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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا 
أيب القاسم املصطفى دمحم وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.الدائمة األبد
(2) 

 األرض للناس ال للحكومات
يعوا  )قال هللا العظيم يف كتابه الكرر:   و األ  ر ض  و ض وع اا )وقرال لرل ا:ره   (1)(ُهوو  الذو خ ل ل ول  ل ُكوا  موا يف األ  ر َض   

 .(2)(َلْل  انمَ 
 رض للحكومات( الطاال  والتخما والفرر وارمرض قانون )األ ينتجكيف 

مررن سرروء ويررنجم، يف مرةبررة سررابقة، مررن سرروء التو يرر   ينورر الرابعرري املوررووم وهررو الفقررر واملررر  والبطالررة والت رر م ان 
وال شك  ،مالة، ورأس املالمنهجية التعامل م  عوامل اإلنتاج، وعوامل اإلنتاج حسب املعروف هي ثالثة  األر ، والع  

ةتولد مرن هر ه الثالثرة عتمعرة  رة  ، لألفراد،واخلاصة ، للدولة واألمة،الثروة العامة ن  ألكل منها سهماً يف اإلنتاج و  ن  أ يف
در مصراو إىل ولود عوامل أخرى لإلنتراج  يقودان  ومتفرقة أخرى ويف بعض احلاالت كما سي يت، ولكن التدقيق والتحقيق 

أخرررى ةقاب ررل ابملررال وةنررتا املررال والثررروة يف الوقررة نفسرره، وهرري  سررة عوامررل أخرررى  وان هنرراأ أمرروراً أخرررى للثررروة و وهررا 
 نوري إىل احداها يف ه ا اليوم فنقول 

 من عوامل اإلنتاج العمل الفكرخ
 مالرةان من عوامل اإلنتاج  الفكر والعمل الفكري، ذلك ان املوهور لدى املاركسيني والكثري مرن االقتصراديني ان الع  

العمررل ا سرردي يقاب ررل  ن  أيررراد  ررا العمررال الرر ين يقومررون بنررول مررن أنرروال العمررل ا سرردي و  مررن عوامررل اإلنترراج الرره هرري
ابملررال كمررا انرره ينتجرره، وذلررك واضررك يف مثررل احلياكررة واخلياحررة والتطريررا والنحررة واحلفررر والاراعررة والسررقي والبنرراء و ررري 

مررن عوامررل اإلنترراج بررل انرره العامررل األهررم لرردى ك حررد وره،  برردجيررب ان يدعررد  العمررل الفكررري، الصررحيك ان ذلررك، ولكررن 
يف اسرتقرار وال شرك  وعليره لررت سرري م املفاضلة بينه وبني العمل ا سدي، وعلى ذلك العقالء من كافة امللل والنحل

 على ذلك يف الكثري من األعمال الفكرية، ومن أهم األمثلة على ذلك  بنائهم
 اندس واحملاميلاطيب وارملأجرة العمل الفكرخ 

يسررتحق األلرررة علررى علمرره  كررل واحررد مررنهم  فانرره ال شررك يف انو)املهنرردس( و)امررامي( )الطبيررب(  الشوواهد األول 
                                                           

 .22سورة البقرة  آية  (1)
 .11( سورة الرمحن  آية 2)
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يف مقابرررل وال شرررك انررره يسرررتحق  (1)وخربويتررره ونصررريحته مررر  انررره ال درررارس عمررراًل لسررردجلً )إال يف مثرررل الطبيرررب ا ررررا (
مرر  ان موررقة العمررل يف السرراعة ا  أو اخلب ررأو املرراارل اء لرره يسررتحقها البن رررب مررن األلرررة اكررألرررة أالسرراعة الواحرردة مررثاًل، 

أكرب بكثري لرداً مرن مورقة العمرل الفكرري الر ي يقروم بره الطبيرب وشربهه ومر  ان العامرل قرد ال ي يقومان به  ا سدي
أو املهنرردس او ب الطبيرر عكرر  ،يناألمررر  مررن ذلررك يعمررل  ررة حرررارة الوررم  الالهبررة أو  ررة األمطررار ال ايرررة ويعررا  

 بطيررب   ،يرردفعونالعقررالء  فررانومرر  ذلررك إال انرره جيلرر  يف  رفررة مكيفررة موثثررة رائعررة ا مررال مر ررة املقاعررد، امررامي الرر ي 
ان عمررررل ، ومررررن األسررررباب يف ذلررررك اء أو املرررراارلأكثررررر دررررا يدفعونرررره للعامررررل أو البن رررر واملهنرررردس وامررررامي للطبيررررب ،نفرررر   

 فقر،، ، ر رم انره اسرت رن منره  ر  دقرائقألجلم أو أسابي  أو أشرهراً الفراش يف   يقعده الطبيب، إبنقاذه العامل من مر 
 املال برضى خاحر وحيب نف .أكثر قيمة من يوم من عمل ذلك العامل، ل لك يب ل له حىت العامل 

ات حا، والتكررراليو، وامل ررراعفات، واشررر  (2)يف ذلرررك إىل أسرررباب سرررتة هررري  الفوائرررد يعرررود السرررر  وبوررركل عرررام فانررره 
 .إن شاء هللا ةعاىل ، ولعله أييت ةفصيلها(3)اإلنتاج، وضرورة املكاف ة وضمان النااهة
 العمل الفكرخ للمستشارين

على عمله، علرى ةعردد أنروال االستورارات واملستورارين، حم ماً )املستوار( فان املستوار أيخ  ألراً  الشاهد الثاين 
وقرد ةردف  شرركة عمالقرة لورركة  ،فرةاملول   له إ اء موورة ساعة واحردة األلروفد  ب لةد فهناأ املستوار االقتصادي ال ي قد 

استوررارية ماليررني الرردوالرات مقابررل خرردمات استوررارية ديرراة، وهنرراأ املستوررار العررائلي الرر ي أيخرر  مبل رراً مررن املررال لقرراء  
كاملررة مررن اال يررار أو ةنقرر  ةلررك  كررل استوررارة أو مقابررل كررل سرراعة موررورة وكثرررياً مررا ةنجرري ةلررك املوررورة العائليررة أسرررةً 

االستورارة االقتصررادية شررركة مسررا ة ةقرردر قيمتهررا بعورررات املليررارات مررن الرردوالرات مررن ان ةنهررار أسررهمها يف سررويعات 
 اخلرباء.املستوارين في سر املسا ون مليارات الدوالرات، وذلك كله مقابل عدة ماليني قد ةدف  ألولئك 

 قيم  اإلبداع الفكرخ
، فانرره يسرره ل علرريهم الطائلررة )اإلبرردال الفكررري(، فرران العقررالء يبرر لون إ اء اإلبرردال الفكررري األمرروال الثالوو   الشوواهد

رررد سرررم سررربل الراحرررة واألمرررن  ويدكسررربهماملعررراش   لك جتررردهم دنحرررون امل ررر ل برررراءة االخررر ال، لرررالتطرررور واال دهرررار، و وده 
أو  داننررريمرر  ان ا هررا  الرر ي اخ عرره قررد ال ةكررون قيمترره عورررة ويسررتعدون لبرر ل مررال كثررري لررداً ليبرريعهم بررراءة اخ اعرره 

 عورات املاليني.بابملاليني أو  ةدثم نواحداً إال ان براءة اخ اعه قد  ديناراً حىت 
 الثروات اليت ينتجاا التمايط السليا

عمرل فكرري،  لت طري،واان الت طي، السليم لسلطة حاكمة، أو إلدارة شركة، أو ملدراء املنظمرات، الشاهد الرابع  
                                                           

 .دا ال ةستدعي بنفسها األلرة الكبرية اله ةعطى له وإال بعض الكتابة أو ال هاب واإلجلب يف املهندس وامامي (1)
 ها قبل قليل.اواله أشران إىل احد (2)
 فصاعداً. 231ص 111رال  موسوعة الفقه، االقتصاد  ج (3)
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ر بثمن مرن االسرتقرار السياسري، واال دهرار االقتصرادي، والتطرور االلتمراعي والعلمري والثقرايف و... كمرا ثمر ما ال يقد  يد 
ال دكررن حررىت ملليررون عامررل أو فررال  ان قررد لطبقررات العمررال والفالحررني مررا ينررتا ذلررك الت طرري، االقتصررادي السررليم  ان

، االسرر اةيجي بعيررد املرردى، عكرر  الت طرري، السررقيم، وهررو عمررل فكررري مررنها امل ط ررينتجرروه مررن دون ذلررك الفكررر امل
ال دكرن قرد بدوره، فانه على العك  من ذلك ينتا من اخلسائر السياسية أو االقتصرادية أو االلتماعيرة أو احلقوقيرة مرا 

 أللو عامل أو حىت ملليون عامل ان يتداركوه..
فررران الفكرررر  ؛الرابررر  )العمرررل الفكرررري( بعوامرررل اإلنتررراج الثالثرررة األوىل املعروفرررةومرررن هنرررا دكننرررا ان نقررروم بررررب، العامرررل 

عمررال ، وهررو الرر ي رقرردوره ان  قررق للورأس املررالوالعمررال االقتصررادي السررليم هررو الرر ي ينررتا أف ررل االسررتثمار لررألر  
 وهرررو الررر ي عرررربه ةرررتم مكافحرررة األدىن، إيصررراسما إىل احلرررد  علرررى الفقرررر والبطالرررة أو  وهرررو الطريرررق للق ررراء، ،أكررررب األراب 

خلفره بقروة  هرو الر ي جيرر  فانره الفكر االقتصرادي السرقيم وعلى العك  من ذلك متاماً ا هل واألمية واملر  والت  م، 
كافررة وال ررالء الرر ي قررد يلررو   ت رر م وهررو السرربب األسرراس للللماليررني مررن النرراس، والفقررر واملررر  البطالررة قرراحرة وعنررو 

 شرائك واسعة لداً من اجملتم .املستوري يف ا هل راءه يكمن كما ان و أنوال الب ائ   
 مرارن  موضوعي  بني )األرض للناس( و)األرض للحكومات(

  فان الفكرر االقتصرادي اإلسرالمي خاصة األر  فلنركا على رب، العامل الراب   اهو وحيث ان حمور البحث اآلن 
يعووا  )صرروات برررررر اإلنسررا  ر الفطررري ينررادي، وكمررا سرربق، و علررى األ و األ  ر ض  )و (ُهووو  الذوو خ ل ل وول  ل ُكووا  مووا يف األ  ر َض   

وا))و (و ض ع اا َلْل  انمَ  عكر  الفكرر االقتصرادي الوررقي أو ال رريب الر ي ينرادي، بردوره،  (1)((َإنذ األ  ر ض  ّلَِلَذ و َلم ن  ع م ر ه 
، رلراًل فالحراً ، عراماًل كران أم شر  ي ال جيرو  أل سا أو انه  على األصوات ان االر  ملك للحكومات أو هي حق  

ان  رو  أيرة أر   مروات أو ان  ييهرا أو يعمرهرا، إال  أم  رري ذلرك،حماميراً  أممهندساً  أمأم امرأة، شاابً أم شي اً، حبيباً 
 و.. و... بريوقراحية وإلا ة ورسوم  و بروةني 

لررة يف اجملتمرر ، و ررالء األسررعار، وانتوررار األمرررا ، كررل ذلررك وكرران مررن نتررائا الفكررر الثررا    جلدة نسرربة الفقررر والبطا
 على مستوى املاليني أو عورات املاليني من الناس.

إىل اخنفرا  كبرري يف نسربة  ، ال حمالرة،على العك  مرن نترائا الفكرر االقتصرادي األول )األر  للنراس( الر ي يرودي
 البطالة والفقر والت  م واملر ، بل وبوكل م هل أي اً.

وووا))كيرررو يرررودي قرررانون   نولكووو ووون  ع م ر ه  إىل كرررل ةلرررك النترررائا اإلجيابيرررة الكرررربى  وكيرررو يرررودي  ((َإنذ األ  ر ض  ّلَِلَذ و َلم 
 قانون )األر  للحكومات أو هي حق سا أو هي  ة سلطنتها( إىل كل ةلك النتائا السلبية 

 املنري يف الليلة الظلماء  الوم  ال احية يف السماء الصافية ومن القمرذلك أوضك من ان ا واب  و 
                                                           

 .212ص 5هران  جثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية ر ح (1)
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 و من النتائج  الرلص أو الغالء والتمخا3
وقيرود وشرروو وروةرني ومرالعرة  للردوائر  أواًل  الت  م، فان احلكومة إذا منعة الناس مرن حيرا ة املباحرات إال برسروم  

إذا   والطلرب، خاصرة عر  األراضي بوكل كبري لداً ف ةف  قيمتها، حسب قانون العر  حينئ    قل  فانه ي ،وشبه ذلك
 جلدة الطلرررب ابسرررتمرار علرررى األر  نظرررراً لررراجلدة عررردد السررركان يف  الرررب الررربالد ويف كافرررة الررربالد اإلسرررالمية،  الحظنرررا

عكرر  مررا إذا عملررة احلكومررة بقررانون األر  هلل وملررن عمرهررا فرران كافررة األراضرري املرروات )مررن أحررراف املرردن، وشررواح  
م هلرة  عرر     جلدة  وذلرك درا يورك  ل لعامرة النراس حينئ   حاري و...( ةكون متاحة ال اابت والصومن  ،البحار واأل ار

فران ذلرك يروثر ابلتردريا   بل وأكثر مرن ذلرك العدور أو أقل،إىل ررا حىت  ،لألراضي، فتن فض قيمة كافة األراضي فوراً 
 سائر الب ائ  فتن فض قيمتها  مجعها يف ف ات  منية متتالية! على

إذا ارةفعة قيمتهرا ارةفعرة قيمرة  ،ان األر ، أو أية سلعة مهمة اقتصادية أخرى  قوانني عامل االقتصاد وال ريب من
وارةفعرة  ،، ارةفعة قيمتها فوراً  ا وةقييدها لعرضها م احلكومةبتحك  فإذا قل  عر  االراضي،  ،سائر األشياء فوراً ةقريباً 
العكرر  فرران التكي ررو مرر  يف حالررة وكررل شرريء ةقريبرراً، وامررا  واحلبرروبالفواكرره وحررىت والبنرراين  اتقيمررة السرريارات والطررائر 

رعررا انرره إذا اخنف ررة قيمرة األر  أو البنرراين مررثاًل فرران قيمررة سررائر األشررياء سررتن فض  اً ةرردرجيييكررون اخنفرا  األسررعار 
 ن االخنفا  موقتاً.قيمتها وعدم كو اخنفا  ابلتدريا وررا على املدى املتوس،، أي بعد احمئنان األسوان إىل استقرار 

 و ومن النتائج احنسار الفرر أو توّسعه2
اثنياً  وم  اخنفا  الت  م وال الء، ةقل نسبة الفقر بنف  الدرلة، فان من أكثر ما يثقل كاهرل الفقرراء قيمرة شرراء 

ألشياء كمرا سربق( )ورا يستتبعه ذلك من  الء سائر ا الوراء همأو ألرة استئجار املنال إذا مل دكن أر  أو دار للسكن
ماليني  3حوايل  (1)داخل الواليةفان سعر امل  الواحد   النجو األشرفولكي يت ك ذلك ليداً ن رب لكم مثاًل من 

دينار ويف بعض األحيراء الرخيصرة سرعر املر  مليرون دينرار، وذلرك يعرين ان علرى الفقرري، وأي شر   آخرر إذا أراد شرراء 
مرررن  دوامرررةيوقعررره يف وقرررد   ذلرررك كاهلررره  ، وكرررم يثقرررلدينرررار مليرررون 111أو  مليرررون 311مررر  أن يررردف   111أر  مرررن 

 !ا لو رفعنا عن كاهله ه ا املبل  ال  م بتطبيق قانون )االر  هلل وملن عمرها(دك  وذلك على الع الكبرية! الديون
جو ة او  شهرجلً برني ربر  النالوالية داخل فان إلارة البيوت يف بيتاً لو مل دكنه الوراء فاست لر احلال فيما وك لك 

 وأي   ،كثرررر يف البيررروت املمترررا ةوإىل األمليرررون يف حررردها األدىن املتواضررر  لرررداً إىل مليرررون يف البيررروت املتوسرررطة أو ا يررردة 
 .أو مسكنة على مسكنة فقراً على فقرهم كم يايدله ذلك على الفقراء  و ض ، يوك  
 و ومن النتائج  اخنفاض الطاال  أو ازدايدها1
اً  البطالرررة.. فررران قرررانون األر  هلل وملرررن عمرهرررا، لرررو حبرررق، فررران مئرررات األلررروف مرررن النررراس )أو حرررىت املاليرررني( اثلثررر

                                                           

 مناحق الربان وا ديدة واحلويش وشبهها. (1)
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هامرررة مترررنحهم دوراً يسررركنو ا أو مررراارل يوررريدو ا أو مراعررري أو حرررىت أسررروان ودكررراكني وشرررركات  سررريجدون فررررص عمرررل
، حسرب إحصراء بيرة وشرقةثالثرة ماليرني يل حرواويكفي ان نعلم ان )العران( وحده يعرا  مرن نقر   ،ومعامل وشبهها

بردون رسروم  يف أر  هللا الواسرعة ،ةقرييب للحكومة، فلو فسك اجملال لعامة الناس ببناء الدور واملراارل واملعامرل والردكاكني
راضرررري وسينورررر لون هررررم وأوالدهررررم وأهلرررريهم املاليررررني مررررن قطرررر  األفرررران املاليررررني مررررن النرررراس سرررريحو ون  وروةررررني  وحرررروالا

ااًل.. وهكر ا ةرن فض فجر ة وبوركل سيسرت لر القرادر مرنهم عم رأو هم ببناء دور سرم أو دكراكني أو  رري ذلرك، وأصدقائ
للترربجك وهرري الرره عجررات حررىت أقرروى دول العررامل اقتصررادجلً مررن الق رراء عليهررا فاضررطروا  ،مرر هل نسرربة البطالررة يف الدولررة

يعررين املاليررني يف انرره رقررم رهيررب إذ  ، مرر  ذلررك،وهررو % مررن اليررد العاملررة،3)مررثاًل  !لتعررايش مرر  نسرربة من ف ررة منهررااب
 بعض الدول وأقل أو أكثر يف دول أخرى(.

 )ارمخاعف( االقتصادخ لو)األرض للناس(
 )للردور واملعامرل و...(لبنراء اه ا إضافة إىل )امل اعو( املتولد من انو ال مئرات األلروف ببنراء الردور، إذ ان حركرة 

كرر لك، كاسررت راج احلديررد وةصررنيعه، وةادهررر  يلررة مررن األعمررال األخرررى ستنورر، ورر، فرران سلسررلة أخرررى حو ةتنعنرردما 
، واملصرراب  ، والصررب  ررا واآللررر والطررابون، والكهرررابء واألسررالأ واأللهرراة الكهرابئيررة، واملرراء واملواسررري واأللهرراة املرةبطررة

 و ري ذلك.حون وأوا  وخمتلو األدوات واأللهاة املنالية اله  تالها املطابخ و رف النوم من أخواب وص
  ريررربلكنررره واحرررد إةبرررال قرررانون فطرررري بسررري،  عرررربوهكررر ا ةنبعرررث الررررو  يف الررربالد كلهرررا دفعرررة واحررردة وذلرررك كلررره 

 املفعول، ككافة قوانني هللا ةعاىل البسيطة والفاعلة لداً!
 و وزايدة نسط  األمراض أو قلتاا4

الكثررري س، ةررن فض األمرررا  بورركل كبررري لررداً إذ ان مبعررث رابعراً  ومرر  انبعرراك احلركررة والنورراو يف املاليررني مررن النررا
وعردم احلركرة، وانبعراك حركرة بنراء و راعرة واسرعة يف كافرة أرلراء والكآبة والسكون والفراغ ا مود والكسل   األمرا من 

 .األمرا  الكثري منكآبة و للهموم والوحاردة  (1)والسالمةمبعث الصحة  كفيل ابلق اء عليها مجيعاً فان احلركة  الوحن
 % من أراضي العراق، للحكوم !08

ألراضري ابوأخرياً يكفي ان نعلم ان نسبة األراضي اله  تجاها احلكومة العراقية أي اله ةعتربها  بعة سا )دا ةسرمى 
قرد بل رة  االمريية وشبهها( ودا ال  ق للناس أبداً حيا  ا أو إحياؤها أو اله  تالون يف ذلك إىل إلا ة ورسوم و...،

وهرري نسررربة م هلرررة حقرراً! ولنتصرررور ان هررر ه األراضرري )أو حرررىت نصرررفها( لرررو  !(2)حرروايل نرررانني ابملائرررة مررن أراضررري العرررران
كانرررة   مرررن املسررراحات الواسرررعة كانرررة ةتررروفر للنررراس، وكرررم عملرررة فيهرررا احلكومرررة بقرررانون األر  هلل وملرررن عمرهرررا، فكرررم

                                                           

 من أمرا  القلب واملخ وا لطة و... (1)
 حسب كالم بعض اخلرباء. (2)
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  وكررم  والاراعررة وةربيررة املاشررية وشرربه ذلرركابلبنرراء حينئرر   ينورر لون  كررانواةررن فض قيمررة األراضرري  وكررم مليرروانً مررن النرراس  
  نسبة البطالة والفقر واملر ةن فض حين اأ كانة 
ا رردار، يقرر  علررى عرراةق  أو ار كررل الفقررر واملررر  والبطالررة وال ررالء النامجررة عررن ضرررب قررانون هللا يف األراضرري، عررر    إن

راضري األ الر ين يرربرون للحكومرات مصرادر ا حلرق النراس املسرل م يف إحيراء أشرباه املثقفرني أعنانوعلى املتسلطة احلكومات 
يعا  )و (و األ  ر ض  و ض ع اا َلْل  انمَ )خلقها هللا ةعاىل سم بصريك قوله ةعاىل اله   .(ل ل ل  ل ُكا  ما يف األ  ر َض   

َإنذ األ  ر ض  ))ة علرى خمفرو حريقرة  سرني سرنة بنيرأكثرر مرن كربالء قبرل   مناحقومن الطريو اإلشارة إىل ان بعض 
فر م بعض القيود والرسوم إال ا ا كانة بسيطة لداً مقارنة را عليه احلال اآلن، وم  ذلرك فقرد برا  ((ّلَِلَذ و َلم ن  ع م ر ه ا

يررديهم )وهررو الكثررري مررن النرراس الفقررراء بيررو م  يررديهم، وقررد نقررل السرريد الوالررد انرره  ار بعررض العلمرراء الرر ين بنرروا بيررو م  
الورريخ إبررراهيم احلررائري وكرران مررن العلمرراء اجملاهرردين الرر ين سررجنهم البعررث الحقرراً وعرر ب عرر اابً شررديداً لكنرره  ررل صررابراً 

القرد:( ر رم ان بنراءه مل يكرن اح افيراً أل رم بنروه  املسرت لرحمتسباً( يقول الوالد فولد م يف راحة يف بيتهم ا ديرد )بردل 
 ي احلال! ه ا.ن به بعض االعولاج ولكنه على أية حال كان دو  ومل يكونوا حم فني فكا

 من األدل  التارخيي  على جناح قانون )األرض للناس(
رهرا هري الكتراب والسرنة والعقرل والفطررة وأي راً )التجربرة( ولنررتكلم وقرد سربق ان األدلرة علرى ان األراضري هري ملرن عم  
دان اآلن حيررث ال يطبررق قررانون األر  هلل وملررن عمرهررا وبررالدان سررابقاً قلرياًل حررول التجربررة عرررب عقررد مقارنررة بررني وضرر  بررال

 .بوكل كامل أو شبه كامل حيث كان القانون مطبقاً 
 ألف هنر جترخ فياا الزوارق! 328كان للطصرة 

ة و...، ون رار وعمرارة  راعة وسعة و عام أكثر ا دهاراً وثراء  وثالنائةولن خ  )البصرة( مثااًل فان البصرة كانة قبل ألو 
احلفررر املرر هل وةرروفر آالت وةكنولوليررا متطررورة يف حقررل احلررايل ر ررم التطررور العلمرري ، وذلررك دررا هرري عليرره اآلن رررا ال قيرراس

ر وأكثرر وأقرل ر دا كان ينب ي ان ةكون الاراعة يف البصرة أف رل درا كانرة عليره قبرل ألرو سرنة والسقي والري  و... الاراعة و 
كرررالم املررررورا وا  رررررايف املعررررروف د ان العكررر  هررررو احلاصررررل، ويكفرررري ان نقررررأ هرررر ا املقطرررر  مررررن  رئرررات املرررررات، إال اننررررا  رررر

.. ولري  فيهرا ميراه إال أ راراً. وذكرر (1)رها العربمدينة عظيمة مل ةكن يف أجلم العجم وإ ا مص   البصرة)"االص طري، قال  
ري فيهرا جترفاادت على مائة ألو  ر وعورين ألو  رر  (2)بن أيب بردة لت أجلم بالد  بعض أهل األخبار ان ا ار البصرة عد 

، حررىت رأيررة كثرررياً مررن ةلررك البقررال، فررررا رأيررة يف ل. وقررد كنررة أنكررر مررا ذكررر مررن عرردد هرر ه األ ررار يف أجلم بررال!الرراوارن
تفرره أو مقدار رمية سهم عدداً من األ ار ص اراً جترري يف كلهرا  وارن صر ار، ولكرل  رر اسرم ينسرب إىل صراحبه الر ي اح

                                                           

 هر. 11عام  (1)
 هر.111عام  (2)
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وقررال لرلرري  يرردان يف ) ريررخ  (1)ىل الناحيررة الرره يصررب فيهررا. فجررو ت ان يكررون ذلررك يف حررول هرر ه املسررافة وعرضررها"إ
 رررر أو ةرعررة كرررم دكررن أن يكرررون  121.111فررراعترب املسررافة الرره  فرررر فيهررا التمرردن اإلسررالمي( بعرررد نقلرره هررر ا الكررالم  )

 .(2)ه يدل على كل حال على عمران ةلك األر (سكا ا  وه ا مست رب عند أهل ه ا الامان لكن
 سياسي  التجايل العارمي ، ابلروانني االقتصادي  الفاري  احليوي 

وسي يت يف البحث القادم ما يوضك أكثر ما يدف  االست راب عن مثل ه ه األرقام الره قرد ةبردو للربعض مبال راً فيهرا 
( مهما أمكن وعلى حمر  خمتلرو احلقرائق الره ةكورو الناس جتهيلبودة! خاصة وان سياسة قادة العامل لرت على )

عررن اآلاثر الكررربى والفوائررد مررثاًل  يررو قواعرردهم االقتصررادية والسياسررية ونظائرهررا، فررإذا شرراهدوا )جتربررة  ر يررة( ةكوررو 
إذا مل ، حرراولوا إ ررال ذكررر ةلررك التجربررة كرري ال يعلررم  ررا أحررد! و للنرراس ال للحكومررات(العظمررى للعمررل بقررانون )األر  

دكنهم إ اسا فا م  اولون  جيمها والتهوين من ش  ا وةقادها إىل أبعد احلردود! وإذا مل دكرنهم ذلرك حراولوا اخرتالن 
 لة، وراء العمران ال ريب يف األ منة السابقة واخلراب العجيب، نسبياً، يف ه ه األ منة!أسباب أخرى، م ل   

وال ربيررررة برررر لك وأشررررباهه، مرررر  ان ذلررررك يعررررين ان يفقرررردوا )الورررررعية(  احلكومررررات الورررررقية ةعرررر فوكيررررو يكررررون مررررن 
 و)القفا  احلريري( ال ي  كمون به الوعوب البائسة من   من بعيد!

ن( اسرواء وةبيعره للنراس أو مترنعهم منره وةعطيره ملرن ةوراء ان احلكومات لو كران رقردورها ان )ةقرن  لعله دكننا القول بل 
 !من قبل ، كما فعلة ذلك كله ابألر !ة  ل  ع  ف  مىت ةواء وكيو ةواء، ل  

فمررن الرر ي  لررل ا:رره،هللا  والنرراس خالئررو،  هلل ةعرراىل اتخملوقرر أليسررا مجيعرراً مررنومررا الفرررن بررني اسررواء واالراضرري  
 لتمن  خلق هللا من إعمار أر  هللا  اتنصب احلكوم

برباعرة وةسرت دم ةنراور ائردة احلراكم، ن يعيورون علرى فترات مدروراءهرا لريش مرن أشرباه املثقفرني و ولكن احلكومات، 
عوررات  موهملو استنطقت أمامكم ونحىت خواصهم.. وستجدو عامتهم بل    سيل دماغ الوعوبلمتطورة لداً  أساليب

الرره ةسرروقك إىل اإلذعرران ابن حقررون النرراس ليسررة حقررون النرراس! و ن األر  ليسررة للنرراس!  املبهرررة قررةاحلجررا املنم  
فل وسارن ومتجاو  ومتهور وكسرول و... فكيرو دكرن ان نسرمك سرم  يرا ة املباحرات  وأال وابن الناس بني لاهل و ا

 .(3)ةلام الفوضى واسرج واملرج  وألو ع ر وع ر
 !فال يصدقه أحد مث يقيمها  وجل عجباً من ان  تاج ذو احلق إىل إقامة الدليل على  اصب حقه

 !اللصوص  لسنا سّراقا  بل اننا جطاة زكاة للفرراء
ان نعرف ان بعض )اللصوص( يف قد: الامان استكوفوا ه ا السر الكبري يف إلباس الباحل ثوب احلرق  الطريوومن 

                                                           

 .31ابلكرخي، املسالك واملمالك  ص املعروف االصط ري، الفارسي دمحم بن إبراهيم اسحان أبو (1)
 .111ص 1ريخ التمدن اإلسالمي، دار اسالل بتعليقات الدكتور حسني مون   جلرلي  يدان،   (2)
 سنعقد فصاًل خاصاً ملناقوة ه ه احلجا املبتدعة! (3)
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أةبرراعهم )ومررن أمكررن خداعرره مررن تصررورها يويف ان يلررب  الرر ئب ثرروب احلمررل، فررابتكروا حرائررق لتربيررر سرررقا م وةوليههررا ل
ان مرررا هخررر ه مرررن ةفعرررل ذلرررك متامررراً إذ ةصرررو ر لنرررا حكوماةنرررا  د رررا رررا فري رررة شررررعية إسيرررة والبرررة)!( كمرررا عامرررة النررراس( 

ال رائب وما متنعه من حقون الناس يف األراضي واملعادن هو ما ةفرضه املصلحة الوحنية العليا وال  ري! فالحظ مثاًل مرا 
 لتجد التاريخ يعيد نفسه يف كل  مان!  يقوله التاريخ عن الوطار

ل كررانوا دتررا ون رالبرر  خاصررة  ررم وسررم مئررار أيةررارون برره علررى صرردورهم يعرررف )الوررطار هررم حائفررة أخرررى مررن الرعررا 
وكانوا أكثر انتواراً يف اململكة اإلسالمية من العيرارين وأحرول بقراء مرنهم، و هرروا يف األنردل  وسرم فيهرا  (1)  رة الوطار

علرى أن ا:هرم كران  تلرو  ،كلرىنوادر وةنكيتات وةركيبات وأخبار م حكة متأل الصحو الكبار لكثر را وة رحك الث
بداران، ويف امل رررب الصررقورة، و:رراهم ابررن وررطار، ويف خراسرران يسررمو م سررر ابخررتالف الرربالد، فهررم يعرفررون يف العررران ابل

بطوحررررة "الفترررراأ" وذكررررر ةفورررريهم يف أجلمرررره )القرررررن الثررررامن للهجرررررة( وأشررررار إىل التمرررراعهم علررررى الفسرررراد وقطرررر  الطرررررن 
ر، حررىت هجمرروا علررى مدينررة بيهررق وملكوهررا وملكرروا  ريهررا ولنرردوا ا نررود وركبرروا اخليررل وولرروا وةكرراثرهم يف نررواحي سررباوا

أحدهم سلطاانً عليهم، واحنا  إليه العبيد يفرون من مواليهم فكل من لاء من هوالء أعطاه ذلرك السرلطان مرااًل وفرسراً، 
 .(2)ره، إىل آخر ما ذكرهأم  ما وإذا  هرت منه شجاعة 

ر يعدون اللصوصية لردة، وإ ا كانوا يعردو ا صرناعة و للو را ابعتبرار ان مرا و و ريهم من أهل الور ومل يكن الوطار 
 !!للفقراء إبعطائهايستولون عليه من أموال التجار األ نياء  كاة ةلك األموال اله أوصى 

لسررقات. وكران يف وكان أولئك اللصوص إذا شاا أحدهم ررا  ب فتست دمه احلكومرة يف مسراعد ا علرى كورو ا
خدمررة الدولررة العباسررية مجاعررة مررن هرروالء الورريوا يقررال سررم "التوابررون"، علررى ا ررم كثرررياً مررا كررانوا يقررا:ون اللصرروص مررا 

 (4)(!!(3)يسرقونه ويكتمون أمرهم
، ك رمان هاوهك ا جتدهم يعدون السرقة أخ اً للاكاة الوالبة! كما يعد حكامنا أخر  ال ررائب فري رة والبرة ال رداق

املليرارات مرن الرنف،  عورراتا سرور واألنفران و... وكر ن   الطررن ومرد   التماعي مثاًل، على الفقراء، وإلنفاقها على شق  
واودعوهرررا يف البنررروأ األلنبيرررة أو يف حمرررافظ اسرررتثمارية، أو يف  بوهرررا إىل اخلرررارجمل ةكفهرررم، وال املليرررارات الررره سررررقوها وهر  
 إليررره رالعرررون وحسررربنا هللا ونعرررم الوكيرررل  هلل وإان  وإان   ون األليرررال أو  رررري ذلرررك!صرررناديق سررريادية، أو يف مرررا ا:ررروه بصرررند

 .وسيعلم ال ين  لموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني
 وآلر دعواان ان احلمد هلل رب العارمني وصلى هللا على دمحم واله الايطني الااهرين

                                                           

 كجباة ال رائب يف بعض الدول ومرةاقة بعض احلكومات!  (1)
 .235ص 1رحلة ابن بطوحة  ج (2)
 .335ص 2املسعودي  ج (3)
 .111ص 1سالمي، دار اسالل  جلرلي  يدان،  ريخ التمدن اإل (4)


