
حعال  افتث،  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
"تثرت  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢٠/٠٥/٣١م)  ١٤٤١عـ، 
(إجرائغض)  ضط  أن  طظ  افتث،  الماتثة،  افطط 
الخراع  اظثقع  إلى  جغآدي  شطسطغظغئ،  لمظاذص 
وسثم اقجاصرار شغ الدفئ الشربغئ وصطاع غجة. جاء 
ذلك شغ تصرغر أسثه المئسعث افطمغ الثاص لسمطغئ 
السقم شغ الحرق افوجط ظغضعقي طغقدغظعف، طظ 
المصرر تصثغمه إلى اجاماع دولغ غسصث البقباء، سئر 
دائرة تطفجغعظغئ. وغحارك شغ اقجاماع طمبطعن سظ 
اقتتاد افوروبغ والعقغات الماتثة والظروغب وافطط 
بغظ  التعار  لاسجغج  وغعثف  الثولغ،  والئظك  الماتثة 
وصال  و(إجرائغض).  الفطسطغظغئ  والسططئ  الماظتغظ 
طغقدغظعف شغ الاصرغر إظه "غةإ سطى جمغع افذراف 
التفاظ سطى اتاماقت تض الثولاغظ، بما غاماحى طع 
واقتفاصغات  الثولغ  والصاظعن  الماتثة  افطط  صرارات 
لدط  (إجرائغطغ)  تترك  "أي  أن  وأضاف  البظائغئ". 
شطسطغظغ  اظستاب  أي  أو  الشربغئ،  الدفئ  طظ  أججاء 
المتطغئ  الثغظاطغضغات  جغشغر  البظائغئ  اقتفاصات  طظ 
وسثم  الخراع  اظثقع  إلى  افرجح  سطى  وجغآدي 
التضعطئ  وتساجم  وغجة".  الدفئ  شغ  اقجاصرار 
(اإلجرائغطغئ) بثء إجراءات ضط المساعذظات بالدفئ 
بتسإ  المصئض،  تمعز/غعلغع  طططع  طظ  اسائارا 
ظاظغاعع.  بظغاطغظ  العزراء  لرئغج  جابصئ  تخرغتات 
الرئغج  أسطظ  (اإلجرائغطغئ)  الثطعة  سطى  وردا 
الفطسطغظغ طتمعد سئاس، شغ ١٩ أغار/طاغع الةاري، 
والافاعمات  اقتفاصات  جمغع  طظ  تض  شغ  أخئح  أظه 
وطظ  و(اإلجرائغطغئ)،  افطرغضغئ  التضعطاغظ  طع 
افطظغئ.  شغعا  بما  سطغعا  المارتئئ  اقلاجاطات  جمغع 
اقتةاعات  اجامرت  "إذا  أظه  طظ  طغقدغظعف،  وتثر 
الفطسطغظغئ،  التضعطئ  إظةازات  جااقحى  التالغئ، 
وجظعاجه  جعءًا،  وافطظ  السقم  وضع  وجغجداد 
بسغاجات طاطرشئ وأضبر خقبئ سطى ضق الةاظئغظ". 
وتسمض لةظئ (إجرائغطغئ) ـ أطرغضغئ سطى وضع خرائط 
المظاذص الاغ جادمعا تض أبغإ شغ الدفئ الشربغئ 
بعا.  الماتثة  العقغات  جاسارف  والاغ  لسغادتعا، 
(اإلجرائغطغ)  الدط  أن  شطسطغظغئ،  تصثغرات  وتحغر 
طساتئ  طظ  بالمؤئ   ٣٠ طظ  أضبر  عع  طا  إلى  جغخض 
أن  طظ  طرارا  الفطسطغظغعن  وتثر  الشربغئ.  الدفئ 
الدط جغظسش شضرة تض الثولاغظ طظ أجاجعا، وصث 

غسئإ اظثقع طصاوطئ حسئغئ ق تتمث سصئاعا".
: إن صرار ضغان غععد ضط طظاذص طظ الدفئ 
لفرض  غاخئا  ضغاظا  ضعظه  طظ  حغؤا  غشغر  ق  الشربغئ 
المئارضئ شطسطغظ، إق أن عثا الصرار غسث خفسئ بض 
بخصئ شغ وجه أولؤك الثغظ طا زالعا غبصعن بتطعل 
افرض  لصدغئ  وطظزماتعا  اقجاسمارغئ  الثول 
عثشه  أن  طع  الثولاغظ  تض  طبض  طظ  المئارضئ 
افجاس عع تفر أطظ ضغان غععد الشاخإ وضمان 
اجاصراره. ذلك أن تض الثولاغظ غسظغ إسطاء غععد 
طسزط أرض شطسطغظ، طصابض دوغطئ عجغطئ طظجوسئ 
طمسعخئ  واإلرادة،  السغادة  طسطعبئ  السقح، 
تماغئ  وظغفاعا  تضعن  افحقء  طمجصئ  الضراطئ، 
ضغان غععد وإضفاء الحرسغئ الثولغئ سطغه. إن صرار 
الدط عثا غخفع أتقم العاعمغظ بتض الثولاغظ - 
السصثغئ  التصائص  سطى  وغآضث   - خغاظاه  سزط  رغط 
وصطعب  سصعل  تصطظ  الاغ  والسغاجغئ  والاارغثغئ 
إق  شطسطغظ  لصدغئ  تض  ق  بأظه  جمغسا  المسطمغظ 
ظةاجاعط،  طظ  وتطعغرعا  غععد  طظ  باترغرعا 
المطالئئ  إن  جثوره.  طظ  المست  الضغان  واصاقع 
بتض الثولاغظ أخطر طظ صرارات الدط، وإن أي تض 
لصدغئ افرض المئارضئ خارج التض الحرسغ المظئبص 
طظ سصغثة افطئ عع خغاظئ وتدطغض وتبئغئ فرضان 

ضغان غععد.

لطتض  ظمعذجاً  غسطغظا  الثول  تطك  شغ  العاصع  إن 
السغاجغ شغ جعرغا.

شفغ عثه الثول شرضئ أطرغضا تطعلعا السغاجغئ بسث 
أن جمسئ زسماء الترب شغ عثه الثول شغ طآتمرات 
ضمآتمر الطائش لطئظان وطآتمر طضئ لطسراق، خالتئ 
شغعا بغظ زسماء الترب وجطئئ طجغثًا طظ السمقء لعا 

وشرضاعط تضاطا سطى الظاس.
ضما أظعا تاشزئ سطى الطابع افطظغ الئعلغسغ لعثه 
الثول لاضعن صاطسئ لضض طظ غفضر بالتض التصغصغ الثي 
التض  لعثا  أن  ضما  جثرغا،  تشغغرا  الفاجث  العاصع  غشغر 
السغاجغ ذابع الاتضط اقصاخادي المالغ لطرأجمالغغظ 
طظ  ظعئععا  الاغ  والسرصات  الترب  طظ  أبروا  "الثغظ 
الئارز  العجه  جغضعن  الحسإ"،  وصعت  افطئ  بروات 
حراء  التصغصئ  شغ  شعع  دغمصراذغا  جمغ  وإن  لطتضط 
ق  خعته  باع  وطظ  الصثر،  بالمال  الظاخئغظ  فخعات 

تصعق له بسث ذلك.
المتاخخئ  غظسى  ق  السغاجغ  التض  عثا  أن  ضما 
الطائفغئ والمطغحغاوغئ الاغ باجط الطعائش والمثاعإ 
غاصاجط زسماء الطعائش والمطغحغات المظاخإ والمظاشع 

لمجغث طظ ظعإ البروات وطصثرات الحسعب.
الثئراء  سظعان  تتئ  السمقء  بسخ  شرض  وضثلك 

صام الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر شغ 30 أغار/طاغع 2020، بظحر ضاغإ طعط 
بسظعان "بغةغظ 25+: عض جصط صظاع المساواة بغظ الةظسغظ؟" تمثخ سظ التمطئ السالمغئ والمآتمر السالمغ 
سطى اإلظارظئ الثي ُظزط شغ آذار/طارس وظغسان/أبرغض طظ عثا السام لثراجئ الرواغات الاغ روج لعا إسقن 
وطظعاج سمض بغةغظ لسام 1995 الخادر سظ افطط الماتثة، أن المفععم الشربغ لـ"المساواة بغظ الةظسغظ" عع 
العجغطئ لرشع المضاظئ، والظععض بالتصعق، وتتسغظ ظعسغئ تغاة المرأة سطى الخسغث الثولغ. غسسى عثا الضاغإ 
إلى تتثي الرواغات السائثة الماسطصئ بـ"المساواة بغظ الةظسغظ" وادساءاتعا باسجغج تصعق المرأة ورشاعغاعا، 
وتصثم افطط. وغئتث أجئاب شحض جغاجات وصعاظغظ المساواة بغظ الةظسغظ شغ تتسغظ تغاة المرأة، شدق 
سظ حرح افجئاب المئثئغئ والمظعةغئ التصغصغئ لفجئاب الةثرغئ السثغثة الاغ تعاجه المرأة الغعم. ضما أظه 
غضحش سظ افجظثة التصغصغئ قتفاق صاظعن المرأة والمساواة بغظ الةظسغظ شغ السالط شغما غاسطص بظحر الترضات 
الظسعغئ والمساواة بغظ الةظسغظ شغ الئقد اإلجقطغئ والةالغات المسطمئ شغ جمغع أظتاء السالط. وافعط طظ 
ذلك أن الضاغإ غعثف إلى تعضغح ضغش أن اإلجقم وظزاطه السغاجغ، أي ظزام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، غعشر 
ظعةاً جثغثًا ورؤغئ بثغطئ طةربئ زطظغاً وطصظسئ لاتسغظ تغاة المرأة تصاً وتض المحاضض السثغثة الاغ تعاجععا. 
وعع غسرض المثطط الحاطض الفرغث لقجقم بما شغه المئادئ، والصعاظغظ والظزط الافخغطغئ الاغ ترشع طضاظئ 
المرأة داخض المةامع، وتآطظ تصعصعا، وتتمغعا طظ افذى، وترشع طساعى طسغحاعا وتتصص تصثطا تصغصغا داخض 

الثولئ.
لاتمغض الضاغإ لطاخفح والطئاسئ:

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/resources/hizb-resources/68482.html

تصائص وبعابئ بحأن 
افرض املئارضئ (شطسطني)

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ خالث جسغث*

بعرة افطئ يف الحام 
خراع بني التض السغاجغ والاشغري التصغصغ

بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  إن 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
غةإ  الثي  الحرغش  الظدالغ  السمض  عع 
اقظاتار  ولغج  طسطمئ  ضض  به  تصعم  أن 
المظزمات  تطك  به  تصعم  الثي  السغاجغ 
وأعثاف  بأجظثة  تسمض  الاغ  الظسعغئ 
الثي  المساسمر؛  الضاشر  الشرب  وغاغات 
ظض  شغ  الغعم  ظاره  سطى  المرأة  تاصطإ 

تتضط الرأجمالغئ شغ السالط.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  الاعترات بغظ العظث والخغظ  شرخئ لئاضساان 

   لاترغر ضحمغر ...٢
- أطرغضا تبغر طعضعع العجعد الروجغ شغ لغئغا 
   شما وراء ذلك، وطا سطى أعض لغئغا شسطه؟  ...٢

- تراطإ غاخظع الترب سطى حرضات الاعاخض اإللضاروظغ ...٣
- الثرذعم وتض أبغإ بغظ الظفغ والاأضغث التصغصئ 

   الدائسئ ...٤
- افردن إلى أغظ؟ - الةجء الرابع والسحرون ...٤
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ضطمئ السثد

افخغرة  اآلوظئ  شغ  المآاطرة  وتحاث  المثاذر  تاجاغث 
تعل صدغئ شطسطغظ، وق غاعصش أسثاؤظا سظ الاثطغط 
والمضر لاخفغئ عثه الصدغئ المئارضئ، وغحارك تضام 
الثغاظغئ  بةععدعط  السططئ  ورجاقت  المسطمغظ 
لامرغر تطك المثططات، بأجالغإ ووجائض سثة طظعا 

الظاسمئ وأخرى خحظئ.
شمظ  بسخ؛  شعق  بسده  الماراضط  الزقم  عثا  أطام 
جعئ طظزمئ الاترغر وطسغرة الثغاظئ والافرغط، وطظ 
جعئ طا غسمى بغعم الصثس السالمغ شغ آخر جمسئ 
طظ رطدان الثي خثع رؤوجظا بعا الظزام اإلغراظغ 
جعئ  وطظ  ذتغظاً،  ظرى  أن  دون  بةسةساه  المةرم 
تالئ السصعط والاردي لفظزمئ شغ بقد المسطمغظ 
آخرعا  ولغج  الصرن،  خفصئ  طحروع  ظتع  وعرولاعا 
ط الُجساف الثي خرجئ به وجائض إسقم افظزمئ  السُّ
لاروغب الاطئغع وتسعغص ضغان غععد سطى افطئ سئر 
أطام  وطتاعاعا،...  حضطعا  شغ  جاصطئ  طسطسقت 
عثا ضطه ق غظصطع افطض شغ اهللا جئتاظه وتسالى بأن 
سطى  وغتاشر  دغظعا،  غخعن  طظ  افطئ  لعثه  غسثر 
وسغعا، وغتمض حسطئ الظعر الاغ تدغء الطرغص، شاجغض 
الشحاوة، وتختح اتةاه الئعخطئ، وتةطغ الرؤغئ، وق 

غدغع العثف.
صدغئ  بحأن  وبعابئ  تصائص  سطى  طسضط  أصش  وعظا 
 ِ ا نَّ َهَذا رِصَ

َ
شطسطغظ، غتثوظا صعل اهللا تسالى: ﴿وَأ

َعن  بُِكْم  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  السُّ تَتَّبُِعوا  َوَال  َفاتَّبُِعوهُ  ُمْسَتِقيماً 
َسبِيلِِه﴾.

بثاغئ البعابئ سظث المسطمغظ عغ طا جاء بعا العتغ طظ 
سظث اهللا وخارت ججءًا طظ سصغثتعط وطظ حرغساعط 
َغَسّدعن سطغعا بالظعاجث وغمعتعن شغ جئغطعا شاجول 

الثظغا وعغ بابائ ق تجول:
التصغصئ افولى: شطسطغظ ججء طظ الئقد اإلجقطغئ، 
ططضغئ  خراجغئ،  أرض  شعغ  سظعة  المسطمعن  شاتعا 
غمطضعن  وافشراد  المسطمغظ،  طال  لئغئ  رصئاعا 
شغ  الحرسغ  التضط  عع  عثا  رصئاعا.  دون  طظفساعا 

افرض الثراجغئ أغظما ضاظئ.
غخئاً،  شطسطغظ  اغاخئعا  غععد  الباظغئ:  التصغصئ 
والشخإ ق غشغر المطضغئ وق غظصطعا طظ المالك إلى 
إلى  المشخعب  بإرجاع  الحرع  تضط  وصث  الشاخإ. 
خاتئه طع تشطغر السصعبئ سطى الشاخإ، صال : «َعَىل 

يَُه». الَْيِد َما أََخَذْت َحتَّى تَُؤدِّ
التصغصئ البالبئ: إذا جاز لطمسطط أن غاظازل سظ بسخ 
طاله أو أرضه بغساً أو عئًئ شإظه ق غةعز له أن غاظازل 
سظ أرض إجقطغئ لثولئ أجظئغئ. تاى لع ططك طظفسئ 
دولئ  إلى  إسطاؤعا  له  غةعز  ق  شإظه  ورصئاعا  افرض 
أجظئغئ، شضغش إذا ضان ق غمطك رصئاعا الاغ عغ ططك 

لئغئ طال المسطمغظ؟
التصغصئ الرابسئ: إذا ضظا الغعم ضأختاب تص ضسفاء 
وغغر صادرغظ سطى اجارجاع تصظا، شالسقج عع أن ظصعي 
أظفسظا وظسث السثة الضاشغئ قجارجاع تصظا، والتصغصئ 
خغاظئ  لعق  شطسطغظ  اجارجاع  سطى  صادرون  أظظا  عغ 

تضاطظا.
شطسطغظ  وأرض  بالثات  الصثس  الثاطسئ:  التصغصئ 
المسطمغظ  صئطئ  شعغ  اإلجقم  شغ  خاخئ  طضاظئ  لعا 
افولى، وطسرى رجعل اهللا ، وصث بارك اهللا افرض 
﴿ُسْبَحاَن  تسالى:  صال  افصخى،  المسةث  تعل  طظ 
َرَاِم إىَِل الَْمْسِجِد  ْالً ِمْن الَْمْسِجِد احلْ َ رْسَى بَِعْبِدهِ 

َ
ِي أ َّ ا

بالث  افصخى  والمسةث   ،﴾ُ َ َحْو َنا 
ْ
بَاَرك ِي  َّ ا  َ ْق

َ
األ

بمضئ  الترام  المسةث  طع  الرتال  إلغه  ُتَحث  طسةث 
صال  المظعرة،  بالمثغظئ  الظئعي  والمسةث  المضرطئ 
الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  َمَساِجَد؛  ثـََالثَِة  إَِىل  إِالَّ  َحاُل  الرِّ تَُشدُّ  «َال   :

َوالَْمْسِجِد اْألَْقَىص َوَمْسِجِدي َهَذا».
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الثي  السغاجغ  لطتض  الاروغب  افغام  عثه  شغ  غحاث 
به  تراوغ  وأخثت  البعرة  بثاغئ  طظث  أطرغضا  ذرتاه 
قتاعاء البعرة جغاجغا والصداء سطغعا سسضرغا وشرض 
التض الثي غتفر ظفعذعا. إن طا جرى طآخرا طظ تسطغط 
المظاذص شغ أرغاف تماة وإدلإ وتطإ الشربغ وتحرغث 
الظاس وتسفغح بغعتعط ضان باعاذآ طظ ترضغا وصادة 
لارضغع  أخرى  جعئ  طظ  وروجغا  جعئ  طظ  الفخائض 
الظاس وصئعلعط لطتض السغاجغ. وضثلك شاح الطرصات 
الثولغئ، ضض عثا تعذؤئ لطتض السغاجغ بطرغصئ طثلئ 
وطعغظئ لفرض تض جغاجغ غفرض بالصعة السسضرغئ 

والصاض والاحرغث... شما عع عثا التض السغاجغ؟
وترضغا  روجغا  طبض  طظ  جعرغا  شغ  الساططئ  الثول  إن 
ولغسعا  السغاجغ  لطتض  غمعث  لما  طظفثة  أدوات  عغ 
أختاب صرار شغ وضع التض السغاجغ، ولثلك ضض طا 
غصعطعن به ق غسطغ الحضض التصغصغ لطتض السغاجغ 
لط  اآلن  تاى  وعغ  أطرغضا  عغ  الصرار  خاتئئ  فن 
وطضر  بثئث  سطغه  تسمض  الثي  طثططعا  سظ  تفخح 
جثدا، وأغدا لط تفخح  إلغةاد سمقء لغضعظعا تضاطاً 
سظ حضض الثولئ ودجاعرعا وصعاظغظعا، ولضظ ظساطغع 
جابصئ  ظماذج  خقل  طظ  السغاجغ  التض  ظساصرئ  أن 
لتطعل جغاجغئ شرضاعا أطرغضا سطى حسعب المظطصئ 
بسث تروب تخطئ ضما شغ لئظان والسراق وأششاظساان.
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جغحعا  طظعا  ساظى  الاغ  والعجغمئ  واتــث،  آن  شغ 
الةغح  طظ  لصطاسات  تراطإ  وجتإ  أششاظساان  شغ 

افطرغضغ طظعا أّبر سطى عغئئ أطرغضا شغ المظطصئ.
وطظ الظاتغئ اقصاخادغئ، تساشئ الخغظ بحضض جغث 
طظ الفغروس الااجغ، بغظما ق غجال اقصاخاد افطرغضغ 
الساطئ  اقظاثابات  اصاراب  وطــع  ــعد،  رض تالئ  شغ 
بثعض  تراطإ  غثاذر  أن  غمضظ  ق  شإظه  افطرغضغئ، 
الئاردة  الترب  إبان  شإظه  ذلك،  سطى  وسقوة  الترب، 
ضان  السعشغاغ،  واقتتاد  أطرغضا  بغظ  اظثلسئ  الاغ 
الظاتب المتطغ اإلجمالغ لقتتاد السعشغاغ ٥٠٪ طظ 
الظاتب المتطغ اإلجمالغ فطرغضا، وتظاشج السعشغغئ 
ساطا.  أربسغظ  طظ  فضبر  لعجه  وجعا  أطرغضا  طع 
 ٪٦٥ لطخغظ  اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب  غئطس  والغعم، 
الماعصع  وطظ  فطرغضا،  اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب  طظ 
أن غاةاوز أطرغضا شغ غدعن بدع جظعات. لثلك إذا 
ظحئئ ترب بغظ العظث والخغظ، شعض تماطك أطرغضا 
الصثرة سطى ردع الخغظ؟ طظ غغر المرجح. شفغ ساطغ 
٢٠٠٨ و٢٠١٤، ضاظئ أطرغضا ساججة سظ طظع روجغا 
طظ  الصرم  ججغرة  حئه  وضط  جعرجغا  اتاقل  طظ 
طظ  بضبغر  أصعى   ٢٠٢٠ سام  شغ  والخغظ  أوضراظغا، 
روجغا، وتحضض تتثغًا خطغرًا فطرغضا شغ طظطصئ آجغا 

والمتغط العادئ، وأججاء طظ أوراجغا.
وشغ تالئ ظحعب ترب بغظ العظث والخغظ، جُاسرض 
سطى باضساان أشدض شرخئ لعا طظث سام ١٩٤٧ لاترغر 
الاصطغثغئ  الصعة  طعاجعئ  طظ  شئثقً  ظعائغًا.  ضحمغر 
الضاططئ لطصعات المسطتئ العظثغئ، شإظه جغاسغظ سطى 
باضساان طعاجعئ جغح عظثي طصسط وطرعص. وطع 
وصعف الضحمغرغغظ بحضض ضاطض إلى جاظإ باضساان، 
تدمظ  أن  وغةإ  راجح.  ضحمغر  تترغر  اتامال  شإن 
المسطتئ  صعاتعا  صثرة  الئاضسااظغئ  الظعوغئ  افجطتئ 
سطى السمض شغ ظطاق الاضاغضات السسضرغئ الاصطغثغئ 

لاتصغص ظخر جغاجغ طثٍو سطى العظث.
ظعوغئ،  ترب  اظثقع  بحأن  جثًا  ضؤغض  خطر  وعظاك 
افجطتئ  تسمض  تغث  ذلــك،  طظ  السضج  سطى  بض 
إلى  الاصطغثغئ  الخراسات  تخاسث  طظع  سطى  الظعوغئ 
تروب ظعوغئ. وعثا عع بالدئط طا تثث أبظاء الظجاع 
سطى طرتفسات ضارجغض شغ سام ١٩٩٩، وخقل ترب 
أن  وغمضظ   .١٩٦٨ سام  الروجغئ  الخغظغئ  التثود 
غضعن الظخر جرغسًا، إذا تحثت باضساان المسطمغظ 
الثغظ  طظ  ططغعظًا،   ٢٥٠ سثدعط  الئالس  العظث  شغ 
جاظاتا،  بعاراتغا  تجب  طظ  حثغث  لارعغإ  تسرضعا 
المثظغ  السخغان  طعاجعئ  سطى  تصعى  ق  شالعظث 

الحاطض وطعاجعئ الخغظ سسضرغا شغ وصئ واتث.
ولضغ غظةح الاساون طع الخغظ، غةإ سطى باضساان 
العظث  تساسث  لظ  آباد  إجقم  بأن  بضغظ  تطمؤظ  أن 
دسط   ،١٩٦٢ سام  شفغ  أطرغضا.  طظ  ذطإ  سطى  بظاء 
أغعب خان السغاجئ افطرغضغئ طظ خقل الئصاء طتاغثًا 
بحضض سطظغ، ولضظه جاسث العظث جرا سظ ذرغص تأجغب 
المحاسر الصعطغئ الائاغئ ضث بضغظ، ولغج عظاك طظ 
حك شغ أن طعدي وتراطإ جغططئان طظ سمران خان 

أن غفسض الحغء ظفسه.
تخرًا  السابصئ  الئاضسااظغئ  التضعطات  ربطئ  لصث 
وصث  افطرغضغئ  بالمخالح  الئاضسااظغ  الصعطغ  افطظ 
ساظئ ضبغرا بسئإ عثا الربط، شصث أسطئ باضساان 
الغث السطغا لطعظث سطى ضحمغر شغ سام ١٩٦٥، وخسرت 
حرق باضساان بظشقدش شغ سام ١٩٧١، وتط الاثطغ 
الاسسغظات،  شغ  افششاظغ  الةعاد  بسث  باضساان  سظ 
ورعظئ وأجطمئ سمصعا اقجاراتغةغ شغ سام ٢٠٠١. 
ولضظ افجعأ طظ ذلك ضطه عع أن أطرغضا تثطئ سظ 
العظث  وجسطئ  أغطعل/جئامئر  طظ   ١١ بسث  باضساان 
التطغش الرئغسغ لعا شغ المظطصئ. شعض غماطك سمران 
خان والةظرال باجعا البصئ المسظعغئ طظ أجض الثروج 
غسرف  ضطظا  ضحمغر؟  وتترغر  افطرغضغئ  السئعدغئ  طظ 

 اإلجابئ سطى عثا السآال

غعم  "أشرغضعم"  أشرغصغا  شغ  افطرغضغئ  الصغادة  أسطظئ 
٢٠٢٠/٥/٢٧ أن "روجغا ظحرت طآخرا ذائرات طصاتطئ 
شغ لغئغا طظ أجض دسط المصاولغظ السسضرغغظ الروس 
افرض  سطى  غسمطعن  والثغظ  الثولئ  ترساعط  الثغظ 
عظاك.. وطظ المرجح أن الطائرات الروجغئ تعشر دسما 
جعغا طضبفا وأجطتئ لسمطغات طةمعسئ شاغظر الاغ تثسط 
الةغح العذظغ (جغح تفار).. وطظ العاضح أن روجغا 
طبطما  تماطا  لغئغا،  شغ  لخالتعا  المغجان  صطإ  تتاول 
رأغاعط غفسطعن شغ جعرغا؛ شإظعط غعجسعن وجعدعط 

السسضري شغ أشرغصغا".
غزعر عظا أن أطرغضا تظاصث الاثخض الروجغ شغ لغئغا، 
سطما أظعا عغ الاغ أرادت ذلك، إذ دشسئ سمغطعا تفار 
صام  إذ  السسضري،  دسمعط  غططإ  بالروس  لغاخض 
وأطرغضا   .٢٠١٦ سام  طظث  طرات  بقث  روجغا  بجغارة 
تفسض ذلك ضما شسطئ شغ جعرغا إذ دشساعط لطاثخض 

ظزغره  طع  أوباطا  السابص  رئغسعا  لصاء  بسث  عظاك 
لتماغئ  وذلك   ،٢٠١٥/٩/٢٩ شغ  بعتغظ  الروجغ 
الظزام السطماظغ السعري بصغادة سمغطعا بحار أجث طظ 

السصعط ولطتغطعلئ دون سعدة اإلجقم إلى التضط.
السسضري  العجعد  طعضعع  تبغر  أطرغضا  أن  وغزعر 
الروجغ شغ لغئغا لغضعن طئررا لعا لطاثخض السسضري 
طع  افوروبغغظ  وجه  شغ  لطعصعف  أوضح  بخعرة 
الثغظ  وتعظج  الةجائر  شغ  اإلصطغمغغظ  سمقئعط 
غثسمعن تضعطئ السراج، سطما أن سمقءعا شغ طخر 
تمطئ  حظ  الثي  تفار  سمغطعا  غثسمعن  والسسعدغئ 
 ،٢٠١٩ ظغسان  بثاغئ  طظث  ذربطج  الساخمئ  لثخعل 
ولضظه لط غامضظ طظ السغطرة سطغعا وصث دتر سظعا 
شغ افجابغع افخغرة. شأخابئ أطرغضا خغئئ أطض، شأبارت 

طعضعع العجعد الروجغ.
عاتفغا  بعطئغع  خارجغاعا  وزغر  اتخال  ذلك  وغآضث 
طسارضئ  "لاأضغث  السراج  طع   ٢٠٢٠/٥/٢٢ غعم 
والثخائر  افجطتئ  دخعل  طساعى  قجامرار  أطرغضا 
إلى الئقد"، وأظعما "حثدا سطى أعمغئ العصش الفعري 
عثا  وجاء  السغاجغ".  التعار  إلى  والسعدة  لطصاال 
الاخرغح افطرغضغ الثي عع بمبابئ ضشط طظ أطرغضا 
تضعطئ السراج، وتتثغر طظ أظعا جعف تاثخض  سطى 
بثرغسئ وصش دخعل افجطتئ وإغصاف الصاال وشرض تض 

جغاجغ.
لعا  لغضعن  أطرغضا  لتساب  شعع  الارضغ  الثور  وأطا 
والروس  السراج،  تضعطئ  سطى  ترضغا  بعاجطئ  تأبغر 
الغعم"  "روجغا  خفتئ  ظصطئ  شصث  ذلك.  غثرضعن 
الروجغ  لطضاتإ  طصال  طظ   ٢٠٢٠/٥/٢٧ باارغت 
جغرغغ لغئغثغش ضائه شغ خفتئ "ضعرغغر" لطخظاسات 
السسضرغئ الروجغئ، جاء شغه: "شارضغا دولئ سدع شغ 
الظاتع، ولط تضظ لااثخض سطظا شغ لغئغا لع لط تتخض 
سطى ضعء أخدر طظ أطرغضا". وصال: "المسرضئ الةعغئ 
طظ أجض لغئغا غاط تأجغطعا"، وذضر أن "ذائرات طغس ٢٩

وجع ٣٥ الروجغئ وخطئ تثغبا إلى صاسثة الةفرة الاغ 
غسغطر سطغعا تفار".

ولضظ ضان سطغه أن غثضر التصغصئ بضاططعا أظه طا ضان 
لروجغا أن تاثخض شغ طظطصئ ظفعذ غربغ لع لط تتخض 
سطى ضعء أخدر طظ أطرغضا الاغ تساثثم الروس شغ 
ضث  أو  افوروبغغظ  ضث  جعاء  اآلخرغظ  ضث  خراسعا 
المسطمغظ أو ضث الخغظ. وغزعر أن لثى الروس غئاء 
جغاجغاً، شق غساطغسعن أن غعظفعا افتثاث لتسابعط 
ضث أطرغضا الاغ شغ تالئ ق تساطغع الاثخض والاعثغث 
المئاحر فسثائعا المسطمغظ خاخئ بسثطا تطصئ دروجا 
سطغعط  شضان  والسراق.  أششاظساان  شغ  طظعط  صاجغئ 
وغةسطععا  جعرغا  شغ  أطرغضا  لتساب  غاثخطعا  ق  أن 
تشرق عظاك لاسصط دولغا شاضعن لعط شرخئ لاسجغج 

طضاظاعط الثولغئ واإلصطغمغئ، ولضظ غئاءعط السغاجغ 
طظ  وخعشعط  فطرغضا  جعطئ  ططغئ  غةسطعط  الثي 
طثاوشعط  سظ  سئروا  ضما  اإلجقطغئ  الثقشئ  سعدة 
أعثاشعط  أتث  ذلك  وضان  طرة  طظ  أضبر  سعدتعا  طظ 
لطاثخض شغ جعرغا. واآلن غطسئعن الثور ظفسه شغ لغئغا 
لتساب أطرغضا ضث افوروبغغظ وضث المسطمغظ الثغظ 
غسائرون صعة غمضظ تعجغععا لتساب جغادة دغظعط 
اإلجقم إذا وجث العسغ السغاجغ لثغعط واعاثوا إلى 

الصغادة السغاجغئ اإلجقطغئ المثطخئ.
وطظ افسمال الاغ غصعم بعا الروس شغ لغئغا افسمال 
غصعطعن  أظعط  غزعرون  إظعط  إذ  الثبطعطاجغئ، 
بعجاذئ بغظ الطرشغظ الماظازسغظ. ولضظ غزعر أظعا 
خارجغاعط  وزغر  اتخض  شصث  أغدا.  أطرغضا  لتساب 
قشروف طآخرا عاتفغا طع رئغج الئرلمان الطغئغ سصغطئ 
خالح غعم ٢٠٢٠/٥/٢٦ صائق "إن روجغا تآغث وصفا 

تفدغ  جغاجغئ  طتادبات  وإجراء  الظار  إلذقق  شعرغا 
ذلك  وغسظغ  طعتثة".  تاضمئ  جططات  تحضغض  إلى 
إحراك سمغض أطرغضا تفار شغ التضط، والثي ترشده 
تضعطئ السراج، إذ إن اتفاق الخثغرات غترم تفار طظ 
ذلك، شأسطظ غعم ٢٠٢٠/٤/٢٧ إجصاذه لعثا اقتفاق 

وأظه تعلى إدارة حآون الئقد! 
وطظ عظا غائغظ أن أطرغضا إذا طا تثععر وضع سمغطعا 
تفار أضبر ولط غساطع أن غفرض ظفسه سطى تضعطئ 
السراج أو أن غسغطر سطى الساخمئ وبصغ غراوح طضاظه 
السراج  تضعطئ  سطى  ضشعذاتعا  طظ  جاجغث  شإظعا 
وتزعر تثخق طئاحرا أضبر تاى تثدع عثه التضعطئ 
لما تثطط له. وصث تمضظئ فول طرة شغ الاارغت طظ 
أن غضعن لعا صثم شغ لغئغا بعاجطئ تفار، شطط تامضظ 
تاولئ  وصث  لغئغا  إلى  العلعج  طظ  الصثاشغ  سعث  سطى 
صاطه سام ١٩٨٦ بسئإ ظحاذه ضث الظفعذ افطرغضغ 
المطضغ  التضط  ضان  وصئطه  وأوروبا.  برغطاظغا  لتساب 
تابسا لئرغطاظغا وصث اتاطئ لغئغا بسث عجغمئ إغطالغا الاغ 
ضاظئ تساسمر لغئغا طظث سام ١٩١١. وصئض ذلك ضاظئ 
لغئغا شغ ألش خغر تتئ تضط اإلجقم شغ ظض الثقشئ 
اإلجقطغئ، وصث عجطئ وقغئ ذرابطج أطرغضا سطى سعث 
رئغسعا تعطاس جغفرجعن شغ طسرضئ "ترب الساتض 
الئربري" ضما غططص سطغعا افطرغضان أي ترب جاتض 
 ،١٨٠٥  -١٨٠١ ساطغ  بغظ  اإلجقطغ  أشرغصغا  حمال 
سظثطا خالفئ الئترغئ افطرغضغئ أواطر والغ ذرابطج 
غعجش الصرطاظطغ وادسئ أظعا دشسئ ضرغئئ سطى طرور 
الئتر  طظطصئ  شغ  اإلجقطغئ  المغاه  طظ  افطرغضغغظ 
افبغخ الماعجط وأظعا أخثت افذوظات القزطئ طظ 
الئترغئ السبماظغئ، بغظما ضاظئ الثول افوروبغئ ططاجطئ 
بثشع رجعم طرور بترغاعا طظ الئتر الماعجط، وبسث 
خمج جظعات طظ الترب اجاسطط افطرغضان شعصسعا 
اتفاصغئ ذرابطج خاغرغظ باارغت ١٨٠٥/٦/١٠ سطى 
أن غثشسعا ضرغئئ طداسفئ ٣ طقغغظ دوقر ذعئا وأن 
وصئطعا اجاعلى  غثشسعا ٢٠ ألش دوقر ذعئغ جظعغا. 
سام  أطرغضغئ  جفغظئ  سحرة  إتثى  سطى  المسطمعن 
١٧٨٥ وجاصععا إلى جعاتض وقغئ الةجائر السبماظغئ 
غعصع  أن  واحظطظ  جعرج  افطرغضغ  الرئغج  شاضطر 
ألش   ٦٤٢ الفعر  سطى  غثشع  الةجائر  وقغئ  طع  اتفاصغئ 
أن  طصابض  ذعئغئ  سبماظغئ  لغرة  و١٢٠٠  ذعئغ  دوقر 

تططص العقغئ افجرى افطرغضغغظ.
أق  المسطمغظ:  أشرغصغا  حمال  أعض  وغا  لغئغا  أعض  غا 
وأظاط  جثغث  طظ  شأتغعه  المةغث؟  تارغثضط  تثضرون 
سمقء  الروغئدات  وأجصطعا  ذلك،  سطى  صادرون 
اقجاسمار طظ تفار إلى السراج إلى جائر التضام شغ 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  وأسغثوعا  أشرغصغا  حمال 

 الظئعة واهللا ظاخرضط

الاعترات بني العظث والخني  
شرخئ لئاضساان لاترغر ضحمري

الصعات  آقف  بظحر  افخغرة  اآلوظئ  شغ  الخغظ  صاطئ 
سطى ذعل خط السغطرة الفسطغ (LAC) بغظعا وبغظ 
المةاورة.  العظث  طع  الاعترات  طظ  زاد  طما  العظث، 
ولمعاجعئ عثه اإلجراءات، ظحرت العظث ضاائإ سثة 
بغظ  الاعترات  وظّطئ  التثود.  سطى  صعاتعا  لاسجغج 
ولضظ  العصئ،  لئسخ  تاخاسث  الظعوغاغظ  الصعتغظ 
تضرار  إلى  تآدي  صث  افخغرة  السسضرغئ  المظاورات 
الترب الخغظغئ العظثغئ الاغ اظثلسئ شغ سام ١٩٦٢.

وطظث ذلك العصئ، أخئتئ تثود جئال العغماقغا الاغ 
غئطس ذعلعا ٣٢٢٥ ضغطعطارًا والاغ تفخض بغظ العظث 
تحغظ.  أضساي  طظطصئ  شغ  جاخظئ  ظصطئ  والخغظ 
واسائرتعا  ضحمغر،  طظ  ججء  أظعا  العظث  زسمئ  تغث 
الخغظ ججءًا طظ ترضساان الحرصغئ. وصث أدت الترب 
إلى   ،١٩٦٢ السام  ذلك  شغ  اظثلسئ  الاغ  الصخغرة 
خط  واسائار  تحغظ  أضساي  سطى  الخغظ  جغطرة 
الئطثغظ،  بغظ  تفخض  الاغ  الفسطغئ  التثود  السغطرة 
وسطى  التثود،  بعثه  أبثًا  رجمغًا  العظث  تسارف  ولط 
طر السظغظ تخطئ السثغث طظ المظاوحات والاثخقت 

سئر المظطصئ بغظ الطرشغظ.
وطما غجغث افطعر تسصغثًا عع سرض تراطإ لطاعجط 
بأن  بضغظ  شغ  حضعضًا  ذلك  أبار  تغث  الئطثغظ،  بغظ 
سمثًا.  الترب  ذئعل  تدربان  وظغعدلعغ  واحظطظ 
أطرغضا  طع  الاةارغئ  تربعا  طظ  ساظئ  الاغ  شالخغظ 
لمعاخطئ  السالمغئ  افطرغضغئ  التمطئ  أزسةاعا  صث 
الااجغ،  الفغروس  بظحأة  غاسطص  شغما  طظعا  اقظاصام 
وصث أرجطئ أطرغضا جفظًا تربغئ لطصغام بثورغات شغ 
المغاه الثولغئ شغ بتر الخغظ الةظعبغ، وطظسئ وزارة 
الاةارة افطرغضغئ بغع أحئاه المعخقت لحرضئ ععاوي 
الخغظ  ذمعتات  شغ  أطرغضا  تحضك  تغث  الخغظغئ، 
لقتخاقت  الثاطج  الةغض  حئضات  سطى  لطسغطرة 
والثضاء اقخطظاسغ، وتعشغر الئظغئ الاتاغئ لقتخاقت 

.(BRI تجام الطرغص الرائسئ) لمحروع
شغ  أضئر  أطرغضغ  تثخض  طظ  الخغظ  تثحى  ضما 
الحآون الثاخطغئ، شأطرغضا خرغتئ لطشاغئ بحأن دور 
طحروع  لطاع  أخثرت  وصث  ضعظس،  ععظس  شغ  الخغظ 
المسآولغظ  الخغظغغظ  المسآولغظ  غساصإ  صاظعن 
طحروع  وعظاك  اإلغشعر،  المسطمغظ  اضطعاد  سظ 
صاظعن آخر صغث اإلسثاد لمساصئئ إجاءة طساططئ الخغظ 
لطائاغغظ، شصث ضاظئ السغادة سطى الائئ عغ السئإ 
الرئغسغ وراء طتاربئ الخغظ لطعظث شغ سام ١٩٦٢، 

تغث ضاظئ ظغعدلعغ تشثي تمردًا شغ المصاذسئ.
شغ  الخغظغ  السسضري  التحث  أن  الــعاضــح  وطــظ 
حاططئ  اجاراتغةغئ  طظ  ججء  عع  التثودغئ  المظطصئ 
المتاوقت  ضمظ  طظ  وعــغ  الخغظ  لسجل  طئغائ 
افطرغضغئ لجسجسئ اقجاصرار شغ المظطصئ وشغ الخغظ 
بتر  شغ  دشاساتعا  أغدا  بضغظ  وتسجز  خاص.  بحضض 
شغ  سسضرغئ  صعاسث  بظاء  خقل  طظ  الةظعبغ  الخغظ 
حثدت  السسضرغئ،  الثشاسات  تسجغج  وإلى  سثة،  ججر 
خطئ  خقل  طظ  ضعظس  ععظس  سطى  صئداعا  الخغظ 
بفرض  الحسئغ  الاترغر  لةغح  تسمح  جثغثة  أطظغئ 
الظزام بالصعة، وسقوة سطى ذلك، اجاثثطئ الخغظ 
شرضئ  تغث  أجارالغا،  لمساصئئ  اقصاخادغئ  صعتعا 
٨٠٪ طظ الرجعم الةمرضغئ سطى اجاغراد الحسغر طظ 
أجارالغا، ردا سطى اصاراح أجارالغا شاح تتصغص طساصض 

شغ ظحأة الفغروس الااجغ.
الخغظ  تحرت  صث  أطرغضا  أن  السطح  سطى  غئثو  صث 
وعثا  الصاال.  سطى  صثرتعا  غصّعض  طما  الجاوغئ،  شغ 
اساصاد باذض، شمظ الظاتغئ السسضرغئ، تماطك الخغظ 
المظطصئ،  شغ  أطرغضا  تطفاء  جمغع  سطى  واضتئ  طغجة 
تغث تسامث العظث وضعرغا الةظعبغئ والغابان وأجارالغا 
طظ  لتماغاعا  افطرغضغئ  الصعة  سطى  رئغسغ  بحضض 
أطرغضا  صثرة  تداءلئ   ،٢٠٠٨ سام  وطظث  الخغظ، 
أطرغضا  سّثلئ  وصث  سطغعا.  والتفاظ  صعتعا  إبراز  سطى 
طثعئعا السسضري لثعض ترب ضئرى ولغج تربغظ 

أطرغضا تبري طعضعع العجعد الروجغ يف لغئغا 
شما وراء ذلك، وطا سطى أعض لغئغا شسطه؟

ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث المةغث بعاتغ - باضساانـ  ـ 
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 السثد ٢٨٩  ٣افربساء ١٢ طظ حعال ١٤٤١عـ المعاشص ٣ تجغران/غعظغع  ٢٠٢٠ طـ 

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (طخراوي، افربساء، ٥ حعال ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٥/٢٧م) "فول طرة، ضحش وزغران 
إبغعبغان ظعاغا بطثعما التصغصغئ تغال أزطئ جث الظعدئ، وأضثا رشخ أدغج أبابا لتصعق طخر الاارغثغئ شغ ظعر 
الظغض، بتسإ طا ظحرت الخفتئ الرجمغئ لعزارة الثارجغئ اإلبغعبغئ سطى طعصع الاعاخض "شغسئعك". وشغ ضطمئ أطام 
طمبطغ افتجاب السغاجغئ ورجال الثغظ شغ إبغعبغا تعل تطعرات المفاوضات والعضع التالغ، صال وزغر المغاه والري 
والطاصئ جغطغحغ بغضغطغ إن المتادبات البقبغئ بحأن جث الظعدئ "حاباعا طغعل طخر قجاثساء والاأضغث سطى طا 
غسمى بـ(التصعق الاارغثغئ) شغ المغاه الاغ ق غمضظ صئعلعا طظ إبغعبغا أو دول ظعر الظغض". وأضاف وزغر الثارجغئ 
اإلبغعبغ جغثو أظثارجاحغع، أن طعصش بقده بابئ طظ اجاثثام طعاردعا المائغئ بحضض طظخش وطسصعل بما غاماحى 
طع المئادئ الُمافص سطغعا بالاساون، و"بسثم الاسئإ شغ أي ضرر ضئغر". وحثدت طخر خقل جعقت الافاوض طع 
إبغعبغا سطى ضرورة التفاظ سطى تصعا الاارغثغ شغ طغاه الظغض، المظخعص سطغه شغ اتفاصات دولغئ أبرزعا اتفاصغئ 

ظعشمئر ١٩٥٩ والاغ تثدت تخئ طخر طظ طغاه الظغض بـ٥٥,٥ ططغار طار طضسإ جظعغا".
: الةثغر بالثضر أن إبغعبغا تصعم بئظاء جث الظعدئ لااتضط شغ طغاه الظغض، الثي غسائر حرغان التغاة 
بالظسئئ لمخر الاغ أخئح طعصفعا ضسغفاً جثا سطى سعث السغسغ. سطما أن إبغعبغا تابسئ فطرغضا ضالظزام 
المخري، وصث ذطئئ الثولاان الاثخض افطرغضغ شغ تض المحضطئ بغظعما. شطرتئ أطرغضا تطعا بأن تصعم 
إبغعبغا بمضء السث خقل ٥ جظعات سثا شارات الةفاف، وأن غسظث إلغعا اإلحراف الفظغ سطى طا تئصى طظ طحروع 
السث بمحارضئ خئراء طخرغغظ وأن تصثم أطرغضا طظتئ إلبغعبغا بصغمئ ططغار دوقر إضاشئ إلى إجصاط تخئ 
الثغعن افطرغضغئ المساتصئ سطى إبغعبغا. وضض ذلك إلتضام الظفعذ افطرغضغ سطى المظطصئ وجسض افظزمئ 
طرتئطئ بعا وق تساطغع أن تفطئ طظ غثعا، شاخئح صادرة سطى تترك دولئ ضث دولئ أخرى طظ دول وادي 

الظغض إذا لط تظخع لعا أو إذا تثث شغعا تشغغر، وضض عثه المظطصئ تسائر إجقطغئ.

أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
طبض  طبطعا  خان  سمران  تضعطئ  أن  باضساان  وقغئ  شغ 
طظ  المسطمغظ  ترطئ  باضساان  شغ  السابصئ  التضعطات 
اقجافادة الضاططئ طظ البروة المسثظغئ والطاصئ الضئغرة 
شغ باضساان، طظ خقل اإلخرار سطى تئظغ الثخثخئ ضما 
ظّخئ سطغعا الاسطغمات طظ الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ. 
وأضاف أظه شغ ظض الرأجمالغئ، لط تاماع باضساان بعزن 
سالمغ غاظاجإ طع تةط المعارد الطئغسغئ الاغ تئاعا اهللا 
طسثظغئ.  وطعارد  ضئغرة  ذاصئ  طخادر  طظ  بعا  وجض  سج 
شاتَئ أصثام المسطمغظ شغ باضساان، غعجث تسسعن طسثظًا 
ظفغساً، طظعط ابظان وخمسعن شصط غاط اجاثثاطعا تةارغاً، 
بما شغ ذلك الثعإ والغعراظغعم. واسائر الئغان أن تضعطئ 

"إظخاف" صث بّثدت عثه الئرضات بسئإ خدعسعا لاسطغمات الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ وتطئغصعا لطرأجمالغئ، 
تغث تخر الرأجمالغئ سطى تسزغط ترغئ الامطك، افطر الثي غفاح افبعاب لطمطضغئ الفردغئ لطمعارد الساطئ العشغرة، 
والاغ غسامث سطغعا الظاس جمغساً بحضض أجاجغ، طبض الطاصئ والمسادن. وحّثد الئغان سطى أن طخغئاظا شغ ظض 
الرأجمالغئ عغ طخغئئ المةاسئ وجط الضبغر طمظ غساظعن طظعا. وسقوة سطى ذلك، شإن السالط ضطه غظعار تتئ سإء 
الرأجمالغئ، تغث غثّطر الظزام اقصاخادي الرأجمالغ اقصاخادات طظ خقل ظعإ الظثئئ لطبروات، طع ترضغج طسزمعا 
شغ أغثي تفظئ خشغرة طظ الفاجثغظ. وخطص الئغان إلى أن خخثخئ الطاصئ والمسادن ق غصاخر سطى المةامع 
شتسإ، بض شغ ذلك غدإ الرب، تغث تاظاصخ طع جظئ رجعل اهللا  وعغ أضض لمال الظاس بالئاذض، وعغ جرغمئ 
كَاُء ِيف ثـََالٍث الاَْمِء َوالْكََأل َوالنَّاِر» شطظسمض سطى إسادة جظئ  غساصإ سطغعا اهللا جئتاظه وتسالى، صال رجعل اهللا : «الُْمْسلُِموَن ُرشَ
رجعل اهللا طظ خقل إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، ودسعظا ظشسض أغثغظا طظ دظج الرأجمالغئ الصمسغئ وظسسى 

لاطئغص ظزام رب السالمغظ، تاى تظعمر سطغظا برضات السماوات وافرض.

واقخاخاخغظ والاضظعصراط، وعثا الخظش الثي غثشع 
به إلى الساتئ باسائارعط طثطخغظ لطحسإ وعط شغ 
ولط  الضعالغج  وراء  ُخظسعا  جرغعن  سمقء  التصغصئ 
غحارضعا شغ الترب بض عط لخعص الزض الثغظ تربعا 
شغ أتدان أطرغضا وضغان غععد. عثه الطشمئ الفاجثة 
طظ السمقء جغدسعن دجاعرا سطماظغا سطى طصاجعط 
وحاضطاعط بسث أن تمضظعط أطرغضا طظ رصاب الظاس 
لثثاع  التاجئ  اصادئ  ضطما  الثجاعر  عثا  وجغشغرون 

الظاس بسث اظضحاف زغفعط وشسادعط.
ظسط عثا عع التض السغاجغ الثي غروجعن له لطاشغغر 
طظ  الماعصع  عع  شما  السابص،  الظزام  طظ  والثقص 

ظاائب عثا التض السغاجغ؟
شغ  حاعثظاه  طا  خقل  طظ  واضح  طظه  الماعصع  إن 
لئظان والسراق طظ شساد واجائثاد وأزطات اصاخادغئ 
وخثطغئ سطى ضاشئ المساعغات، ولغج آخرعا طجغث طظ 
وظسطط  طثخراتعط.  الظاس  وشصثان  السمقت  اظعغار 
الدعء صطغق سطى بمار التض السغاجغ الاغ جاظاب شغ 

جعرغا ضما ظاةئ شغ السراق ولئظان:
شفغ لئظان اظاعئ الترب طظث بقبغظ ساطا ولضظ تاالئ 
افزطات سطى الظاس الثغظ عاجروا طظ الئطث بسث الترب 
أضبر طمظ عاجر أبظاءعا فظه بطث لط غسث خالتا لطسغح 

شغه بسث التض السغاجغ.
لطمسطمغظ  اجاعثاف  عظاك  افطظ  طساعى  شسطى 
وغسسعن  الفاجث  السغاجغ  التض  غرشدعن  فظعط 
المسطمغظ  بحئاب  ططغؤئ  شالسةعن  التصغصغ،  لطاشغغر 
المثطخغظ، بغظما سمقء ضغان غععد وتةار المثثرات 
وتخثر  جرغسئ  طتاضمات  غتاضمعن  الةرائط  وأرباب 
بتصعط أتضام طثففئ وغثرجعن بسفع سام أو خاص! 
وسطى المساعى اقصاخادي الئطالئ واظسثام الثثطات 
طظه  غساظغ  طا  عغ  وطغاه  وضعرباء  وختئ  تسطغط  طظ 
الظاس؛ شالمثارس الرجمغئ شاحطئ طما أوجث جغق طظ 
غمعت  الختغ  المساعى  وسطى  والدائسغظ،  الةعطئ 
الظاس أطام أبعاب المساحفغات وق غةثون اجاحفاء، 
بقبغظ  بسث  الظاس  زال  ق  الثثطغ  المساعى  وسطى 
ساطا طظ اظاعاء الترب غسغحعن سطى أطئغرات الضعرباء 

تامئ: بعرة افطئ شغ الحام خراع بغظ التض السغاجغ والاشغغر التصغصغ
وخعارغب المغاه وأضبرعا غغر خالح لطحرب ورغط ذلك 

غحربعا الظاس.
عثا شغ لئظان، وشغ السراق العضع أحث جعءًا، وضثلك 
شغ أششاظساان طما غآدي إلى اظفةار العضع ضض شارة 
شاسالةعا  والمزاعرات  واقصاااقت  اقغاغاقت  شاصعم 

افظزمئ بمجغث طظ الارصغع والثثاع.
عثه عغ ظاائب التطعل السغاجغئ افطرغضغئ لطحسعب 
سطى  ظاائةه  جاضعن  جعرغا  شغ  والتض  المسطمئ، 
عثه الحاضطئ طظ الفعضى والفساد والفصر والمرض 
والةعض تتئ صئدئ أطظغئ واصاخادغئ لطسمقء الةثد 
لمظع أي تشغغر تصغصغ، شما عع الاشغغر التصغصغ الثي 

غثطص افطئ طظ عغمظئ أطرغضا وظطمعا؟
لمفاعغط  الةثري  الاشغغر  شغ  عع  التصغصغ  التض  إن 
به  ترسى  الثي  السغاجغ  والظزام  التغاة  سظ  الظاس 
حآون الظاس، وعثا الاشغغر غضعن باتثاذ اإلجقم طئثأ 
طحروسًا  باسائاره  وُغتمض  له  وغسمض  لطتغاة  وظزاطا 
جغاجغاً تعتث سطى أجاجه جععد افطئ لضغ تاثث طظ 
افطئ  طظ  تظئبص  جغاجغئ  صغادة  المحروع  عثا  تمطئ 

لاصعدعا ظتع الاشغغر التصغصغ.
وصث صثم تجب الاترغر طحروع دجاعر أوضح شغه رؤغاه 
لطاشغغر وطا تصعم سطغه الثولئ طظ سصغثة وشضر وطا تطئصه 
والصداء  واقجاماع  واقصاخاد  التضط  شغ  أظزمئ  طظ 
والةغح والسقصات الثولغئ. عثا المحروع غمبض سرضًا 
تصغصغا ضاطق طاضاطق طاعضق سطى اهللا طآطظا به وطساظثا 
إلى جععد افطئ طظ أبظاء المسطمغظ وتثعط تغث ق 
خقص وق تشغغر إق بعثا الطرغص ضما وسث اهللا جئتاظه 
احِلَاِت  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ َُّ ا بصعله ﴿وََعَد اهللا
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم﴾،  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ

وضما بحر رجعل اهللا  بصعله بسث اظاعاء التضط الةئري 
ِة». «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

شعض جغصش المثطخعن طظ أبظاء افطئ طافرجغظ سطى 
افطرغضغ  السغاجغ  التض  إلى  بالبعرة  غسغرون  طظ 
وغفرذعن بضض تطك الادتغات الاغ صثطعا أبظاء افطئ 
شغ جئغض إسقء ضطمئ اهللا وخقص افطئ طظ أظزمئ 

 الضفر الةئرغئ؟

افصخى  اجارجاع  طسآولغئ  السادجئ:  التصغصئ 
وشطسطغظ عغ طسآولغئ المسطمغظ جمغساً شغ الثظغا 
وعثه  وتثعط.  شطسطغظ  أعض  طسآولغئ  ولغسئ 
المسآولغئ لغسئ خاخئ بالصثس وشطسطغظ، بض عغ 
دول  اغاخئاعا  إجقطغئ  أرض  ضض  شغ  حرسغ  تضط 
الضفار، ولضظ افطر بثخعص الصثس وشطسطغظ عع 

أحث وجعباً لما لعا طظ طضاظئ.
والمسآولغئ شغ الاترغر تصع سطى افصرب شافصرب. أي أن 
العجعب غصع أوقً سطى افصرب، شإن لط غضِش شسطى الثغظ 
غطعظعط وعضثا، تاى تتخض الضفاغئ ولع لجم احاراك 
المسطمغظ جمغساً شغ الثظغا ضطعا، صال تسالى: ﴿َقاتِلُوا 
ِغلَْظًة﴾،  فِيُكْم  َِجُدوا  ْ َو ارِ  الُْكفَّ ِمْن  يَلُونَُكْم  ِيَن  َّ ا
وصال : «... َوأَنَّ ِسلَْم الُْمْؤِمِننَي َواِحَدٌة، َال يَُسالُِم ُمْؤِمٌن ُدوَن 

ُمْؤِمٍن ِيف ِقَتاٍل ِيف َسِبيِل اللِه، إِالَّ َعَىل َسَواٍء َوَعْدٍل بَْيَنُهْم».
شغ  والتثود  والاصسغمات  الاةجئئ  السابسئ:  التصغصئ 
شسض  طظ  وعغ  اإلجقم،  غصرعا  ق  المسطمغظ  بقد 
الضفار المساسمرغظ الثغظ طجصعا المسطمغظ وبقدعط 
ْق  طظ أجض أن غسعض سطغعط تضمعط سطى صاسثة (َشرِّ
عثه  شغ  غسامروا  أن  المسطمغظ  سطى  وغترم  َتُسْث). 
وطا  شطسطغظ،  تشاخإ  أن  لغععد  ضان  وطا  الاةجئئ. 
ضان لثول الشرب أن تسغطر سطى المسطمغظ لع ضاظعا 

شغ دولئ واتثة تتئ راغئ خطغفئ واتث.
التصغصئ الباطظئ: غععد عط طظ أسثى أسثاء المسطمغظ، 
َُهوَد  ْ يَن آَمُنوا ا ِ َشدَّ اجَّاِس َعَداَوةً لِثَّ

َ
صال تسالى: ﴿حَكَِجَدنَّ أ

ُكوا﴾. وعثا حغء طساصر شغ ذئاسعط. رْشَ
َ
ِيَن أ َّ وَا

الظاائب  طتسعم  غععد  طع  خراسظا  الااجسئ:  التصغصئ 
لخالتظا، أخئرظا بعا رجعل اهللا  شصال: «تَُقاتِلُكُْم الَْيُهوُد 
َفُتَسلَّطُوَن َعلَْيِهْم، ثُمَّ يَُقوُل الَْحَجُر يَا ُمْسلُِم َهَذا يَُهوِديٌّ َوَرايِئ 

َفاْقُتلُْه».
التصغصئ الساحرة: أطرغضا عغ سثو لطمسطمغظ، وضثلك 
طع  تاساذش  دولئ  وضض  وروجغا،  وشرظسا  برغطاظغا 
لئقد  واغاخابعط  سثواظعط  شغ  وتساسثعط  غععد، 
المسطمغظ، عغ سثوة لطمسطمغظ. صال تسالى: ﴿إِغََّما 
ْخرَُجوُكْم ِمْن 

َ
يِن وَأ ِّ ِيَن َقاتَلُوُكْم يِف ا َّ َُّ َقْن ا َفْنَهاُكْم اهللا

تامئ ضطمئ السثد: تصائص وبعابئ بحأن شطسطغظ
َُّهْم  َّْوُهْم َوَمْن َفَتَول ْن تََول

َ
ِديَارُِكْم َوَظاَهُروا بَلَ إِْخرَاِجُكْم أ

الُِموَن﴾. ْوَحَِك ُهْم الظَّ
ُ
َفأ

الحرع  غثالش  تخّرف  ضض  سحرة:  التادغئ  التصغصئ 
الاترغر  طظزمئ  صثطاعا  الاغ  والاظازقت  باذض،  عع 
باذطئ،  ضطعا  لغععد  أوجطع  جططئ  أو  الفطسطغظغئ، 
جعاء أخثت طعاشصئ الفخائض، أو المةطج الفطسطغظغ 
أو طعاشصئ الةاطسئ السربغئ أو طعاشصئ افطط الماتثة. 
شما جسطه اهللا تراطاً ق غمضظ في جعئ سطى افرض أن 
والتقل  الصغاطئ  غعم  إلى  ترام  شالترام  تققً.  تةسطه 

تقل إلى غعم الصغاطئ، وعثا عع طسظى البابئ.
التصغصئ الباظغئ سحرة: افطئ اإلجقطغئ ططالئئ حرسًا 
غئصعا  أن  لطمسطمغظ  غةعز  وق  المظضر،  عثا  بإزالئ 
طافرجغظ والمظضرات ترتضإ شغ شطسطغظ. وعثا المظضر 
غةإ إزالاه بالغث ولغج بالطسان شصط، والصثرة سطى 
المسطمغظ،  بةغعش  طامبطئ  طعجعدة،  بالغث  تشغغره 
ُْه ِبَيِدِه، َفإِْن لَْم يَْسَتِطْع  صال : «من َرأَى ِمْنكُْم ُمْنكَراً َفلُْيَغريِّ

َفِبلَِسانِِه، َفإِْن لَْم يَْسَتِطْع َفِبَقلِْبِه، َوَذلَِك أَْضَعُف اْإلِميَاِن».
التصغصئ البالبئ سحرة: طساظثظا شغ تصظا شغ شطسطغظ 
سئرة  وق  أتضام  طظ  به  جاء  وطا  شصط،  اإلجقم  عع 
بشغره، شما غسمى بالتص الاارغثغ ق اسائار له، جغما 
تصعصظا  طظ  الضبغر  غدغع  طا  المظجلصات  طظ  شغه  أن 
وغدسش  المسطمغظ،  بقد  طظ  وغغرعا  شطسطغظ  شغ 
ارتئاذظا وغحضك شغ حرسغئ وجعدظا شغ ضبغر طظ عثه 
باذطئ  الئقد، أطا صرارات افطط الماتثة شعغ صرارات 
غععد،  لعجعد  الحرسغئ  تسطغ  شعغ  لعا،  اسائار  وق 

واتاقلعط لفرض المئارضئ.
وخقخئ الصعل إن صدغئ شطسطغظ صدغئ إجقطغئ طظ 
صداغا افطئ المخغرغئ، وق لصاء شغعا طع غععد إق شغ 
طغادغظ الصاال، وق تثغث طسعط إق سئر دوي المثاشع، 
بخغتات  طمجوجئ  الرخاص،  وأزغج  الطائرات،  وعثغر 
طرة  أول  دخطظاه  ضما  المسةث  ظثخض  تاى  أضئر،  اهللا 

 وظائر طا سطعا تائغرًا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

شغ العاصع طظ المادة ٢٣٠ فظعا تمظته ترغئ اجاثثام 
وجائض الاعاخض دون طساءلاه سظ أضاذغئه وحاائمه، 
طةرد  عع  الاظفغثي  أطره  أن  العاضح  شمظ  وبالاالغ 
تضاغك لةسض حرضات وجائض الاعاخض أضبر تثرًا بحأن 
تعجغه الطعم لطرجائض المساصئطغئ. وغئثو أن تعغار صث 
تشرغثة  سطى  تتثغرًا  ذلك  بسث  أرشص  فظه  ذلك،  شعط 
قتصئ عثد شغعا تراطإ بإذقق الظار سطى أحثاص ضاظعا 
غصعطعن بأسمال حشإ وظعإ شغ طغظغابعلغج بسث أن 
لثغعط.  طتاةجًا  ضان  أسجق  أجعد  رجقً  الحرذئ  صاطئ 
وظحر تعغار تتثغرًا سطى الاشرغثة، صائًق إظعا "تظاعك 

صعاسث تعغار بحأن تمةغث السظش".
تاماع  وتراطإ،  تعغار  بغظ  الاعتر  غاخاسث  تغظ  وشغ 
حرضئ أخرى سطى وجائض الاعاخض بسقصات طماازة طع 
تراطإ. شصث ضان لفغسئعك دور شسال شغ شعز تراطإ 
سام ٢٠١٦، وق تجال التمطئ اقظاثابغئ التالغئ لاراطإ 
تسافغث طظ جمع بغاظات شغسئعك وإضاشئ الصثرة سطى 
لطثطر.  المسرضغظ  الظاخئغظ  سطى  لطاأبغر  اقجاعثاف 
تفاخر تراطإ ذات طرة بأن طارك زوضربغرغ طظ شغسئعك 
عظأه سطى ضعظه "رصط ١ سطى شغسئعك". وضبغرًا طا احاضى 
إلى  تراطإ  غثسمعن  الثغظ  افطرغضغعن  المتاشزعن 
جاظئه طظ أن طعاصع الاعاخض غعغمظ سطغعا الطغئرالغعن 
الماتغجون ضث المتاشزغظ سظث تترغر أو إزالئ طظحعرات 
اجاعثاف  تمقت  تحشغض  غاط  ذلــك،  وطع  طسغؤئ. 
اإلسقن بعاجطئ خعارزطغات الةعاز الاغ عغ أضبر شسالغئ 
شغ الاأبغر سطى افحثاص طظ الاترغر السرضغ لرجائض 
وخش  جئإ  تعل  الظاس  غةادل  تغظ  وشغ  طتثدة. 
تعغار لئسخ رجائض تراطإ بأظعا غغر دصغصئ أو طدططئ، 
بسظاغئ  المظزمئ  الرجائض  آقف  شغسئعك  جغساعثف 
لمةمعسات طتثدة طظ الظاخئغظ الثغظ تط تخظغفعط 
افضبر  الرجائض  جعى  طظعط  أي  غرى  ق  تاى  بسظاغئ 
اتاماقً لطاأبغر سطغعا شغ اقتةاه المططعب. ق غجال تراطإ 
غضسإ ترب الادطغض شغ أطرغضا، وطع ضض أزطئ جثغثة 
تتّض بئقده، غخئح افطرغضغعن أضبر اظصساطاً وضراعغئ 

   لئسدعط بسدا طظ ذي صئض، وغئصى أظخاره طسه

جاء شغ إتثى تشرغثات تراطإ: "ق تعجث ذرغصئ (خفر!) 
تضعن شغعا بطاصات اقصاراع بالئرغث أي حغء آخر جعى 
تجوغر ضئغر. جغاط جرصئ خظادغص الئرغث، وتجوغر بطاصات 
اقصاراع وتاى ذئاساعا بطرغصئ غغر صاظعظغئ وتعصغسعا 
بطرغصئ اتاغالغئ. تاضط وقغئ ضالغفعرظغا بخثد إرجال 
غخثق  ق  افحثاص...".  طقغغظ  إلى  اصاراع  بطاصات 
أن رئغج أسزط دغمصراذغئ شغ السالط ضان غثسغ شغ 
عثه الاشرغثة أن بقده ق تساطغع إجراء اظاثابات ترة 
إلى  الطعم  تعجغه  إلى  تعغار  ذلك  دشع  ربما  وظجغعئ. 
طحضعضا  ضان  ادساه  طا  أن  تصغصئ  طظ  أضبر  تشرغثته 
إحسارًا  "تعغار"  أرشص  سظثطا  طثععقً  تراطإ  وبثا  شغه. 
اتامال  سظ  صاله  طا  أن  إلى  لقحارة  الاشرغثة  بعثه 
تجوغر الاخعغئ شغ اقظاثابات المصئطئ لط غضظ دصغصاً. 
تعغار عغ طظخئ تراطإ المفدطئ سطى وجائض الاعاخض 
لطتفاظ سطى الاعاخض طع طاابسغه الئالس سثدعط ٨٠

ألش طاابع، والاغ اجاثثطعا إلرجال سحرات اآلقف طظ 
وتاسرض  وظعارا.  لغق  سحعائغئ  أوصات  شغ  الاشرغثات 
حرضات الاعاخض طبض تعغار لدشعط طاجاغثة لاعبغت 
الرجائض الضاذبئ أو المآذغئ سطى طظخاتعا طظث اظاثابات 
سام ٢٠١٦، الاغ حعثت طعجئ عائطئ طظ المسطعطات 
طظخات  صثرة  بحأن  المثاوف  طظ  وزادت  المدططئ 
الاعاخض سطى الاسئإ شغ افذى واقضطرابات طظ خقل 
طسطعطات طسغؤئ ضاذبئ. طع ظزرغات المآاطرة المحاائ 
لقظائاه والسقجات الععمغئ المتغطئ بأزطئ ضعشغث-١٩

أضبر  إجراءات  تاثث  الاعاخض  وجائض  طظخات  أخئتئ 
طظ ذلك. وأخغرًا، صرر تعغار اجاعثاف تشرغثات الرئغج 
افطرغضغ تراطإ بمطخصات تتثر المساثثطغظ طظ أن 

طتاعى تشرغثته لط غضظ ختغتاً طظ الظاتغئ العاصسغئ.
وصث رد تراطإ بالاعصغع سطى أطر تظفغثي شغ ٢٨ أغار/طاغع 
بإلشاء المادة ٢٣٠ طظ صاظعن آداب اقتخاقت افطرغضغ، 
الاغ تتمغ حرضات طبض تعغار وشغسئعك طظ اإلجراءات 
الصاظعظغئ لطمتاعى الدار المظحعر سطى طظخاتعا. غغر أن 
الثئراء الصاظعظغغظ خطخعا إلى أن افطر الاظفغثي لغج 
له أي أبر صاظعظغ. باإلضاشئ إلى ذلك، غسافغث تراطإ 

تراطإ غاخظع الترب 
سطى حرضات الاعاخض اإللضرتوظغ
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ  ـ 

جط
طار

إثیوبیا ترفض االعتراف بحقوق مصر التاریخیۀ فی نهر النیل

حکومۀ عمران خان ال تختلف عن سابقاتها
فی حرمان المسلمین من االستفادة بثروات باکستان



 افربساء ١٢ طظ حعال ١٤٤١عـ المعاشص ٣ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٨٩

١٤٤١عـ،  حعال   ٣ اقبظغظ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
الفغطسعف  "غرى  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٥/٢٥م) 
افطرغضغ ظسعم تحعطسضغ أن العقغات الماتثة تّاةه 
شغ  اتتادغئ  اجاراتغةغئ  اشاصادعا  ظاغةئ  الضاربئ  ظتع 
ختغ  ضمان  وجعد  وسثم  ضعروظا،  شغروس  طعاجعئ 
الاشغر  بثطعرة  إصرارعا  سثم  سظ  شدق  شغعا،  لطةمغع 
وضالئ  طع  تعار  شغ   - تحعطسضغ  وأرجع  المظاخغ. 
الماتثة،  العقغات  شغ  غةري  طا   - الفرظسغئ  الختاشئ 
الئطث افضبر تدررا طظ شغروس ضعروظا المساةث، إلى 
الئغئ  "غصعد  وأضاف  طاماجضئ.  إدارة  وجعد  سثم 

افبغخ حثص طساض اجاماسغا، طخاب بةظعن السزمئ، ق غضارث إق لسططاه واقجاتصاصات اقظاثابغئ. سطغه 
بالاأضغث أن غتاشر سطى دسط صاسثته، الاغ تدط البروات الضئرى وأبرز أرباب السمض". وأضاف أن "المةامع 
(افطرغضغ) طةامع طثخثص، غظغ جثا، لثغه طغجات ضئرى، لضظ تعمغظ سطغه المخالح الثاخئ. ق غعجث ظزام 
ختغ لطةمغع، وعع أطر حثغث افعمغئ الغعم. وسطى خسغث أوروبا، أوضح تحعطسضغ أظعا أجعأ طظ ظعاحٍ سثغثة 
بروضسض  إلى  الصرارات  وظصض  الثغمصراذغئ،  ضث  والعةمات  الثطر،  طساعى  طظ  تجغث  تصحش  براطب  ظض  شغ 
وبغروصراذغئ "الاروغضا" غغر المظاثئئ (المفعضغئ افوروبغئ والئظك المرضجي افوروبغ وخظثوق الظصث الثولغ). 
لضظعا تمطك سطى افصض بصاغا عغضض اجاماسغ دغمصراذغ غآّطظ صثرا طظ الثسط، وعع طا تفاصر إلغه العقغات 
الماتثة. وأضاف أن عثا عع العضع التالغ، لضظ غمضظ لثلك أن غاشغر. ق تجال عظاك صعى سالمغئ تعاخض 
الضفاح. السآال عع طسرشئ ضغش جاثرج عثه الصعى (طظ افزطئ) شغ المساصئض، وعثا طا جغتثد طخغر السالط".

: إن الصعة السالمغئ الصادطئ صرغئا بإذن اهللا عغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
ح

جاثطص الئحرغئ جمساء طظ جعر وظطط المئثأ الرأجمالغ بسثطا ظعر شحطه وتثئط صادته شغ طعاجعئ أزطئ 
ضعروظا وغغرعا طظ افزطات الاغ أخئتئ طسافتطئ وغخسإ تطعا وتةاوزعا.

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٨ حعال ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م) خئرا صال شغه: "ضحش طعصع "دوت إي 
جئعرتج" الماثخص شغ ألساب اإلظارظئ أن ولغ السعث السسعدي افطغر طتمث بظ جطمان أظفص صرابئ ٧٠ ألش 
دوقر خقل بقث جظعات سطى المحارضئ شغ لسئئ "باتض باس" (Battle Pass) سطى اإلظارظئ، لغضعن طظ أضئر 
المظفصغظ سطى عثه المظخئ. وأضاف المعصع شغ تصرغره أن طتمث بظ جطمان أظفص أضبر طظ ٦٠٠٠ دوقر سطى 
بطاصئ طسابصئ "إظارظاحغعظال ٢٠٢٠ باتض باس" شغ "لسئئ دوتا ٢" (٢Dota). وأضاف المعصع أن عثا افطر لغج 
جثغثا بالظسئئ لعلغ سعث السسعدغئ، إذ أظفص شغ السظعات البقث الماضغئ طئطشا إجمالغا صثره ٦٩ ألفا و٤٩٤

دوقرا سطى "باتض باس" وتثعا. وتحغر اإلتخائغات الماعشرة شغ المظخئ إلى أن طتمث بظ جطمان أطدى أضبر 
 .(٢ Team fortress) "طظ تسسئ آقف جاسئ شغ لسئئ "دوتا"، وأضبر طظ ٥٥٠ جاسئ شغ لسئئ "تغط شعرترس ٢
وإضاشئ إلى الطسئاغظ المثضعرتغظ والطاغظ أطدى شغعما أغطئغئ العصئ صدى طتمث بظ جطمان خمج جاسات 
Portal) "٥)، وجاساغظ و٤٧ دصغصئ شغ لسئئ "بعرتال٢ Resident Evil) "و٣٨ دصغصئ شغ لسئئ "رغجدظئ إغفض ٥

٢)." عثا وشغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه  dead ٤ Left) "٢)، وجاساغظ و٢٩ دصغصئ شغ لسئئ "لفئ ٤ دغث ٢
تسصغئا سطى عثه السفاعئ صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: تضام المسطمغظ ق 
غسثون شغ طعاذظ الرجال بض عط خئغان شاحطعن، وشغ التضط طةرطعن شاجثون، وعط شغ ضض تال طظ أحر 
الظاس وأضبرعط سثابا غعم الصغاطئ، شعض ترضعن أغعا المسطمعن دوام بصائعط شغ جثة التضط؟! جاء شغ الفاح 
ْئَغاِن؟ َصاَل: «ِإْن  ْئَغاِن»، َصاُلعا: َوَطا ِإَطاَرُة الخِّ ضااب الفاظ، شغ تثغث فبغ عرغرة رشسه «َأُسعُذ ِباهللاَِّ ِطْظ ِإَطاَرِة الخِّ
َأَذْسُاُمعُعْط َعَطْضُاْط - َأْي ِشغ ِدغِظُضْط - َوِإْن َسَخْغُاُمعُعْط َأْعَطُضعُضْط - َأْي ِشغ ُدْظَغاُضْط ِبِإْزَعاِق الظَّْفِج َأْو ِبِإْذَعاِب 
ْئَغاِن»،  ْئِسغَظ َوَطْظ ِإَطاَرِة الخِّ اْلَماِل َأْو ِبِعَما». وسظ أبغ عرغرة صال: صال رجعل اهللا �: «َتَسعَُّذوا ِباهللاَِّ ِطْظ َرْأِس السَّ
ْظَغا َتاَّى َتُضعَن ِسْظَث ُلَضعِ اْبِظ ُلَضعٍ». صال الثطابغ: الطضع سطى طسظغغظ، أتثعما: الخشغر،  وصال: «َلْظ َتْثَعَإ الثُّ

واآلخر: الطؤغط، وسظ افخمسغ: الطضع الثي ق غعاثي لمظطص وق غغره.

(شطسطغظ  وحرصغه  غربّغه  افردن  أن  ذضرظا  أن  جئص 
سطى  اظاخروا  تغظ  اإلظةطغج؛  اتاطه  صث  افردن)  وحرق 
وتضمعه  افولى،  السالمغئ  الترب  شغ  الثقشئ  دولئ 
عع  ضطه  له  واتث  بتاضط  طئاحرًا  تضماً  ساطاً  بقبغظ 
المظثوب الساطغ لفطسطغظ وحرق افردن، بط أصاطعا 
ضغاظاً لغععد شغ شطسطغظ، وجسطعا طا بصغ طظه طمطضئ 
تتئ جططاظعط، بط تتئ ظفعذعط، شضان افردن وق 
زال صاسثة لطظفعذ اإلظةطغجي طظث أغام اقتاقل وتاى 

اآلن...
طئضرا  لطثخعل  الةادة  أطرغضا  طتاوقت  ذضرظا  وضثلك 
طتاوقت  وضاظئ  اإلظةطغج،  طظ  وأخثه  افردن  إلى 
رأس  وطظ  الممطضئ  تحضغض  طظث  جثا  طئضرة  الثخعل 
وأدواته  السغاجغ  ووجطه  صعاسثه  طظ  ق  الظزام 
العاحمغئ  السائطئ  عع  افردن  أن  تثرك  ضاظئ  فظعا 
خقل  طظ  إق  التضط  شغ  لعط  صغمئ  ق  الظاس  وبصغئ 
طا تفسته برغطاظغا لعط طظ وظائش وأدوار جغاجغئ 
لثثطئ السغاجئ الئرغطاظغئ، شضان القشئ لقظائاه عع 
الظزام  رأس  طظ  افردن  فخث  أطرغضا  دخعل  طتاولئ 
سئث  المطك  طع  افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ  اتخطئ  تغث 
خقخاعا  طسه،  خفصئ  سصث  شغ  وشاوضاه  افول،  اهللا 
أطرغضا،  طع  وغسغر  إظةطارا  اهللا  سئث  المطك  غارك  أن 
شعاشص المطك سئث اهللا افول سطى ذلك بط أخث غسمض 
سطى تتصغص طحروع أطرغضا والظفعذ الةثغث تغث ذعإ 
إلى السراق، وعظاك اجامع بسئث اإلله وظعري السسغث، 
طسه،  السغر  طظعط  وذطإ  المعضعع،  شغ  وشاتتعط 
شما ضان طظعط إق أن اتخطعا بالسفغر الئرغطاظغ شغ 
بشثاد، وأذطسعه سطى طحارغع المطك سئث اهللا، شمظسعط 
اإلظةطغج طظ السغر طسه؛ وأرجض المطك سئث اهللا لرغاض 
الخطح لغسغر طسه وغساوظه شغ المحروع، شصئض رغاض 
الخطح ذلك، والزاعر أظه ضان تتعل طع أطرغضا، شئادر 
اإلظةطغج بصاض رغاض الخطح شغ سمان، وعع شغ ذرغصه 
واتث  أجئعع  بسث  بط  بغروت،  إلى  سائثا  المطار  إلى 
ُصِاض المطك سئث اهللا شغ الصثس شغ المسةث افصخى، 

وضثلك التال سظثطا تفاجأ الرأي السام السعداظغ بئغان 
سطى خفتئ ظاظغاعع شغ الفغسئعك تغث صال ظاظغاعع 
عاتفغًا  "تتثبئ  افجئعسغ:  تضعطاه  اجاماع  شغ 
خقل الغعطغظ افخغرغظ طع رئغسغ السعدان وتحاد 
وتتثبئ طسعما سظ طعاخطئ تسجغج سقصات بطثغعما 
طع (إجرائغض)"، شطط الظفغ إذن؟! والسقصات جمظ سطى 
السعداظغئ  التضعطئ  ضاظئ  وإن  الطرشغظ،  بغظ  سسض 
ظاظغاعع  عع  شعا  السزمى،  خغاظاعا  طظ  تساتغغ 
باسائاره  تضعطاه  سطى  وغسرضه  بض  وغفاثر  غائاعى 
السعداظغئ،  التضعطئ  تظفغ  شطماذا  له،  غتسإ  إظةازًا 
والمسطمغظ،  ورجعله  اهللا  صئض  طظ  خاظئ  الاغ  وعغ 
واهللا صث تثرظا طظ ذلك إذ غصعل جئتاظه وتسالى: ﴿يَا 
َمانَاتُِكْم 

َ
ُونُواْ أ َّ وَالرَُّسوَل َوختَ ُونُواْ اهللا ِيَن آَمُنواْ الَ ختَ َّ فَُّها ا

َ
ك

السعدان  تضعطات  طظ  تسعدظا  َيْعلَُموَن﴾.  نُتْم 
َ
وَأ

الماساصئئ سطى الثغاظئ والسمالئ واقرتجاق، ولغج طظا 
وصغام  السعدان  لةظعب  وشخطه  الئائث  الظزام  بئسغث 
تضعطئ  أطا  الةظعب.  شغ  ظخراظغئ  خئشئ  ذات  دولئ 
البعرة شصث أدخطئ السعدان شغ ورذئ ضئرى بغظ شك 
أطرغضا وربغئعا ضغان غععد طظ جعئ وأوروبا ورائثتعا 

برغطاظغا طظ جعئ أخرى.
ضطما صام أتث طضعظات السططئ اقظاصالغئ السسضري أو 
أجرع  بثطعة  اآلخر  المضعن  غفاجؤظا  بثطعة  المثظغ 

طظ تطك! وعضثا خرظا ظثور شغ شطك طزطط.
أطا صدغئ شطسطغظ شعغ صدغئ افطئ اإلجقطغئ جمساء 
وعغ أرض إجقطغئ وبعا أولى الصئطاغظ اغاخئعا ضغان 
ضغاظعط  وأصاطعا  الثقشئ  دولئ  عثطئ  أن  بسث  غععد 
افطئ،  جسث  شغ  المسمعم  خظةرعط  وغرجعا  المست 
وتصثغط  زلفى  الاصرب  السمقء  التضام  تاول  شمعما 
واصع  تشغغر  غساطغسعا  لظ  والعقء  الطاسئ  شروض 
سصثغئ  شالصدغئ  المسطمغظ،  ظفعس  شغ  غععد  ضغان 
باسعا  المسطمغظ  وتضام  اإلجقم،  دغظ  خمغط  وطظ 
صدغئ شطسطغظ ببمظ بثج قسائارات المخطتئ، وق 
تترر  لظ  شفطسطغظ  السراب.  جعى  غةظعظعا  طخطتئ 
شغ ظض الثول الضرتعظغئ المخطظسئ بض تتررعا دولئ 
الثقشئ الراحثة الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا وطا ذلك سطى 

  اهللا بسجغج
 * سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

صالئ السططات السعداظغئ غعم البقباء ٢٠٢٠/٥/٢٦م 
إن ططار الثرذعم الثولغ لط غساصئض ذائرة لضغان 
غععد، وذلك ردًا سطى تصارغر إسقطغئ بعثا الثخعص، 
طتمث  الثولغ  الثرذعم  ططار  باجط  الظاذص  وخرح 
تعئط  "لط  صائًق:  افظاضعل  لعضالئ  سئثون  المعثي 
أن  طدغفاً  الثرذعم"  بمطار  (إجرائغطغئ)  ذائرة  أي 
أو  طةثولئ  ذغران  رتقت  أي  لثغه  لغج  المطار 
جابص  وصئ  وشغ  الثولغ،  الثرذعم  بمطار  سارضئ 
طظ ظعار البقباء ٢٠٢٠/٥/٢٦م ظصطئ ختغفئ (دظغا 
العذظ) الفطسطغظغئ سظ وجائض إسقم شغ ضغان غععد 
أن حمسعن آران ذضر أن ذائرة لضغان غععد خاخئ 
ذراز n٨٤up عئطئ شغ الساخمئ السعداظغئ، وضثلك 
الحآون  طترر  أن  السربغ  الصثس  ختغفئ  ذضرت 
السربغئ شغ إذاسئ الضغان حمسعن آران صال إن ذائرة 
لضغان غععد خاخئ تطئ شغ ططار الثرذعم، وغرد 
حمسعن آران سطى تسابه باعغار "ذائرة (إجرائغطغئ) 
ضما  الثرذعم".  ططار  شغ  صطغض  صئض  تطئ  خاخئ 
اتغاي  أترظعت  غثغسعت  ختغفئ  شغ  الختفغ  ضاإ 
شغما   .n٨٤up ذراز طظ  ضاظئ  الطائرة  أن  بطعطاغال 
أضث أتث المخادر المعبعصئ أظه (حاعثعا وعغ صابسئ 
شغ المثرج)، وظفى الظاذص الرجمغ لطصعات المسطتئ 
السعداظغئ سمغث رضظ ساطر طتمث التسظ خئر وخعل 
سطى  وسطفاً  الثرذعم.  إلى  لغععد  تابسئ  ذائرة 
السقصات افخغرة بغظ الثرذعم وتض أبغإ شإن الثئر 
لماذا؟  تساتغ،  السعداظغئ  التضعطئ  ولضظ  ختغح 

الطعط إق لحغء شغ ظفسعا.
وتتةإ  السعداظغئ  التضعطئ  تاضاط  لماذا  السآال 
ولضظ  سطغعط؟  وتضثب  وتثلج  الظاس  سظ  التصائص 
غظضحش افطر جرغساً بعاجطئ وجائض اإلسقم السئرغئ، 
ضاظئ  والاغ  افوغظثغئ  سظاغئغ  شغ  افول  الطصاء  طظث 
باسطغمات طظ وزغر الثارجغئ افطرغضغئ طاغك بعطئغع 
سئر طضالمئ عاتفغئ غعم افتث ٢٠٢٠/٢/٢م لغعرول 
الئرعان طسرساً وغطاصغ بظاظغاعع غعم ٢٠٢٠/٢/٣م، 
اإلسقم  وجائض  سطغه  تضامئ  السار  الطصاء  ذلك 
وطضاإ  السئرغئ  اإلسقم  وجائض  وأوردته  السعداظغئ 
لضغان  تابسئ  ذائرة  تطصئ  طرة  فول  وبسثه  ظاظغاعع 
غععد سطى ظتع رجمغ شعق افجعاء السعداظغئ وذلك 

شغ حعر حئاط/شئراغر ٢٠٢٠م.
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حکام المسلمین صبیان فی مواطن الرجال ومجرمون فی شؤون الحکم

افردن إىل أغظ؟ 
 الةجء الرابع والسحرون

أطرغضا وطتاوقت الثخعل إىل افردن (طتاوقت العلعج والظفعذ)

ـــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ  ــــــــــ

وضان  لصاطه،  ضطعب  دبرعا  طضحعشئ  لمآاطرة  ظاغةئ 
المآاطرات  طظ  خراتئ  افطرغضغ  السفغر  تثره  صث 
سطغه طظ اإلظةطغج وطظ السفر صئض غعم واتث طظ صاطه 
لضظه جاشر وصاض ضما دبر اإلظةطغج، شئاء طحروع أطرغضا 
غثه  طث  الثي  ذقل  ابظه  التضط  تعلى  بط  باإلخفاق، 
فطرغضا، ولضظ الظفعذ السغاجغ لقظةطغج ضان خطئا طظ 
خقل وجعدعط أظفسعط شغ التضط شمبق ضاظئ صغادة 
الةغح لضطعب باحا وتعزع دور الدئاط اإلظةطغج جعاء 
التساجئ  السطغا  المظاخإ  أو  الثغعان  أو  الةغح  شغ 
عثا غغر وجعد جغح طظ السمقء لعط، لثا لط غامضظ 
ذقل طظ اقجامرار شغ التضط وطظ تتصغص اقظاصال 
افطرغضغ،  الظفعذ  دائرة  ضمظ  والثخعل  السغاجغ 
تغث دبرت له برغطاظغا طسرتغئ إصالاه بتةئ المرض 
عغ  وضاظئ  سمقئعا،  سئر  دجاعرغئ  طسرتغئ  وسئر 
طظ خاغ الثجاعر تصغصئ تتئ طسمى حضض خعري 
لخغاغئ الثجاعر طظ أبظاء افردن، لثلك لط تساطع 
أطرغضا العلعج إلى الساتئ افردظغئ بسئإ صعة الصاسثة 
تسغظ  المطك  تعلغ  بسث  وخاخئ  لقظةطغج  وافرضغئ 
التضط والثي اظاصض طظ دور الثشاع إلى دور العةعم 
سطى سمقء أطرغضا بط الثخعل طسعط شغ خراع جغاجغ 
سظغش ضما طر جابصا طظ خقل الخراع طع طخر سئث 
الظاخر بط جعرغا افجث، بط ضاظئ شارة العثوء الاغ 
بغظ  المرتثة  والعةمات  العةمات  بسخ  شغعا  ضاظئ 
افدوات تاى أواخر البماظغظات وبثاغئ تصئئ الاسسغظات 
افطرغضغ  اقعامام  جثول  إلى  افردن  أسادت  والاغ 

بسئإ ساططغظ أجاجغغظ عما:
١- اضطراب العضع الثاخطغ وافزطات اقصاخادغئ.

سطى  أخثوا  الثغظ  أطرغضا  شغ  المتاشزغظ  وجعد   -٢
ساتصعط تخفغئ الظفعذ اإلظةطغجي طظ المظطصئ، وضاظئ 
الئثاغئ الاثطص طظ خثام تسغظ شغ السراق والثي 
ضان غثرضه المطك تسغظ طظ خقل جغاجئ أطرغضا أظه 
عع بسث السراق. وجغأتغ طسظا إن حاء اهللا تفخغض عثا 

 شغ افسثاد الصادطئ

نعوم تشومسکی: أمریکا تتجه نحو الکارثۀ

ظحر طعصع (جضاي ظغعز سربغئ، الةمسئ، ٧ حعال ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٥/٢٩م) الثئر الاالغ: "وضان تراطإ وخش طظ 
غصعطعن باقضطرابات شغ طغظغابعلغج، سصإ طصاض افطرغضغ طظ أخض أشرغصغ جعرج شطعغث، بأظعط "بططةغئ" أو 
"رساع". وذضر تراطإ شغ تشرغثته "عآقء الرساع غحعععن ذضرى جعرج شطعغث ولظ أجمح بتثوث ذلك. تتثبئ لطاع 
طع التاضط تغط والج وأخئرته بأن الةغح طسه صطئا وصالئا. جظسغطر سطى أي خسعبئ لضظ سظثطا غئثأ السطإ والظعإ 

غئثأ إذقق الرخاص. حضرا لضط"."
: إن ضقم تراطإ عثا عع تترغخ سطى السظش ولغج تق لطمحضطئ، شالتض ق غضعن بصاض المتاةغظ 
وإذقق الظار سطغعط، بض بالئتث سظ المحاضض الاغ دشساعط لطثروج إلى الحعارع، وطا عغ ططالئعط، والسمض 
سطى تثطغص المةامع طظعا، باجابابعا طظ جثورعا. شعض شسض تراطإ ذلك؟ ذئسا ق؛ فن تخرغتاته الصعطغئ 
اقجاسئاد  اظاعاء  لظضعلظ  أبراعام  أسطظ  لصث  والضراعغئ.  الئشخ  الظاس  بغظ  تحسض  زالئ  طا  والسظخرغئ 
وشرض المساواة بغظ الئغخ والسعد طظث أضبر طظ ١٥٥ ساطا بسث اظاعاء الترب افعطغئ شغ ظغسان/أبرغض 
سام ١٨٦٥. ولضظه تاى الغعم لط غساطع المةامع شغ أطرغضا صئعل السعد، ظاعغك سظ اسائارعط إخعة أو 
أبظاء وذظ واتث. بغظما سظثطا دسا رجعل اهللا  الظاس شغ طضئ إلى اإلجقم ضان طظ أتئاسه افوائض بقل 
التئحغ وخعغإ الروطغ وجطمان الفارجغ وجمغئ وزوجعا سمار بظ غاجر وغغرعط، وضطعط ضاظعا سئغثا 
طسادسفغظ شغ طضئ، لضظ افخعة اإلجقطغئ الاغ جمساعط جسطاعط أترارا وارتصئ أجماؤعط تاى جئصئ 
بَّاُق أَْربََعٌة:  سمر بظ الثطاب وتمجة بظ أبغ ذالإ سط الظئغ . روى أظج بظ طالك سظ الظئغ  صعله: «السُّ
وِم، َوَسلاَْمُن َساِبُق َفاِرَس، َوِبَالٌل َساِبُق الَْحَبِش». شأغظ عآقء طظ طئثأ اإلجقم الثي  أَنَا َساِبُق الَْعَرِب، َوُصَهْيٌب َساِبُق الرُّ

غتصص السثل والمساواة سطى أتسظ وجه؛ شق تمغغج وق سظخرغئ وق بشداء وق جاعطغئ؟

النظرة إلى اإلنسان بین اإلسالم والرأسمالیۀ


