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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.
()6
سر النهضة االقتصادية
(األرض للناس) ّ
قال هللا العظييم يف تتابيه الميير ( ُهوَ الذو خ خلول ل ُْوم يوا َيف األر َ
ض يعوا)( )1وقيال ليل ا:يه (واألرض وضوعها
لَْل َ
انم)(.)2
يف هاتني اآليتني الميرميتني بصائر تثرية وفيهما مباحث عديدة أيضاً ،ولنبدأ ببعض البصائر

(األرض للناس) حلقة يف ينظَية عامل التشريع والتَْين
البصوري األو :ان هياا القيانون اي يي (ل ُْووم يوا َيف األر َ
ض يعوا) يشييميل حلقية يف سلسيلة متمياملية ولةبنية يف بنيياء
تش يريعي – تميييويا لييامل يشييد بعضييه أزر بعييض ويعضييد بعضييه بعض ياً بييل ويتوقييع بعضييه علييى بعييض ..وعليييه فييان

ايخييالل بييه يشييميل – ال حماليية – إخييالالً ابملنظوميية التش يريعية – التميوينييية اي ييية هتملهييا ..وبييالجل تميييون ا رمييية يف
إمهال هاا القانون العظيم أو استبداله بغريه ،لرمية مزدولة فهو يعد مين لهية إعراضياً عين قيانون إ يي ،وهيو يشيميل مين
لهة إخالالً ابملنظومة تلها.
وذل ييجل يع ييا ان ه يياا الق ييانون يش ييميل مي ي س ييائر القي يوانني االقتص ييادية وااللتماعي يية واحلقوقي يية ايس ييالمية ،م ييا يش ييبه
(احلقائق االرتباطية).
ولعل لالجل ،أللل ان حقائق عامل التشري  ،حقائق ارتباطيية ورد قوليه تعياىل (أفوتُوؤَينُوََ بَوبوع َ ال َْت َ
واو وْْ ُف ُوروَ
َ
بَوبوع ف ف ووا ء وَاء يوون يوفعو َ َ
خ َيف ا يووا َ ال و ِدييا وي ووَم ال َقيايو َوة يُووردِوَ َ :أش و َّد الع و َ
او ويووا ا ذُ
وِ كلووإ يوون ُْم َالذ خووَ د
ُ
ُ
)
4
(
)
3
(
َ
َ
َ
بَغافو فوِ ع ذ ووا ْوع لُووََ) ويقييول (يون مل َي ُْووم َاووا أي ووَُ ا ذُ فكُولُووإ ُهو ُوم الْوواف ُروَ) و(ويوون مل َي ُْووم َاووا أي ووَُ ا ذُ
فكُولَُووإ هووم الظذووالَ ََ)( )5و(ويوون مل َي ُْووم َاووا أي ووَُ ا ذ فكُولَُووإ هووم ال َ
فاس و ُقََ)( )6فانييه إذا مل مميييم حييد بواحييد ميين
ُ
ُ
ُُ
ُُ
( )1سورة البقرة آية .29
( )2سورة الرمحن آية .10
( )3سورة البقرة آية .85
( )4سورة املائدة آية .44
( )5سورة املائدة آية .45
( )6سورة املائدة آية .47
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أحميييام هللا تعيياىل فهييو تييافر ابملنظوميية تلهييا ال بيياه اآلييية ف سييب ،وهييو بييالجل نظييري أيض ياً لسميييان ابلرسييل فانييه حقيقيية
ترابطية إذ يقول تعاىل (ال يُوف َّر ُق بوْي أح فد َين ُر ُسلَ َه)(.)1
اهلندسة اإلهلية العاية يا البشرية

والنظير إىل اآليتيني المييرميتني اللتيني تضيمنت احيدامها هياا املقطي ( ُهوَ الذو خ خلول ل ُْوم يوا َيف األر َ
ض يعوا) يييدلنا
بوضوح على املشهد تله وان قانون (خلل ل ُْم) و لزء ال يتجزأ من هندسة هللا تعاىل البالغة احلةميمية وايتقيان ،لعياملي

التش يري والتميييوين ،فالحييم عم يوني اآليتييني المي يرميتني يف سييورة البقييرة (كي ووت ْْ ُفو ُوروَ َو ذَ وُكنو ووتُم أي ووَاُ فكحي ووا ُكم ُذ
ض يعوا ُذ اسوتَ َ :ال ذ َ
ُُييتُ ُْم ُذ َُييي ُْم ُذ َلي َوه ُْورء ُعوََ ه ُهوَ الذو خ خلول ل ُْوم يوا َيف األر َ
اه ذن سوبع
سو اء فس ذوَ ُ
ف
ف
َ
ويم)( )2واالسييتفهام االسييتنميارا يف اآلييية الميرمييية منصييب علييى إستبشيياني الميفيير ابهلل تعيياىل
وِ ش و ء علو د
َسوواوا و ُهووَ ب ُْو َّ

معليالً ذلييجل ابن أ -مبييدأتم بيييد هللا تعيياىل (وُكن ووتُم أيووَاُ فكحيووا ُكم) فلييه عليييميم فضييل احلييياة بعييد املييو  ،ب -تمييا ان
منتهاتم بيد هللا تعاىل ( ُذ ُُييتُ ُْم ُذ َُييي ُْم ُذ َلي َه ُْورء ُعََ) ،ج -تما ان حياتميم الدنيا هاه ،وهي بينهما بني املبيدأ

واملعاد ،بيد هللا تعاىل حيث تيان منيه رزقمييم ويف نعمتيه قيرارتم وئيت :ائيه مسيتقرتم ومثيواتم ( ُهوَ الذو خ خلول ل ُْوم يوا
ض يعوا ُذ اسوتَ َ :ال ذ َ
َيف األر َ
اه ذن سووبع َسواوا ف ) فميييع تميفيرون ابهلل تعياىل وحلقيا نةع ةميه عليييميم ال
سو اء فس ذوَ ُ
تنقط بدواً ووسطاً وختاماً؟
يربرا الْفر ثالثة

وذلييجل يعييا فيمييا يعييا ،فيمييا يستشييم منييه ،ان مييارا الميفيير ،ولييو فيمييا قييد يتييوهم الميييافر ألن اخلطيياب ييم (كيووت
ْْ ُفو ُوروَ َو ذَ )...هييي هيياه الثال يية (إذا مل يمييين هللا تعيياىل هييو اخلييالق واملبييدأ ،أو مل يمييين هييو الييرزاع وامليينعم ،أو مل يمييين
إليه احلشر والنشور واملعاد واملصري) مادام ان اينسان ال مق له عقالً ان يميفر ابهلل تعاىل وقيد أحمييم ليل ا:يه حلقيا
اينعام عليه ..فإذا استهدف أحدهم ،تبعض الفالسفة أو تاحلميوميا ا يائرة ،احيدذ هياه احللقيا فانيه يفيت بيالجل
ابب الميفر على هللا تعاىل للميثري من الناس على مصراعيه!
أال ترذ ان الفيلسوف إذا انمير مبدأ اخلةلقة وادعى ة
الصدفة واننا خلقنا ال بسيبب فاعيل وال بعلية ميدعياً إممييان ئقيق
املعلول بال علة واملممين ذااتً بال سبب ،فانه يعبد بالجل الطريق إىل الميفر ابهلل العظيم؟

وين عَايِ الْفر يصادر حل الناس يف األرض!
فميي ييالجل إذا ي ييادر احلميومي ييا حقهي ييم يف اسي ييتثمار األراضي ييي وإحيائهي ييا فمنعي ييتهم عي يين زراعتهي ييا وحجبي ييتهم ع ي يين
استصييالحها وإحيائهييا وعمرااييا واالسييتمتاني خبرياهييا واسييتاراج معاداييا واسييتثمارها ،فااييا سييتفت بييالجل ،عمليياً ،البيياب

( )1سورة البقرة آية .285
( )2سورة البقرة آية .29- 28
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للميفر ابهلل العظيم؛ أمل يقل ايمام عليه السالم ((كاد الفق ُر أَ ي ََُْ ُكفرا))( )1و((الفق ُر ُهَ ال َ ُ األكبو ُر))(.)2
وََ و يونو ُهم َيوون
و هو ا البويو َ ه الذو خ أطع ُهوم َيون ُءو ف
ويشيهد عليى ذليجل العميييا أيضياً إذ يقيول لييل ا:يه (فوليوعبُو ُدوا ر ذ
وََ و يونو ُهم َيوون خووَ ف ) تأنييه واقي موقي التعليييل (فوليوعبُو ُدوا) ألن لييمير امليينعةم هعظييم
خووَ ف )( )3فييان (الذو خ أطع ُهووم َيوون ُءو ف
درلا النعةم حيث تنتهي إليه تعاىل تل النعم ،ال يميون إال هعظم درلا الشمير وهي العبادة.
و فوة القول ان هللا تعياىل خليق اخلليق وضيمن يم أرزاقهيم وميا بيه قيوام معاليهم وحيياهم إذ خليق يم ميا يف األر
مجيع ياً ميين ألييجار وأ ييار واطيييار وميين حي يواان برييية ومرييية وميين معييادن و ييروا تلفيية ،وتييان ميين مقتضيييا حميمتييه
اإليوَ َالذ لَيوعبو ُد َ
البالغة ان يصب تل ذلجل يف ا دف من اخللقية (ويا خلق ُ اْلَ ذن و َ
وَ)( )4ولياا عياقبهم وأنميير علييهم
ُ
بقوله (كيت ْْ ُف ُروَ َو ذَ).
وعلييه فييان نقييض قييانون ((األرض َذَ ولَ وون ع رهووا))( )5و(خلوول ل ُْووم يووا َيف األر َ
ض يعووا) هييو نقييض لواحييد ميين

أهييم السييبل ال ي تسييري بيياا اينسييان حنييو ئقيييق الغيير ميين اخللقيية ،فليسييت لرمييية هييدم هيياا القييانون ونقضييه ،لرمي ي ًة
حمييدودة مييدود نقييض قييانون إ ييي واحييد (وإن تييان نقييض أا قييانون هلل تعيياىل فانييه لرمييية ال تغتفيير ،فمييييع ثييل ه يياا
القانون الاا وض لسعادة تافة البشر؟) بل هو إخالل ابملنظومة اي يية وبيدفها األ:يى تونيه عمليية عرقلية لسيري اخلليق
إىل عبادة الرب الاا اعتاه لل ا:ه الغر من اخللقة.
االءتهاد يف يقابِ حْم رو العباد!
وقوليه تعياىل (وهوَ بَ ُْ َ ف
ويم) مرليد عظييم إىل ميدذ لهيل البشير إذ مياولون تغييري القيوانني اي يية متيارعني
ُ
وِ شو ء عل د
ّ
هلييع دليييل ودليييل وألييع حجيية وحجيية ،بييل يقومييون بييالجل فعيالً ،مسييتندين إىل قاعييدة (االلتهيياد يف مقابييل الييرب لييل
ا:ه)! ولسان حا م يقول (قال هللا وأقول!) قال هللا (خلل ل ُْم يا َيف األر َ
ض يعا) وقال على لسيان رسيوله العظييم
ييلى هللا علي ييه وال ييه وس ييلم ((األرض َذَ ولَ و وون ع ره ووا)) وأق ييول األر لل ميوم ييا ! سي يواء أق ييال ابن األر مل ييجل

لل ميومييا أم قييال اباييا ئييت سييلطنتها ،م ي انييه ،وتمييا سييبق ،مل تييرد آييية وال رواييية ابن األر لل ميومييا ملمي ياً أو
سو اوا َ
سلطنة ،م انه ورد عشرا اآلاي والروااي ضيمون (واألرض وضوعها لَوْل َ
انم) و(وسوَّذر ل ُْوم يوا َيف ال ذ
ويا َيف األر َ
ض يعا َينهُ َ ذَ يف كلَإ آلاي ف لَقَفم يوتوف ذْ ُروَ)(.)6
( )1قة ايسالم الميليا ،الميايف ،دار الميتب ايسالمية ي طهران ج 2ص.307
( )2اخلصال ج 2ص.620
( )3سورة قريش آية .4-3
( )4سورة الااراي آية .56
( )5قة ايسالم الميليا ،الميايف ،دار الميتب ايسالمية ي طهران ج 5ص.279
( )6سورة ا ا ية آية .13
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هِ ينايف يقام االيتناَ يقام التشريع؟
البصري الثايية ان قوله تعاىل ( ُهَ الذ خ خلول ل ُْوم يوا َيف األر َ
ض يعوا) وارد يف مقيام االمتنيان فيان هللا تعياىل ميين
علينيا ويتفضييل ابن خلييق تييل مييا يف األر لنييا وابن وضي األر لييرانم ،فييالجل التش يري القييانوا االس يجاتيجي هييو ييا
امت به تعاىل علينا مجيعاً.
وقد توهم بعض األعالم التنايف بني مقام االمتنان ومقام التشري فقال (بيان اآليية الميرميية مسيوقة يف مقيام االمتنيان
أا إترام ييه تع يياىل خللق ييه بمي ييل م ييا مت ييالون إلي ييه يف معال ييهم وحي يياهم ،واآلاي الي يواردة يف س ييياع االمتن ييان ال يصي ي أن
يسيتدل بييا علييى حلييية ليييء مين ميوارد االمتنييان ،فييال لييوز أن يقييال يف قوليه تعيياىل (واألرض وضووعها لَووْل َ
انم) أن مجيي

الناس مالميون لرر على حد سواء .وتاا اآلاي الميثرية منها قوله تعاىل (واأليعام خلقهوا ل ُْوم فيهوا َد ءد وينوافَ ُع
وَينها َت ُكلََُ)(.)1

وتم فرع بني ما ورد يف سياع االمتنان وبني ما ورد يف مقام التشري .
فمييا ذتييره يف لوامي ا ييام "ويف هيياا دالليية علييى أن األ ييل يف األلييياء ايابحيية إىل أن ميني الشيرني ابلنهييي ولييائز
لميل أحد أن يتناو ا ويستنف با"
يف ااي يية الض ييعع ف ييإن ايابح يية مس ييتندة إىل أ ي يل مس ييلم آخ يير ذت ييره الفقه يياء – رضي يوان هللا عل يييهم – يف األ ييول
العملية)(.)2

يقام االيتناَ يؤكد يقام التشريع
لمينييه ييري اتم بييل ريييب؛ فانييه ال تنييايف بييني املقييامني وال تضيياد ،بييل ان مقتضييى مقييام االمتنييان هييو تش يري مثييل هيياا
القانون الاا يسهل على البشر أمور معالهم ويتي م احلرية يف االستمتاني خبريا الدنيا ال خلقها ألللهيم (قُِ يون
َ َ ()3
ح ذرم زينة ا ذَ الذيت أخرج لَ َع َ
باد َه و الطذيَّبا َ َين َّ
الرز َق قُوِ َهو لَلذو ين ينُوَا َيف ا يوا َ الو ِدييا خالَصوة يووَم القيايوة)
أال ترذ ان األعالم استدلوا مديث ((ال ضرر وال َ
ضرار َيف َ
اإلسوالَم))( )4اليوارد ميورد االمتنيان عليى انيه ال يوليد حمييم
ضييررا يف ايسييالم أو انييه نفييي لل ميييم بلسييان نفييي موضييوعه أو مييا ألييبه (ميين األق يوال السييتة) ولامعهييا ان (ال ضييرر)
امتنااي.
وبعبارة أخرذ مقتضى رمحته وفضله ومنه ان مين نا ذلجل تله إذ انيه (ال ذرمح َن ال ذر َ
حيم) و(يُريو ُد ا ذُ بَ ُْ ُوم اليُسور و ال
( )1سورة الن ل آية .16
( )2حممييد ابقيير امللميييي املييياجي ،منيياه البيييان يف تفسييري القييرآن ،م سسيية الطباعيية والنشيير وزارة الثقافيية وايرليياد ايسييالمي – طه يران ج1
ص.191
( )3سورة األعراف آية .32
( )4ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،دار سيد الشهداء عليه السالم  -قم ج 1ص.220
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()1
س ح َة))( )2و(ويا بَ ُْم َين يَع فة ف َ ن ا ذَ)(.)3
يُري ُد بَ ُْ ُم ال ُعسر) و((بَُعث ُ َلي ُْم َو ن َفيذ َة ال ذ
وتييأن اليياا دفعييه إىل تييوهم انييه ليييا تش يريعاً لميونييه امتنيياانً ،ان تونييه تشيريعاً يقتضييي ان يميييون النيياس مجيعياً مييالميني
لييرر علييى حييد س يواء! وقييد ألبنييا عنييه سييابقاً هلوبيية عديييدة ،فرال ي لمييين إمجييال عن يوان بعضييها ان الييالم للنف ي ال

للملجل الفعلي أو هي للعاقبة ال للملجل الفعلي ،وااا لو تانت للملجل مليا أفياد مليجل النياس ابلفعيل لمييل األراضيي ،إذ
هييي احناللييية مشييروطة ييا تيياتره سييائر اآلاي والييروااي مثييل ((األرض َذَ ولَ وون ع رهووا)) فقييد خلييق هللا تعيياىل األر
لينتف با الناس أو ليملميوها لمين بشرط حيازها وإعمارها في(من حاز ملجل).
واحلا ل ان سياع االمتنان فيما تان تشريعه ةمنة وفضالً ي تد تشريعه وال يضاده! هاا

قايََ (األرض للناس) يقض على الطالق واإلدياَ والْآبة وااليتحار
وقييد سييبق ان قييانون ((األرض َذَ ولَ وون ع رهووا)) يشييميل أحييد أهييم عوامييل إعمييار األر وتطييور الزراعيية والتجييارة
والقضيياء ،بدرليية تبييرية لييداً ،علييى الفقيير والتضييام والبطاليية ،وحييد علييى األم يرا وإىل حييد تبييري ،ونضيييع ان هيياا
القييانون اي ييي يتمييوج إلابي ياً علييى حييياة البش يرية هتملهييا ،فانييه ،لييدذ التييدبر ،ميين أهييم عوامييل السيييطرة علييى النةس يب
واملعييدال اآلخيياة يف االرتفيياني ميين الطييالع وتفميييجل العوائييل ،وبعبييارة أخييرذ انييه يعييد واحييداً ميين أهييم عوامييل اسييتقرار
األسير والعوائييل ورفاههييا وسييعادها ييا يي دا طبيعيياً إىل تقليييم مسياحة الطييالع بشييميل تبييري لييداً ،تمييا انييه ،إضييافة إىل
ذلجل ،عامل من أهم عوامل ئجيم إقبال النياس عليى املايدرا  ،وهيو إىل ذليجل عاميل مين أهيم عواميل القضياء ،إىل حيد
تبري ،على أنواني عديدة من الفساد األخالقي واملايل وايدارا ولبه ذلجل.
والسبب يف ذلجل واض لداً؛ فان الطالع ،ومر الميآبة ،واالنت ار ،وحد الميثري مين أنيواني سيوء اخلليق والتيوترا
يف العوائييل ،ولييبه ذلييجل ،تيينجم فيمييا تيينجم عنييه ميين العيييش يف البيييو الضيييقة ولييو املييدن اخلييانق وفقييدان فييرص العمييل
ولبه ذلجل ،وقد سبق ان تطبيق قيانون ((األرض َذَ ولَ ون ع رهوا)) ييوفر مسياحا هائلية مين األراضيي للنياس وبيالجل
يميون من السهل للعوائل امتالك أراضي سياحة أليع ميج أو أقيل أو أتثير وبنياء دور ومنيازل عليهيا أو ميزارني أو حظيائر
للدلاج أو للمالية و ري ذلجل ومن الواض ان ((َيون سوعاد َ ال ورَء ال سولَ َم ال سوْن الَ َ
اس ُوع))( )4ومين ليقائه اليدار
ُ
ُ
الضييقة ،فييإذا تانييت الييدار وسيييعة وتانييت إىل لوارهييا مزرعية أو حظييرية أو لييبه ذلييجل ،وانشييغل الرلييل وزولتييه يف الزراعيية
والرعيي و يري ذلييجل ،فيان األميرا ستن سير بشييميل تبيري لييداً ،وسيتميون ي ة العوائيل يف حاليية مثاليية ،تمييا جيد ذلييجل
للياً يف القرويني وأ اب املزارني ابلقيياس إىل احلضيريني ،تميا سييتمت أعضياء األسيرة هعصياب هادئية؛ إذ تيوفر الزراعية
( )1سورة البقرة آية .185
( )2العالمة اجمللسي ،مار األنوار ج 30ص.548
( )3سورة الن ل آية .53
( )4قة ايسالم الميليا ،الميايف ،دار الميتب ايسالمية ي طهران ج 6ص.526
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بيئيية نفسييية مرميية إىل أبعييد احلييدود ،تمييا ت ي ر علييى سييالمة البيئيية ونقيياء ا ييو إذ متييتم األلييجار وا أوتسيييد الميربييون
وتعطي األوتسجني النقي..
تمييا ان الفسيياد األخالقييي سيييفقد ماراتييه إىل درليية تبييرية لييداً إذ سيييميون قييدور الشييباب الييزواج حينئييا ببسيياطة

عميييا م ييا لييو تان ييت االر لل ميوم ييا إذ ترتف ي أس ييعار املن ييازل ويميييون ل يراء األر أو اس ييتئجار املنييزل ف ييوع طاق يية
املاليييني ميين الشييباب ،بينمييا لييو تانييت األر متاحيية ابجملييان فييان الييزواج سيييميون حينئييا ميين أسييهل مييا يميييون فإمييا يف
بييو الواليدين والي ال بييد ان تمييون واسيعة علييى املفيج إذ اتي يت يم فر ية حييازة أرا تبييرية عياانً ،وإميا يف بيييو
يبنواييا هنفسييهم ميين دون ان يت مل يوا أعبيياء تميلفيية مرهقيية لييداً وهييي ل يراء األر  ..وقييد أوض ي نا ذلييجل فيمييا مضييى
وسيأيت مزيد إن لاء هللا تعاىل.
وبييالجل أيضياً يتضي لنييا بمعييد آخيير ميين أبعيياد البصييرية األوىل اآلنفيية يف اآلييية الشيريفة ميين ان هيياا القييانون اي ييي هييو

ليزء ميين منظومية متميامليية تصيب يف تيسييري ئقييق ا يدف مين اخللقية ،وهييو عبييادة هللا تعياىل وإطاعتييه ،حييث هيير لنييا ان
تنفيييا هيياا القييانون يسييهل الييزواج وما يير الفسيياد وي يزي األميرا ويقضييي علييى أتثيير مييارا االنت ييار وايدمييان و ييري
ذلجل.
وهِ لفاعلية قايََ (األرض للناس) ين برهاَ جترييب؟
ولمييين وم ي ذلييجل تل ييه قييد يشييجل بع ييض النيياس يف مييدذ فاعلي يية هيياا القييانون عل ييى املسييتوذ التطبيقييي ويق ييول ان
الفلسييفة ال ي ذمتيير عيين لدوائييية (األر للنيياس) وفوائييدها ومنافعهييا ،مييا هييي إال مييث نظييرا لميننييا ال نعتمييد علييى

النظراي واألفميار والب وث العقلية اجملردة! بل نريد دليالً جتريباً ملموساً..
وهنا نقول م هب اننا سلمنا ذلجل (وان االستدالل العقلي واآلاي والروااي فرضاً ري تافية تاهيان عليى ي ة
نظرييية أو فميييرة أو مبييدأ أو قييانون) لمييين التجييارب التار ييية تشييهد لص ي ة هيياه النظرييية بشييميل ميياهل! وقييد استشييهدان
سابقاً ابلبصرة واملدذ املاهل الاا و لت إليه زراعتها وعمرااا إابن حميومية قاعيدة ((األرض َذَ ولَ ون ع رهوا)) قبيل
قييرون ،فلنستشييهد اآلن صيير لنييرذ بوضييوح األ يير الميبييري بييل وامليياهل اليياا ترت يه قييانون األر مليين عمرهييا يف القييرون
املاضيية عليى توسي الزراعيية واتتسياحها ملسياحا لاسييعة ليداً مين األراضييي ال يرقيى إلييه اخليييال املعا ير أ يالً! وذلييجل
ر ييم بدائييية آالهييم إىل أبعييد احلييدود ور ييم تسييل احلميومييا يف احلييال احلاضيير ابألميوال ا ائليية ور ييم التطييور التمينولييولي
الميبييري لييداً يف تلييع عوامييل اينتيياج ت يآال الييرا واحلييرث والتعقيييم وحفيير ا ييداول وال يجني واآلابر ولييق األاييار وبنيياء
السدود و ري ذلجل ،فلنالحم األرقام التالية
يقارية الَراعة يف يصر اآلَ وقبِ ألت عام
أ -فلقييد تانييت مسيياحة األر املزروعيية يف مصيير ح يوايل عييام 1800م مليييون فييدان (والفييدان يسيياوا  4200م يجاً)
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أا حوايل  1600ميل مرب .
ب -مث ازداد املسياحة خييالل حيوايل قييرن ميين الييزمن فو يلت يف عييام 1910م إىل انييية ماليييني فييدان (وقيييل سييتة
ماليني ونصع املليون) أا ما يعادل  12.976ميالً مربعاً...

قييال يف اتريييا التمييدن ايسييالمي (القطيير املصييرا اليييوم (حيوايل سيينة 1910م) يف اضيية مالييية تضيياعفت فيهييا الثييروة
إىل حييد اسييتغربه النيياس وخييافوا رد الفعييل ألاييم رأوا ييالءً يف األسييعار ،مفالئ ياً مل يعهييدوا مثلييه ،وزاد مسيياحة االر
الزراعية ستة أضعافها يف قيرن واحيد .فبعيد أن تانيت مسياحتها يف أايم املمالييجل حنيو ملييون فيدان وبعيض امللييون يار
()1
انية ماليني فدان .وبعد أن تان الفدان يباني ببضعة عشر ملنيهاً بةي ائة لنيه أو مائة ومخسني ملنيهاً أو أتثر)
ج -لمييين مسيياحة األر املزروعيية قبييل ذلييجل هتثيير ميين ألييع سيينة ،تانييت عييدة أضييعاف ذلييجل حيييث بلغييت فييجة
ترالعهييا  24مليييون فييدان وبلغييت فييجة أولهييا (عييام  107ه ي)  30مليييون فييدان أا ح يوايل أربعيية أضييعاف عييام 1910
و ال ني ضعع عيام  !1800وذليجل ر يم ان اآلال يف ذليجل اليزمن مل تميين تتجياوز حميراوً بسييطاً ليداً جتيره الثيريان والي
يديرها املزارني ،اما األلهزة احلديثة فصار قيدورها زراعية مائية ضيعع بيل أتثير مين األر يف نفيا امليدة الزمنيية و دارة
مزارني واحد فقط! وم ذلجل نرذ هاا الفرع املاهل لصاحل الزمن القد !
قييال يف اتريييا التم ييدن ايسييالمي (ويقييال حن ييو ذلييجل يف األر الزراعييية ،ف يياام اسييتارلوا مسيياحتها ابيحص يياءا
الر:ية أللل تعديل اخلراج .منهيا إحصياء لعبييد هللا بين احلب ياب سينة 107ه ي فبلغيت مسياحة االر الزراعيية يا يرتبيه
النيييل  30.000.000فييدان ،أا حن ييو أربعيية أض ييعاف مييا بلغ ييت إليييه مسيياحتها الي ييوم ،م ي الته يياد حميومتنييا يف تعم يييم
وسائل الرا ببناء ا سور واخلزاان وما لدينا من آال احلرث والزرني .فإذا سيبق إىل أذهاننيا االسيتافاف بروايية العيرب
حميمنيا ألول وهلية وبيال تيردد اايا ممياوبية أميا إذا نظيران فيهيا نظير الناقيد ا قيق فيال نعيدم الو يول إىل احلقيقية فيياملقريزا
و ييريه ميين رواة هيياا ايحصيياء مل يقول ييوه عرض ياً وال ترت يوا يف قييو م التباس ياً ،وذتييروا يف أممينيية أخييرذ أن األر الزراعي يية
نقصييت يف أايم ابيين املييدبر ،أا بعييد قييرن ونصييع قييرن ،إىل  24.000.000فييدان ،ومل يميتف يوا بيياتر املسيياحة ولمييينهم
()2

ذتروا عدد العمال الاين تانوا يشتغلون ابحلرث والزرني ،والجطوا عدداً معلوماً مينهم فيإذا نقيم نقصيت لية األر )
وق ييال (ألن مس يياحة مص يير ا غرافي يية الي ييوم ،وفيه ييا الواح ييا والبادي يية الواقع يية ب ييني الني ييل والب يير األمح يير والعي يريش ،حن ييو
 400.000مي ييل مربي ي  ،معظمه ييا ي ي راء قاحل يية .أم ييا األر الزراعي يية فمس يياحتها  17.826م يييالً مربعي ياً ،ييرج منه ييا

 4.850م ي يييالً مس ي ييط ا الني ي ييل والي ي يجني واملس ي ييتنقعا والب ي ي يريا وحنوه ي ييا ،فالب ي يياقي  12.976م ي يييالً مربعي ي ياً ،أا حن ي ييو
 8.000.000فدان وهي األر املزروعة اآلن فال سبيل إىل املزيد.
( )1لرلي زيدان ،اتريا التمدن ايسالمي ،دار ا الل بتعليقا الدتتور حسني م نا ج 5ص.101
( )2لرلي زيدان ،اتريا التمدن ايسالمي ،دار ا الل بتعليقا الدتتور حسني م نا ج 5ص.103
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ولمييين ي خييا ييا نقلييه العييرب عيين أح يوال مصيير يف اابن متييدام ،و ييا ليياء ميين أخبارهييا القدمييية ،أن حييدودها الزراعييية
تانيت أوسي ميين ذلييجل تثيرياً – ذتييروا أاييا تانييت متتيد ميين الغييرب وراء ي راء االسييميندرية إىل برقيية وتتصييل ميين الشييرع
مدود السويا إىل العريش ،ومعظم املسافة هناك اليوم رمال قاحلة ولمينها تانت تزرني قدمياً ابلزعفران والعصيفر وقصيب
السييمير وتييان ماغهييا زي يراً ،وال تيزال آور العمييارة ابقييية يف تلييجل البقيياني ،فييان ئييت الرمييال تربيية سييوداء زراعييية يعرفهييا ميين
اختا األر ابملسبار)(.)1
ومل يمييين الس ييبب وارد ذل ييجل إال ان احلميومييا يف ذل ييجل ال ييزمن مل تض ي أايديه ييا عل ييى تلييجل األراض ييي الشاس ييعة (وإن

تانييت تقتطي أحييياانً أراضييي قليليية أو تثييرية للم سييوبني عليهييا لمينييه تييان االسييتثناء ومل يمييين األ ييل ان متيياج ميين يريييد
حيازة أر أو إعمارهيا إىل ان خخيا إليازة وإذانً مين احلميومية وان ييدف رسيوماً وأن يطيارد األوراع الر:يية مين دائيرة إىل
أخيرذ) وهيياا تليه ر ييم ان احلميوميا تانييت خيا اخليراج مين األراضييي هياه (وتثيرياً ميا تييان ع فياً) إال ان النيياس اقبليوا
على عمارة األر وزراعتها بشميل ماهل إذ مل يمين هناك إ ر و ل مينعهم من زراعتها ،والقاعيدة العامية هيي انيه تلميا
رفعييت األ ييالل واآل ييار أو خفضييت وقللييت ،تلمييا انطلييق النيياس حنييو الزراعيية والبنيياء والعطيياء والتقييدم أتثيير قييال تعيياىل
(ويض ُع عنو ُهم َصرُهم واألغالُ الذيت كاي علي َهم)(.)2
ولييو ان حميوميية مصير والسييودان وسييوراي والعيراع وإييران و ريهييا رفعييت يييدها عيين أراضييي هللا الشاسييعة ومل متني النيياس
عين زراعتهيا واسيتثمارها إال ذن وإليازة والغيت الشيروط والقييود واليروتني والرسيوم ،ليرأيتم اضية ماهلية تعيم ليرع الييبالد
وعرض ييها ،وس ييتجدون احلي يياة ت ييدب فج ييأة يف الن يياس تاف يية فينطلق ييون ابملالي ييني لزراع يية األراض ييي ولبن يياء املن ييازل واملص ييان

وا ييال واحلظييائر و ييري ذلييجل ،وسييوف ال متضييي مخييا أو عشيير سيينني إال وتت ييول األر (مي العمييل بييبعض القيوانني
األخرذ املعاضدة – تما سينت دث عنهيا يف ميث قيادم) إىل لنية نياء خضيراء اينعية قيال تعياىل (ولوَ أ ذَ أهوِ ال ُقور
س و َاء واألر َ َ
انهم َاووا كووايَُا يْ َسووبََُ)( )3وإن ميين
ينُووَا واْذوقووَا لفتحنووا علووي َهم بوركووا ف َيوون ال ذ
ض ولْوون ك و ذ بَُا فكخ و ُ
ايميييان ايميييان بقيوانني هللا تعيياىل احليوييية الي ييرح بييا يف القييرآن المييير وميين تقييوذ هللا تعيياىل العمييل بييا وميين التميييايب
ايعيرا عنهييا ومنهييا اآلييية مييورد الب ييث (خلوول ل ُْووم يووا َيف األر َ
ض يعووا) وذلييجل مييا سييي دث يف زمييان ايمييام احلجيية

املنتظر عجل هللا تعاىل فرله الشريع حيث ورد ان املرأة خترج من بيتها ومعهيا زنبيلهيا عليى رأسيها فيميتر ،وهيي ماليية،

من الثمرا ال تتساقط من األلجار املثمرة على حاف الطريق ،هاا.
وقد سبق يف الب ث السابق
( )1لرلي زيدان ،اتريا التمدن ايسالمي ،دار ا الل بتعليقا الدتتور حسني م نا ج 5ص.104
( )2سورة األعراف آية .157
( )3سورة األعراف آية .96
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(التدخِ ا َْي ي َ
فسد أكثر مما يُصلَحْ ،لها ف مخَ
ُ
أوالً ألن احلميوميية متيييل بطبعهييا إىل التمرتييز وإىل املزيييد ميين االسييتئثار واالسييتبداد في تمييير املس ي ولون ،ليييئاً فشيييئاً،
األراضي الميثرية ا يدة م وألقرابئهم وأحزابم ومجاعاهم.
ونياً ألن احلميومة بطبعها متيل إىل قول (ال) ألا طلب يطلب منها ،إال اببتزاز ورلوة وحمسوبيا ومنسوبيا .
ولثاً ألن احلميومة بطبعها متيل إىل املزيد من البريوقراطية والروتني والتعقيدا والتقييدا ايدارية.
رابع ياً ألن احلميوميية تجتييز يف أيييديها سييلطا وقييوذ ماهليية تقييوة السييالح ،عييا ا يييش والشييرطة واالسييتابارا

ولبهها وتسلطة الت ميم يف العالقا م سائر دول العامل عا وزارة اخلارلية ،وتالقوذ املاهلية الي ختو يا إايهيا وزارا
الزراعة والتجارة والصناعة و ريها ،فميلما أضيفت يا يالحية لدييدة وقيدرة لدييدة (تقيدرة ضيبط األراضيي واليت ميم
فيهييا) تييان خطيير انقالبييا إىل سيبم ضييار يغتيينم أتلهييم تمييا قييال األمييري عليييه السييالم ((وال ْ ُْووَي ذن علووي َهم سووبُعا ضووا َراي
ْوغتوونَ ُم أكل ُهووم))( )1أتييا فييأتا ،وقييد فصييلنا طريقيية تقسيييم السييلطا بشييميل أتثيير تطييوراً يف تتيياب (السييلطا العشيير
والاملاان املتوازية) فرال .
وخامسي ياً ألن احلميوم يية ه ييي أق ييل تف يياءة ،ب ييدون قي يياس ،م يين م سس ييا اجملتمي ي امل ييدا والش ييرتا األهلي يية والنظ ييام

الالمرتزا للسوع)(.)2

سيَْلَءية ا َْيا (ال) للطلبا والع ِ واإليتاج!
ويوضي النقطية الثانيية اننيا عنييد دراسية سييميولولية احلميوميا  ،نشيهد هيياه احلقيقية تتجليى تأوضي ميا يميييون ..إذ
ان ليياتلة احلميومييا هييي قييول (ال) ألا طلييب يطلييب منهييا ،إال هلييع لييرط وقيييد ،وإال بييروتني وبريوقراطييية ،وإال بعييد
رلوة أو لبهها ..وبعبارة أخرذ ان احلميوما تتميز ابلبال الشديد تألد ما يميون البال!
وتان السيد الوالد  يقول ابن احلميوما االستبدادية لأاا الرفض ألا طلب أو مشروني أو مبادرة تقيدم يا،
ولييالجل فييان  %98ييا يقييدم لل ميومييا واملسي ولني يميرفض (إال بشييروط وتعقيييد و خييري ورلييوة و ييري ذلييجل تمييا سييبق)
ولالجل فانه  تان يو ي الميل بتجاهل ولود احلميومة الظاملة قدر املستطاني و سييا املشياري اخلدميية والتجاريية
وامل سسيا اينسييانية وايسيالمية دون اسييتئاان منهيا ،لتميييون تييأمر واقي  ،والتجربيية تقيول ان ذلييجل ليو مميمية وبييدون
ضجي فان  %98من املشاري ستستمر وستبقى وستغلق احلميومة  %2منها فقط على العميا يا ليو ليرذ اسيتئاان
احلميوما  ..وقد لربيت ذليجل لاصيياً حييث استشياران أحيد العلمياء يف احيدذ اليبالد اجملياورة يف سييا حيوزة علميية
هناك ..فشجعته على الفميرة لداً ..فقال لمين احلميومة ال تسم ! فقلت إن استأذنتموها فاايا سيوف ال تسيم ألنيه
( )1احلسن بن لعبة احلراا ،ئع العقول ،م سسة النشر ايسالمي – قم ص.126
( )2الدرس (.)317
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الع للقانون بزعمهم ..ولمين ابدأوا ببناء املدرسة ،بعنوان سمين لاصي مثالً ،مث ابدأوا الدروس فيها بدون ضجي ،
واألمل ابهلل ان يمعمى أبصارهم عنميم ..وقد فعل تما أو يته ..وقد مضت حيوايل عشيرون سينة عليى بنياء تليجل املدرسية
وقد خترج منها املئا من اخلطباء والميتاب والعلماء ومل تغلقها احلميومة وهلل احلمد!
حَْية الَْربَقراطيا املعاصر !
وم يين الض ييرورا يف اخلامت يية ان نش ييري إىل ان احلميوم ييا يف الع ييامل ال ييدميقراطي ليس ييت ن ييأذ ع يين القاع ييدة الميلي يية ال ي
ذترانهييا (وهييي ان احلميومييا تفسييد أتثيير ييا تصييل  ،ألتثيير ا هييا اخلمييا السييابقة) وهيياا ييا متيياج إىل عقييد مييث
مس ييتقل ومس ييتوعب ومط ييول ،ولمي يين نميتف ييي ههن ييا ل ييارة واح ييدة مقتض ييبة فق ييط ،وه ييي ان احلميوم ييا الدميقراطي يية ق ييد
تطي ييور ل ي ييداً يف العصي يير احل ي ييديث إذ أض ي ي ت مزل ي ياً مي يين ئ ي ييالع احلميومي يية (الس ي ييلطة التنفيايي يية) والش ي ييرتا المي ي يياذ
(الميييارتال ) والبنييوك املرتزييية ،فهيياا اجملم يوني هييو اليياا يييدير ،يف الواق ي  ،الييدول املسييماة ابلدميقراطييية ،وهيياا اليينمط ميين
احلميوميية :ييي ابلميوربوقراطييية  Corporatocracyوسيييميون ميين امليياهل حق ياً لن يا إن اتتشييفنا حجييم ا يرائم مييق
اينسانية ال اضطلعت با توربوقراطيا عامل اليوم ،ومنها القضية التالية
شركة شيفروَ ْري يَييا ياليْي النفااي الساية يف االكَادور!
فعلييى س ييبيل املثييال يف  7م ييايو عييام 2003م تق ييدم عموعيية م يين ا ييامني األم يريمييني ميثلييون ح يوايل ال ييني ألف ياً م يين
األهييايل يف ايت يوادور ،ورفع يوا قضييية تعييويض ليييار دوالر علييى لييرتة ليييفرون تميسيياتو ،وت تييد القضييية انييه بييني عييامي
 1971و1992م تيان هياا العمييالع البيجويل يلقييي حيوايل أربعيية مالييني ليالون( )1يوميياً مين النفييااي املسيممة ابلبييجول
واملعييادن الثقيليية و لفييا حي يواان قش يرية يف األاييار ،ويف حفيير يف األر  ،تمييا أن هيياه الشييرتة ترتييت وراءهييا 350
حفيرة مميشيوفة مين املالفيا والي ميا زاليت تتسييبب يف مقتيل البشير واحلييواان عليى حيد سيواء)(( )2ولمييم ان تتصييوروا
املاليني من البشر واألطفال والشيوخ والشباب املتضررين بالجل التسميم الرهيب للمياه وللبيئة).

وهيياا هييو يييض ميين فيييض ييا متشييع لنييا إىل ليوار بعييض القضييااي األخييرذ ،لمييين مييا خفييي أعظييم فييأعظم! وليوال ان
عموعيية ميين ا ييامني األميريمييني تصييدوا للملييع وفضي وا الشييرتة (بعييد ان دفي ييم موتلييوهم ميين أهييايل األتيوادور مبييال
ليدة) ملا  :باه ا رمية المياذ مق اينسانية أحد.
بيل ليو نقييل مثييل ذليجل انقييل الهييم ابلمييياب أو اليوهم واخلرافيية أو علييى األقييل لشيميجل النيياس يف ييدع روايتييه واتتفيوا
ابننا ال جد دليالً عليها فال نصدع وال نمياب!

و خر دعَاان اَ ا د هلل رو العاملْي وصلى هللا على حم د واله الطيبْي الطاهرين

( )1ا الون األمريميي يعادل  3.8لج.
( )2لون برتنز ،اال تيال االقتصادا لرمم  /اعجافا قر ان اقتصاد ،مميتبة األسرة ،سلسلة إنسانيا
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