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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا
أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
() 3

القضاء على الفقر والتضخم والبطالة
عرب قانون (األرض والثروات للناس ال للحكومات)
()1
قااال هللا العظاايم يف اتابااه ال اار ( ُه و لوو الووَق ل لو و ل ل ُك و روم م ووا ايف راأل رلر ا
ض
لر
(
اه
ا
ا
ال
ا
ا
اال
ا
ق
و
ض ل يع ووا)
األ
و
ر
ل ر ل
ض لعها لا رْل ا
لانم)(.)2
لو ل
البحااث ياادول حااول األرض اعاما مال ماان أهاام عواماال اونتاااد وحااول قاعاادة (( راأللرض ا ا
ّلِل لولا لمو رون لع لم لرلهووا)) وان
ر ل
األرض والثروات الطبيعية الها هي للناس ال للح ومات ،وذلك يف ضمن احملاور التالية
بصائر قرآنية ( :ل يعا) حال من (ما ايف راأل رلر ا
ض)
البصرية األوىل :ان ( ل يعا) أتيت (حاالا) اتراة من الفاعل وأخرى من املفعول واثلثة منهما معا ورابعاة مان الريام

املرياااإ إليااه ،بخاار خاااك ،وذلااك اقولااك ااااء أيااد راابا ا ،ورأيااح أياادا ماكااي ا ،و ااا حح أياادا ضاااح ني ،وقولااه
تعاىل (إالري اه لم رراج ُع ُك رم ل يعا)( )3ان ( ل يعا) حال من الريم (ام) الذي وقع مريا ا إليه واملرياإ هو (مراع).
ويف قوله تعااىل ( ل ل ل ل ُك رم ما ايف راأل رلر ا
ض ل يعوا) قاد يتاوهم ان مجيعاا حاال مان (ل ُك روم) أي خلاق ل ام مجيعاا ماا يف
األرض ،ول نااه ا ااحي  ،والصااحي انااه حااال ماان املفعااول وهااو (مووا ايف راأل رلر ا
ض) أي (مااا يف األرض مجيع اا خلقااه

ل ام) ومعا ذلاك ان اال ماا يف األرض مان معااثن وتاروات وأحباار وااار و ااابت ووث ن وساهول واباال و هاا هاو
أبمجعه للناس ،وال كيء منه للح ومات أبدا ال النفط للح ومات وال املعاثن وال الغاابت وال ها أبدا.
(ل ُك رم) احناللية أق لكل شخص شخص

البصرية الثانية :ان (ل ُك روم) احناللياة ،ال مموعياة ،اماا هاو األ ال يف أمثاااا ،ااملع اناه تعااىل خلاق مجياع ماا يف

األرض ل اام أي ل اال واحااد ماان م اال واحااد ماان م لااه احلااق يف مجيااع مااا يف األرض أو انااه يسااتحقه أو انااه م لااه
وعاقبته له وقد مريى تفصيل أاثر وحمتمالت أخر.
( )1سورة البقرة آية .29
( )2سورة الرمحن آية .10
( )3سورة يونس آية .4
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( ل يعا) يقابل (جمموعا)

البصرية الثالثة :ان قوله تعاىل ( ل يعا) يقابل (مموع ا) واجملموع يراث به اجلميع ماع حلااا ااي اة االاتماعياة بنحاو
بخاار كا م
ايء ،ت ااون للهي ااة االاتماعيااة مدخليااة يف ترتااب احل اام واحملمااول ،وذلااك نظا (الغابااة) احبااا ليسااح عبااارة
عن مجيع آحاث أكجارها بل األكجار الها مع ااي ة اجملموعية اخلا ة ،ولاذلك اناه لاو توأعاح اا اة أكاجارها علاى
سط األرض بفوا ل اب ة اما لو اان بني ال كجرة وكجرة ايلو مرت واحد مثالا احبا ال تخا ل اباة أ االا ،أماا
اجلميع اث باه اال ارث ارث واماا سابق اناه احناال ال كاص مان السابعة ملياارات بخار لاه احلاق يف اا اة تاروات
األرض بدون ان متنعه من ذلك حدوث اغرا ية أو لونية أو قومية أو سياسية أو ها.
تفسري (ل ُك رم) بو(ألجلكم ولنفعكم)

البصوورية الرابعووة :انااه بناااء علااى ان (ل ُكو روم) احنالليااة و( ل يعووا) احنالليااة اااذلك ،انااه ال يص ا ان ت ااون (ل ُكو روم)
للملك أو التمليك ابلفعل إذ من البديهيات انه ليس ما يف األرض مل ا أو مملَّ ا ابلفعل ل ل إنساان ،بال الاالم الم

النفع مبع (خلق ألال م ماا يف األرض مجيعاا) وهاذا يعاا اناه تعااىل خلقهاا لانفع م (أي لنفاع اال واحاد واحاد مان
آحاااث البخاار) ال لنفااع احل ومااات أو الخااراات اخلا ااة العمالقااة املسااترترة ابألرض وتروا ااا وهااي املسااماة ب اا(ال ارتل
( )Cartelوهو اتفاقية بني كراات متنا سة الستبعاث ثخول مناا س ادياد وللسايطرة علاى األساعار) أو (الرتاساح
 )trustوهو مخاراة عدة مخاريع اقتصاثية حتح مظلة واحدة تفقدها استقالليتها.
أو هي الم االختصاك أي ل ام ااا حاق االختصااك علاى معا (ملاك أن ميلاك) ،ل ان التحقياق ان (ملاك أن
ميلااك) مغاااير حلااق االختصاااك ،وان ملااك أن ميلااك متحقااق يف اا ااة تااروات األرض ثون حااق االختصاااك الفعلااي؛
لحو با اوه))( )1ومناو احليااأة علاى رأي مان ال
انه اامللك ال يواد إال بسبب َّ
االسبق ((فل لم رون لَوبل ل إا لىل لم لكوان فلو ُه لوو أ ل
يراها مملّ ة تدبر ايدا.
أو ه ااي الم العاقب ااة والص ا ورة ،أي خلقه ااا لتص ا إل ااي م ولي ااون م ا ااا إل ااي م ،أو ه ااي الم االس ااتحقا (خل ااق
السااتحقاق م األرض) واألظهاار ماان املعاااع الم النفااع مث الص ا ورة مث االختصاااك الخاارع مث املل يااة الخاارنية ،وهللا
العامل .هذا.
القضاء على الفقر والبطالة والتضخم عرب قانون األرض للناس
وقااد ساابق ان قااانون (( راأللرض ا ا
ّلِل لولا لمو رون لع لم لرلهووا))( )2لااو قبااق ااان ذلااك سيقريااي ،بدراااة ابا ة ،علااى الفقاار
ر ل
والتري ااصم والبطالا ااة أي ان ااه سا اايقل مس اااحتها بدراا ااة اب ا ا ة اا اادا راا ااع ما ااا س اابق ،وقا ااد ذا ا اران ("املضو وواع "
( )1تقة اوسالم ال ليا ،ال ايف ،ثار ال تب اوسالمية ا قهران د 2ك.662
( )2املصدر نفسه د 5ك.279
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االقتصادق لو(األرض للناس)
هاذا إضاا ة إىل (املريااعا) املتولّاد مان انخاغال م اات األلااوإ مان النااس ببنااء الادور ،إذ أ ّن حرااة البنااء (للاادور
واملعام اال و )...عن اادما تتنخ ااط ااان سلس االة أخ اارى قويل ااة م اان األعم ااال األخ اارى ستنخ ااط وت ثه اار أيريا اا ا ااذلك،
ااساتصراد احلدياد وتصاانيعه ،واآلاار والطاابو  ،وال هارابء واألساالج واألاها ة ال هرابئيااة ،واملااء واملواسا واألاها ة
املرتبطااة اااا ،والصاابا واملصااابا ،ووتلااا األثوات واألاه ا ة املن ليااة الااو حتتااهااا املطااابب و اارإ النااوم ماان أخخاااب
و حون وأواع و ذلك.
وه ااذا تنبعااث الااروب يف الاابالث الهااا ث عااة واحاادة ،وذلااك الااه عااع إتباااع قااانون طااري بساايط واحااد ل نااه ريااب
املفعول ،ا ا ة قوانني هللا تعاىل البسيطة والفاعلة ادا!)(.)1
معادلة املضاع االقتصادق

ومعاثلااة املرياااعا االقتصاااثي ( )Econmic Multiplierهااذه حتتاااد إىل م يااد كاارب وإيرياااب ،احبااا ماان
أهم مسائل علم االقتصاث ال لي ،ومي ن بياحبا ابلخ ل املبسط اآليت يف ورتني ومثالني (النقد) و(العمالة)
 -1ان ماان الواض ا ان البنااك (املصاارإ) لااو أقاارض مليااار ثوالر مااثالا للناااس ،س اواء أاااان ذلااك لالسااتثمار أم
لالستهالج أم للم يج منهما ،وسواء أاان ذلك برب ربوي حمرم أم على كا ل القارض احلسان حملال ،اناه ي اون قاد
ضااب إىل األس اوا مليااار ثوالر قااط وال أاثاار! ول اان القاعاادة االقتصاااثية تقااول انااه وحسااب معاثلااة (املرياااعا
اب البن ااك إىل الس ااو عخ اارة ملي ااارات ثوالر (وأاث اار يف ااور وأقا ال يف ااور
االقتص اااثي األساس ااي) ي ااون ق ااد ض ا ّ
أخرى!) ول ن ملاذا وايا
 -2وماان الواض ا ان احاادى املصااانع أو املعاماال أو الخااراات ال ااعى لااو اسااتصدمح عخاارة آالإ عاماال ،احبااا
ت ون قد وّرت ر ة عمل لعخرة آالإ عامل ،ول ن احلقيقة االقتصاثية املسلّمة تقول احبا ت ون قد و رت ر اة
العمل ألاثر من عخرة آالإ ب ث ادا رمبا خلمسني ألا أو ملائة ألاا عامال (أو أاثار أو أقال مان ذلاك حساب
اختالإ احلاالت ونسبة امية ما ي ّدخره العمال إىل ما يستهل ونه أو يستثمروه) ول ن ملاذا وايا
إن قاعدة املرياعا توض ذلك مبا ال يقبل الخك
املضاع االقتصادق إليداع مليار يف البنك هو عشرة مليارات!

اما يف املصارإ اناه إذا ضاب يف األساوا (عاع املريااربة أو اوقاراض اخلا ي أو الرباوي) ملياار ثوالر ماثالا ،احباا
تصاال إىل أياادي مسااتثمرين يف العقااارات والساايارات وامل اواث الغذائيااة وكاابه ذلااك ،وإىل أياادي مسااتهل ني يخاارتون اااا
بيواتا أو سيارات أو ُيرون اا عملياات اراحياة و ا ذلاك ،ولنراا النظار اآلن علاى مساتثمر واحاد ومساتهلك واحاد
( )1ثروس يف التفس والتدبر (.)314
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ليتري ا حااال بقيااة املسااتثمرين ماان ذلااك ااان الخااراة الااو اقرتضااح مااثالا عخاارة ماليااني ثوالر لتخااييد مصاانع عناادما
تستلم املبلا احبا توثعه يف احدى البناوج – عااثة( – )1مث تساحب مناه كاي ات تاد عها ملالاك األرض الاو تخارتيها
منااه ولنفاارض احب اا تااد ع لااه مليااون ثوالر يسااتلم ابئااع األرض املليااون ويوثعهااا باادوره يف البنااك ااورا! واااذلك تااد ع
الخااراة مليااوانا أخاارى (عااع كاايك) للمصاانع املنااتج للحديااد والفااوالذ أو للخااراة الوساايطة يرخااذه ابئااع احلديااد ويااوثع
املبلا ورا يف احدى البنوج! واذلك تد ع مليوانا اثلثا لتخرتي او نح والطابو و ذلاك ..واملعاثلاة هاي هاي إذ
يريعها احب الطابو يف البنك بدوره! وه ذا جند ان األموال الو خراح من البنك عاثت( )2إليه ورا!
هذا من اهة البنك (إذ تعوث األموال الو أقرضها أو ث عها امرياربة ،أبمجعها إليه!)
املضاع االقتصادق لشراء البضائع أو االَتثمار فيها
وأمااا ماان انحيااة املقرتضااني واملسااتثمرين اننااا جنااد ان السلساالة أيري ا ا ال تتوقااا باال تسااتمر؛ وذلااك ألنااه إذا -1
اقرتض املستثمر يف بنااء املصانع عخارة مالياني  -2وث اع ملياوانا منهاا لباائع األرض وملياوانا لباائع احلدياد وملياوانا لباائع
الطابو وه ذا ...روثعها ابئعوا األرض واحلديد والطابو يف البنك -3 ،ان ابئع األرض واذا ابئع احلديد وابئع
الطابو واذا سائر الباعة حياث ان اام حاااات أخارى اان ا ّاالا مانهم يخارتي ابمللياون الاو حصال عليهاا برياائع أو

خاادمات أخاارى مااثالا الااذي ابع أرضااه وحصاال علااى مليااون انااه سيخاارتي اااذه املليااون أرض اا أخاارى أو م رعااة أو
معمالا أو ثارا لس ناه أو ...يد ع كي ا مببلا ملياون إىل ااحب امل رعاة ماثالا (أو إىل ااحب املنا ل وه اذا) -4
يرخذ احب امل رعة الذي ابعها ،املليون (ويريعها يف البناك اورا ،عااثت امللياون للمارة الرابعاة للبناك اماا سابق..
وه ااذا وهلاام اا ّارا) مث انااه ( اااحب امل رعااة) سيخاارتي اااذه املليااون حااااة أو مموعااة حااااات ااارن يااد ع اا ء منااه
لخراء سيارة (ويد ع كي ا ملعرض السيارات يريعه هاذا يف البناك اورا!) وياد ع اا ء مناه للمستخافى وااراء عملياة
اراحيااة لولااده مااثالا ( يريااع الطبيااب اجلاراب أارتااه يف البنااك ااورا ويريااع مالااك املستخاافى سااهمه ماان املبلااا يف البنااك
ارا! مث ان الطبيب يخرتي بذلك املبلا خدمة أو برياعة ..وه ذا ..تستمر سلستان
ورا) وه ذا وهلم ّ
السلسلة األوىل سلسلة النقد الذي يعوث إىل البنك الما خرد منه.
السلسلة الثانية سلسلة البريائع الو يخرتيها املقرتضون واملستثمرون واملستهل ون واحدا بعد آخر.
ملاذا مضاع املصارف عشرة أضعاف؟

ول ن ملاذا اعتع علمااء االقتصااث املريااعا مرياروابا يف عخارة ال أاثار ،ماع ان السلسالة ،اماا ذااران قاد متتاد إىل
مااا ال حبايااة الساابب هااو ان السلساالة الثانيااة قااد تسااتمر إىل م اا ال حبايااة يمااا إذا أنفااق ماان اصاال علااى املااال ،ااماال
( )1وه ذا عاث املبلا نفسه إىل البنك مرة أخرى! واذلك يفعل اا ة املستثمرين اآلخرين ،وحىت املستهل ني ،بدراة ما اما سيتري .
( )2الها يف ورة ،وأاثرها يف ورة أخرى.
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أموالااه علااى االسااتثمار أو االسااتهالج باادون أن يا ّدخر كااي ا ،أمااا السلساالة األوىل لهااا سااقا حماادث وذلااك ألحباام يف
هاذه املعاثلااة ،ااناح ثائاارة ااثهم عاان (مريااعا األماوال الاو تريااصها البناوج يف األساوا ) وان مريااعفها هااو عخاارة
أضعاإ وذلك بناء على ان البنك املرا ي يخرت على البنوج ان حتتفظ بعخرة ابملائة من الوثائع لديها.
إذا  -1اان لديها مليار ثوالر مثالا أم نها ان تقرض  900مليون قاط وتساتبقي املائاة ملياون يف البناك نظارا
لسحوابت العمالء ،إذا أقرضح الا 900مليون عااثت إليهاا مان ادياد حسابما ذاارانه إذ اال مان غخاذ املبلاا اناه
يريااعه ماان اديااد يف البنااك أو يخاارتي بااه برياااعة ماان كاار م
اة تريااعه يف البنااك ،اااملبلا يعااوث إىل البنااك مباكاارة اترة
وابلواسااطة أخاارى ،وذلااك حسااب املفاارتض يف بااالث ااارورواب وأمري ااا (خال ا ا للاادول الااو اااتفظ يهااا األ اراث – أو

أاثاارهم أو بعريااهم – ب اماال أم اواام أو م ا ء منهااا يف بيااو م ،إال ان املسااتثمرين ليس اوا اااذلك عاااثة إذ يريااعوحبا يف
البنك).
مث ان املقصوث هو املرياعا النقدي جملموع البنوج وليس ألحدها قط.
 -2وعناادما تعااوث ال ا 900مليااون للبنااك انااه يسااتبقي  %10منهااا ويقاارض ماارة أخاارى  %90منهااا وهااي 810
مليون.
 -3مث تع ااوث ال ا ا 810ملي ااون إلي ااه م اان ادي ااد يس ااتبقي ُعخ اارها ويق اارض تس ااعة أعخ ااارها وه ااي  729ملي ااون...
وه ذا ..وي ون احملصل يف ريون عخر ثورات هو عخرة مليارات ثوالر بدل مليار ،والعخرة هي مموع ماا أقرضاه
البنك يف الدورات العخرة مع مموع ما استبقاه لديه.
جدول املضاع االقتصادق للودائع يف املصارف

وهذا اجلدول يوض املرياعا بخ ل اامل واض .
إيداعات جديدة

قروض واَتثمارات

احتياطيات

وضع البنك

()$

جديدة ()$

جديدة ()$

البنوج األ لية

 -ر1000

 -ر900

 -ر100

بنوج اجليل الثاع

 -ر900

 -ر 810

 -ر 90

بنوج اجليل الثالث

 -ر 810

 -ر 729

 -ر 81

بنوج اجليل الرابع

 -ر 729

656.10

72.90

بنوج اجليل اخلامس

656.10

590.49

65.61

بنوج اجليل الساثس

590.49

531.44

59.05

بنوج اجليل السابع

531.44

478.30

53.14

5

دروس يف التفسري والتدبر ( .................................................. )315األربعاء  29ربيع األول 1441 /ه

بنوج اجليل الثامن

478.30

430.47

47.83

بنوج اجليل التاسع

430.47

387.43

43.05

بنوج اجليل العاكر

387.42

348.68

38.74

مموع العخرة أايال األوىل من البنوج

6513.22

5861.90

651.32

مموع األايال الباقية من البنوج

3486.78

3138.10

348.68

مموع النظام املصريف اله

 -ر 1000

 -ر 9000

 -ر 1000

يف النهايااة ،وماان خااالل هااذه السلساالة الطويلااة تنخااج مجيااع البنااوج إيااداعات ادياادة مقاادارها عخاارة أضااعاإ
االحتياقات اجلديدة.
وتنجا مجيااع البناوج متمعااة ماا ال يسااتطيع أي بنااك اغ اارث أن ينجا ه التوسااع املريااعا لالحتياااقي ،وحتويلااه
إىل نق ااوث مص اار ية ،وي ااتم الو ااول إىل التا اواأن النه ااائي ح ااني ي اادعم ا اال ثوالر م اان االحتي اااقي األ االي اجلدي ااد 10
ثوالرات مان الوثائاع الااو حتاح الطلااب .الحاظ أن ااال بناك ماان اال ايال ماان األاياال قااد انخار نقااوثا اديادة و ااق
املع التا سينتهي األمر بوثيعة مصر ية حبائية مقدارها  10أضعاإ االحتياقي الذي حتتفظ به(.)1
وماان امله اام أخ ا ا اوك ااارة إىل ان نس اابة (املري اااعا) ةتل ااا اس ااب اخ ااتالإ نس اابة امل اادخرات إىل املص اارو ات
(ساواء أاانااح اسااتثمارا أو اسااتهالاا) ااإذا اااان مااا ياادخره ااال موظااا ماان ممااوع مااا اصاال عليااه هااو  %10اااان
املرياعا هو ألا ابملائة وإذا اان اقل املرياعا أاع وإذا اان أاع املرياعا أقل ،مثالا إذا اان امليال اجلادي
لالستهالج مقداره تلثان ان مرياعفه سي ون تالتة ..وه ذا.
أثر املضاع االقتصادق هو من أَرار حرمة الكنز

ا
وفوا يف
و لوال ارفضوةل لوال يُو رن اف ُق ل
ومن هنا ن تخا أحد األسرار حلرمة ال ن اما قاال تعااىل ( لوال ل
وَين يل ركن ُوزو لن الوَ له ل
َ ا ا ا
وورُه رم هوَا موا
بيل اّلِل فلوبلش ررُه رم با لعَاب ألليم * يلو رولم ُرُيمى لع لريها يف ان ار لج لهن لم فلوتُ ركوى اِبا اج ُ
ل
باه ُه رم لو ُجنُوبُو ُه رم لوظُ ُه ُ
لكنلو رزُرُت األلنرو ُف اسو ُك رم فلو َُوقُوا موا ُك رنووتُ رم تل ركنا ُوزو لن)( )2اان (املاال) الماا حت ّارج حرااةا قرياى حاااةا اإذا حتارج عخار حرااات
قريى عخر حااات وإذا حترج مائة حرااة قرياى مائاة حاااة وه اذا مماا يعاع عناه بسارعة ثوران النقاد أو بطاهه ،اإذا
قام األتر ء أو الخراات أو احل ومات ب ن ه تعطلح ال تلك احلااات ،مثالا لو اان لديك عخارة ثاننا ن اا
مل يتحاارج االقتصاااث أ االا ول نااك لااو ث عتهااا للصيااا واك ارتيح اااا تااوابا قااد حتراااح عجلااة االقتصاااث خطااوة ل مااام
( )1بول سامويلسون ،االقتصاث ،ترمجة هخام عبد هللا ،الدار األهلية للنخر والتوأيع – عمان ك.525
( )2سورة التوبة آية 34ا.35
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وانتفعح أنح واخليا معا ،مث ان اخليا يخرتي اذه الدانن ألوالثه اتبا مدرسية مثالا ويد ع الادانن لباائع ال تاب
تتحاارج عجلااة االقتصاااث ماارة أخاارى وتُقريااى بااذلك حااااة ادياادة ،مث ان ابئااع ال تااب يااد ع الاادانن لبااائع امل اواث
الغذائيااة ويخاارتي أرأا وحلم اا و ...تتحاارج عجلااة االقتصاااث خطااوة أخاارى ،مث ان البقااال أو ابئااع امل اواث الغذائيااة يااد ع
الاادانن أااارة للساايارة الااو تقلااه إىل بلااد آخاار ،ويااد عها سااائق الساايارة إىل الطبيااب لعااالد أقفالااه يااد عها الطبيااب
ارا تتسلسل العملية ،اما سبق ،إىل ما ال حباية أي إىل ان ي ّدخر أحدهم تلك
لخراء ملة أو اتاب ...وه ذا وهلم ّ
الدانن يف بيته أو يف البنك تقطع السلسلة.
وامااا هااو احلااال يف (النقااد) و(البرياااعة) ااذلك احلااال يف (العمالااة) انااك إذا اسااتصدمح عخاارة عمااال خلياقااة
املالباس وبيعهاا اان الظااهر هاو انااك وّارت ر اة عمال لعخارة أكاصاك ول اان الواقاع هاو اناك كاغلّح عمااالا أاثاار
ب ثا قااد ي ونااون سااني أو مائااة أو أاثاار أو أقاال ،وذلااك ألنااك عناادما وظفااح عخاارة أكااصاك خلياقااة املالبااس،
وث عح ل ل منهم مثالا مليون ثينار أول الخهر (من األرابب الو حتصل عليها من بياع املالباس) اان هاهالء يخارتون
ابلعخ اارة مالي ااني واا ااه وحلوم اا ،واتب اا ،وتلف ااوانت م ااثالا ،وه ااذا يع ااا تنخ اايط حرا ااة بي ااع الفواا ااه واللح ااوم وال ت ااب
والتلفاوانت بانفس النسابة إذ لاو مل ي ان للصيااقني (وسااائر العماال) ماال ياا يخارتون البرياائع ( )1مث عنادما يبيااع
البقااال واللحااام وال تاار والخااراة ،الفوااااه واللحااوم وال تااب ..اصاالون اااا علااى األرابب يم اانهم توظيااا مااوظفني
أاثر أو على األقل مي نه استبقاء املوظفني السابقني ليستمروا يف أعماام انه إذا مل جتد الخاراة مان يخارتي تلفوان اا
أو ساايارا ا أو مواثهااا الغذائيااة اضااطرت إىل تساري أعااداث ابا ة ماان عمااااا وموظفيهااا ..وه ااذا تتسلساال احللقااات
اال عماال عاماال تااو ر لااه ر ااة عماال انااه ااارج عجلااة االقتصاااث يف سلساالة متواااات متالحقااة ،إذ انااه يااو ر لسااائر
العمال ر ة االستمرار يف أعماام مبا يخرتيه من منتواا م.
ااإذا اتريا ا ذل ااك ،يتريا ا لن ااا بخ االك أال ااى أت اار (املري اااعا االقتص اااثي ال با ا ) لق ااانون (( راأللرض ا ا
ّلِل لولا لم و رون
ر ل
لع لم لرلها)) على االقتصاث اله
املضاع االقتصادق لقانون األرض للناس ال للحكومات
انه إن قباق هاذا القاانون أاث عارض االراضاي بنسابة ابا ة اادا (لنفرضاها ألاا ابملائاة) وت اون األراضاي اجلديادة
(ماان األراضااي امل اوات الااو ي اراث إحيا هااا) مانيااة بينمااا تاارخ اا ااة األراضااي السااابقة يف املاادن والقصاابات واألر إ
وسااوإ يااهتر ذلااك علااى رخ ا أسااعار اا ااة البريااائع األخاارى ،ي ااون مبقاادور الفق ا ان يخاارتي عخاارة ايلاوات ماان
اللحم بدل ايلو واحد مثالا وي ون مبقدوره كراء عخر اتب بدل اتاب واحد وه ذا..
إضا ة إىل ذلك انه سوإ ياد امل ياد وامل ياد مان النااس ر ا ا اثا ة اادا للعمال وذلاك ألن القاعادة العاماة هاي
( )1نعم مي نهم ابلقرض الخراء ،ل ن القدرة على االقرتاض حمدوثة ادا.
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الما اثر الطلب أاثت نسبة التوظيا (لتلبية الطلب املت ايد) وقلّح البطالة بنفس النسبة.
توفري فرص عمل للماليني من الناس

وبواه آخر انه لو رضنا ان احل ومة قبقح قاانون (( راأللرض ا ا
ّلِل لولا لم رن لع لم لرلها)) اان املالياني مان النااس الاذين
ر ل
ّ
ال ميل ااون بيااواتا سااوإ ُا ّجارون أو اجا ون أرضاا لبناااء ثار أو م رعااة أو متجاار أو ا ذلااك ،ااإذا رضاانا ان العارا
اتاد إىل تالتة ماليني وحدة س نية ،لو رضنا ،احاد أثىن ،ان ملياون عائلاة قاررت بنااء ملياون منا ل ،وان بنااء اال
منا ل اتاااد – رضاا – إىل عماال كصصااني ملاادة ساانة (ماان حفااار وبنّاااء واهرابئااي و اابان و ااري و )...و رضاانا ان
بعريهم يبا بيته بنفسه وأوالثه ،وبعريهم (من الطبقة املتوسطة) يسترار عماالا ،وبعريهم يعمل هو ويسترار عامالا
عماال وبنّاائني و اابّا ني و )...هااو النصااا هااذا يعااا تااو ر ااة
إىل ااواره ،و رضاانا ان عاادث ماان يُسااترارون (ماان ّ
عمل ملليون كص عاقل إضا ة إىل م وقاح ملياون كاص آخار (مان م ّاالج األراضاي اجلديادة) ببنااء ثار اام أو
م رعة أو حمل! تصور هذا احلل السهل املذهل لنسبة اب ة من البطالة!
إحصاءات عن معدالت البطالة يف دول العامل
السر يف عج أرقى ثول العامل عن حل مخ لة البطالة ،لنقرأ أوالا االرقاام التالياة
وليس ريبا ان نعرإ بعد ذلك ّ
الو تتحدث عن معدالت البطالة يف الدول اوسالمية ويف الدول الخرقية والغربية سواء الغنية منها أو الفق ة
الدول

معدل البطالة)(%

املصدر \اتريخ املعلومات

اسرتاليا

5.8

2017م (كبا  /عاير)

اململ ة املتحدة

4.2

2018م

الوال ت املتحدة

)8.6( 4.1

اندا

5.9

2018م (كبا  /عاير)

الصني

4.1

2015م

رنسا

9.6

2016م (اانون األول/ثيسمع)

الياابن

2.4

2018م (آذار)

امل سيك

3.7

( 2016اانون األول /ثيسمع)

2018م

()1

( )1املصاادر ل ا %4.1هااو Labor Force Statistics from the Current Population Survey".
. 2017 . Bureau of Labor Statistics. July" .
واملصادر ل ا %8.6هاو
)August 2017

Real Unemployment -- Department of Labor (U-6) (". Gallup.
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روسيا

6.0

2016م (آذار /مارس)

السويد

6.1

2016م (أيلول /سبتمع)

سويسرا

5.2

2017م (آذار /مارس)

أملانيا

3.7

2017م (آب /أ سطس)

إندونيسيا

5.33

2017م (كبا  /عاير)

إيران

10.7

2016م

العرا

16.0

2012م

ال ويح

3.0

2016م

البحرين

4.1

2014م.

لبنان

10.0

2009م (متوأ /يوليو)

مالي

3.5

2017م (آذار /مارس)

املغرب

10.7

2017م

اباستان

6.7

2016م

السعوثية

12.8

2017م

سور

40.0

2014م

تونس

15.2

2014م

مصر

11.3

2017م

ترايا

10.3

2017م (تخرين الثاع /نو مع)

اومارات العربية املتحدة

4.3

2010م

اليمن

35.0

2009م

أ غانستان

35.0

2008م

دالالت معدالت البطالة يف دول العامل
وذلااك الااه ألن ثول العااامل – اوسااالمي والغااريب والخاارقي – بنااح علااى أساااس ا وتيااق ااان مخا لة البطالااة ال
مي ن حلهاا إال ابلعاوثة إىل النظاام االقتصااثي الفطاري اوااي يف األرض و هاا مماا سايريت ،وحياث أباح احل وماات
ذلك ور ريتها ان أاثرها تراءا وتطورا يف االقتصاث عج ت عن حل مخ لة البطالة وأ ب اية صار علمااء اقتصااث
أاثر البالث تراءا وتطورا ان يت يّفوا مع نسبة بطالة منصفرية! أي احبم استسلموا لواوث البطالة ومل يدوا اا حاالا أبادا
9
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لذلك احبم يعتعون احملا ظة على نسبة بطالة منصفرية اا %3أو حىت  %4أو  %5امتياأا اب ا!
والغريااب ان اناادا تعااد ماان أ ا ثول العااامل وأاثاار االقتصاااثات العامليااة تطااورا امااا ان عاادث نفوسااها قلياال ااادا
ابلقيااس إىل مساااحتها وتروا ااا ومااع ذلااك تعاااع ماان بطالااة تقاارب علااى ال ا %6وأسارتاليا اااذلك وأمري ااا تعاااع مااع
نسبة بطالة أاثر من  %4ر م انه ال تواد يف التاريب ثولة أاثار ا وتاراء و ر اا للعمال منهاا ماا الاذي ي خاا
عنه ذلك انه ي خا عن واوث خلل منهجي يف النظام االقتصاثي الغريب والخرقي يف إعراضاهم عان املانهج اوااي
– الفطري الذي يت فل ال أعقد املخاال املستعصية أببسط الو فات وأقلها ت لفةا..
وامااا الاادول اوسااالمية تجااد ان نساابة البطالااة يف البحارين مااثالا  %4.1مااع ان البحارين متتلااك تااروات قائلااة ااادا
(وقد ذارت بعض اوحصاءات ان ما اوأة ملك البحرين حوا سبعمائة مليار ثوالر! والو قالبه اا ترامب!) ومع
ان نفااوس البحارين ال يبلغااون املليااون مااع ذلااك جتااد نساابة البطالااة  %4.1وامااا العارا وأ غانسااتان والسااعوثية وسااور
و ه ااا ح اادث عنه ااا وال ح اارد! احب ااا ق ااد مجع ااح إض ااا ة إىل اوعا اراض ع اان م اانهج هللا تع اااىل يف توأي ااع األراض ااي،
ض لعو رون اذ ركوورق فلوا ن لووهُ
الداتاتوريااة واالسااتبداث والفساااث املااا واوثاري وكاابه ذلااك ..أمل يقاال هللا ساابحانه ( لولمو رون أل رعو لور ل
وال ر ا ا
شووروُ ي وووم ال ارق ا
وك
وَ بلصوريا * قو ل
ك ألتلو رتو ل
وال لكووَلا ل
لمعي لشووة ل
ب ملل لح لشو رورتلي أل رعمووى لوقلو رد ُك رنو ُ
ضو رنكا لولرحن ُ ُ ل ر ل ل
يامووة أل رعمووى * قو ل ل
ك الريلو روولم تُو رنسوى)( )1والاذار هاو القاارآن ال ار واوعاراض عناه هاو اوعاراض عان آ تاه وثسااات ه
آايتُنوا فلونلسويتلها لولكوَلا ل
ض لعها لا رْل ا
احليوية يف احلياة ومنها قوله تعاىل ( ُه لو الَق ل ل ل ل ُك رم ما ايف راأل رلر ا
لانم) رعرضاح
ض لو ل
ض ل يعا) و( لو راأل رلر ل
احل ومات ،واستسلمح اا الخعوب ،عن ذلك وقالح (االرض للح ومات) وقد خلقها هللا للح ام!
وساايريت يف اااث قاااثم تفصاايل ال ااالم عاان ان األراضااي األم يااة والتابعااة لااوأارة املاليااة ،إ ااا هااي بدعااة ابتاادعها

السلطان العثماع حيث اعتاع ان اا اة األراضاي خاارد القارى والقصابات واملادن ،اتبعاة للسالطان العثمااع! مث اارت
على ذلك ح ومات العرا (الوقنية!) حىت يومنا هذا!
والغريب ان ي ون منهج السالطان العثمااع هاو احلااام وان نادا ع عناه وناعر لاه ونفلساا لاه! ونُعارض عان مانهج
هللا تعاىل خالق ال ون الذي ورثت مبفرثاته آ ت راة يف القرآن ال ر .
وآ ر دعواان ان احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على حممد واله الطيبني الطاهرين

( )1سورة قه آية .126-124
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