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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.
البطالة املقنعة
() 8

()1
ض و لوع ا
ق ااال هللا العظ اايم يف اتاب ااه ال اار ( ُه و لوا ال ووَق ل َلو و ل ل ُي و روم ض ووا ايف راأل رلر ا لمجيع ووا) وق ااال ا اال ا ااه ( لو راأل رلر ل لو ل
لا رْل ا
لانم)(.)2

يف هذه اآلية ال رمية ال ثري من البصائر ،اما ان منها تساتلم ال ثاري مان احلقاائق وعلاى ضاوئها مي ان الوكاول إىل اثاري مان
املطالب.
استنباط حرضة أكل الطني ضن ( ل َل ل ل ُي رم ضا ايف راأل رلر ا )!

ومن البصائر ان بعض الفقهاء اساتنب مان اآلياة ال رمياة األوىل حرماة أاال الطاني! قاد اساتدل ابن اآلياة ال رمياة قالا
( ل َل ل ل ُي رم ضا ايف راأل رلر ا لمجيعا) ومل تقل (خلق ل م األرض) دل ذلك على ان أال األرض حرام!

ومن الواضح غرابة استدالله ووضوح بطالنه؛ وانه أوهن من بي العن بوت إذ ليسا اآلياة يف مقاام البياان مان هاذه ا هاة
ضو لوع ا لاو روْل ا
لانم) علااى حليااة أااال
امااا ال ىفااى علااى ماان لااه أ مس ا ة ،إضااا ة إىل انااه يلااالم اللااة اآليااة األخاار ( لو راأل رلر ل لو ل
الطاني! و اللاة اآلياة نفسااها علاى حلياة أاال احليارات واحلياواانت الا تسا ن يف اااو األرض وااذا املعاا ن و ...إذ قالا
( ل َل ل ل ُي رم ضا ايف راأل رلر ا )!

مناذج ضن التفسري العرفاين ابلرأق
ولااي ال ااالم يف ذلااك الااه ويف مااد اهاال املسااتدل بااذلك ،رغاام اونااه ماان العلماااء الااذين نقل ا عاانهم بعااض التفاسااري
امليااهورة ذلااك!( )3إمنااا ال ااالم عاان ان أوااباهه ونظااائره ماان ألاوان التفسااري ابلارأل وواواذ اآلراء امللالفااة لبداهااة القااول ،ليس ا
ابلقليلة بل ان أمثاهلا مما كدر من ابار من ييار إليه ابلبنان.
وان اام لتجاادون أمثااال هااذا التفسااري يف اللرابااة املذهلااة ،يف المااات العديااد ماان العر اااء والعديااد ماان احلاادا ويني يف تفسااريهم
احلر ابملتحرر! للقرآن ال ر  ..ون تفي ههنا ابإلوارة إىل مثالني
ل
العَاب عَب وج نم دار ٍ
نعيم وإلتَاذ!
قد ذهب بعض العر اء إىل ان (اهنم) ليس
( )1سورة البقرة آية .29
( )2سورة الرمحن آية .10
( )3تفسري الفلر الرازل.

اراً للعذاب واآلالم واآلهات ،اما يتصاور عاماة املسالمني وخاكاتهم واماا
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تعتقد به اا ة األ اين ،بل ان اهنم هي (اناة) مان ناوخ آخار! وان (ا ناة) اناة لوبارار والناار اناة لووارار! وذلاك ألن أهال
الناار يلتاذون اا يهاا مان أناواخ العاذاب! وقاد اساتدل بعاض العر ااء علاى ذلاك ابن العاذاب ماوخوذ مان العا أذب وهال النااار إذاً
يستعذبون حريق النريان ولدغات العقارب وضلطات احلجارة والتابوت وغري ذلك!.
أرايااتم ان تفسااريه للعااذاب ابلعااذب هااو ااسااتنباذ ذلااك الفقيااه حرمااة الطااني ماان اآليااة الياريفة ،وااذوذ وإن ااار للبااديهيات
ولضاارورل ماان ضاارورايت اإلسااالم باال لضاارورل ماان ضاارورايت اا ااة األ اين وصالفااة كاار ة للعي ارات ماان اآلايت ال رميااة ال ا
تصرح بتوملهم وتعذيبهم يف اهنم ،مث أييت هذا العار ليستلل تالعباً للوايً مفضوحاً لتيييد قاعدة ال يقبل هباا مسالم وال ااا ر
ا
وال ااهاال وال عااامل ..أال تاار قولااه تعاااىل ( ُكَمووا نل ا
وَاب)( )1و( لو ُهو روم
جو ل ر
ُ ُجَُو ُ
واد ُه رم بلوودل ُ
رناه رم ُجَُووادا ْلريو لرهووا ليل و َُوعُاا ال لرعو ل
ا
ا
ا
وَير
يل ر
واء ُك ُم النو ُ
صوطل ار ُ ا ل في ووا لربنووا أل ر ار رجنووا نلو رع لمو ر
ول أ للو لار نُو لعمو رورُك رم ضووا يلوتلو لَك ُر في و لضو رون كلو لَك لر لوجو ل
ول ووا ا ْلري و لور الووَق ُكنووا نلو رع لمو ُ
ا ا
مني اضو رون نلصو ٍري)( )2وإذا اااان العااذاب عااذابً لذيااذاً لماااذا يضااجون إىل هللا تعاااىل ويصااطرخون ( لربنووا أل ر ار رجنووا
فلو َُوعُاا فلمووا لَ وال ل
ُ وجاه م ايف النا ار هول ُجرووو ل إا ضوا ُكرنووتم كلوعمَُوا ل )(( )3و اسوي ل ال ا
ا
ا
ين لك لف ُوروا إا لىل
وَ
ل ر لر
اء اابلسيائلة فل ُيب ر ُ ُ ُ ُ ر
ل
ل ُر ر ل
ل
نلو رع لم رل ا ا)؟ و( لولض رن لج ل
ال لَلُم ل ونلوتُو ا أل لا َيركا ُيم رسل اضورن ُيم يو رتوَُوا ل لعَلوي ُيم تاِ ا
ر لربا ُي روم لويُورن اوَ ُرونل ُي رم
وها فُتا لح ر
لج ل ن لم ُزلضرا لحَّت إاذلا لجاءُ ل
ُ ألبرو لاابُو ل ا لوعل ل ر ل ل ر ل ر ُ ُ ٌ ر ل
ر ر ل
ا
اب لعَلوَ الر ليوافا ار ا
اب لج ل ونم ل الا اود ا ا
ُ لكَا لموةُ ال لرعو لَ ا
اء يلو رااض ُي رم لهو لَا علوالُاا بلوَلوَ لول اي رون لحقو ر
ول ا رد ُ َُواا ألبرو لوا ل
ل
ل
ل لق ل
ل
ين ي عي ل
ين في ل وا فلبورئ ل
()6
()5
()4
ا
جو ٍ لعَوَ ْل ل ا ا
ني ايف لع لَ ا
وني)
اب لج ل ن لم ل الاو ُدو ل ) (فلبواُ باَل ل
وَاب ُض ٌ
ين لع ٌ
ين) (إا ال ُرم ر ارض ل
جو ٍ لول رَيوافر ل
لضثرو لاى ال ُرمتل ليا اّب ل
()7
ا
ويم)(( )8لايلو رفتلو ُدوا باو ا اضو رون
وَاب لو ُهو روم يُورن لو ُورو ل ) ( لو رون يل ُ
جو اروا اشل لئو رويئا لو لَلوُ روم لعو ٌ
ودين في ووا َُّلفو ُ لعورنو ُ ُم ال لرعو ُ
وَاب أللو ٌ
( الو ل
()9
وَاب ي وواام ال ارقياضو اوة ضووا كُو ُقباو ا
اب اضو رون لمحو ٍ
ويم انووا كووانُاا يل ري ُفو ُورو ل )(ُُ ( )10ث
ول ض ورنو ُ رم لولَلوُ روم لعو ٌ
ويم) ( لَلوُ روم لئور ٌ
ويم لو لعو ٌ
ل
لعو ا ل ر
وَاب أللو ٌ
وَاب أللو ٌ
ل
ضأرواهم ج نم وبارئ ال ارم اد)(( )11فلألض اطر عَلينا اح ارة اضون الس ا
ويم)(( )12وإا رذ لَنرينوا ُكم اض رون ا
وماء أل او اترتانوا با لع ٍ
وَاب ألل ٍ
تال فا رر لع روا ل
ُ
ر ر لر
ر
ل
ل ل
ل ُ ر لل ُ ل ل
( )1سورة النساء آية .56
( )2سورة اطر آية .37
( )3سورة النمل آية .90
( )4سورة الالمر آية .72-71
( )5سورة الالخر آية .74
( )6سورة البقرة آية .90
( )7سورة البقرة آية .162
( )8سورة آل عمران آية .177
( )9سورة املائدة آية .36
( )10سورة األنعام آية .70
( )11سورة آل عمران آية .197
( )12سورة األنفال آية .32

2

دروس يف التفسري والتدبر ( ............................................................ )320األربعاء  12مجادى األوىل 1441 /ه

وَاب)(( )1ي ووام ُرممووَ لعَلري ووا يف ان ار ج ل وونم فلوتُ ريوواى اِبووا ا
واء ال لرعو ا
و
م
و
ب
وا
و
ن
ج
و
م
واه
و
ب
ج
و
ظ
ُ
وار ُه رم هووَا ضووا لكنل و رووُر
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
لرل
ُ
ُ
سو ُ
ر
ر
ل
ل ُ
واضانل ُي رم ُسو ل
ل ل
يل ُ
ا ا
األلنرو ُف اس ُيم فل َُوعُاا ضوا ُكرنووتم كليرناووو ل )(( )2إا ج ونم لكانل ر ا
واْني ضو اب ي ل باثا ا
لح لقوااب ي يلو َُوعُا ل فاي ل وا
وني في ل وا أ ر
ل
ُر ُ
وُ ض رر ل وادا ي لَرط ل ل
ر
لل ل
()3
بوردا ول لئرااب ي إا لا
محيما لوْلساعا ي لج لواء اوفلاعا)
لر ل ل
وأال يعلم ابن النار مظهر قهر هللا تعاىل وغضبه اما ان ا نة مظهر رضاه ورمحته!

واللريب انه يستدل لتيييد ذلاك اا تو اه قاعادة ،ما ا اا مماا ال يقاول باه عاقال وال غا ال ،وهاي ان السانلية تقضاي ابن
يستعذب أهل النار النار حبيث لو وضعوا يف ا نة لتوملوا واستلا وا ابهلل ليللصهم منها! مستدالً با(ووبه الييء منجاذب إلياه)
و(ا ن إىل ا ن مييل) متلا الً عن ان هذه ليس آايت وال رواايت ومسلمة بل وال اللة يها على مادعاه أكاالً ،بال أال
تر بداهة ان أود اجملرمني إاراماً مييل إىل نعيم ا نة وحورها ال إىل حرارة النار ووهيقها وز ريها!.
ا
ت) البيُ ها القَ !
(أل ر طل را بلوري ا ل
ا ()4
وقال بعض العر اء مفسراً ابلرأل قوله تعاىل (أل ر طل ا را بوي ا ا
ا
ا
وت) هاو
ي
و
ب
ا(
ا
ب
ا
ر
ا
مل
ا
ان
سو ُ اد)
فني لوال اركو ا ال ا
ر
فني لوالرعواك ل
ت لَطاتا ل
ل ل
لر ل
(القلااب) ألن القلااب بيا هللا طلهاارا بيا أل طهااروا قلااوب م ماان احلسااد والارايء والعجااب وال اا! وأوااباه ذلااك! وامااا الطااائفني
والعاافني و ...املرا هبم املالئ ة الذين يطو ون حول قلب اإلنسان ويع فون يه ويراعون عنده ويسجدون!
بدعة التفسري ابلرأق العرفاين وا داثاق

وي في ان نقارن سلا ة هذا التوويل الياذ الذل ما أنالل هللا باه مان سالطان بسالا ة االساتنا إىل ( ُه لوا الوَق ل َلو ل ل ُي روم
ضووا ايف راأل رلر ا لمجيعووا) يف حتاار أااال الطااني! وا ااام اليااذوذ الف اارل أوالً والتفسااري ابلارأل ًنيااً وقااد ور (( لضوون فلسو لور القورتا ل
بارأي ا فَيتباأر ضقع لده اضن النا ار))(.)5
ا ا
ا ا
وري اع رَ ٍوم لعنلورتو ُ ض لَلتا ليوةُ السوماو ا
واس باَل را
ار لو راأل رلر ا
(( لولض رن فلس لر الر ُق ررتا ل بالررأيا فلو لقد افروتلو لرى لعَلوَ اش الر ليوَ ل
ل ل
لل
ب لولض رون ألفرو لوَّت الن ل
()6
ض لَلل ٍة لسبايَُ ل ا إا لىل النا ار))
ض لَللةٌ لوُك ال ل
لوُك ال با رد لع ٍة ل
ا ()7
ا
اب لار يُو رؤ لج رر لوإا ر أل ر طلأل لكا ل إا رْثُُ لعَلري ))
َع أن ه َيام بأن َس ٍامل َع أن أَيب َعأبد ه
اَّلل خ قَ َال (( لض رن فلس لر الر ُق ررتا ل بالرأريا فلأل ل ل
ا
ا
ٍ
ول ليلورنوتلو او ُ
َع أن أَيب ا أَ ُارو قَ َال قَ َال أَبُو َا أع َفر عليه الساالم (( لضوا لعَ رموتُ رم فلو ُقالُواا لولضوا لار كلو رعَل ُمواا فلو ُقالُواا اشُ أل رعَل ُوم إ الر ُج ل

( )1سورة البقرة آية .49
( )2سورة التوبة آية .35
( )3سورة النبو آية .26-21
( )4سورة البقرة آية .125
( )5عوايل الآللئ ج 4ص.104
( )6امال الدين ج 1ص.256
( )7تفسري العياوي ج 1ص.17
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ا
ا ا
ني الس لم ااء لو راأل رلر ا ))(.)1
راْليلةل ض لن الر ُق ررتا لاَّ ار في ل ا ألبرو لع لد لضا بلو ر ل
عانا (األر ملن عمرها) مل ضشيَة البطالة
وماان احلقااائق ان قااانون (( راأللر ا ا
ش لولا لمو رون لع لم لرلهووا))( )2املسااتمد ماان اآليتااني الي اريفتني وامااا ساابق ،يت فاال ،إىل ا اوار
ر ل
قوانني أخر ابلقضاء على الفقر والتضلم وحبل مي لة البطالة مائة ابملائة ،واما سبق تفصيله ،ونضيف
البطالة ال اهرة واملقنعة
()3

ان البطالة على نوعني
القسم األول البطالة الظاهرة أو القهرية أو القسرية.
القسم الثاين البطالة املقنلعة ،وهي البطالة الواقعية احلقيقية ول ن املتقنعة بقناخ العمل واملتسرتة بر اء القوة العاملاة ،والبطالاة
اميااة وقااد ت ااون ايفيااة ..وليتض اح البحااث ايااداً ولتتضااح لنااا أض ارار
املقنلعااة قااد ت ااون ااملااة وقااد ت ااون انقصااة وقااد ت ااون ل
املبس اآليت وهو
وأخطار البطالة املقنلعة ،لنتدبر يف املثال ل
ضثال ضبسط لَبطالة املقنعة يف املورعة

()4

لنفاارتض أنااك تاادير مالرعااة يعماال هبااا اسااة ماالارعني وان املاار و اليااهرل للمالرعااة معاادالً هااو عياارة ماليااني ينااار عراقااي
وانك تد ل ل مالارخ مليون ينار وتبقى لك اسة ماليني ينار تستثمرها  -1يف تطوير املالرعة وحتساني الرتباة وواراء أاهاالة
وآالت أاثر تطوراً وأيضااً تادريب املاالارعني -2 ،إضاا ة إىل ماا صصصاه لنفساك مان مبلاه واهرل ،والفارض ان املاالارعني يعمال
ااال ماانهم يوميااً  8ساااعات وا اام يااا ون مااا علاايهم ب فاااءة وان انتاايااة املالرعااة ااملااة أل ا ااا تناات ااال مااا مي نهااا إنتااااه وان
املالارعني يستثمرو ا بي ل اامل..
واآلن ..لنفارتض انااك اسااتلدم اساة ماالارعني آخارين ،بض ٍ
الوذ وحمسااوبيات ومنسااوبيات أو ألاال إرضااائهم وإسا ا م
أو وابه ذلاك ،ول اان حياث ان مار و املالرعااة ال ياال ا (لفارض ا ااا اانا تنات ااماال اإلنتااج املتاوخى منهااا) لاذا اناك تضااطر
ل ااي تقساام نف ا املبلااه السااابق علااى دمااوخ امل االارعني القاادماء وا ااد  ..ااكذا ا رتضاانا انااك قااررت ان تااد ل اال م االارخ ماان
املاالارعني العيارة  750ألااف (بادل املليااون) هاذا يعااق اناك انقصا مان اال ماالارخ  250ألاف ينااار ويعاق انااك انقصا ماان
وار ك الذل اان صصصاً لك ولتطوير املالرعة ،مقدار مليونني ونصف..
أضرار البطالة املقنعة عََ مخسة ج ار

واحملصلة من ال ذلك أضرارة ابرية على املالارعني القدامى وا د وعلى رب العمل وعلى املالرعة وعلى اجملتم أيضاً
 -1اما املالارعني القادامى وناك انقصا مان اال مانهم  250ألاف يناار مماا يعاق ان علايهم ان يضالطوا نفقاا م (القليلاة
( )1ال ايف ج 1ص.42
( )2قة اإلسالم ال ليق ،ال ايف ،ار ال تب اإلسالمية ا طهران ج 5ص.279
( )3إضا ة للتقسيم اآلخر السابق للبطالة وهو البطالة االحت ااية والدورية واملاسسية واهلي لية وال سبق تفصيلها يف الدرس الراب (.)316
( )4أو لنفرتض انه عيرة آال والر.
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ابألكل) بنسبة  %25وهي نسبة ماذية لعوائلهم.
 -3-2واماا أنا واملالرعاة ،لفاارض ان املاار و الياهرل ا فااض بنساابة  %50وذلاك ساايقلق قاادرتك علاى تطااوير املالرعااة
(الرتبة ،األاهالة و )...وحتسني اإلنتااية إىل راة ابرية ،اما انه يقلل ،واما هو واضح ،من وار ك اليهرل.
 -4وامااا انااه يضاار ابجملتما  ،ااون اااو ة املنتجااات سااتنلفض إ اار تقلاايق امللصصااات لتحسااني الرتبااة والسااما واآلالت
وتدريب املالارعني على م ا حة اآل ات واالستثمار األ ضل لورض.
 -5وامااا انااه يضاار حااني ابمل االارعني اخلم ا ا ااد  ،ونااه علااى الاارغم ماان اسااتلدامهم وتااو ريهم ركااة عماال هلاام براتااب  750ألااف
تامن هلم مليون وهرايً.
ينار؛ إال انك يف الواق  ،وهم ورااء لك ،حرمتهم من ركة عمل أخر (م رض تو رها) اان ل
اما انك م املالارعني ا د ظلمتم يف الواق املالارعني القدامى ابقتسام ال ع ة ال اان هلم ،معهم ،رغام ان ا اد ااان
مي نهم احلصول على اع ة اديدة ااملة من ون مالامحة للقدامى أكالً.

واآلن نصل إىل البطالة املقنعة ان اساة ماالارعني ااانوا يعملاون  8سااعات ب ال طااقتهم اإلنتااياة ،ول ان بعاد اساتلدام
اسااة م االارعني آخ ارين (م ا اارض بقاااء األرض وإم انيااة العماال حماادو ة االسااابق ام ااً) ااان ااال عاماال ماان العمااال العياارة
سيعمل  4ساعات ق إذ ال دال لواثر أكالً ،وهذا يعق ا م يقضون االرب ساعات األخار يف الساات البطاالني أو يف
مياهدة التلفااز أو أاهاالة التواكال االاتماعياة امللتلفاة الا ااان مان املفاروض ان ينياللوا هباا خاارج وقا العمال ال يف وقا
العمل نفسه ،هذه هي البطالة ا الئية املقنعة ،أل انه (نصف عامل) يف الواق  ،ل نه مصنف ر ياً اا(عامل بدوام اامل).
وحينئ ٍاذ اكذا وظلفا  15مالارعااً( )1هاذا يعااق ان اال واحااد مانهم سايعمل ب ا %25مان طاقتاه اإلنتاايااة ...وه اذا ..وهااذا
الاه ما قطا النظار عان ان أيااة زاي ة عاد املاالارعني والعماال (حاني إذا اانا بضارورة يااف إذا اانا مان غااري حاااة) ياليااد
ت اليف اإل ارة ،ويعقاد عملياة التنظايم ويالياد مان ائارة امليااال الا حتادا عاا ة باني العااملني أو املاالارعني؛ إذ اال ار ادياد
انه مل يف اخله بذور نالاخ أو كراخ أو توتر اديد.

إحصاءار عن البطالة املقنعة يف الدول العربية
ه اذا الااه علااى املسااتو اليلصااي ،واآلن لننتقاال إىل مسااتو الدولااة واألمااة .واإلحصاااءات اآلتيااة عاان السااعو ية ومصاار
والعراق واملنقولة عن مصا ر معت!ة ،تلنينا عن جت ليم عناء داحة اخلطب وخطورة األمر

البطالة املقنعة يف السعادية
( ق اد وكاال عااد املااوظفني يف القطاااخ احل ااومي (اخلدمااة املدنيااة) يف السااعو ية يف ايااة الرب ا األول ماان  2018إىل حنااو
موظفا ،إذ يوظف القطاخ العام لثي العاملني الساعو يني ،ويتمياال ابألااور املرتفعاة ،يف ظال إنتااياة ال تقاارن ما
ً 1178328
ما تنفقه الدولة على هذه الوظائف .لذلك حتاول البال معا ة هاذه األزماة مان خاالل وقاف التوظياف هباذا اليا ل ،إذ قالا
ادا).
وزارة اخلدمة املدنية يف أبريل (نيسان)  ،2018إن قدرة القطاخ احل ومي على استيعاب املواطنني قل بنسبة ابرية ً
و(و ااق موازنااة السااعو ية يف  ،2019تقاادر الرواتااب واألاااور بنحااو  456مليااار رايل ،وهااو مااا يعااا ل نساابة  %53ماان
( )1صار اجملموخ عيرين.
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إمجايل النفقات التيليلية ،ونسبة  %41.2من إمجايل اإلنفاق العام) والحا ماد ضالامة هاذا الارقم يف مقابال مار و ضائيل
اداً نسبياً!.
وإَناز املاظ ا ياضي ساعة ياضيا فقط!

مث ما هي حمصله ذلك اله؟ (تيري راسة مصلحة اإلحصاءات العامة أن إجناز املوظف احل اومي هاو سااعة يف الياوم قا
ال غااري! ،يف حااني تصاال و ًقااا للمعااايري الدوليااة إىل سااب ساااعات يوميًااا ،أل أن املوظااف احل ااومي ينجااال وااهرًاي بااني  20و21
سااعة ،وابلتااايل تااد الدولااة ت لفاة أاااور ال حتصاال يف مقابلهااا عمال ،وذلااك حبساااب املااال؛ ألن ابقاي ساااعات العماال مهاادرة
و ق الدراسة وإنتااية املوظف احل ومي.
وتيااري هااذه األرقااام واملعطيااات إىل خسااائر ا حااة لالقتصااا السااعو ل ااراء البطالااة املقنعااة ،ال ا ت لااف الدولااة املليااارات
انواي ،ون تق ااد أل قيم ااة مض ااا ة للن ااات احملل ااي اإلمج ااايل .وال و ااك أن ه ااذا األم اار مس اااهم رئ ااي يف ي اال الس ااعو ية يف
سا ً
استلالل موار ها الضلمة من النف  ،خاكاة خاالل الفارتات ماا قبال هباوذ أساعار الانف يف منتصاف  ،2014واساتمرار هاذا
الوض سي ون له أ ر مدمر بال وك على االقتصا  ،حبسب احملللني).
البطالة املقنعة يف ضصر
واما مصر انه (حبسب ،هالة السعيد ،وزير التلطي واملتابعة واإلكالح اإل ارل ،كن عد موظفي احل ومة حاليًاا حاوايل
 5.2مليون ولق ،والنسبة ال ! من موظفي احل ومة يعملون يف احملليات ،موضحة أن احل ومة «تعمل على إعا ة أتهيال
املوار البيرية للمسا ة يف التليري اخل ا هاز اإل ارل للدولة».
وتبله صصصات األاور يف موازنة مصر للعام املايل ا ارل  2019 / 2018حنو  266مليار انيه)!
وإنتاج العاضل املصرق نص ساعة ياضيا فقط!

واللريااب ان حمصاالة ذلااك الااه هااي (ييااار إىل أنااه قااد خلص ا راس اةت أاراهااا احتااا تنميااة امل اوار البي ارية يف مصاار عااام
 2013إىل أن متوس إنتاج العامل املصرل  30قيقة يف اليوم(!!) ،وأوضح الدراسة أن هذا املعدل مان أقال املعادالت يف
العامل ،ويرا إىل التللف االقتصا ل ،وهو ما جيعل املوظف على السواء أوبه ابلعاطل عن العمل ،ول ن صل على راتب.
وتنيو هذه الظاهرة يف مصر بسبب أن قوانني الابال تاوزخ الوظاائف ون االلتاالام بقواعاد وقاوانني كاارمة ،ض ًاال عان تعياني
مااوظفني ال تتناسااب ماااهال م م ا الوظيفااة ال ا يعملااون هبااا وال حتقااق مصاالحة سااوق العماال ،وال ياُان العاماال الااذل وكاافته
الدراسة ابألخطر؛ وهو «الواسطة واحملسوبية» يف التعيني ،عىن املسا ة ال برية للفسا يف هذا القطاخ).
ول ن ما ذارته الوزير من علل ،مما ال يراا إىل حمصال اماا سايظهر بعاد قليال ،اماا ان (احل وماة) ساو ال تقاوم أباداً اا

ذارته من (إعا ة أتهيال املاوار البيارية للمساا ة يف التلياري اخال ا هااز اإل ارل للدولاة) اماا سيياهد املساتقبل ل ام باذلك،
واما سنوضح السبب يف ذلك.
البطالة املقنعة يف العراق

وأما العراق انه (تيري التقديرات إىل أن العراق يضم أاثر مان  4ملياون موظاف ح اومي ،وهاو ماا يعاا ل حناو  %20مان
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عاما ،ويي لون حنو  %58من عد الس ان).
القوة العاملة ،ال ترتاوح بني عمر  14إىل ً 60
و(تيااري بعااض اإلحصاااءات إىل أن البطالااة يف الع اراق تصاال إىل حنااو  ،%59منهااا حنااو  %43بطالااة مقنعااة ،وهااو النااوخ
السااا ئد يف أغلااب ماسسااات القط اااخ العااام؛ حيااث يت اادس يف إطاره ااا عااد ابااري ماان الع اااملني بي ا ل يفااوق احلالااة الفعلي ااة
للعمل).
و(ااادير ابلااذار أن أهاام مالمااح موازنااة الع اراق لعااام  2019هااو تضاالم حجاام الرواتااب ال ا تصاال إىل  %54ماان إمجااايل
املوازنااة ،إذ بلل ا صصصااات رواتااب املااوظفني واملتقاعاادين والضاامان االاتماااعي  52مليااار والر ،ب االاي ة تقاادر ب ا %15عاان
العام املاضي ،ل ن هذا األرقام يف معظمها تذهب إىل اإلنفاق على البطالة املقنعة ،يف إوارة إىل أن نساب البطالاة احلقيقياة يف
البال لن تتوقف عن الصعو ).
وإنتاج العاضل العراعي  17دعيقة فقط!

ول ن ماذا عن إنتااية العامل العراقي (أل األربعة ماليني)؟ ا ا (ال تتجاوز نسبة اإلنتااية للعامال الواحاد يف املاسساات
احل ومة مدة  17قيقة(!!) خالل مثاين ساعات ،مدة العمل الر ية يف اليوم الواحد ،وهي املدة األقل بني املوظفني العرب.
ونتج ا هااذه الظاااهرة بساابب السياسااات اخلاطئااة ال ا ا إ ارة الاابال هبااا منااذ احتاللااه عااام  ،2003إذ انتياار منااذ ذلااك
ادرا مباو ًارا ملاوار
احلاني قياام ساساة األحاالاب احلااماة بتعيااني أقاارهبم وذويهام يف املاسساات واهليئاات احل ومياة ،وهااو ماا ميثال ه ً
الاابال يف ظاال ياال احل ومااات املتعاقبااة يف جتاااوز هااذه األزمااة ال باارية ،إذ إناه يف عااام  2017حاال العاراق يف املراااال  169بااني
 180ولة يف ماور الفسا منظمة اليفا ية الدولية).
ضن األسباب الرتيسية وراء ظاهرة البطالة املقنعة

اقول ان من أهم أسباب ظاهرة البطالة املقنعة واز اي ها ابستمرارها يف بال ان العوامل التالية
أ -حرضا الناس ضن ا

يف حيازة األراضي واستثمارها

 -1حرماان النااس مان حاريتهم يف حياازة األراضاي وإحيائهااا واساتثمارها وبنااء املعامال واملصااان والياراات واملاالارخ واحلظااائر
ض لوع ا لا روْل ا
لانم) و( ل َلو ل ل ُي روم ضوا
صلنا ذلك سابقاً حيث ظهار لناا ان العمال بقاانون ( لو راأل رلر ل لو ل
والدور واملنازل ...عليها ،اما ل
ايف راأللر ا لمجيعا) و(( راأللر ا ا
ش لولا لم رن لع لم لرلها)) يو ر ركةَ عم ٍال منات ٍ للمالياني مان النااس ،إضاا ة إىل ماا لاذلك مان الفوائاد
ر ل
ر
العظمااى علااى الصااحة النفسااية وا ساادية للماليااني وذلااك نتيجااة االحت اااك املباواار ابلطبيعااة والعماال علااى األرض واستنياااق
اهل اواء الطلااق والتعاارض ألوااعة الياام ااا حتملااه ماان منااا أاثاار ماان ضاارورية ساام اإلنسااان( )1واحلراااة الدائمااة املسااتمرة،
واإلحساس ابإلنتاج ال بري ،و اسك األسرة إذ ان أعضاء األسرة يعملون يف م اان واحاد يف أااواء مبهجاة وهباد واحاد اان
من الواضح ان وحدة هد األسرة ييد من رابطها و م من ووائ عالئقها.
وهااذه املنااا الهااا ،وغريهااا أيض ااً ُ ،ارم منهااا ماليااني املااوظفني الااذين يعييااون حيااا م االسااجناء يف الااوزارات واليااراات
( )1اتو ري يتامني  Dوغريه.
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والعاملني يف غر وقاعات وأروقة تسلبهم ركة احلراة والتعرض ألوعة اليم والرايح واهلواء الطلق وغري ذلك.
حمص الته بقاااء
وحيااث ان احل ومااات ال تساامح للناااس ابسااتثمار األراضااي امل اوات إال رلااف قيااد وواارذ امااا ساابق ،والااذل ل
غالب أراضي الدولة ابئرة ،لذلك ا ا تضطر ،إلسا ات النااس ،إىل توظياف املالياني مان العماال (اماا واهدان ذلاك يف مثاال
مصاار والسااعو ية والع اراق) يف وظااائف و يااة ممااا ىفااض اإلنتاااج ل اال عاماال ،وام اا ساابق وأوضااحنا ،ماان  8أو  7ساااعات إىل
ساعة أو إىل نصف ساعة أو حني إىل  17قيقة!.
ب -التحيم يف ضصاتر الناس عّب ا ستعباد ا عتصادق

 -2وماان ذلااك يظهاار ساابب آخاار يف ااوء احل ومااات إىل التوظيااف ال بااري وال بااري اااداً للمااوظفني وهااو ساابب خفا لاي غااري
معلان ،أال وهااو السايطرة علااى مصاائر املاليااني مان اليااعب عا! (الااتح م االقتصاا ل) ممااا جيعلهام خاضااعني إلرا ة احل ومااة أو
ادر علياه
األحالاب ال و رت هلم ركة العمال ،اان اإلنساان ،عاا ًة ،يتلاو مان صاله مان العمال ومان قداناه الوظيفاة الا ت ل
الاارزق ،لااذلك انااه طبيعي ااً يبقااى خاضااعاً إلرا ة احلااالب أو ا هااة احلاامااة ال ا وظلفتااه ،والساابب ماان اهااة ان الدولااة أغلق ا
بواهه رص العمل الطبيعية ال أقرها اليارخ األقدس (ابستثمار األرض وغريها) ومن اهة ان الدولة ولارت لاه ركاة عمال
(و ي وااذب) يف مي نه م ذلك اخلالص واهلرب؟.
واللريب ان احل ومة تد الرواتب من أموال اليعب نفساه مان الانف واللااز ومان الضارائب ووابه ذلاك) وهاي ما ذلاك
تر لنفسها اليد العليا عليه بل وهي م ذلك تستعبده!
ضن ج السماء حترير اإلنسا وضن ج ا ياضار استعباده!

وذلك اله م ان منه السماء اان حترير اإلنسان هذا خلق هللا وهاذه ارض هللا عمروهاا اا وائتم واياف وائتم مان غاري
منلا ٍاة ألحااد علااي م! ول اان احل ومااات أتة إال معارضااة ماانه السااماء وإال املاليااد ماان ترايااال القاادرة ريااديها واملاليااد ماان إح ااام
الطااوق علااى مقاادرات الناااس اااي يااذلوا هلااا وىضااعوا إذ ان اإلنسااان عبااد اإلحسااان ..ولااذلك جنااد يف عامااة الاابال الداتاتوريااة
ووبهها ان املوظفني هم أول من ىرج للمياراة يف املظاهرات املايدة للدولة!
البطالة املقنعة السب يف كدين اإلنتاجية

هااذا الااه ماان اهااة ،وماان اهااة أخاار ااان البطالااة املقنلعااة تااا ل إىل ا فاااض ابااري يف ال يفيااة وإىل تاادين ا ااو ة وتباااطئ
عجلة اإلنتاج ،والسبب واضح وهو ان التوظيف الالائد عن احلد ،ال ي ون إال ألال حمسوبيات ومنسوبيات أو ضالوطات أو
ترضيات وتسوايت ،ومن الطبيعي ان (ال فاءة) ال ت ون هو املعيار حينئ ٍاذ بال ي اون التوظياف ألاال إرضااء هاذا أو ا وار
ذاك أو استسااالماً لضاال ًلااث ،وه ااذا جنااد ان امللراااات ال ئيبااة باال واملفالعااة هل اذه السياسااة إذ سااتمتو الااوزارات والاادوائر

والياراات و ،...رواالاص ال ملااون ال فاااءة الالزمااة ،وذلااك يسابب ا فاضااً يف اإلنتاايااة وا ااو ة ،امااا يساابب ظلاام ذول
ال فاءات ومن مييهم وقد يا ل ابل ثري منهم إىل الالهاد يف الابال بال وإىل هجارة ال ثاري ااداً مانهم إىل باال أخار  ،تقادر
افاءا م وتعطيهم امل انة العملية الالئقة هبم ..وهاذا يعاق ناليفااً مساتمراً لل فااءات وهجارة متواكالة للعقاول الا انفقا عليهاا
البال ال ثري ال ثري اي تصل إىل ما وكل إليه ..مث وإذا ابحل ومة ،وبسياستها اخلاطئة ،تفرذ هبم أل تفري !
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التعَي يف سيبريِ ابألعمال العبثية!
والبطالة املقنلعة هي ارمية بواه آخر أيضاً ،وذلك ال ا تعق (العبثية) ،ملن يلتفا إىل عماق املعا لاة ،و(العبثياة) عقوباة مان
أا! العقوابت ال يعاقب هبا اإلنسان لو عقل ذلك!
ومان الطرياف ان منثال لاذلك ثاال يقرباه إىل الاذهن وهاو ان احلاالب اليايوعي يف االحتاا الساو يايت ااان يعاقاب املعارضااني،
باال وااال ماان ال يعجاابهم أما ُاره يااف لااو راهباام وااونه ،بعقااوابت ماان أ هااا النفااي إىل ساايبرياي الا تاانلفض راااات احلارارة يهااا
أحياانً إىل  50راة حت الصفر أو أقل..
واان من اسوأ العقوابت ال حترق أعصاب الساجناء هاي (عقوباة العمال العبثاي) حياث ااانوا أيمارون الساجناء حبفار حفارة
اباارية اااداً يف الثلااوج مث بعااد أايم ماان احلفاار املتواكاال اانا الااثل يارتاام االتاال إىل ا اوار ،مث أيماارو م حبفاار حفاارة ًنيااة اباارية
علااى مبعاادة ايلااو ماارت مااثالً مث بعااد أايم وعناادما جيتما حوهلااا االتاال ماان الااثل اااانوا أيماارو م ما هااذا التاال األول ماان الااثل
والذهاب به إىل احلفرة الثانياة ملوهاا ومحال الاثل احملاي ابحلفارة الثانياة لايمووا هباا احلفارة األوىل ..وه اذا يساتمر هاذا التعاذيب
العبثااي أوااهراً أو ساانني ..واللريااب ان ال ث اريين اااان يصاايبهم ذلااك بياابه ا نااون أو حااني اب نااون أيض ااً إذ اااان ا ابلعبثيااة
املطلقة من هذا ا هد البدين العبثي ا بار ولفرتات طويلة!
إن البطالة املقنلعة هي عبثية اعبثية مو حفر الثل هذه ،ل نها عبثية مقنلعة! ونراو ان ال ييملنا املثل القائل
وليو و و و و و و و و و و و وون حيو و و و و و و و و و و و ووا لة ملولو و و و و و و و و و و وون كُنو و و و و و و و و و و و و ا
وادق!
انديرو و و و و و و و و ووُ لحي و و و و و و و و و ووا
لق و و و و و و و و و وود أ ر
لال رع و و و و و و و و و ووُ ل و و و و و و و و و ووا ل
ر
ل
عاء إاذا لولو و رواا
وان ال ت ااون ح وماتن ااا مم اان يعمه اام هللا تع اااىل بقول ااه (إانو و ل كُ رس و اوم ُ الر لم و رواكَ لو كُ رس و اوم ُ ال ا
ص ووم الو و اد ل
()1
ا ا
اا
ا
استايربارا)(.)2
استلوَر ل
استل ريبلو ُروا ر
ش راا ثايابلو ُ رم لوأل ل اروا لو ر
ين) و( لوإااين ُكَما لد لع راكُو ُ رم لتلوَرف لر لَلُ رم لج لعَُاا أل ابا لع ُ رم يف تاذاِن رم لو ر
ُض ردبر ل
البطالة املقنعة العبثية والبطالة املقنعة التدضريية
مث ان البطالااة املقنلعااة علااى أقسااام قااد ت ااون جملاار توظيااف عاطاال ،يف احااد الوظااائف اإلنتاايااة وإن اااان علااى حساااب
مضاره أهون من القسم اآليت
سائر العمال ،هذا ما سبق وهو على ل
وقااد ت ااون ع اا! تيااليل (الع اااطلني) يف ماسسااات وب ارام هدامااة خط اارة علااى البي ارية وذلااك اتي ااييد مصااان االس االحة
وتوظيااف مئااات األلااو ماان املااوظفني يهااا ،واكنتاااج امللاادرات وتصااديرها إىل صتلااف بااال العااامل ،وهااذه مااا تفعلااه ال ثااري ماان
احل ومات وهي تلجو إليها لتحقيق أهدا متعد ة
ملاذا كصن ا ياضار األسَحة وكبيع ا؟

ووالً حتصل هذه احل ومات على أرابح مذهلة من تصني السالح وبيعه.
( )1سورة النمل آية .80
( )2سورة نوح آية .7
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وًنياً تستوعب بذلك مئات األلو أو حاني املالياني مان األيادل العاملاة تضامن والئهاا باذلك رغام ا اا بادل ان تنيالل
ابإلنتاج املثمر ،تيللها احل ومة ابلتصني املدمر.
وًلث ااً تبي ا السااالح مللتلااف أط ارا الص اراخ ،لت ااون هلااا اليااد العليااا عل اى اااال الطاار ني ألن اليهم اا تاااج إىل أساالحتها
بيدة.
ورابعاً تُرا الدول األخر ال ال تستسلم هلا ولسياسا ا وصططا ا االقتصا ية ،ابلقوة.
لَة األرعام املفوعة يف كميار وأرابح ضبيعار األسَحة القاكَة

ولندخ اآلن للة األرقام تنطق وحسب بعض الباحثني
(زا دمل اإلنفاق العس رل العاملي من  1.14تريليون والر يف عام  2001إىل  1.76تريليون والر يف  2015ابرتفااخ
نسبته  50يف املائة .تنامى).
والاارقم مااذهل حق ااً ،وماان الواضااح ان الاادول الدميقراطيااة تبيا األساالحة لوهاادا األربعااة أعاااله وساانجد ماان اإلحصاااءات
اآلتية مناذج من ذلك وي في ان نعلم ان اال مان يقتال يف الايمن وساوراي والعاراق وليبياا وغريهاا ،كمناا يقتال رسالحة كانع يف
أمري ا أو بريطانيا أو أملانيا ،أو على ا انب اآلخر يف روسيا والصني ووبه تلك الدول.
واما الدول االستبدا ية ا ا تيرتل األسلحة هلد ني
أ -إح ام القبضة على الداخل وت ري عائم االستبدا .
ب -واستلدامها يف حروب ،صبوة حت الرما حلني يريد اللرب أو اليرق إوعال انرها ،م ول ا ريان.
وهاذه منااذج مان اإلحصااءات ونالحا يهاا ان أاا! مصا لدر ساالح للادول االساتبدا ية ،هاو الادول الدميقراطياة الا تر ا
راية حقوق اإلنسان عالية اداً!
 اورتت منطقة اليرق األوس  32ابملائة من مجي كا رات السالح يف العامل!. احتل السعو ية املراال الثاين عاملياً واألول عربياً يف وراء السالح بعد اهلند وقد ر ع نسبة وار ا ا إىل ال ة أضعا . تستور السعو ية  61ابملئة من أسلحتها من الوالايت املتحدة و 23ابملئة من بريطانيا. واه بريطانيا نصف كا را ا من األسلحة إىل اململ ة السعو ية. ااء يف املراالين الثالث والراب مصر واإلمارات على الرتتيب اواثر الدول وراء للسالح عاملياً تعااد مصاار أااا! مسااتور ل السااالح الفرنسااي علااى مسااتو العااامل رساالحة تنوع ا مااا بااني طااائرات مقاتلااة وحااامالتمروحيات و رقاطات.
 ارتف ا اس ااتريا إس ارائيل للس ااالح بنس اابة  25ابملائ ااة وا اااءت ال ااوالايت املتح اادة وأملاني ااا وإيطالي ااا ا ااوا! ال اادول املص اادرةللسالح إىل إسرائيل.
 از ا احلج اام الع اااملي لعملي ااات تص اادير األس االحة بنس اابة  10ابملائ ااة يف الف اارتة  2013إىل  ،2017مقارن ااة ابلف اارتة م اان 2008إىل .2012
10

دروس يف التفسري والتدبر ( ............................................................ )320األربعاء  12مجادى األوىل 1441 /ه

 بلل نسبة مبيعات الوالايت املتحدة  34ابملائة من مبيعات األسلحة العاملية خالل تلك الفرتة. أوكاال العقااو ال ا أبرم ا خااالل ر سااة ال ارئي األمري ااي السااابق ابراك أوابمااا الااوالايت املتحاادة إىل أعلااى مرتبااة يفتوريد السالح منذ اية تسعينيات القرن املاضي.
 احتل روسيا املراال الثاين اوا! مصدر لوسلحة يف العامل حيث ابعا اا االسالحة العاملياة ،ما ترااا بنسابة 7.1ابملائة مقارنة ابلفرتة السابقة.
 ااءت رنسا يف املرتبة الثالثة بنسبة  6.7ابملائة من مبيعات السالح عاملياً. يف املراال الراب ااءت أملانيا اوا! مور للسالح يف العامل ،رغم تراا كا را ا بنسبة  14ابملائة. احتل ا الصااني املراااال اخلااام عاملي ااً اااوا! مااور للسااالح يف العااامل ،حيااث از ا تصااديرها لوساالحة بنساابة  38ابملئااةخالل رتة الدراسة ،ومقارنة ابلفرتة السابقة.
 احتل بريطانيا املرتبة السا سة من قائمة الدول املصدرة للسالح يف العامل. از ا ت كا رت رنسا من األسلحة بنسبة  27ابملائة ،وذهب  42ابملائة من كا را ا إىل اليرق األوس ذهب لث كا رات العامل مان األسالحة إىل اا ول هاي اهلناد واململ اة الساعو ية ومصار واإلماارات العربياة املتحادةوالصني.
 ابع الوالايت املتحدة أسلحة إىل ما ال يقل عن  98بلداً ،و ل طائرات القتال والنقل االءا ابرياً منها. ُواه نصف املبيعات األمري ية من السالح لدول ابليرق األوس . وحن روسيا أسلحة إىل  47اهة ما بني ول وقوات متمر ين).وإذا أر ان ان ناادرس اآلًر اخلطاارية النامجااة عاان اسااتثمار الاادول يف تصااني األساالحة وتصااديرها ،علااى املسااتو اليلصااي
ق سنجد النتائ خطرية حقاً ،حسب مصا ر ر ية وحسب بعض الباحثني
 500ئخص يقتل ياضيا ابألسَحة النارية و...

 ميااوت مااا يقاال قلاايالً عاان  500واالق يف اليااوم يف وااني أحناااء العااامل يف ح اوا ا قتاال ابألساالحة الناريااة([ )1املصاادر"م تااب األماام املتحاادة املعااق ابمللاادرات وا رميااة" " ،راسااة عامليااة ارائم القتاال"  – ]2013ويُقتَاال معظمهاام خااارج سااياق

ااب مااا يُق ادهر بنحااو  2000آخ ارين ااروح[ .املصاادر "استقصاااء األساالحة الصاالرية"
الص اراعات .وابإلضااا ة إىل ذلااك ،يُ َ
صا ُ
]Small Arms Survey
 يعيش ما ال يقال عان ملياوين والق يف واني أحنااء العاامل حااملني نادوب إكااابت بناريان األسالحة النارياة حلقا هبام يفظرو خارج سياق الصراعات؛ وي ابد ماليني آخرون األ ر النفسي العميق الذل ىلفه العنف ابساتعمال األسالحة النارياة يف
األ را  ،واألسر ،واجملتم األوس [ .املصدر "استقصاء األسلحة الصلرية" ]Small Arms Survey
( )1وهذا يعق  3500ولق ال أسبوخ!
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 ما ياُ َقدهر بثال اة أرابخ العاد اإلمجاايل لوسالحة النارياة يف العاامل مملاوك مل ياة خاكاة  650ملياوانً مان باني  875ملياونسااالح عل ااى وا ااه التقري ااب حااني ع ااام  ،2007ل اان م اان املااراح أن ت ااون األع اادا ق ااد زا ت منااذ ذل ااك احل ااني[ .املص اادر
"استقصاء األسلحة الصلرية" .)]Small Arms Survey
اب  41يف املائ ااة م اان دم اال اا ارائم القت اال ابس ااتعمال األس االحة الناري ااة ،وترتفا ا ه ااذه النس اابة إىل  66يف املائ ااة يف
 ارتُ ا َاألمري يتني[ .املصدر "م تب األمم املتحادة املعاق ابمللادرات وا رمياة"" ،تقريار عااملي بياون اارائم القتال" UNODC
.]Global report on homicide
 َسا هج َل "ساجل األمام املتحاادة لوسالحة التقليدياة" تصاادير  1808904أسالحة انرياة يف عااام  ،2013وهاو تقادير يقاالاثرياً عن الواق ألن  25ق من الدول األعضاء أبلل السجل ببياانت بيون األسلحة النارياة .وو قااً لتقادير أاثار قاة ،ال
يقل عد األسلحة ال تيملها التجارة الدولية السنوية يف األسلحة النارية عن  4.6مليون ساالح انرل[ .املصادر "استقصااء
األسلحة الصلرية" .]Small Arms Survey
هر عااد األساالحة الصاالرية ا دياادة والااذخائر ال ا جياارل تصاانيعها ساانوايً يف وااني أحناااء العااامل بثمانيااة ماليااني سااالح
 ياُ َقاد ُوقرابة  15مليار طلقة ذخرية.
وكل ذل ضن تااثر اإلعرا

عن ضن ج السماء!

وتلك ا رائم اخلطرة الها ،وأمثاهلا اثري ،ما هي إال بعض آًر اإلعراض عن منه هللا تعاىل يف احلياة إذ يقول (ا رد ُ َُواا ايف
()1
ا
ٍا
ول نلو رفسووا باَلو را
لحيلووا
لحياهووا فل ليألمنووا أ ر
واس لمجيعووا لولضو رون أ ر
ول النو ل
وري نلو رفو ٍ أ رلو فلسوواد يف راألل رر ا فل ليألمنووا علوتلو ل
السوَ ارم لكافووة) و(ألنو ُ لضو رون علوتلو ل
()2
ٍ
كب األموال والنقو والطاقات والقاو العاملاة يف اإلنتااج املثمار،
الن ل
اس لمجيعا) من اهة ،ونتيجة انتهاج منه التحول من ل
إىل عها عاً ابجتاه التصني امل لدمر بدل ان تتاح الفركة لعيرات املاليني من النااس يف واني أراااء األرض ،ليقوماوا إبحيااء
أراضي هللا الواسعة ابلالراعة والرعاي واإلنتااج لتلاف أوا اله ،ياتم الاال لج هبام ،وابملالياني ،يف كاناعة األسالحة وإنتااج امللادرات
وغري ذلك ،بعد ان حرموا من رص العمل احلر اليريف املنات يف أرض هللا ليتحولاوا ،واماا سابق ،إىل عبياد للح وماة يعملاون
اات متتاليا ٍاة ماان سلسا ٍ
رااار ،ولييا لوا حلقا ٍ
ااج ال يسااتهد إال تاادمري البااىن التحتيااة والبيئااة وإهااالك
الة طويلا ٍاة ال متناهيا ٍاة ماان إنتا ٍ
()3
ا
ا ا
ا
ا
واد)
ول لواشُ ُام و ا الر لفس و ل
احلاارا والنساال قااال تعاااىل ( لوإذا كل و لواىل لس ووعَ يف راأل رلر ا ليُو رفس و لد في ووا لويُو ر َ و ل ا رلو رور ل لوالن رس و ل
وامليا لة ان ( لوإاذا كلو لواىل )...اانا – عااا ة – ظاااهرة علااى مسااتو األ ارا  ،وكاابح اآلن ظاااهره وليااة تقااف وراءهااا أهاام
ح ومات العامل! وامليت ى إىل هللا تعااىل ،واألمال ،بعاد الادعاء ،باوعي الياعوب وإكارارها علاى املطالباة حبقوقهاا املساتلبة ،وهللا
الناكر اهلا ل سواء السبيل.
وتا ر دعااان ا ا مد هلل رب العاملني و ََ هللا عََ حممد وال الطيبني الطاهرين

( )1سورة البقرة آية .208
( )2سورة املائدة آية .32
( )3سورة البقرة آية .205
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