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

 على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
 العفو والغفران اإلحسان شرط
 و

 العدل في توزيع الثروات الطبيعية
(5) 

ِْى اُل بُربهه  قااال اهلل العظاايم  إيتههاِء  ُحسههاِن وي ُغههِي ييِعمبكبههُم عيههِن اُلفيُشءههاِء ويالُ   وييهيُنههه   ِإنَّ اللَّهه ي ييههُر برب بِاُلعيههُدِل وياإُلِ ههِر وياُلبهي مبُنكي
 .(1)ليعيلَّكبُم تيذيكَّربوني 

 والبحث يقع بإذن اهلل تعاىل يف حمورين  حمور اإلحسان وحمول العدل 
 المشور األول: اإلحسان كءرط  ن شروط الغفران:

ا بتوقفاااة علااااى عليهااا (باااةاملثو ) -أسااابق ان اإلحساااان  ااار  بااان  اااارو  قباااول األعماااال الصااااحلة والطاعاااا  الوا بااااة، وان 
لااادهلل اهلل تعااااىل  (بقااار ال)كماااا ان  -باإلحساااان إىل اخللاااق أو إىل الااانف  باإلتقاااان واإلخاااالغ وحلاااور القلاااب و ااا  ذلااا ، 

عاد  بان االااره، وال ر هباا القباول أو ت  فس افهاذه الالالاة أباور ي  وكذا حمبته سبحانه وتعاىل  -جيتوقف على اإلحسان للناس والنف ، 
 ان حتظى بالقرب لدهلل اهلل تعاىل، ومبحبته وبثوبته، فعلي  باإلحسان إىل الناس وإىل النف . بانعة مجع بينها فإذا أرد 

ونلايف  ان املسااتفاد بان بعاات اليااا  الررااة والروايااا  الحااريفة ان اإلحساان باان أساباب اللفااران وانااه  ار ، ولااو علااى 
 ر  اللفران وانه بن دونه ال حيظاى العباد مبلفارة  بل يستفاد بن بعت الروايا  ان اإلحسان ،انسبيل البدل، بن  رو  اللفر 

  صيهذنوبه وبعا
 ُأيال تبِشبُّوني أيُن يهيُغِفري اللَّ ب ليكبم؟ 

ية بب  وهااي هاااهرة يف ساا (2)ويُليهيُعفبههوا ويُلييُفههفيشبوا أيال تبِشبُّههوني أيُن يهيُغِفههري اللَّهه ب ليكبههمُ قولااه تعاااىل    نهااافمالرراااة أبااا اليااا  
إليا  وهلماو ، مللفارة اهلل تعااىل لا  و ااوذه عان ذنوبا  وصافحه عان بعاصاي ،  وااءعان الخارين فيماا إذا أسا العفو والصفح

وهااذا يعاا  ان اإلنسااان إذا ارترااب بعصااية كباا ة، كالرااذب والليبااة وأ ااباههما، أو صاال ة، فانااه إذا أراد ان يلفاار اهلل تعاااىل لااه 
اإلحساان  بان  ا  فارني باني ان يراونأو ذبالئه أو  ركائه أو بوهفيه،  أو   انهفعليه باإلحسان إىل أخيه أو ذو ته أو قراباته 

بان أو إجنااده  أو إنقااذه بان ياد هاامتساد ده أو رعاام تطعماه  ض  أو  اائةة رريفاة أو كلماة ريباة أو قار  لطيفاةعلى  رل هدية 
 أو إصالح بينه وبني بن اختلف بعه و به ذل . عدو  ا م
 بين ِغلمان  السجاد إل ام ا

الساببية فقاد روهلل يف تفسا   داللاة الياة الررااة علاى الرواياة التياة صارحية يفولئن كانت الية الرراة هاهرة يف السببية فاان 
                                                           

 .09سورة النحل  الية  (1)
 .22سورة النور  الية  (2)
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هاني  يف املناقب عان الساجاد الصايف   ْبنبهوبهي  ويكي انِهِ   َي عيليُيهِ  شيهُهرب ري ينيهاني ييُكتبهلب عيليه  ِغُلمي ه ْيا ديخي هاني  ،هبمُ ِإ ْيا كي تَّه  ِإ حي
هري الُ  ليٍة ديعياهبُم ثبمَّ أيُظهي َيهاآِخرب لييهُ َي وي ا ويليهُم أبُ ِْ  :لي ِكتيها هذي نب فهيعيُلهكي كي ه ،كي ييها فبهني مي ُْ هطيهبُم وييهي بهولب لي  ،عب فهييبِ هرُّوني أي ُْ  :هبهمُ فهييهي بهومب وي

ها أيُحفيهُيكي عي  ْي  يها عيِمُلهكي كيمي َيهُد أيُحفيه  عيليُيه ْي  هُيِن ريبُّه َبولبهوا ييها عيِلهيَّ بُهني اُلشبسي نيها اُرفهيعبوا أيُصوياتيكبُم وي يُه ِ لييهُ َ  يهيُنِطه ب    ويليدي ِكتها
ُْكب   بِاُلشي ِ  ِبيريًة فيا ْي الَِّذى ،رُ ال يبغاِدرب صيِغيريًة ويال كي ُى ريبِّ ْي بهيُيني ييدي ْيرٍَّة ويكيفه   ْبلَّ  ب ياِ  ُب  ،يداً بِاللَّهِ  شيههِ   ال ييُمِلمب ِ ُث الي  فيهاُع

ْب ِل يُوِلِ  تهيعيالي  ِلي ْي اُلمي ُب عيُن  .(1)وييهيُبِكي وييهينبوحب   ويُليهيُعفبوا ويُلييُففيشبوا أيال تبِشبُّوني أيُن يهيُغِفري اللَّ ب ليكبمُ   وياُصفيُح يهيُع
رريقتاه يف  وانه قد تفرد يفكان يقوم مبا م نسمع له نظ اً بن أحد على ابتداد التاريخ البحري كله،   واملذهل ان اإلبام 

اد  خ  ، فمان و ادي يتعابال باع األنف  وتةكيتهاتربية  هال الرتباوي التجسايدي الصاادنيل بال  –هباذا الناوم بان التعابال األباوي  ه  ب 
بان يتعاباال حا  بااع رالباه وتالبذتااه أو بقلدياه هبااذا األسالوب املمياة الفرياادل فرياف بالتعاباال باع العبيااد هباذه الطريقااة و ادي 
األعراف وامللل والنحل، فمن جيالسهمل وبن يتجاذب  العبيد كانوا حمتقرين يف كافةوبن الواضح ان الراقية، املعنوية  –الروحانية 

بصااو واناااة ودق ااة وروعااة   خصااياً لرتبيااتهم ، باان العظماااء،باان يتصاادهللوفااوني ذلاا  هباامل  تم  بعهاام أرااراف احلااديثل وباان يهاا
التحاه  عو اإل راف اليوبي الدقيق على كافاة أعماا،م، مث كتاباة أخطاائهم خطاًأ خطاًأ ال أل ال بأاخاذ م أو  ولطافةل وذل 

 سابياًلاستثنائياً بقدبة للعفو عنهم ولرن بع تلمني ذل  العفو بعىن تربوياً واختاذ ذل  هبم أو عقوبتهم بل أل ل تةكيتهم 
يبراي ويناوح، كاان حياتع علاى نفساه ويعظهاا و   حيصاي علايهم أخطااءهمبعادبا كاان   واللريب، ولي  بلريب، ان اإلبام

 هلل تعاىل كما ان هأالء العبيد حمتا ون إىل عفوه وصفحه.نفسه بانه حمتاج إىل عفو ابذك راً 
وال ارتربااه لااذنب صاادر بنااه وال لتقصاا   م يراانالعفااو بان اهلل تعاااىل  بني األربعااة عحااراملعصااو أحااد وبان الواضااح ان رلااب 

علاى فعال  ايء أو تار   بل إمنا هو أل ل القصور احملت الذي يع  عدم القدرة ترويناً ابتلي به وال ح  لرت  أوىل فعله ملرروه 
ح ذلا  وض ااملمرناا ، ويكافاة فوني إبراان   أداء حقه كما هو بقتلى  أنهأبر أو أداء حق املوىل كما ينبلي لحأنه تعاىل فان 

 وذل  علاى الار م بانان الر ل لو عجة عن إنقاذ صديقه املسجون هلماً، فانه إذا ذاره يعتذر إليه عن عدم قدرته على إنقاذه 
 وعيالاه وأرفالاه وكذل  الةوج لو عجة عن اإلنفاني على ذو تاهبع ذل  بطلوب حمب ب، رن االعتذار لو   بأاخذ ان العا ة  
إمنااا هااو عاان   اإلباااموحباارارة وصاادني ورمبااا برااى، ال ألنااه بااذنب أو بقصاار باال ألنااه عااا ة قاصاار فاعتااذار  إلاايهمفانااه يعتااذر 

لااوا بااا حيبااون ان يفعلااوه باان تعظاايم  ااأن اخلااالق مبااا يفااوني راقااة البحاار القصااور الترااوي  أي عاادم القاادرة التروينيااة علااى ان يفع
قهاراً بانف  النسابة عان الاتمحت يف ذلا  املسجون يف سجن البدن واحملروم بلروراته، بن أكل و رب وذواج و...، الصارف 

اقتلاى املثوباة حا  تعااىل طاف اهلل ، إال ان لالا  ير اب فيهاا اإلباام لاوال قلااء ضارورة العاية يف احليااة الادنياعبادة الارب أنوام 
 على هذا الفعل املر وح يف حد ذاته بالنسبة إىل بثل اجلهاد واحلع والصالة وقراءة القران وبا إىل ذل .

 ، إذا علمناا ان  لماان اإلباام تهبال واساتثنائي وتتلح لنا، أكثر فأكثر، أمهية النمط الرتبوي الذي اضطلع به اإلباام 
راوال عماره بلا   ون أعداداً كب ة  داً حا  ورد يف بعات الرواياا  ان عادد العبياد الاذي اعاتقهم اإلباام وعبيده كانوا يحرل

                                                           

الفاايت الرا ااال، التفساا  الصااايف، برتبااة الصاادر ا ، و 151غ 4جا قاام،   عالبااه  -اباان  ااهر ا ااوب، بناقااب ال أيب رالااب  (1)
 .493غ 3رهران، ج
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بعات اللياا  الا   بائة ألف عبد! وهو رقم بذهل حقاً برل املقاايي ، وقاد أوضاحنا يف حباث ساابق عان اإلباام الساجاد 
 .واملدة ال  استلرقها يف تربية كل جمموعة بنهم عبها فيهميف رعايتهم وتربيتهم واألبرنة ال  استو  استخدبها اإلبام 

 ُِحسيان اءيةي بِاإُلِ ْي َي اإُلِ َيابي  الي ييشبوزب اُلغبُفرياني ِإالَّ  يُن 
ُحسيهانِ   ورد عن اإلبام علي  فمنها  باوأبا الروايا   اءيةي بِاإُلِ ْي َي اإُلِ َيابي صارحية يف وهاي  (1)الي ييشبوزب اُلغبُفرياني ِإالَّ  يُن 
، فاهنااا سااترون حاكمااة علااى أدلااة التوبااة (2)ولااو ي  سااند هااذه الروايااة أو أبثا،ااا، علااى أي ببااىن ر ااا  بنينااا ،صاارةالحااررية املنح

إىل  رني  واالسااتلفار مبعااىن ان  فااران اهلل تعاااىل للااذنوب بحاارو  بالتوبااة أواًل مث باإلحسااان الانياااً، ولعاال  ااا يأيااد ذلاا ، وإن م ياا
ان اإلنسان بفطرته يدر  حا ته إىل أكثر بن االستلفار لدهلل املعصية خاصة املعاصي الرب ة ولذا  ده يبري بستوهلل الدليل، 

أو يرارر  لقبول توبته أو يطلب بن بعت العلماء أو الصلحاء الدعاء له بامللفرة براًء بر اً ويذهب إىل احلرم ويوسط اإلبام 
 .(3)وتأبلقام كون هذا بأيداً يف اجلملة وإن م يرن بأيداً باجلملة فتدبر ، ويرفينا يف هذا املاالستلفار برة إالر أخرهلل

د   ونيتوهم ان بعىن الرواية أ نيب عن املقام، ألن بعناها ارن ان ير َو
حيارذ يْرف اه  لراي ال حيوذ اللفران أي  فران الناس لاه إال إذا قابال إسااءته ،ام باإلحساان إلايهم فلاو اذهلل ذو تاه باثاًل م  -أ
إال إذا قاباال اساااءته السااابقة ،ااا  ، بطلقاااً أو يف اجلملااة،باال انااه ال حيااوذ  فراهنااا واقعاااً  ،ذراها وبلفر ااا ان يناادم ويتااوب ويعتاارضاا

التحااف ولطااائف الرلاام ويةيااد يف إكرابهااا واحرتابهااا، وبااذل  ينااال  فراهنااا حقاااً،  فائااباإلحسااان إليهااا، بااان يتحفهااا بااثاًل بطر 
ان يتاوب ويعتاذر بناه بال  راف  يقه أو ذبيلاه أو تلمياذه أو املوهاف لدياه، فلاو ا تاباه باثاًل م يوكذل  أي صديق أسااء إىل صاد

باه يسدي إلياه بعروفااً يرساب  نأبعليه ان حيسن إليه أيلاً بان ادحه خلف ههره ويث  على مجيل خصاله وحسن ف عاله، أو 
 .أو يدفع عنه نائبة بن نوائبهبن حوائجه  يتوسط لقلاء حا ةيرضي عنه خصماً أو قلبه بان يسدد له ديناً أو 

ال حيوذ اللفران أي  فران الناس له إال إذا قابل اساء م له باإلحساان إلايهم )عرا    ونكما ان بعناها ارن ان ير  -ب
أل لاه اسااءوا  ، فلو أساءوا إليه وأراد كسب قلوهبم و فراهنم له با(يهم،م باإلحسان إل هاءت  إال إذا قابل اسوهو املعىن السابق

ال عن استحقاني، فالطريق إىل ذل  ان يلفر ،م، بعبارة أوضح  ان الاذي يسايئون لسنساان  أم قاني  عن استحسواء أكان إليه، 
وقاد يسايئون إلياه حساداً وبليااً  ،لا ياه ألهنام يعتقادون فياه اارافااً أو ضاالاًل أو هلمااً ،ام أو  ابه ذلإفقاد يسايئون   امعلى أقسا

يف الصورة الثانياة، هاو ان يلفار  (4)وتنةيالً  وىلاً، وعلى كل التقادير فان الطريق لري يلفروا له، واقعاً يف الصورة األوهلماً وعدوان
 ،م، لرن هذا املعىن الثال بعيد.

دون  )ال حيوذ  فران اهلل...( والثال )ال حيوذ  فران الناس...( بوعلى أي فان الظاهر ان إرالني الرواية يحمل املعىن األول 
 لتخصيصها بثال املعال فتدبر  يداً.و يه و ه يو د كالم وال 

                                                           

 .311احلرم ودرر الرلم، برتب اإلعالم اإلسالبي ا قم، غ عبد الواحد بن حممد التميمي،  رر (1)
فلو كان املبىن )حجية براسيل الثقا  املعتمدة( لرفاى، ولاو كاان الوالاقاة اخلوياة، ال خصاوغ املخوياة، الحتااج إىل  مياع القارائن الا   (2)

 تعلد املدعى، وبن دوهنا ال يتم االستدالل.
 ر به. عألن با ذكر أعم بن املدعى وإن ا (3)
 تنةيالً لرضاهم عنه بنةلة كونه بلفرة بنهم له. (4)
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 المبشث الثاني: العدل في توزيع الثروات الطبيعية
 بين الدولالمياه العدل في تشديد حفص سبق  )

قااوم بدراسااة وستتلااح لنااا أمهيااة حتديااد املقصااود بالعاادل وانااه العاادل الااواقعي أو الحاارعي أو الللااوي أو العااريف أو   هااا، عناادبا ن
سااواء علااى بسااتوهلل احلروبااا  أم علااى بسااتوهلل الحااعوب، وباان ذلاا  بااثاًل  ، اليااوم،عاادد باان أهاام املسااائل املتناااذم عليهااا يف العااام

حااارتكاً باااني بائاااة ونيساااة وأربعاااني دولاااة، الناااةام علاااى األهناااار وباااوارد امليااااه  وذلااا  ألن هنالااا  باااأتني والالالاااة وساااتني حوضااااً هنريااااً ب
وعلااى ساابيل  ،اهواخلااالف بااني كثاا  باان الاادول املتحاااركة يف األهنااار  ااديد وبااني بعلااها خ ط اار، يف حتديااد حصااة كاال بنهااا باان املياا

ى حصصاها النةام بني العراني وسوريا وتركيا على احلصص بان هنار د لاة والفارا ، والناةام باني إحادهلل عحارة دولاة أفريقياة علا  الاملث
بان هنار النياال بادءاً باان دولاة املنبااع )االيوبيااً( وصااواًل إىل بصار والسااودان وهاي باان دول املصاب، وكااذل  الناةام علااى حبار الرال بااني 
ني  دول هي أوذبرستان، تركمنستان، را رستان، قرقيةستان وكاذاخستان، والناةام علاى هنار األردن باني االردن وإسارائيل ولبناان 

 ة.يينوالسلطة الفلسط
 .(1)(...والسأال هو با هو بقتلى العدل يف توذيع احلصصل فإن أريد بالعدل العدل الواقعي فانه إحالة على جمهول

وباان النظااائر  الاانفط واللاااذ وسااائر الثااروا  الطبيعيااة، فهاال ابااار  ،ددةونلاايف  ان هااذه املسااألة سااي الة و،ااا نظااائر هابااة بتعاا
  ألهاا  تلا  الابالد فقاط أو بعباارة أخاارهلل  لاب  احلاربني، املساماة الن بالسااعودية، هاي الانفط املو اودة يف باالد احلجااذ، باالد 

باا هاو الن هاو  هل هي حق هم دون   هم بن أها  اخلليع أو العراني وإيران وأفلانستان والباكستان وسوريا ولبنانل والسأال 
ساائر الابالد أها  دون فقط طل بن السماء عليها هي حقهم بقتلى العدل يف ذل ل وهل املياه ال  تنبع يف أاليوبيا أو ال   

أو ال باال هااي باان الثااروا  املحاارتكة بااني كافااة الاابالد الاا   ااري فيهااا هااذه  ،دانالواقعااة يف الطريااق وبااالد املصااب كمصاار والسااو 
 .ال  أ ر ا يد املل  القادر اجلب ارل األهنار

 طرق اكتءاف   تن  العدالة في توزيع الثروات
الر اوم إىل املباال واملباادئ العاباة الا  نعتماد عليهاا   تني  األوىل رننا اإل ابة عن ذلا ، لتحدياد بقتلاى العادل، بطاريقوا

 فيها بالذا  الر وم إىل األدلة اخلاصة واإلرالقا  والعموبا  الواردة والثانية  كمسلمني، 
 أواًل: المبادئ العا ة في ح وق الناس في الثروات الطبيعية

ناا هام ارب  أفلل بصدر ،ا هو القران الرار  الاذي يعارتف باه عاباة املسالمني وذلا  فيماا إذا كاان خفان املبادئ العابة  أبا
 املسلمون خاصة، فنقول 

اليا  القرانية املتنوعة واملتراالرة تفيدنا علماً بان الثروا  الطبيعية املتوفرة يف بلد بان الابالد ليسات حراراً علاى أهاا  تلا  
د وال خاصة هبم بل هي  اا يتعلاق هباا حاق البحارية كافاة بان دون فارني بيانهم مباا هام بحار خلوقاون خلاالق األرض والثاروا  البال

 فيها، ويرفي ان نستعرض اليا  الرراة التالية بن بني العحرا  بن اليا   الرابنة
ميعاً قوله تعاىل   -1 ْي لرل البحار كماا هاو واضاح بال  ليكبمُ واخلطاب يف  (2)هبوي الَّذى خيلي ي ليكبُم  ا ِفي اأُليُرِض 
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ُنههتبُم أيُ واتهاً فيريُحيهاكبُم ثبههمَّ يبميهتبكبُم ثبهمَّ يبُشيههيكبُم ثبهمَّ ِإليُيههِ  هاو صاريح الياا  الرراااا  إذ يقاول تعااىل   ُي تيُكفبهربوني بِاللَّهِ  ويكب ُيهه كي
ْي  ليهه ي ليكبههُم  هها ِفههي اأُليُرِض  عبهوني   هبههوي الَّههذى خي ْي هتيو تهبُر ُْ ههيُ   ميعههاً ثبههمَّ ا َِّ شي ههماواٍت ويهبههوي ِبكبهه ْي ههُبعي  ْي ههوَّاهبنَّ  ٍء  ِإليهه  السَّههماِء فيسي

 .(1)عيليم  
دون األسود، أو عارني   كاألصفرفاألرض كلها لألنام كلهم وليست للون،   (2)وياأُليُرضي ويضيعيها ِلُْلينامِ وقوله تعاىل   -2

 ذهب أو قوبية أو رائفة أو عح ة دون أخرهلل.دون   ه، أو دين أو ب كالقوقاذي أو األبيت
واليااة السااابقة تااترلم عمااا يف األرض باان الثااروا  واملعااادن  واهنااا لرافااة األنااام هااذه اليااة تااترلم عاان األرضواحلاصاال  ان 

 .واهنا لرافة الناس و  ها
هههُم  ههها ِفهههي السَّهههماواِت قولاااه تعااااىل   -3 هههمَّري ليكب ْي ههه ب ظهههاِهريًة أيليهههُم تهيهههريُوا أينَّ اللَّههه ي  هههبيكي عيليهههُيكبُم نِعيمي ُْ وي ههها ِفهههي اأُليُرِض ويأي
ْب فيِ  بِريُ رِِه ويلِتيُبتهيغبوا ِ ُن فيُنهِلِ  ويليعيلَّكبهُم تيُءهكب و (3)ويباِطنيةً  ْيمَّري ليكبمب اُلبيُشري لِتيُجِرىي اُلفبُل همَّري ليكبهُم اللَّ ب الَّذى  ْي ربوني   وي

ميعاً ِ ُن ب  ا ِفي السَّماواِت وي ا ِفي اأُلي  ْي  .(4)ُرِض 
والرابعاة تحا ان الثالثاة  واليتان، واهنا بتعل ق حق اإلنسان بذوا ا، وبا عليها تترلمان عن األرض وبا فيها انيفاليتان األول

 إىل ب عد التسخ  الالحق رتبة على برتبة احلق أو امللرية.
هههاهبههوي الَّههذى خيلي يكبههُم ِ ههُن نهيُفههٍ  واقولااه تعاااىل   -4 ْي َي ِ ُنههها زيُو عيهه ْي ٍة وي هها النَّههاسب اتهَّ بههوا ريبَّكبههمب الَّههذى و (5)ِحههدي يهها أييهُّهي

ها ْي ٍة ويخيلي ي ِ ُنها زيُو وهي صرحية يف ان بنحاأ البحار كلهام هاو نفا  واحادة، فمان أيان التفاضال  (6)خيلي يكبُم ِ ُن نهيُفٍ  واِحدي
يف األرض مجيعاً وبادام البحر كلهم خلوقون بن نف  واحدة، فمن والتفليلل فما دابت األرض لألنام وقد خلق اهلل لرم با 

 أين التمييةل وبن أين اختص هنر النيل بأاليوبيا ونفط احلجاذ بالسعوديةل
هٍر ويأبنُثه وقال تعاىل   -5 ْيكي ليُ نهاكبُم ِ هُن  َي لِتيعهاريفبوا إِ   يا أييهُّهيا النَّهاسب ِإنَّها خي َيبالِه عيُلنهاكبُم شبهعبوباً وي ْي نَّ أيُكهري يكبُم ِعُنهدي اللَّهِ  وي
بني  عوب وقبائل ال بد ان يقع يف رريق التعارف ال التناكر والتدابر، ولي  كونا  بان هاذا الحاعب الناس م فتنو   (7)أيُت اكبمُ 

 لثبو  حق ل  دون     يف هذا النهر أو تل  البئر، أو العر ! أً بنح  دون ذا  الحعب 
 ْش  الش وق اإلنسانية تءرعن، ال الشدود الجغرافية

هااي باان املصااطنعة باال نقااول  ان هااذا املنطااق القاارال الواضااح ،ااو بنطااق فطااري عقالئااي ااباااً وذلاا  ألن احلاادود اجللرافيااة 
ان الاذي كاان يقاف وراء تقطياع الادول جناد ببتدعا  الدول اللربياة والادول الظاملاة واملساتبدة، ففاي بالدناا، علاى سابيل املثاال، 
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يف احلارب  (1)1016بيراو الا  اات باني فرنساا وبريطانياا عاام  –، هو بعاهدة ساير  واحلدود بية ورسم هذه احلوا ةاإلسال
 همانعلى اقتسام بنطقة ا،الل اخلصيب بي ، حيث اتفقت بريطانيا وفرنساوإيطاليا يةسالعاملية األوىل مبوافقة بن االبوارورية الرو 

بعلاها، كساوريا ختلفاة، دول وقط عوهاا إىل إرث االبوارورياة العثمانياة  تقامسواحيث  ،ياحتديد بنارق النفوذ يف  رب اسوعلى 
قااام الااذي ان ولبنااان واملوصاال، صااار باان حصااة فرنسااا وبعلااها كااالعراني )البصاارة وبلااداد و  هااا(، صااار باان حصااة بريطانيااا، مث 

 .رسم احلدود على أرض الواقع هو اللابط الويطال املعروف لوران ب
لساااك  السااعودية حباادودها اجللرافيااة احلصااري ق احلااوضااوح بنحااأ التقساايم اجللاارايف ،ااذه الاابالد و  هااا فماان أياان نحااأ  وبااع
ان الراال يااذعن بااان الساااكنني يف برااة واملدينااة والقطياااف   ثااارأك ذلاا  دون  اا همل ويوضااح أرض احلااربني يف الااروا احلاليااة 

ى حاد ساواء يف الاروا  اململراة! ملااذال أألهنام يقعاون ضامن احلادود اجللرافياة علاهم والدبام واإلحساء وجنران والقصيم و  ها، 
 أبا   هم فالل ال  رمسها اللرب وأيدها املستبدون

 وكركاو  وكذل  الرل يذعن بان الاروا  العاراني النفطياة و  هاا يتسااوهلل فيهاا أهال العاراني بان البصارة إىل بلاداد إىل املوصال
ع يف حدود دولاة حادد  حادودها السياساة، وبا  كانات السياساة حاكماة علاى الثاروا  وكربالء والنجف و  ها، جملرد اهنا تق

 ال  خلقها اهلل تعاىل للبحرل.
وساابراءل والنجاف والراهمياة إال كالتفرقة باني سااك  كاربالء وبرة واملدينة وهل التفرقة بني ساك  كربالء وساك  بحهد 

ميعهاً  هبوي الَّذى قال تعاىل  بالد اهلل وقدوأليست بأمجعها كلهم عباد اهلل أليسوا   ْي فرياف يعقال  خيلي ي ليكبُم  ا ِفي اأُليُرِض 
إىل أهاا   بعات عوائاده ودعاتأهاا  بلاداد أيلااً وال نقبال باان توذم عائداته على جيب ان  وكردستان نفط البصرة نقول بان بان

ان تصال  ناوم ( لرناه و  مهاا اصافهان وتوياةوتعاود عوائاده إىل )فقط ص بإيران تخنفط األهواذ  وكيف يقال بانبحهد بثاًل، 
َُِسمية  ضيز ! إليران ااباً البصرة اجملاورة كربالء والنجف أو أها    بن عوائده ولو قطرة إىل ْي ِإْاً   .(2()3)تُِل
 خصااية حملااة تفجاار  فيهااا ابااار الاانفط أو أهاال ، أو بنطقااة حقااول نفطيااةيف تعااية عحاا ة  بااا لااو فرضااناويوضااحه أكثاار  

عحا   أو يف بيا ، فهال  بنطقاة  ألهناا يف حملا  أو يف إمنا هاي  ابار  اذ أو نفط، فادعت ان هذه الباريف بةرعتها و د  
 الدول.يرون ذل  بقبواًل لدهلل العقالءل كال وألف كال، فرذل  ااباً الروا  أية دولة بالقياس إىل سائر 

األحق هبا أهلها  با لي  دلياًل إ،ياً وال عقلياً وال عقالئياً على كونمجاعة  واحلاصل  ان جمرد توفر املعادن الطبيعية يف أرض 
 .بن سائر الناس

باني أهاا  الطبيعياة فذل  كله على بستوهلل احلق املبدئي والعدل يف صورته األولية، ولرن كيف نقاوم بعملياة توذياع الثاروا  
 األسبوم القادم بإذن اهلل تعاىل.يف ل وبا هو بقتلى العدل يف ذل ل ذل  با سنبحثه املختلفة البالد

 َر العالمين وصل  اهلل عل   شمد وال  الطيبين الطاهرينوآخر دعوانا ان الشمد هلل 

                                                           

 بني فرانسو  ورج بيرو الفرنسي وبار  ساير  الويطال. 1016وبايو  1015بني نوفمو  (1)
 .22سورة النجم  الية  (2)
 البالد، وان احلدود اجللرافية ال تعد  بسو اً الحترار الثروا  أبداً. بعيداً عن نوم احلروبا  ال  حترم هذه كلهوالرالم   (3)

 m-alshirazi.comارن بالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىل  


