دور اإلمام الصَّدر في التطور
الفقهي وتحديد المشكلة
(*)
االقتصادية
العالمة الشيخ عبد اهلادي الفضلي

(*) دراسة نُشرت في مجلة الفكر الجديد ،العددان  31و  - 31السنة الرابعة ـ صفر

3131ﻫ/حزيران 3991م.

| متهيد|
في نهايات القرن الثاني وبـدايات القـرن الثالـا الهجـريحي ححـا ـ
الفكــر اإلســيمي المســدمد مــي الق ـررن الك ـري والســنة النبويــة الش ـريفة يد ــو
على يدي المفكريي المسلمحي مي ئمة ﻫـ البحـ (علـحه السـيم) ،و عـيم
الصـ ابة (رضـي اللـ عـنه ) ،ورجـاتت الدـابعحي ىلـى علـوم مقننـة ،لهـا ص ـولها
وقواعدﻫا وتفريعاتها المدعددة والمخدلفة.
ك ــان ف ــي علحع ــة ﻫـ ـ العل ــوم علـ ـ الفق ـ  ،عل ــل العل ـ الـ ـ ي تن ــاو
بالـدرس األحكــام الشـرعحة الفرعحــة الدـي تقــوم بوظحفـة تنظــح عيقـات اإلنســان
مع الق تعالى ،ومع اإلنسان اآل ر ،وجمحع ما يدفاع معـ ممـا ﻫـو موجـود
في ﻫ ا الكون الرححب.
فدوج ـ العلم ــال المســلمون يدرس ــون ويدرس ــون ويولفــون فح ـ الرس ــائ
والكدب المفردة ومي ث الموسوعات صغحرة وكبحرة.
[التدوين العلمي للفقه اإلسالمي عند أهل السنة]
وبــد الدــدويي العلمــي للفق ـ اإلســيمي عنــد ﻫ ـ الســنة فــي نهايــات
القرن الثاني وبدايات القرن الثالا الهجريحي مدأثراً بعاملحي ،ﻫما:
 - 3انقـرا ر ـر جحـ مـي جحــا علمـال الصـ ابة ،فقـد تـوفي ر ــر
عال مي علمال الص ابة وﻫو جابر بن عبد الله األنصاري سـنة  87ﻫ ،وقـد
كان ل في وا ر يام حلقة تدريس في المسجد النبوي الشريف.
||2

روى ل ـ البخاااري ومساال وغحرﻫمــا وبلغ ـ مرويات ـ عــي النبــي (ص)
 3411حديثًا.

ولـ مسـند وﻫـو ممــا روا عباد اللاه بان أممااد بان مبماد بان منباال،
وتوجد مخطوعد في زانة الرباط برق  223كداني.
 - 2نشــاط ال ركــة الفكريــة بعــد ت ـولي عماار باان عبااد الع يا الخيفــة
سنة  99ﻫ.
وكــان العام ـ األو  ،وﻫــو انق ـرا جح ــا علمــال الص ـ ابة ،ال ــافز
القوي للخلحفة عمر بن عبد الع ي ن ينشط ال ركة العلمحة ويدوسع بها.
وﻫنا جال دور العلمال المسلمحي مي تيمـ ة الدـابعحي وتـابعي الدـابعحي
ف ــي اإلكث ــار م ــي حلق ــات ال ــدرس الفقه ــي ف ــي المس ــاجد الكب ــرى ف ــي الع ــال
اإلسـ ــيمي  :المس ـ ــجد ال ـ ـرام والمس ـ ــجد النب ـ ــوي الش ـ ـريف وج ـ ــامعي البص ـ ــرة
والكوفة.
وك ـ لل فــي الدــألحف ،ومن ـ الدــألحف الفقهــي ،وقــد مــر بمــرحلدحي عنــد
علمال ﻫ السنة ﻫما:
 .1مرملاة التاللف يااي الفقاه االساتداللي ،وشــمل النصـف الثــاني
مي القرن الثاني الهجري ،وتمث الدألحف فحها بالكدب الدالحة:
كداب (المبسوط) ألبي يوس
المدوفى سنة  372ﻫ.

يعقوب بن إبراهف القاضي البنفي

كداب (المدونة في فقـ اإلمـام مالـل بـي نـس) ألباي عباد اللاه عباد

الاارممن باان القاس ا المااال ي المدــوفى ســنة  3939ﻫ بروايــة الفقح ـ المــالكي

سبنون بن سعفد التنوخي.
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كد ــاب (األم) لإلمااا أب ااي عبااد الل اه مبم ااد باان إدري ا
المدوفى سنة 211ﻫ.

الش ااايعي

 .2مرملااة لااللف المختص اراة الفق فااة ،وﻫ ــي مد ــون علمح ــة ت ـ
فداوى الفقهال مجردة مي الدلح .
وغط ﻫ المرحلة القـرنحي الثالـا والرابـع الهجـريحي والنصـف األو
مي القرن الخامس ،وتمث تألحفها بالكدب الدالحة:
 المختصار يااي ياارو الشااايعفة ،ألبااي مفاام مرملااة باان يبفا
المدوفى سنة  211ﻫ.
 مختصاار الطباااوي يااي ياارو البنففااة ،ألبااي القاسا عماار باان
مسفن الخرقي البنبلي الدمشقي المدوفى سنة  111ﻫ.

 مختصر ال رخي يي يرو البنففة ،ألبـي ال سـي عبـد اللـ بـي
ال سحي الكر ي المدوفى سنة 111ﻫ

 مختصار القادوري ياي يارو البنففاة ،ألباي البسان أمماد باان
مبمد القدوري البغدادي البنفي المدوفى سنة  127ﻫ.

وفي القـرن الثـامي الهجـري لـف الشاف خلفال بان إسابا الجنادي
الفقحـ المـالكي مخدصـر فـي فــرول المالكحـة المعـرو ب(مخدصـر لحـ ) ،وقــد
شرح كثحرون وترج ىلى الفرنسحة.
وكانـ ـ ﻫ ـ ـ الكد ــب اس ــددتلحة ومدون ـ ـاً ت د ــوي حك ــام العب ــادات،
و حكام المعاميت بطابعها الفقهي العام.
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وفي ﻫ ال قبة الزمنحة للدألحف الفقهي عنـد ﻫـ السـنة الممدـدة مـي
القـرن الثـاني الهجــري حدـى نهايـة القــرن الخـامس الهجـريُ ،لف ـ كدـب مفــردة
في الفق الخاص ،منها اقدصادية الطابع ،ومنها ىدارية الطابع ،مثا :
 كتاب الخراج ألباي يوسا
 372ﻫ.

القاضاي البنفاي المدـوفى سـنة

 كتااب األمااوا ألباي عبفااد القاسا باان ساال المدــوفى ســنة
 221ﻫ.
وكيﻫما في الفق اتقدصادي.
 كتااب األم ااا السالطانفة ألبااي البسان علااي بان مبمااد
الماوردي الشايعي المدوفى سنة  141ﻫ.

 كتاب األم ا السلطانفة ألبي يعلاي مبماد بان البسافن
بن الفراء البنبلي المدوفى سنة  147ﻫ.

[التدوين العلمي للفقه اإلسالمي عند الشفعة]
و مـا بدايـة الدـألحف الفقهــي عنـد الشـحعة اإلمامحــة فكانـ فـي بــدايات
عهـد الغحبـة الكبـرى علكـ العهـد ال ـ ي بـد سـنة  129ﻫ ،وﻫـي سـنة وفـاة ب ـي
ال سي علي بي م مد السمري ر ر النواب الخاصحي لإلمام المهدي (عج
اللـ فرج ـ )  ،ححـا انقطــع اتلدقـال مــي قب ـ الشـحعة باألئمــة فكـان ال ــافز له ـ
ىلى علل.
وقارن تألحفه في الفق اتسددتلي تألحفه للمخدصرات الفقهحة.
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ومي بـر و شـهر مولفـاته فـي الفقـ العـام حدـى وفـاة الشـحش الطوشـي
سنة  111ﻫ.
المختصراة:

 كتاااب الش اراال المعاارو برسااالة علااي باان البساافن باان
بابويه القمي المدوفى سنة  129ﻫ.

 مختصر االممدي ألبي علي بن مبمد بان أمماد الجنفاد
اإلس ايي البغدادي المدوفى سنة  173ﻫ.

 كتابااا المقناال وال دايااة ألبااي جعفاار مبمااد باان علااي ب اان
بابويه القمي الملقب بالصدوق المدوفى سنة 173ﻫ.

 كتاب المقنعة ألبي عبد الله مبمد بن النعمان المعارو
بابن المعل والملقب بالمففد المدوفى سنة  131ﻫ.

 كتاب جمل العل والعمل ألبي القاسا علاي بان البسافن
الموسوي المشت ر بالشري
ﻫ.

المرلض المدوفى سنة 111

 كتاااب ال ااايي ألبااي الصااال لق ااي الاادين باان عبااد اللا اه
البلبي المتوي سنة  118ﻫ.

 كتاااب الن ايااة ألبااي جعف اار مبمااد باان البساان الطوس ااي
الش فر بشف الطاافة المدوفى سنة  111ﻫ.

ال تب االستداللفة:
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 كت اااب ل ااايب الشا اافعة ألم ااا الش ا اريعة الب اان الجنفا ااد
اإلس ايي المدوفى سنة  173ﻫ.

 كتاب من ال يبضره الفقفه ألباي جعفار الصادو المدـوفى
سنة  173ﻫ.
 كتاب ا ااا (ل ا ااايب األم ا ااا ) و(المبس ا ااو ) ألب ا ااي جعفا ا اار

الطوسي المدوفى سنة  111ﻫ.
وقـد تـأثر الدــألحف الفقهـي عنـد اإلمامحــة بالدـألحف الفقهـي عنــد ﻫـ الســنة
مـي ححــا الدبويـب وعريقــة العـر  ،فاقدصــروا فحـ اســددتلحاً ومخدصـرات علــى
الفق العام ي اً.
وف ــي الق ــرن العاش ــر الهج ــري ل ــف أب ااو البس اان عل ااي ب اان عب ااد الع ااالي
العاملي ال ركاي المعارو باالمبقل اليااني المدـوفى سـنة  911ﻫ ،فـي الفقـ
اتقدصادي ححا مس ال اجة لدى اإلمامحـة لـ لل بسـبب ا دحـار الم قـ

الثاني مي قب الدولة الصفوية ـ وﻫي دولة شحعحة ـ مرشداً عاماً لها.

لف :الرسالة الخراجفة والرسالة الموالفة يي لقسف األراضي.
وفــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري عنــدما قام ـ ال ركــة السحاســحة المعروفــة

(ب رك ــة المش ــروعة والمس ــدبدة) ف ــي ىيـ ـران بقح ــادة علم ــال ال ــديي ،والد ــي تعن ــي
الدعوة ىلى ىعين ال حاة الدسدورية مي قب الدولة القاجارية الدي كان ت ك
ىي ـران رن ـ ا  ،وامدــدت ال ركــة ىلــى النجــف األشــر المركــز الــديني للمرجعحــة
الشــحعحة اإلمامحــة فــي العــال  ،واشــدر فحهــا ك ـ مــي المــرجعحي الشااف مبمااد

كاام الخراساااني المدـوفى ســنة  3129ﻫ؛ داعح ـاً إل عـين ال حــاة الدســدورية،
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والس ا افد مبما ااد كا ااام الفا ا ا دي المد ـ ــوفى س ـ ــنة  3118ﻫ معارض ـ ـاً ال ـ ــدعوة
الدسدورية.
في ﻫ الفدرة لـف الشاف المفاراا مبماد مسافن النااافني المدـوفى سـنة
 3144ﻫ ،وﻫــو مــي بــر تيم ـ ة الشــحش الخراســاني داعحــة ال حــاة الدســدورية
رسالد الموسومة ب(تنبح اتُمة وتنزي الملة) فـي الفقـ السحاسـي ،وضـعها باللغـة
الفارسحة وترجم للغة العربحة.
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| استكشاف النظرية االقتصادية اإلسالمية |
وبعــد انقــيب  31تمــو  3947م العســكري فــي الع ـراق ال ـ ي اندهــى ب ـ
ال ك ـ ـ الملك ـ ــي ،وح ـ ـ م ل ـ ـ ال ك ـ ـ الجمه ـ ــوري ،وال ـ ـ ي ا ال ـ ـواجز
تنط ـ ــيق الش ـ ــحوعححي وس ـ ــحطرته عل ـ ــى الس ـ ــاحة العراقح ـ ــة الثقافح ـ ــة بفك ـ ــرﻫ
اتشدراكي و اصة في مجا اتقدصاد ،وفح ما يدعـار مـع العقحـدة والدشـريع
اإلســيمححي ،لــف الفقح ـ الش ا فد الساافد مبمااد باااقر الصاادر المدــوفى ســنة
 3111ﻫ كداب الشهحر (اقدصـادنا) ،للوقـو مـام الهجـوم اتشـدراكي ولوضـع
النظرية اتقدصادية اإلسيمحة بحي يدي المفكريي المسلمحي ،بغحة ن ت يدـأثروا
باتقدصاد اتشدراكي ،ولحكونوا في منطل العودة ىلى بنـال ال ـارة اإلسـيمحة
والعــحف فــي ظلهــا مدمدعــحي بعدال ــة اإلســيم بعحــداً عــي مشــكيت اتش ــدراكحة
والرسمالحة.
وقبـ تبحــان النظريــة اتقدصـادية لإلمــام الصــدر مـي ــي كداب ـ الم ـ كور،
مي المفحد ن شحر ىلـى العوامـ الدـي سـاعدت الشا فد الصادر علـى ىبداعاتـ
العلمحة في ﻫ ا الكداب ،و روج مي دائـرة الدـألحف الفقهـي العـام ىلـى الدـألحف
في الفق اتقدصادي وﻫي:
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1ا اجت اده المتمف :

و عنــي ب ـ لل ن اإلمااا الصاادر ك ــان فقحه ـاً مجده ــداً عل ــى مس ــدوى
النظرية والدطبح .

مستوى النظرية :ال ي يعني ن كان يمدلل وسائ اتجدهاد ويدمدع
بالقدرة على اتسدنباط.
ومس ااتوى التطبف اال :ال ـ ـ ي يعنـ ــي انفداح ـ ـ عل ــى ال ح ــاة المعاصـ ــرة،
وم اولة تعرف لك ما يجري فحها مي حداث وتطورات علمحة ،وغحر علمحة.
وتوصـ ىلـى ﻫ ـ النظـرة الممحــزة مـي ــي ىيمانـ وعــي معرفـة واقعحــة
للفق اإلسيمي بأن النظام اإلسيمي لل حاة ،بك بعادﻫا وجمحع شوونها.
فلحس ﻫو الفق المدون في المدون الفقهحـة ،وىنمـا ﻫـو وسـع مـي ﻫـ ا
وابعد ،بما يشم اتجدمال واتقدصاد والسحاسة ىلش.
2ا موسوعفته اليقايفة:
فقد تحظـ ـ عـي قـرب ـ ححاتـ الثقافحـة ،فر يدـ قارئـاً مـدمي القـرالة،
قــر الكثحــر مــي الكدــب القديمــة والكثحــر مــي الكدــب الجديــدة وتــابع الــدوريات
الدــي صــدرت والدــي تص ــدر ،منوع ـاً فــي قرالت ـ لمخدل ــف حقــو المعرفــة الد ــي

ترتبط ،مباشراً وغحر مباشر ،بدخصص كفقح مجدهد.
فقــر اتش ــدراكحة الماركس ــحة ف ــي فكرﻫ ــا العقح ــدي والدنظحم ــي ،وتع ــر
يديولوجحدها السحاسحة العلمحة والعملحة.

وقــر الرســمالحة م ـ ﻫباً اقدصــاديا ،و ط ـاً سحاســحاً يهــد ىلــى الهحمنــة
على ك مصادر الثروة في العال .
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وقـر العلــوم ال ديثــة ،وبخاصــة العلـوم اإلنســانحة تلــل الدــي ســاعدت
مــي ــي دراســدها ومــا تبدي ـ مــي مرئحــات وتقدم ـ مــي مقدرحــات وت ــع مــي
طــط ،لدوســحع ونشــر األيديولوجحــة السحاســحة الغربحــة ،بم ـا مكــي لهــا الســحطرة
على مصادر ومعابر الثروات الطبحعحة في العال الثالا.
3ا نظرله للبفاة:
وندحجــة مــا وف ـ ىلح ـ مــي ثــروة ثقافحــة ،من د ـ الموســوعحة الدــي شــرت
ىلحها توسع نظرت لل حاة المعاصرة لدشملها بك بعادﻫا وشوونها.
ومي ﻫنا كان الفقح بمسدوى الدطبح .
4ا ي مه لواقل الفقه اإلسالمي :
بما ل مي شمولحة لدنظح ك شوون ححاة اإلنسان فردياً واجدماعحاً.

علـل الفهـ الـ ي اسـدمد مـي مقارنـة الدشـريع اإلسـيمي بالدشـريعات

القانونحــة ال ديثــة الدــي غط ـ ك ـ الجوانــب اتجدماعحــة لإلنســان ،اجدماعحــة
بمعناﻫا الخاص واقدصادية وسحاسحة وىدارية وعسكرية وىلش.
وال ي ﻫـدا ىلـى ن فـي الفقـ اإلسـيمي القـدرة علـى ﻫـ الشـمولحة،
ومدمحزاً بالجانبحي العبادي واأل يقي.

وﻫـ ا مـا عانـ ن يـوا ن بـحي النظريـة والدطبحـ فـي مـا عطـا مـي فكــر

فقهي.
وقد عبـر عـي ﻫـ ا فـي مقدمـة كدابـ (اقدصـادنا) ححـا نـل علـى (ان
اإلسيم عقحدة ونظام كام لل حاة ،ومنهج اص في الدربحة والدفكحر).
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5ا متابعته إليراااة الصرا الف ري العالمي:
علــل الص ـرال المدمث ـ اقدصــادياً بالخيفــات الفكريــة بــحي اتشــدراكحة
والرس ــمالحة ،والد ــي ترك ـ ـ رثارﻫ ــا وانعكاس ــاتها عل ــى الس ــاحة العالمح ــة تأ م ـ ـاً
نفســحاً ،وتطلع ـاً تقدص ــاد ر ــر ينق ـ ىنســان العص ــر م ــي ض ــغوط ﻫ ـ ا الص ـرال
وندائج المريرة في طارﻫا.
ك ـ ﻫ ـ العوام ـ الدــي تمثل ـ عناصــر فــي تركحــب شخصــحة الشــهحد
الص ـ ــدر بص ـ ــفد مفكـ ـ ـراً ىس ـ ــيمحاً وفقحهـ ـ ـاً مجده ـ ــداً ،دفعدـ ـ ـ ألن يعم ـ ـ عل ـ ــى
اسدخيص النظرية اتقدصـادية اإلسـيمحة مـي واقـع الفقـ اإلسـيمي ،ثـ يقـارن

بحنهـا وبـحي النظريـة الرسـمالحة والنظريـة اتشـدراكحة؛ لح ـعها فـي مركزﻫـا الفكــري
ومي ث العملي إلقامة النظام اتقدصاد اإلسيمي على ساس منها.
ويلخـل النظريـة اإلسـيمحة اتقدصـادية ،فـي ن المـ ﻫب اتقدصـادي
اإلسـيمي يقــوم علــى ثيثــة مبــاد ساسـحة تدكام ـ فحمــا بحنهــا لدولــف النظريــة
اتقدصادية اإلسيمحة وﻫي:
األو  :مبدأ المل فة الم دوجة التي لتلل من:
 الملكحة الخاصة و الملكحة الفردية.
 الملكحة العامة و ملكحة اتُمة
 ملكحة الدولة.
ﻫ ـ ـ الملكحـ ــات الـ ــثيث تول ـ ـف مجدمع ــة مبـ ــد الملكحـ ــة فـ ــي اتقدصـ ــاد
اإلسيمي.
الياني :مبدأ البرية االقتصادية يي نطا مبدود:
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وال ريـة ـ ﻫنـا ـ تعنـي السـما لألفـراد بممارســة العمـ اتقدصـادي ،ولكــي
في حدود القح المعنوية واأل يقحة الدي يومي بها اإلسيم.
وت دد ﻫ ال رية مي جانبحي ﻫما:
أ ا التبديد الاالي الاي ينبل من أعما النف  ،ويسدمد قوت ورصـحد
مي الم دوى الروحي والفكري للشخصحة اإلسيمحة.
ويدأتى ﻫ ا عي عري الدربحة الخاصة.
ب ا التبدياد الموضااوعي الااي يعباار عان قاوة خااارج الاااة والاانف
لقااو بض اابت ولبديااد الس االوي االجتماااعي  ،وتل ــل الق ــوة ﻫ ــي الق ــانون ف ــي
تش ـريعات الخاصــة كمنــع الربــا واتحدكــار والديعــب باألس ـواق ،وفــي تش ـريعات
العامة بما يعطحـ لـولي األمـر ،و الدولـة مـي صـيححة الدـد فـي ضـبط حركـة
الما مي ي الدوا ن بحي المصالح المشدركة لألفراد واألمة والدولة.
اليالث :مبدأ العدالة االجتماعفة:
ويدمث ﻫ ا المبد في نظام تو يع الثروة المالحـة ،الـ ي يقـوم علـى مبـد يي،
ﻫما:
أ ا مبدأ الت ايل العا .

ب ا مبدأ التواان االجتماعي.
ثـ ـ تب ــد م ــي ن تلد ــزم النظري ــة اتقدص ــادية اإلس ــيمحة و قـ ـ  :الم ـ ـ ﻫب
اتقدص ــادي اإلس ــيمي ،الد ـ ــر ف ــي عـ ــال الواق ــع وفـ ــي ﻫ ــدي األ يقحـ ــات
اإلسيمحة
ﻫ ﻫي يصـة النظريـة اتقدصـادية اإلسـيمحة الدـي اسدخلصـها الشا فد

الصدر مي واقع وعبحعة الفق اإلسيمي.
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م ـ ـا تفصـ ــحيتها وتفريعاتهـ ــا و دلدهـ ــا الشـ ــرعحة ومقارناتهـ ــا مـ ــع اتشـ ــدراكحة
والرسمالحة ف لل ما اشدم علح كداب القح (اقدصادنا).
وال ي نفحد عملحاً وفي مجـا تطبحـ اإلسـيم فـي واقعنـا كمسـلمحي ﻫـو:

ىقامة النظام اتقدصادي اإلسيمي بمواد الشرعحة المقننة على ساس مي ﻫ
النظريــة ،وعلــل ب ـأن تكــون ﻫ ـ النظريــة المنطل ـ الشــرعي ،والمقصــد الشــرعي
في وضع النظام اتقدصادي اإلسيمي.
ﻫ ـ ﻫ ــي النظري ــة اتقدص ــادية اإلس ــيمحة ف ــي مفهومه ــا الش ــرعي ومجمـ ـ
بعادﻫا وسماتها.
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| حتديد املشكلة االقتصادية يف اجملتمع
اإلسالمي الراهن |
ما المشكلة اتقدصادية في ري سداعنا اإلمام الصدر فددمثـ فـي بعـديي
يعحشان ححاة المسلمحي الراﻫنة ،ﻫما:
 - 1سوء لوايل اليروة الموجودة يي الوطن اإلسالمي.

 - 2المسلمفن الستيمار الموارد المالفة يي الطبفعة.
بحي يدينا اآلن كشف بالثروة المعدنحة المدوفرة في البلدان اإلسيمحة (عدا
الــنفط) ،قــام بإعــداد بع ـ
العربحة.

البــاحثحي المعاص ـريي باللغــة الفارســحة وتــرج للغــة

كشف بالثروة المعدنحة المدوفرة في البلدان اإلسيمحة
 تشاد :عﻫب ،ماس ،يورانحوم.
 مصر :صخور بنال ،عﻫب ،حديد ،لمنحوم ،ن اس ،ياقوت ،كبري .
 غابون :ماس ،عﻫب ،ن اس يورانحوم.
 الجزائ ــر  :حدي ــد ،رص ــاص ،منغنح ــز ،يورانح ــوم ،ف ـ ـ حج ــري ،ئبـ ـ ،
ن اس.
 غحنحا بحساو :عﻫب ،ف ة ،ماس ،لمنحوم ،فوسفات.
 لحبحا :بوتاسحوم ،كبري .
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 مالي :عﻫب ،ماس بكمحات قلحلة.
 موريدانحا :حديد ،ن اس ،ف حجري.
 المغرب  :رصاص ،ف حجري ،فوسفات ،منغنحز ،ن اس.
 لبنان :حديد ،حجر المرمر.
 باكسدان  :ف حجري ،ئب  ،الكرومات ،منغنحز.
 قطر :كبري  ،ملح.
 السعودية ،عﻫب ،ف ة ،حديد.
 تركحا  :ف

حجري ،ن اس ،كروم ،بوتاسحوم ،حديـد ،ف ـة ،كبريـ ،

صخور ،منغنحز.
 مالحزيا :صخور ،رصاص.
 ىي ـران :حدي ــد ،ف ـ حج ــري ،ن ــاس ،كروم ــات ،رص ــاص ،منغنح ــز،
ف ة ،عﻫب ،كبري  ،حجار كريمة ،تراب احمر.
 النحجر :عﻫب ،حديد ،ف
 نحجحريا :ف حجري.

حجري ،ماس.

 السنغا  :عﻫب،ف ة ،فوسفات ،لمنحوم ،ماس بكمحات قلحلة.
 الصوما  :ف حجري ،ن اس.
 بنحي :ماس ،عﻫب.
 السودان :ن اس ،عﻫب ،حديد ،ملح.
 تنزانحا :ماس ،عﻫب ،ف حجري.
 تونس :حديد ،رصاص ،منغنحز ،فوسفات.
 وغندا :ن اس ،كوبال  ،حديد ،ف
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حجري.

 فولدا العلحا :عﻫب ،ماس ،حديد ،حديد ،ف

حجري.

 فغانسدان  :ن اس ،رصاص ،حديد ،ف ة ،كرومات.
 الب ريي :الدراب األحمر.
 ىندونحسحا :ف حجري ،صخور ،نحك  ،منغنحز ،ملح ،يورانحوم.
 العراق  :كبري  ،فوسفات ،ف حجري ،حديد ،ف ة ،ن اس.
 األردن :بوتاسحوم ،ملح ،فوسفات.
 فلسطحي  :صخور حديدية ،ئب  ،ن اس ،حديد ،منغنحز.
 الكامحرون :عﻫب ،ف ة ،رصاص.
مي الكشف الساب  ،يدبحي بك وضو ن عالمنا اإلسيمي ي د ـي فـي
بــاعي رض ـ نواع ـاً مدعــددة مــي المعــادن علــى الــرغ مــي م دوديــة الدراســات
المدوفرة حالحاً ،ىع ت ال مساحات شاسعة مي راضى البلـدان اإلسـيمحة لـ

تصلها عملحة المسح الجحولوجي الشام والـدقح  ،ولـ يُعـر بشـك جحـد مـا
يخبأ جو ﻫ األراضي مي معادن عدا بعـ المنـاع الدـي ت دمـ وجـود
النفط فحها.
ومـع كـ علـل ،ف ـإن ندـائج الدراسـات الدـي جري ـ ل ـد اآلن كلهـا تشــحر
ىلـى ن المدــا مـي ﻫ ـ الثـروة فــي عالمنـا اإلســيمي يبشـر بخحــر عمـح ونعمــة
وفحرة ،فعلى سبح المثا ت ال صر :ىن البيد العربحة تسدأثر علـى  %81مـي
اتحدحاعي العالمي للفوسفات ،و %31للكبري ( .)3

( )3مجلة المسدقب العدد  131في رعار  ،3971ص .42
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ما بشأن اتسدغي الفعلي له الثروة في ا دون مسـدوى الطمـو ؛ ىع
ىن المســدخرل لــبع المعــادن بمســدوى م ــدود ،باإلضــافة ىلــى بقــال العديــد
منهـا بعحـداً عـي دائــرة النشـاط اتسـدخراجي ،فمــثيً :ىن العـال اإلسـيمي ينــدج
مي ال ديد ما يعاد  %34مي اإلندال العالمي ،و %21مي ىندـال المنغنحـز،
و %41مـي ىندـال القصـدير ،و %21مــي ىندـال األلمنحـوم ،و %24مـي ىندــال
الفوسفات ،و %1مي ىندال الن اس .)2( 3
ىن حالـة القصــور فــي اســدغي ﻫ ـ الثــروة ىعا كان ـ تمث ـ
لعالمنا اإلسيمي على ساس تعطح مصـدر الـد

ســارة ماديــة

القـومي ،فهـي مـي الناححـة

الش ـرعحة تجس ـد حالــة ب ــار ة مــي حــاتت س ــول الدصــر واتســدغي للم ـوارد
اتقدصــادية لبنــي اإلنس ــان ،وتعكــس اتبدع ــاد عــي حك ــام الش ـريعة اإلس ــيمحة
السم ة في ﻫ ا المجا .
يق ــو الش ــهحد الس ــعحد آي ااة الل ااه الصاادر ف ــي تعرضـ ـ له ـ ا الجان ــب م ــي
اتسدثمار اتقدصادي:
(اعدبـر اإلسـيم فكـرة الدعطحـ و ىﻫمــا بعـ مصـادر الطبحعـة و ثرواتهــا
لوناً مي الج ود وكفراناً بالنعمة الدي نع الل تعالى بها على عباد )( .)2

وفي القررن ال كح حا واضـح وتأكحـد بـحي علـى وجـوب اتﻫدمـام بهـ
الخحرات والنع  ،بقول تعالى﴿ :قُ ْل َم ْن َمرَ اينَةَ الله التي أَ ْخ َر َج لعَبااده َوالطفَبااة

( )3مجلة صوت الوحدة اإلسيمحة عهران :العدد  11في  34نحسان .3972
( )2اقدصادنا .141
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ال
ْبَفااة الا ِدنْاَفا َخال َ
آمنُاوا يااي ال َ
ين َ
م ْان الارْا قُا ْال ه َاي للااا َ
ص ا ِة يَا ْاوَ الْقَف َامااة َكا َال َ نُا َفصا ُ
اآليَاة ل َق ْوٍ يَا ْعل َُمو َن﴾(.)3

وفحما يدعل بمآ المعادن المسدخرجة ،وﻫ تسـاﻫ بـدور فاعـ ومباشـر

فــي عملحــة الدنمحــة ،وبالد ديــد فــي مجــاتت الدطــوير الصــناعي لبلــدان العــال
اإلســيمي؛ فــالواقع ال ــالي تســدخدام ﻫ ـ ا النــول مــي الم ـوارد اتقدصــادية فــي
غالبح ـ ــة البل ـ ــدان اإلس ـ ــيمحة ت يق ـ ــدم ي مظه ـ ــر ىيج ـ ــابي و ممارس ـ ــة ج ـ ــادة
ليسـدفادة مـي الخـدمات المسـدخرجة حالحـاً فـي مجـا الصـناعة الوعنحــة ،وىن

ُجلهــا ت ا يصــدر علــى ﻫحوــة م ـواد نهائحــة قابلــة ليســدهي و اتســدعما ،
ومي ث يعحد تصديرﻫا ىلى البلدان اإلسيمحة والمسد عفة لح ق ب لل رقاماً
حالحــة مــي األربــا مســخراً ﻫ ـ الــنع والخح ـرات لصــال
العالمحة.

وصــالح احدكارات ـ

فمــع األس ــف الشــديد ،ىن معظ ـ اإلندــال المع ــدني فــي الع ــال اإلس ــيمي
يوج ىلى الدصدير والدجارة الدولحـة؛ وكمثـا علـى ﻫـ ا الوضـع فـإن  %91مـي
ىندال (المنغنحز) ي ش ىلى األسواق العالمحة ،ويدجـ ىندـال (القصـدير) كلـ ىلـى
الدجارة الدولحة ،وك لل ال ا بالنسبة ىلى ىندال (ال ديد) و(الرصاص)( .)2
وفي ﻫ ا السحاق ي اً ،تشحر دراسة مفصـلة عـد ﻫا (اتت ـاد العـام لغـر
الدجارة والصناعة والزراعة العربحـة)( :ىن  %24فقـط مـي المعـادن المندجـة فـي

( )3سورة األعرا  :رية .12
( )2مجلة صوت الوحدة اإلسيمحة عهران :العدد  11في  34نحسان .3972
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البيد العربحة يخ ـع لعملحـات صـناعحة م ـدودة ،ويصـدر البـاقي ىلـى األسـواق
العالمحة)( .)3
ﻫ ـ ا ،وىعا ضــحف ىلح ـ ن الكمحــة المهــدورة مــي الغــا الطبحعــي فــي الــبيد
اإلسيمحة قدرت لعام 3971م ب والي عشرة ملحارات دوتر( .)2
ت يد ﻫ ا على ن ﻫنا ـ مي جانبنا ـ ن ي المسلمحي ىﻫماتً ،و ن ﻫنا
مي جانب الدو اإلمبريالحة اسدغيتً.
ت ي ــع ﻫ ـ ا األمــة اإلســيمحة مــام مســوولحدها عــي ﻫ ـ ا اإلﻫمــا وجه ـاً
لوج .
ﻫ ا في الثروة المعدنحة غحر النفطحة.
مــا فــي الثــروة النفطحــة و البدرولح ــة ،فقــد عُكــر ن اتحدحــاعي للبدــرو ف ــي
العال اإلسـيمي يقـدر ب ـوالى  %11مـي مجمـول اتحدحـاعي العـالمي للـنفط
الخام( .)1
وقدر الخبرال العـالمحون اتحدحـاعي العـالمي فـي السـبعحنات ب ـدود 834
ملحار برمح (  ،)1وما ﻫو موجود من في األراضي اإلسيمحة يقارب  141ملحار
( )3مجلة المسدقب العدد  131في رعار  ،3971ص  ،42وانظر :النهب اإلمبريالي
للعال اإلسيمي :حقائ و رقام ص  18ـ  ،17وجغرافحاي كام جهان ،حبحب شاملوتي
(بالفارسحة).
( )2مجلة الهد العدد  411في  23تشريي الثاني  3973ص .28
(Islamic Council of Europe, op, cit, p. 381. )1
(Abaas Amirie, The Persian Gulf and Indian Ocean in )1
International Polites ( Tehran: 3984) p. 284.
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برمح  ،وقدرت(  )3اتحدحاعات الجديدة لبدرو المملكة العربحة السعودية مو راً
ب( )381ملحار برمح .
ىن ﻫ األرقام العالحة تفر علحنا الدساؤتت الدالحة:
 -كف

يت استيمار هاه الموارد؟!

 -وأين لصر ؟!

 وأخفراِ :كف لوا عل المسلمفن ويي مصالب ؟!ىن ﻫ ـ ا يفــر عل ــى المســلمحي ن يقوم ـوا بــدور المراقب ــة ،ث ـ الم اس ــبة
وبالطرق المدعار علحها اآلن؛ مي ىقامة المجالس النحابحة الدي تمث الشعوب
عي عري اندخاب ع ائها منه ومي قبله .
كمــا ن علــحه ن يرف ـوا ك ـ شــكا المجــالس اتسدشــارية الدــي تعــحي
ع اؤﻫا مي قب ال كومات بدعوى ممثلحده للشعب.
وبعد:
فـإن (استشا ا النظريااة االقتصااادية اإلسااالمفة) ،و(لبديااد المشا لة

االقتصادية يي المجتمل اإلسالمي الراهن) مي قب اإلمـام الصـدر ،يكشـف
لنا وبوضو عي مدى ارتفال السفد الصدر ىلى مسـدوى مسـوولحد كفقحـ قائـد
حمـ ـ ﻫم ــوم األم ــة وت س ـ ـ س رتمه ــا ،وش ــاركها ف ــي رماله ــا وتطلعاته ــا ىل ــى
المسدقب األف .

( )3راجع :النهب اإلمبريالي للعال اإلسيمي ،حقائ و رقام ص  81ـ .83
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وىن كداب ـ (اقدص ــادنا) ك ــان النقل ــة الموفق ــة ف ــي تط ــوير الد ــألحف الفقه ــي
اإلسيمي مي اتقدصار على الفق العام ىلى تناو الموضوعات األ رى ،الدـي
تعد مي ق ايا الس اعة الدي ت ع المسلمحي بحي ن يكونوا و ت يكونوا.
رحم الل رحمة العلمال العاملحي ،و سكن في فراديس جنات مع الشـهدال
والصديقحي ،وحسي ولول رفحقاً.
وال مد لل رب العالمحي.
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