفاظ باألجنبية بعد حد العام الواحد.عىل مدار  

فقد  التاسع عرش،   األخرى،  التعديالت  العديد من  الحال مع  نافذة. وكام هو  تكن  العرش سنوات مل  قاعدة  حتى 

 سمحت املراجع اإلسالمية العليا بكل متديد متعاقب.

أحد رعايا العثامنيني وأحد األجانب، يف بعض الدعاوى القضائية يف القرن السابع عرش التي قامت بني   

أيًضا بتخفيض ال الدين  جوقد سمح ر   73كان األخري يستند، إىل جانب املراسيم السلطانية، إىل سلطة رجال الدين.

سلمني. وقد سمحوا يف النهاية حتى لألقليات الرسوم الجمركية عىل الغربيني إىل مستويات تعادل املأخوذة من امل

يتفق رجال الدين عىل رأي واحد يف هذه االمتيازات. ومع ذلك،  املحلية باالنتقال إىل واليات قضائية أجنبية. مل  

. كمجموعة، إذن، فقد ساهموا يف العملية التي االمتيازات التجاريةفإنهم مل يشكلوا أبًدا معارضًة دينيًة منظمة ضد  

 غربية.عت الرشق األوسط تدريجيًا تحت وصاية القوى الوض

  تيش ات.  متياز قادة الدينيني أو رجال الدولة أن يفشل يف إدراك األهمية االقتصادية لال مل يكن ألي من ال 

  74.تأثري االمتيازات التجارية عىل نتائج السوق تقديراتبعرشات املراسيم واآلراء حول النقابات الحرفية الحرضية 

توسيع   أن  املؤكد  من  التجارية.  األسواق  بعض  عىل  سيطروا  األوروبيني  التجار  أن  تالحظ  أن  للسلطات  ميكن 

إذا منحت   التجار املحليون يف تلك األسواق.  التي واجهها  االمتيازات  امتيازاتهم كان ليؤدي إىل تفاقم املعوقات 

وسعت مراًرا وتكراًرا، فال بد من أن الطبقات الحاكمة يف الرشق األوسط  م هذه التكاليف امللحوظة، ثم  رغ  التجارية

كانت تتوقع االستفادة من أنشطة التجار األجانب، الذين مل يقدم لهم التجار املحليون أي بديل يعتمد عليه. عىل 

، فإن سوابق  االمتيازات التجاريةألمنية مل تكن بحجم  الخاصة بالضامنات االرغم من أن املامرسة اإلسالمية القدمية  

 مختلفة سمحت بتقديم االمتيازات األجنبية عىل أسس املبادئ اإلسالمية. 

مل تقترص تلك االمتيازات عىل الحصانات املالية. كان من األهم مبكان االمتيازات التي سمحت للغربيني أن   

شملت عمليات أشكالهم التنظيمية ومامرساتهم التجارية التي كانت قيد التطور إىل أسواق الرشق األوسط.  يحملوا  
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ب تلك القيود، كام سرنى الحًقا، سهل رجال الدين عن  الزرع املعنية قيوًدا عىل عمل املحاكم اإلسالمية. والستيعا

 غري قصد الخطوات األولية نحو انتقال املنطقة من التبادل التجاري الشخيص إىل غري الشخيص. 
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 لتعامل غري الشخيص األجنبية ا   املزايا كيف سّهلت  

نش، السفري اإلنكليزي يف محمود، وهو تاجر بغدادي، هينيج ف، حاكم محمد بن  1665يف التاسع من مايو عام  

مل كانت شكوى محمد أن مجموعة من التجار اإلنكليز مل تسدد ديونه.    الدولة العثامنية، يف محكمة إسطنبولية.

عندما بدأت املحاكمة، أبرز   1يذكر التاريخ سبب محاكمة السفري، إال أن التجار كانوا متهمني بالتخلف عن السداد.

ا التفاقية   العثامين من سامع الدعاوى والشهود  متنع القضاء  بني اإلنكليز والعثامنيني،  امتياز  السفري للقايض نصًّ

هذه االتفاقية،  بعد أن تذكّر القايض    يف غياب الدليل )الحّجة(، يف القضايا التي تشمل تاجرًا إنكليزيًّا أو أكرث.

إغالق أجاب محمد بأنه ال ميلك توثيًقا للديون، داعيًا القايض إىل    طلب من محمد أن يثبت دعواه بدليل مكتوب.

 2إجرائية. ألسبابالقضية 

يف التفسري الشائع   لو أن املتخلّفني املّدعني كانوا عثامنيني، ملا كان واجبًا عىل محمد أن يوثّق عقد الدين.

ال يكفي  اإلسالمي،  التعاقد  القرض.  لقانون  رشوط  إليجاب  الشفهي  املحاكم  تعاقد  يف  االتجاه  كان  باملقابل، 

ال شك أن العمل يف إنكلرتا كان يبتعد عن الصفة م بالدليل.  ما مل تدععاوى املالية الشفهية،  اإلنكليزية نحو رفض الد 

  1665تدل هذه القضية التي ُسّجلت يف  الشخصية، وأن املحاكم كانت تعّدل عملها حسب ما يتطلبه هذا االبتعاد.  

عرش، أتاحوا للقضايا التي تشمل تاجرًا إنكليزيًّا أن تجري حسب التغريات   أن السالطني العثامنيني يف القرن السابع

، «التجارة غري الشخصية»كان العثامنيون يقّرون بالفعل أن  أمام املطالب األجنبية،  القانونية الجارية يف إنكلرتا.  

 3.«التجارة الشخصية»ن إطار  ع  إطاًرا مؤسسيًّا مختلًفاوهي السمة املميزة للعالقات االقتصادية الحديثة، تتطلب  

عىل   القامئة  القانون  آليات  فيها  تعجز  التي  الظروف  يف  النزيهة  العدالة  تسهيل  عىل  املكتوبة  العقود  تساعد 

من أجل هذا كان رشط كتابة العقود خطوًة إىل األمام نحو التجارة غري الشخصية، ومن ثم العالقات الشخصية.  

ملّا كان الرشط محدوًدا  خرّس محمد بن محمود كان له أثر سلبي.  ولكن الرشط الذي  التحديث االقتصادي.  نحو  

ق األوسط، ويف خسارة اإلقليم  املستمر ملسلمي الرش بالقضايا التي تشمل تجاًرا أجانب، كان ماّم أسهم يف التهميش  

 ألهميته االقتصادية العاملية.

 

 الشكاوى األجنبية من املحاكم اإلسالمية 

األوسط مبوجب   الرشق  العاملني يف  األجانب  التجار  مراسالت  املحاكم  التجارية،    االمتيازات يف  أن  ذكر  يتكرر 

التي   السكان  اإلسالمية،  مع  خالفاتهم  من  كثري  يف  تقيض  املسلكانت  غري  ضد  متحيزة  كانت   مني،األصليني، 
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كانت اإلجراءات التقليدية للمحاكم اإلسالمية تفّضل ليس يف هذا أي مفاجأة.    4ومتحيزة تحيزًا أكرب ضد األجانب.

يظهر هذا يف قلة نسبة كانت شهادة غري املسلمني، وال سيام األجانب، أقل قيمة أمام شهادة املسلمني.  املسلمني.  

السابع عرش.  األقليات   القرن  اإلسالمية يف  إسطنبول  محاكم  الشهود يف  قليلة خصوًصا يف بني  األرقام  كانت 

القضايا التي تشمل مسلمني، ألن غري املسلمني كانوا ممنوعني من الشهادة ضد املسلمني، أما القضايا التي ال تشمل 

عاىن املتقاضون األجانب قيود اللغة، (.  12.1إال مسلمني، فلم يظهر فيها أي مسيحي أو يهودي للشهادة )الجدول  

ومهام يكن من أمر، فإن املحاكم يف العامل السابق للحداثة  وقلة املعرفة باملعارف املحلية، وقلة املعارف واالتصاالت.  

 5كانت تفّضل املصالح املحلية دامئًا.

غري املسلم وجعلها فوق كلمة    إن سجالت املحاكم اإلسالمية مليئة بالقضايا التي صّدق فيها القايض كلمة 

% من قضاياهم ضد  57.8فاز املدعون املسلمون مبا نسبته يف إسطنبول يف القرن السابع عرش،  6خصمه املسلم.

أما املدعون املسيحيون ففازوا مبا نسبته   القاعدة    7% من القضايا ضد املسلمني.71.4املسيحيني،  مع هذا، فإن 

املسلمني، أقلقت التجار األجانب، بل وعّقدت  القائلة بتوثيق املسلم ملجرد إسالمه، وباالعتامد األكرب عىل الشهود  

الثقة  من  أكرب  املحاكم  بهم يف  الثقة  كانت  الذين  نفسها،  البالد  أهل  من  املسلمني  وغري  املسلمني  بني  العالقات 

لة مسلمون، وكانوا عىل ألفة بالنظام القضايئ اإلسالمي، ومتمتعني باملكانة القانونية باألجانب، وكان لبعضهم كَفَ 

 الحياة واألمالك.  التي يتمتع بها املسلمون، من حيث حامية

 12.1الجدول 

 * 1697–  1602توّزع الشهود حسب الدين يف قضايا محاكم إسطنبول، 

 الشهود 

القضايا 

التي شهد  

 فيها شهود

القضايا 

الخالية من 

 الشهود 

 دين املّدعى عليه 
دين  

 املّدعي 

         مسلم مسيحي  يهودي 

 مسلم مسلم 399 243 741 0 0

 مسلم مسيحي  84 35 62 12 0

 مسلم يهودي  19 12 42 0 0

 مسيحي  مسلم 37 21 39 16 0

 مسيحي  مسيحي  90 79 99 76 0

 مسيحي  يهودي  3 2 0 4 0
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 يهودي  مسلم 13 2 5 0 0

 يهودي  مسيحي  13 5 9 5 0

 يهودي  يهودي  2 4 0 0 13

 كل األزواج أعاله 660 403 997 113 13

 قضايا أخرى**  51 18 50 4 0

 كل القضايا  711 421 1047 117 13

 .4.1سجالًّ يف محاكم َغَلطة وإسطنبول، مذكورة يف الجدول   15: املعدودة سجالت املحاكم *

املعدودة هنا   القضايا  أو كانت متعلقة بواحد مام ييل:  تشمل  التي حوت توثيًقا  القضايا  التجارية، كل  الرشاكة 

 الجمعيات، والشؤون املجتمعية.والوقف، والرضائب، و 

لإلسالم، سواء يف  غجريًّا، أو معتنًقا حديثًا  التي شملت عىل األقل أجنبيًّا واحًدا، أو    * تشمل هذه الفئة القضايا  *

 طرف االدعاء أو الدفاع، أو التي شملت متقاضني ينتمون إىل األديان الثالثة جميًعا. 

ًّا و   221مسلاًم يف القضايا ذات الشهود، مقابل    556شارك  مالحظة:   ال تشمل الحسابات فئة يهوديًّا )  29مسيحي

أخرى» واحًدا(.    «قضايا  متقاضيًا  عليه  ومّدًعى  مّدع  كل  يفمتوتعّد  املسلمني  زائد  ثيل  مع    الشهود  باملقارنة 

باملقارنة   (t = 7.34، وt = 20.15(، أما املسيحيون واليهود فتمثيلهم ناقص ) t = 21.95)   مشاركتهم يف القضايا 

 نفسها.

 

من  هدد اإللزام باالتفاقيات التجارية بني املسلمني وغريهم، وهو ما حّد  اختالف تقدير الشهادة  إن مجرد احتامل  

هذا وكان التعاقب املتكرر للقضاة مشكلة أخرى: إذا قىض أحد القضاة بحكم متحيّز،   فرص التعاون بني املجتمعات.

 يفته الظن باملسلم بحكم املبدأ.فقد يحسن خل

برزت مهام كانت طبيعة تفضيل املحليني يف الرشق األوسط، فام من دليل يدل عىل أنه ازداد مع الوقت.   

النظم القانونية يف الغرب، وجد األجانب صعوبة مع تطور  وإمكان التنبؤ به.  جودة القضاء  مشكلتان أخريان:  

الصفة الرئيسة ملا ساّمه ماكس فيرب، بعد  كانت عشوائية األحكام هي فهم املنطق وراء أحكام القضاة. متزايدة يف 

من حيث املبدأ، كانت قرارات إن الدراسات التي تعلق بها فيرب مضللة.    8بقصد االستهزاء.  «عدل القايض»قرون،  

مع هذا، فإن األسس التي دقيقة، إذ تظهر سجالت املحاكم اإلسالمية اتساقًا كبريًا.  القضاة قامئة عىل عقائد قانونية  

بسبب الركود القانوين الالحق وجد األجانب اآلتون    9ة األوىل.كان يستدل بها القضاة تعود إىل القرون اإلسالمي
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ا عن تجاربهم اليو  إمكانية   نقصباإلضافة إىل  مية.  من مجتمعات ديناميكية مؤسسيًّا الرشيعة اإلسالمية غريبة جدًّ

ن هذا ألن التعليم القانوين اإلسالمي التقليدي اكالتوقع القانونية، وجد األجانب نقًصا يف جودة أحكام القضاة.  

 لفهم التجارة التي تشمل آليات عملية جديدة وهيئات تنظيمية جديدة. غري مالئم كان 

ال شك أنه مع اختالف املؤسسات منا الدافع إىل استعامل محاكم بديلة، مع استمرار التحيز ضد األجانب.   

األجنبية    االمتيازات استجابت  االقتصادية بني املنطقتني، علت الدعوات األجنبية إىل الحصانة من القانون اإلسالمي.  

 الالحقة إىل هذا الطلب املتزايد بتوسيع مجال القضايا الخارجة عن سلطة املحاكم اإلسالمية. التجارية

يجدر هنا ذكر أن يف إمكان أي أحد استعامل املحاكم اإلسالمية يف األرايض التي يحكمها املسلمون. لذا  

هذا وإن    10مل أحًدا من املحلّينّي.عقود بينهم ال تش  ض العقود يف محاكم إسالمية، ومنهانجد أن األجانب سّجلوا بع 

ا آخر، هو حق  كالحال مع األقليات،    11. بينهم حَكم فيها قاٍض إسالميقساًم من النزاعات فيام قّوض هذا الحق حقًّ

كانت املشكلة، التي ناقشتها من قبل يف تفسري األداء االقتصادي االستقالل االقتصادي يف قضايا املجتمع الواحد. 

كان الخارسون للقضايا التي يحكم فيها القنصل قادرين عىل فتح القضية مرة  أواًل،  لألقليات املحلية، مزدوجة.  

انيًا، بقي الحق بالقضاء اإلسالمي حتى يف العقود  ث  12مي، ينسخ حكمه حكم املحاكم األخرى.أخرى أمام قاٍض إسال 

لذا، كانت كل  مرفوًضا.  مبهاًم أو  أّدى هذا إىل امتناع فرض كل ما يجده القايض  القامئة عىل نظام قانوين آخر.  

مصداقية هذه   األجنبية  االمتيازاتمرحلة بعد مرحلة، عززت  التجارية األجنبية خاضعة لخطر االنتهازية.    العقود

 عززتها إذ أتاحت للتجار األجانب أن يجروا أعاملهم تحت مؤسسات أجنبية غري إسالمية. العقود. 

 

 السعي للمصداقية يف العقود 

التجارة    امتيازات ورد يف  كان أول إجراء مهم هو منع القضاة من الحكم يف القضايا بني أبناء الدولة الواحدة.  

 ما ييل: 1536الفرنسية عام 

لدى   أي مسؤول  أو  للقايض  التجار   أن] القانوين  نسليام  [السلطانليس  بني  يحكم 

ا سمع قاٍض قضية من ، حتّى إذا طلب التجار هذا، وإذ]ملك فرنسا[الخاضعني للملك  

 هذا النوع فقضاؤه فيها باطل وال قيمة له. 

 14مل يكن هذا أول رشط من هذا النوع. منح مامليك مرص قناصل فرنسا الحق يف الحكم يف القضايا بني الفرنسيني.

الوقت أصبح االستقالل القضايئ للـرصيًحا بالنسبة إىل غريه  االمتياز املذكور كان  لكن هذا   « ـأمم »، ومن ذلك 

كان هذا الرشط يف مصلحة القناصل الفرنسيني، الذين كانوا    15التجارية.  االمتيازاتاألجنبية رشطًا ثابتًا يف نظام  
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املحليني من أما بالنسبة للتجار الفرنسيني، فاملنفعة األكرب هي منع القضاة    يأخذون أجرًا عىل خدماتهم القضائية.

 تقويض العقود املعقودة حسب األنظمة القانونية الفرنسية.

القضايا التي تشمل مسلاًم،    من الظاهر هنا تحّدي أفضلية الرشع اإلسالمي. ومع أن الرشط هذا مل يشمل 

حدّ  اإلسالم.    فإنه  دار  اإلسالمية يف  املحاكم  سلطة  الحمن  هذا  إىل  املامليك  يصل  مل  السابق،  القرن  يف  د.  يف 

أن يحكم يف أي قضية، إال التي تشمل أجانب مميّزين لهم   اإلسالمي  املامليك، يجوز للقايض   االمتيازات التي منحها

القضية إىل محاكمهم. نقل  الذي    16الحق يف طلب  الحاكم،  القضاء عىل  اإلسالمية، تقع مسؤولية  الرشيعة  يف 

 17يستطيع تفويض القضاة بها بعد ذلك.

بها    مُتَدح  كانت  التي  الرسيعة  محاكامتهم  من  حرمهم  األجانب  بني  القضايا  من سامع  القضاة  منع  إن 

محاكمهم. من الناحية اإليجابية، كان هذا التعزيز ملصداقية العقود بني األجانب ليدفعهم إىل جمع مواردهم مًعا  

عثامنية ليتاجروا السكان املحليني، ال ليتاجروا  ع أن التجار األجانب ذهبوا إىل األرايض الالواقلفرتات أطول. لكن  

أنفسهم.   مقاضاة  بني  بحق  احتفظوا  العثامنيني  السكان  ألن  اإلسالمية،  للقضايا  معرضني  األجانب  التجار  ظّل 

هذا وقد احتفظت املحاكم اإلسالمية باحتكارها للقضاء يف القضايا التي تشمل  األجنبي أمام القايض اإلسالمي.  

 مسلاًم.

 

 املحاكم الخاصة   اإلحالة إىل 

يف القرن  املحكمة الخاصة يف الحكم اململويك.    اإلحالة إىلأراد املفاوضون األجانب معالجة املسألة مبا يشبه قانون  

، «التي تزيد قيمتها عىل أربعة آالف آقجة»التجارة العثامنية تنص عىل أن القضايا    امتيازاتكانت  السابع عرش،  

ديوان الدولة، الذي يتألف من املسؤولني الكبار، وقد يرأسه السلطان بنفسه، بحضور  أمام    تُحاكم يف العاصمة،

ضعًفا من األجر    174، عندما حاز اإلنكليز هذا الحق، كان املقدار املذكور يساوي  1675يف عام    18ممثّل أجنبي.

املاهر.   البناء  لعامل  املتوسط  املقداراليومي  بلغت  التي  القضايا  التضخم وّسع نطاق  عام    لكن  شيئًا فشيئًا. يف 

أ1838 إال  يساوي  ال  الرقم  كان  العثامنية،  اإلنكليزية  املعاهدة  عام  )الشكل،  األجر  ذلك  أضعاف  (. 1- 12  ربعة 

م القضايا البعيدة عن إسطنبول أعىل السلطات اإلقليمية، ففي تونس  أن تُحاكِ   الالحقة  االمتيازات اشرتطت بعض  

 19.«القضاة العاديني»، بداًل من «مجلس الباي والداي والديوان»مثاًل، يحاكم هذه القضايا  

سواًء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني، الحق يف طلب املحاكمة أمام هيئة قضائية من كان للتجار املحليني دامئًا،  

لكن الحكام كانوا يستجيبون إىل هذه الطلبات بانتقائية، ومل يكن عند معظم السكان املوارد    20رفيعي املستوى.
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فيها.   للفوز  الالزم  النفوذ  العاصمة وال  الدعوى يف  لرفع  السكان كذلك الالزمة  للدفاع عن   افتقد  الالزم  التنظيم 

 كادر استشاري. الذين يعينهم أنفسهم أمام خصومهم األجانب 

 

 . 1875–  1675عتبة حق األجانب يف اإلحالة إىل محكمة خاصة:  1- 12الشكل 

، لكاتبيه أوزوموكور وباموك،  «مستويات املعيشة»كتاب    مالحظة: هذا الشكل مبني عىل بيانات من إسطنبول يف

 . 1الجدول 

املحليني.   ا لألجانب دون  ا خاصًّ الخاصة حقًّ املحكمة  اإلحالة إىل  التي عادت عىل  لذا كانت  الحق  من منافع هذا 

ومنها أن القضاء أمام إدارة بطيئة التغري، ميكن األجانب، أن قضاياهم الكربى أصبحت حساسة للضغوط الدولية.  

كان القضاة يتغريون كثريًا ملنعهم ذك ر أعضاؤها بأسالفهم، يجعل اإللزام بالعقود أقرب إىل إمكانية التوقع.  أن يُ 

إن   21عن سلفه بالشكل واملزاج واملهارات والتحيزات.  اقد يختلف قاٍض معنّي جديدً من تشكيل ارتباطات محلية.  

عىل األقل يف النزاعات املهمة ماليًّا، كان للتجار  ام بالعقود. الريبة الناتجة عن هذا التغري الرسيع كانت لتعيق اإللز 

 األجانب التخلص من هذه الريبة باإلحالة إىل املحكمة الخاصة.

مل تكن القضايا املؤهلة للمحكمة الخاصة كلها إن إتاحة حق قانوين ال تعني أنه سيُمكن استعامله من دون متييز.  

خاصة مل يكن خاليًا    من أسباب هذا أن استعامل حق اإلحالة إىل محكمةتحاكَم أمام مسؤولني رفيعي املستوى.  

أن اإلحالة قد تسبب خسارة يف السمعة بني    –وهو أهم–ومنها  من التكلفة، ذلك أن اإلحالة قد تشمل تكاليف نقل.  

يني، الذين يفضلون عدل القضاة الرسيع عىل املحاكامت الطويلة التي يقيض فيها مسؤولون رفيعو التجار املحل

هذا  ومنها أن األجانب كانوا ليفضلون املحاكم اإلسالمية عندما يكونون عىل ثقة من الفوز.    22املستوى مخيفون.

نرى    23قرن السابع عرش وما بعده.السبب األخري يفرس عدم ظهور التحيز ضد األجانب يف سجالت املحاكم من ال 
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تحَسم لصالح األجانب )الجدول  كانت    –وإن كانت قليلة يف عيّنتنا–واملحليني  مثاًل أن معظم القضايا بني األجانب  

12.2 .) 

 12.2الجدول 

 * 1697–  1602نتائج املحاكامت املدنية التي شملت أجانب، 

ا املحلولة التي فاز القضاي

 يفيها األجنب

إجاميل  

القضايا 

 املحلولة

ال 

 العدد  النسبة املئوية املتقاضون  حكم 

83.3 10 12 2 

مّدًعى عليه  –مّدع عثامين 

 أ  أجنبي

100 6 6 0 

مّدًعى عليه  –مّدع أجنبي 

 ب عثامين

66.7 2 3 0 

رشكاء عثامنيون وأجانب  

مّدًعى عليه  –مدعون 

 ج عثامين

 اإلجاميل  2 21 18 85.7

 ,4.1سجالًّ من محاكم غلطة وإسطنبول، مذكورة يف الجدول   15سجالت املحكمة يف العينة: * 

. التي فاز فيها  48a/1(،  1689)  145غلطة  املحالة إىل محكمة خاصة:  .  50a/4  ،(1604)   25ال حكم: غلطة    أ

  9التي فاز فيها املدعى عليه األجنبي: إسطنبول  .  78b/2  ،99b/2(،  90–   1689)  145املدعي العثامين: غلطة  

(1661  ،)19a/1  ،222b/1  غلطة  ،130   (1683  ،)17b/1  ،  24(،  90–1689)  145غلطةa/2  ،36b/1  ،

107a/7 36(، 1695)  22، إسطنبولa/2 ،162a/1 7(، 1696) 23، إسطنبولb/2  ،31b/1 . 

  22، إسطنبول  45b/1  ،96b/4  ،98a/1(  90– 1689)   145، غلطة  71b/3  ،71b/4(  1604)   25غلطة    ب

(1695 ،)2a/1 . 

. التي فاز فيها الرشكاء العثامنيون واألجانب:  83a/1(،  1605)  27التي فاز فيها املدعى عليه العثامين: غلطة    ج

 . 57b/4 ،67b/3( 1689)  145غلطة 
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ليس من الظاهر بنفسه أن األجانب استفادوا من خيار اإلحالة إىل املحكمة الخاصة. نعم، منحهم هذا الخيار حامية  

ولكنه أعطاهم أيًضا    24من املشرتين والباعة والدائنني واملدينني املحليني.  االنتهازيةقانونية أكرب أمام الترصفات  

عليهم أن يحذروا يف التعامل مع األجانب وأن يزيدوا أسعارهم بسبب دوافع لُغّش املحليني العثامنيني، الذين صار  

الغش. الخاصة غلبت    خطر  املحكمة  منافع خيار  أن  يبدو  السلبيات، ولكن  تقليل هذه  إىل  ليسعوا  األجانب  كان 

تكاليفه، ألنهم كانوا هم ومحميّيهم منكبنّي عىل إحالة القضايا التي تشمل مسلمني إىل هذه املحاكم.
25 

ذكر أنه يف القرن الثامن عرش صار من األسهل يُ ربز هنا الفرق يف الوضع القانوين بني املحيل املسلم وغري املسلم.  ي

فإذا أصبح تاجر إغريقي عثامين محميًّا فرنسيًّا مثاًل، كان   عىل غري املسلم أن يشرتي الحامية القانونية األجنبية.

أن يس قدرته  الفرنسيني.  يف  تعامله مع  الفرص( يف  القانوين )يساوي  امللعب  النزاع، كان وضعه  ّوي  يف حال 

  . القانوين محميًّا فرنسيًّا يخفف التحيز املنارص للفرنسيني عند املسؤولني الفرنسيني الذين سيقضون يف النزاع 

هنا يكمن سبب آخر لكرثة  خفف نظام الحامية إذن قيمة قانون اإلحالة إىل املحكمة الخاصة بالنسبة لألقليات.  

كان من أسباب  تعامل األقليات مع األجانب، ولصعودهم االقتصادي الذي تزامن مع صعود التجارة بني املناطق.  

إذ يعملون حسب  –ني، بفضل وضعهم القانوين املزدوجتقدم األقليات أنها لعبت دور الوساطة بني األجانب واملسلم

 26التعامل مع األجانب. يف الرشع اإلسالمي يف التعامل مع املسلمني وحسب النظام القانوين األجنبي 

يف القرن السادس عرش، كام أظهر الفصل العارش، كان األجانب يتعاملون مع املسلمني بحذر، ليتجنبوا  

مرتجميهم من األقليات    للسبب نفسه، اختار القناصل األوروبيون  27فيها قضاة إسالميون.التورّط يف قضايا يحكم  

عىل األقل يف   مع توسع الحقوق القضائية لألجانب، كام نرى اآلن، انقلبت الطاولة. الدينية يف كل الحاالت تقريبًا.  

التجارات ال الرائدة، كان املسلمون هم األقرب إىل تجنب  التجارية  ما من مرصي عاقل يدخل يف  »عاملية.  املراكز 

صار التجار األجانب  من جهتهم،    28  . 1870اللندنية عام    ذا تاميز، حسب قول  «يقبل ضامنهرشاكة مع أجنبي، أو  

سلطات متزايدة تحمي مواطنيهم ة إىل تجنب التعامل مع املسلمني. اكتسب القناصل  ومحميوهم املحليون أقل حاج

بل حتى يف حال وجدهم    اإلسالمية، بل ومن املحاكم العلامنية املحلية حتى، يف القرن التاسع عرش.من املحاكم  

أصبحت القضاء مذنبني، كان لقناصلهم أن يتدخلوا ويلجؤوا إىل املسؤولني املدينني بالفضل للحكومات الغربية.  

مل تعد هذه القيود القانونية اإلسالمية جدية أكرث فأكرث مع منو املشاركة األوروبية يف اقتصاد الرشق األوسط.  

 أن العالقات االقتصادية مع الهند وآسيا الرشقية أهم وأكرب. بحّجةالقيود تهَمل 

 

 شيوع التعاقد الشفهي 
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كان من أسباب هذه    نشوء املخاوف بشأن مصداقية العقود.مل تكن التحيزات يف املحاكم املحلية السبب الوحيد يف

منذ نشأة اإلسالم، لعبت الشهادة    أن املحاكم اإلسالمية كانت تعتمد اعتامًدا كبريًا عىل الدليل الشفهي.  املخاوف أيًضا

م أحيانًا أدلّة للقايض، ولكنها كان ينظَر إليها  الشفهية دوًرا محوريًّا يف القضاء اإلسالمي.  نعم، كانت الوثائق تقد 

أو  الكتابة  الذين ال يعرفون  األميني  القراءة من جهة  التزوير، وبسبب احتامل إساءة  الشك، بسبب احتامل  بعني 

إذا شهد عىل صحتها   غّذت مستويات التعليم املنخفضة هذا الشك، إىل أن أصبحت العادة أن تُقبَل الوثيقةالحساب.  

و توقيع فيها، أو إذا اتهم  كان للمتقايض أن يبطل حكم الوثيقة إذا أظهر الشك يف أصالة ختم أ   29شاهدان عدالن.

الذين شهدوا عليها دلياًل   .الشهود  يقبل  ما  قلياًل  املكتوب  العقد  السابع عرش، كان  القرن  لذا، يف إسطنبول يف 

أ  باملئة فقط من الحاالت التي قُّدمت فيها وثيقة    3.1يف    30يقولون بصحته.حياء  قضائيًّا إذا مل يتوفر له شهود 

عىل   شهدوا  الذين  الشهود  شهادة  دون  من  حل  إىل  يصل  القضاء  كان  املخالف،  الطرف  فيها  ونازع  للقايض 

 31كتابتها.

تساعد الشهود عىل مل تكن وظيفة الوثيقة أن تقدم دلياًل، بل كانت أن تسهل معرفة الشهود الثقات وأن   

حرقت نار شهادة  ،  1604يف عام    33لذلك، كان للمحكمة أن ترفض قبول الوثيقة إذا كانت وحدها.  32تذكر الحقائق.

غلطة.   محكمة  من  رجل  تلقاها  ودفع  للوثيقة رشاء  األصلية  النسخة  عن  بحثًا  سجالتها  إىل  املحكمة  ترجع  مل 

وجود الشهادة الشفهية يف حال التقايض، لضامن    34التسجيل.املحرتقة، بل دعت أربعة شهود مسلمني لعملية  

كان يف كل محكمة لذلك، كان الطلب عىل الشهود دامئًا كبريًا.  كان عىل العقود املكتوبة أن تذكر الشهود املتعددين.  

العقود الخاصة يساعد هؤالء الشهود عىل كتابة    35شهود عدل، يعملون عمل الكاتب بالعدل يف العرص الحديث.

 وتسجيلها ويحافظون عليها، ويحافظون عىل أحكام القضاة أيًضا. 

بأحكام قضائية جديدة، مل تلجأ إال أقلية من محاكامت القضاة إىل التوثيق. التجارية  االمتيازاتمع توسع  

يف إسطنبول يف القرن السابع عرش، قُّدمت وثيقة يف ُخمس النزاعات تقريبًا عىل األمالك أو البيوع، كان مُثنها 

كان األمر هكذا مع أن تقديم وثيقة كان يزيد احتاملية الفوز زيادة  (.  12.3يف مسألة دين أو رشاكة )الجدول  

عندما كان املدعى عليه وحده هو  باملئة من الحاالت.    83.9ز  عندما كان املّدعي وحده يدعم أقواله بوثيقة، فا  كبرية.

 36باملئة فقط. 7.2الذي يدعم أقواله بوثيقة، كانت نسبة فوزه 

 12.3الجدول 

 * 1697– 1602استعامل الوثائق يف املحاكامت املدنية، 

 املسجلة حدثت املحاكمة 



201 
 

 اإلجاميل 

الشهادة  استعامل 

 استعامل الوثائق  الشفهية وحدها 
أصل النزاع الحاصل  

 أو املمكن
 العدد  % العدد  %

 كل التجارة  6494 351 15.3 1940 84.7 2291

 الرشاكة 368 19 11.3 149 88.7 168

 امللكية 756 101 22.2 354 77.8 455

 البيوع  2296 117 19.1 497 80.9 614

 الدين  2180 159 12.2 1142 87.8 1301

 .4.1سجالًّ يف محاكم غلطة وإسطنبول، مذكورة يف الجدول   15املحاكم يف العينة: سجالت *

 مالحظة: وقعت بعض القضايا يف أكرث من فئة.

الحقائق   بالنظر يف  الشهادات  صدقية  القايض يف  ينظر  وحدها،  الشفهية  الشهادة  عىل  القامئة  املحاكمة  يف 

وهكذا كان األمر يف الرشق  هذه العملية ال تنتج بالرضورة حكاًم.  املّدعاة، والنظر يف صدقية املتقاضني وشهودهم.  

قبل الحداثة. كانت هذه املآزق تَُحّل يف الرشق األوسط، كام يف أماكن أخرى، بأن يطلب القايض من أحد    األوسط

املّدعى عليه أن  طالب  إذا واجه القايض نزاًعا ال ميكن حلّه بناًء عىل الشهادات الشفهية، فإنه ياألطراف حلف ميني.  

يف إسطنبول  )القرآن أو اإلنجيل أو التوراة(.    «كتابه»يربّئ نفسه، أو املّدعي أن يؤسس صدقية دعواه بالحلف عىل  

 37باملئة من كل القضايا املدنية بحلف ميني. 18.7يف القرن السابع عرش، ُحّل 

 

 والتعامل غري الشخيص إجراءات املحكمة 

كانت اإلجراءات املستعملة لحل النزاعات التي تشمل وثائق، تفرتض أن بني املشاركني يف املحاكمة وبقية املجتمع 

يف هذه الحالة، يخرس املّدعون أو املّدعى عليهم أو الشهود مصداقيتهم إذا شهدوا زوًرا، ويرّضون  تعامالت متكررة.  

وإذا طُولبوا أن يحلفوا ميينًا، فإنهم   هم مييلون إىل شهادة الصدق.عالقاتهم االجتامعية وآفاقهم يف العمل، لذا فإن

يفكرون مرتني قبل الكذب، ليتجنبوا اإلساءة إىل سمعتهم يف أعني العارفني بالقضية يف املجتمع. باملنطق نفسه، 

من حكم   بداًل  بيمني،  بقضاياهم  الفوز  الحسنة يف  الحريصون عىل سمعتهم  عليهم  املّدعى  محكمة، يف يرتدد 

يف سجالت املحاكم يف إسطنبول يف القرن السابع عرش، يجد املرء حاالت    النزاعات التي تنشأ من غموض العقد.

قد يفاجئ هذا األمر القرّاء املعتادين عىل    38رفض لحلف اليمني حتى إذا كان هذا الحلف سيؤدي إىل تربئة أكيدة.

إذا كانت نتيجة املحاكمة معلقة بحلف ميني، يف    شخيص بعموم.الدوافع السلوكية يف االقتصاد الحديث، غري ال
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يف املجتمع غري الشخيص  مجتمع يحكمه التبادل غري الشخيص، سيحلف املّدعى عليه املتهم بالتخلف أنه دفع.  

يف املجتمعات املعتادة عىل التجارة الشخصية، كالرشق األوسط  ليس لليمني قيمة كبرية من حيث املعلومات. إذن، 

 39بل الحداثة، كانت قيمة الحلف كبرية ومعتربة.ق

د التجارة الشخصية، تفقد موثوقيتها يف األمور التي تتعلق إن اإلجراءات املالمئة للمجتمع املغلق الذي تعوّ  

تأّمل حال شاهد كان مرتدًدا يف الشهادة بالزور ضد متهم من مجتمعه خوفًا من االنتقام  بالتعامل مع األجانب.  

هذا الشاهد نفسه قد ييسء القول يف متهم من خارج مجتمعه دون خوف، عاملًا أن مجتمعه لن يعارضه. املجتمعي.  

محلية، قد يغري موازين    وهكذا القايض، الذي قد يواجه مقاومة مجتمعية إذا كانت أحكامه متحيزة ضد مجموعة

األجانب   أمام  العقابالعدل  من  خوف  الدليل دون  عىل  تعتمد  التي  التقايض  إجراءات  عرضت  األسباب،  لهذه   .

 الشفهي اعتامًدا كبريًا األجانب إىل خطر أكرب من اإلجراءات التي تتطلب األدلة املوثقة املكتوبة.

من   اشتكوا  الثانية  األلفية  أواسط  األوسط يف  الرشق  العاملني يف  األجانب  أن  نرى  أن  إذن  يفاجئنا  ال 

كانوا يشتكون ألنهم يعتقدون أن أعباء سوء استخدام هذه اإلجراءات  اإلجراءات القانونية الشفهية كثري الشكوى.  

من البندقية يف إسطنبول أن النظام القانوين    يقّرع مسؤول،  1567يف رسالة كُتبت يف    40تقع عليهم أكرث ما تقع.

تُحاكم كل القضايا، حتى ذات األهمية الكربى، محاكمة  »قال املسؤول بازدراء،  املحيل غري مالئم لألدلة املكتوبة.  

  يُضاف إىل هذا أن الوثائق املعتربة يف املحاكم هي الوثائق املكتوبة محليًّا،   41.«موجزة قامئة عىل الدليل الشفهي

ومن املشكالت   42فإذا ُدعي بندقّي إىل املحكمة، فليس له أن يثبت وكالة أو رشاكة أو كفالة بعقد كُتب يف البندقية.

زاد هذا االحتامل التكاليف املحتملة  األخرى أن املتقاضني كانوا قادرين عىل توظيف شهود يشهدون لصالحهم.  

 43لتضييق استخدام الوثائق.

مرّة أخرى، تعمل اإلجراءات الشفهية عماًل مثاليًّا يف املجتمعات الصغرية املغلقة، التي يعرف فيها كل إنسان   

كانت هذه الظروف غائبة يف املراكز التجارية الكبرية التي  بقية املجتمع بشبكات كثيفة من التواصل والتعامل.  

من    اإلسكندرية أم القاهرة أم تربيز، كان للشهود أن ينجو سواء أيف إسطنبول أم إزمري أم حلب أم ا  جذبت األجانب.

يف كل مدينة من هذه املدن، كان السكان يعرفون  شهاداتهم الكاذبة لعدم تحقق رشط صغر املجتمع وإغالقه.  

مل يكن من الرضوري أن يثق بك  أعضاء شبكاتهم التجارية، ولكن هؤالء ليسوا إال مجموعة فرعية من املجتمع كله.  

 كل من يسكن يف املدينة ليك تعيش وتزدهر.

واحدة من مسائلها   إن الفساد القضايئ مسألة كربى يف تاريخ الرشق األوسط، وشيوع شهادات الزور 

)الفرعية.   جلبي  أوليا  الظلم  82– 1611ذكر  من  يكتسبون  القضاة  أن  العثامنية،  الرحالت  كتب  أشهر  مؤلف   ،)
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العدل. ، أن  1762و   1746كتب جيمس بورتر، السفري اإلنكليزي يف إسطنبول بني    44ضعفي ما يكتسبونه من 

. سمعت عن أحدهم، ولكن مل النادرون  يُذكَر لنا بعض القضاة العدولقال، »  القضاة يف تركيا كلهم تقريبًا فاسد.

الذين جعلوا دخول محاكم العدل تجارة ومهنة يتعيشون  »وقال مشتكيًا من الشهود    . «أعرف أحًدا معرفة أكيدة

  46.«دثما يح  نادًراالشهود الكاذبني يجب أن يعاقبوا مبوجب أحكام القرآن، ولكن هذا  »، والحظ أيًضا أن  «عليها

آثارهم. الفساد اجتهدوا يف تغطية  الفساد ألن فاعيل  التاريخية  الوثائق  لكن سجالت املحاكم    47نادًرا ما تسجل 

 48العثامنية تحتوي بعض اإلشارات الرصيحة إىل الرشوة وشهادة الزور.

الشهادة التي ال كان من وظيفة القضاة أن يحققوا يف شخصية كل شاهد يقدم إىل املحكمة، وأن يرفضوا  

وعىل كل حال، فإن قراءة  قرص فرتة عملهم، مل يكن دافعهم إليجاد الحقيقة قويًّا دامئًا.    يوثق بها. ولكن، بسبب

وهنا يكمن   الشخصيات، وهي عملية ليست معصومة من الخطأ، تضعف مع منو املجتمعات واحتكاكها باألجانب.

إن القايض ولو كان صادقًا ونزيًها وبعيًدا عن  سبب آخر لقلة موثوقية اإللزام بالعقود التي تشمل زّواًرا أو أجانب.  

التحيز ليجد صعوبة يف متييز الشهادة الصادقة من الكاذبة يف مدن تحتوي عرشات آالف التجار، منهم زوار من  

 بية.جميع أنحاء الرشق األوسط واألرايض األجن

إذن، كان النظام القضايئ املحيل يف الرشق األوسط مشكاًل من وجهة نظر التجار األجانب الفاعلني يف   

ثانيًا،  املنطقة لسببني مستقلني. أواًل، بدا أن رشوط األدلة متحيزة ضدهم يف القضايا التي تشمل سكانًا محليني.  

الو  دليل  قيمة  يقلل  الشفهية  للشهادة  املعطى  الثقل  القضاة.  كان  أحكام  جودة  فيقلل  املكتوبة،  شيوع ثيقة  مع 

عثامنية، أصبحت استعامل العقود املكتوبة بني التجار األجانب، وشيوع الوثائق املكتوبة خارج أرايض الدولة ال

 املحاكم اإلسالمية غري مناسبة للتجار األجانب أكرث فأكرث.

التج  لكان ريض  موجودة،  القضاء  تكن مشكلة جودة  مل  التمييز لو  ملنع  املتخذة  باإلجراءات  األجانب  ار 

لقد  وفيها متثيل لألجانب.    «مختلطة»ولعلهم كانوا طلبوا محاكم إسالمية خاصة تكون هيئة القضاء فيها    والتحيز.

يف شامل أوروبا يف القرون الوسطى مثاًل، كان من حق التجار األجانب أن  استُعمل هذا الخيار يف أماكن أخرى.  

بالطريقة نفسها،   49، تشمل فيها هيئة املحلفني متحدثني بلغة األجنبي املدعى عليه.«نصف لسان» يُحاكموا محاكمة  

الفت فيه القوى بني أيطن التي كانت تحت حكم السالجقة، وحلف سانكتا يونيو، الذي تح  1348عام  ُوقّع امتياز

والبابا.  الال  البندقية  ومنها  األتراك    االمتياز  هذا  سمحتينية،  بني  النزاعات  يف  تحكم  مختلطة  محاكم  بإقامة 

املحاكم اإلسالمية   االمتيازاتلكن    50والالتينيني. اململوكية والعثامنية عالجت االعرتاضات األجنبية عىل  التجارية 

محاكم القضاة تستعمل إجراءات خاصة يف املحاكامت التي تشمل أجانب.   االمتيازاتجعلت هذه  بطريقة أخرى.  
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الناتجة املحاكم اإلسالمية التي تشمل أجانب، ساعدت االمتيازات  التأقلم مع تحول    عىل األقل يف السياقات  عىل 

 أوروبا من التجارة الشخصية إىل التجارة غري الشخصية.

 

 مزايا التوثيق يف االمتيازات األجنبية 

العثامنية األوىل، كانت املحاكامت التجارية املعتمدة اعتامًدا كليًّا عىل الشهادة الشفهية   االمتيازات األجنبيةيف أيام  

سببت األدلة الشفهية مشكالت شبيهة مبشكالت املحاكم    51حتى يف أجزاء من أوروبا الغربية.هي النمط املعمول بها  

ولكن استعامل الشهادة الشفهية وتقليل كان توظيف شهود الزور والفساد شائعني يف أرجاء القارة.  اإلسالمية.  

قيمة الدليل املكتوب أصبح محل جدال مع توسع التجارة وانتقالها شيئًا فشيئًا من الطابع الشخيص إىل الطابع 

ضاعف منو   52غري الشخيص، مبعنى أن طريف التجارة قد ال ميلك واحدهام معلومات يثق بها عن شخصية اآلخر.

التجارية واملالية سلبيات األدلة الشفهية.   التوثيق أشيَع وأشيَع لتسهيل تعقب  تعقيد املنظامت  الحسابات  أصبح 

 53املدفوعة واملستلمة والتعبري عنها لآلخرين.

والكتابة جيدون القراءة  يف خضم هذا االنتقال، نشأت مقاومة لفرض التوثيق، وكان من أسبابها أن الذين ي 

دائرة عىل    املحاكامتولطاملا كانت  بحذر وريبة،  هذا، وكانت الوثائق تعامل  فيدون منه استفادة أكرب.  تسكانوا سي

وإذا ظهر أن أحد املتقاضني قد ختَم عىل الوثيقة فعاًل، فقد يّدعي أن ختمه    التوثّق من صحة الوثائق وأصالتها.

من جهتهم، سعى   فَقِبل رشطًا يرّض مصالحه وضوًحا.  –لقلة معرفته بالقراءة والكتابة–كان مرسوقًا، أو أنه ُخِدع  

مع الوقت، زاد االعتامد    54.املستفيدون من التوثيق إىل زيادة مصداقية عقودهم املكتوبة بكتابتها عند كاتب بالعدل

غريها.   من  وأوسع  غريها  قبل  املناطق  بعض  الوثائق، يف  الشهادة  عىل  عىل  القامئة  املالية  الدعاوى  وأصبحت 

بلغ االتجاه ذروته بإصدار قوانني تقيض  الشفهية وحدها أمرًا مريبًا إىل أن أصبحت غري صالحة قانونيًّا أصاًل.  

يف البندقية، أصبحت العقود املكتوبة أمرًا  ادة الشفهية ال ميكن اإللزام بها قانونيًّا.  بأن الدعاوى القامئة عىل الشه

يف    55.  1611، يف بلجيكا عام  1579، يف إسكتلندا عام  1566، يف فرنسا عام  1394إلزاميًّا يف األمور املهمة عام  

استمّدت هذه التحوالت    56  .1673االحتيال الصادر عام  إنكلرتا، أصبحت الكتابة إلزامية يف كل العقود يف قانون  

)الشكل والحساب  بالكتابة  املعرفة  انتشار  من  زرع  (.  2-12  قوتها  سيحاولون  كانوا  األجانب  أن  املرء  يتوقع 

مؤسسات التجارة غري الشخصية التي اعتادوها يف رشقي املتوسط. كان التحيز ضد األجانب يف إجراءات املحاكم  

إذا كان جوهر العقد املكتوب هو الذي يحكم يف القضية، مل يعد لدين  دافًعا آخر لجعل التوثيق إلزاميًّا.  اإلسالمية  

 املتقاضني أو جنسيتهم أي أهمية.
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األوسط؛    2-12  الشكل والرشق  أوروبا  والكتابة يف  بالقراءة  املعرفة  البيانات؛  2000– 1600صعود  مصادر   .

، الصفحة التعليم والرتاجع االقتصادي؛ ساندرسون،  21–120، الصفحة  «معرفة القراءة والكتابة والتعليم»ستون،  

، الصفحة تاريخ هولندا؛ ونتل،  63– 248، الصفحات  «معرفة القراءة والكتابة، والتجارة والدين»؛ سبفورد،  5–3

اإلحصاء  ؛ مرص،  360، الصفحة  تاريخ التعليم؛ هيورث دن،  52–1911  اإلحصائيات السنوية؛ فرنسا،  70–269

؛ مرص، الحولية اإلحصائية  12، الجدول  1909؛ مرص، الحولية اإلحصائية عام  22–20، الصفحة  1897،  العام

الجدول  26– 1925عام   للنفوس  1927؛ تركيا،  12،  العمومي  الصفحة  التسجيل  التعليم ؛ كازامياس،  46–39، 

. مل تكن يف تركيا ومرص تقديرات موثوقة قبل 99– 1963؛ حوليات اليونيسكو اإلحصائية،  2، الجدول  والحداثة

 القرن التاسع عرش.

منذ القرن الخامس عرش، كان عىل بعض القضاة أن يسريوا بإجراءات خاصة يف التعامالت التجارية بني التجار  

فرض العثامنيون رشط التوثيق يف القضايا التي تشمل تجاًرا من  ، مثاًل، 1486يف عام املحليني وبعض األجانب. 

مل تكن محاكامت هذه القضايا تجري إال إذا كانت املعامالت مسجلة يف سجل محكمي، وكان القايض    دوبروفنيك.

أن   1497بالطريقة نفسها، تطلبت االتفاقية اململوكية الفلورنسية عام   57أصدر وثيقة مفصلة بحقائق القضية.قد 

عدول. شهود  بحضور  موثقة  املامليك  مع  الفلورنسية  العقود  يف    58تكون  أيًضا  بالتوثيق  بند    امتيازات ُوجد 

 :1536فرنسا عام ل املمنوحةالعثامنيني 

الذ من  غريهم  أو  حلفائهم،  أو  األتراك،  ضد  املدنية  القضايا  السلطان يف  يحكمهم  ين 

العثامين، ال يجوز استدعاء التجار أو غريهم ممن يحكمهم امللك الفرنيس أو إزعاجهم أو  
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أو  كتبها خصمهم،  كتابة  السلطان  يحكمهم  الذين  من  املدعون  قدم  إذا  إال  محاكمتهم 

 59من القايض. «حجة»

يحاكموا املحليني عىل أساس الشهادة الشفهية، ولكنهم ال يُظهر هذا البند اختالفًا صادًما: يجوز للفرنسيني أن  

يُحاكَ أن  التوثيق.  يجوز  القايض عىل  موا يف غياب  اعتامد  البند تخفيف  املسلمني عندما  كان هدف هذا  الشهود 

دين  يكون املدعى عليه فرنسيًّا، لجعل هذه القضايا دائرة عىل االتفاق املكتوب ال عىل مسائل االستقامة والتقوى وال

لكن البينة كانت   60ميكن االستامع للشهود حتى يف وجود التوثيق، إذا كانت صحة الوثيقة مشكوكًا بها.  والجنسية.

الواجب، أو تزوير دين أو قرض، قلياًل. التنصل من  الوثيقة، لذا كان احتامل  لحامية   عىل الذي يشك يف صحة 

أنه ليس للقايض   1536عام    امتيازاتالتجار الفرنسيني من تكذيب مستنداتهم بفعل الشهود املأجورين، رشطت  

ملّا كان الرتجامن رجاًل عثامنيًّا عاملًا   61.«أن يسمع أو يحاكم... الذين يحكمهم امللك الفرنيس إال بحضور ترجامنهم»

أصبح اشرتاط حضور الرتجامن، كاشرتاط التوثيق، صفة لشهادة الكاذبة.  بالشؤون املحلية، كان قادًرا عىل إبطال ا

   62الالحقة. االمتيازاتنظامية يف 

قضية تجارية أجنبيًّا أو أكرث.  8,785قضية من أصل  72يف عينتنا من قضايا القرن السابع عرش، شملت 

باملئة   42.9يف    البقية الباقية فكانت محاكامت.منها كتابة عقد أو تسجيل عقد، أما    49من هذه القضايا، نتج عن 

يتجاوز هذا  (.  2.4من املحاكامت األربع عرشة التي شملت مدًعى عليه أجنبيًّا، قّدم أحد الطرفني وثيقة )الجدول  

قضايا من   6فاز املّدعى عليه األجنبي  باملئة.    15.3الرقم نسبة املحاكامت التي شملت توثيًقا من كل املحاكامت:  

م فيها وثيقة.  8ل  أص ومع أن ِصَغر العيّنة يلغي أهميتها اإلحصائية، فيبدو أن األجانب إذا  ، من القضايا التي مل تقد 

الفوز من دون توثيق، كانوا يقبلو  التقليدية، من دون االستعانة  كانوا متيقنني من  القضائية  مبزايا  ن اإلجراءات 

املدعي يف أوالهام مسؤواًل مسلاًم   فيهام املدعى عليه األجنبي، فكانرس  أما القضيتان الكاشفتان اللتان خ  .االمتيازات

ويف الثانية، خرس األجنبي عىل أساس الشهادة الشفهية وحدها،    63رفيع املستوى، دعم دعواه مبستندات عديدة.

رأى أن االستعانة  برسقة لّفة حديد،    الراجح أن قبطان السفينة اإلنكليزي املتهم  ولكن املبلغ يف الدعوى كان صغريًا؛

ت التي  سمعته  سيكون رضرها   اتاالمتياز فرضها  بالحصانة  املحتمل.  عىل  نفعها  من  أن    64أكرب  يبدو  باإلجامل، 

 التجارية يف القرن السابع عرش وفرت للتجار األجانب حامية قوية ضد القضايا العابثة. االمتيازات

 12.4الجدول 

 * 1697–1602استعامل الوثائق يف املحاكامت املدنية التي تشمل أجنبيًّا أو أكرث، 

 طرف األجنبي  اإلجاميل  استُعمل التوثيق 
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 العدد  %

 أ  مدًعى عليه 14 6 42.9

 ب مدعٍ  9 5 55.6

 اإلجاميل  23 11 47.8

 .4.1سجالًّ يف محاكم غلطة وإسطنبول، مذكورة يف الجدول   15سجالت املحكمة يف العينة: *

إسطنبول    أ وثائق:  فيها  استعملت  التي  غلطة  19a/1  ،222b/1(،  1661)  9القضايا  (،  90–1689)   145؛ 

48a/1  ،99b/2  36(،  1695)  22؛ إسطنبولa/2  7(،  1696)  23؛ إسطنبولb/2 التي مل تستعمل . القضايا 

، 24a/2(،  90–1689)  145، غلطة  17b/1(،  1683)   130؛ غلطة  50a/4(،  1604)  25غلطة  فيها وثائق:  

36b/1 ،78b/2  ،107a/7 162(، 1695) 22؛ إسطنبولa/1 31، 23؛ إسطنبولb/1 . 

؛ غلطة 83a/1(،  1605)   27؛ غلطة  71b/3  ،71b/4(،  1604)   25غلطة    :التي استعملت فيها وثائق  القضاياب  

145  (1690  ،)98a/1  إسطنبول وثائق.  2a/1(،  1695)  22؛  فيها  تستعمل  مل  التي  غلطة  القضايا   :145  

(1689 –90 ،)45b/1 ،57b/4  ،67b/3 ،96b/4. 

يف القضايا التي تشمل أجانب ينتمون إىل دول مختلفة، كان القانون االفرتايض يف القرن السادس عرش أن الحكم 

ولكن الدول التي  العدالة اإلسالمية.  ارتياب األجانب من  قد يبدو هذا األمر غريبًا بالنظر إىل  فيها للمحاكم اإلسالمية.  

املنطقة   التجاري يف  النفوذ  عىل  تتنافس  أكرب.كانت  ارتيابًا  وأحيانًا  كذلك،  بعض  بعضها يف  يرتاب  هذا    كان 

باإلضافة إىل أن املحكمة اإلسالمية كانت محايدة يف القضاء يف هذه الحاالت. كانت مدعيات كل األجانب متساوية،  

بكثري وعىل كل حال، فقد كان تعامل األجانب فيام بينهم أقل  ومل يكن لبعض الشهود املحليني أفضلية عىل بعض.  

األجنبية   القضايا  عدد  قلل  ما  وهو  املحليني،  السكان  مع  تعاملهم  اإلقليمية  .  «املختلطة»من  التجارة  توسع  مع 

اإلسالمية. املحاكم  من  نفورهم  وزاد  األجانب  بني  التعامالت  زادت  املجتمعات    وتعقدها،  تفاوضت  يُتَوقّع،  وكام 

كانت تشّكل    65القضايا املختلطة من دون االعتامد عىل املحاكم اإلسالمية.األجنبية فيام بينها لوضع قوانني ملحاكمة  

 66هيئة محلفني مختلطة أحيانًا، وأحيانًا يقيض يف القضية قاٍض أو قنصل متفق عليه من الطرفني.

 

 اإلسالم وتوثيق العقود 

إسطنبول، وكان هذا هو الحال يف  يف القرن السابع عرش، كانت الحياة التجارية قامئة عىل العقود الشفهية يف  

مل تكن العقود املكتوبة هي األصل يف أي مكان، ومل يكن للعقود    بقية رشقي املتوسط الذي كان يحكمه املسلمون.
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ومن    املكتوبة يف أي مكان القيمة القانونية التي لها يف االقتصاد الحديث، حتى يف املناطق ذات األغلبية املسلمة.

القرن، انحدر استخدام العقود املكتوبة يف أحد األماكن التي انتقلت من الحكم الغريب إىل حكم   الالفت أنه يف ذلك 

من البندقيني يف أواسط القرن السابع عرش، أصبحت العقود    د أن استحوذ العثامنيون عىل كريتبعاملسلمني.  

شيوًعا.   أقل  التجارية  لتسجيالبحرية  بالعدل  كتبة  وظّفوا  قد  البندقيون  البحرية.  كان  االتفاقات  كل  بعد  ل  أما 

املكتوبة  العقود  العقود الشفهية، فقد أصبح استعامل  التي ترفع من شأن  العثامنية  استعامل املحاكم اإلسالمية 

 67.أصبحت قليلة قلياًل، حتى فواتري الحواالت النقدية

املرء، عند النظر إىل نشوء اإلسالم قد يتوقع    هل كان لهذه األمناط جذور يف األصول التقليدية لإلسالم؟

  يف مجتمع معظمه أمي، أن يجد القرآن وتراث القرون اإلسالمية األوىل يرّشع التعاقد الشفهي ويتجاهل التوثيق.

وبسبب اعتناق اإلسالم للتعاقد الشفهي، استمر وجوده يف املجتمعات قليلة األمية التي أصبحت مسلمة بالغزو أو  

ال تشجع مصادر اإلسالم التقليدية التعاقد الشفهي إال يف بعض  ولكن األدلة تعارض هذا القول.  االندماج الثقايف.  

 هنا آية طويلة من القرآن:السياقات؛ أما يف غريها، فإنها ترى أن التوثيق أمر ال بد منه. 

مسمى أجل  إىل  بدين  تداينتم  إذا  آمنوا  الذين  أيها  كاتب  ،  فاكتبوه  يا  بينكم  وليكتب 

فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن  ،  واستشهدوا شهيدين من رجالكم...  بالعدل

وال تسأموا أن تكتبوه ...  أن تضل إحداهام فتذكر إحداهام األخرى  ترضون من الشهداء

إال أن تكون تجارة  .  وأدىن أن ال ترتابوا  ذلكم أقسط عند الله،  صغريا أو كبريا إىل أجله

 68.تكتبوها اّل بينكم فليس عليكم جناح أ ونها حارضة تدير 

تقول هذه اآلية إن كتابة العقود اختيارية عندما يكون املدفوع واملشرتى حارضين مًعا، كأن يشرتي رجل جماًل  

كبري  ب  يأيتال يشء مفاجئ هنا، ألن طلب التوثيق يف التجارة الحارضة يزيد مثن املعاملة وال    ويدفع مثنه مبارشة.

مفروض    نفع. التوثيق  إن  أيًضا  اآلية  مفروض –تقول  بل  فقط،  مستحَسن  واملشرتى    –ال  املدفوع  يكون  عندما 

فامذا إذا كان التجار أميني؟ يقول القرآن إن  يجب توثيق الدين كام يجب توثيق الدفع املؤّجل.  مفرتقني يف الزمان.  

أن   لهمعليهم  ليكتب  بالعدل  يُ   العقد.   يوظّفوا كاتبًا  أن  ستدعى رجل غري أمي يف حال نشوء نزاع عىل  يفرتَض 

 مناذج رسمية لالستعامل يف العقود. سّهل الفقهاء عمل الكتاب بالعدل وعمل القضاة عندما طّوروا  محتوى االتفاق.  

بسبب وجود هذه النامذج، يجد    69لبعض التعديالت لتناسب الظروف املحلية يف كل منطقة.  هذه النامذج خضعت

املرء يف سجالت املحاكم اإلسالمية يف كل زمان ومكان اتساقًا بارزًا يف صيغة االتفاقات، سواء أكان األمر زواًجا  

 أم وقًفا أم إرثًا أم رشاكًة أم دينًا.
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املتقاضني الذين تواجهوا يف محاكم إسطنبول يف القرن السابع عرش،   ، كانت األغلبية العظمى منوضوًحا

وحتى عقود الدين،  مخالفة يف عملها لحكم مذكور يف القرآن. كانت قلة منهم توثق عقودها املؤجلة يف الزمن.  

نافع التوثيق  الراجح أن السبب ليس قلة الدين، بل أن م  التي فرض القرآن رصاحة كتابتها، كان األصل فيها أال تكتب.

باملئة )الشكل    5يف ذلك الوقت، مل تكن نسبة العارفني بالقراءة والكتابة أكرب بكثري من  مل تكن تسّوغ تكاليفه.  

وأهم من ذلك أن التوثيق كان   71ومع أن مثن الورق مل يكن عاماًل حاساًم، فإن الكتَبة مل يعملوا باملّجان. 70(.2- 12

حافظ التعاقد   72ينقل املعلومات إىل مسؤويل الدولة الذين كانوا جاهزين دامئًا القتناص املوارد متى استطاعوا.

 الشفهي عىل خصوصية املعلومات إال يف حال النزاع الذي يؤدي إىل التقايض. 

ملا كان معظم تعامل   املعامالت الشخصية.  مع كل سلبيات التوثيق هذه، كانت منافعه محدودة بسبب سيادة

التجار واملستثمرين واملوفرين واملستدينني مع ناس يعرفونهم أو يثقون بهم، كان من شأن العقود الشفهية أن 

حّدت هذه العوامل من   تنّفذ وكان الناس يؤمنون أنه بعد موتهم، سيحافظ املدينون عىل واجباتهم تجاه الورثة.

يتفق هذا التفسري مع التعاقدات يف البلدات العثامنية الصغرية التي كانت أهميتها االقتصادية قيمة كتابة العقود.  

يف القرن السابع عرش، كانت هاتان    يف وسط األناضول.  وقسطموين، وكالهاممن هذه املدن جانقري  ثانوية.  

وجد  وبسبب صغر حجمهام كان احتامل تعامل سكانهام مع األجانب أقل بكثري.    املدينتان أقل عامليّة من إسطنبول،

أرجني مكتوبًا  11.1أن    بوغاتش  مستنًدا  شملت  القضايا  من  فقط  يف –باملئة  نظريتها  من  بالثلث  أقل  نسبة 

 73إسطنبول.

باب، منها قلة منافع باختصار، اخرُتق األمر القرآين بكتابة العقود التي تشمل دفًعا مؤّجاًل كثريًا لعدة أس

التعامالت الشخصية ومنها خطر إعالم جباة الرضائب بالرثوات الشخصية.   القانونية  التوثيق يف  الثقافة  كانت 

العامة، ال إىل عنرص أسايس يف   السياسية واالقتصادية  الظروف  إىل  إذن راجعة  األجانب  التي عدلها  الشفهية 

 العقيدة اإلسالمية.

وكام نعلم أن هذا الرشط كان يُتّبع بدقّة.  كتابة العقود أمام شهود عدول.  بية املقتبسة أعاله أيًضا  أمرت اآل 

يف القرن السابع عرش يف  فرّسنا اخرتاق األمر بالكتابة، سنفرّس اخرتاق األمر بالشهادة من الناحية االقتصادية.  

افيًا للداللة عىل صحتها يف حال صُعب استدعاء إسبانيا وشامل إفريقيا، كان توثيق أي وثيقة بخط يد قاٍض ك

يريد الله بكم اليرس وال يريد »كانت الحجة لهذا األمر مبدأ الرضورة يف اإلسالم، املبني عىل القرآن أيًضا:    74الشهود.

،  1200كتب الفقيه ابن املناصف يف نحو عام  يرّشع مبدأ الرضورة أمرًا غري قانوين ملنع العرسة.    75.«بكم العرس

ومن الالفت   76أنه قد يستحيل إيجاد شاهدين قادرين عىل السفر إىل موضع املحاكمة، وهو ما يؤخر حل النزاع.
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مل يعارض ابن املناصف رشط  .  أن قبول الوثائق من دون تصديق شفهي كان يعترب خارًجا عن العادة إذا حدث

 الشهادة نفسه، بل كان يدعمه، يف حال إمكانه. 

 

 تقدير االمتيازات األجنبية 

استمتعوا باستثناءات من الجبايات املختلفة وحاميات    أظهر الفصل السابق أن التجار األجانب يف الرشق األوسط

ومهام كانت املنافع املرتتبة عىل هذا بالنسبة للتجار، فإن ما استفادته املنطقة من جلب    من الرضائب العشوائية.

يف حمت االمتيازات األجانب من الدعاوى القانونية غري املوثقة، فخفضت تكالاملؤسسات الغربية إليها أكرب وأهم. 

املناطق.   التوثيق، سهلت االمتيازات إدخال تنظيامت تجمع موارد من غرباء  التجارة بني  يف تحفيزها الستعامل 

وّسعت االمتيازات كذلك آفاق التخطيط التي تأسست يف القرن التاسع عرش.    املنشأةولها شخصية قانونية، كالبنوك  

األمد. التزاماتهم طويلة  األجانب وعززت مصداقية  أن   أمام  املنطقة  األجانب يف  استطاع  التقدمات،  بفضل هذه 

الحديثة.  و يستغلوا   التكنولوجيا  الجوهرية يف  واملجال  الحجم  بالعمل يف فورات  النجاحات  األجانب هذه  حقق 

املحلية.   االقتصادية  املؤسسات  أوروبا، حتى مع ركود  املؤسسية يف  التقدمات  قانونية تكيفت مع  دفعت جيوب 

لذا، يف متكينها للسيادة االقتصادية األجنبية امتيازات األجانب األقليات إىل الحصول عىل حامية قانونية أجنبية.  

 كبريًا يف القرن التاسع عرش، أسهمت االمتيازات أيًضا يف صعود األقليات املحلية يف املنطقة. التي ظهرت ظهوًرا  

واألهم هنا، ُمنحت امتيازات سياسية للحكام املامليك والعثامنيني الذين وقعوا امتيازات قانونية لألجانب.   

املن بالتجارة يف  الغربيني  التجار  اهتامم  االتفاقيات حافظت عىل  أخذ بعض  أن هذه  للحكام  أتاح  ما  طقة، وهو 

والرسوم. الجمركية  بالتعارف  الناتجة  التجارة  من    فوائض  األوسط  الرشق  حكام  استفاد  قرون،  عدة  مر  عىل 

كانت االمتيازات إذن بدياًل عن إعادة    اإلنتاجية خارج أراضيهم من دون الحاجة إىل إجراء إصالحات قانونية محلية.

الدوافع الستعامل نظام  تحديثه.  تفسري الرشع اإلسالمي أو   إزالة  القانوين اإلسالمي بهدف  النظام  كان إصالح 

دامئًا عن تقديم االمتيازات، وكان هذا هو الخيار الذي اتُّبع يف مناطق أخرى واجهت تحديًا مامثاًل هو  أجنبي بدياًل  

وجد التجار اإليطاليون أن املؤسسات املحلية غري يف إنكلرتا يف القرن الثالث عرش،  تحدي جذب التجار األجانب.  

إنشاء مؤسسات قانونية متاحة للتجار املحليني واألجانب    ردًّا عىل هذا، اختار الحكام اإلنكليزمالمئة الحتياجاتهم.  

كان اإلنكليز يستطيعون أن يحلوا املشكلة بإغراق اإليطاليني بامتيازات مينعونها عن اإلنكليز.  عىل وجه السواء.  

املحليني.   التجار  امليزان ضد  كفة  ترجيح  دون  من  إصالحات  أجروا  دانييل لكنهم  رأي  العملية، حسب  هذه  يف 

 77ريمان، أطلقت إنكلرتا آلية مّكنت تجارها من أن يصبحوا قوة تجارية عاملية يف القرون الالحقة.كل
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من أسباب هذه تحاول كل الدول الحديثة معالجة مشكلة تقليل مشكالت التعاقد يف التجارة عرب الحدود.   

الوطنية.   التحيز مع املواطن يف املحاكم  القوانني املحلية، ومنها  تحّل هذه املشكالت مبؤسسات  املشكالت تنّوع 

لذا، تُخرج املصّدرين واملستوردين من سلطة املحاكم الوطنية وتتيح لهم التجارة يف أنظمة قانونية فوق وطنية.  

وانني عمل فوق وطنية، وقد يلتزم أطراف التجارة العابرة للحدود  تعمل معظم مناطق معالجة الصادرات حسب ق

تتيح الدول الحديثة بالعموم ملواطنيها االستفادة القصوى من    78بحل نزاعاتهم يف محكمة دولية ملزمة قانونيًّا.

الحدود. عرب  التجارة  لتسهيل  املمنوحة  اإلنكليز  االمتيازات  الحكام  مثال  تتبع  إنها  القول  ميكن  القرون    لذا  يف 

 الوسطى، وال تتبع مثال االمتيازات.

قدمت االمتيازات اململوكية والعثامنية للتجار الغربيني فرًصا للتجارة بني املناطق حسب قوانني مؤسسات  

مع تزايد الفروق    أّدت هذه االمتيازات إىل منو الفروق االقتصادية.  مختلفة عن املؤسسات القامئة يف الرشق األوسط.

األجانب   أمام  مهّمشني  أنفسهم  املسلمون  التجار  وجد  األوسطية،  والرشقية  األوروبية  التجارية  املؤسسات  بني 

الثامن عرش،    ومحميّيهم. القرن  التهميش يف  هذا  التاسع عرش.و ظهر  القرن  املسلمون    برز يف  التجار  كان  ملا 

وجدوا أنفسهم  التي مل تزل تعمل حسب قوانني الرشع اإلسالمي،  مرتكزين يف القطاعات االقتصادية التقليدية،  

كاملرصفية والنقل الجامعي  –يف القرن التاسع عرش مرتوكني خارج أحدث القطاعات االقتصادية وأشدها ابتكاًرا

 واإلنتاج الجامعي والتجارة واسعة النطاق.

املدى مقصودة.    العواقب طويلة  تكن هذه  االمتيازات سعيًا مل  أول  الذين وافقوا عىل  السالطني  أن  لعل 

ولكن هدفهم مل يكن تهمشيهم أمام األقليات أو ألرباح سياسية أو اقتصادية مل يصغوا ملصالح التجار املسلمني.  

كانت هذه النتائج معتمدة عىل التطور املؤسيس الالحق يف الغرب، الذي مل يستطيعوا استرشافه قبل  األجانب.  

لو أن املؤسسات االقتصادية الغربية ركدت بعد القرن السادس عرش، ملا كانت امتيازات التجار األجانب  قوعه.  و 

لة كربى أمام تجار الرشق األوسط، وملا كانت املؤسسات املستوردة من الغرب أو املستوحاة منه ذات أهمية  مشك

و كبرية.   التجار  ملا خرس  الغرب،  مع  التجارة  انفجار  لوال  األقليات  بل  أمام  السوقية  املسلمون حصتهم  املنتجون 

 واألجانب.

 

 من الحياة التجارية باإلصالحات القانونية   الطابع اإلسالمي إزالة  

كان من النتائج األخرى غري املقصودة لالمتيازات األجنبية، نزع الطابع اإلسالمي من الحياة االقتصادية يف الرشق 

حرّكت االمتيازات التي ُمنحت للتّجار األجانب بعد ذلك عملية بدأ األمر بجيوب صغرية يعمل فيها األجانب.    األوسط.
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حني شّجعت  تقلّص فيها دور اإلسالم يف الحياة االقتصادية يف املنطقة تقلًّصا مل يكن ميكن تصّوره من قبل.  

ملدى، عرّفت املنطقة عىل مامرسات عملية وهيئات االمتيازات التجار الغربيني عىل تأسيس منشآت تجارية طويلة ا

إن الهزائم القضائية كالهزمية التي طالت محمد بن محمود تنظيمية وإجراءات قانونية ال أصل لها يف اإلسالم.  

أمام هينيج فنش علّمت السكان املحليني منافع توثيق العقود يف عامل تتوسع فيه التجارة وتنتقل إىل الطابع غري 

لقد مّكنت السلطات املتزايدة للممثلني األوروبيني محميّيهم من أن يصبحوا أقل اعتامًدا عىل املحاكم    .الشخيص

التجارية. املسائل  األقل يف  أمنت يف    اإلسالمية، عىل  األجنبية  االقتصادية  النجاحات  أن  هذا،  واألهم يف عرصنا 

فقد أظهرت هذه املؤسسات مثاًل منافع تقييد يد      املسلمني تقديرًا ملؤسسات تطورت خارج نطاق الرشع اإلسالمي.

 الدولة الجابية للرضائب، ومنافع جمع املدخرات يف البنوك. 

لقد هيّأت االمتيازات إذن املنطقة لإلصالحات االقتصادية الكبرية التي جرت يف القرن التاسع عرش والقرن   

اإلسالمية.  –العرشين والرشيعة  اليومية  االقتصادية  الحياة  بني  الوصل  صلة  قطعت  ألنها  اعتُمدت  الكبرية  لقد 

اتخصصةاملتجارية  الحاكم  امل وأسواق  األموال،  رشكات  وقانون  غري  –لبورصة ،  املعامالت  عىل  قامئة  وكلها 

صبحت هذه املؤسسات جزًءا من  يف القرن العرشين أ الشخصية، من دون أي ذكر للمبادئ اإلسالمية ولو مجاملة. 

حسب الرشع اإللهي الذي ال يختلف باختالف    – اسميًّا–  حتى يف الدول التي يعمل اقتصادهاالنسيج املؤسيس  

السعودية. العربية  كاململكة  األنظمة   الزمان،  جزًءا ظاهرًا يف  األجنبي  األصل  ذات  واملسالك  املؤسسات  أصبحت 

األوسط،   الرشق  يف  بفضل مبحااالقتصادية  املنطقة،  يف  الديناميكية  القطاعات  يف  أصاًل  حارضة  أمثلة  كاة 

 االمتيازات األجنبية.

قبل أن يبدأ نزع الطابع اإلسالمي من الحياة التجارية، جرت محاوالت لعكس الهيمنة االقتصادية املتنامية  

أبرز هذه الربامج التي صممت لزيادة املشاركة العثامنية يف التجارة مع الغرب  لألجانب، وانتهت كلها إىل اإلخفاق.  

ُسّمي أول كادر، وهو لغري املسلمني   هم الدولة العثامنية.ين من التجار العثامنيني تحميكان برنامًجا أنشأ كادرَ 

يف الربع األول من القرن التاسع عرش ُمنح هؤالء    .«التجار السعداء»  ، وُسّمي الثاين، وهو للمسلمني«تجار أوروبا»

ضاياهم التجار استثناءات رضيبية كانت ُمنحت لألجانب مبوجب االمتيازات؛ وأُتيح لهم، كاألجانب، أن تُحاكم ق

آقجة يف إسطنبول بحضور مسؤول تشابه مسؤولياته مسؤوليات القنصل   4,000التي تشتمل عىل مبالغ أكرب من  

مل يرتك التجار السعداء كبري أثر يف حصة املسلمني من التجارة مع أوروبا الغربية، ومل يحقق تجار    79األورويب.

كال النتيجتني متسق مع التفسري املؤسيس الذي    80البلقان واألناضول.أوروبا نجاحاتهم إال يف املناطق النائية يف  

يقدمه هذا الكتاب. إن االستثناءات الرضيبية والحق يف التقايض أمام محكمة خاصة ال ميكن أن يسرتجعا تنافسية 

قانوين   نظام  غياب  املسلمني يف  املدىالتجار  منشآت كبرية وطويلة  األموال يف  أما .  يساعد عىل جمع رؤوس 
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نجاحات تجار أوروبا، فإن الكاشف فيها هو أنها حدثت يف املناطق التي كان فيها النشاط االقتصادي األجنبي  

ولنئ كان غري املسلمني نجحوا يف أماكن مل ينجح فيها املسلمون، فالسبب األكرب وال شك، أنهم كانوا عىل  أقلّيًّا.  

 صلة بأقرباء قادرين عىل العمل بحسب نظام غريب.

متى بدأ انتقال الرشق األوسط إىل التعامل غري الشخيص؟ كان عىل اإلصالحات القانونية الجوهرية أن  

لكن أّول عالمات االنتقال ظهرت يف أواخر القرن السابع عرش، عندما بدأ استعامل     تنتظر إىل القرن التاسع عرش.

يبدو أن تزايد التعامل مع األجانب ترك  الوثائق يف القضايا بني العثامنيني يتزايد، عىل األقل يف محاكم إسطنبول.  

من القرن السابع عرش اشتملت  إن نسبة كبرية من قضايا إسطنبول يف الربع األخري  يف العثامنيني هذا الحافز.  

مع تزايد النشاط االقتصادي الغريب، زاد اعتياد الفاعلني   81عىل أجانب، وهو ما يشهد بنمو الدور االقتصادي لهم.

 ال بد أن الهزائم القانونية املُذلّة كالتي عاناها خصم هينيج فنش أّدت إىل تكيّفات.االقتصاديني املحليني للتوثيق. 

الغرب والرشق   التي حدثت يف الرشق األوسط بني  التجارية  التعامالت  لقد ركّز الفصالن األخريان عىل 

مل يكن رضوريًّا النظر يف العالقات املامثلة يف غريب أوروبا، ألنه قبل القرن التاسع عرش، مل يضع تاجر  األوسط.  

الفرق هي القنصليّة، التي كانت تدعم التجار األجانب  التي تبنّي هذا  إن املؤسسةمسلم قدمه يف الغرب، إال القليل. 

من هذه يف الرشق األوسط. مل يتمتّع تجار الرشق األوسط مبؤسسة مكافئة يف املدن الغربية حتى وقت متأخر.  

الزاوية، نعود اآلن إىل موضوع أقدم، هو أصول التفاوت املؤسيس الطويل الذي حّول الرشق األوسط إىل منطقة 

 متخلفة.
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13 

 غياب قناصل الرشق األوسط

 

أقام رشاكة مع شخص ثري ميول مرشوًعا تجاريًا إىل    1680تخيل أن تاجرًا تركيًا مقره يف اإلسكندرونة عام  

مارسيليا   يف  ويبيعها  الذهاب  رحلة  يف  الحريرية  األقمشة  املسافر  التاجر  سيحمل  للمخطط،  وفًقا  مارسيليا. 

العائدات لرشاء املنسوجات الصوفية. وحني تُباع املنسوجات الصوفية أخريًا يف اإلسكندرونة، سيستعيد ويستخدم  

الرشيك املستثمر رأس ماله، ويتقاسم األرباح مع التاجر. إذا بدا هذا السيناريو من نسج الخيال، فذلك ألنه يف  

غربية سوى قلة قليلة من التجار املسلمني، إذ أثناهم القرن السابع عرش مل يخض غامَر املراكز التجارية يف أوروبا ال

 القراصنة وقطاع الطرق املسيحيون عن السفر إىل الغرب، وكذلك وكالء الجامرك الذين استغلوا بضائعهم.

وداخل أوروبا ذاتها، مل ميارس التجار املسيحيون أعاملهم التجارية إال يف األماكن التي أبرموا معها اتفاقيات      

أوروبا بعد حصولهم عىل  أمني اإليطاليون مستعمرات تجارية يف شامل غرب  أنشأ  املثال،  ة رسمية. عىل سبيل 

ذات مصداقية بفضل املؤسسات املصممة بعناية، من   –ضامنات ذات مصداقية ضد استغالل السلطات املحلية  

الجامعي. الرد  القضاة األجانب ووسائل  املحاكم ذات  االمتيازا  1ضمنها  العثامنية ضامنات وتضمنت  التجارية  ت 

أمنية رسمية للتجار العثامنيني املجازفني يف الغرب، مع أن مصداقية هذه الضامنات كانت موضع تساؤل. ففي 

 ظل غياب املؤسسات األساسية، تربصت بالزوار العثامنيني مخاطر جسيمة برًا وبحرًا. 

حاكم األوروبية آنذاك نزعت إىل خدمة املصالح املحلية،  يكمن أحد املخاطر يف التحيزات القضائية. فقرارات امل     

ويف القضايا التي تنافست فيها األطراف املحلية ضد األجانب، كان األجانب غالبًا يف وضع مجحف.
إذ مل يكن    2

بة بإمكان تاجر من هايدلربغ أو إكسرت أن يعتمد عىل العدالة النزيهة يف محاكم مارسيليا، وكذلك األمر نفسه بالنس

لرتيك وحيد. عالوة عىل ذلك، إذا ربح زائر تريك قضية ما بالصدفة، قد ترفض إدارة مارسيليا تنفيذ الحكم. وإىل 

جانب انعدام األمن الجسدي والتحيز القضايئ، سيواجه الرتيك مشاكل يف التواصل. فبسبب عدم إملامه باللغات 

الجامرك مسؤويل  مع  مبفرده  التعامل  يستطيع  لن  إىل   املحلية،  أيًضا  وسيحتاج  القضاة.  أو  النُزل  أصحاب  أو 

املساعدة يف تشغيل الحاّملني، والتفاوض عىل الصفقات، ومناشدة السلطات. لوال مساعدة املجتمع الرتيك املحيل  

 له، لواجه مشكلة يف إيجاد مساعدين أكفاء وموثوقني.

ة تجارية تدافع عن مصالح التجار العثامنيني، وقد كان من املمكن التخفيف من كل هذه املشاكل بإنشاء منظم     

أو األتراك تحديًدا، يف أعاملهم التجارية يف مارسيليا. فإذا دعمها عدد كاٍف من التجار وترأسها مسؤول عىل غرار  

القناصل األوروبيني املعينني يف الرشق األوسط، ستتمكن هذه املنظمة من حامية أعضائها من االستغالليني والرد  

جامعي عىل اإلساءات املوجهة ضد األعضاء األفراد. وستتمكن من إدارة نظام تسوية النزاعات والعمل عىل   بشكل
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الحد من تحيزات املحاكم املحلية. ومنظمة عىل هذه الشاكلة ستوظف أيًضا عدًدا من املواطنني األصليني للعمل 

ب تاجر يف  يفتقر  فبينام  املحليني.  والسكان  أعضائها  القدرة عىل  كوسطاء بني  إىل  عثة تجارية صغرية مبفرده 

املساومة لحث املسؤولني املحليني عىل تحسني ظروف تجارته، قد تتمكن منظمة متثل ثالثني من هؤالء التجار من 

 التفاوض بنجاعة.

يكمن التحدي يف هذا الفصل يف استكشاف سبب عدم قيام التجار الرشق أوسطيني بتطوير جمعيات لدعم       

م التجارية يف أوروبا الغربية. فمع اتساع حصة أوروبا يف التجارة العاملية، كانت لتصبح مساعدة كهذه نشاطاته

ذات قيمة متزايدة. وباستثناءات طفيفة، مل يطور تجار الرشق األوسط أي جمعيات ألغراض داخلية بحتة أيًضا. 

الجامعي التجاري بشكل عام. وكام يف    وعىل هذا، فإن حل األحجية يتطلب تحديد العقبات التي اعرتضت العمل

السياقات السابقة، ميكن للظروف التي ولّدت جمعيات تجارية يف الغرب أن تلقي الضوء عىل النامذج التاريخية  

 يف الرشق األوسط. وسنبدأ مبراجعة بنية ووظائف املنظامت التي أسسها التجار الغربيون يف الرشق األوسط.

 

 يف الرشق األوسط تنظيم مجتمع تجاري غريب  

يف القرن السابع عرش كان لدى األوروبيني مستعمرات تجارية يف كل مركز تجاري رئييس عىل ساحل البحر  

  بأصول   تجار  مجموعة  وهي   –  »أمة«  شّكلتها  مستعمرة  وكل.  أيًضا  الداخلية  املدن   بعض  ويف   ،األبيض املتوسط

ستعمرة تجارية ما بني أعامل البائع املتجول والتاجر  م   يف  النموذجي  العضو   أعامل  وتراوحت.  مشرتكة  جغرافية

»من الطراز الرفيع«. والبائع املتجول تاجر يحمل البضائع عىل ظهره، أو يف صندوق يتدىل من رقبته، بحثًا عن  

الزبائن. وهو ميتلك رأس مال متواضع يكفي لتأمني حمولة واحدة فقط. وعىل الطرف اآلخر، كان لدى كبار التجار 

ل أرسة فوغر وهوشستاتر رأس مال كاٍف لتمويل تجارة بضائع بحجم حمولة سفينة؛ وكان بإمكان البعض أمثا

وكان لدى أفراد املجتمعات التجارية األجنبية يف رشق البحر األبيض املتوسط   3نرش أساطيل مسلحة خاصة بهم.

مال رجال األعامل واسعي الرثاء والنفوذ.   رأس  من  بكثري  وأقل  املتجولني،  الباعة  مال  رأس  من  بكثري  أكرب  مال  رأس

وهذا واضح يف حموالت السفن التي سافرت يف القرن السابع عرش بني مارسيليا واملواين العثامنية. فحني أبحرت  

من إسكندرونة إىل مارسيليا، كانت تحمل اثنتني وستني شحنة منفصلة   1612يف أواخر عام    سانت كلريسفينة  

كربها عىل مثان وعرشين بالة من الحرير وعرشة أكياس من الصفراوات؛ وضمت أصغرها  من البضائع. احتوت أ

 4.مستلم لكل بالة 3.34يف املتوسط  –باالت  207صندوقًا من األدوية. بلغت كمية الحرير عىل السفينة 

كفي لتوفري أمن ، عىل نطاق واسع مبا يسانت كلريمل يعمل أي من التجار، الذين يحملون بضائع عىل سفينة       

هذه   مثل  عن  نشأت  التي  الجمعيات  ترأس  وقد  لهم.  بالنسبة  منطقيًا  الصفوف  توحيد  كان  وعليه،  به.  خاص 

االحتياجات مديٌر مقيٌم من املتوقع أن يساعد األعضاء يف تفاعالتهم مع املجتمع املضيف. وحسب اللغة املحلية، 
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بوديستا  ، أو  bailusبايلوس  ، أو  بازربايش ، أو  أمني التجارأو    ،وكيل التجار، أو  شاه بندرُعرف هذا املدير باسم  

podestà عن النظر  بغض  منهم،  كل  يُطلق عىل  أصبح  الوقت،  أنه مبرور  إال  املشابهة.  التسميات  من  ، وغريها 

الذين   املسؤولني  إىل  لإلشارة  العام،  باملعنى  املصطلح  هذا  استخدام  سنواصل  »قنصل«.  لقب  تعينهم جنسيته، 

مجموعات خاصة لتمثيلهم وتعزيز مصالحهم يف األرايض األجنبية. ففي العامل الحديث، تفوض الدولة القناصل 

لتعزيز شؤون املواطنني التجارية، باإلضافة إىل إصدار التأشريات وتجديد جوازات السفر. ويف الفرتة املعنية هنا، 

 5كانت الدول ممث لة بالسفراء بداًل من القناصل.

عىل الرغم من تنوع وظائف القناصل املعينني بشكل خاص، كانت بعض املهام موحدة. فقد كان القنصل يجمع       

ولتخفيف عدم اليقني وزيادة العائدات،    6وينرش معلومات عن أوضاع السوق، وفرص االستثامر، وسمعة األفراد.

كمحصّ  مفوِّضيه:  إيذاء  عىل  القادرين  األشخاص  مع  العالقات  الرضائب، منّى  ومقيّمي  الجمركية،  الرسوم  يل 

املجرمني. الجمركية، ومقاومة   7والقضاة، وحتى  اإلجراءات  التعامل مع  ومن خالل معارفه ساعد مفوِّضيه عىل 

. فإذا فُرض رسٌم  مزايا االمتيازات التجارية  الرسوم التعسفية، وتحصيل الديون. وتضمنت واجباته الحفاظ عىل

أبناء بلده أو محمييه، فإنه يقدم شكوى للسلطات املحلية. ويف السعي إىل الحفاظ عىل غري مسموح به عىل أحد  

يدير   أمته وممتلكاتها،   من.  التجارية  واملرافق  واملستودعات  باملساكن  عادة  ومجهزًا  محميًا  مجمًعا  القنصلأمن 

فرانك يف  إسطنبو   يف(  بريا )  أوغيل  وبك   غلطة   لألجانب  املخصصة  املجمعات   هذه  عىل  األمثلة عائلة  ل، وشارع 

و والقاهرة.  الفنادقإزمري،  حلب  بلدهم    8يف  أبناء  ومساعدة  العقارات  إدارة  القنصلية  املسؤوليات  تضمنت  وقد 

 املتحطمة سفنهم. 

ومل يؤِد القنصل هذه الواجبات مبفرده، فقد كان لديه كادر دائم، من ضمنه تراجمة من األقليات املحلية. وكانت      

كام    9أيت بشكل أسايس من الرسوم القنصلية القيمية املفروضة عىل حمولة السفن التي ترفع علم بالده.ميزانيته ت

جمع رسوًما أخرى لقاء الخدمات الخاصة، كإدارة العقارات مثاًل. يف القرن الثامن عرش، قدم قنصل فرنيس إحدى  

القنصل  10وخمسني خدمة مختلفة مقابل رسوم معروفة. يكن  ذلك، مل  عند    ومع  الخدمات  يقدم  مجرد موظف 

الطلب. فقد عمل أيًضا كخبري اسرتاتيجي مخول بفرض املسؤوليات وهندسة االستجابات املشرتكة. وقد مينع أبناء  

بلده من التعامل مع مواطن غري أمني ويسعى جاهًدا إىل جعل القناصل اآلخرين، مبن فيهم الذين ينتمون إىل أمم  

د  ض  ،battulationالحظر التجاري  عة. استُخدم هذا االنتقام، الذي كان يُعرف باسم  مختلفة، يشاركون يف املقاط

ومثة وظيفة اسرتاتيجية أخرى من هذه الشاكلة تنطوي  11السكان املحليني من جميع األديان وحتى ضد األجانب.

عىل تقاسم املخاطر، فقد كان بإمكان التاجر الذي يواجه رضيبة تعسفية أن يناشد قنصله يك يوزع العبء عىل 

 12رفاقه من بلده.

جارية يف الرشق  خالصة القول، لقد أدى القناصل أدواًرا مفصلية يف التجارة اإلقليمية. ووجودهم يف املراكز الت     

 األوسط ساعد عىل تفسري اعتبار التجار الغربيني اإلقامة يف الرشق األوسط لسنوات ذات فائدة. 
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 مستعمرات الرشق األوسط التجارية يف الغرب 

خالل الفرتة التي كانت فيها »األمم« الغربية تتشكل يف الرشق األوسط تحت قيادة القناصل، شكل األتراك وغريهم  

 بضع مستعمرات تجارية يف الغرب. واالستثناءات يف حد ذاتها كاشفة. فمع سقوط إسبانيا تحت من املسلمني 

ومن   13إليواء الزوار املسلمني.  fondechs  فنادقالحكم املسيحي، أنشأ حكامها الجدد مرافق تجارية تُعرف باسم  

الواضح أن الحكام اإلسبان اعتربوها وسيلة ناجعة لفرض الرضائب عىل املسلمني والسيطرة عليهم. ال يُعرف سوى  

القليل عن التنظيم الداخيل لهذه املجمعات، أو عن كيفية تأقلم املقيمني فيها مع املشهد السيايس املتطور. وأيًّا كانت  

د أوائل القرن السادس عرش، حني أرغمت محاكم التفتيش اإلسبانية بع  فندقخاصياتها التنظيمية، مل يصمد أي  

من تبقى من املسلمني عىل التحول إىل املسيحية أو الفرار. وبحلول الوقت الذي حصلت فيه فرنسا عىل امتيازاتها 

 التجارية األولية من العثامنيني، كانت إسبانيا قد محت مستعمراتها اإلسالمية.

، أصبح أحد  1514ات تجارية إسالمية أخرى يف غضون ذلك الوقت يف إيطاليا. ففي عام  وقد ظهرت مستعمر      

أنكونة   يف  املسلمنياملباين  من  وغريهم  األتراك  للتجار   fondaco dei mercanti turchi et altri)  فندقًا 

musulmani واالستثناء   14ة.(، ومع أن ذلك دام بضع سنوات فقط، كان دلياًل عىل محاولة فاشلة لتشكيل مستعمر

األهم هو إنشاء حي للمسلمني فقط يف البندقية يف سبعينيات القرن السادس عرش، حني كانت البندقية تحاول 

.  فرنسا  لصالحاستعادة املزايا التجارية من العثامنيني بعد أن خرست تفوقها التجاري عىل البحر األبيض املتوسط  

إىل مبنى جديد ما يزال يحمل    1621يف عام    fondaco dei Turchi  كفندق األترا  باسم  املعروف  الفندق  انتقل

االسم نفسه. ويف أوج ازدهاره، آوى هذا املبنى ما يرتاوح بني خمسني إىل مائة تاجر تريك زائر، ُخوِّل ثالثة وثالثني  

، حني  1838عام  يف طور العمل حتى    فندق األتراكوسيطًا من السكان األصليني للقيام بأعامل تجارية معهم. ظل  

مرة أخرى، ال يُعرف الكثري عن التنظيم الداخيل لهذه املستعمرة التجارية. وما هو    15غادر آخر مقيم فيه البندقية.

شبه مؤكد أنها مل تحظ مبوظف مفو ض بالفصل يف النزاعات، أو جمع املعلومات التجارية، أو التوسط يف املشاكل  

 جنديٌّ من البندقية يعني  لحامية املقيمني وإبقائهم أيًضا معزولني.مع سلطات البندقية. وقد حرس املجمعَ 
من   16

الواضح أن التجار األتراك يف البندقية متتعوا بحقوق أقل وكانوا أقل تنظياًم من البنادقة الذين ميارسون األعامل  

 رش مؤسساتهم الخاصة.التجارية يف العوامل العثامنية، إذ مل يُسمح لهم بتشكيل شبكة محلية، ناهيك عن ن

تألف       وقد  ولفيف.  واليبزيغ  وفيينا  أنتويرب  اإليرانية يف  أو  الرتكية  املستعمرات  إىل  إشارات  األدب  يتضمن 

اعتمدت املجموعات الثالثة   17املشاركون فيها بأغلبية ساحقة من اليهود واليونانيني واألرمن والرصب واملقدونيني.

الجاليات اإلثنية املوجودة مسبًقا. عىل سبيل املثال، يف القرن السادس عرش، كان  األوىل من هذه املجموعات عىل  

الزائر  اليوناين  كان  مثلام  متاًما  البندقية،  يف  اليهودي  الحي  يف  ميكث  إسطنبول  من  القادم  اليهودي  التاجر 

أعط الغرب،  مع  التفاعالت  ويف  املدينة.  تلك  يف  املقيمون  اليونانيون  يستضيفه  الجاليات ألنتويرب  امتداد  ى 
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الجغرايف مزايا طبيعية لألقليات عىل املسلمني، فالرشق أوسطيني غري املسلمني ليسوا بحاجة إىل إنشاء منظامت 

حامية من الصفر، كام أنشأ اإلنجليز والفرنسيون يف الرشق األوسط، وكان عىل األتراك والعرب واإليرانيني أن  

 ينشؤوا يف الغرب. 

ة األرمنية التي يقع مقرها يف حي جلفا، املذكور يف الفصل الرابع، فهي واحدة من استثناءين  أما الشبكة التجاري

ففي القرن السادس عرش، ثبّث  للقاعدة التي تقول إن الرشق أوسطيني مل يؤسسوا مستعمرات تجارية يف الغرب.

العريب وتركيا والبلقان وإيطاليا. وقد عملت أرمن حي جلفا أقدامهم يف التجارة الربية التي تربط إيران بالعامل  

شبكة حي جلفا، التي تضمنت بعد قرن من الزمان هولندا وإسكندنافيا أيًضا، كاتحاد تجاري مستقل، إذ حظي  

( يتفاوض مع شاه إيران واألجانب الزائرين؛ وقاد الرؤوساُء األقل مستوى ichkhanapetتجارها مبمثل رئييس )

(khodjas  املس )من الواضح أن نجاح هذه الشبكة اعتمد عىل فعاليتها يف العمل الجامعي.    18تعمرات النائية.عادة

ففي الوقت الذي كان فيه التاج اإلنجليزي ينتفع من القدرات التنظيمية املتنامية للتجار اإلنجليز ما وراء البحار، 

لتوسيع قاعدته الرضيبية التي تقلصت  ( األرمن يف إيران  1629–1587سّخر الشاه عباس األول )حكم يف الفرتة  

بسبب خسائر العثامنيني اإلقليمية. وملا أدرك محاسن دعم منظمتهم، منحهم قدًرا كبريًا من االستقالل التجاري،  

 19مقابل حملهم البضائع إىل أوروبا نيابة عنه.

امل      العثامنيون  الحكام  حتى  وال  اإليراين  العرش  عىل  خلفاؤه  وال  عباس  يتخذ  إلنشاء  مل  خطوات  عارصون 

مستوطنات تجارية دامئة يف املراكز التجارية الغربية. ومل يستكشفوا طرقًا لتمكني رعاياهم من غري األرمن، أو 

الغرب بصورة آمنة ومربحة. ومل يعينوا قناصل لتسهيل  التجارة مع  رعاياهم املسلمني بشكل أكرث تحديًدا، من 

الحديث، كانت الحالة الوحيدة للقناصل الذين مثلوا مجموعة رشق أوسطية    إقامات تجارهم يف الغرب. قبل العرص

من الجزء الخاضع إلدارة البندقية من جزيرة كريت. ويف سبعينيات القرن السادس عرش، كان للتجار اليونانيني  

نانيني البنادقة،  العثامنيني قنصل ميثلهم يف تعامالتهم مع البندقية وأراضيها. وقد اختري هؤالء القناصل من اليو 

وليس من اليونانيني العثامنيني. لقد ساعدوا مفوِّضيهم يف األمور التجارية، لكنهم مل يحظوا بحقوق أو واجبات  

قانونية. ومل يكن بإمكانهم متثيل اليونانيني العثامنيني يف املحكمة سواء كأفراد أو كمجتمع. عالوة عىل ذلك، مل  

أو   بأي حقوق دبلوماسية  قانونية.يتمتعوا  أو حصانات  لخدمة    20مزايا رضيبية  أساًسا  ُعيِّنوا  أنهم  الواضح  من 

مصالح البندقية. وكحالة شبكة حي جلفا، يلقي هذا االستثناء الثاين الضوء عىل االختالف، وليس التشابه، بني 

أن كال االستثناءين مل القدرة التنظيمية للتجار الذين يحكمهم الغرب والتجار الذين يحكمهم املسلمون. ومن املهم  

 يتضمنا التجار املسلمني.

الرئيسية يف       التجارية  املراكز  املسلمني تزور  التجار  قليلة من  قلة  الحديث، كانت  العرص  القول، قبل  خالصة 

الغربية. وباستثناء   املدن  التجاري اإلسالمي يف  النشاط  لتسهيل  الغرب. عالوة عىل ذلك، مل تظهر أي منظامت 
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م أوروبا حالتني  الذايت يف  بالحكم  تتمتع  مستوطنات  املسلمني  غري  أوسطيني  الرشق  أيًضا  يشكل  مل  مكنتني، 

 الغربية. وكتمهيد لتفسري، دعنا نلقي نظرة عىل التفسريات يف األدب التاريخي.

 

 

 نقد التفسريات املتلقاة 

التجار   انتشاًرا يف أن معارضة مستعمرات  التفسري األكرث  املسلمني كانت جزًءا من جهود دفاعية دؤوبة  يتمثل 

فمثلام ساعد التجار املسلمون عىل انتشار اإلسالم عرب آسيا وأفريقيا، رمبا سهلوا التحول  21إلعاقة انتشار اإلسالم.

الديني يف أوروبا. وكان هناك أيًضا خوف متفش، يف البداية من شن املزيد من الغزوات العسكرية العربية، ثم من 

كية. فمن املمكن أن متد مستعمرات التجار املسلمني رأس الجرس ملثل هذا التقدم. ويكمن اإلثبات عىل هذا القلق الرت 

األورويب يف منشورات العصور الوسطى املزدرية لإلسالم. فقد سعى املجادلون إىل تأجيج العداء تجاه املسلمني 

الباباوات وامللوك يف هذه الحملة الدفاعية من خالل حظر    وشارك  22وتعزيز مقاومة املسيحيني للتحول إىل اإلسالم.

 23بيع الطعام واألسلحة »للكفار«.

إن اعتبار هذه املالحظات تفسريًا لغياب املستعمرات اإلسالمية، يجعلها عرضة لعدة اعرتاضات، إذ انتُهكت العديد       

البضائع   اإليطاليون  باع  الديني. فقد  الحظر  السفن من أشكال  املمنوعة لألتراك والعرب. ويتضح هذا من وفرة 

عىل أي  24اإليطالية الراسية يف املواين التي يسيطر عليها املسلمون، وكذلك من التكرار املتواصل للحظر التجاري.

ر  حال، كانت السلطة السياسية يف أوروبا الغربية مجزأة، وسلطة منح حقوق اإلقامة منوطة باملدن. ولو كان التجا

املسلمون يقدمون خدمات ال غنى عنها، لرّحبت بهم بعض املدن، حتى لو كان ذلك الكتساب ميزة تنافسية عىل  

 املنافسني.

كان التعصب الديني بالتأكيد سمة بارزة للعامل املسيحي يف العصور الوسطى. وكان جليًا يف محاكم التفتيش     

حامل وعدم الثقة باليهود واملسلمني وحتى املسيحيني الرشقيني.  وقد تضمنت أقل أشكاله تطرفًا الت  25اإلسبانية.

إىل   التعصب  مال  اقتصادية،  فإذا ُوجدت مصلحة  يكن دامئًا وال عشوائيًا.  الدينيني مل  الغرباء  تجاه  العداء  لكن 

ية مهاجريها  ، طردت البندق1550االنحسار. ويقدم تاريخ البندقية غري املستتب مع اليهود مثااًل عىل ذلك. ففي عام  

اليهود، من ضمنهم رعايا عثامنيون. فقلص الطرد املعروض من االئتامن، ما أرض بالتجار والفقراء عىل حد سواء.  

رين البنادقة املعتمدين عىل املعارف اليهودية خارج البالد، ويرجع ذلك جزئيًا   كام قلل من القدرة التنافسية للمصدِّ

استقر  املطرودين  التجار  بعض  أن  عن  إىل  بالرجوع  البندقية  يف  دوائر  عدة  طالبت  وقد  منافسة.  مواٍن  وا يف 

وحيث كان الوجود اإلسالمي ذا منفعة، تشكلت   26، ُسمح لليهود املطرودين بالعودة.1573السياسة. ومنذ عام  

 االئتالفات للرتحيب باملسلمني أيًضا.
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نافسة لحامية اإليجارات التجارية املحلية. إذ وهي سياسة الحد من امل  –ومثة تفسري آخر يستحرض االتجارية       

وعىل غرار    27يقال إن أحد آثارها العملية هو إبعاد املسلمني، وبالتايل ثني املدن الغربية عن بناء مجمعات إليوائهم.

املقيم املسلمني  املحتملة ملستعمرة  الفوائد  كاًل من  التفسري  يتجاهل هذا  الديني،  التعصب  القائم عىل  ني  التفسري 

املسلمون مبهارات   فلو حظي  للمعتقد.  اهتامًما  تعري  ال  واالتجارية  األوروبية.  السياسية  األنظمة  بني  واملنافسة 

الركب بضغط من   أو أكرث عن  للربح، لخرجت دولة واحدة  أو عرضوا فرًصا إلقامة شبكات مدرة  نادرة  تجارية 

 الجامعات التي لها مصلحة يف الوجود اإلسالمي.

فسري ثالث الضوء عىل مواقف املسلمني وسياساتهم. فقد كان املسلمون عازفني عن التجارة مع األعداء  يسلط ت     

واملغامرة يف العامل املسيحي. إذا كان األجانب يتوسلون للتجارة يف مناطق سيادة املسلمني، فلامذا يذهب املسلمون  

ن قبيل رحابة الصدر، وتجنيب املسلمني ذل إخضاع  إليهم؟ من املمكن أن السامح لألجانب بإجراء املبادالت كان م

وبقدر ما كانت مثل هذه األحكام املسبقة سائدة، وتجنب املسلمون بوعي    28أنفسهم، ولو مؤقتًا، لتأثريات مفسدة.

الذهاب إىل الغرب، كان وجود القناصل املسلمني فائًضا عن الحاجة. إال أن خط االستدالل هذا يتعارض مع الدليل 

ا أو عىل  الهندوسية  الغالبية  ذات  البلدان  ضمنها  من  الرشقية،  التجارية  األسواق  اإلسالمي يف  التجاري  لنجاح 

البوذية. بأية حال، إن الدليل عىل العزوف عن زيارة الغرب ال يجعله سببًا لسلبية املسلمني امللحوظة. فمن املؤكد  

ة ضئيلة من سكان الرشق األوسط املسلمني لوضع حصة  أن هذا العزوف مل يكن عامليًا؛ وكان من شأنه أن يدفع نسب

يتعارض أيًضا التأكيد عىل حساسية املسلمني الدينية   29.املسلمني  أيدي  يفكبرية من التجارة عرب البحر املتوسط  

مع املواقف املرتاخية تجاه استرياد مامرسات قانونية غري إسالمية إىل األماكن الخاضعة للحكم اإلسالمي. فعىل  

الرغم من وجود مسوغات إسالمية لحرمان األجانب من حقوق خاصة، فقد تجاهلوها عىل نطاق واسع، بال شك  

بسبب الحوافز االقتصادية إليواء التجار الزائرين. ولعل التجار املسلمني النشطني يف الغرب كانوا براغامتيني عىل 

 تجارية للمسلمني.  حد سواء، لكن أعدادهم الصغرية خففت الضغوط إلنشاء مستعمرات

إن تحامل املسيحيني واالتجارية وأحكام املسلمني املسبقة تفشل، حتى لو اجتمعت مًعا آنذاك، يف تفسري وجود       

عدد قليل من التجار املسلمني يف املراكز التجارية الغربية يف أواخر القرن السابع عرش مثاًل. فكل من سياسات 

ثابتة. والقدر الذي ظلت فيه ثابتة، جانٌب من األحجية املطروحة. وكون االتجارية  الدولة واملواقف املجتمعية ليست  

 تطورت يف الغرب فقط حقيقة تتطلب تفسريًا يف حد ذاتها. 

الوسطى كنموذج مبديئ        العصور  الجنويني يف  التجار  فباستخدام  التوقف عنده.  آخر يستحق  ومثة تفسري 

الذين عاشوا تحت الحكم الفاطمي كنموذج مبديئ للتجار الرشق أوسطيني،   للتجار الغربيني، واليهود املغربيني

بني  الثقافية«  »املعتقدات  يف  باالختالفات  الجنويون  حققها  التي  املدى  طويلة  النجاحات  غرايف  أفنري  يربط 

التعويل عليهم يف مؤاز  أنه ال ميكن  التحديد، كان الجنويون »فردانيني«، مبعنى  رة تاجر  املجتمعات. عىل وجه 

جنوي تعرض لالحتيال يف السوق مبقاطعة املحتال؛ يف حني أن املغربيني كانوا »جامعيني«، مبعنى أنهم يعتربون  
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احتيال أي فرد جرميًة ضد املجتمع ككل يُعاقَب عليها بشكل جامعي. والجنويون كفردانيني كانوا أقل مجازفة من 

 هذا، إنهم الجنويون الذين أسسوا مستعمرات يف موطن  املغربيني يف توظيف وكالء من خارج مجتمعهم. وعىل

 30وليس العكس. –العامل اإلسالمي–املغربيني 

عىل الرغم من أن تفسري غرايف ينسجم مع مسار العالقات التجارية يف منطقة البحر املتوسط، إنه ال يلقي       

أفري يف  املسلمون  بينهم  من  أوسطيني،  الرشق  التجار  نجاحات  عىل  وآسيا الضوء  والهند  الصحراء  جنوب  قيا 

الوسطى ورشق آسيا. فجميع املجتمعات التي تعامل معها التجار املسلمون يف تلك املناطق كانت جامعيًة وفًقا 

عن   حالة،  كل  يف  التفاعالت،  متخضت  ملاذا  يوضح  ال  وجامعي  فردي  بني  التمييز  فإن  لذا  غرايف،  لتعريف 

رايف لإلسالم. إذ ال بد أن هناك سببًا آخر غري الجامعية قد جعل املسلمني مستوطنات جديدة للمسلمني وانتشار جغ

نجاح أكرب يف األسواق –أكرث نجاًحا من الشعوب ذات املعتقدات الثقافية املامثلة ملعتقداتهم. إن عدم االنسجام هذا  

، من خالل املزايا التي  قد تطور واستمر، كام سرنى  –التجارية الرشقية والجنوبية مقارنة بغرب البحر املتوسط

 تعود عىل املبادر بعالقة تجارية.

 

 

 مزايا شاغل املنصب 

، كان معظم التجار الذين  1535بعد فرتة وجيزة من حصول الفرنسيني عىل أوىل امتيازاتهم األجنبية يف عام  

املتوسط   البحر  البضائع عرب  قنصل فرنيس. ل  القنصلية  الرسوم  ويدفعون  الفرنسية  السفن  يستخدمونينقلون 

فبحكم شغلها للمنصب، مل تواجه الشبكة التجارية التي تحكمها فرنسا أي منافس مهم. وميزة شاغل املنصب، 

املعروفة أيًضا مبيزة املحرك األول يف السوق، تشري إىل امليزة التنافسية التي يكتسبها املرء لكونه أول من يسّوق  

 31منتًجا أو خدمة.

وفورات الحجم. فدون حد معني، تعزز زيادة حجم املستعمرة األرباح    مصادرها   تضمنتيف السياق الحايل،       

التي  والدول  األجنبية،  املستعمرة  وأفراد  املحليني،  للتجار  املتاحة  العوائد  فتزيد  األقاليمي،  التبادل  من  اإلجاملية 

ات واملفاوضات  فرضت رضائب عىل هذه املجموعات. وهذا ألن بعض التكاليف القنصلية، مثل تكاليف نرش املعلوم

التجار  آثار خارجية سلبية للحجم. فكلام زاد عدد  أيًضا  التجار. كام كانت هناك  املحلية، ستُوز ع عىل املزيد من 

الفرنسيني يف اإلسكندرونة، زادت صعوبة جعلهم يترصفون بشكل جامعي. إال أنه يف نطاق معني، ستهيمن اآلثار 

 32الخارجية اإليجابية.

الذهاب واإلياب أقل أظهرت املست      أيًضا وفورات املجال. فأن تحمل سفينة واحدة بضائع يف  التجارية  عمرات 

تكلفة من استخدام سفن للواردات وسفن للصادرات بشكل منفصل. كذلك كان استخدام سفينة واحدة لنقل كل  
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العديد    سانت كلريت سفينة  من الحرير واألدوية أقل تكلفة من استخدام سفينة منفصلة لكل سلعة. وفًقا لذلك، حمل

من البضائع املختلفة إىل اإلسكندرونة وعادت ببضائع متنوعة أخرى إىل مارسيليا. وقد تطلب تحقيق توازن يف  

التجارة تنسيًقا بني املمثلني من كال الطرفني. ومن املوضوعات البارزة يف التاريخ التجاري للبحر املتوسط هو  

وبرصف النظر عن موازنة املدفوعات،   33ناسب ومواءمة الصادرات مع الواردات.تحدي تحميل السفن يف الوقت امل

 . والتعاون التواصل  املشرتكان القانوين والنظام اللغة وسهلت. النقل تكلفةقلّل النجاح من متوسط 

تجارية        ملستعمرة  فعال  حجم  أدىن  وجود  عىل  االعتبارات  هذه  تكاليف   –تنطوي  مجموع  قلل  حجم  وهو 

عامالت والنقل إىل أدىن حد. فمن دون أعداد كافية واتساع تشغييل، ال ميكن ملجتمع تجاري أجنبي أن يصبح  امل

قادًرا عىل املنافسة مبفرده. وعىل هذا، مل يشكل التجار من البلدان متواضعة الحضور يف تجارة الرشق األوسط،  

قل، تاجروا تحت علم بلد آخر ودفعوا الرسوم لقناصله.  كالربتغال ومالطا مثاًل، مستعمرات لهم. ففي البداية عىل األ 

وبهذه العملية، أّخروا تشكيل شبكات جديدة تنافس شبكة الفرنسيني. ومن خالل الحد من املوارد املتاحة لتغطية 

 34الخسائر املؤقتة، ساعدت تكاليف االئتامن يف منع دخول املنافسني.

نصب السائدة يتمثل يف أساليب عمل الفرنسيني وإجراءاتهم القانونية. ومثة عامل مساهم آخر يف ميزة شاغل امل     

فقد كان موردو الفرنسيني وعمالؤهم، أينام كانوا، يقّدرون استخدام النامذج املألوفة التي اكتسبت وضوًحا من  

التقايض. الفرنسيني، وكانوا عىل    35خالل  التعامل مع  اطالع بكيفية فالتجار املحليون يف اإلسكندرونة اعتادوا 

اإلسكندرونة   من  تجار  أنشأ  لو  املقابل،  األجانب. يف  تضم  التي  التجارية  النزاعات  مع  املحليني  القضاة  تعامل 

النزاعات  أنواع  يعرفوا  ولن  بأساليبهم.  اإلملام  إىل  املحليون  الفرنسيون  التجار  سيفتقر  مارسيليا،  مستعمرة يف 

 وستحدُّ قلة االطالع هذه من الربحية املتوقعة للمرشوع الجديد. املحتملة أو يتمتعوا بالخربة يف تسويتها.

كام كانت توقعات املشرتين والبائعني داخل الشبكة الفرنسية تولد ميزة أخرى لشاغل املنصب. ففي كل مركز       

. وعرب  تجاري، استثمر التجار عىل جانبي السوق يف العالقات التجارية. وجمعوا معلومات عن رشكائهم التجاريني

االتصاالت املتكررة، منّوا أيًضا الثقة املتبادلة. إذن، سيدفع عضو يف الشبكة الفرنسية الثمن غاليًا عىل االنتقال إىل 

شبكة جديدة ترتكز عىل تجار من اإلسكندرونة مثاًل. فاالنتقال يتطلب منه تطوير عالقات جديدة من الصفر. وما  

اآل  عىل  أيًضا  ينطبق  أحدهم  عىل  معروف.ينطبق  أمر  وهذا  الفرنسية   36خرين،  الشبكة  أعضاء  اعترب  وبالتايل، 

املتأسسة أن نجاح الشبكة املنافسة املخطط لها غري مرجح. وكان من املمكن أن تفشل االنتقاالت يف التبلور لهذا  

 السبب وحده.

دخول منافسني محتملني، خالصة القول، ُعزلت الشبكة الفرنسية الشاغلة للمنصب عن املنافسة بسبب تكاليف       

  تحول   التي  والعقبات  الحاليني،  ومورديها  عمالئها  انتقال  وتكاليف  أعاملها،  لحجم  نظرًا  التكلفة وانخفاض متوسط  

  يف   املسار  تبعية  إىل  الفرنسيون   بها  متتع  التي  الناتجة  املنصب  شاغل  ميزة  وتشري .  بديلة  شبكة   بشأن  التنسيق  دون
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وكان بإمكان البلد املهيمن أن يحافظ عىل تفوقه   37ي اعتامد النجاح عىل األداء السابق.أ   –  املتوسط  البحر  تجارة

إىل أجل غري مسمى حتى لو أصبح منافس جديد قادًرا عىل تقديم نفس الخدمات بتكلفة أقل. فالتعلم املبني عىل  

 أمناط تجارة البحر املتوسط. الخربة يعزز ميزة شاغل املنصب. وهذه امليزة، كام سرنى اآلن، قد ساهمت يف تطور

 

 

 نشوء فرص لدخول منافسني 

مع اتساع الشبكة، إنها تصل يف مرحلة ما إىل أقىص حجم فعال، ثم يؤدي ارتفاع تكاليف التنسيق والتواصل إىل 

النظر، ال توجد    قيد  التجاري  واملركز  للفرتة  وبالنسبة.  الشبكة  عرب  التجارية  األعامل  مامرسة  تكلفةزيادة متوسط  

طريقة لقياس الحجمني األدىن واألقىص الفعالني اللذين كانا سيتغريان مع التقدم التكنولوجي. ومع ذلك، هناك 

 دليل عىل أن العالقات بني حجم التجارة وتكاليفها أثرت يف إنشاء الشبكات واستخدامها.

التجارية، منح أيًضا تراخيص تجارية لإلنجليز   ، عندما شمل سليامن العظيم الفرنسيني باملزايا1535يف عام       

والهولنديني. لكن هذه األمم يف ذلك الوقت مل تكن تجري ما يكفي من األعامل التجارية مع اإلمرباطورية العثامنية 

ووفًقا لذلك، دفعوا الرسوم القنصلية للقنصل الفرنيس ليكتسبوا حقوق    38لتربير عمل سلك قنصيل خاص بها.

وواجباتهم ويصبحوا أعضاًء يف الشبكة الفرنسية. وقد أفضت االمتيازات األجنبية املمنوحة إلنجلرتا عام  الفرنسيني  

إىل إنشاء العديد من القنصليات اإلنجليزية يف العوامل العثامنية. ورسعان ما نشب نزاع عىل أي علم ستعمل   1580

عىل الفرنسيون  أرص  وبينام  قنصليات.  متلك  ال  التي  األمم  العلم  تحته  تحت  التجارة  الثالثة يف  األمم  استمرار   

السلطات  الذي تضمن مفاوضات متواصلة مع  العلم«،  »النزاع عىل  اإلنجليز حق االختيار. كان  الفرنيس، فضل 

العثامنية، معركة حول حجم الشبكة، وكان الدافع الكامن هو التكلفة املرتبطة. فالفرنسيون أرادوا حامية شبكتهم 

 لتوزيع  وذلك   شبكتهم،  توسيع  أرادوا  جانبهم  من  واإلنجليز.  عضو  لكل  التكلفةأجل تقليل متوسط    القامئة، من

 »علمهم«   تغيري  الهولنديون،  منهم  التجار،  بعض  شهد  النزاع،  أثناء  يف.  التجار  من   املزيد  عىل  قنصلياتهم  تكاليف

 39بالحامية اإلنجليزية. 1609تفاقية عام ا ألزمتهم حتى أخرى، مرة الفرنيس إىل ثم اإلنجليزي، إىل الفرنيس من

التجار       ظل  العثامنية،  املراكز  بعض  اإلنجليزية يف  القنصليات  فيه  الذي ظهرت  الوقت  كاشف، يف  وبشكل 

اإلنجليز تحت الحامية الفرنسية يف أماكن أخرى. فألن مناخ مرص حد  من الطلب عىل األقمشة الصوفية يف إنجلرتا،  

  40ون يف اإلسكندرية والقاهرة يتاجرون تحت العلم الفرنيس حتى منتصف القرن السابع عرش.ظل هؤالء املوجود

، فشلت محاولة لتنصيب قنصل إنجليزي بسبب معارضة من داخل املجتمع اإلنجليزي الصغري، إذ  1600ويف عام  

ليزي »ستلتهم كل الربح« من  قال أحد التجار اإلنجليز مربًرا مامنعته بأن الرسوم املطلوبة لإلبقاء عىل قنصل إنج

 41»تجارتهم املتواضعة«.
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. 1697، وأنشأ اإلنجليز قنصلية دامئة يف القاهرة عام  1612بدأ الهولنديون بإنشاء قنصليات جديدة يف عام       
ويف السنوات الالحقة، اتبعت الرصاعات عىل إدارة األمم التي ال متلك قنصليات منط النزاع األنجلو فرنيس عىل    42

العلم. يف غضون ذلك، دخلت بلدان أخرى امليدان. وبحلول القرن التاسع عرش، امتلكت فعليًا كل قوة غربية قنصلية  

فكام نعلم    43(. ينسجم هذا املسار مع توسع التجارة مع اإلمرباطورية العثامنية.1- 31واحدة عىل األقل )الشكل  

 44يا شاغل املنصب، ما ميهد الطريق لدخول منافسني جدد.من السياقات األخرى، سيضعف منو السوق أيًّا كانت مزا

 

ميدان القناصل يف اإلسكندرية يف مرص، وقد ُسمي بهذا االسم ألن العديد من القناصل األوروبيني   1-13الشكل 

  عملوا وأقاموا هناك. يُعرف اآلن باسم ميدان التحرير. ومع وصول تأثري هذا الجيب األجنبي إىل ذروته يف القرن 

فيليكس بونفيس.  القناصل. )الصورة:  الدوليون الرشق أوسطيني يف االستفادة من  التجار  التاسع عرش، رشع 

 استُخدمت بإذن من توماس وينانتس( 

 

 

 عدم دخول منافسني من الرشق األوسط 

األوسط يف البداية. ملا خلق اتساع تجارة البحر املتوسط مجااًل لشبكات إضافية، مل يدخل أي منافس من الرشق  

فقبل القرن التاسع عرش، ُعنيِّ عدد قليل جًدا من القناصل الرشق أوسطيني يف الغرب؛ وباستثناء الذين مثلوا أرمن  

حي جلفا، مل يخدم أي منهم التجار. وعىل الرغم من أن األقليات يف الرشق األوسط أصبحت العبة مهمة بشكل  
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قرن الثامن عرش فصاعًدا، مل تعتمد عملياتها عىل االبتكارات التنظيمية الخاصة متزايد يف التجارة اإلقليمية منذ ال

الخدمات   من  االستفادة  وبدؤوا  القامئة  التجارية  الشبكات  إىل  انضموا  أوروبيني،  أصبحوا محميني  بهم. فحني 

 العلم   تحت  ذلك  فعلواالقنصلية التي يقدمها ُحامتهم. حتى أرمن حي جلفا الذين شاركوا يف تجارة البحر املتوسط  

  من  وضوًحا  وأكرث.  الغربيني  قدرات   تضاهِ   مل  التجاري  السوق  هذا  يف  التنظيمية  قدراتهم  أن   الواضح   من.  الهولندي

 يف  الربيطانية  التجارية   التطورات  مواجهة   يف  عرش  الثامن  القرن  منتصف  بحلول  انطفأ  قد  ازدهارهم  أوج  أن  ذلك،

 45.وإيران الهند

رئييس لعدم وجود شبكة يديرها الرشق األوسط هو أن املؤسسات اإلسالمية الراكدة شكلت عقبة إن السبب ال     

متفاقمة يف األسواق الدولية. وقد طُرحت األسس التجريبية لهذا االدعاء يف الفصول السابقة، لذا يكفي التأكيد  

طويل األجل عىل نطاق واسع، إال    عىل صلتها باملوضوع قيد النظر. وقد تطلب إنشاء مركز تجاري خارجي متوياًل 

 ومل.  مناسبني  ماليني  وسطاءأنه قبل وصول البنوك الغربية يف القرن التاسع عرش، مل تقدم منطقة رشق املتوسط  

 يف  األوروبية  التجارية  الرشكات  بحجم   كانت  التي  األمد  طويلة  التجارية   املشاريع  اإلسالمية  الرشيعة  تستوعب

الرشق   السلع  متويل  أو  الخارج، األصلية يف  املجتمعات  تطور  الخارج. كام مل  التجارية يف  للمجتمعات  العامة 

األوسط أشكااًل تنظيمية تفيض إىل التجارة تحت نفس االسم إىل أجل غري مسمى. وقد كان من املمكن أن تحدث  

لب يشكلون بيوتًا تجارية. العقبة األخرية وحدها فارقًا. ففي نهاية القرن السابع عرش، كان التجار اإلنجليز يف ح

فعال. بشكل  دامئة  اعتربت  وبالتايل  روتيني  بشكل  تتجدد  رشاكات  هذه  كانت  نعلم،  هذه   46وكام  وبفضل 

 االستمرارية، طور التجار اإلنجليز سمعة صمدت مع محك الزمن وعالقات عمل راسخة زادت من ربحهم.

معات التجارية املنظمة. فمرة أخرى، باستثناء حي جلفا، مل واألهم، رمبا، أن الرشق أوسطيني افتقروا إىل املجت     

يكن ملثل هذه الجمعيات وجود حتى داخل الرشق األوسط ذاته. وعىل هذا، مل يكن هناك قادة تجار مفو ضون  

 بجمع املعلومات، وتنمية العالقات، والتفاوض مع الحكام، وتنظيم التعويضات ملنفعة مفوِّضيهم الجامعية.

 

 

 لهيمنة التجارية الغربية جذور ا 

ملاذا كان التجار الرشق أوسطيني غري منظمني أساًسا؟ لعدة قرون قبل منح أوىل االمتيازات األجنبية لفرنسا، ظلت  

إال    47.واملسيحيون  املسلمون  يحكمها  التياملدن البحرية إليطاليا مهيمنة عىل التجارة بني شواطئ البحر املتوسط  

الفرن  أمام  األتراك.أنها خرست  مع  العسكري  الرصاع  بسبب  جزئيًا  سيني 
قبل  48 التحوالت  حدثت   انفصال  وقد 

اإلمكانات التجارية الرشق أوسطية عن الغربية. فالتجار اإليطاليون يف القرن الرابع عرش مل يتمكنوا من تشكيل 

البنوك. صح االقرتاض من  أيًضا من  يتمكنوا  األموال؛ ومل  أو رشكات  املساهمة  أنهم أسسوا منشآت الرشكات  يح 
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سامها املؤرخون »الرشكات العمالقة يف العصور الوسطى«، لكن تركيز هذه الرشكات الضخمة مل يكن التجارة مع  

الرشق األوسط. وحتى يف القرن الخامس عرش، حصل اإليطاليون الذين يقومون باألعامل التجارية يف إسطنبول  

 اكات التي شكلها التجار املحليون مبوجب الرشيعة اإلسالمية.أو تونس عىل التمويل من رشاكات مامثلة للرش 

الرشق        وليس  الغربيني،  املسيحيني  من  متعاقبة  مكنت سلسلة  قد  أخرى  عوامل مؤسسية  هناك  أن  يُعقل  هل 

أوسطيني، من الهيمنة عىل هذا السوق؟ لقد متكن التجار اإليطاليون من الهيمنة ألنهم، بخالف نظرائهم الرشق  

طيني، طوروا الوسائل للسعي وراء مصالحهم الجامعية. فمنذ القرن الثالث عرش، كان التجار يشكلون منظامت أوس

يف جميع أنحاء أوروبا الغربية. وقد ظهرت عدة أمناط. وصل التجار البنادقة والجنويون إىل السلطة السياسية  

التجارية.   مصالحهم  لتعزيز  الحكومية  املؤسسات  باستخدام  ال وبدؤوا  الذين  التجار  تجّمع  أخرى،  أماكن  يف 

ومن  املزايا،  للحصول عىل  الحكام  مع  آنذاك  تفاوضت  التي  الدامئة  املنظامت  لتشكيل  بسلطة سياسية  يحظون 

الصغرية   املدن  إذ شكلت  آخر،  إنجلرتا. ومثة منط  شائًعا يف  الثاين  النمط  كان  االعتبارية.  الحالة  غالبًا  ضمنها 

بنت آنذاك ائتالفات تتمتع بسلطة تفاوضية. وأشهر حالة هي الرابطة الهانزية األملانية   منظامت تجارية محلية،

التي ساهمت يف توسع أوروبا التجاري يف العصور الوسطى. كام شكلت بعض املدن اإليطالية الصغرية ائتالفات  

من  49مامثلة. عليها  يرتتب  ما  مع  األكرب  األعداد  مزايا  األمناط  هذه  كل  وازنت  والعمل   وقد  التنسيق  مشاكل يف 

 الجامعي. 

عىل الرغم من أن املنظامت املتشابهة وظيفيًا املرتبطة باألمناط الثالثة اتخذت أسامء متنوعة، ميكن أن يخدم       

 حظيت  ،مصطلح »نقابة تجارية« كتسمية عامة. وسواء أُديرت النقابة التجارية يف بحر البلطيق أو البحر املتوسط

ظائف مامثلة لوظائف القنصل املعني يف الرشق األوسط. واألهم، أنه قدم الوسائل للعمل الجامعي  و   يؤدي  بقائد 

العقود   إلدارة محاكم مجهزة إلنفاذ  الحكام  أيًضا عىل  الدفع. وضغط  واملتخلفني عن  املعتدين والغشاشني  ضد 

تُدار بشكل مشرتك مع نقابات أخر  إنشاء محاكم تجارية  أو ساعد يف  العمل التجارية،  إن هذه األشكال من  ى. 

الجامعي كانت رضورية لحدوث التوسع التجاري يف البيئات التي مل يستطع فيها األجانب االعتامد عىل العدالة  

 النزيهة.

ويف البيئات غري املضيافة، مل يتمكن أي شكل من أشكال إنفاذ العقود القائم عىل السمعة من حث األجانب عىل       

عتبارك أواًل اإلنفاذ ثنايئ الطرف الذي يواصل فيه التاجر املتاجرة ما دام املجتمع املضيف له التجارة. ضع يف ا

يعامله معاملة حسنة. ويأمل أن ميتنع مضيفوه عن اإلساءة إليه يك يضمن عودته. مع األسف، بصفته فرًدا، تُعد  

. وألنه عىل علم بهذا، لن يبادر بالتجارة  مساهمته التجارية يف املجتمع املضيف أبسط من أن تردع املعاملة السيئة

أصاًل. كام ميكن أن يكون اإلنفاذ أيًضا متعدد األطراف. فحني يكون أداء اإلنفاذ متعدد األطراف مثاليًا، ينترش خرب  

اإلساءة بني التجار األجانب، ويرد كل واحد منهم بوقف التجارة. وعىل هذا، يرغم االنتقام الجامعي املجتمع املضيف  

عىل دفع مثن باهظ عىل إساءة معاملة الزوار. ويكمن التحدي يف ضامن تعاون التجار األفراد. ففي فرتة االنتقام  
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عن   يخرج  الذي  التاجر  مكاسب  وكذلك  مرتفعة خصوًصا،  املضيف  املجتمع  الحجز يف  أسعار  تكون  الجامعي، 

ائية. وقد نشأت النقابة التجارية عىل  الصف. وعىل هذا، ميكن للحكام إضعاف الحظر من خالل الحوافز االنتق

وبتأسيسها كرشكة أموال،    50وجه الدقة ألن اإلنفاذ متعدد األطراف انهار بسهولة يف ظل غياب استجابة منسقة.

 منحتم التجار قوة جامعية مل يحظوا بها ملا كانوا أفراًدا غري منظمني.

 

 

 البديل الرشق أوسطي للنقابة التجارية 

التجار الرشق أوسطيني الوسائل إلنشاء مثل هذه الجمعيات الدامئة لتحقيق مصالحهم الجامعية. مل تتوفر لدى  

وعىل الرغم من ظهور النقابات الرشق أوسطية يف القرن الرابع عرش، كانت تفتقر إىل الحكم الذايت. وكنقاشنا 

دمتها لالستقرار السيايس وتسهيلها يف ما يتعلق بغياب رشكة األموال، مل تتسامح الدول مع النقابات إال بقدر خ 

واألهم هنا، أن التجار ملسافات طويلة مل يشكلوا أي نقابات عىل اإلطالق، رمبا ألن الدول مل تجد مكسبًا    51للرضائب.

 ترجوه منها.

تشارك التجار الرشق أوسطيني يف احتياجات نظرائهم الغربيني التي حفزتهم عىل تشكيل النقابات. فالتجارة      

أنهم طوروا حاًل  يف بد  نزيه. وال  الوصول إىل قضاء  وإمكانية  األمنية  الضامنات  إىل  الغريبة حاجتهم  البيئات   

مرضيًا بشكل معقول، إذ كانت التجارة ملسافة طويلة داخل الرشق األوسط اإلسالمي، ومع أجزاء أخرى من أوراسيا  

ن يف القرن العارش يعتقدون أنه ميكنهم كسب الربح من  وأفريقيا، سعيًا مدًرا للربح. فام الذي جعل التجار يف عد 

بعثة تجارية إىل القاهرة أو كاليكوت؟ يكمن شطر من اإلجابة يف إنفاذ العقود متعددة األطراف. وعىل الرغم من  

أفضل تجهيزًا من اإليطاليني للرد بشكل جامعي عىل الحاكم امليسء،   –رمبا–أن التجار الرشق أوسطيني كانوا  

ب  ثالث  كان  ساهمت  وقد  املتعاونني.  لألفراد  املوجهة  الحوافز  خالل  من  التجاري  الحظر  فك  اإليطاليني  إمكان 

 مؤسسات مميزة يف املنطقة يف منح التجار الرشق أوسطيني الثقة للتجارة يف األرايض القصية. 

نفسهم يف الليل، غالبًا  تألفت األوىل من شبكة واسعة من الخانات التي مكنت التجار من تأمني بضائعهم وأ      

بأسعار مدعومة. وكانت هذه النزل املحصنة تبعد عن بعضها مسافة يوم عىل الجامل عىل طرق التجارة الرئيسية، 

وقد بُنيت وُموِّلت عموًما بطريقة المركزية من خالل األوقاف.
وكام نعلم، اكتسب مؤسس الوقف الذي يدعم خانًا    52

 باإلضافة إىل ضامن مادي لنفسه وألحفاده. مكانة اجتامعية ورضا داخليًا،

وبحامية الطرق التجارية، ساهمت دول املنطقة يف إبقاء التجارة مدرة للربح. ال شك أنه حتى أعتى الحكام ما       

كام أن الحكام املسلمني ذاتهم، كالحكام يف أماكن    53قبل الحداثة مل يتمكنوا من مكافحة القرصنة وقطع الطرق.

أغوت املسلمة اجتثت أخرى،  الدول  املنافسة بني  أن  إال  التجاري.  الحظر  األفراد وتخريب  التجار  هم إساءة معاملة 



228 
 

، بعد فرتة  1517من األمثلة عىل ذلك الغزو الرتيك لسوريا ومرص عام    54هؤالء األقل احرتاًما للملكية الخاصة.

القرن األول من الحكم العثامين يف كال البقعتني وقد شهد    55سبب فيها النهب اململويك املستمر تدهوًرا اقتصاديًا.

استقراًرا وازدهاًرا نسبيني بالتزامن مع التوسع التجاري الهائل. وهذا جيلٌّ يف انتعاش املدن ومنوها عىل طرق 

 57كام أن ازدهار الخانات الجديدة والتوسع العمراين لألسواق يكشف الكثري. 56التجارة.

لتي ساعدت التجار الرشق أوسطيني يف األرايض القصية فهي نظام املحاكم اإلسالمية الذي  أما املؤسسة الثالثة ا     

نظمه الحكام بتعيني القضاة. وقد توقع الحكام أن يساعد القضاة يف الحفاظ عىل التدفقات التجارية، لحامية 

املدن راضية. الرضيبية وإلبقاء  القانوني  58قاعدتهم  واإلجراءات  التفسريات  أن  تختلف  ومع  أن  اإلسالمية ميكن  ة 

باختالف مدارس الرشيعة ووفًقا لألعراف املحلية، كان هناك اتساق واٍف يف األمور التجارية لجعل مجرى القضاء  

من املمكن التنبؤ به حتى يف األماكن القصية. إذ بإمكان تاجر من عدن أن يتوقع من قاض من القاهرة قبول رشعية 

سالمية. وسيحظى ذلك القايض بشكل شبه مؤكد بخربة يف تسوية النزاعات التجارية عقد مربم وفًقا للرشيعة اإل 

بني الناس الذين قد يواجههم. وهكذا من خالل نظام محاكم ترفده الدولة باملوظفني توفرت القدرة عىل التنبؤ  

 59القانوين التي أتيحت يف أوروبا من خالل املنظامت التجارية.

ومع ذلك، ال   60قضايئ يف تاريخ الرشق األوسط إىل أن القضاء مل يكن بالرضورة نزيًها.يشري شيوع الفساد ال    

بد أن التناوب املتكرر للقضاة قد خفف التحيزات املنهجية ضد الزوار. فالقايض الذي من املتوقع أن يدوم تعيينه 

؛ وإذا غري قادر عىل التغلغل بينهم  لكونه  ،عاًما واحًدا سينال حصة مالية محدودة باالنحياز إىل السكان املحليني

كان مستعًدا لالرتشاء، يفوز املتخاصم الذي يعرض الرشوة األمثن، سواء كان من السكان املحليني أو الزائرين. 

وعىل هذا، بات التجار الزائرون أقل حاجة إىل القلق بشأن التحيزات القضائية مام لو كان تعيني القضاة لفرتة  

 طويلة.

افتقر التجار الرشق أوسطيني، الذين خاضوا أوىل الرحالت يف أفريقيا جنوب الصحراء والهند وآسيا الوسطى      

والصني وجنوب رشق آسيا، إىل االنتفاع من األمن الذي وفره املسلمون، والقضاة الشاغلني ملناصبهم، والخانات.  

البدائل املعروفة. وقد رحب الحكام  وما جعل هذه املحاوالت مثمرة هو اعتبار املؤسسات اإلسالمية   متفوقة عىل 

املحليون وزعامء القبائل بهذه املبادرات التجارية، بل إنهم يف بعض األحيان اعتنقوا اإلسالم بأنفسهم عىل أمل  

ثم جاءت املستعمرات التجارية الرشق   61االستفادة من معرفة زوارهم التنظيمية، ونظامهم القضايئ، وخربتهم.

تي اندمجت يف منطقة تجارية متوسعة تنظمها الرشيعة اإلسالمية. ورسعان ما أصبح التجار املسلمون  أوسطية ال

الذين استهلوا هذا االندماج يتمتعون مبزايا شاغل املنصب املشابهة للمزايا التي استفاد منها يف منطقة املتوسط 

 اإليطاليون أواًل ثم الفرنسيون. 
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 مقارنة الحلول 

األوسط وأوروبا الغربية حلواًل مختلفة لحاجة مشرتكة هي: إنفاذ العقود للتجار املسافرين إىل   لقد تبنى الرشق

بيئات غريبة. يف الرشق األوسط اإلسالمي ذاته، توفر األمن الجسدي وحل النزاعات عرب مجموعة من املؤسسات  

الت  الحكومات   شملت ردع  املسلمون،  يحكمها  التي  األقاليم  وخارج  االعتداءات  واألوقاف.  أوسطيني  الرشق  جار 

بفضل قدراتهم التجارية التي قدمت مزايا تفوق مزايا املجتمعات التي أقاموا مشاريعهم التجارية فيها؛ وقد أفضت 

هذه املزايا إىل انتشار الرشيعة اإلسالمية، ما ألغى الحاجة إىل املؤسسات األجنبية. يف الغرب، كان النظام القانوين  

سبيًا مام هو عليه يف الرشق األوسط، ومل ينطِو عىل آلية داخلية للحد من التحيزات املؤيدة للسكان أكرث تنوًعا ن

املحليني يف التقايض. لهذا السبب وحده، احتاج التجار املسافرون إىل تنظيم أنفسهم. وبفعل ذلك كسبوا أيًضا  

لطة السياسية يف أوروبا الغربية الحاجة إىل  نفوذًا عىل الحكام الراغبني يف االعتداء عليهم. وقد أجج تفتت الس

 تشكيل منظامت تجارية، وكذلك االنهيارات املرافقة يف القانون والنظام.

عىل الرغم من أن الحل الرشق أوسطي حقق نجاًحا معقواًل يف مناطق العامل ذات املؤسسات التجارية األدىن      

ألجنبية قانونيًا املجهزة مسبًقا مبؤسسات تجارية فعالة. وألن شأنًا، كان أقل مالءمة من الحل الغريب لألرايض ا 

النهج الغريب ُصمم عىل وجه التحديد ملواجهة التحيزات القضائية املحلية، وفر وسيلًة للتفاوض مع الحكام عىل  

ملامليك  الحقوق واملزايا القانونية املمنوحة خارج حدود الدولة. فلام تفاوض التجار البنادقة بشكل جامعي مع ا

القيام به مسبًقا. القانونية، فعلوا ما كانوا معتادين  التجار املسلمون، فلم يتمكنوا، يف ظل   62بشأن الحامية  أما 

غياب منظمة متثلهم، من التفاوض مع الحكام املسيحيني بشأن إنفاذ العقود. وكونهم أفراًدا، مل يتمكنوا من حمل  

املحاكم اإليطالية عىل تخفيف التحيز ضد األجانب، أو حاميتهم من االحتيال. عالوة عىل ذلك، مبا أن اإليطاليني 

تطور التي تستند إىل الرشيعة اإلسالمية، فمن    –عىل األقل–بًقا مبؤسسات تجارية تضاهي بتطورها  حظيوا مس

 غري املرجح أن تتالىش مشاكل التجار املسلمني بانتشار األسلمة.

كام كان بإمكان التجار الغربيني أيًضا فرض حظر تجاري جامعي عىل الحاكم املسلم االستغاليل. من الناحية      

ية، سيرتافق الحظر بتهديد بالتدخل العسكري. فالبندقية هيأت أسطولها البحري ملهاجمة سواحل أو سفن العمل

بتجارها. أرضت  التي  فالتجار   63الدول  فحسب.  العسكرية  القوة  عىل  التجاري  النجاح  يعتمد  مل  ذلك،  ومع 

لسادس عرش ملا أظهرت اإلمرباطورية  العثامنيون مل يتمكنوا من إرساء وجودهم يف أوروبا الغربية حتى يف القرن ا

العثامنية قوة عسكرية ال تقهر. إن عدم وجود منظامت تجارية قد حرم التجار العثامنيني من النفوذ لتسخري تلك  

 القوة لتحقيق مآربهم الخاصة. ونتيجة لذلك، ظلوا عرضة لإلساءة بشكل كبري يف املواين األوروبية. 
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 املؤسساتية األجنبية الركوب املجاين عىل التطورات  

مثة تساؤل عن سبب عدم قيام حكام الرشق األوسط بالتعويض عن ضعف تجارهم من خالل شمل رعاياهم عىل  

األرايض األجنبية بالخدمات القضائية والحامئية املمنوحة. إذ ال بد أن السالطني العثامنيني قد أدركوا أن رعاياهم  

ا طلبوا من املستفيدين من االمتيازات التجارية مبنح حقوق متبادلة حقيقية  تجنبوا األماكن غري اآلمنة. نظريًا، رمب

باملثل عىل  املعاملة  املتعاونة. وكانت ستنطوي مامرسة  األمة غري  املزايا من  العثامنيني، مهددين بسحب  للتجار 

بني الغربيني التائقني   تعيني قضاة يف الغرب ألداء الخدمات القنصلية، من ضمنها تسوية النزاعات. ولعل املنافسة

إىل الحفاظ عىل مستعمراتهم يف الرشق األوسط كانت ستضمن بعض النجاح. فإذا تجنب حكام الرشق األوسط  

ذلك املسار، هذا يرجع أساًسا إىل أن التجار الغربيني، املنظمني مسبًقا، كانوا جاهزين لتلبية أي طلب عىل الوساطة 

ني بالعمل يف اإلسكندرونة أقل تكلفة من دعم مستعمرة تركية أو عربية يف  التجارية. والسامح للتجار الفرنسي

 مارسيليا بتعيني قاض وتوفري حامية عسكرية. 

مع تنامي ميزة شاغل املنصب الغريب من خالل االبتكارات املؤسسية، ازداد الحافز لرتك تجارة منطقة املتوسط      

اع املجاين من كفاءة األجانب التجارية املتزايدة. فهؤالء الحكام ال  لألجانب. عمليًا، كان الحكام سيختارون االنتف

التجار، املحليني أو األجانب، وهذا يف حد ذاته نتيجة ثانوية   التزام محدد تجاه أي مجموعة من  يتعهدون بأي 

لة وإما كانوا  لغياب الجمعيات التجارية الرشق أوسطية. يف إيطاليا وإنجلرتا وهولندا، إما سيطر التجار عىل الدو 

فكانوا عاجزين عن جعل   أوسطيني،  الرشق  التجار  أما  احتياجاتهم.  يلبون  املسؤولني  منظمني مبا يكفي لجعل 

 املسؤولني املحليني يخدمون مصالحهم بسبب غياب املنظامت لتنسيق أعاملهم.

من الرعايا العثامنيني، وعدد    فور ترك التجارة بشكل أسايس للتجار الغربيني، أصبح النمط ذايت اإلنفاذ. فقلة     

أقل من املسلمني، سافروا إىل الغرب؛ وأولئك الذين سافروا، اعتمدوا عىل شبكات األعامل املوجودة مسبًقا إلخوانهم  

الجسدية، وحل  الحامية  بالقنصل يقدم  إيجاد مسؤول شبيه  الحاجة إىل  تدُع  املقيمني. وعىل هذا، مل  الدين  يف 

 التعامل مع املسؤولني املحليني، واملعلومات التجارية. كام كان النمط الناشئ أيًضا ذايت  النزاعات، واملساعدة يف

التعزيز، فقد أصبح من غري الواقعي بازدياد توقع استيالء التجار املسلمني عىل حصة كبرية من السوق. لقد متكن  

يف شبكاتهم  توسيع  من  املنصب  شغلهم  بفضل  غريهم  ثم  الفرنسيون  ثم  وتعزيز  البنادقة  األوسط،  الرشق   

الحكام   يعد  مل  املطاف  نهاية  ويف  املحلية.  والثقافات  واملوارد  للشعوب  فهمهم  وتحسني  املحلية،  اتصاالتهم 

يستطيعون االستغناء عنهم، ما سهل املزيد من االمتيازات السخية. يف غضون ذلك، زادت الصعوبة تدريجيًا عىل  

  التجارة مع أوروبا الغربية.التجار املسلمني يف تثبيت موطئ قدم يف
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مع توسع املنشآت الغربية واتسامها بالتعمري، تقلص احتامل النجاح عرب املؤسسات اإلسالمية التقليدية إىل حد       

ضئيل، فأُلغيت الحاجة إىل االستجابة لالبتكارات املؤسساتية الغربية أو التكيف معها، عىل األقل حتى القرن التاسع  

أصبح الرشق عرش، حني  تجاوب  ذلك  السياسية. قس عىل  السيادة  مسألة حفاظ عىل  املؤسسية  اإلصالحات  ت 

املحَرز يف   التقدم  مع  الحال  ستتكيف يف  املحلية  فالرشكات  األجنبي.  التكنولوجي  التقدم  مع  الحديث  األوسط 

ابة، ألنه يف ظل تكنولوجيا التربيد. يف حني ستفشل التحسينات عىل تصنيع طائرات الجامبو يف انتزاع استج

 غياب إنتاج الطائرات، ال منفعة ألحد منها.

، فأحد األسباب هو أن السالطني العثامنيني مل يفعلوا  1680إذا كان التجار األتراك غائبني عن مارسيليا يف عام       

 للتباين امللحوظ  شيئًا ذا أهمية لتسهيل مشاريعهم يف أوروبا الغربية. ومع ذلك، ليست هذه الالمباالة سببًا مستقاًل 

  املديد االنفصال    تنظيمي بدأ منذ عدة قرون. وقد اشتمل  انفصال  يف تجارة منطقة املتوسط، بل رًدا من الردود عىل

عىل إنشاء منظامت تجارية يف جميع أنحاء أوروبا. أما إخفاق الرشق األوسط يف تطوير منظامت تجارية، فأدى  

 النزعة التجارية بخسارته املكانة االقتصادية. ويرجع سبب آخر إىل صعود إىل ظهور أمناط متباينة متنوعة تلّوح 

يف الغرب وحده. وغريه أنه خالل التوسعات التجارية يف األلفية الثانية، دام التحامل عىل املسلمني يف الغرب  

ى الغرب القليل فرتة أطول مقارنة بالتحامل عىل الغرب يف الرشق األوسط، واتخذ أشكااًل أخبث منه. فقد كان لد

نسبيًا ليخرسه من جراء العناد. وأخريًا، أصبحت االمتيازات التجارية معاهدات من جانب واحد، إذ إن توسع تجارة  

املتوسط تطلّب تسهيالت خاصة للتجار الذين عملوا عىل أرض أجنبية فقط. وما من حاجة ملحة إىل مساعدة املقيم 

 قه يف مارسيليا. اإلسكندروين العابر الذي يسعى وراء رز 
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 الجزء الرابع 

 استنتاجات
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14 

 ؟ هل منع اإلسالم التنمية االقتصادية 

القرن   –وتركيا والبلقان  ،وإيران ،الدول العربية يتضمنبأنه  عرف امل–رشح سبب دخول الرشق األوسط إىل  سعيًا

 لحني ف  التي ساهمت يف أوجه القصور الحرجة.  ؤسساتاملالتاسع عرش كمنطقة متخلفة، ركز هذا الكتاب عىل  

وال    ؤسساتاملتلك    مبوجبالقرن الثامن عرش، وبعد ذلك حتى يف بعض النواحي، مل يَر األشخاص الذين عاشوا  

املتكشفة. املشاكل  الخارجيون  ابتكاراتهم   املراقبون  كانت  الذين  األجانب  يدرك حتى  السابع عرش، مل  القرن  يف 

روبا الغربية إىل قوة اقتصادية عظمى أن البنية التحتية االقتصادية يف الرشق األوسط أصبحت التنظيمية تحول أو 

الخارج. رغم أن بعض رجال  و   مختلة وظيفيًا. مل يتوقعوا أن املنطقة تحتاج إىل نقل مجمع مؤسيس كامل من 

مجمدة، وقف  أصول  –كفاءة معينة  مبا أوجه انعدام  الدولة ورجال األعامل واألطراف الفاعلني اآلخرين الحظوا ر 

و  ذرية،  مالية  الشخيصري  غمحاكم  وأسواق  للتبادل غري  منهم كيف    –مالمئة  أي  يفهم    السامت هذه    عززتمل 

 للقدرة التنافسية العاملية. األساسيةالتحوالت  منعت، أو كيف بعًضابعضها 

تعمل   مؤسسات،  منعدمة الكفاءة  ساتؤس امل الحظوا أيًضا، إىل جانب  نييكمن جزء من املشكلة يف أن املراقب

ذبت مراكزها التجارية  بتشكيلة واسعة من الكامليات. ج  اتسمت بازارات املنطقةفقد    جيًدا عىل نحو مثري لإلعجاب.

مثللةمبلبَ لغات  ب  املتحدثنيالرثوة    إىل  الساعني اليوم.    ،  وباريس  أنجلوس  اال و لوس  التجارية سمحت   متيازات 

من الخدمات االجتامعية   بفضل األوقافاستفاد السكان  و لألجانب الطموحني بالعمل يف املنطقة بسهولة متزايدة.  

ا عن طريق املحاكم عن طريق التحكيم أو رسميً   جرت تسوية النزاعات االقتصادية بشكل غري رسميو املدعومة.  

  برسعة. هاأحكامالتي أصدرت 

 املهيمن، القانون نظامها القانوينمل يعترب  نحو التخلف،    متجهةأنه مل ينظر إىل املنطقة عىل أنها    ومثلام

إسالمية   اعتربتالتي   ؤسساتاملضاًرا بالتقدم االقتصادي حتى وقت متأخر جًدا. وصحيح أن بعض  اإلسالمي،  

أيًضا أدلة عىل    ، رأى محللو القانون اإلسالميمع ذلك   أزعجت السكان املحليني واألجانب عىل حد سواء.  بوضوح

املالمئة    كيفاتتالوالتعاون بني األديان من أوضح األمثلة عىل    الفائدة كان قبوله للعقود القامئة عىل  فقد  .  تهبراغامتي

سابق   محللمن منظور  أي  ،  املتأخر  اإلدراكهذا الكتاب دون االستفادة من    كُتب، لو  بالتايلو  لألعامل التجارية.

البنية   لبدتلهيمنة االقتصادية العاملية،  لالغرب    تحقيقللحداثة، واعتمد فقط عىل الحقائق التي بدت مهمة قبل  

الرشق األوسط    أسباب تخلفستظل  وعىل نفس املنوال، كانت    .عموًما  التحتية االقتصادية لإلسالم غري إشكالية

علينا الرتكيز عىل جوانب الرتاث التنظيمي    وجب تأخر تحديث املنطقة، ودور اإلسالم يف هذا التأخري،  لغزًا. لرشح  
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  نسلمعلينا أيًضا أن    وجبالتحوالت يف أماكن أخرى.    بسببإىل نقاط ضعف تدريجيًا،    تتحول   التي للرشق األوسط  

يف مرأى البرص أمام    القممأعىل    لء تتضاعامليًا، متاًما كام قد    مثىلبالرضورة    مل تكنأن الحلول املثىل محليًا  ب

   األفق. وراءالجبال 

أدت  الغرب.  غذت صعود  التي  اآلليات  تتبع  إىل  احتجنا  استمرارها،  تلك ورشح  الضعف  نقاط  لتحديد 

قلق املتخصصني يف الرشق األوسط  أثارت    رمبا  ات واستنتاجاتمنهجية التحليل املؤسيس املقارن هذه إىل تأكيد

قدم    عىل فرتة ما قبل الحداثة، أو تاريخ املدينة ما قبل الحداثة، دون االنتباه إىل األمناط العاملية املتكشفة.ركزين  امل

معربني عن  و ، متجاهلني عمًدا ما جاء الحًقا،  اختيارهم  حسبوساط  أ و   فرتاتللحياة يف    اهؤالء املؤرخون صوًر 

إال تكتسب أهمية  ال  إن تجاهل الحقائق التي  خرى،  األ سياقات  الكام هو الحال يف  و السائدة.    مؤسساتتقديرهم لل

اال  التوجهاتأسئلة الكفاءة النسبية والديناميكية. لفهم    إهاملمثنًا:    يقتيضيف وقت الحق   قرون  عرب    تدتمتي 

التحوالت الحرجة.    هانعمبالتي أحدثت فرقًا    ؤسساتامل، يجب عىل املرء تحديد  ةالعاملي  ات والتحوالت يف التصنيف

نزالق ال مدى أهمية اإلسالم    عن  تعلمنا  ذا ما،  إذن  1.هاأوانبعد فوات    تتاح ب املهمة نصائح  من الناحية العملية، تتطل

 الرشق األوسط إىل التخلف؟ 

 

 كيف أخر اإلسالم التحديث االقتصادي 

،  يةسالالت األرساللتسهيل تجميع املوارد عرب  و طور اإلسالم يف قرونه األوىل قانونًا للعقود اعترب متطوًرا آنذاك.  

نق التجار عىل  التجارة وساعدت  اإلسالمية  الرشاكات  أصقاع  حفزت  إىل  اإلسالم  العقود  األرضل  قانون  . سمح 

،  لكنو   عن الرشاكة.  نيابةً تكبدوها  التي    املسؤولياتاإلسالمي للمستثمرين السلبيني بحامية أصولهم الشخصية من  

ألي عضو أمكن    فقدإىل حامية الكيان،    أيًضا  الرشاكة اإلسالميةنشطون املسؤولية الكاملة. افتقرت  تحمل الرشكاء ال

الرشاكة تلقائيًا، ما أعطى  رشيك  الوفاة    أنهتطالب أطراف ثالثة.  مل  عرضةً   أصولهاكانت  ، و انفراديًاأن يفرض حلها  

يكون عدد الورثة كبريًا،   أمكن أن  تكاليف.املتبقني  ورثته مطالبة فورية بحصة من األصول؛ فتكبد جميع األعضاء  

ألقارب   إلزامية  حصًصا  يخصص  اإلسالمي  املرياث  قانون  ثبط  محددينألن  وبالتايل،  إنهاء    تللمتوىف.  قاعدة 

تكوين رشاكات كبرية وطويلة األمد. شكل التجار واملستثمرون رشاكات صغرية  لكيان،  احامية    انعدامالرشاكة، مثل  

إبقاء الرشاكات  وافز حعدد الزوجات، ضاعف اإلسالم  وبالسامح بت ة املبكرة.وقصرية األجل لتقليل مخاطر التصفي

  إمرباطوريات  ذرية وعابرة. وذلك ألن التجار الذين لديهم عدة زوجات يكون لديهم عادًة ورثة أكرث. نادًرا ما نجت

 عملية.  االندماج، ألن ممتلكاتهم انقسمت إىل أجزاء عديدة لجعل إعادة ذلك من  األكرث نجاًحالتجار ل التجارية
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ظل التبادل شخصيًا إىل فقد  عواقب ديناميكية.  دميومتها  رشاكات الرشق األوسط و كان للركود يف حجم  

ة أو  ما أزال الحاجة إىل التحوالت األساسية لالقتصاد الحديث. مل ينشأ أي طلب عىل املحاسبة املعياريحد كبري،  

التجارية.   األسهم.قللت حوافز  و الصحافة  الت  تداول  القرن  قبل  بداًل أخريًا،  الشفوي  التعاقد  ن  م  اسع عرش، ظل 

الكتايب   و تبعةاملقاعدة  الالتعاقد  الشفوية.    غالبًا الحكم    اعتمد،  الشهادة  القولعىل  العديد من  خالصة  ، ساهمت 

كود  بشكل مشرتك يف ر   – الزواج  لوائح أحكام التعاقد، ونظام املرياث، و –عنارص القانون اإلسالمي ذاتية التنفيذ  

التجارية   التحتية  األوسطلالبنية  تكتسب    ذمنو .  لرشق  مل  الصناعي،  العرص  حتى  العارش  القرن    املنشآتنحو 

  غربية.، كام فعلت يف أوروبا اليدقتعأي التجارية 

 إىل تنظيم نفسهايف االقتصاد العاملي  الرأساملية    التجارية  نشآتاملأثقل    نزعتيف القرن التاسع عرش،  

وليس كرشاكات.   أموال  تستمر  افرتضكرشكات  مسمى،    أن  غري  أجل  بشخصية    لذاإىل  كان    .اعتباريةمتتعت 

لرشق األوسط بواسطة رشكات األموال التجارية. ولكن استبعد لكود البنية التحتية التجارية  التغلب عىل ر   باإلمكان

الرشوط املسبقة لجعل    فتقدت ، اتحديًدا  بب التأخري يف التحديث االقتصاديعامالن هذا الخيار. فمن ناحية، بس

 معتأقلمة  امل يف غياب أسواق األوراق املالية، ومسك الدفاتر املعياري، واملحاكم  و   رشكات األموال التجارية صالحة.

الناس يف رشكات األموال. الكبرية، لن يستثمر  األموال غريبًا عن من ناحية أخرى، كان مفهوم رشكة    املنظامت 

كان  فقد  ،  حتى   السابع  قبل القرنللرشق أوسطيني  عموًما. رغم أن رشكة األموال كانت معروفة    اإلسالمي  القانون

شكل رشكة األموال أيًضا عن املجاالت    غابومن ثم،    ملسلمني األوائل مكانة قانونية محدودة لألفراد الطبيعيني.دى ال

الحكومة الحرضية والتعليم والخدمات    هامبا فيالقرن التاسع عرش،  وقت متأخر من  حتى    ،األخرى لالقتصاد املحيل

إدخال  الناتج الخربة    انعدام الخريية. وأدى   التجارة عندما    إىل استحالة  األموال يف  . إليها  الحاجة  ت ظهر رشكة 

إنشاء مصارف مبوجب    تعذرتقنيات اإلنتاج الضخم الطلب عىل التمويل عىل نطاق واسع،    زادتوبالتايل، عندما  

استغالل التقنيات التصنيع ذات الرسملة املناسبة    عىل منشآتأيًضا    وتعذرئة املوارد املطلوبة.  القانون اإلسالمي لتعب

   الجديدة.

العديد من الخدمات التي   سابق للحداثةاليف الرشق األوسط    ،الوقف، وهو شكل من أشكال التوكيل  قدم

ممتلكات مدرة للدخل لتقديم خدمة إىل األبد. ومثل رشكة   وهببالوقف  أنشئ  .  رشكات األموال عموًمااآلن  تقدمها  

لوقف من إعادة صياغة ا، مل يكن ذايت الحكم. مل يتمكن لكنو   .وال، أمكن أن يعمر أكرث من مؤسسه وموظفيهاألم

قواعده الداخلية أو تعديل أهدافه بسهولة، إذ وجب االلتزام برغبات مؤسسه، كام هو مسجل يف الصك. قلل هذا 

الهيكلية.الجم االقتصادية  التغريات  فائدته يف مواجهة  الناتج  و   ود من  املوارد  كلفة  أصبح سوء تخصيص  أكرث 

واًل وقبل كل يشء، أمكن للمؤسس أ فنشاء األوقاف.  كانت لدى األفراد دامئًا دوافع مالية قوية إل   إذمبرور الوقت،  



236 
 

أخريًا،  و   مقابل خدماته، وأن يعني موظفيه وخليفته.  أن يعنيِّ نفسه كناظر وقفه. ثانيًا، أمكنه أن يتقاىض راتبًا

إليواء الرثوة من الرضائب التعسفية ومصادرة    موثوقةأدى االعتقاد السائد بقدسية أصوله إىل جعل الوقف وسيلة  

هذه   وبسبب  هائلة  أساًسا  امليزاتامللكية.  موارد  تدفقت  . له  نياملؤسسمن  ثرياء  األ تجار  ال  كاناألوقاف.    إىل، 

ثابتة   تكون االستخدامات فيهمبرونة إىل قطاع  فيه  املوارد    نرشمن قطاع ميكن  نقلوا الرثوة  األوقاف،  إنشائهم  وب

   تطوير منظامت تجارية أكرث تقدًما.إىل من الحاجة املنخفضة بالفعل أيًضا قللوا و أساًسا. 

التي أعاقت تطوير األشكال التنظيمية الحديثة عمًدا لإلرضار بالحياة التجارية.   ؤسسات اململ تطور أي من  

يقول،   أن  للمرء  أخرىوميكن  منها ألسباب  ب  الحكم. حمى  ظهر كل  اإلسالمية  القايض  الرشاكة  وفاة  مع  انتهاء 

يف الرثوة ومنحت   قواعد املساواة يف نظام املرياث اإلسالمي التفاوتات  خفضتالرشيك ورثة الرشيك املتوىف. و 

الخروج  الوكيل بتصعيب  املوكل و قف مشكلة  عالجت القيود املفروضة عىل حريات ناظري الو و   املرأة األمن املايل.

من القدرة التدمريية للقبلية بحرمان القبائل من   غياب رشكة األموال  حدعن رغبات املؤسس. ومن األمثلة األخرى،  

رث من ألف نظرًا ألن هذه األحكام اإلسالمية قد تشكلت منذ أك و القدرة عىل تشكيل منظامت معرتف بها قانونًا.  

. يف الواقع، مل يتوقع أحد أن التطور املؤسيس ملنطقة عوقهااملسارات التطورية التي ست  تنبؤعام، مل يتمكن أحد من  

 عىل نحو متزايد.  غري مؤاٍت  التجارية مبوجب القانون اإلسالمياورة سيجعل إجراء األعامل مج

 

 الخسائر املوضعية مقابل األجانب واألقليات األصلية 

التنظيم   الرشق األوسط إىل تحويله إىل منطقة متخلفة مع ظهور أشكال حديثة من  التنظيمي يف  الركود  أدى 

أخرى،   أماكن  يف  لاملام  جانب  إىلالتجاري  الرضورية  التجارية  عىل  تها.صالحي رسات  الغربية  أوروبا  هيمنت 

اعتمدت جميع االستكشافات العاملية التي  .عملية التحديث االقتصادي هذه  تزعمتألنها  ، تحديًدا  االقتصاد العاملي

السي الجديد،عززت  العامل  عىل  الغربية  شكلت   طرة  اإلمرباطوريات    ا يف نفجاًر االتي  وتشكيل  العاملية،  التجارة 

عىل االبتكارات التنظيمية. وهكذا، حدث التوسع يف التجارة بني أوروبا الغربية    الستعامرية، يف متويلها وتنفيذهاا

األوسط   األبيض  غالبًا  والرشق  البحر  يف رشق  تجارية  مستعمرات  أنشأوا  الذين  الغربيني  التجار  من  مببادرة 

. سمحت لهم جاريةاالمتيازات التب  تعرف عاهدات  أجرى هؤالء التجار املغرتبون أعامل تجارية مبوجب م  املتوسط.

محاكم خاصة بهم، واستخدام أساليب متويل وأشكال تنظيمية جديدة، وتسوية العقارات وفًقا  امتالك  ب  مزاياهم

العمل خارج القانون اإلسالمي بالتنسيق مع التحول املؤسيس يف أوروبا. وصلت   ميزاتللقوانني األوروبية. منت  
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وسط يف مقرها يف أوروبا. بدأت مدن الرشق األ كان  الخدمات املرصفية الحديثة إىل املنطقة بفضل اتحادات مالية  

 األحياء التي فضلها األجانب.بلديات عىل الطراز الغريب بداًل من األوقاف، بدًءا من  عن طريق  توفري املرافق الحديثة  

ارتفاع   اقتصادي مذهل    مبوجبالتجارة واإلنتاج    ميزاتتزامن  تقدم  الغربية مع  لمسيحيني لاملؤسسات 

خاصةً  املسلمني  عىل  املسلمني  غري  تفوق  املسلمة.  األغلبية  عىل  املنطقة  يف  األصليني  القطاعات   واليهود  يف 

.  الشاملرية: البنوك، واالتصاالت الجامعية، والنقل الجامعي، والتصنيع  االقتصادية التي تتطلب نفقات رأساملية كب

ما هو    غري املسلمني للقانون يف التجارة والتمويل  ختيارإن ا  فعلوا ذلك عادًة تحت الحامية القانونية الغربية.قد  و 

. فمع تبلور االقتصاد الحديث يف أوروبا الغربية، نظام قانوين غريبمبوجب  ارية  من مامرسة األعامل التج  هممّكن

األمد لصالح النظام القانوين    ةطويلاملزية  بدأت أعداد متزايدة من املسيحيني واليهود املحليني يف مامرسة هذا  

  عليهم  وجبيف هذه العملية، تفوقوا عىل جريانهم املسلمني، الذين  و الغريب، عىل األقل يف تعامالتهم مع الغربيني.  

العيش وفق القانون اإلسالمي. يف قرص اختيار القانون عىل غري املسلمني، ساهم القانون اإلسالمي، دون قصد،  

   لمسلمني وغري املسلمني.لاالقتصادية رثوات الاملسجل بني  االنفصاليف 

عرش،   الثامن  القرن  القانون   نزعتقبل  مبوجب  التجارية  األعامل  مامرسة  إىل  األوسط  الرشق    أقليات 

قرارات اإلسالمية مبوثوقية أكرب من    ، نفذت قرارات املحاكم. أواًل السابقثالثة عوامل هذا النمط  تفرس  اإلسالمي.  

ملجموعات معينة، مثل النساء، الاليت   موضوعية  ميزاتثانيًا، قدم القانون اإلسالمي    املحاكم املسيحية واليهودية.

بقدر   الرتكة  أكرب من  ثالثًا،  أنمع  التسوية    توافقحصلن عىل نسبة  اإلسالمية.  املرياث  املسلمني أ ظمة  لغري  مكن 

اتفاق بينهم يف محكمة إسالمية.   نقض   كان ميكنوعند الرغبة، ما يعني أنه    انفراديًامامرسة اختيارهم للقانون  

السلطات املتنوعة    استجابت  الحوافز  لهذه  واليهودية  املسيحية  القانون  بالقانونية  مع  الخاصة  قوانينها  تكييف 

 اإلسالمي. 

األوسط  استثمرتوبالتايل،   الرشق  يف  الدينية  و   ،األقليات  عرش،  الثامن  القرن   جرت اتو   تقرتضاحتى 

منحها القانون اإلسالمي للمسلمني، التي    امليزاتة. وبتمتعهم بجميع  النظام القانوين السائد يف املنطق  مبوجب

كبرية يف اإلنجاز االقتصادي، قبل القرن  الثغرات  ال  النعدامتحملوا أيًضا نفس العيوب. وهنا يكمن السبب الرئييس  

. أيًضا  املامرسات القانونية عواقب ديناميكية بعيدة املدى  شارككان لت  الثامن عرش، بني الطوائف الدينية الرئيسية.

بًا عىل األقليات مثل املسلمني تجميع الرثوة الخاصة والحفاظ عىل املنشآت التجارية عرب األجيال، إىل كان صعفقد  

أعامل  عىل ذلك، ظلوا غري متحمسني لتطوير منظامت    عالوةً و .  أن منحهم صعود الغرب خيارات قانونية جديدة

 معقدة. تجارية
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أيًضا من تطوير   يةأوسطالرشق  األقليات    ،ألف عام تقريبًا  لنحو  ،منعت التعددية القانونية اإلسالميةلذا،  

ذلك  سبب  ف،  غناءحًقا إىل وسيلة للتحديث واإل متقدمة. وإن تحولت هذه التعددية القانونية ال مؤسسات اقتصادية  

سسات الغربية متشابًكا مع تقدم  يكمن يف تطور املؤسسات األجنبية. كان الوصول اليهودي واملسيحي إىل املؤ 

 املحلينيالرأساملية، بدأت قنصليات القوى األوروبية يف خدمة السكان    زاياملمع اتساع نطاق ا  .متيازات التجاريةاال 

غري املسلمني أيًضا. بدأت املحاكم األجنبية، مبا فيها تلك املوجودة يف الرشق األوسط نفسه، بقبول القضايا التي  

دون  بشكل فعال  من االستفادة من التقدم املؤسيس الغريب    ني مكن هذا األخريمحليني.  ود يهمسيحيني و  تتضمن

مبوجب   عقودهم  إنفاذ  قابلية  بشأن  التأمني،   وقد  ي.اإلسالم  القانون القلق  ورشاء  املصارف،  استخدام  أمكنهم 

الرشكات املساهمة ورشكات األموال. مع   هاوالدخول يف اتفاقات تشمل مختلف األشكال التنظيمية الجديدة، مبا في

تعاملوا مع  إذ    .صلينياأل عىل الوساطة بني التجار األجانب والتجار    هيمنةمرور الوقت، أتاحت لهم هذه الفرص ال

كان بعضهم أيًضا، مبوجب قوانني أجنبية.  مع  مني مبوجب القانون اإلسالمي، وتفاعلوا مع األجانب، وأحيانًا  املسل

واملنتجني والتجار الذين فضلوا التعامل مع األقليات عىل    ،والشاحنني  ،بنوك الغربيةللعموًما  مناسبًا  هذا الرتتيب  

األعامل   كانت  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  يف  اإلسالمية.  املحاكم  يف  القضائية  الدعاوى  تجنب  ملجرد  املسلمني 

تجارية    محاور وبريوت واإلسكندرية، من بني  ،  وإزمري  ،واسطنبول  ،التجارية األكرب واألكرث ربًحا يف سالونيك 

  .عىل نحو غري متكافئ  املسيحيني واليهود بواسطة ر األبيض املتوسط، مملوكة ومدارةرى يف رشق البحأخ

القادة   بحلول ذلك الوق جانب  إىل  املسلمني،  واملمولني  والتجار  املصنعني  من  العديد  أدرك  ت، 

 من منتصف القرن التاسع عرش، بسبب القانون اإلسالمي. ابتداءً   تحملوهاالسياسيني املحليني، العوائق الهائلة التي  

أطلقوا إصالحات قانونية متتالية مكنت املسلمني من مامرسة األعامل التجارية يف ظل مؤسسات بديلة. وهكذا 

مامرسات    تتضمنتوسعت قامئة األشكال التنظيمية املتاحة. وظهرت أيًضا محاكم علامنية للفصل يف النزاعات التي  

اختصاص املحاكم اإلسالمية التقليدية بشكل فعال، أرست املحاكم الجديدة سوابق  تجارية حديثة. وبتضييق نطاق  

 الحقة. قرصلعمليات 

يف املنطقة الفجوة التي انفتحت بني الرثوات االقتصادية للمسلمني الناتج  الحياة التجارية    تغريب  يلغمل  

يف القطاعات    ميزاترأس املال، ما منحها    مراكمةيف    متقدمة أكرث ، كانت األقليات الدينية  فمن ناحيةواألقليات.  

الوظائف    يزاتمب  تبًحا. ومن ناحية أخرى، فقد متتعاالقتصادية األكرث ر  العامل  بفضلشغل   املؤلفة ية  العالقات 

يف الدول القومية التي تشكلت   إجاماًل فرتة واجهوا فيها منافسة إسالمية محدودة. بدأ اليهود واملسيحيون    خالل

اقتصادية نابعة من    يزاتمبرماد اإلمرباطورية العثامنية،    تلك التي نشأت من  هايف أوائل القرن العرشين، مبا في

التحوالت  تهم  أسبقي التكيف مع  الجديدة. كانت هذه األسبقية نتيجة غيف  ري مقصودة ملؤسسة إسالمية العاملية 
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بعد أكرث    للمجتمعات غري املسلمة التي قبلت الحكم اإلسالمي.  املعطى إفادة املسلمني: اختيار القانون    قصدتمبكرة  

 ميزةة لإلسالم إىل  يف ظل ظروف عاملية مختلفة للغاية، تحول الشكل املتميز للتعددية القانونيو من ألف عام،  

للمسيحيني واليهود املحليني باالستفادة من املؤسسات االقتصادية الحديثة    تلغري املسلمني. يف الواقع، سمح  ةهائل

 لإلصالحات القانونية. إليها بشكل جامعي، نتيجةً كرث من قرن من بدء انضامم املسلمني قبل أ

 

 املؤسسات اإلسالمية املبكرة واملتأخرة 

إىل عرص السعادة    انزالق الرشق األوسط إىل التخلفمن املؤسسات التي لعبت أدواًرا بارزة يف  ميكن عزو العديد  

، وغياب مفهوم رشكة األموال،  الربا، وجواز تعدد الزوجات، وحظر  للمرياثإلسالم: القواعد القرآنية  ل  املتعارف عليه

املسلمنيو  لغري  القانون  وغي  ،اختيار  الردة  الرئيسية وتحريم  املؤسسات  ولدت  اإلسالمية.  التجارية  املنظامت  اب 

القليلة   العقود  بعد  أو    االبتدائيةاملتبقية  قانون  تطورها    استغرقلإلسالم،  األخرية  املجموعة  أطول. وتشمل  فرتة 

 ومميزة  محددة جيًداالوقف، الذي ظهر كمؤسسة إسالمية  و عدة قرون؛    عىل مدى  تجسدالعقود اإلسالمي، الذي  

التي بدأ الحكام    االمتيازات التجاريةإجراءاته تدريجيًا؛ و   تبلور ونظام املحاكم اإلسالمية، الذي تيف القرن الثامن؛  

 (. 14.1لتجار األجانب يف بداية األلفية الثانية )الجدول ل تقدميهااملسلمون يف 

 14.1الجدول 

 اإلسالمية التي ساعدت يف تأخري التحديث االقتصادي املؤسسات

 لإلسالم  االبتدائيةيف العقود القليلة  ةموجود
  ية اإلسالمأو كليًا بعد الفرتة    يف أغلبها  تطور 

   األوىل

 قانون التعاقد  نظام املرياث 

 الوقف قبول تعدد الزوجات 

 نظام املحاكم  الربا  حظر

 االمتيازات التجارية  األموال  كةرش غياب 

  اختيار القانون عىل غري املسلمني اقتصار 

  تحريم الردة 

  غياب املنظامت التجارية 
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انحرافات عن اإلسالم، ،  «إسالمي»يوصف بأنه  ملا    تقييديتعريف    تحت،  املؤسسات يف املجموعة األخرية  تبدوقد  

 االمتيازات التجاريةاإلسالم. يف الواقع، تدان اآلن  منفصلة عن جوهر  و   زمانيًاا و يً استجابات إسالمية محددة سياقأو  

عىل نطاق واسع باعتبارها خطأ اسرتاتيجي وغري إسالمي للغاية. يرفض بعض اإلسالميني الوقف باعتباره تحريًفا  

ال يقرص يشء يف اإلسالم قامئة املنظامت التجارية عىل تلك املنصوص عليها   سمح بااللتفاف عىل قواعد املرياث.

قصور أحيانًا أوجه    تستبعد،  وعىل هذا األساسيف قانون العقود اإلسالمي، أو يحدد إجراءات املحاكم اإلسالمية.  

باعتبارها    ،ةوالصفوي  ةنيوالعثام  ،السلجوقية و   ،ةوالفاطمي  ،ةوالعباسي   ،ةاألمويها  اإلمرباطوريات اإلسالمية، مبا في

أن    فكرة  متاًما  تستبعدلرشق األوسط. وباملثل،  لاإلسالم يف التخلف االقتصادي    دى مساهمةصلة مبسألة مال  عدمية

  أي دولة يحكمها املسلمون   بواسطة  مل تنفذ  األنه  ،آثار اقتصادية سلبيةرمبا  لها    كان  املؤسسات يف الفئة األوىل

 .الدولة األوىل عىل األرجحاء ، باستثندون مساومة

ذكر   تسبب يف عدمامللكية الخاصة،    إلغاء فشل االتحاد السوفيتي يف    بأناالدعاء  هذه االستبعادات  تشبه  

اال   ءيش للشيوعية  ستحقاقاتعن  التحليل  يف سجله  االقتصادية  التخيل عن  يعادل  الجد  أخذها عىل محمل  إن   .

بأدائها   املتعلقة  البيانات  اعتربت جميع  إذا  املؤسسية  املجمعات  أو  الحضارات  البنّاء. ال ميكن مقارنة  االجتامعي 

خل ، داكبريطلب  هناككانت التحديات التحليلية،  أيًاو م إجابات موثوقة حول السببية. تقد للغاية بحيث ال  مشوبة

التي   املنطقة  نظرة    ندعوهاوخارج  عىل  للحصول  اختصاًرا،  األوسط  كانت   متعمقةالرشق  إذا  ما  مسألة  حول 

  املؤسسات تتوافق  املؤسسات اإلسالمية األصلية شكلت يف حد ذاتها عوائق دامئة للتقدم االقتصادي أو التحديث. هل  

 مع الحياة االقتصادية الحديثة؟  –والخلفاء األوائلها محمد عرفالتي –اإلسالمية يف فئتنا األوىل 

 

 نظام املرياث 

نقطة البداية    ، مع استبعاد رشكة األموال،الرشاكةبسبب بقاء  مل يؤخر نظام املرياث اإلسالمي التحديث التنظيمي إال  

تنظيمية الحديثة. ال يتعارض بطبيعته مع األشكال الفهو  منظامت تجارية دامئة وكبرية.  الوحيدة لتطوير  املمكنة  

بمجرد انضامم الرشاكات ذات األسهم القابلة للتداول ورشكة األموال إىل قامئة الخيارات التنظيمية املتاحة، توقف  ف

تعمل يف  أموال  مثاًل رشكة  يف اعتبارنا  لنأخذ    .دميومتها  أو  املنشأةض استمرارية  نظام املرياث اإلسالمي عن تقوي

  تستدعي وفاةنظام املرياث اإلسالمي. تنقسم ملكية رشكة األموال إىل عرشة آالف سهم.   مامرسة ستمرة يفدولة م

أي   بالرضورة  هذا التقسيم    يحدثمائتي سهم لكل منهم. ال   ،عىل ورثته العرشة  أسهمه  صاحب ألفي سهم تقسيم



241 
 

بقاء   تحويل  هذه  األموال  رشكةفرق يف  األسهم  عىل  النقد  يفضلون  الذين  للورثة  ويجوز  دون  .  استحقاقاتهم 

 2تعريض الرشكة للخطر.

 

 لوائح الزواج 

وجود األشكال    مبجرد  دميومتهاة أو  نشأ  تعدد الزوجات باستمرارية املبنفس املنطق، ليس من الرضوري أن يرض

أو تقسيمها إىل كتلة معينة من أسهم الرشكة  زوجة واحدة    امتالك التنظيمية الحديثة وبنيتها التحتية. ال يحدث  

 ها.ئ عادًة أي فرق يف بقا أربع

 

 معارضة الفائدة 

ملوردي   ثابت ، مصدر إزعاج الربا حظرالسبعة اإلشكالية املوجود منذ البداية،  ؤسساتمن امل ةالثالث ؤسسةامل تكان

كانت التكاليف املضافة    ال بد أنتكاليف االئتامن. لكن    رفعتاستخدام الحيل،  ألنها تستلزم  االئتامن ومستخدميه. و 

التي    الحظرصغرية. عىل أي حال، مل مينع   املالية يف الرشق أبًدا  فائدة  تتضمناملعامالت  . وإن فشلت األسواق 

الفائدة  بليس أن التعامل    ،إذن  ،عمليات نقل مؤسساتية من الغرب، فإن السبب  من خاللاألوسط يف التحديث إال  

ك  الحديثة عموًما حالت دون ظهور البنو   التجارية  عوائق تكوين منظامت األعاملن  أل بل    غري إسالمي.  عتربكان ي

نية، تتعامل بعض الدول  ىل التوجيهات القرآ إ  املستندةتطبيق أنظمة املرياث    استمرار  ومعوأسواق األوراق املالية.  

صعوبة يف االقرتاض يف أي مكان  اليوم مع الفائدة عىل أنها غري قانونية من حيث املبدأ. ومع ذلك، ال يجد املسلمون  

األ أيًضا  الفائدة. منت    مبثابةمقابل رسوم   املالية مبعدالت عرشية يف  رسملة أسواق  الرشق األوسط  بلدان  وراق 

القرن    إبصارتشهد حقيقة    3.الرئيسية أي    «متويل إسالمي»العرشين ظهور قطاع  أواخر  هائل عىل عدم وجود 

عىل الرغم من أن البنوك اإلسالمية ال تقوم ظاهريًا إال بأعامل    4.التمويل الحديثو  الرباتعارض جوهري بني حظر 

تشبه الحيل املستخدمة يف األسواق املالية يف عن طريق وسائل    فوائد   أخذيف الواقع تعطي وت  لكنهافوائد،    دون 

  العصور الوسطى.

 

 رشكة األموال 
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ية يف الرشق األوسط  دون مفهوم رشكة األموال يف إبقاء األعامل التجارظهور النظام القانوين اإلسالمي    ساهم

لو ظهر طلب عىل شكل رشكة األموال    اح ضد رشكة األموال، لذي بيان رص  ، ال يحتوي القرآن عىل أيلكنذرية. و 

املسبقة،    توتوافر  املؤسسية  الواقع،    تبنيها دون صعوبة.  ألمكنرشوطها  إدراك    مع تعزيزيف  العاملي  التحديث 

الرسيع   القانونية املحلية. يشري االنتشار  استخدامات رشكة األموال، استوعبته دول الرشق األوسط يف أنظمتها 

افه أو أمام اكتش  ال تقهرلشكل رشكة األموال إىل أن غيابه عن القامئة التنظيمية األصلية لإلسالم مل يشكل عقبة  

 سالمية لرشكة األموال هذه النقطة.اإل عارضة م املانعدايعزز و محاكاته الحًقا. 

 

 اختيار القانون 

ع، جعل املحاكم تتنافس عىل العمالء. يف الواقباملنطقة  ، اختيار القانون،  ةالخامسة  األصلي  ؤسسةامل  رمبا أفادت

عىل النظم القانونية لغري املسلمني، والسامح ألي    فوقوالسامح للقانون اإلسالمي بالتخيارات املسلمني،    هاتقييدب

شكل  تمل  و تواجهها املحاكم اإلسالمية.    املنافسة التي   ترغبته، خفضوفق  شخص برفع دعوى يف املحاكم اإلسالمية  

، مع لكنو   اإلسالمي متطورة وفًقا للمعايري العاملية.  القانون  مبوجب وال بقاء الحياة االقتصادية  ط  لحوظًام  عائًقا

التطورات   حولت  الوقت،  امرور  الغربية  لألقليات.السائد  لقانون  اختيار  املؤسسية  االقتصادي  للتقدم  أداة    إىل 

غربية. عىل ت  مؤسسا  مبوجبا ملامرسة األعامل التجارية  هاملنطقة من الفرص التي أتاحكامل    وهكذا، استفادت

السلبي،   واليبالجانب  املسيحيني  عىل  الجديدة  الفرص  الدينقرص  القانونية  الحقوق  تسببت  تخلف   يةهود،  يف 

ظ  يف املسار االقتصادي امللحو   لقانونية لإلسالم دوًرا رئيسيًالعب الشكل املميز للتعددية ا،  إذناملسلمني اقتصاديًا.  

األنظمة القانونية أدى إنشاء الدول القومية ذات  فقد  مساهاًم هاًما يف األداء االقتصادي.    يعدولكن، مل    لمنطقة.ل

القانون التعددية  تحويل  إىل  األقليات  املختلفة، وهجرة  املؤسسية  واإلصالحات  مفارقة املوحدة،  إىل  اإلسالمية  ية 

 .تاريخية

 

 الردة 

ىل هذه املراجع، أعلن إ  استناًدادينية.    كمخالفةيحتوي كل من القرآن وأحاديث النبي محمد عىل إشارات إىل الردة  

باإلعدام. ساهمت  الفقهاء املسل الردة  أنه يعاقب عىل  السابع  القرن  العقوبة  قسوةمون يف  نتائج    حتاًم   هذه  يف 

أعامل  القيام ب عمليًا عىل املسلمني ستحيل من امل بجعله  ،ساهم قانون الردة اإلسالميالتعددية القانونية اإلسالمية. 

، يف الصعود االقتصادي لألقليات  غري مسلم  عىل قاٍض   همأو عرض نزاعات  ،نظام قانوين غري مسلم  مبوجبتجارية  
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املسلمني من تبديل    هنعمب، ساعد غري املسلمني عىل التفوق  وبدًءا من القرن الثامن عرش  .يةأوسطالرشق  الدينية  

يف الحفاظ عىل املجتمعات املختلفة متساوية إىل حد ما يف األداء  سابًقا  ساهم نفس القانون  .  ةالقضائي  الوالية

  نفس املؤسسات. تجارية مبوجبضامن قيامهم جميًعا بأعامل   عن طريقاالقتصادي 

اإلصالحات  بفضل  بشكل جامعي،  الحديثة  االقتصادية  املؤسسات  تبني  األوسط يف  الرشق  مسلمو  بدأ 

ا كان  الحكومات.  قادتها  التي  كأفراد،  القانونية  بذلك  القيام  قادرين عىل  واليهود  مامرسة    ل من خالملسيحيون 

. مبا أن هذه املؤسسات قد نقلت اآلن ومل تعد مثرية للجدل، فهل ما زال قانون  ببساطة   للقانونعريفاختيارهم ال

حات جريئة، بقدر ما يجعل املسلمني ميتنعون عن اقرتاح إصال داء االقتصادي يف الرشق األوسط؟  الردة مهاًم لأل 

ن قانون  فإلضغط عىل رجال الدين املحافظني،  وعن انتقاد السياسات واملؤسسات املرتبطة باإلسالم، وعن مامرسة ا

 التنمية االقتصادية يف املنطقة. حتاًم   الردة اإلسالمي يعوق

 

 املنظامت التجارية 

يف أراٍض أجنبية.    لخدمتهم  املنظامت التجاريةعند والدة اإلسالم هو غياب  الحارض  اإلشكايل األخري    النموذجكان  

أصبح قد  و يف أي مكان آخر.    واماً للمسلمني يف األسواق العاملية، ألن التجار مل ينظ هذا عائقميثل  ، مل  يف البداية

 حيث شكل التجار الغربيون نقابات ثم عينوا قناصل لتمثيلهم وتوجيههم.   أسواق البحر املتوسط التجارية يف    اعائقً 

اإلسالمية    املستمرة والبساطة    األموال  رشكةشكل  انعدام    أعاق الرشق للرشاكات  يف  التجارية  املنظامت  ظهور 

األوسط الحًقا. مل يكن رضوريًا إنشاء مثل هذه املنظامت من البداية لو كانت جزًءا من املجمع املؤسيس األصيل 

للصناعينيوهناك      لإلسالم. تجارة وجمعيات  بالطبع غرف  آخر    اآلن  فإن  لذا  األوسط.  الرشق  أنحاء  يف جميع 

 عائًقا أمام التنمية االقتصادية.يعد العوائق األصلية مل 

 

 ملخص 

، إن السؤال حول ما إذا كانت املؤسسات اإلسالمية األصلية متوافقة مع الحياة االقتصادية الحديثة ال يقبل الخالصة

مبرور الوقت،  غري مؤاٍت بشكل متزايدأي إجابة قاطعة. أصبح عدم توفر املنظامت التجارية وشكل رشكة األموال 

مؤسسات غريبة عن  بفضلاملعوقات املذكورة  يازاجتأي اقتصاد حديث. ومع ذلك، فقد جرى يف  معوقًاذلك  دفيع

مع    رضرإلسالم وقانون الردة إىل مصادر  ل  ل التعددية القانونية املتميزتحول شكو   الحضارة اإلسالمية املبكرة.

إىل املرونة يف استعارة املؤسسات من الخارج، ن و اليوم برصامة، سيفتقر املسلمتطور البيئة العاملية. ولو فرضت 
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اآلن عقبات خطرية أمام  وسيعاين األداء االقتصادي للمنطقة. لكن املامرسات القانونية أصبحت غربية، وال توجد  

  . وعىل نفس املنوال، تستمر معاقبة الردة يف تقييد املرونة واإلبداع.اإلضافية عمليات النقل القانونية

ال  مؤسسات  سسات التقليدية التي ال تتوافق مع النجاح االقتصادي يف العامل الحديث، توجد  إىل جانب املؤ 

التنظيمي   التحديث  مشرتك  بشكل  بالزواج  املتعلقة  ولوائحه  اإلسالمي  املرياث  نظام  أعاق  كبرية.  مشاكل  تطرح 

باألداءاألصيل الخارج، توقفا عن اإلرضار  الحديثة من  املنظامت  للحظر   ، ولكن مبجرد نقل  االقتصادي. مل يكن 

 ، وما يزال تأثريه الحايل ضئياًل. منذ البدايةكبري عىل السلوك االقتصادي  تأثري الربااملفروض عىل 

 

 اإلسالم واستمرار التخلف 

الردة اإلسالمي، مل  املستثناء  اال مع   لقانون  التخلف   الرشق األوسطأحالت  التي    ؤسساتاملأي من    تعدحتمل  إىل 

والعرشين.   هابتأخري   االقتصادي الحادي  القرن  يف  االقتصادية  التنمية  أمام  عقبة  التنظيمي   تسمح  التحديث 

إصالحات القرنني التاسع عرش والعرشين لشعوب املنطقة باالقرتاض من البنوك، واالستثامر يف أسواق األوراق 

من املطالبات املالية غري   أنفسهممن األهداف، وحامية    املالية، وتأسيس رشكات أموال تسعى إىل مجموعة واسعة

هذا  أغفل  ومع ذلك، ظل الرشق األوسط منطقة متخلفة اقتصاديًا. هل    5أخرى للحداثة.شتى    مزايااملوثقة، من بني  

صبح التخلف االقتصادي حالة مزمنة ألن القدرات التنظيمية مل تكن أ الكتاب بعض األسباب األعمق للتخلف؟ هل  

مىض، فقد ما  يف املقام األول؟ حتى لو كانت العمليات املحددة واملحللة يف الفصول السابقة مهمة يف  أبًدا    حاسمة

ء، يتضمن كل صلة بتفسري األمناط الحالية. تتكون إجابتي من ثالثة أجزاال  عديمن التاريخ املؤسيس للمنطقة  يكو 

 . 14.2استمرار التأثريات التاريخية. ويرد ملخص لذلك يف الجدول أي  – «املسار تبعية»منها 

 14.2الجدول 

 كيف يحد التاريخ املؤسيس للرشق األوسط من أدائه االقتصادي الحايل

 الجذور التاريخية  معوقات التحديث الكامل 

 . إصالحات غري مكتملة1

إىل  الحديثة  التنظيمية  األشكال  نقلت 

ذات   معادية    معايري مجتمعات  اجتامعية 

ومحسوبية   فساد  الفعال:  الستخدامها 

مرتفعان نسبيًا، وانخفاض الثقة يف املنظامت. 

موروثات  تعد   من  املعايري    القانون هذه 

 اإلسالمي التقليدي. 
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عىل  2 منخفضة  قدرة  ذات  سياسية  نظم   .

 االبتكار والتجريب 

الخاصة    دتول القطاعات  يف  الضعف  نقاط 

املدنية،   التاريخ    املتجذرةواملجتمعات  يف 

للمنطقة، الحكم   تجاه  رضا  املؤسيس 

 االستبدادي. 

عكسية  ذات نتائج    لتخلفعىل افعل  . ردود  3

 ا اقتصاديً 

أرضً  االقتصادية  اإلخفاقات  خصبة    اخلقت 

األيديولوجيات  لـ املصلحة  التي  )أ(  تتوخى 

الحقائق    ةالذاتي مع  التكيف  من  تحد  والتي 

التي تعزز   املتغرية و)ب( اإلسالموية،  العاملية 

من  االرتياب   وتحد  يف   التجريبالسيايس 

 مجاالت معينة.

 

 املؤسسات التكميلية املفقودة 

باإلمكان أواًل وقبل كل يشء،   فرعية فقط من    كان  لفعالية   أوجه استعارة مجموعة  الحاسمة  املؤسيس  التكامل 

ليس  تقنية أعامل تجارية  ، أو شكل تنظيمي، أو  ةقانوني  مدونةالحات معينة من الخارج. يف الواقع، إن نقل  إص

. يعتمد أداء املؤسسة املستعارة بالرضورة عىل  ا، وحافظ عليها، وصقلههااستمالك النظام االجتامعي الذي أنتجك

 6.عىل قدرات املجتمع املتلقي  أيًضا  يعتمدو املؤسسات املحلية املوجودة مسبًقا، مبا يف ذلك املعايري والتفاهامت.  

ت  الرشق األوسط، التي بدأ   إىل  تلك املوجودة يف فرنسال  املامثلةنقل املحاكم التجارية  عملية  لنأخذ بعني االعتبار  

. مل يصبح القضاة املعينون للعمل يف املحاكم التجارية الرتكية واملرصية بارعني   خمسينيات القرن التاسع عرشيف

يف تطبيق القانون التجاري الفرنيس بني عشية وضحاها. استغرق األمر وقتًا لتدريب املحامني األكفاء. ومل تتغري  

فكرة إسناد مسؤولية العوامل الخارجية املعاكسة إىل شخص   تجذر ت  .يًافورملحلية للعدالة واملسؤولية  املعايري ا

من  ،  قانوين املجموعةبداًل  أو  للمنطقة  انالطبيعي  الفرد  القانونية  الثقافة  يف  تفيش    7ببطء.  لكن،  استمرار  إن 

لشخيص عىل التبادالت  ىل إضفاء الطابع اع   الدولة  يموظف   إىل اعتياد جزئيًا    يعوداملحسوبية والفساد القضايئ  

مسؤولني رسميني، تعاملوا مع موظفي املنظامت ولكونهم  .  يف وقت اإلصالحات قانونيني  أشخاص  التي تشمل  

مام هو عليه يف أجزاء العامل   أعظماألخرى كأفراد وليس كموظفني ميثلون مؤسسة. استمر هذا النمط إىل حد  

   املحدثة سابًقا.
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ال توجد بيانات موثوقة عن مدى الفساد يف خمسينيات القرن التاسع عرش. ومن مصادر البيانات للسنوات 

الفساد« ملنظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة ترصد مناخ األعامل التجارية يف معظم   مدركات»مؤرش    األخرية

املنصب العام لتحقيق مكاسب  استغاللأنه إساءة ب عرفالبلدان. وفًقا لهذا املؤرش، يعترب رجال األعامل الفساد، امل

، عىل مقياس من صفر إىل عرشة  2009يف عام   أوروبا الغربية.مقارنًة بيف الرشق األوسط    أعظمخاصة، مشكلة  

، حصلت الدول الخمس األكرث اكتظاظًا بالسكان يف أوروبا «األكرث نظافة »إىل  «األقل نظافة» ات ميتد من الحكوم

، إيطاليا 6.5، إسبانيا  6.9، فرنسا  7.7اململكة املتحدة    ،8.0)أملانيا    6.7يبلغ    مرجح سكانيًا  الغربية عىل متوسط

،  2.8، مرص  4.4)تركيا    3.0املتوسط املقابل للبلدان الثالثة األكرث اكتظاظًا بالسكان يف الرشق األوسط    وبلغ(.  4.3

انينها يف املنطقة أكرث صعوبة من إعادة صياغة قو   التجارية  ثبت أن تعديل مامرسات األعامل وقد    8(.1.8إيران  

  الرسمية.

القضاة املعينون للعمل يف    افتقرمستقلة عن اآلليات املوضحة يف هذا الكتاب.    غري هذه املشاكل املزمنة  إن  

مبهارات أكرث  مهيئني  الحاجة إىل قضاة    لغتالركود التنظيمي أ   إىل الكفاءة ألن قروناملحاكم التجارية املتخصصة  

هناك   تكن  التبادل ظ  كلياتتطوًرا. مل  ألن  الحديث،  باملعنى  التدر قانون  كبري، وظل  إىل حد    عىل ب  ل شخصيًا 

املؤسسات    مبوجببني األشخاص الذين يتعاملون    عادةً القانون اإلسالمي مناسبًا للتعامل مع النزاعات التي نشأت  

التقليدية. التجار  اإلسالمية  املعايري  وأدوات  تطورت  التقليدية  التنظيمية  األشكال  مع  بشكل مشرتك  للمنطقة  ية 

متجذر يف األمناط القدمية. ساهمت الجهود املبذولة عىل  يف حد ذاته  انتشار الفساد    لكنالتعاقد ووسائل اإلنفاذ.  

  « الفسادثقافة  »  ندعوهمرشوعة يف ما ميكن أن  الوقف عن طريق وسائل غري    انعدام مرونةمدى قرون للتغلب عىل  

كأمر طبيعي.  معايري  وهي    – القواعد  املحسوبية والرشوة وتخطي  تنطوي عىل  الدولة والرعية  يف تفاعل بني 

 العرص الحديث، قوضت ثقافة الفساد يف الرشق األوسط حمالت تعديل وتعزيز سيادة القانون. 

 

 ضعيف ال دين امل جتمع  امل 

كان التاريخ املؤسيس املفرس يف الفصول السابقة مهاًم للفشل إجابة السؤال حول ما إذا  يتضمن الجزء الثاين من  

الفساد،    نظام الوقف  إضافة إىل تحفيز  االقتصادي الحايل للرشق األوسط آليات تقيد االحتامالت السياسية الحالية.

، ضخمةرد  موا الناظرين الذين أداروا  : تقييد أيدي  سبلساعد عىل إبقاء املجتمع املدين ضعيًفا من خالل عدة  فقد  

التي   االندماج  بعمليات  السامح  الوعدم  تسهل  أن  الدولسياسية خارج  ال تحالفات  كان ميكن  املبارشةسيطرة  ، ة 

يف التحديث دون وجود مجتمع مدين قوي سهل عىل  الرشق األوسط    بدءإن    واشرتاط بقاء األوقاف غري سياسية.
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تقدمت بفضل املبادرات الخاصة الالمركزية. تقدم    يحتمل أنها  طوير القطاعات التيالدول أخذ زمام املبادرة يف ت

 أسستها الدول مبساعدة أجنبية. إذ  يف الرشق األوسط مثاالً عىل ذلك:   ةبتدائياال البنوك األصلية 

 خالل فرط من  الخاصة    املنشآتالسائدة يف املنطقة لتقييدها  ج التنمية املتمركزة حول الدولة  انتقدت برام 

احتياجات التجار، رواًجا   مراعاةمركزية الدولة، وما يرتبط بها من عدم  يم. ومع ذلك، اكتسبت  التنظيم وسوء التنظ

هذا الضعف كان    ؛تشكلت بعد الحرب العاملية األوىلالدول التي  يف    يف البدايةكانت ضعيفة  خاصة  القطاعات  الألن  

حول الدولة، فقد املتمركزة  كانت إنجازات برامج التنمية    أيًاي لإلسالم.  لمجمع املؤسيس التقليدل  ا يف حد ذاته إرثً 

اوطدت   الضعف  املدين.  نقاط  املجتمع  يف  ذلك،    عالوةً و لسائدة  املنظملعىل  املعارضة  يف  الشك  عززت  ة  قد 

الحكم االستبدادي يف  شيوع  يعترب    إذن،.  اذاتيً   ولدوامل  اذاتيً   املصححالبتكار  لان  تاألساسيوالالمركزية السياسية،  

 املنطقة من املوروثات املستمرة للقانون اإلسالمي التقليدي.

بشكل مزمن   املنطقة عرضةً   هاجعلوبأوجدت حالة التخلف االقتصادي املستدام ذاتها عقبات أمام اإلصالح.  

االستبداد. استند   تجاه  رضاىل الحامية األجنبية، فقد ولدت  العديد من البلدان الفردية عاعتامد  ل األجنبي، و طفللت

الدميقراطية،    الرضاهذا   الخطوات نحو  أن  إىل بإىل مخاوف من  والدعوة  املكبوتة  السياسية  االنقسامات  فضح 

 تراجع االقتصادي. تسبب عدم استقرار السيايس و  قدالتدخل األجنبي،  زيادة

كانت جميع   العرشين،  القرن  بداية  إما   املنشآتيف  مملوكة  األوسط  الرشق  تقريبًا يف  الكبرية  التجارية 

  ألن املسلمني و أعاقت تراكم رأس املال الخاص    ألجانب أو ألقليات دينية، وذلك ألن املؤسسات اإلسالمية املختلفة

ية الحركات القوم  بسببمع انكامش مجتمعات ريادة األعامل هذه  و   املؤسسات االقتصادية الحديثة.  تبني  تأخروا يف 

( السكانية  والتبادالت  للمسلمني،  أهميةاملتحيزة  بينها   األكرث  اليوناين  من  الرتيك  السكان  تبادل   ،1922 -23  ،)

حاولت القطاعات الخاصة يف الرشق األوسط اإلسالمي    ،والهجرة املرتبطة بتأسيس إرسائيل، يف القرن العرشين

 9.متدنيةمن أسس بدًءا تجميع رأس املال املادي والبرشي 

 

 ردود الفعل عىل الفشل االقتصادي 

االضطرابات   بنرثق األوسط بظالله عىل الحارض.  لرش لألقى التاريخ املؤسيس  نصل أخريًا إىل سبب ثالث يفرس ملاذا  

األمن السيايس، تسبب النظام القانوين التقليدي يف املنطقة يف ردود أفعال عىل اإلخفاقات االجتامعية وانعدام  

وب  ةاالقتصادي اقتصاديًا.  النتشار  األخصضارة  خصبة  أرًضا  االقتصادية  للمكانة  األوسط  الرشق  فقدان  خلق   ،

 طويلة من الزمن،  عىل مدى فرتة  ة.األيديولوجيات الحامئية االقتصادية، مثل الدوالنية الرتكية واالشرتاكية العربي
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ية اإلسالم التقليدي نترشة التي تهدف إىل استعادة أولالحركة العاملية امل  –ظهور اإلسالموية    يفذلك أيًضا    تسبب

األيديولوجيات العلامنية التي تتوخى    تأحدث  10عن طريق حامية املسلمني من التأثريات التحويلية املختارة للعوملة.

عززت اإلسالموية، و   .املنافسة الفكرية واالقتصادية، وبالتايل تثبيط االبتكارتقليل  املصلحة الذاتية رضًرا من خالل  

 تحثو   11.باالستثامرة  رض املالسيايس    االرتياب، حالة من  الحتميمن جانبها، برتويجها مفهوم صدام الحضارات  

، عىل تجنب اإلصالحات، مثل الحرية الحقيقية للصحافة، ومن بينهم العلامنيونصناع السياسة وقادة األعامل،  

 العتيق   تحريمالالتجريب. أدى    معادةذرائع للقمع الفكري و   أيًضا  قدمتو املعصية.  بالتي قد تعرضهم التهامات  

 تهان التي تستمد أنظمتها السياسية رشعييف البلدا  ةً للردة إىل تفاقم النزعة املحافظة الناتجة، وخاص  إلسالميف ا

 من اإلسالم. 

 املندرجةحفزت الحركات فقد . لبأي حا عىل نحو موحد لحركة اإلسالمية سلبيةمل تكن اآلثار االقتصادية ل 

  12خدمات مختلفة للجامعات املهمشة اقتصاديًا التي ال تخدمها بريوقراطيات الدولة.  املميز  عنوان اإلسالمي التحت  

وقد  يف مناطق معينة فقط.    السابقة للحداثةعىل أي حال، يهدف اإلسالميون إىل استعادة العالقات االقتصادية  

األوراق املالية، أو املحاسبة أسواق    عربلديهم خالفات قليلة مع شكل رشكة األموال، أو تحويالت أسهم الرشكة    تكان

  قتصادية األخرى يف القرنني املاضيني. جدات امستي توفر معلومات تجارية، من بني  الحديثة، أو املنشورات الت 

أثرية: ال أخالقية الفائدة والتأمني، وظلم بعض التفاوتات، تهم للتحديث االقتصادي عىل بضع قضايا تركز معارض

اإلعالن غري املنظم والنزعة االستهالكية. حتى    الناتج عني يصاحب السياحة، والتدمري  واالختالط بني الجنسني الذ

  باعتبارها آخرون  املامرسات الحديثة التي يدينها  يف هذه األمور، ينقسم اإلسالميون فيام بينهم، إذ يقبل البعض  

يف    ، فشلوامع استثناء محتمل لطالبان يف أفغانستان  ،حتى اإلسالميون املناهضون للحداثة  لكن  13غري إسالمية.

  استعادة األمناط االقتصادية التي كانت سائدة قبل القرن التاسع عرش.

 

 فجوة األداء الدامئة 

الحديث. وبخضوعه لتحوالت  ه متخلف اقتصاديًا طوال العرص  ئيف ظل بقا  ،مل يقف الرشق األوسط مكتوف األيدي

للتغلب عىل التخلف، وجب عليه النمو بشكل  و   14هائلة يف القرن العرشين، سجل معدالت منو تتامىش مع الغرب.

والخيارات   للمنطقة،  املؤسيس  الرتاث  ساهم  آسيا.  أخرى يف رشق  دول  تليها  اليابان،  فعلت  كام  نسبيًا،  أرسع 

اإلسالموية، يف الحفاظ عىل الفجوة    هاوردود الفعل املتنوعة، مبا فياث،  ذلك الرت التي اقتضاها  السياسية السيئة  

 التي انفتحت منذ قرون. 
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 اإلسالم والقدرة عىل التغيري 

من  ف، مشكلة هائلة وفرصة ذهبية. أيًضا   لبقية العامل غري الغريبو األوسط،  قدم التحول االقتصادي للغرب للرشق

كرية والسياسية والثقافية. ومن ناحية أخرى، سمح للمنطقة بالتحديث  ناحية، خلق مجموعة من التحديات العس 

استعارة املؤسسات التي تشكلت يف الغرب عىل نحو متقطع وغري منتظم، عىل مدى    عرب ببساطة  وذلك  برسعة  

العبء »، دون قبول  اعىل استعارة املؤسسات الحديثة بأشكالها األكرث تقدمً ا  كان الرشق األوسط قادًر   قرون عديدة.

قد يستنتج املرء من هذه املالحظات، كام فعل البعض،   15املؤسسات الجانبية التي مل تعد مجدية.أي    –  «التاريخي

الدينية املحافظة التي تعزز مقاومة التعلم    القيما ما قد حرم املنطقة من املرونة الالزمة. هل ميكن أن تكون  أن شيئً 

بعد قرنني تقريبًا من بدء املنطقة عدم اكتامل عملية اللحاق بالركب  ا أساسيًا يف استمرار  واالستعارة من الخارج سببً 

 للتحديث االقتصادي؟ يستحق هذا االحتامل إعادة النظر. 

ل  ة بحد ذاتها عاماًل املحافظنزعة  لو كانت   الواقع، شهد  مهاًم،  التعديالت يف جميع املجاالت. يف  تأخرت 

املاضيني.   القرنني  مدى  عىل  هائلة  مؤسسية  تغيريات  األوسط  متاًما  الرشق  اإلسالمي  القانون  بعض  ألغي  يف 

، كام هو الحال يف شبه الجزيرة  بقي. وعدل حيث  يف عرشينيات القرن املايض  ةرتكيال  جمهوريةالاألماكن، بدًءا من  

رشكة األموال اآلن مقبولة فحسب، بل ال تعد ف 16يف املجاالت ذات الصلة هنا.إىل درجة عدم التعرف عليه ، العربية

 أسواق تداول األسهم يوميًا يف   يتشكل البنوك جزًءا ال يتجزأ من كل اقتصاد. ويجر . و أيًضا   شكاًل تنظيميًا شائًعا

األوسط. الرشق  يف  فلن    ولو  األسهم  الحياة،  إىل  عرش  الثامن  القرن  من  تاجر  املامرسات    ينذهلعاد  بتشابه 

 االقتصادية اإلسالمية، بل بالتغريات الهائلة التي حدثت عىل مدى قرنني من الزمان.

السابق التنظيمي  الركود  قرون  إىل  املشككون  يشري  عىل    ةقد  كدليل  األخري  املحافظة النزعة  للتحديث 

ن يضيفوا أن اإلصالحات جاءت نتيجة حث خارجي. فلو عاد تاجر من القرن السادس عرش  ميكنهم أ و الراسخة.  

ئتامن  ومامرسات اال لعقود السائدة  اشكال  أ   باعتياديةإىل الحياة بعد قرنني من الزمان، قبل بدء اإلصالحات، لُصدم  

لة العثامنية وأعادت تنظيم أسلحتها عدلت الدو فقد  .  املامرسات العسكرية كانت لتتغري كثريًا  لكنوأدوات االستثامر.  

مسؤولة عن تشابه املامرسات  مقاومة التغيري نفسها  مل تكن  ،  بالتايلو   17.وتكتيكات الحرب وتنظيمها العسكري

وتعزز بعضها التجارية واملالية. كام أظهر هذا الكتاب، كانت املؤسسات التجارية واملالية الرئيسية ذاتية التنفيذ  

إصالحات    إجراء، حتى مع  األصيلحوافز حالت دون التحديث االقتصادي    عىل نحو مشرتك  ت البعض. لقد ولّد

  18بريوقراطية الدولة. هايتالية يف مجاالت أخرى، مبا فمت
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جبهات مختلفة. يف    زمام املبادرةالدول  تولت  عندما انطلق التحديث االقتصادي يف القرن التاسع عرش،  

أحد األمثلة.   1851رشكة النقل البحري التي كان مقرها يف اسطنبول، يف عام  أي    ،قدم تأسيس الرشكة الخرييةي

  إنشاء  يتمثل يفويوفر التبني العثامين واملرصي للقانون التجاري الفرنيس بعد بضع سنوات آخرًا. وهناك آخر  

يف اإلمرباطورية العثامنية أخرى يف خمسينيات القرن التاسع عرش،    ، مرةً غالبًا  بنوك حكومية ممولة من الخارج

حول جميع هذه اإلصالحات التي قادتها ضخمة    تراثيات علميةد  ومرص، باستخدام قوالب تنظيمية منقولة. توج

الصلة    وفرةالدولة، ويرجع ذلك جزئيًا   إليه  سهولةو األدلة األرشيفية ذات  ألقل ااملسائل    بنيلكن من    .االوصول 

عملية التحديث  حفزت    –ار واملمولني واملستثمرينمن التج–أن الطلبات الواردة من األسفل    بكثري   اًم وفه  ةً دراس

هيأت الشكاوى حول أوجه  و   19وشكلتها. دعت املجتمعات يف جميع أنحاء املنطقة البنوك إىل إنشاء فروع محلية.

التقليدية،  قصور   بينها  املؤسسات  من  ومن  مناًخا  التجارية إىل    املفيض  اآلراء املحاكم،  املؤسسات  استعارة 

يف تأسيس الرشكة الخريية، بالفعل أشكااًل تنظيمية حديثة، وبدأ    استخدم املسيحيون واليهود املحليون   20األجنبية.

 املسلمون يف فعل ذلك مبجرد ظهور املؤسسات التكميلية. 

نظرًا ألن تطور املؤسسات فتعيد  هذه التحوالت التأكيد عىل امتالك مجتمعات املنطقة القدرة عىل التغيري.  

يف   تسبب  الغربية  م  جيلّ   انفصالاالقتصادية  املعيبشكل  مستويات  يف  الرشق  تزايد  بني  أواًل    يني أوسطشة، 

والغربيني ثم بني الطوائف الدينية داخل الرشق األوسط نفسه، اكتسبت الحاجة امللحة لإلصالحات قبواًل متزايًدا. 

قادت الطريق، فإن أحد األسباب هو أن هذه التناقضات املزدوجة كانت أكرث    قدكانت املراكز التجارية الرئيسية    وإن

إذ للتغيري املؤسيس مفقوًدا حتى يف أكرب املدن وأكرثها عاملية.  . قبل قرنني من الزمان كان الدافع  فيهاوضوًحا  

جوهرية، ومل يكن الرشق األوسط بعد أفقر بشكل  الصالحات  اإل املؤسسات التقليدية يف املنطقة الحاجة إىل  ألغت  

   واضح.

قد األوسط  الرشق  إىل  املنقولة  املؤسسات  أن  أحد  عن  يغب  املسيحية.    مل  أوروبا  نشو نشأت يف  وء رغم 

األرسية بالحياة  املتعلقة  للتغيريات  الجنسني  ،املعارضة  بني  الهر   ،والعالقات  ومسائل والتسلسل  االجتامعي  مي 

. انطلقت الحركة املناهضة للفائدة التي ولدت العمل تافهةعموًما معارضة عمليات النقل االقتصادية كانت الهوية، 

االلتزام بالحياة االقتصادية   وليسبحامية الهوية    متعلقةاملرصيف اإلسالمي يف منتصف القرن العرشين ألسباب  

. الفائدة من معامالتهم االقتصادية  تطهريبجدية إىل  يسعى  عدد قليل جًدا من املسلمني  فإن  اليوم،  أما    21التقليدية.

يام يتعلق فحتى تلك األقلية مرتاحة لألعامل املرصفية الحديثة ذات األصول األجنبية. باختصار، ففعالوًة عىل ذلك،  

األوسط،   الرشق  أظهر  االقتصادية،  الفرص    بإمكانهأن  مراًرا وتكراًرا،  باملسائل  فياالستفادة من   هاالجديدة، مبا 

 لبلدان ذات األغلبية الساحقة من غري املسلمني.الفرص التي تظهر يف العوامل العلامنية ويف ا
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و  الحضارات  بني  املؤسسية  االستعارة  مع  اإلسالم  توافق  املبادئ بني  إن  أصول  أيًضا يف  يتجىل  األديان 

األوسط   الرشق  مؤسسات  من  معظمها  نشأت  الكالسييك.  اإلسالمي  القانون  شكلت  التي  واألنظمة  والقواعد 

مسبًقا، مبا يف   الروماناملوجودة  مؤسسات  الجزيرة    ،والفرس  ،ذلك  واملسيحية يف  واليهودية  الوثنية  والقبائل 

للقانون   األجنبية  األصول  عىل  للتعتيم  املسلمني  الشفويني  املرتجمني  من  عديدة  أجيال  تواطؤ  ورغم  العربية. 

 اإلسالمي الكالسييك، لكنه يف الواقع ميثل توليفة واسعة ورائعة يف بعض النواحي.

 

 يض واملستقبل املا 

تبعث رسالة  أيًضا  تحمل  و ستقبل الرشق األوسط اإلسالمي.  مب تبعث عىل التفاؤلتحمل التفسريات السابقة رسالة  

  ألدائه يف االقتصاد العاملي اليوم. عىل التشاؤم

ال ميكن    نبدأل السيئة،  عجل.    انتشالباألخبار  عىل  الحالية  التخلف  حالة  من  قطاعاتها فاملنطقة  برتكها 

الطريق  للحداثة  السابقة  األوسط  الرشق  مؤسسات  مهدت  قرون،  لعدة  ضعيفة  املدنية  ومجتمعاتها  الخاصة 

 ة. كثري أماكن  اجتامعية ضارة باإلبداع يف    مؤسساتلسياسات حكومية و و لبريوقراطيات الدولة املتضخمة اليوم،  

ملنتجات والخدمات الصناعية اعىل املنافسة يف سوق  غري قادرة    ،مع استثناءات قليلة   ،دول املنطقة  تعد  وبالتايل،

املدنية  وتعد؛  العاملية أخرى،  مجتمعاتهم  قليلة  مرًة  استثناءات  و   سيئة  ،مع  توفر ف للغاية،  ة  مهشمالتنظيم،  ال 

األنظمة االستبدادية يف املنطقة   تسقط  ولواطي املستدام.  الضوابط والتوازنات السياسية الرضورية للحكم الدميقر 

إن الثقة يف الغرباء ويف   بطريقة سحرية، فإن تطوير قطاعات خاصة ومجتمعات مدنية قوية قد يستغرق عقوًدا.

الرضو  منخفضة  املنظامت،  الشخيص،  غري  للتبادل  الحالية؛  حسب  رية  العاملية  أمام  هذا  يشكل  واملعايري  عقبة 

   األنظمة الجديدة البريوقراطيات املعتادة عىل الفساد.ترث أيًضا، قد و التعاون االقتصادي. 

األخرى   الصعوبات  أنهومن  املحلولة  بعدم    غري  اعرتفت ضمنيًا  التي  العميقة  املؤسسية  اإلصالحات  رغم 

بعد أسباب تحولها إىل متخلفة  قة ككل  املنط  مل تتقبلاإلسالمي الكالسييك لالحتياجات الحديثة،    القانون مالءمة  

ومن لدى الكثري من السكان، يقة ما عن تخلف الرشق األوسط الغرباء بطر مسؤوليةفكرة صدى  يرتدداقتصاديًا. 

الذين  بينهم القانون اإلسالمي متخلفً   العلامنيون  الخصوص،  .  الزمن  وعفا عليه  ايعتربون  دور    يعتربعىل وجه 

اإلسالمية، أمر    الرشق أوسطية، وخاصةً   املنشآت  حباط يف منع التحديث التنظيمي وإ   ييكاإلسالمي الكالس  القانون 

البالغ األدوات  من  الوضع  هذا  يحد  فهمه.  الرشق  أل ية  يصعب  والتحديث  العوملة   أيًضا  يدعمو.  نيأوسطنصار 

والعجز.   اإلدارة  وسوء  للفقر  حلول  إليجاد  اإلسالم  اعتناق  فضائل  حول  العقيمة  اإلسالمي  فالنقاشات  حتى 
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يقدر  النموذج ال  اإلسالمي   حدودي  باسم    )املعروف  القانون  االجتامعي  الرشيعةعموًما  للنظام  كأساس   )

 والعرشين. الحاديواالقتصادي والسيايس يف القرن 

طقة استعارت املؤسسات االقتصادية الرئيسية للرأساملية الحديثة منذ فرتة طويلة الخرب السار هو أن املن

كفايًة لجعلها تبدو غري أجنبية، وبالتايل مقبولة ثقافيًا، حتى بالنسبة لإلسالميني املعادين للحداثة بوعي ذايت. 

دون معارضة اإلسالم    ميكن تحسني هذه املؤسسات وإعادة توحيدها وتطبيقها عىل مجاالت جديدة بشكل خالق

معه.   التعامل  حتى  أو  وصلته و كدين  اإلسالم  ميثله  ما  حول  العام  الجدل  عن  مبعزل  أساًسا  مناقشتها  ميكن 

الحرة والحد من الدور   املنشآتبالحارض. عالوًة عىل ذلك، يقدم التاريخ االقتصادي اإلسالمي سوابق وفرية لتعزيز  

عجاب حكومات  لإل   املثرية إلمرباطوريات  دى ال  تكانو الخاصة يف أي فرتة.    املنشآت  تنعدم االقتصادي للحكومة. مل  

ذو  املجتمع  ال يتعارض    وبالتايل،تركت لألوقاف توفري الرعاية االجتامعية والتعليم واملرافق الحرضية.    سطحية

حكومة  الو ،  واالبتكار  ،ستعارةواالنفتاح عىل اال   ،قائم عىل املنافسة الحرةالقتصاد  اال بطبيعته مع    ةاملسلم  األغلبية

 .كبتهامن   الخاصة بداًل  املنشآتحريصة عىل دعم ال
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10. Imber, Ebu s-Su ud; Düzdağ, Ebussuûd Efendi Fetvaları. 

11. According to Daniel Lerner, an influential modernization theorist, Muslims have had to choose between 

“Mecca” and “mechanization.” One of their options is to shed conservative attitudes rooted in religion and embark 

on modernization, another to uphold traditional Islam and remain mired in superstition. See his Passing of 

Traditional Society, p. 405. 

12. Patai, Arab Mind, p. 310; Murray, Human Accomplishment, pp. 399–401. 
13. In the World Values Survey, the question about perceived freedom of choice is viewed as an indicator of 

fatalism. On a 0–10 scale, low values connote fatal- ism and high values a feeling of self-control. In surveys 

conducted between 1999 and 2004 (http://www.worldvaluessurvey.org), the range of the means for Arab countries 

(5.47–7.26) overlapped substantially with those of OECD countries 

 

(6.00–7.98). For interpretations, see Ajrouch and Moaddel, “Social Structure versus Perception”; and Acevedo, 

“Islamic Fatalism.” 

14. Hennigan, Birth of Legal Institution; Udovitch, Partnership and Profit. 
15. Goldberg, “Origins of Majā lis al-Tujjār.” 
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toman  Securities,  pp.  19,  48–51;  Koraltürk,  “Şirket-i  Hayriye’nin  Kuruluşu,” pp. 97–101. Şirket-i Hayriye appears to have been the brainchild of two leading reformers of the age, Fuat Pasha and Cevdet Pasha. See the latter’s Tezâkir, vol. 1, 

pp. 12–13. 

3. The mid-1850s saw a parallel development in Egypt, where the khedive Said Pasha chartered two steamship 

companies whose shares were bought mostly by Egyptian dignitaries. See Landes, Bankers and Pashas, pp. 83–84, 

149–54. 

 

4. Hansmann, Kraakman, and Squire, “Rise of the Firm,” pp. 1337–43. 



265 
 

5. Toprak, Milli I˙ktisat, pp. 83–87. Akyıldız, Ottoman Securities, pp. 93–185, lists the founders and organizational 
form of 46 companies established in this period. Of this group, which includes all of the largest, 43 were founded 
as cor- porations primarily, and often exclusively, by foreigners and foreign-protected local minorities; hence, for 
some purposes they had access to foreign courts. Of 
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ing in Anatolia and the Balkans (Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuûd Efendi Fetvaları, between 1545 and 1574, reports that the Ottoman sultan banned school switch- 
p. 44, ruling 80). Earlier, the Fatimid rulers of Egypt appointed judges belonging 

to a single school (Al-Azmeh, Islamic Law, pp. 204–5). See also Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, p. 304; Wiederhold, 
“Legal Doctrines in Conflict,” pp. 251–53, 256, 258; and Aydın, I˙slâm-Osmanlı Aile Hukuku, pp. 71–75. 

12. For examples, see Bakhtiar, Encyclopedia of Islamic Law, part 2. 

13. Tyan, L’Organisation Judiciaire, pp. 342–57. 

14. For surveys of the pertinent literature, see Merry, “Legal Pluralism”; and Griffiths, “Legal Pluralism.” 

15. Klerman, “Jurisdictional Competition”; Guzman, “Choice of Law”; O’Hara and Ribstein, “Choice of Law”; 

Posner, Economic Analysis of Law, pp. 645–46; 709–10; Kramer, “Rethinking Choice of Law.” 

 

16. Goitein, Mediterranean Society: Abridgment, chap. 11; Gil, “Jewish Mer- chants,” pp. 227, 281, 288–89, 314; 

Shmuelevitz, Jews of Ottoman Empire, pp. 41–54, 137–38; Goodblatt, Jewish Life in Turkey, pp. 86–88. Because 

the Jewish court system was not organized hierarchically, it allowed for diversity in legal interpretation. 

17. Eryılmaz, Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, pp. 46–47; Pantazopoulos, Church and Law, especially pp. 42–

44; Sugar, Southeastern Europe, pp. 45–47. See also Runciman, Greek Church in Captivity, pp. 165–85, who 



278 
 

remarks that the Turkish conquest did not weaken the legal powers of the Orthodox Church. “On the contrary,” he 

writes (p. 181), “it was firmly established with new powers of jurisdiction that it had never enjoyed in Byzantine 

times.” 

18. Steensgaard, Carracks, Caravans, p. 26; Sanjian, Armenian Communities in Syria, p. 33. 

19. Al-Qattan, “Dhimmı̄s in Muslim Court,” p. 439. 
20. Cohen, Jewish Life under Islam, chap. 6; Shmuelevitz, Jews of Ottoman Empire, chap. 2. Goitein, 

Mediterranean Society: Abridgment, pp. 172–79, 188– 93, documents that the same pattern held for Egyptian Jews 

a half-millennium earlier. For a sampling of further evidence, see Çiçek, “Cemaat Mahkemesinden Kadı 

Mahkemesine”; Faroqhi, Men of Modest Substance, pp. 183, 191; and Bakhit, “Christian Population of Damascus,” 

pp. 22–28. 

21. Jennings, “Loans and Credit,” pp. 181–82. 
22. Al-Qattan, “Litigants and Neighbors,” especially pp. 514–17. 

23. In testifying before Islamic courts, minorities would not necessarily have reported the decisions of 

their communal courts, since those of a kadi would trump them. And if they did make references to them, the scribes 

of the Islamic courts might have omitted the information from their summaries. The records of the Islamic courts are 

not minutes but formulaic accounts. 

24. Jennings, Cyprus, pp. 166, 193–94. The cases initiated by non-Muslims usually involved Muslims as 

defendants or as fellow plaintiffs. 

25. The registers generally do not distinguish between Greek and Armenian Christians; nor, for that 

matter, do they allow the separation of Slavic, Albanian, and Arab Christians from the rest. 

26. This logic recognizes that the confessional communities in question favored their co-religionists in their 

economic dealings (in other words, Greeks dealt with Greeks where possible, Muslims with Muslims, and so on). If 

individuals dis- regarded religion in choosing partners, customers, and suppliers, the bilateral shares of all two-

party intra-Muslim trials among all trials would be (0.588)2 = 

34.6 percent, that of all intra-Christian trials 12.1 percent, and that of all intra- Jewish trials 0.4 percent. Hence, 

the intra-Christian share of all intra-faith trials would be 0.121 / (0.346 + 0.121 + 0.004) = 25.7 percent. The 

actual share of intra-Christian trials was lower than even this number. 

27. In eleventh-century Cairo both Christians and Muslims occasionally agreed to settle disputes with Jews before 

a Jewish court (Goitein, Mediterranean Soci- ety: Abridgment, p. 193; Gil, “Jewish Merchants,” p. 281). Marcus, 

“Real Estate Property,” p. 114; and Shmuelevitz, Jews of Ottoman Empire, pp. 46–47, cite similar cases from the 

fifteenth through eighteenth centuries, noting that rabbis 

 

settled some of them according to their own interpretation of Islamic law. The underlying circumstances are 

unknown. 

28. Çiçek, “Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine,” pp. 47–48; Goitein, Mediterranean Society: 



279 
 

Abridgment, pp. 190–92; Ivanova, “Marriage and Di- vorce,” pp.  63,  67;  Al-Qattan, “Dhimmı̄s  in  Muslim  

Court,” p.  433;  Faroqhi, Men of Modest Substance, p. 183; Shmuelevitz, Jews of Ottoman Empire, pp. 50–68, 75. 

29. In the seventeenth century, Bulgarian priests charged more to perform a marriage than the region’s kadis 

(Ivanova, “Marriage and Divorce,” pp. 63–64). But the kadi courts were not consistently cheaper; there is evidence 

from Turkey 
that their fees escalated over time (Ergene, “Costs of Court Usage”; Uzunçar¸sılı, Osmanlı Devletinin I˙lmiye Te¸skilâtı, chaps. 9–10). In eleventh-century Egypt, liti- gation before a Jewish court was relatively inexpensive, the only required  pay- 

ments being those to the scribe who drew documents (Goitein, Mediterranean Society: Abridgment, p. 306). 

30. Çiçek, “Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine,” p. 41. Until the mid- nineteenth century, and in parts 

of the Middle East until much later, some judges drew their incomes largely, if not entirely, from such fees. However, 

the costs that mattered to litigants were not all pecuniary. The time required to adjudicate a case could also be a 

factor. According to Goitein, Mediterranean Society: Abridg- ment, p. 313, in eleventh-century Cairo certain Jewish 

courts had trouble assem- bling judges to litigate commercial cases, because the qualified individuals knew at least 

one litigant personally. Consequently, Jewish plaintiffs in a hurry for a settlement went to the kadi. Ivanova, 

“Marriage and Divorce,” pp. 61, 63, 71, notes that in Bulgaria Islamic courts performed certain procedures more 

simply than Christian courts. 

31. Cohen, Jewish Life under Islam, pp. 126–27; Argenti, Religious Minorities of Chios, pp. 208–9; Goodblatt, 

Jewish Life in Turkey, p. 92. 

32. In the seventeenth-century court registers of Istanbul, 38.9 percent of all recorded partnerships were 

exclusively between Christians or exclusively be- tween Jews. These partnerships conformed to Islamic law. For 

examples, see note 42 of this chapter. 

33. Pantazopoulos, Church and Law, especially pp. 67, 83. 
34. Radford, “Inheritance Rights of Women,” especially pp. 159–63, 171–81. See also Neusner, Sonn, and 

Brockopp, Judaism and Islam, pp. 94–104; Goitein, Mediterranean Society, vol. 3, pp. 250–60, 277–92. The system 

was subject to persistent controversy, and applications varied. 

35. See Goitein, Mediterranean Society: Abridgment, pp. 425–27; Pantazopou- los, Church and Law, p. 106; 

Shmuelevitz, Jews of Ottoman Empire, p. 66. In 1783, a Jewish resident of Damascus successfully sued her male 

relatives to ob- tain the share of her deceased son’s estate to which she was entitled under Islamic law. Around the 

same time, a Jewish man sued his half-brother, also success- fully, claiming that the division of their maternal 

inheritance violated Islamic law (Al-Qattan, “Dhimmı̄s in Muslim Court,” p. 435). For cases from seventeenth- 

century Istanbul, see Galata 25 (1604), 70a/1 and 89b/2; Istanbul 1 (1613), 95a/2; Istanbul 9 (1662), 217a/3. 

 

36. Libson, Jewish and Islamic Law, especially chap. 7; Goitein, Mediterranean Society: Abridgment, pp. 190, 

425; Cohen, Under Crescent and Cross, pp. 94–96; Pantazopoulos, Church and Law, pp. 56–57; Shmuelevitz, Jews of 

Ottoman Em- pire, pp. 69, 181. 

37. Goitein, Mediterranean Society: Abridgment, p. 192; Goodblatt, Jewish Life in Turkey, pp. 87, 92, 122. In his 



280 
 

1191 classic Guide of the Perplexed, Moses Maimonides scolds Jews who “imitate [Muslims] and follow their ways” 

(p. 191). 

38. Ivanova, “Marriage and Divorce,” pp. 55, 63. 
39. Shmuelevitz, Jews of Ottoman Empire, pp. 41, 72; Goodblatt, Jewish Life in Turkey, pp. 122–23. To a 

pious person of the period, excommunication might have seemed worse than death (Çiçek, “Cemaat Mahkemesinden 

Kadı Mahkeme- sine,” p. 48). 

40. Çiçek, “Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine,” p. 46; Ivanova, “Mar- riage and Divorce,” pp. 55, 

63. 

41. Some Egyptian kadis of the twelfth century referred cases by Jews to the Jewish courts; they also avoided 

retrying cases already adjudicated according to Jewish law, unless the rabbinate had annulled them (Goitein, 

Mediterranean Society: Abridgment, pp. 192–93). 

42. For examples of Islamic partnerships formed by minorities in the seven- teenth century, see Galata 24 

(1602), 14a/1; Istanbul 1 (1612), 4a/4, 5b/1, 35a/1, 48a/4, 52b/1, 61a/1; Galata 42 (1617), 58b/3; Istanbul 

16 (1665), 41b/2, 91b/1; Galata 130 (1683), 3a/4, 26a/2; Galata 145 (1689–90), 54a/1, 64a/1, 98b/1. For 

additional examples, including ones from the sixteenth century, see Gedikli, Os- 
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32. On  early  Islam, Abu-Yusuf, Kitā b  al-Kharāj, especially  pp. 100–01;  Løk- kegaard, Islamic Taxation; 

Björkman, “Maks”; and Kuran, “Islamic Redistribu- 

tion,” pp. 276–80. On  the  Ottoman  Empire, Co¸sgel  and  Miceli, “Tax Assign- 
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112. 



288 
 

59. Steensgaard, “Consuls and Nations,” pp. 18–19. For the text of the Dutch capitulations of 1612, see De Groot, 
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historical traces. 
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CHAPTER 12. FOREIGN PRIVILEGES As FACILITATORs of IMPERsonal ExCHANGE 

 

1. Finch had probably provided surety for the debt. Under his tenure (1660– 

69) English representatives obtained the right to guarantee the liabilities of En- glish subjects (Kütükog˘ lu, Osmanlı-

I˙ngiliz I˙ktisâdî Münâsebetleri, p. 32). 
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against the English- man “Aved” (possibly Avery). Ishak appeared before an Islamic court in Hasköy, a largely 

Jewish neighborhood, to make Aved settle the debt of another English- man, a merchant. Aved had agreed to serve 
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328. The fees charged by Islamic and consular courts influenced individual choices of forum (Steensgaard, 

“Consuls and Nations,” pp. 23–24). 
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25. For their part, Muslims felt victimized, as evidenced by their bitter com- plaints about restrictions on suing 

foreigners in local courts. Masters, Christians and Jews, pp. 125–26, relates one such complaint from a Muslim 
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9 (1662), 170b/3; Galata 130 (1683), 69a/3; Galata 145 (1689), 32a/3, 32b/2. Masters, “Aleppo,” pp. 43–44, 
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44. İnalcık, “Rū znā mče  Registers,” p.  266.  In  the  period  under  focus,  other Ottoman chroniclers, including Koçi 
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48. To bribing by officials: Istanbul 9 (1662), 145a/2, 177a/3; Istanbul 16 (1664), 10b/1; Istanbul 23 (1696), 
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68. Quran 2:282. 
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of statistical significance (t = 6.54). 
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79. Masters, “Sultan’s Entrepreneurs,” pp. 580–86. On this program, see also Kütükog  ̆lu, “Avrupa Tüccarı”; 

Pakalın, “Avrupa Tüccarı”; and Pakalın, “Hayriye Tüccarı.” 

80. Masters, “Sultan’s Entrepreneurs,” especially pp. 586–94. 
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absorbed into the civil services of states, though their responsibilities generally continue to include commercial 

functions. On the evolution of the offices of the consul and the am- bassador, see Queller, Office of Ambassador, 

especially chap. 3; and Anderson, Rise of Modern Diplomacy, chap. 1. 

6. In the eighteenth century, French consuls in North Africa prepared trimes- trial tables on commercial activity 

in their territories (Panzac, Commerce et Navi- gation, p. 130). For examples involving British consuls in other 
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40. Kütükog  ̆lu, Osmanlı-I˙ngiliz I˙ktisâdî Münasebetleri, p. 47, n. 165; Wood, 
Levant Company, pp. 34–35, 76–79. 

41. Sanderson, Travels, pp. 205–6, n. 2, and p. 211 (quote at 211). 

42. Bulut, Ottoman-Dutch Economic Relations, pp. 121–22; Wood, Levant Company, p. 125. 

43. Between 1830 and 1914, the volume of Ottoman trade rose more than tenfold at constant prices (Pamuk, 

Ottoman Foreign Trade, table 4.1 and p. 27). No comparable statistics are available for the preceding centuries. But 

diverse studies provide abundant fragmentary information pointing to massive growth in ports, fleets, tariff income, 

and the range of traded commodities. See, for instance, Genç, Devlet ve Ekonomi, pp. 118–47, on the tripling of 

Ottoman customs rev- enue from 1750 to 1800, and, on the growth of French commerce, Masson’s two classic works, 

Commerce au XVIIe Siècle, especially pp. 353–70; and Commerce au XVIIIe Siècle, especially pp. 407–30. 

44. The insight goes back at least to Stigler, Organization of Industry, chaps. 6–7. Presenting evidence 

over 1887–1986, Agarwal and Gort, “First Mover Ad- vantage,” find that the incumbency advantage of innovators 

fell, and the interval over which they retained a monopoly shrank, because of two factors: market growth and 

increasingly easy transfer of knowledge and skills across firms. 

45. Aghassian and Kévonian, “Armenian Merchant Network,” pp. 87, 93; Mat- thee, Trade in Safavid Iran, 

chap. 8; McCabe, Shah’s Silk, especially chaps. 6, 9. 

46. The “Aleppo house” of the Radcliffe brothers stayed in business 30 years (Davis, Aleppo and 

Devonshire Square, pp. 16–19). 

47. Lane, Venice, chap. 7; De Roover, “Organization of Trade,” pp. 59–66; Depping, Histoire du Commerce. 

48. Sella, “Crisis and Transformation.” 
49. Mauro, “Merchant Communities,” pp. 256–61. 

50. On reputation-based contract enforcement and the functions of merchant guilds, see Greif, 

Institutions, chap. 4; and Platteau, Institutions, chap. 6. 

51. See chapter 7 in this book, especially the section on “role of the state.” 
52. Orhonlu, “Kā rwā n,” p. 677. 

53. Braude, “Venture and Faith,” pp. 522–23, 525–27. 

54. The success of a ruler thus depended on his ability to forego immediate gains from predation in the 

interest of longer-run returns from restraint. This tension is the overarching theme of Ibn Khaldun’s Muqaddimah, 

especially vol.1, pp. 311–55, and vol. 2, pp. 89–91, 93–96, 137–56, 340–42. Writing in 1379, Ibn Khaldun 

observed that in the Islamic world power typically shifted hands when a dynasty started seeking enrichment 

through high taxation and expropriation rather than good governance. The incumbent dynasty would lose 

legitimacy, set- ting the stage for a new dynasty and an improvement in incentives to trade. 

55. Ashtor, Levant Trade, chap. 2. 
56. Raymond, Great Arab Cities, especially pp. 5–9. 

 

57. There were 360 caravanserais in Egypt by the end of the second century of Ottoman rule, up from 58 toward 
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the end of the Mamluks (Raymond, Cairo, 

p. 218). Over the same period, the economic center of Aleppo expanded from 4 to 9 hectares (Raymond, 

“Expanding Community,” p. 89). 

58. Genç, Devlet ve Ekonomi, calls these motivations provisionism and fiscal- ism. Though his evidence pertains 

to the Ottoman Empire, other premodern Mus- lim states shared them. See Kuran, “Islamic Statecraft,” pp. 161–69. 

59. Under classical Islamic law, the responsibility to deliver justice fell on the sovereign. In practice, he delegated 

judicial duties to kadis, who usually per- formed other duties as well. See Tyan, L’Organisation Judiciaire, pp. 100–

112; 

Uzunçar¸sılı, I˙lmiye Te¸skilâtı, pp. 83–145; and Ortaylı, Osmanlı Devletinde Kadı, 

pp. 7–16. 
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62. See chapter 6, section on “emergence of formal corporations.” 

63.Lane, Venice, p. 68. 

 

 

CHAPTER 14. DID ISLAM INHIBIT ECONOMIC DEVELOPMENT? 

 

1. In highlighting facts that gained importance only in retrospect, one must guard against hindsight bias—the 

cognitive tendency to see historical patterns as more predictable than they were before the patterns unfolded 

(Fischhoff and Beyth, “Remembered Probabilities”; Blank, Musch, and Pohl, “Hindsight Bias”). It is easy to notice 

facts consistent with identified historical patterns and to over- look those that might make them less comprehensible. 

Hindsight bias masks the weaknesses of institutions that ultimately triumphed. It also amplifies the strengths of those 

that eventually became disadvantageous. 

2. The fragmentation of the company’s ownership through inheritance could have implications for the monitoring 

of its managers, and thus its organizational efficiency. Specifically, incentives to monitor the managers could fall. 

3. Stock market capitalization in the region’s three largest countries doubled between 2003 and 2008. At the 

end of 2008, market capitalization stood at 

$118.3 billion in Istanbul, $85.2 billion in Cairo and Alexandria, and $48.7 bil- lion in Tehran (http://www.world-

exchange.org/statistics/annual). 

4. As of 2009, the assets of the world’s Islamic banks were thought to exceed 
$400 billion. 

5. This is consistent with Frederic Pryor’s comparative research aimed at iden- tifying distinct economic systems 

based on indicators of institutions and out- comes. In Economic Systems he finds that majority-Muslim countries no 

longer represent a distinct institutional complex. 
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44. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 

———. Pilgrims and Sultans: The Hajj under the Ottomans, 1517–1683. Lon- don: I. B. Tauris, 1994. 

———. “Crisis and Change, 1590–1699.” In An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–

1914, edited by Halil I˙nalcık with Donald Qua- 

taert, pp. 411–636. New York: Cambridge University Press, 1994. 

———. Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources. Cam- bridge: Cambridge University Press, 

1999. 

Farrell, Joseph, and Paul Klemperer. “Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network 

Effects.” In Handbook of Industrial Orga- nization, vol. 3, edited by Mark Armstrong and Robert Porter, pp. 1967–

2072. Amsterdam: North-Holland, 2007. 

Fawaz, Leila Tarazi. Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut. Cam- bridge, Mass.: Harvard University 

Press, 1983. 

Febvre, Lucien, and Henri-Jean Martin. The Coming of the Book: The Impact of Printing, 1450–1800, translated by 

David Gerard. London: NLB, 1976; origi- nal French edition, 1958. 

Feldman, Noah. The Fall and Rise of the Islamic State. Princeton: Princeton Uni- versity Press, 2008. 



316 
 

Fernandes, Leonor. “Istibdal: The Game of Exchange and Its Impact on the Ur- banization of Mamluk Cairo.” In The 

Cairo Heritage: Essays in Honor of Laila Ali Ibrahim, edited by Doris Behrens-Abouseif, pp. 203–22. Cairo: 

American University of Cairo Press, 2000. 

Fertekligil, Azmi. Türkiye’de Borsa’nın Tarihçesi. Istanbul: I˙stanbul Menkul 

Kıymetler Borsası, 1993. 

Fichtner, Paula Sutter. Protestantism and Primogeniture in Early Modern Germany. 

New Haven: Yale University Press, 1989. 

 

Findlay, Ronald, and Kevin H. O’Rourke. Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second 

Millennium. Princeton: Princeton University Press, 2007. 

Findley, Carter V. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922. Princeton: 

Princeton University Press, 1980. 

Finer, Samuel E. The History of Government, 3 vols. Oxford: Oxford University Press, 1997. 

Finley, Moses I. The Ancient Economy, 2nd ed. Los Angeles: University of Cali- fornia Press, 1985. 

Firestone, Ya‘akov. “Production and Trade in an Islamic Context: Sharika Con- tracts in the Transitional Economy 

of Northern Samaria, 1853–1943 (I).” In- ternational Journal of Middle East Studies 6 (1975): 185–209. 

Fischer, David Hackett. Historians’ Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought. London: Routledge & Kegan Paul, 

1971. 

Fischhoff, Baruch, and Ruth Beyth. “‘I Knew It Would Happen’—Remembered Probabilities of Once Future 

Things.” Organizational Behavior and Human Performance, 13 (1975): 1–16. 

Fiske, Alan P., and Philip E. Tetlock. “Taboo Trade-offs: Reactions to Transactions that Transgress Spheres of 

Justice.” Political Psychology, 18 (1997): 255–97. Fleet, Kate. European and Islamic Trade in the Early Ottoman 

State: The Mer- chants of Genoa and Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

———. “Turkish-Latin Diplomatic Relations in the Fourteenth Century: The Case of the Consul.” In The Ottoman 

Capitulations: Text and Context, edited by Maurits H. van den Boogert and Kate Fleet, pp. 605–11. Rome: Istituto 

per l’Oriente, 2003. 

France. Annuaire Statistique, vol. 30. Paris: Ministère du Travail, 1911. 

———. Annuaire Statistique, vol. 58. Paris: Ministère des Finances, 1952. 



317 
 

Frangakis-Syrett, Elena. The Commerce of Smyrna in the Eighteenth Century (1700–1820). Athens: Center for 

Asia Minor Studies, 1992. 

———. “The Economic Activities of the Greek Community of I˙zmir in the Sec- 

ond Half of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.” In Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: 

Politics, Economy, and Society in the Nine- teenth Century, edited by Dimitri Gondicas and Charles Issawi, pp. 

17–44. Princeton: Darwin Press, 1999. 

Frank, Andre Gunder. ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley: University of California Press, 1998. 

Freedeman, Charles E. Joint-Stock Enterprise in France, 1807–1867: From Privi- leged Company to Modern 

Corporation. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1979. 

Frey, Linda S., and Marsha L. Frey. The History of Diplomatic Immunity. Colum- bus: Ohio State University Press, 

1999. 

Fyzee, Asaf A. A. Outlines of Muhammadan Law, 3rd ed. London: Oxford Uni- versity Press, 1964. 

 

Gaudiosi, Monica M. “The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Develop- ment of the Trust in England: The 

Case of Merton College.” University of Penn- sylvania Law Review, 136 (1988): 1231–61. 

Gedikli, Fethi. Osmanlı  ̧Sirket  Kültürü:  XVI.–XVII. Yüzyıllarda  Mudârebe  Uy- 

gulaması. Istanbul: I˙z Yayıncılık, 1998. 

Gelderblom, Oscar, and Joost Jonker. “Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India 

Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595–1612.” Journal of Economic History, 64 (2004): 

641–72. 

Genç, Mehmet. Osmanlı I˙mparatorlug˘ unda Devlet ve Ekonomi. Istanbul: Ötü- 

ken, 2000. 

Gerber, Haim. Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600–1700. Jerusalem: Hebrew University, 1988. 

———. State, Society, and Law in Islam: Ottoman Law in Comparative Perspec- tive. Albany: State University of 

New York Press, 1994. 

———. Islamic Law and Culture, 1600–1840. Leiden: Brill, 1999. Gerschenkron, Alexander. Economic 

Backwardness in Historical Perspective: A 

Book of Essays. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1962. 



318 
 

Gessner, Volkmar, editor. Contractual Certainty in International Trade: Empirical Studies and Theoretical Debates on 

Institutional Support for Global Economic Exchanges. Oxford: Hart Publishing, 2009. 

Gierke, Otto von. Community in Historical Perspective, translated by Mary Fischer. New York: Cambridge University 

Press, 1990; original German edition, 1868. 

Gil, Moshe. “The Earliest Waqf Foundations.” Journal of Near Eastern Studies 

(1998): 125–40. 

———. “The Jewish Merchants in the Light of Eleventh-Century Geniza Docu- ments.” Journal of the Economic 

and Social History of the Orient, 46 (2003): 273–319. 

Gilbar, Gad G. “Changing Patterns of Economic Ties: The Syrian and Iraqi Prov- inces in the 18th and 19th 

Centuries.” In The Syrian Land in the 18th and 19th Century, edited by Thomas Philipp, pp. 55–67. Stuttgart: 

Franz Weiner, 1992. 

———. “The Muslim Big Merchant-Entrepreneurs of the Middle East, 1860– 1914.” Die Welt des Islams, 43 

(2003): 1–36. 

Goffman, Daniel. Izmir and the Levantine World, 1550–1650. Seattle: University of Washington Press, 1990. 

———. Britons in the Ottoman Empire, 1642–1660. Seattle: University of Wash- ington Press, 1998. 

———. The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

Goitein, Shelomo D. “The Rise of the Near-Eastern Bourgeoisie in Early Islamic Times.” Cahiers d’Histoire 

Mondiale, 3 (1956): 593–604. 

———. “Bankers Accounts from the Eleventh Century A.D.” Journal of the Eco- nomic and Social History of the 

Orient, 9 (1966): 28–66. 

 

———. A Mediterranean Society, 1: Economic Foundations. Berkeley: University of California Press, 1967. 

———. Studies in Islamic History and Institutions. Leiden: E. J. Brill, 1968. 

———. A Mediterranean Society, 3: The Family. Berkeley: University of Califor- nia Press, 1978. 

———. A Mediterranean Society: An Abridgment in One Volume, revised and edited by Jacob Lassner. Berkeley: 

University of California Press, 1999. 



319 
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Kasaba, Rȩsat. “Was There a Compradore Bourgeoisie in Mid Nineteenth-Century 

Western Anatolia?” Review: A  Journal  of  the  Fernand  Braudel Center, 11 
(1988): 215–28. 
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ve  Mecelle.” In  Tanzimat’tan  Cumhuriyet’e 

Ordonnances du Roi Charles IX, vol. 13. Paris: Librairie du Châtelets, 1787. 
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Kurumu, 1965. 
Velidedeog  ̆lu, Hıfzı Veldet. “Kanunla¸stırma Hareketleri ve Tanzimat.” In Tanzi- ———. Mekke-i Mükerreme 
Emirleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1972. 

mat I, pp. 139–209. Istanbul: Maarif Matbaası, 1940. 

 

Verbit, Gilbert Paul, translator and editor. A Ninth Century Treatise on the Law of Trusts (Being a Translation of Al-
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