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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 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.األبد
(4) 

 عرب قانون )األرض للناس( على البطالة والفقر والتضخمالقضاء 
يعووا  )قااال هللا العظاايم يف هتابااه ال اار    اراض   ا ُا لاُاووما أووا يف  األا لاوو اراضا واضاووعا ا )وقااال  اال ا ااه   (1)(ُهوووا اليووَل خا وااألا

اانم    .(2)(ل ْلا
اراضا ّلِل ي  وال ماونا ))أواًل مث حاول ثرياا العمال بقاانو   يف اآليتاني ال اريتني سيدور البحث حول بعا  البصاائر القرينياة األا

 .، اثنياً وبش ل متموج متصاعد القضاء على البطالة بدر ة هباة يف ((عاماراهاا
 لاحناللية وال تفيد التساو  (لاُاما )بصرية قرآنية: 
بع  املتأريرين ابلشيوعية حاولوا التوفياق بينهاا وباني املبااإلئ ايساالمية وربلاا عا  حماولاة اسات راج     إالبصرية األوىل: 

اانم  )أسااا النظرياة الشاايوعية ماان القاري  ال اار  وقااد اساتند بعضااهم إىل قولااه  عااىل  بعا   اراضا واضاووعا ا ل ووْلا يف ثهيااد  (وااألا
 أبناء البشر يف الثروات الطبيعية، وسنضيف إىل هالمه و هاً يخر مث جنيب على هليهما. مبدأ املساواة املطلقة بني

اراض  )قوله  عاىل  فقد يقال  إ    -أ ُا لاُاوما أوا يف  األا لا ملاا للناا   هاو ساتفاإل مناه ا  )ماا يف األرن مان الثاروات( ي (خا
فليسااا الثااروات  وللفاارإل الثالااث وه اا ا.. لفاارإلا هلاا ا الفاارإل وربا هافااة أا ا  ريااروات األرن هااي ملااا للمجتماا  هلااه، ال 

بااال هاااي ملاااا  ماااو   ،وال هلااا ا الر ااال وربا  ورب   يمل اااً هلااا ا الرأ ااااذ وربا  ورب   وليساااا األراضاااي مل ااااً ل قطااااع
اانم  )ا تم  إرب قال  عاىل   اراضا واضاعا ا ل ْلا  أا  موعهم ال جلميعهم. (وااألا

ُا لاُاووما )عاااىل قولااه   وقااد قااال بعضااهم  إ    –ب  لاوو اانم  )و (خا اراضا واضاووعا ا ل ووْلا  فيااد  وعيعهااا ابلتساااوا بياانهم، فااال  (وااألا
ولا لا جيوع ا  أيخ  رب العمل وأصحاب رؤو  األموال أهثر مما أيخ ه العامل بل ال ال متسااوو  يف رياروات الطبيعاة، 

 -2ره وعلماااه وططيطاااه وإإلار اااه )ل ااال  ساااب  هاااده( أا حساااب  هاااده الباااد  ال  ساااب ف ااا -1صااارحوا بقاعاااد ني 
املب ول، واماا ا  أيخا  الرأ ااذ بعا  األرابد  ارإل  دو)ل ل حسب حا ته( وال جيوع التفاضل بني األفراإل إال بقدر اجله

صان  األرابد بعارج  بيناه ول اد اينتااج و انه أعطى رأ ال املصان  أو املعمال أو املتجار أو املةرعاة فا لا للام للعامال الا ا 
 ينه.وهد ي

                                                             

 .29سورة البقرة  يية  (1)

 .10سورة الرمحن  يية  (2)
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 ثروات األرض للجميع ال للمجموع
اهنا احناللية، ال جمموعياة، أا ل ال واحاد واحاد مان م ماا يف األرن، أا  (لاُاما )ول ن هال األمرين ابطل، فا  لاهر 

ومبعا  انااه ال عان اآلحااإل  لنفا  جمماوع م بشار    ، ال ا  املاراإللنفا  هال واحاد واحاد مان م أا خلاق ماا يف األرن لانفع م
 لنف  ا تم  بشر  ا تما  هل أفراإله فإربا انفرإلوا مل ي ن هلم من األرن ومما فيها شيء. ق ما يف األرنخل عاىل 

أال  ار  اناا لاو  (1)املشااةة لاه تصاريفاتالشا  و  (لاُاوما )ضاما وربلا هو ما  فهمه هافة األعراف من هل اللغات يف 
  هاا ه الساايارات هااي لتجااار املنطقااة أو هااي ألهاال ا لااة ب ملاان هاايل فقلااا ايسااألا سااائل عاان الساايارات الواقفااة يف املاار 

هاي ملاا ألحاد التجاار  –مثاًل  –الفالنية، ها  مع  ربلا احناللياً ال جمموعياًل أا ها  معناه ا  هل سيارة أو سيار ني 
أا هلاااام  أو ألحاااد أهااااذ  لاااا املنطقاااة ومل ي ااان معناهاااا ا  السااايارات هااا ه ملاااا  ماااو  التجاااار أا للهي اااة اال تماعياااة

وليسا مل اً آلحاإلهمل وه لا لو قلا ه ه الادهاهني يف ها ه األساواج هاي ملاا ل طبااء أو  للمجمو  مبا هو جممو 
 املهندسني ها  املع  احناللياً أا أحدها ملا ألحدهم واآلخر ملا لآلخر وه  ا.

 ولان حبسب التفاضل ابلعمل والافاءة وغريمها وهي للال
مااال السااابقة ال  ااادل علااى ا  لةياااد ساايارة واحااادة فقااا  علااى التسااااوا أصاااًل فاااا   لااا اجل ولهاار بااا لا اهنااا ال  ااادل

ولعمااارو سااايارة واحااادة فقااا  ولب ااار سااايارة واحااادة فقااا ، إرب قاااد   اااو  ألحااادهم سااايارة ولآلخااار سااايار   وللثالاااث رياااال  
اانم  )و (لاُاما )سيارات، واحلاصل ا   فرإل بل جيب ا   ما ل ل   النسبة وهمية   ال  دل على حدوإلأواًل و منحلة إىل األفراإل  (ل ْلا

 .اثنياً  علم ربلا من إلليل خارجي  
اانم  )قااال الساايد الوالااد يف الفقااه  )وهيااف هااا ، فهاام يسااتدلو  بقولااه ساابحانه   اراضا واضاووعا ا ل ووْلا حيااث ياادل علااى  (وااألا

م ابآل ت، فااااإل علاااى إللااايلهم )أماااا اساااتدالهل  وأ ااااب عناااه (2)التسااااوا فيهاااا، والتسااااوا يف املاااال هاااو مقتضاااى الشااايوعية(
اانم  )األول  أا اسااتدالهلم ةيااة   اراضا واضاووعا ا ل ووْلا أب  اآليااة، إ ااا  اادل علااى ا  األرن باا خائرها وضااعا للبشاار، يف  (وااألا

اجلملة. أما هيفية الوض  وخصوصيا ه، فاآلية ساهتة عنها، فهي هما إربا قيل  أموال الدولاة للماولفني، فاناه ال يادل علاى 
ثر من ه ا ايمجاال، أماا هيفياة التوعيا  وماا أشابه، فاالالعم فهماه مان إلليال يخار، ولاو أخا   طاالج اآلياة هاا  الاالعم أ  أه

 .(3)عي أيضاً(و آلخر من املعاش املقرر ابلبطاقة وه ا ما ال يقوله الشيلجيوع ا  يتصرف هل أحد، ح  فيما خصص 
 شواهد على احناللية )كل(

اانم  )و (ُاووما لا )وياادلا علااى ا  أمثااال  شاا  األمثلااة  ،ليسااا للتساااواهمااا اهنااا وللنااا  وأشااباهها احنالليااة ل فااراإل   (ل ووْلا
ووتواقار  )العربيااة والقرينيااة والعرفيااة فمااثاًل قولااه  عاااىل   ليااه إمسااتقر ومااصل يصاال  نبااأ   فانااه احنااالذ أا ل اال نبااأ   (4)(ل ُاوول   نواباووُس ُأسا

                                                             

 ها)هلم( و)هلن ( و)لنا(.  (1)

 .195ص 1/ 107السيد حممد احلسيين الشااعا، موسوعة الفقه / االقتصاإل، إلار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ا باوت  ج (2)

 .204ص 1/ 107السيد حممد احلسيين الشااعا، موسوعة الفقه / االقتصاإل، إلار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ا باوت  ج (3)

 .67سورة األنعام  يية  (4)
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ا  هال نباأ  ساب حجماه فه ا من  هة ومن  هة أخر  فا نباء مستقر واحد،ال ا  املقصوإل ا  جممو  األ (1)فيستقر فيه
 (2)وخصوصاايا ه لااه مسااتقر يناسااب حجمااه وخصوصاايا ه، وليسااا مسااتقرات األنباااء متساااوية، فمااثاًل مسااتقر املاا من اجلنااة

ف متاماااً عاان مسااتقر ومااثاًل مساتقر الريشااة الطااائرة  تلا ،ومساتقر ال ااافر املعانااد الناار ول اان لاا لا إلر اات ومرا ااب وأنااوا 
 اجلبل فا  مستقرها وقرارها خفيف سهل ايعاحة ع ا مستقر اجلبل والشلما  وغا ربلا.

لاُ وما )وه لا قوله  عاىل   أعماال األمام غاا متسااوية هم ااً وال   أواًل هماا ا  فاناه احناالذ  (3)(كاَل كا زايوينيا ل ُاول   ُُأيوةس عاما
 .اثنياً  هيفاً هما هو واضح

فاا  املاراإل هال شا ص  (4)(( ل ُال   اأار ئس يف  أاال ه  شار يااان  الاواار ُث وااْلااوااد ث))  عليه السالمقوله أما امل منني  وه لا
 ار  ماثاًل الةو اة فا  الوار  ير  ال ابلتساوا هما هو معلوم هما ا  ش ص، ال جممو  األش اص من حيث ا مو ،  

وها لا احلاواإل   ،ر  نصافاً حينااً وربعااً حينااً يخار واألب واألم ياراث  سدسااً أو ريلثااً وه ا اوالةوج ي اً  رة ربعاً وأخر  مثن
مان أماوال الناا   تلاف بشا ل عجياب فقاد  صادمه سايارة فت سار عظاماه فيحتااج إىل إنفااج عشارة مالياني  هفا  ما  نال

وقد يسرج منه ش ص ألفاً أو مائة ألف  ، ، وقد جترحه  رحاً بسيطاً ال ي لف إال مثن عالج بسيإلينار أو أهثر أو أقل
 فاحلواإل  شري ة ل ل ش ص ش ص يف ماله ل ن ال ابلتساوا. ،أو مليوانً أو مائة مليو 

ُا لاُاووما ) املااراإل ماان ومنااه لهاار ا  ماا  مدخليااة اهلي ااة  ل اال واحااد واحااد ماان م، ال للمجتماا  همجمااو خلااق   وهاا (خالاوو
علاى حساب اجلهاد الف ارا أو العلماي ا  فعلياة التملاا هاي ابلتسااوا بال لايا هما اناه ،  اال تماعية بنحو  بشر  شيء

 على حسب مثانية أمور فص لنا ال الم عنها يف حمل يخر.بل أو البد  املب ول 
 الشيوعية  عت الدكتاتورية والُرمسالية املطلقة

فاناه، يف  اوهره و ساب  ؛و للمجتم  همجم هلها  ومن اجلدير ايلفات إىل ا  الشيوعي هاربب يف إلعواه ا  الثروات
  او  هاا ه  لايا مان العاادل ا فقاا ..  وضايحه  اهنام يقولااو   وحتاا سالطنتها مصلاه، جيعال األمااوال هلهاا  اوعة احل ومااة 

 لب اار حاا  وإ  ورريهااا ةوالثالثاا ،لعماارو حاا  لااو اشاا اهااألخاار  و لااا  ،رهاااالقطعااة ماان األرن لةيااد حاا  وإ  حاعهااا وعم  
ليأخاا  ويعطااي و ااوإلاً متجسااداً مثااروات هلهااا للمجتماا  هلااه، وحيااث ا  ا تماا  همجمااو  لاايا باال األراضااي وال وه اا ا..
اليت متثل ا تم    و  هي القائمة على هامل األرن وهافة ريرواهتا فت او  حتاا ابعتبارها ل لا فا  )احل ومة( ويتصرف 

  ته وحسب  هده البد .. وال غا.سلطنتها مجيعاً مث اهنا هي اليت  عطي هل فرإل فرإل من أفراإل الشعب حسب حا
فصاارت  ،الرأ الياة   ،جند ا  احل ومة الشيوعية مجعا إىل  وار الدهتا ورية بسي  للتاريخ وبتصفح   وبقليل من التف ا

                                                             

 به يتحقق يف وقته، على  فسا يخر. أو ل ل نبأ م نبأ   (1)
 أا مصله، أو انه إربا أنبأ به فا  له مستقراً ريبو ياً يف املستقبل. (2)

 .108سورة األنعام  يية  (3)
 .235هنج البالغة  احل مة  (4)
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إل  إلهتا ورياة ال وليتاار  جمارإل عناوا   اا؛ ربلا ا  هي الرأ اذ األه  واألوحد يف البلد هله هما اهنا هي الدهتا ور األوحد
يسااتلمها احلااةب الشاايوعي الاا ا ياادعي متثياال الطبقااة ال اإلحااة.. همااا ا   إ اااأل  الطبقااة ال اإلحااة ال  سااتلم الساالطة باال 

بيااد قاإل ااه فقاا ،  الساالطة والثااروات   ااو  يف الواقاا  الشاايوعي، باالاألمااوال والثااروات واألراضااي هلهااا ساات و  بيااد احلااةب 
 ني لو هاسوأ من الرأ الية  داً الشيوعية فت و  

ما الشيوعية أ ،أل  الرأ الية  وع  الثروات بني األلوف بل م ات األلوف )وأهثر( من صغار الرأ اليني وهبارهماألول  
بياد الرأ ااذ األوحاد واألها  وهاو احل وماة بال قااإلة احلاةب الشايوعي  األراضاي وهافاة الثاروات و  هل تفتلغي ربلا هله ل

 وال غا.
 ه ا الدهتا ورية املطلقة هما سبق. با، ومتار ،ن الثا   أل  الشيوعية   م

ثره على البطالة الدورية)األرض للواملضاعف االقتصادل   لناس( ُو
ووا))وقااد ساابق ال ااالم عاان ا  قااانو   وونا عاماراها اراضا ّلِل ي  وال ما يتلااا إلوراً هبااااً  ااداً يف القضاااء، إىل إلر ااة هباااة،  (1)((األا

ايجيابياااة تمو اااات الاملضااااعف االقتصاااإلا( هشااااهد صااادج علااى )وقاااد أشااران إىل قاااانو   علااى البطالاااة والتضاا م والفقااار،
فااا   شاغيل ألااف عاطاال  (املضااعف)وانااه  ساب قااانو   ،قااانو  )األرن للناا ( ايجيابيااة علاى  شااغيل العااطلنيامل هلاة ل

  شااغيل يعااينحا  انااه قااد أو أقاال أو أهثاار عان العماال ال يعااين  شااغيل ألاف عاطاال فقاا  باال قااد يعاين  شااغيل عشاارة يالف 
 .، وقد أوضحنا ربلا بنحوين فرا  مثالً  مخسني ألف عاطل

ألااف مةرعااة يعماال فيهااا   و ااد)النجااف األشاارف( يف ا  فلنفاارن اآليت   املبساا  ونةيااد األماار إيضاااحاً ابملثااال الفرضااي
  املناةذ يعمال فيهاا ألاف ألف عامل، وألف متجار لبيا  ال هرابئياات يعمال فيهاا ألاف عامال أيضااً، وألاف حمال لبيا  األاث

وهااا  يف هاال حماال عاماال واحااد نظااراً لوفائااه بطلبااات العمااالء، وربلااا هلااه يف لاال  وألااف وألااف...مولااف، وألااف م تبااة 
وات م  اها النا  من بناء الادور وا االت واملتاا ر علاى األراضاي الاقانو  سلطة احل ومة على األراضي االماية وغاها ومنع  

شاديد رو اني وما  االصاطبالت ل بياة اخليال وغاهاا، إال أبلاف قياد وشار ، واملراعاي و املاةار  و واملصاان  ومن  شييد املعامل 
وباوقراطية، ورسوم و... مما أنتج بقاء أهثر األراضي ا يطة ابلنجف موا ً، ول ن احل وماة إربا رفعاا يادها عان األراضاي  

علاى قطعااة أرن  يبااينفباني مان وإعمارهااا  و  حليااعة األراضاي قاا قااانو  األرن ملان عمرهاا، فااا  الناا  ساايهب  هااماًل وطب  
د عليها مصنعاً أو معماًل ومن حيد  قناة أو يشق هنراً أو ي سا مةرعة وغا ربلا.. ولغارن  بساي  األمار إلاراً ومن يشي  

اعة أصاااحاب املاااةار  األلاااف حياااث و ااادوا احلرياااة يف حياااا  وإيضااااحه نقتصااار علاااى صاااورة واحااادة فقااا  وهاااي اناااه لنفااارن 
هل واحدة أعطا  ، أو لنفرن ا  ألف ش ص يخر بنوا ألف مةرعة  ديدة أو غاها األراضي حاعوا األراضي ا اورة هلم

اللطياااف ول اان  ،وفاارت لاااه فرصااة العمااالعاان العمااال ، فهااا ا يعااين ا  ألاااف عاطاال لعامااال واحااد دياادة منهااا فرصااة عمااال 
األلاف عاطال  والسابب يف ربلاا هاو ا  ،ف العماال اآلخارينر أولوف األعمال األخار  أللاو عمل ه الء سيوف  وامل هل ا  

                                                             

 .279ص 5سالمية ا طهرا   جريقة ايسالم ال ليين، ال ايف، إلار ال تب اي (1)
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ساات دموا يف األلاف مةرعااة الساابقة الاايت  وسااعا، فااهنم سيحصاالو  علاى را ااب شااهرا أو أ  عنادما أسسااوا ألاف مةرعااة أو 
،  ، وبااا لا ياااةإلاإل الطلاااب علاااى األ هاااةة املنةلياااة مبقااادار الضاااعفي ااانهم مااان شاااراء ماااا حيتا ونااه ماارإلوإل مااااذ مااان ا اصااايل

، وبا لا ألفانيواآل  ساي و  املشا و   اليت حيتا وهنا إرب ها  يش ا سابقاً ألف مةار  األإلوات ال هرابئية عدل مثالً،هم
اسات دام عامال مسااعد  الداف  ال اايف حناوهل حمل من ا الت األلف   وسيجد مدير نش  حرهة بي  األ هةة ال هرابئية 

وقد يست دم أحادهم عااملني وال يسات دم اآلخار عااماًل نظاراً الخاتالف  تجدةيعينه على إإلارة املتجر و لبية الطلبات املس
مث ا  )ماثالً( وه  ا ا  ت األلف وليفة األوىل ألف وليفة اثنياة  ،موق  ا لني اجلغرايف وع إلة الطلب من ه ا إلو  ربا 

ا اب شاهرا فااهنم سيشا و  حياث حيصالو  علاى ر ال هرابئياات األلف مةار  اجلديد م  األلف مولف اجلديد يف متاا ر 
عندما فانه  ؛و ستمر السلسلة ،أيضًا من حمالت بي  األاث  املنةذ أاثاثً بقدر ضعفني عما ها  يش يه األلف مةار  األول

ساتجد حماالت األاث  وه ا ا جناد ا   ،فاهنم سيست دمو  مساعداً  )حمالت بي  األاث  املنةذ( ي ثر الطلب على ه الء
حيصاالو  علااى را ااب املااولفني اجلاادإل حيااث مث ا  هاا الء  ألفاااً مااثالً، و لااديهم وقااد ي وناا اادإل عمااال  احلااافة علااى  وليااف

.. امل تلفااة حمااالت بياا  األ هااةة ال هرابئيااة وماان اخلياااطني و... و... حا اااهتموماان يشاا و  ماان امل تبااات شااهرا فاااهنم 
و ائيااة وصاااعدة وهابطااة، وقااد  نااتج حرهااة يف اجتاهااات متعاادإلة شاا  رباهبااة  و تحاار وه اا ا  توساا  التمو ااات و تشااابا 

 طولياً على  تلف أبعاإل احلياة واالقتصاإل. متوععةهاملة أو  ةئية،    ديدة اما  شغيل ألف عامل مائة ألف فرصة عمل
 ؛ومن الواضح ا  ما ربهرانه ها  لتبسي  املثال وربلا أل  الصورة أعقد وأعمق وأهثر هسوراً من ها ه الصاورة املبساطة

فياادفعهم إىل غيل ألااف عاماال وحصااوهلم علااى روا ااب يف هنايااة الشااهر قااد يتمااوج علااى حمااالت بياا  األاث  املنااةذ إرب ا   شاا
 وقااد يضااطرمخسامائة عاماال  ال هرابئيااة إىل اساات دامحمااالت بياا  األ هاةة وقااد حيفاة مائااة عاماال )ال ألاف عاماال(   ولياف

 وه  ا يف ش  أبعاإلها املتشاب ة. ألفي عاملإىل است جار وغاها  واألخشاب ابعة األ دة والب ور
 القاعدة العاأة يف أضاعف تشغيل العاطلني

والقاعاادة العامااة هااي  ا  املاارإلوإل الشااهرا )ماان بضااائ  وخاادمات وأمااوال( للمةرعااة أو للمصاان  أو املعماال أو املتجااار، 
دوإل  اااوفاه لفااارص العمااال حجااام وحااايف )املضااااعف( وإلر ا اااه وحااادوإل متو ا اااه و ةاياااده أو  ناقصاااه وابلتااااذ همي اااة يااا رير يف  
  سب جممو  العوامل التالية  وربلا املتتالية،
خصااوبة األرن ومااد  إنتا يتهااا، ومااد  مهاااارة املااةارعني، ومااد   طااور األ هااةة والت نولو يااا املساااتعملة إلر ااة  -1

 فيها، وابلتاذ همية السيولة اليت حيصلو  عليها وحدوإل قدرهتم الشرائية حينها.
  )الاا ين أصاابحوا شاااغلني بعااد ا   و خااص سااائر البضااائ  الاايت قااد يشاا يها أول ااا العمااال واملةارعاامااد  غااالء أو ر  -2

 هانوا عاطلني(.
النساابة امل ويااة ماان املاارإلوإل الشااهرا أو الساانوا، الاايت ياادخرها أول ااا العمااال أو املةارعااو  ابلنساابة إىل ال ميااة الاايت  -3

ر  تجماد وال  ا رير يف  نشاي  حرهاة البيا  والشاراء خ  د  ، فا  ال مية الايت   اينفقوهنا ويستهل وهنا وابلنسبة لليت قد يستثمروهنا
 .لالستهال نفق ستثمر أو اليت    د فرص عمل لآلخرين، ع ا ال ميات اليت    وال  ول  
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 أعادلة )املضاعف( يف اجملتمع
حساب بال اهناا  نطباق علاى  ومعاإللة املضاعف معاإللة عامة انفعة يف  تلف ش و  احلياة وليسا  طبيقاهتاا اقتصااإلية ف

  فائدة ربا ية أيضاً  لهمبثال ل لا ولنمثل  ،هافة األبعاإل اال تماعية والسياسية وغاها
 شابابما  عشارة لسانة هاملاة ، مائاة طالاب فقارر هال مان م ا  يتواصال ه ه القاعاةفانه لو فرضنا أن م، احلاضرو  يف 

وجنحااتم يف  وا  حيااافع علااى إياااهنم ويبعااث فاايهم رود النشااا  هلدايااة اآلخاارين أيضاااً، فلااو قاارر  ربلااا ومضاايتم بعااةم و ااةم
السانة ان اام هسابتم ألااف شااب، ويف باادأ السانة الثانياة لااو قارر األلااف شااب ا  ي سااب هال ماانهم فسانجد يخاار  مساعاهم

ولاو قارر هال مان  !ولوا يف هناية السنة الثانية إىل عشرة يالفعشرة شباب، ها  مع  ربلا ا  األلف حتخالل ه ه السنة 
مائاة ألاف شااب اضايفوا إىل قائماة الشاباب   ها  مع  ربلا يف هناية السنة الثالثاةشباب  العشرة يالف ا  ي سب عشرة 

 .(ل ا  العدإل أه  ،املائة األوىل ل لف األوىل، وه  ا يف بداية السنة الثانية منامالرساليني )ولو ض
ويف مثااال يخاار أبساا  لااو قاارر هاال ماان املائااة هسااب طااالبني للحااوعة هنايااة الساانة، صااار عاادإلهم ريالمثائااة، ولااو قاارر هاال 
الثالمثائة هسب ارينني صار عدإلهم هناية السانة الثانياة  ساعمائة، ولاو قارر هال مانهم هساب اريناني صاار عادإلهم هناياة السانة 

 ألف ومثا ائة وه  ا. ةالثالث
ومان الطبيعاي بعاد ربلاا ا   نطبااق  املضااعف( ف ارة فطرياة بديهياة عامااة يف هافاة منااحي احليااة! وه ا ا جتادو  )ف ارة
 على املسائل االقتصاإلية!

األرن للنااا ( حياال إىل إلر ااة م هلااة، مشاا لة البطالااة، بدر ااة هباااة، وربلااا أبنواعهااا )وباا لا هلااه يتضااح ا  قااانو  
 األربعة 

 املؤسسيةيالية و ُنواع البطالة: االحتااكية، الدورية، اهل
 .(Frictional Unemployment) البطالة االحت اهية
 .(Cyclical Unemployment)والبطالة الدورية 
 .(Frictional Unemployment)والبطالة اهلي لية 

 .(Institutional Unemploymentالبطالة امل سسية )و 
مهناد  أو طبياب مان بلادة إىل أخار ، أو انتقاال عامال  ومع  البطالاة االحت اهياة  البطالاة امل قتاة النامجاة عان انتقاال

مان شارهة إىل أخاار ، ما  فارن و ااوإل فارص عمال هافيااة، فاا  فا ة االنتقااال  ساتغرج وقتااً فقااد ي او  أسابوعاً أو شااهراً أو 
 .. وه ا النو  هو أبس  أنوا  البطالة.حيث ي و  فيها ه ا الش ص عاطاًل عن العمل م قتاً  أقل أو أهثر
بطالااة الدوريااة  ا  االقتصاااإل يف هاال بلااد ويف العااامل هلااه يتحاار  بشاا ل إلائاارا، وربلااا يف حرهااة صااعوإل وهبااو  ومعاا  ال
فتااةإلاإل األعمااال والولااائف ابملاليااني أو األقاال أو  هاال مثااا  أو عشاار ساانوات وقااد يقاال عاان ربلااا أو يةيااد انإلراً،  و ااو ورهااوإل

يةإلهاار االقتصاااإل لساانوات يف حرهااة وه اا ا  -تصاااإله العاملااة يف ربلااا البلااد وحسااب وضاا  اق  األهثاار حسااب عاادإل القااو 
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املاليااني ماان العمااال أو األقاال أو  فتضااطر املصااان  واملعاماال والشاارهات و... إىل  سااريحمتصاااعدة مث يباادأ ابهلبااو   اادرجيياً 
 األهثر وه  ا..

طفيااف الاادورات والغريااب ا  العلاام االقتصاااإلا احلااديث عااا ة متاماااً عاان حاال مشاا لة البطالااة الدوريااة، وغايااة  هااده 
يف ضااخ املةيااد ماان النقااوإل وعاا  ايقااران بفائاادة   وسااعية أو إن ماشااية ةيااة(ن)ال ي "السياسااة النقديااة"االقتصاااإلية عاا  إ بااا  

يف ع إلة اينفااج أو  قليصاه ويف ع إلة الضارائب أو  "السياساة املالياة"أو ع  إ با   ،من فضة أو  قليلها ورف  سعر الفائدة
 وهم جممعو  على العجة عن السيطرة عليه متاماً. ،ا قليلها وغا ربل

ماان اجلاا ور   الدوريااة هفياال ابلقضاااء علااى مشاا لة البطالااة  ،ماا  ا  قااانو  )االرن للنااا ( وأخوا ااه ماان القااوانني الفطريااة
 .هما سيظهر يف البحث القاإلم

الصافر ولا ا فاا  غاياة ةجاتهم هما ا  الغريب ا  علماء االقتصاإل أمجعوا على عجاة االقتصااإل عان إيصاال البطالاة إىل 
% والغرياب اهنام يقولاو  اب  أا مساعى خلفا  البطالاة 3م  نسابة بطالاة من فضاة هاا –هما سبق   –ف وانتصارهم الت ي  

أهثاار فانااه ينااتج الع ااا نتيجااة إلخااول الاابالإل يف مرحلااة )االقتصاااإل ا مااوم( وساايأيت إيضاااد ربلااا و وضاايح انااه هيااف ا  
ساايأيت ال ااالم عاان البطالااة همااا   البطالااة إىل الصاافر إلو  االبااتالء مبشاا لة االقتصاااإل ا مااوم.)األرن هلل( وأخواهتااا  وصاال 

 امل سسية واهلي لية أيضاً.
 أليون عاطل عن العمل! 172

)قاد ر  قريار، أصادر ه  عن عدإل العاطلني عان العمال يف العاامل فقاد ومن اجلدير ايشارة إىل إحصاء ربهر ه األمم املتحدة
مليو  ش ص،  172با 2018مة العمل الدولية التابعة ل مم املتحدة عدإل العاطلني عن العمل يف العامل يف األربعاء، منظ
  ماا قبال األعماة املالياة (، ما يعين أ  معد ل البطالة قد عاإل إىل مستو 2017ابمل ة يف  5.1ابمل ة )مقارنة با 5أا ما نسبته 

 (.2008يف 
 نلني عن العمل هم عاإلة خرجيوا اجلامعات أو أرابب العوائل أو الشباب الا يأل  العاطحقًا م هل مليو   172ورقم 

  رإل اهنم عاطلو  عن العمل! ربلا مال ي نه ل نهم، ي ونوا خرجينيالةواج، وإ  مل  و يريد
لاة هاا  هي يع ا الرقم ربا ه متاماً بل يعاين أ إلا عاممثاًل  عشر سنني بعمر ال  عين أطفااًل رضعاً أو مليو   172ا  

 172وها ا يعاين ا   ،أو هاا  مان املقارر ا   عيال أساراً وعوائال فعجاةتعان ربلاا، من املفارون ا   عيال أسارها وعجاةت 
اآلخاارين )ماان عااوائلهم، أو مماان هااا  ماان املفاا ن ا  ي ونااوا  ماان علااى م ااات املاليااني ساالبياً  مليااو  عاطاال  اا رير بطااالتهم

 عوائلهم(
 واألطباء واحملاأني.. لماءللعأدى ضرورة حبث البطالة والتضخم، 

فاهناا ولعال ساائاًل يساأل عان ماد  أثياة  اث أمثاال ها ه القضاا  لر اال الادين أو ل طبااء وا اامني أو عاماة الناا ، 
إال االقتصاااإليني فاااهنم املت صصااو ل فمااا هااي فائاادة  ااث ا  البطالااة امااا احت اهيااة أو إلوريااة أو هي ليااة أو  ااو  ال هتاام 
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 ا هي فائدة البحث عن املضاعف االقتصاإلا ل رن للنا  ال للح وماتل وه لا سائر األ ا لم سسية مثاًلل وم
 واجلواب من و وه 

 تعاىل اهنا أن رساالت هللا -1
ا))ا  ال الم عن قانو  الوجه األول:  اراضا ّلِل ي  وال مانا عاماراها إ ا هو هالم عن رسالة من رساالت هللا وعن ح ام  ((األا

ودا  َّ الي اّلِلي )وقد قال  عاىل  من أح امه نا ُاحا ناُه واال َيااشاووا ينا يُوبوال  ُغونا ر ساالت  اّلِلي  واَيااشاووا وا )وقاال   (1)(الَي أاونا ماا حااُاوما ا 
ا ُانوازالا اّلِليُ فاُأولئ وكا ُهوُم ال)و (2)(ُانوازالا اّلِليُ فاُأولئ كا ُهُم الاااف ُرونا  فوالاووا ال نوافاورا أ ونا ُكول   )وقاال  (3)(ظيوال ُمونا واأانا ماا حااُاما ا 

َا  ُعوووا َّ لاوويا  ما لاعاليُ ووما حااوو أاُ ما َّ لا راجا ُروا قواوووا  َ ُ ما طاة فاووَة ل يواتوافاقيُ وووا يف  الوود  ين  وال يُوناوو وونوا وإبااالر رساااالت هللا  عاااىل  (4)(ُرونا ف راقاووةس أ 
 ل األطباااء واملهندسااني وا ااامني وال تاااب والصااحفيني وغاااهمصاااً بر ااال الاادين باال يشااماولاايا هاا ا الوا ااب خ ،وا ااب

م مسااائل الطهااارة والنجاسااة والصااالة والصااوم والةهاااة ألهنااا أح ااام إهليااة وجيااب ، وهمااا جيااب  عل اابنحااو الو ااوب ال فااائي
أح امااً  ار ب    عليمها ألهنا إنا ار ورسااالت، ها لا جياب  علام و علايم )اآل ت احليوياة يف القاري  احل ايم( والايت  تضامن

 اب تم  هافة وليا ةحاإل أش اصهم فق .
 دنياو اإلسالم دين  -2

البطالااة والفقاار والتضاا م واملاارن واجلهاال و...،  مشاااهل إلنيااا، واننااا إربا مل نعاا    اال  و ا  ايسااالم إلياان الوجووه الينووا : 
هياف   ؛خلرج النا  من إليان هللا أفوا ااً  عليهم السالمواألحاإليث الشريفة وساة املعصومني ال ر  على ضوء ي ت القري  

وورا  )) عليااه السااالمال وقااد قااال أمااا املاا منني  ووُر ُانا ياُاووونا ُكفا ووادا الافاقا بواوورُ ))و (5)((كا اكا ُت األا وووا ووُر ُهوووا الاما ووُر ))و (6)((الافاقا الافاقا
ه  يف  الديارايان   ُ وما أ ونا ُجووعس فوالايوا )بل جند ا  رب العةة واجلاللة يقول  (7)((ساوااُد الاواجا ا الابواياوت    اليوَل ُاطاعاما َا عاُبُدوا رابي ه

وووا س  علايهم ابناه الاا ا  ضاهم علاى ربلاا أو حيااتج  فاا  هللا  عااىل، علاى عظمتااه، أيمار الناا  بعباإل ااه وحير   (8)(واآأاونواُ ما أ ونا خا
هلتاا للناا    و عااىلسابحانه  وهاي حا اة نفساية، فقاد قضاى ،أطعمهم من  و ، وهي حا ة  سادية، ويمانهم مان خاوف

بال ربلاا إلليال علاى اناه ايلاه  ل والاام نع م بقاول مطلاق جتاب عباإل اه،ش ر الام نع م وا ابم  ا  احلا تني ف يف ال يعبدوه 

                                                             

 .39سورة األحةاب  يية  (1)
 .44سورة املائدة  يية  (2)
 .45سورة املائدة  يية  (3)
 .122سورة التوبة  يية  (4)
 .307ص 2ريقة ايسالم ال ليين، ال ايف، إلار ال تب ايسالمية ا طهرا   ج (5)

 .620ص 2اخلصال  ج (6)
 .40ص 1عواذ الآللئ  ج (7)
 .4 – 3قريش  يية سورة  (8)
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 فا  أول سلسلة ايطعام واألمن  عوإل إليه أل  هل ما ابلعرن ال بد ا  ينتهي إىل ما ابل ات.
االبتعاااإل عاان العلماااء ور ااال  اييااا  و ةعااة  اليقااني أوضااعف  ويشااهد لاا لا مو ااات ماان االر ااداإل عاان الاادين أو ماان

 غاا شاأهنم، مهملني ألمرهم منشغلني بشاأ    رأوان غا مهتمني بش وهنم حيثمشلا ال ثا من شبابنا عم ا و  اليت ،الدين
هلم لقمة العايش أو  وف رتل حةاب والف ات الضالة اليت  فا  هثااً منهم أسلا  قياإلهبل حيث ا  اينسا  عبد ايحسا  

 فرصة العمل أو ما أشبه ربلا.
ها  احل م   وحيثماوما ريورة اجليا  يف الوطن العريب بل يف أر اء هثاة من العامل إال من نتائج البطالة والفقر والتض م، 

ا  ايساالم باراء مان ما   وإىل ايساالم اثنيااً  ابهنم السبب يف  لا املصساي هلهاا! هم إليهم أوالً،بيد ايسالميني  و ها الت  
ا)) أمثال قانو  ، والسبب يف ربلا هله ا  ر ل الدين ال يت لم عنربلا اراضا ّلِل ي  وال مانا عاماراها يت فال وعن ساائر ماا  ((األا
وال الصااحفي وال السياسااي وال التااا ر وال.. وال.. وال.. فماان ياات لم وال الطبيااب  مشاااهل البطالااة والفقاار والتضاا م،  اال  

)األرن   يقولوافال ين  تلم وا لد  الشرج أو الغرب  و    نطق احل ومات واالقتصاإليأ   س ا اجلمي ،أد الطبيعي بع
للح ومات(! مما ينجم عن ربلاا الفسااإل االقتصااإلا املا هل الا ا نشااهده يف شا  إلولناا مان فقار وبطالاة و ضا م وغاا 

 ربلال
وا))وقانو   اراضا ّلِل ي  وال ماونا عاماراها ه حتال  لاا املشااهل هلهاا... و صاوروا أياة إلعاوة إىل الادين هاا  سيشا له وأخوا ا ((األا

ووا))ربلااا أا لااو نظ ااران لااا وونا عاماراها اراضا ّلِل ي  وال ما ران فاارص العماال ال اار  للماليااني ماان علااى أرن الواقاا  فااوف   مث طبقناهااا ((األا
 العاطلني!
 ولقضاء اْلواةج ُجرَ  للعمل ُجرَ  3-4

وود  يف  ساووب يل  اّلِلي  )) اراً وقااد ورإل ا  للعماال أالوجووه الينالووث:  الاُمجااه  ووادع عالاووى ع ياال ووه  كا وللةراعااة أ ااراً وبااه ورإلت  (1)((الااا
 روا ت هثاة، فمن خيط  ل لا هله ي و  شري اً يف األ ر هله.

إعطاااء  وإربا هااا  ،الااروا ت ال ثاااة الدالااة علااى حساان أو اسااتحباب أو و ااوب قضاااء حااوائج ايخااوا الوجووه الرابووع: 
 له فرصة عمل   فيه طوال عمرهلان ر لو وف  مبا حلا ته فما ابلا  لشهر قضاءً ليوم أو الفقا مااًل ي فيه 

املنهج االقتصااإلا الصاحيح الا ا حيال مشا لة الفقار والبطالاة والتضا م ال لشا ص  نالو وضع ربامث فوج ربلا هله ما
 وعشرة وألف، بل للماليني من النا ل

 بصرة اآلن وأا قبل ُلف سنةأقارنة بني أزارع ال
ويف اخلامتة من الضرورا، للمقارنة، ا  نر   إىل التاريخ فنتصفح بع  أوراقه ونقار  باني عمان ط باق فياه قاانو  األرن 

 للنا  وعمن مل يطبق.

                                                             

 .88ص 5ريقة ايسالم ال ليين، ال ايف، إلار ال تب ايسالمية ا طهرا   ج (1)
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بال ألف هنر.. ونضيف  إ   البصرة مبةارعها املتصلة هاناا ق 120ولن مل مثال البصرة السابق  فقد سبق انه ها  ةا 
هيلاوم اً طاواًل   240ألف وريالمثائة سنة أه  ب ثا  داً مان البصارة احلالياة، وهاناا ماةار  البصارة متصالة ملساافة  قاارب الاا

 هيلوم اً عرضاً.. وه ا يعين اهنا أوس  من البصرة احلالية مبا ال يقار !  120و
متصالة مان عبدساي إىل عبااإلا  نيفاا ومخساني  فقد  اء يف التاريخ هما قاله االصط را وابن حوقال أيضااً  )وهلاا  يال

وقاااال يف  رياااخ التماااد   (1)فرسااا اً متصااالة ال ي اااو  اينساااا  مب اااا  منهاااا إال وهاااو يف هنااار و يااال أو ي اااو   ياااث يراهاااا(
وربلااا  75ماايال يف  150ايسااالمي معلقاااً علااى ربلااا )فاااعت  هاا ه املسااافة طااواًل يف مثاال نصاافها عرضاااً علااى األقاال أا 

 1609علماااً اب  املياال يساااوا  (2) مربعاااً، فيعقاال ا  ي ااو  يف املياال الواحااد عشاار  اار  صااغاة وهللا أعلاام(ماايال 11.250
 م اً.
وقاال  ر اي عيادا   )وقاد نقلناا يف اجلااةء األول مان ها ا ال تااب ماا قالاه االصااط را عان ساعة مديناة البصارة وعاادإل  

هنار، جتارا ةاا الاةوارج، وأ  االصاط را  120.000اإلت علاى هاا( واهناا ع 118أهنارها على أ م بالل بن أيب بارإلة )سانة 
نفسااه شااا يف صااحة هاا ا العاادإل همااا يشااا هاال ماان يقاارأه، فاا هب بنفسااه ملشاااهدة امل ااا  يف القاار  الراباا  للهجاارة فلمااا 

مقادار  عاينه قال  "وقد هنا أن ر ما ربهر من ه ه األهنار يف أ م بالل ح  رأياا هثاااً مان  لاا البقاا ، فرمباا رأياا يف
رميااة سااهم عاادإلاً ماان األهنااار صااغاراً جتاارا يف هلهااا عوارج صااغار، ول اال هناار اساام ينسااب إىل صاااحبه الاا ا احتفااره أو إىل 
الناحيااة الاايت يصااب فيهااا، فجااوعت ا  ي ااو  ربلااا يف طااول هاا ه املسااافة وعرضااها" وقااال نفااا هاا ا القااول اباان حوقاال يف 

 ا العدإل ح  رأينا عاملاً إلقيق املالحظة أقاام يف البصارة أعوامااً طاواال عرن هالمه عن البصرة. وم  ربلا ما علنا نست   ه
وخاا  أرضاااها فاا هران لاااه ربلاااا فهااو   عليناااا  صااديقه مباااا بي ناااه لنااا مااان سااعة البصااارة يف  لاااا األ م وحفاار األهناااار، وإم اااا  

رياادو  ابلبصاارة املديناة فقاا  الاايت اشاتباهها  يااث  تحاول إىل جمااار  قصاااة هام يساامو  هاال منهااا هنااراً، وي ياد ربلااا اهنام ال ي
ماايال مربعااً، وإ اا يضاامو  إليهاا ماا يتبعهااا مان املغاار  إىل عباااإلا  عناد  ار فااار ، ما  ماا هانااا  36ربهاران ا  مسااحتها 

 .(3)عليه من اخلصب وهثرة الغر (
مان  هاة أخار  )وليساا اما البصرة اآل  فهي حمدوإلة  داً ولاو فرضانا امتاداإل مةارعهاا إىل الفااو مان  هاة وإىل القرناة 

 .(4)ب ثا  داً  بني البصر ني )السابقة واحلالية( أه الفاصلة   مت  أوساطها( فا  املناطق اجلرإلاءمتصلة أبداً بل 
 وآخر دعواان ان اْلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على حممد واله الطيبني الطاهرين

                                                             

 .80أبو اسحاج إبراهيم بن حممد الفارسي االصط را، املعروف ابل رخي، املسالا واملمالا  ص  (1)
 .178ص 2 ر ي عيدا ،  ريخ التمد  ايسالمي، إلار اهلالل بتعليقات الدهتور حسني م نا  ج (2)

 .177ص 2 ر ي عيدا ،  ريخ التمد  ايسالمي، إلار اهلالل بتعليقات الدهتور حسني م نا  ج (3)

 هيلوم ، و ق  إىل اجلنوب الشرقي من البصرة.  100 بعد مدينة الفاو عن مرهة ا افظة  (4)
 هم و ق  يف الشمال الغريب من البصرة.74و بعد مدينة القرنة عن مدينة البصرة     


