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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيأعدائهم 
 العدالة االقتصادية

 كطريق إلى الديمقراطية
(14) 

ُِْ اُلُقُربََّّىِإنَّ اللَََّّّ قااال اهلل العظاايم  ُحسََّّاِن َوإيتََّّاِء  ُِْ َِ َوا َعََِّّن اُلَفُشءََّّاِء َواُلُمُنَ ََِّّر َواُلَُِّ ََِّّي   َويَُّنهََّّى  َه يََُّّمُرُر بِاُلَعََُّّد
 .(1)يَِعُظُ ُم َلَعلَُّ ُم َتذَكَُّرونَ 

يف  الدميقراطية، ملآت السنني، وال تااال، حلام ظعظام اليةارية، بال امي الدميقراطياة إمي عاناق تعاس حا  ا نسااميكانت 
ل تعياا اع عميقااع عان احااد  ةا   ، تيقاة  أو ط اب  أو حا خص  تقريار ظصا ه ورارره ظاان ا ساتيدال واالولي ارلاية والعيولياة لةاا

 النوازع ا نسانية واملستقالت العقلية.
 هات الديمقراطيةتءو  
تعااام ظاان تةااوهات  ،أرض الواقاا الدميقراطيااة املعاةاارة، باال عاميااة الاادميقراطيات الااً وااادت  ساايداع  ااا علااى  ول ََّّن  
  ، نذعر ظنهاخط ة

:  .ظتحياة اهنا ليسق عاملية بل هي لميقراطيات حملية األَو
 اهنا ال تيتس على أسس حقوقية ظت اميئة ظت اظلة. الثاني:

والدميقراطياااة يف ةاااي تها ا ساااالظية تعاااس )االستةاااارية( علاااى امي هناااا  مياااواري اوهرياااة بينهماااا تطااار ي إليهاااا عااادل ظااان 
ميطرية عونه يستهدف خماطية ا نسامي مبا هاو  –واحلديث يف هذا املقال ينطل  ظن ظنطلقات عقلية  (2)ملف رينالفقهاء وا

إنسامي وإمي مل يتدين بدين ا سالم ومل يؤظن بالقرآمي ولرائعه وقوانينه عحقائ  خالدة ت فل لإلنسانية الساعالة والفاال ، 
 على املسلم يف الوقق نفسه.للمسلم و لت ومي حجة  ول نه، أي املقال، ظ  ذلك يستهدي باآليات والروايات

 زةية رتشي  ها ديمقراطيات رشل  ن  إ
والواادامي دادها مجيعااع تنطا  باامي لإلنساامي مباا هاو إنساامي حقوقااع ظت اميئاة واناه والفطارة وإذا استنطقنا العقل والضم  

، ويف راارره ظاان وزياارعنااه عاارئيس أو  إذا عااامي لااه احلاا  يف تقرياار ظصاا ه ويف انتخاااب ظاان مي لااه يف كلااس األظااة وظاان يتوعاال
حاا  عااام ال خيااتص بةااخص أو عااري أو لااومي أو لااخص باال هااو العيوليااة للط اااة واملسااتيدين وا،يااابرة، ميااامي هااذا احلاا  
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أبصاعني، وعماا ال يصال للمارء امي  ت ار هاذا احلا  لنفساه و ارم ظناه ا اناه، أبتعاني يةمل اليةرية علها أمجعاني أعتعاني 
حماميظتااه و اارم ظنطقتااه أو ألهاال  ،دال  تقرياار املصاا  والتحاارر ظاان ا سااتيحااو امي ينااالي بالدميقراطيااة وعمااا ال يصاال للماارء 

عقاالع ووااداناع، امي  ت ار لاع  ظان الةاعوب هاذا احلا  لنفساه  اميظات ظان هاذا احلا ، عاذلك ال  ا احملاملناط  و سائر 
ع رياة ألامي  ، بعياارة أخار  هاذا احلا  وذلاك يعاساملستو  النظري، سائر الةعوب ظان اظاتال  عملياع أو على مييما جيرل، 

الةاع ، أي لااع  عاامي، امي تنتخاا  ظاان مي لهاا و  مهااا وامي هتاار ظاان تااراه األميضال واألعفااع لتاومي  ظسااتلاظات العااي  
ال ااارا  اااا ورقيااا  ظصااااحلها وظطاحمهاااا، ول نهاااا، أي أع رياااة هاااذا الةاااع ، ال  ااا   اااا امي تسااال  هاااذا احلااا  ظااان ساااائر 

املسااار وررظااه ظاان حقااه يف تقرياار ظصاا ه بنفسااه ويف اختيااار عااض ضاا ول خمتلفااة فاارض عليااه سياسااات ظعينااة الةااعوب، ميت
 تناغم ظ  ظصاحله وطموحاته وآالظه وآظاله.الذي ي

، مياذلك  وذلك يعاس، بعياارة أخار ، امي حرياة عال لاع  وحقوقاه تنتهاي حياث تيادأ حرياات ساائر الةاعوب وحقوقهاا
وأظا على ظستو  النصوص الدينية مياننا نواااه  هالة الفطرة والضمائر احلرة والوادامي،عله على ظستو  ح م العقل ول

 بفيض ظن اآليات ال رمية والروايات الةريفة 
اُلُقُربََّّى ُِْ ُحسَََّّّاِن َوإيتََّّاِء  ُِْ َِ َوا ُم َلَعلَُّ َََُّّّم َعََِّّن اُلَفُشءََّّاِء َواُلُمُنَ َََِّّّر َواُلَُِّ ََِّّي يَِعُظُ ََّّ  َويَُّنهَََّّّى  ِإنَّ اللََََّّّه يََُّّمُرُر بِاُلَعََُّّد
ََُكَّرا َوَُُنثَّىو (2)َخَلَقُ َُّم ِرَُّن نَُّفَّوا واِحََّدةا َوَخلََّق ِرُنهَّا َهُوَجهَّاو (1)َتذَكَُّرونَ    يَّا ََيَّهَهَّا النََّّاُس ِإنََّّا َخَلُقنَّاُكُم ِرَُّن 

ُكلهُ َُّم ِرَُّن و (4)اُس َسَواٌء َكَمُسَناِن اُلَمُءطِ النَّ و (3)َوَجَعُلناُكُم ُشُعوبًا َوَقِاِئَل ِلَتعارَُفوا ِإنَّ ََُكَرَرُ ُم ِعُنَد اللَِّه ََُتقاُكمُ 
يِن َو ِإرَّا َنِظيٌر َلَك ِفي اُلَخُلقِ و (5)آَدَم َو آَدُم ِرُن تََّرابا  َفاِن ِإرَّا ٌََخ َلَك ِفي الد   .وغ  ذلك. (6)فَِإنََُّّهُم ِصنَُّ

وه اخلطاا  األول الااذي تعااام ظنااه هااو التةاا الاادميقراطيات لصاااو لااعو ا ولااو علااى حساااب الةااعوب األخاار  وتشي ََّّز
لميقراطياااات عاااامل الياااوم، حياااث يفصااال تارخيهاااا عااان ساااجل حاميااال بالتااادخل يف حيااااة ساااائر لاااعوب األرض وظصاااالرة 
حقااوقهم الطييعيااة، السياسااية واالقتصااالية واالاتماعيااة وغ هااا، تااارة بالةاا ل األع اار تطرمياااع، هولناادا وبريطانيااا وميرنسااا يف 

التخطااايإل لإلنقالباااات عااض االساااتعمار امليالااار أو ظ ااااالع، عاااا يف القااارمي العةاارين والواحاااد والعةااارين القاارومي الساااابقة، وأظ  
درج ظاان التالعاا  مبصااائر األظاام عااض ملااالت غساايل املاا  علااى تتااوأخاار  باأللاا ال الناعمااة الااً  العساا رية ولعمهااا،
الوةااول إىل الت نولوايااا املتطااورة الااً التهديااد باحلرظااامي ظاان مث إىل توايااه الضاا ول االقتصااالية وةااوالع املسااتو  العاااملي، 
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، وال تتوقااف عنااد حااد الاادعم اخلفااي للح وظااات مياارض أنااواع ظاان احلصااار الدبلوظاساايوبعاادها رتاااج إليهااا تلااك الاايالل، 
 .العس رية والفالية

 الاذي كاالع آخر، بل املقال ظعقاول ليحاث التةاوه ال اام حديث عن ذلك رغم أمهيته إذ امي لهوليس املقال ظعقولاع لل
 ظن يتطري إليه بينما دد وميرة عي ة ظن ال تابات والتنظ  على ظستو  التةوه األول. قل  امي دد
 ها تخضع لنظام الدهولة وال وربوقراطياتن  إو 

الاذي  (الدُّولاة)ونظاام العاملياة وهذا اخللل اخلط  ال ام يف أسس لميقراطيات عاامل الياوم هاو  اخللال يف توزيا  ال اروات 
عمااا   اام الاادول املتقدظااة يف الوقااق نفسااه ظاان الااداخل، ذلااك امي سااوء توزياا  ال ااروات   ظاان وراء ال ااواليس العااامل   اام

، يعاس ا خاالل املنهجاي وقراطيااتبر وال و  ومترعا القوة االقتصالية بعيدي قلة ظن عيار األثرياء والةارعات العاابرة للقاارات
، وذلااك ألمي األظااوال الضااخمة وحريااة االنتخاااب واالختيااار الواحااد ال ياا  بقاعاادة الصااوت الواحااد للمااواطن يساااألس –

مبقااادورها امي تقلااا  املعاااالالت وأمي تاااعش إىل احل ااام بعلاااخاص جيسااادومي ظصااااحلها، ظصااااو تلاااك الةااارعات العمالقاااة أو 
يف عمليااة تتنااوع بااني التاادخل امليالاار  الااً ث عألوات التااوذلااك الظتالعهااا اللوبيااات الضاااغطة، لومي ظصاااو عاظااة النااا ، 

تادخل غا  ظيالارة عاض اساتمالة ظفااتيل امبتما ، مب رياات ظالياة  وبانياالنتخاب عض لراء األةوات بعمثاامي سساة أحيانااع 
واظتياااازات ظنوعاااة أخااار ، والاااذي سااايواهومي عاظاااة أتيااااعهم داااو ظاااا تتطلياااه ظصااااو وأهاااداف وطموحاااات تلاااك القاااو  

 املاعناةعمليات غسيل ظ  واساعة ألعاض لاريعة ة ناة ظان الناا  عاض ظن يقارمي ذلك إضامية إىل ظا االقتصالية املهيمنة، 
 االقتصالية باألسا . –ا عالظية الضخمة الً متتل ها أو ت ذيها تلك القو  اخلفية 

وظن هنا ميامي العدل يف توزي  ال روات ي ومي ظفتاحاع أساسياع يف تومي  العدل على املستو  السياسي واحلقاوقي بةا ل 
َِ ك ن تةااف  لياااع ظاان أعظاام  ليااات األظاار ا  ااي الصااريل امليالاار يف قولااه تعاااىل  ، وبااذلعااام ِإنَّ اللََََّّّه يََُّّمُرُر بِاُلَعََُّّد

ُحسانِ  ُِْ  .َوا
 المساواة في التعليم كطريق إلى الديمقراطية

املصا   تقريارواحلرياة يف  وا إىل امي الدميقراطياة واملسااواةوةا يوضل املعاللة أع ر امي ظف ري الدميقراطية وظنظريهاا توةال
عض اآلليات الدميقراطية املعرومية، ال مي ن امي تتحق  ظ  انتةار ا،هل يف النا ، إذ ظا أساهل خاداع االظاي ا،اهال ال  ار  

يف ظرحلااااة وسااااوقه با اااااه ألااااخاص أو سياسااااات هاااادم ظصاااااو الطيقااااة الراقيااااة، إضااااامية إىل امي االظااااي حاااا  وإمي أحساااان 
ي امي يقارأ ظ الأل أن   وإمي توميرت الصحامية احلرة، إذ ه امي ميار  الرقابة على احل ام واملسؤولني، ح ميانه ال مي ناالنتخاب 

احل وظاة وهاو الاذي جيهال حا   ألاءوعياف مي ناه امي يراقا   ؟ليسظا وراء األسطر وظا وراء ال اوا يقرأوإذا قرأ ميعن له امي 
 اجبدياهتا؟

اار  ميارض  ، ول ا ه،إىل امي أول لارول رققهاا تعمايم التعلايم، ولاذلكلذلك توةل املف ارومي واملنظارومي للدميقراطياة 
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نظام التعليم ا اياري يف املدار ، عطري  لتم ني عاظاة الناا  ظان اختياار ظساتقيلهم وتقريار ظصا هم بعنفساهم، إضاامية 
 النتةال النا  ظن الفقر واملرض أيضاع.الةارعة إىل امي التعلم هو الطري  

 روات كطريق إلى الديمقراطيةالعدالة في توهيع الث
وسااائل ا عااالم  لتااهول اان الااذي خفااي علااى ظعظاام هااؤالء املنظاارين، أو مل يولااوه األمهيااة ال امييااة، أو ميعلااوا ول اان  اه

عااامي ال مي نهااا ذلااك أحياناااع ل نهااا قاظااق   اإذباااملرة  لااها الطيقااة الراقيااة، أو مل تتجاهوظراعااا الدراسااات الضااخمة الااً متو اا
رضها بة ل باهق اداع وسري  وناقص، ظ  الرتعيا أحيانااع علاى ساائر أمي اارهم الاً وعهم يف هذا احلقل بتهمي  أمي ار 

فاااي ظااان أمي اااارهم  امي نظاااام الدُّولاااة خأ  ال تتقااااط  ظااا  ظصااااو تلاااك الطيقاااات احلاعماااة، أقاااول  الاااذي خفاااي علااايهم أو 
 عونااهاخلطاار األعااض علااى الاادميقراطيات   يةاا  لوال وربوقراطيااات الااذي   اام الاادول الدميقراطيااة، قياال امي   اام العااامل، 

وقاد ت يا  عان أذهاامي ظعظام الطيقاة بال على باال عاظاة الناا  هطر عالة يصالر ح  النا  يف تقرير ظص هم بطري ال 
 امل قفة أيضاع.

 م النخِة االقتصاديةلمشة رن تاريخ الديمقراطيات المعاصرة وتش   
علاى ظار التااري  عاناق )هذه احلقيقة بتفصايل أعاض مياا سالظي املقارمي( إىلوقد ألرنا يف عتاب )حبوث يف االقتصال ا 

املعاللااة هااي هااي عااذلك، أي ح وظااة )الدُّولااة( وعيااار التجااار أو ال وربوقراطيااات، علااى الساالطة السياسااية وعلااى ظصااائر 
يعيااد نفسااه( وأمي ذلااك  )أمي التاااري يف وت ماان أمهيااة اسااتعراض، ولااو ظااواا،  ااذا النااوع ظاان التاااري  االقتصااالي،  ،اللالااي

ي ةااف عاان عماا   ااذر نظااام الدُّولااة يف تاااري  العااامل، ةااا يسااتدعي تف اا اع اااالاع أوساا  وأعماا ، ظاان علماااء االقتصااال 
وظؤسسات امبتم  املدم واحل وظات، للقضاء علاى هاذه الظااهرة أو رجمهاا إىل أقصاى لرااة ة ناة، وي فاي ههناا أمي 

الف ر االقتصالي املاضي ةورة احلاضر(، ميإنه  )يف املدمي التجارية مل ي ن عياار  نقتطف بعض ظا ااء يف عتاب )تاري 
التجااار كاارل ذوي نفااوذ يف احل وظااة، وإ ااا عااانوا هاام احل وظااة. وعلااى نطاااي أوروبااا علهااا، ظنااذ القاارمي اخلاااظس عةاار حاا  

العاظاة والعمال العاام بادوره انع اسااع القرمي ال اظن عةر، عاامي نفاوذهم يتااياد يف الادول القوظياة ا،ديادة. وعاناق السياساة 
آلرائهاام. ومي اان أمي يضاااف أيضاااع أمي اانياااع عياا اع ظاان نفااوذهم عااامي ظصاادره حقيقااة أمي التجااار ل ااي يواةاالوا اليقاااء عااامي 
يتعااني أمي يتمتعااوا بااذعاء أع اار ظاان ذلااك الااذي عااامي يتمتاا  بااه األعضاااء بالوراثااة يف طيقااات ظااال  األرض القااداظى، وقااد 

 .(1)اء لرؤية لديدة الوضو  لل يفية الً  ا تستطي  الدولة خدظة ظصاحلهم...(اتس  هذا الذع
، وأهناا تفياد مييماا تفياد، إل ااء (2)َكَُّي ال َيُ َّوَن ُدولًَّة بََُّّيَن اأُلَُيِنيَّاِء ِرَُّنُ مُ )سيقق ا لاارة إىل قولاه تعااىل   وقد

 الفواةل الطيقية امبحفة الضارة بني النا .

                                                           

 .569-550ص 1حبوث يف االقتصال ا سالظي املقارمي، لار احمَلجة الييضاء ا ب وت  ج (1)
 .6سورة احلةر  اآلية  (2)
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مييماا بيانهم ضامن حلقاة ظ لقاة ظان   (1)لة( تعس أمي يتاداول األغنيااء الفايء واألظاوال وال ارواتوتفصيل ذلك  أمي )الدُّو 
بياانهم يف ناااليهم  وهناااعيااار األثرياااء واملااال   أو ا قطاااعيني، ميت ااومي األظااوال وال ااروات عااال رة الااً يتقاذميهااا األغنياااء ويرتاظ

قيال  إمي الدُّولاة يف املاال والدةولاة يف احلارب وا،ااه، وعماا  وقاد اومي  اذا ظارة ولاذا  ظارة أخار ، تلاخلاص وظلعيهم املتميا 
أمي الدةولاااة تعاااس مترعاااا القااادرة عاااذلك الدُّولاااة تعاااس مترعاااا املاااال، وقيااال  الدُّولاااة اسااام الةااايء الاااذي يتاااداول بعيناااه والدةولاااة 

ال عااال رة الااً يتقاذميهااا عاادل ، أي أمي الدةولااة هااي التااداول والدُّولااة هااي نفااس الةاايء املتااداول، ميااإذا ةااار املاا(2)املصاادر
 حمدول ظن الالعيني، عامي املال عال رة ل ولةع بينهم.

قاد تتحقا  الدُّولاة عاض ال وربوقراطياات والةارعات العاابرة للحادول )ويتحقا  )ميا (3)(والدُّولة تتحق  بعل ال وألوامي خمتلفة
ظعظااام االسااات مارات األانيياااة امليالااارة ظااان خاااالل أنةاااطة الةااارعات املتعااادلة ا،نساااية، والاااً تاااااول وتسااايطر علاااى األنةاااطة 

 مار األانااف ميقاإل، ول نهااا تااتح م ا نتااياة يف أع اار ظان لولااة، وال تاتح م هااذه الةارعات يف املااوارل املالياة املواهااة لالسات
أيضاع يف باقي ظ ونات احلاظة الً يتضمنها االست مار األانف، والً تضم، با ضاامية إىل التمويال، اخلاضات ا لارياة والفنياة 

 والتسويقية، والً رتاج إليها الدول الناظية رمبا بدراة أعض ظن حااتها للتمويل األانف مبفرله...
ة، فضايا ائال  اذه الةارعات قاوة اقتصاالية ا وسياساية يف بعاض األحياامي ا يف ظوااهاة الادول الناظياة امل ويعطاي احلجام

 071بلا  داو  1004 ميعلى سييل امل ال  دد أمي إمجايل ظييعات لرعة انرال ظوتورز وهاي أعاض هاذه الةارعات يف عاام
يف تلاااك السااانة، بااال إمي هاااذه القاااوة ياااتم أيضااااع  بلياااومي لوالر 53 يف ظصااار مل يتجااااوز (4)جبلياااومي لوالر يف حاااني أمي مي م 

تدعيمها بة ل عيا  ظان خاالل املوقاف الساوقي  اذه الةارعات والاذي يتسام غاليااع باحت اار القلاة، وهاذا املوقاف الاذي 
يواد مييه عادل قليال ظان الياائعني علاى ظساتو  العاامل، يعطاي هاذه الةارعات القادرة علاى الاتح م يف األساعار واألرباا ، 

ظاااا  الةاااارعات األخاااار  لتحديااااد ظناااااط  النفااااوذ ولتقييااااد لخااااول املناميسااااني احملتملااااني ظاااان خااااالل ا يمنااااة علااااى  والتواطااااؤ
 الت نولوايا ا،ديدة، واملهارات اخلاةة، والتعث  على أذواي املستهل ني ظن خالل الدعاية وا عالمي ومتييا املنتجات.

ا،نسااية قااد هفااض املاادخرات واالساات مارات احملليااة ظاان ويف هااذا الصاادل يةاا  املعارضااومي إىل أمي الةاارعات املتعاادلة 
خالل احلد ظن املناميسة استنالاع إىل اتفاقات حظر املناميسة ظ  احل وظاات املضايفة، وعادم إعاالة اسات مار ظعظام األرباا  

لياة الاً قاد احملققة، وظن توليد الدخول احمللية للفئات الً ينخفض لديها امليال لاللخاار، وظان إعاقاة توسا  الةارعات احمل
ي ااومي بوسااعها تااومي  ظسااتلاظات ا نتاااج ظاان خااالل القيااام باساات ال هااذه املسااتلاظات ظاان ميااروع الةاارعة باخلااارج، ومياارض 

                                                           

َكَُّي ال َيُ َّوَن ُدولًَّة ه اآلية ال رمية ال خيصاص الاوارل وهاو قمنا بتعميم الدولة إىل غ  الفيء، ألمي املورل وهو )الفيء( الذي ورلت ميي (1)
 .بَُّيَن اأُلَُيِنياِء ِرُنُ مُ 

 ظفرلات الراغ . (2)
 .546-545ص 1حبوث يف االقتصال ا سالظي املقارمي، لار احمَلجة الييضاء ا ب وت  ج (3)
 الناتج احمللي ا مجايل. (4)
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 (2)( (1)أسعار ميائدة ظرتفعة على رأ  املال الذي قد تقرتضه احل وظات املضيفة(
حاااني قاااال  إمي أحاااد  رااااال املصاااارف (David Rockefeller))ويف إحاااد  املناسااايات هاااا  ليفياااد روعفلااار 

اسااتطالعات الاارأي يظهاار أمي ثالثااة ظاان عاال دسااة طااالب يعتقاادومي أمي الةاارعات ال ياا ة قااد انتاعااق ظقاليااد احل اام ظاان 
ال اااودر  وا لارة األظري ياااة. وقاااد تعيااادت النتاااائج الاااً توةااال إليهاااا اساااتطالع الااارأي آناااف الاااذعر ظااان خاااالل لراساااة 

ها قلااة ظاان با 50 استقصاائية ،اظعااة ظيةااي امي أأهارت أمي ملائااة ظاان األظااري يني قاطياة يعتقاادومي أمي حلظقاليااد احل وظاة تساا  
. وه اذا مثاة لاعور عاام باحلاااة إىل ت يا  ااذري يف بنياة (3)أةحاب املصاو ال يا ة الاً تساعى خلدظاة ظآر اا اخلاةاةحل

 (5)((4)االقتصال وظؤسساته لتقليص حاالت عدم املساواة يف الدخل وال روة(
)يالحاامس ثيااث أمي و رظاان طييعااة )القاادرة( ظاليااة عانااق أم سياسااية، املياال للتمرعااا أع اار ميااعع  )وعقاعاادة عاظااة  ميااإمي

حلالنااا  ظاان املهنااة نفسااها نااالراع ظااا يلتقااومي ظعاااع، حاا  ظاان أااال اللهااو واملتعااة، ول اان احلااديث بياانهم ينتهااي مبااؤاظرة ضااد 
ظن  ااتماعاات ظان هاذا القييال باعي قاانومي، ألناه ا،مهور أو بتدب  ظا لرمي  األسعارحل، وميضي قائالع  إنه حلظن املستحيل 

لاايس ظاان املسااتطاع إنفاااذه، عمااا أمي املناا  ال يتساا  ظاا  احلريااة والعدالااة. ول اان علااى الاارغم ظاان أمي القااانومي ال يسااتطي  أمي 
 ااول لومي عقااد ااتماااع بااني أنااا  ظاان املهنااة نفسااها يف بعااض األحيااامي، ميإنااه ال يني ااي أمي يسااهل تلااك االاتماعااات، 

 ن أمي جيعلها ضروريةحل.ميضالع ع
بعااد ذلااك مبائااة عااام م بصااورة ظااا يف الواليااات املتحاادة ظااا عااامي ثيااث يااراه ظسااتحيالع، ورمبااا تسااتمر ا،هااول يف هااذا 

، وظااا تاااله ظاان تةااريعات، ميناا  ظاان ميارسااومي املهنااة نفسااها، حاا  إذا عااانوا (6)اال اااه ظائااة عااام أخاار ، ميقااانومي لاا ظامي
، ظان ظناقةاة األسااعار، لعاك ظان االتفاااي عليهاا. وعاامي ظان لااعمي هاذا احلظار ظوااهااة يلتقاومي ظان أاال اليهجااة والسارور

 .(3)((6)قدر ليس بالقليل ظن الصعاب الً تنيع  ا ثيث(
                                                           

 .526و 526و 525م  ص2994سة ال ويق للتقدم العلمي ل. ةقر أملد ةقر، التنمية االقتصالية، ظؤس (1)
 .543-546ص 1حبوث يف االقتصال ا سالظي املقارمي، لار احمَلجة الييضاء ا ب وت  ج (2)
(3) Richard J. Barnett and Ronald E. Muller, Global Reach: The Power of the 

Multinational Corporations (1974), P.24. 
ا، ا ساااالم والتحااادي االقتصاااالي، ترمجاااة  حمماااد زهااا  السااامهوري، املعهاااد العااااملي للف ااار االساااالظي واملعهاااد العااار  حمماااد عمااار لاااابر  (4)

 .02و 60ا  63  ص1006للدراسات املالية واملصرميية، عمامي، 
 .540ص 1حبوث يف االقتصال ا سالظي املقارمي، لار احمَلجة الييضاء ا ب وت  ج (5)
يف الواليات املتحدة لتنظيم التجارة مييما بني الواليات، ومبقتضاه عامي يعاد عماالع غا  قاانوم عال  1309عام قانومي ل ظامي  ةدر يف ال (6)

 عقد لرعة أو ظؤاظرة يضي  اخلناي على التجارة بني الواليات املختلفة والتجارة اخلاراية ا املرتام.
 .34ا  33صالي، ظن سلسلة عامل املعرمية  صاومي عينيث االضيق، ترمجة  أملد ميوائد بلي ، تاري  الف ر االقت (6)
 .553-552ص 1حبوث يف االقتصال ا سالظي املقارمي، لار احمَلجة الييضاء ا ب وت  ج (3)
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 والشل هو إقرار حق كل الِءرية في الثروات ال ونية
 اروات والادخول، وامي وانطالقاع ظن ذلك علاه عاامي تععياد هاذا املقاال وظاا سايقه ظان املقااالت علاى العدالاة يف توزيا  ال

  حل م العقل والوادامي الذي يقضي بامي اليةر علهم ضنَ  أول وأهم ل ل ظن أل ال العدالة يف توزي  ال روات هو امي
ظتساااوومي يف حاا  الوةااول إىل عاميااة ال ااروات الطييعيااة يف عاميااة أرااااء املعمااورة، وامي احلاادول ا، رامييااة املصااطنعة ال متتلااك 

ازلااة أظااام الةااعوب األخاار  ظاان االنتفاااع بااال روات الااً خلقهااا اهلل تعاااىل يف األرض، وامي النااا   الةاارعية لتيااس أسااواراع ع
علهم سواسية يف ح  االستخراج والتمت  بال روات، وذلك ألمي اليةر علهم خل  اهلل واألرض أرض اهلل وال روات خلقها 

غ مها بعهايل تلك اليالل؟ وملاذا خيتص ال از القطري  يفاهلل ميلماذا هتص ثروة النفإل املواولة يف السعولية أو أظري ا أو 
 أو الروسي بقطر أو روسيا؟ وه ذا وهلم ار ا.

عاان عاادل ظاان االعرتاضااات  بواوقااد ساايقق األللااة الةاارعية والعقليااة علااى ذلااك علااه، ميراااا  ظااا سااي ، عمااا سااي  ا،اا
 ستقالت العقلية ميقال ذلك ظن امل اعتض ونضيف  امي السيد الوالد  هذه األطروحة أيضاع،على 

لك رن المستقالت العقلية  ُو
وقاد قاال  (1)َسَّماء سَّميتموها َنَّتم وآبَّائ ماحلدول ا، راميية ال اعتيار  ا يف العقل وال يف الةرع، بل هي  إُ)

 .(3)النا  سواسية ععسنامي املةإلوقال   (2)ظا آظن   ظن بات ليعامي وااره اائ   رسول اهلل 
عاااراي ظااا الع لااايس خاةااااع باااالعراي حبااادولها ا، راميياااة الاااً هاااي ظااان ةااان  الراااال االساااتعمار  إىل غااا  ذلاااك، ميااانفإل ال

ن ثاروات زراعياة أو املعروف )لورانس(، وعاذلك نفاإل ساائر الايالل، وه اذا عال ظعادمي يف أي بلاد، إىل آخار ظاا هنالاك ظا
 .(4)ألايال اآلتية(، بل علها لل ل بالعدل األميقي يف هذا ا،يل، والعمولي يف سائر ااغ هحبرية أو 

)وهااذا با ضااامية إىل أنااه لاارعي، عقلااي أيضاااع، إذ العقاال ياار  تساااوي اليةاار بالنسااية إىل خاا ات األرض، إال  الااذي 
 (5)يفوي اآلخر بال فاءات وبالعمل ومبا أليه(

 أمي تساوي اليةر بالنسية لل روات الطييعية ح  أويل إنسام   م به العقل لومي ري .َواًل:   وبذلك قرر
 ،يهلااذلك ميااامي التفاضاال إ ااا ي ااومي بال فاااءات والعماال وظااا ألاا ،اواةاملساا والامي العدالااة هااي املقيااا   ثانيََّّاً:قاارر کمااا 

لال علاى أمي  حلي ن ساظاحلال  )ال يقاال  لليال قاميإطاار قاانومي )ل ام(  يقا  يفامي عال ذلاك  :ثالثَّاً إىل ذلاك  ول نه إضاف
 ظن سي  ميهو له، ميرلاع عامي أو مجاعة.

                                                           

 .61سورة األعراف  اآلية  (1)
 .  409ص 3الوسائل  ج (2)
 .  00   251ص 65اليحار  ج (3)
 .109ص 2/ ي193العلوم ا ب وت  جالسيد حممد احلسيس الة ازي، ظوسوعة الفقه / عتاب االقتصال، لار  (4)
 .املصدر (5)
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عماا تقادم بياامي ذلاك يف بعاض املياحاث   (1)ل َّمإ اا ي اومي إذا عاامي يف إطاار لليال  حلي سا ظانحلليال ألنه يقاال  ل
 .(2)السابقة، وعلى هذا ميالالزم أمي يستخرج النفإل بذلك القدر املعقول(

ظن امي  وز أع ر ظن  ظتمو لعي يقط  الطري  على أي عمالي اقتصالي أو لرعة عابرة للقارات أو ثري عله  وذلك  
عاع بانه أع ر  تذر  ظاملعالمي يستخرج أع ر ظن حقه الطييعي، ظن النفإل أو ال از أو سائر  يعي ظن األراضي أو اميحقه الطي

َخَلَق َلُ ُم را ِفي قاعدة جي  امي خيض  ل، عال.. إذ عل ذلك إىل استخراج تلك املعالمي عفاءة وأقدر وانه الذي سي 
 ذلك ميل اا  أيضاع.وقد ظضى اان  ظن ال الم يف  (3)اأُلَُرِض َجميعاً 

 العمليةرستوى األداء على  تفوقهمالمتفوقون على رستوى التنظير يرجى 
: خيََّّرًا نقَََّّو علااى املسااتو  العملااي ظااا مي املتفااوقني علااى املسااتو  النظااري والتنظاا ي، يراااى  اام امي يتفوقااوا يوظاااع إ َو

الة امي ينهضااوا ظاان عيااوهتم ويتفوقااوا، باال حاا  امي واملياادام، ع ااس املتخلفااني علااى املسااتو  األول مياااهنم ال يراااى  اام عاا
 يناميسوا، على املستو  ال ام.

تناياااه امللاااة( تنيياااه األظاااة و ) ظ ااالالتنظااا ، ظستسااالمني لواقعناااا املريااار، ولاااذلك  اااد امي عتابااااع  حااا نناااا ترعناااا أ والممسَََّّّاة 
ماال علااى ظسااتو  هي  مي ااار وعماا  التنظاا ، للمف اار واحملقاا  واألسااتاذ العظاايم املاا زا النااائيس رغاام ظااا احتااواه ظاان اااواهر األ

 مل تَاَنل  يف الفقه االقتصال وغ ه،  احلوزات العلمية وا،اظعات على حد سواء وامي األمي ار الً طرحها السيد الوالد 
األسسااية، ظاان اليحااث وا نضاااج باال وحاا  النقااد وا،اار   –النهضااوية  –حاا  ألن ظااا جياا  امي تنالااه األمي ااار ا،وهريااة 

 يل..والتعد
ل لن ومي الطليعة يف طر  األمي ار واحللول ا،وهرية ملةااعل اليةارية، و نعمي أهو مي الطري  ل ي نستعيد كدنا ال ابر إو 

هاا، و قولر  ام امي ييقد  س ا نذييقاولومي احليااة، أو الا نذيذلك امي )الف ر قائد( و)العلاة ال ائياة عل اة مياعلياة الفاعال( وامي الا
يتابعومي ظس هتم، على الصعيد النظري أوالع والعملي ثانياع، لومي علل وهم الذين ديهم هم الذين  ملومي ظةاعل النور بعي

 أو ظلل.
 (5)َوالَّذيَن جاَهُدوا فينا َلنَُّهِديَّنََُّّهُم ُسََِّلناو (4)َويَزيُد اللَُّه الَّذيَن اُهَتَدُوا ُهدىً قال تعاىل  

 د واله الطيِين الطاهرينوآخر دعوانا ان الشمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على رشم

                                                           

 .  20سورة اليقرة  اآلية  (1)
 .101ص 2/ ي193السيد حممد احلسيس الة ازي، ظوسوعة الفقه / عتاب االقتصال، لار العلوم ا ب وت  ج (2)
 .20سورة اليقرة  اآلية  (3)
 .66سورة ظرا  اآلية  (4)
 .60سورة العن يوت  اآلية  (5)
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