
 ه1443/  اآلخرربيع  4األربعاء  ...........................................................( 331)والتدبر  التفسيردروس في 

1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا 
أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.الدائمة األبد
 اإلحسان شرط قبول األعمال

 و
 خفض العملة ظلم وعدوان

(4) 
ُْْربد  قال اهلل العظيم: ْحسداِن َوإيتداِء ِ ل اْل اداِء َواْلُمْنَردِر وَ   َويَدْنهد   ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعدْدِل َواإْلِ ْْ اْلبَدْغدِي َعدِن اْلَف

 .(1)يَِعُظُرْم َلَعلَُّرْم َتذَكَُّرونَ 
والبحث يدور، يف هذه احللقة، عن حمورين: حمور اإلحسان كشرط من شرائط قبول األعمال، وحموور العودل علوى 

 :وهو )قيمة العملة( مفرداته ومصاديقهأهم مستوى أحد 
 شروط الصْة وشروط الْبول

اً من شرائط قبول العمل، ولتوضوي  هوذا املفهووم ال بود ان نستحنور ان اإلحسان، باعتباره شرط المْور األول:
 الشروط على قسمني: شروط الصحة، وشروط القبول.

كالطهارة من احلدث األكو  واألغو ر   ،أما شروط الصحة، فهي تلك الشروط اليت يفسد العمل من دوهنا ويبطل
 أجنب مثاًل. يف الصالة؛ إذ تبطل الصالة من دون الوضوء أو الُ سل ملن

العمول ويسوقط التيليوال وال يسوتحق العبود العقواب  مون دوهنوا فهوي تلوك الشوروط الويت يصو  ،وأما شروط القبول
 أيقبوووول منووووه العموووول تعوووو  انووووه ال يسووووتحق بووووه الثووووواب علووووى اهلل تعوووواىل )مووووي إتيانووووه الواجووووب موووون دوهنووووا، ولينووووه ال يُ 

غوري املقبوول ر العمول يفس وكموا غري ثابت ملخلوق أبوداً(  وعال  جلاالستحقاق الثانوي إذ االستحقاق األويل على اهلل 
 .األمر املتعلق به ال يورث القرب إىل اهلل تعاىل وان كان دافعاً للعقاب مي امتثال العمل الذي أيناً بانه

اهلل  واملثال املعروف لذلك حنور القلب يف الصالة إذ تص  الصالة من دونه وال تبطل ولينها ال تعد  مقرب وة إىل
 تعاىل بنفس نسبة عدم حنور القلب وال موجبة للمثوبة بنفس النسبة.

فووان املشووهور بووني الفقهواء اسووتناداً للروايووام اليثوورية عوودم قبووول  واملثوال اخخوور املشووهور أينوواً واليووة أهول البيووت 
 من دوهنا باطل. األعمال إال هبا فهي شرط القبول لدى املشهور وقال األقل باهنا من شروط الصحة وان العمل

                                                           

 .09سورة النحل: اخية  (1)
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 واألبيام التالية تصو ر شرطية احملبة يف قبول األعمال:
 لددددددددددددددو بن عبددددددددددددددددا  بتدددددددددددددد  بالصددددددددددددددالْاِ   دددددددددددددددا  

 

 وودَّ كددددددددددددددددددددددددد   بددددددددددددددددددددددددي  مدر ددددددددددددددددددددددددد   وولددددددددددددددددددددددددي 
 

 وصددددددددددددام مددددددددددددا صددددددددددددام صددددددددددددواما  بدددددددددددد   ددددددددددددد ر
 

 وقددددددددددددددددام مدددددددددددددددا قدددددددددددددددام قوامددددددددددددددددا  بددددددددددددددد  مددددددددددددددددل  
 

 وحددددددددددن مددددددددددا حددددددددددنَّ مددددددددددن فددددددددددر  ومددددددددددن ُ ددددددددددَنن  
 

  وطددددددددددداف مدددددددددددا طددددددددددداف حددددددددددداف   يدددددددددددَر ُمنتعددددددددددد 
 

 وطدددددددددددار فدددددددددددي ال دددددددددددو    يددددددددددددأول إلددددددددددد  بحدددددددددددد
 

 و دددددددددددام فدددددددددددي البْدددددددددددر مأمو دددددددددددا  مدددددددددددن البلددددددددددد  
 

 يرسددددددددددددددو اليتددددددددددددددام  مددددددددددددددن الددددددددددددددديبا  ُكل ِهددددددددددددددمُ 
 

 وُيطدددددددددددددددددددددعم ال اـعددددددددددددددددددددديَن البُدددددددددددددددددددددرَّ بالَعدددددددددددددددددددددَس  
 

 وعدددددددددددددددداَا فددددددددددددددددي النددددددددددددددددداس   فددددددددددددددددا  مددددددددددددددددد لفة
 

 عدددددددددددار مدددددددددددن الدددددددددددذ   معصدددددددددددوما  مدددددددددددن ال لددددددددددد  
 

 مدددددددددددددا كدددددددددددددان  لددددددددددددد  يددددددددددددددوم الْادددددددددددددر ينفعددددددددددددده
 

ددددددددددددددددددددد   بميددددددددددددددددددددر  ُْ  المددددددددددددددددددددد منين عدددددددددددددددددددددلي إ  ب
 

يَددا َعِلدددي  َ  الروايووام اليثوورية الوووواردة موون طوورق اخلاغوووة والعامووة كوووو علووى اشووولاط الواليووة يف قبووول األعموووالوتوودل 
ب ددَ  ِإ َّ ُمددْ ِمنَل َوَ  يُدْبِغُ ددَ  ِإ َّ ُمنَدداِف َل  ِْ َدَق يَددا َعِلددي  طُددوَب  ِلَمددْن َبَحبَّددَ  َوَصددو واإلميووان شوورط قبووول األعمووال (1)ُي

َبل   :وباإلسوناد عون أيب ةواة الثموايل قوال: قوال لنوا علوي بون احلسوني  (2) َ بِفيَ  َوَوْي َل ِلَمْن بَبْدَغَ َ  وََكَذَب 
داِع َمدا بَددْينَ  َْ داَل: َبمَّدا َبْفَ دُ  اْلِب َْ ُْْلنَدا: اللَّدُه َوَرُ دوُلُه َوابْدُن َرُ دوِلِه َبْعلَدُمَ فَد َْاِع َبْفَ ُ ؟ فَد داِمَ َولَدْو َبنَّ  الدر كْ اْلِب َْ ِن َواْلَم

َر  ُوحَل  َر َما ُعم  ُْدوُم اللَّْيدَ  ِفدي َ لِدَ  اْلَمَرداِن  رَُج   ُعم  ِفي قَدْوِمِه بَْلَف َ َنة  ِإ َّ َخْمِسديَن َعامدا  َيُصدوُم الندََّهداَر َويَد
َفْعددُه َ لِدد َ  ددَي اللَّددَه َعدد َّ َوَجدد َّ ِبَغْيددِر َوَ يَِتنَددا لَددْم يَدندْ ِْ و)كتوواب سووالم ابوون أيب عموورة، عوون أيب ةوواة قووال:  (3)َشددْي ا   ثُددمَّ َل

  ُكْنددُ  َمددَع بَبِددي َجْعَفددر   َُْددوُم اللَّْيدد ُْْلددُ : ُجِعْلددُ  ِفددَداَ  يَددا ابْددَن َرُ ددوِل اللَّددِهَ قَددْد َيُصددوُم الرَُّجددُ  الندََّهدداَر َويَد فَد
 ُه َ  يَدْعِرُف!َويَدَتَصدَُّق َوَ   َدْعِرُف ِمْنُه ِإ َّ َخْيرا  ِإ َّ بَ َّ 

ددَم بَبُددو َجْعَفددر   َعددة  َعلَد  َظْهددِر اأْلَْرِ َ لَددْو َبنَّ َعْبدددا  لَددْم يَدددَ ْل قَداَل: فَدَتَبسَّ ْْ دداَل: يَدا ثَابِددُ  بَ َددا ِفددي َبْفَ ددِ  بُد َْ َ فَد
َْاِم َحتَّ  يُدَفاِرَق الد  ْدَيا َلْم يَدْعِرْف َوَ يَدتَدَنا لَ  َفْعُه َ ِلَ  َشْي ا  َ اِجدا  بَدْيَن الر ْكِن َواْلَم  .(4)ْم يَدندْ

يَدا ُمَعلَّد  لَدْو َبنَّ َعْبددا  َعبَدَد اللَّدَه ِماـَدَة َعدام  َمدا  :روي باإلسناد عن املعلى بن خنويس قوال: قوال أبوو عبود اهلل 
َُْط َحاِجَباُه َعلَ  ُْوُم اللَّْيَ  َحتَّ  َيْس َْاِم َيُصوُم الندََّهاَر َويَد نَدا بَدْيَن الر ْكِن َواْلَم  ْ َْ َِ   ِب َرمدا  َجدا ََ َِْي تَدَراِقيدِه  نَدْيِه َويَدْلَت   َعيدْ

 (5)َلْم َيُرْن َلُه ثَدَوابَل 
                                                           

 .192ص 2و قم، ج آللئ، دار سيد الشهداء ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل ال (1)
 .  261ص 1، دار العامل للنشر )جهان(، جالشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا  (2)
 .245ص 2الشيخ الصدوق، من ال حينره الفقيه، مؤسسة النشر اإلسالمي و قم، ج (3)
 . 10: 1، اليايف  055ح 424: 1جامي أحاديث الشيعة  (4)
 . 104، عقاب األعمال :  09، احملاسن :  056ح 424: 1شيعة جامي أحاديث ال (5)
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اْلَ ُمدددوا  :قوووال: قوووال رسوووول اهلل  روي باإلسوووناد عووون عبووود الووورةن ابووون أيب ليلوووى، عووون احلسوووني بووون علوووي 
َو يدَ  َُ َِْي اللََّه َو َ  اْلبَدْيِ  فَِإ َُّه َمْن َل َْ َ  اْلبَدْيِ  َدَخَ  اْلَ نََّة ِبَاَفاَعِتَناَ َوالَِّذل  َدْفِسي بِيَدِدِه َ  يَدْنَتِفدُع َمَودَّتَدَنا َب َْ َود  َا َب

َنا  (1)َعْبدَل ِبِعْلِمِه ِإ َّ ِبَمْعرَِفِة َحْ 
ومييووون التمثيووول لشووورط القبوووول بقمثلوووة عرفيوووة قريبوووة إىل الوووذهن فلوووو انوووك طلبوووت مووون غوووديقك قرضووواً بوووال فائووودة، 

، ولودى اهلل تعواىل، بوالقبول التوام، ولينوه لوو أقرضوك موي عملوه لوديكحلام فقود أكمول اإلحسوان وحظوي فققرضك با
وال  إليووك لووديك بووالقبول وال يفيووده ذلووك قربوواً ه عملُووال حيظووى  ،إهانووة فانووه وإن قنووى حاجتووك إال انووه حيووث أهانووك

 حبط عمله هبتيك.ا حيثيستحق به املثوبة 
لوواوم العقوود إن ل ة، مشووروط بيوهنووا غووحيحة غووري فاسوودة، فعوودم فسووادها شوورط  اإلنسووان للفاكهوو مثووال رخوور: شووراء

شورط غوحته، ليون  فانوه ال ييوون غوحيحاً مون دوهنوا فهوي حين وذ  إن كانت قيوداً ارتيازياً، وأما  الصحة شرطاً  اعت نا
 ، واملثال للتقريب إىل الذهن فقط.شرط القبول والرغبة ال شرط اللاوم والصحةنظافة الفاكهة 

 إلحسان شرط من شروط قبول اهلل للطاعا ا
 وغوومت   يت  واملسووتفاد موون بعووا الروايووام ان اإلحسووان إىل اإلخوووان شوورط قبووول األعمووال تعوو  انووك مهمووا غوول  

 مسووك اخلتووامت وحججووت واعتموورم وأموورم بوواملعروف وهنيووت عوون املنيوور، إال ان ذلووك إذا  وورد عوون سوويووت و   وزك  
قبووول عنوود اهلل تعوواىل، تعوو  انووه ال يقربووك إليووه، وال حيببووك لديووه وال تسووتحق بووه باإلحسووان إىل اإلخوووان، كووان غووري م
لوك اًل، وهذا يعو  انوك إذا أردم القورب إىل اهلل تعواىل عو  عباداتوك فوال مييون عليه الثواب الذي ألام به نفسه تفن  

ثوابوه فوال حموي  صول علوى حتحمبتوه لوك أو ان تيسوب إذا أردم انوك كموا   اإلخووانذلك إال بشوفعها باإلحسوان إىل 
 اإلحسان.طريق لك إال ع  سلوك 

ْحَسدداُن فقوود ورد عوون اإلمووام اليوواام عليووه الصووالة والسووالم  ِإنَّ َخددَواتِيَم َبْعَمدداِلُرْم َقَ دداُء َحددَواـِِن ِإْخددَواِ ُرْم َواإْلِ
َبْ  ِمْنُرْم َعَم َل  َِإَلْيِهْم َما َقَدرُْتمْ  ْْ ُْوا بَِنا َحن وا َعَل  ََوِإ َّ َلْم يُد َْ ْم تَدْل  .(2)ِإْخَواِ ُرْم َواْرَحُموَُ

والرواية غرحية يف عدم قبول أي عمل من اإلنسان إذا مل يقِا حوائج إخوانه ومل حيسن إليهم، مموا يعو  انوك إذا 
واحلاجوة قود بالقبول اإلهلي فقحسن إىل بعا اإلخوان أو أقا حاجتوه،  أعمالك، بل أي عمل لك،أردم ان ختتم 

أو حلوول مشوويلته  ه موون السووجن إن كووان مظلوموواً،التوسووط لتاو ووه أو إلطووالق سووراح وقوود تيووونتوووفري قوور  لووه  تيووون
حىت بتقود  ، وقد تيون غالح بينه وبني جاره أو شرييه أو زميله أو قريبه، وقد تيون اإليف دائرة من الدوائرالعالقة 

                                                           

 . 61، احملاسن :  4، أمايل املفيد :  114، أمايل ابن الشيخ :  054ح 424: 1جامي أحاديث الشيعة  (1)
الصووري، ، وكتواب قنواء حقووق املوؤمنني للشويخ أبوو علوي 340ص 42العالمة اجمللسي، حبار األنوار، مؤسسوة الوفواء و بوريوم، ج (2)

 .34ص 1إلحياء اللاث، ج مؤسسة رل البيت 



 ه1443/  اآلخرربيع  4األربعاء  ...........................................................( 331)والتدبر  التفسيردروس في 

4 
 

  اإلحسان للمرأة وألهل الدار، فذلك هو غري  قولوه املنال كنوع منمناله أو يف الطعام له أو غسل األطباق يف 
 َبْ  ِمْنُرْم َعَم َل ْْ  .َوِإ َّ َلْم يُد

بوالقبول بوان  أعمالوكفتعو  انوك إذا اردم ان ختوتم  ِإنَّ َخدَواتِيَم َبْعَمداِلُرْم َقَ داُء َحدَواـِِن ِإْخدَواِ ُرمْ وأما مفردة 
اسوتعارة مون خوتم املظوروف فوان ( َخدَواتِيمَ ، و)وأقوا حووائجهمفقحسون لخخووان  ملفام أعمالوك وهوي مقبولوة لق ت

امللووووك والشخصووويام واملسوووؤولني، ورتوووا غوووريهم أينووواً، كوووانوا إذا أرادوا إرسوووال رسوووالة وضوووعوها يف مظوووروف وأغلقووووه 
ينيشال  ان ذلك سوف تجسس عليه إذستطلي ما فيه ويُ صان من ان يُ ف  ويُ وذلك أواًل: كي حيُ  ،وختموا عليه خبتم

عود  إرسواهلا ر اخلتم، وثانيواً: كوي تيوون للرسوالة رويوة واعتبوار وحجيوة وقبوول، وإال مل يقبلهوا الطورف اخخور أو سِ كُ   إذا
حلرمتووه أو إالووااًل لواجووب أخالقووي عووريف عقالئووي، وكووذلك أعمالووك الصوواحلة موون غووالة وغوويام  موون دون خووتم انتهاكوواً 

كووي اإلخوووان  فقختمهووا باإلحسووان وقنوواء حوووائج  صووونة حمفواووةسووليمة م السووماءرب  وغريهووا إذا أردم إرسوواهلا إىل 
 .واحلف  والصون وكي حتظى بالقبول –روية  –تيون معت ة 

 العدل عل  مستوى بعض المفردا : قيمة العملة
 العدل على مستوى بعا مفرداته ومتظهراته المْور الثا ي:

الوووذي هنوووى عنوووه تعووواىل   وووي واملنيووور والفحشووواء،مووون أهوووم مصووواديق العووودل والوووذي يقابلوووه يف ا انوووب اخخووور البإن 
ادداِء َواْلُمْنَردِر َواْلبَدْغديِ   َويَدْنهد بصوري  القوول  ْْ حمافظوة احليومووة علوى قيموة العملوة يف حودها الطبيعووي  (1)َعدِن اْلَف

 توودخلالسوووق احلوورة موون دون  قواعوودسووب حبال طوواء الووذي تسووتند إليووه وتعادلووة العوور  والطلووب حبجووم وكميووة املتقوووم 
والطلوب، وال بود مون ان نوضو  ذلوك بشويء مون التفصويل املبسوط الوركنني: العور  بوقي واحود مون وتالعوب خارجي 

 فنقول: ان السرقام على قسمني:
 السرقا  المراوفة

لسوة، ، ع نووة أو خِ أو الشوركة يدخل الودار وهي معروفة إذ ان كل ل السرقام الصرحية امليشوفة  الْسم األول:
وكوووذلك كووول حيوموووة تصوووادر أراضوووي النوووا  أو  ،أو جمووووهرام أو وثوووائق فهوووو سوووارق ميشووووف فيسووورق منهوووا أموووواالً 

وهووذا النوووع موون السوورقام يعرفووه كافووة النووا ،  ،شووركا م أو تتهوودد موون ال يشووركها يف أرباحووه، فهووي سووارقة دون ريووب
 ويقاومه إن استطاع.وبشاعته قبحه مدى لذلك فان اليل يشعر به ويعرف 

 السرقا  المْنعة
السوورقام املقنعوة، وهووي علوى أقسوام ومنهووا سورقة القووة الشوورائية للعملوة، وهوذا النوووع مون السوورقام  سدم الثدا ي:الْ

                                                           

 .09سورة النحل: اخية  (1)
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سوورقه موون أمووواهلم يشوويل مل يوودركوا انووه  علموووا بووهوقوعووه وإذا بغالووب النووا   يعلوومأشوود خطووورة موون النوووع األول إذ ال 
كووان ميينوك ان تشولي هبوا منووااًل و مليوون دينوار  مائوةوليون بقفواز حريوري، وعلوى سووبيل املثوال: فانوك لوو كنووت متتلوك 

إال حين وذ  سرق منك  سني مليوون دينوار فرضواً فوال ميينوك ان تشولي إذا السارق امليشوف فان من مقة مل مثاًل، 
إذا خفنووت قيمووة العملووة بقوورار أو طبعووت  واملسووتبدة منهووا  سووني موولاً، أمووا السووارق املقنووي، احليومووام الدميقراطيووة 

، فعلوى خبفوا قو وا الشورائية قيمتها وذلكتسرق من  بدل ان تسرق من العملة نفسها ، فاهنام أك  من النقدكميا
بيوودك اخن )ولووذا قوود ال تشووعر بووان سوورقة قوود حوودثت( إال انووك ال ميينووك ان ال توواال ان املووقة مليووون دينووار الوورغم موون 
 ا إال  سني ملاً فيما لو افخفنت قيمتها إىل النصال.تشلي هب

 عوام  ا خفا  العملة
الويت نا هنا نسوتعر  عواملني مون أهوم عواملهوا و والفخفا  العملة أسباب عديدة قد تصل إىل عشرة أسباب، لين

 كاخيت:، والا  من أموال الشعب املقنعة تشيل سرقام احليومام
 خفض العملة بْرار من الْرومة

بقورار سولطوي  اليووانخفا العملة بقرار من املصرف املركاي، وذلك كما تصونعه الصوني إذ خفنوت قيموة  :بو   
عو  يف الوقوت نفسوه السورقة مون مليوار واربعموقة مليوون غوي ، مون القووة الشورائية ذلوك ي ألجول مصوات تصوديرية ليون
 .لألموال اليت تصل بقيديهم

بري وضوعال والذي يرى اخل اء انوه نواتج عون سووء التود عراقي قيمة الدينارواملثال اخخر: خفا املصرف املركاي ال
ويف عمووق الووامن كووان يعووادل دوالراً واحووداً، ) ألووال ومووقيت دينووار كوولحيووث كووان  اليفوواءة يف إدارة املوووارد واسووتثمارها، 

كوول ألووال و سوومقة دينووار يعووادل   أغووب الوودينار أقوووى فووققوى( مث خفووا املصوورف املركوواي العراقووي قيمووة الوودينار حووىت 
الوذي يعود الوجوه اخخور الفخفوا  قيموة )مما سب ب غالء السلي واخلدمام وارتفاع أسوعار كول شويء،  (1)دوالراً واحداً 

الوودينار( وذلووك يعوو  انووك إذا كنووت تسووتطيي ان تشوولي سووابقاً منووااًل تووقة وعشوورين مليووون دينووار فانووك ال تسووتطيي ان 
ولوو ن كانووت  مليووون فقووط، 129إىل قوووة  تنا لووتمليووون  159أي أن قوووة الوووتشووليه اخن إال تووقة و سووني مليووون دينووار 

العملوة يسواعد علوى زيوادة نسووبة قيموة خفوا  ألناحليوموة الصوينية تفلسوال ذلوك بوو)التااحم( موي مصولحة التصوودير )
أكو  حجمواً هلوو العملوة قيموة السورقة مون عاموة الشوعب عو  خفوا مقودار رغم اهنا ليست غحيحة ألن  الصادرام
وز السوورقة موون شووخ  ملصوولحة شووخ  رخوور  وو، إضووافة إىل انووه ال (2)وناملصوود ر الوويت حيصوول عليهووا نووافي املبيثووري موون 

تلوك مثول هوذه احلجوة؛ إذ اهنوا ال تعتمود إال ان احليوموة العراقيوة ال مت االقتصواد(حبووث تفصويله يف  ود وغري ذلك مما 
                                                           

 هذه األرقام تقريبية. (1)
 إضافة إىل ان احليومة، هي اليت حتصل على ح  وافر من منافي التصدير، على حساب باقي الشعب وحىت املصد رين أيناً. (2)
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اهنا مل تعتمد سياسوة تصوديرية نشوطة  على تصدير خدمام وسلي غري النفط كمصدر أساسي لتنشيط االقتصاد كما
 .تستمد قو ا من خفا قيمة العملة

 طباعة النْد بأكثر من الغطاء المتوفر
ال طواء املتووفر لوه، فلوو فور  ان احليوموة كانوت متتلوك طباعة احليوموة للنقود بوقكثر مون  ع خفا العملة  ثا يا :

عشورين مليوار  ان هلوا ان تطبويفوذلك يعو   (2)م بعشرين ألال دوالر مثالً قي  وكان كل كيلو يُ  (1)مليون كيلو من الذهب
أو موووا  ، فلوووو اسوووتخرجت مليوووون كيلوووو رخووور مووون الوووذهب كوووان هلوووا ان تطبوووي عشووورين مليوووار أخووورىأو موووا يعادهلوووا دوالراً 

قيموة الودوالر فوان مل تستخرج ذهوب أغواًل وموي ذلوك طبعوت عشورين مليوار دوالر أخورى إضوافية،  إذا ، لينهادهلايعا
أو أكثوور، حبسووب توودخل عواموول أخوورى، سووييولوجية وغريهووا، وتشووري إىل جانووب موون  إىل النصووالسووتنخفا حين ووذ  
ألن الووورق ال فوولة معينووة،  تشووري إىل متوسووط كميووة النقووود يف االقتصوواد خووالل Mو MV=PTذلووك معادلووة فيشوور 

  مونتتووزع قيموة املليوون كيلوو علوى أربعوني مليوار بودالً ، وعلوى ذلوك قيمة له بل قيمته بال طاء واخللفية وما حيمي اهوره
عووور  النقووود إىل  بطباعوووة احليوموووة عشووورين مليوووار أخووورى، يايووودتوزعهوووا سوووابقاً علوووى عشووورين مليوووار، وبعبوووارة أخووورى: 

إىل  بووووذلك القيمووووة نخفاتووووف السووووعر ارتفوووويوكلموووا زاد العوووور   يف ال طوووواء واملسووووتند، زيووووادة واقعيووووةالنوووعال موووون دون 
، وذلووك ألن موون سورقة القوووة الشورائية لوودى النوا  مشوهور فهوذا نوووع متاموواً، (3)يف غووورة حتييود سووائر العوامول النصوال،

املصوورف املركوواي  نتيجووة طباعووةدوالر،  599موون كووان ميتلووك ألووال دوالر مووثاًل فووان قيمتووه توونخفا إىل النصووال، أي 
 .ل  هذه الفاجعة بقموال كافة النا  على امتداد الوطنوحت ِ  ،مليار 29تقدار ضافية للعملة اإل

 ا خفا  الدو ر بربعين مرة!
افخفنوت قيمتووه منووذ  حوىت لقوودافخفوا  قيمووة الودوالر املتواغوول،  اليامنووة وراءاألساسوية  األسووبابذلووك مون ويعود 

! وهوذا يعو  ان أربعوني ألوال دوالر العديود مون اخلو اءحبسوب  ، أي أربعوني ضوعفاً،وحىت اخن أربعوني مورة 1043عام 
، بعبوووارة أخووورى: إذا كوووان تقووودورك ان تشووولي بووواأللال دوالر عوووام ألوووال دوالر فقوووط مووون قيمتوووه السوووابقة اخن تسووواوي

عام : كان ميينك ثالثةسيارة واحدة فخمة فانك ال تستطيي ان نشليها اخن إال بقربعني ألال دوالر! بعبارة  1043
 ان تشوولي بووقربعني ألووال دوالر أربعووني سوويارة أمووا اخن فووال ميينووك ان تشوولي هبووا إال سوويارة واحوودة! وهيووذا 1043

 .هاوغري  اضيواألر  املنازلقيمة  حل  هذا البالء على
                                                           

 طناً تقريباً. 323طن ا من الذهب تقريباً، بينما متتلك السعودية  3133( حوايل 2921متتلك أمرييا حالياً عام ) (1)
الوذهب ترتفوي قيمتوه وتونخفا، والودوالر كوذلك، فقود بل وت قيموة الييلوو مون الوذهب أحيانواً إىل  سوني ألوال دوالر وأكثور، كموا  (2)

 افخفنت إىل أقل من ثلث ذلك يف سنني خمتلفة.
 .هاكسرعة دوران النقد، ونسبة االستهالك أو االدخار وغري  (3)
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 ف  بمريرا ارتباط الدو ر بالذَ 
مث اسوووتقر األمووور عوووام 1041إىل ان الووورئيس األمرييوووي نييسوووون فوووك ارتبووواط الووودوالر بالوووذهب عوووام  ذلوووكويعوووود 

دوالرام بقودر موا متليووه  توووف راحلوورب العامليوة الثانيوة بوان  هنايوةوكانوت أمرييوا قود تيفلووت يف بريتوون وودز  ،(1)1043
كووي ييووون الوودوالر هووو العملووة املتداولووة والسووائدة عامليوواً   مل الصووناعي )وغووريه بووالتبي(موون الووذهب، وتعطيهووا لوودول العووا

تلوووك الووودول مووون  رجووويتُ الوووذهب تقووودار موووا مووون ان تعطيهوووا بووو، أرادم اسووولجاع الوووذهب دول العوووامل موووىتلووووتيفلوووت 
األوروبيوة ودول العوامل فطبعوت مون الصوناعية ، لين الذي حدث ان أمرييا قامت خبيانوة الودول الدوالرام إىل أمرييا

طوووت ألوروبوووا أوراقووواً أعاهنوووا غطووواء، أي  طبعوووت أوراقووواً ماليوووة مووون دونقكثر مموووا متتليوووه مووون الوووذهب، أي بوووالووودوالرام 
كانوت متتلووك   أمرييووا، فلووو فرضونا (2)سورقة خفيووة مون أموووال العوامل ممووا شوي ل ذلووكموون الوذهب،  غطواء)دوالرام( بوال 

طبعووت مووقيت مليووار مووثاًل،  ،سوور اً وخيانووة ،، لينهووادوالر مليووار مائووة سووة ماليووني كيلووو موون الووذهب كووان هلووا ان تطبووي 
كتشوفت الودول األوروبيوة ذلوك تعالوت أغووا ا حمتجوة علوى هوذه السورقة املقنعوة لتمول حرب فيتنام وغريهوا، وعنودما ا 

األمرييوي تقتنوى االتفاقيوة السوابقة بوان يرجوي إليوه الوذهب، أي  الفرنسوي، الورئيس   وهنا طالوب شوارل دي وول الورئيسُ 
ب، ليون نييسوون أعلون، وبالقيموة الصوحيحة األغولية الوذهذهبواً لفرنسوا عطوي معادهلوا تو  ادوالرا وأمرييا ستلم بان ت
ان أمرييوووا مل تعووود متيفلوووة بالعمووول بوعووودها وعهووودها واتفاقهوووا السوووابق ب و ، فوووك ارتبووواط الووودوالر بالوووذهغوووالفةبيووول 

دوالرام طبعووت اهنووا خمادعووة ال متلووك تلووك اليميووة موون الووذهب إذ  كوهنووابتسووليم الووذهب مقابوول اسوولجاع الوودوالر )
نتيجوة انيشواف افخفنوت قيموة الودوالر و انيشوفت السورقة األمريييوة،  ( وهيوذابيثري من الذهب املتوفر لوديهاأكثر 
 ، وألسباب عديدة أخرى.األمر

 كيف يار  خفض العملةَ  رقة حرومية؟
وليووي يتنوو  أكثوور كيووال ان احليومووام تسوورق موون أموووال الشووعب عوو  خفووا قيمووة العملووة، نووذكر وجهوواً رخوور 

دفي للموووافني، موون جنووود ومعلمووني وموووافني يف الوووزارام وهووو ان احليومووة لووو كانووت توو إضووافة إىل مووا سووبق للسوورقة
املاليني، مثاًل ما يعادل تريليون دينار أي مليار دوالر )على فر  ان  إىلخالف ابني مآم  يلاوحونوأشباههم وهم 

عب تبيوي الونفط وهوو ملوك الشو فإهنواسعر الدوالر ألال دينار( فان احليومة حيث اهنوا دولوة ريعيوة تعتمود علوى الونفط 
، لينهووا مووي املخصصووة للموووافني مووا يعووادل مليووار دوالر ي تريليووون دينووارومنهووا فتحصوول علووى مليووارام الوودوالرام، 

 فإهنوواختفوويا سووعر الوودينار إىل النصووال مووثاًل )عوو  طبووي الوودينار تقوودار النووعال، أو عوو  قوورار موون املصوورف املركوواي( 

                                                           

 ق حول ذلك.سيقيت رخر هذا املقال، اليالم الدقي (1)
 وسب ب تصدير التنخم إليها. (2)
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وحيوووث افخفنوووت قيموووة الووودينار إىل  (1)ونووواً منهوووا للمووووافنيييلستشووولي باملليوووار دوالر تريليوووونني مووون الووودنانري فتووودفي تر 
النصال فهذا يعو  ان املواوال الوذي كوان يسوتلم مليوون دينوار سوابقاً يسوتلم اخن يف الواقوي نصوال مليوون دينوار فقوط 

 .فقط ية هي تقدار نصال مليونوإن كان احلجم مليوناً لين القوة الشرائ
مل من األر  )على أسا  كل مل عشرة رالف  مائةبعبارة أخرى: كان سابقاً تقدوره ان يشلي باملليون ديناراً 

مووولاً )ألن الووودينار افخفنوووت قيمتوووه إىل النصوووال بينموووا بقيوووت قيموووة  59إال دينوووار( لينوووه اخن ال يسوووتطيي ان يشووولي 
 (.األر  على حالتها الطبيعية

وذلووووك كلووووه طبعوووواً مووووي حتييوووود سووووائر العواموووول ذام املدخليووووة يف ارتفوووواع وافخفووووا  قيمووووة األر  أو سووووائر السوووولي 
 .(2)واخلدامام، وإال فان ال الء قد ييون أكثر، لعامل سييولوجي مثاًل، وقد ييون أقل لايادة عر  االراضي مثالً 

ز يف أمرييوووا ت  تثبيوووت سوووعر غووورف الووودوالر يف غابوووام بريتووون وود 1044يوليوووو مووون عوووام  22إىل  1موون  تتمدددة:
دولوة  44منودوباً ميثلوون  439أوقية من الذهب وقد حنور املوؤمتر  35يعادل كل دوالر  ليياألمرييي أمام الذهب 

لوضي خمطط ألجل استقرار النظام العاملي املايل والفوركس وتشجيي منو التجارة الدولية بني الدول الصوناعية اليو ى، 
س علوى ضووء خمططوام بريتوون س وحتديد سعر ليل عملة مقابل كل مون الودوالر والوذهب، وقود أُ  املؤمتر جرى يفوقد 

وقوود اسووتمر  ،وودز كوول موون غووندوق النقوود الوودويل والبنووك الوودويل لخنشوواء والتعمووري كووقذرع تنفيذيووة لتلووك االتفاقيووام
ي بصوودمة نييسووون وقووال العموول عنوودما أعلوون نييسووون فيمووا أووو 1041/ أغسووطس / 15العموول هبووذا النظووام حووىت 

اسوتبدل نظوام بريتوون  1043مث وحبلوول  (أهم ركن من أركان نظوام بريتوون وودز وبقاعدة تبديل الدوالر بالذهب )وه
 وودز حبيم األمر الواقي إىل نظام تعو  العمالم الورقية الساري املفعول حىت اخن.

حووىت احلوورب العامليووة األوىل فيووان الووذهب هووو الووذي  1346وكانووت قاعوودة تبووادل الووذهب هووي املتبعووة عامليوواً منووذ 
 .حىت ذلك احلني يدعم سعر العمالم لذا متتعت العمالم بعصر من االستقرار

 و خر دعوا ا ان الْمد هلل رب العالمين وصل  اهلل عل  مْمد واله الطيبين الطاَرين

                                                           

فووإذا مل ييوون سووعر الوونفط قوود افخفووا، وقامووت احليومووة خبفووا العملووة، شووي ل ذلووك سوورقة واضووحة، وأمووا إذا كووان سووعر الوونفط قوود  (1)
ر خفا قيمة العملة حين ذ  بذلك )ملناعفة النقد احمللي وت طية الرواتب( ولين اإلشويال األسوا  ييوون ومة ت  افخفا، فان احلي

لطبيعية واعتمادها على الونفط كمصودر أسوا  بودل تنويوي املصوادر والصوادرام رغوم إميانيوة ذلوك، مون سوء إدار ا للثروام ا  ذ  حين
 .طبيعية ك ى وأراضي ِخصبة ورأوال بشري كبري جداً غري غعوبة، يف بلد مثل العراق ينعم بثروام 

عووووامالً مووووؤثراً يف )القيمووووة التبادليووووة( للسوووولي  21، حبووووث القيمووووة حيووووث ذكرنووووا 2يراجووووي حبوووووث يف االقتصوووواد اإلسووووالمي املقووووارن ج (2)
 واخلدمام.
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