
إقامة األحزاب السياسية 
فرض على المسلمين

إن طتاجئئ التضام الاغ أطر اهللا المسطمغظ بعا تضعن 
الاضاقت  طظ  وتضعن  أشرادًا.  بعخفعط  افشراد،  طظ 
جئتاظه  واهللا  وأتجابًا.  تضاقت  بعخفعا  وافتجاب 
وتسالى ضما أطر المسطمغظ بالثسعة إلى الثغر، وافطر 
التضام،  وطتاجئئ  المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف 
بغظعط،  طظ  جغاجغئ  تضاقت  بإصاطئ  ضثلك  أطرعط 
إلى  أي  الثغر،  إلى  بالثسعة  تضاقت  بعخفعا  تصعم 
المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف،  وافطر  اإلجقم، 
ٌة  مَّ

ُ
أ نُكْم  مِّ ﴿َوحْكَُكن  تسالى:  صال  التضام،  وطتاجئئ 

َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َويَأ رْيِ 

َ اخلْ إىَِل  يَْدُعوَن 
الُْمنَكِر﴾ أي ِلاعجثوا أغعا المسطمعن جماسئ طظضط، 
لعا وخش الةماسئ، تصعم بسمطغظ: سمض الثسعة إلى 
المظضر.  سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر  وسمض  اإلجقم، 
فن  جازم،  ذطإ  عع  الةماسئ  بإصاطئ  الططإ  وعثا 
عع  الةماسئ  عثه  به  لاصعم  اآلغئ  بّغظاه  الثي  السمض 
شغ  بابئ  عع  ضما  به  الصغام  المسطمغظ  سطى  شرض، 
سطى  صرغظئ  ذلك  شغضعن  الضبغرة.  وافتادغث  اآلغات 
والةماسئ  جازم...  ذطإ  الةماسئ  بإصاطئ  الططإ  أن 
بعخش  السمض  طئاحرة  تساطغع  جماسئ  تضعن  تاى 
الةماسئ، ق بث لعا طظ أطعر طسغظئ تاى تضعن جماسئ، 
غةسطعا  والثي  بالسمض.  تصعم  وعغ  جماسئ  وتزض 
لغضعظعا  أسداءعا  تربط  رابطئ  وجعد  عع  جماسئ 
جسمًا واتثًا، أي ضاطئ. وطظ غغر وجعد عثه الرابطئ 
جماسئ  وعغ  إغةادعا،  المططعب  الةماسئ  تعجث  ق 
وعغ  جماسئ  غئصغعا  والثي  جماسئ.  بعخفعا  تسمض 
الحرع  فن  ذاساه.  تةإ  لعا،  أطغر  وجعد  عع  تسمض 
أطر ضض جماسئ بطشئ بقبئ شخاسثًا بإصاطئ أطغر لعط. 
وا  َأمَُّ ِإالَّ  اَألْرِض   َ ِم َِفَالٍة  ََالَثٍة  ِل لُّ  َ َ «َال   : صال 
». وعثان العخفان الطثان عما وجعد الرابطئ  ْ ُه َأَحَ
غثقن  الطاسئ  العاجإ  افطغر  ووجعد  الةماسئ،  بغظ 
غسظغ  مٌَّة﴾ 

ُ
أ نُكْم  مِّ ﴿َوحْكَُكن  تسالى:  صعله  أن  سطى 

ِلاعجث طظضط جماسئ، لعا رابطئ تربط أسداءعا، ولعا 
أطغر واجإ الطاسئ... أطا ضعن افطر شغ اآلغئ بإغةاد 
جماسئ عع أطر بإصاطئ أتجاب جغاجغئ شثلك آٍت طظ 
ضعن اآلغئ سّغظئ سمض عثه الةماسئ، وعع الثسعة إلى 
اإلجقم، وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر. وسمض 
افطر بالمسروف، والظعغ سظ المظضر جاء ساطًا شغحمض 
وعثا  المظضر،  سظ  وظعغعط  بالمسروف،  التضام  أطر 
سمض  التضام  وطتاجئئ  طتاجئاعط.  وجعب  غسظغ 
جغاجغ، تصعم به افتجاب السغاجغئ، وعع طظ أعط 
أسمال افتجاب السغاجغئ... واآلغئ تثل سطى أن عثه 
سطى  تصعم  إجقطغئ  أتجابًا  تضعن  أن  غةإ  افتجاب 
السصغثة اإلجقطغئ، وتائظى افتضام الحرسغئ، وق غةعز 
رأجمالغئ،  أو  احاراضغئ،  أو  حغعسغئ  أتجابًا  تضعن  أن 
أو  الثغمصراذغئ،  إلى  تثسع  أو  وذظغئ  أو  صعطغئ،  أو 
غغر  سطى  تصعم  أو  الماجعظغئ،  إلى  أو  السطماظغئ،  إلى 
السصغثة اإلجقطغئ، أو تائظى غغر افتضام الحرسغئ... 
وغةإ أن تضعن عثه افتجاب سطظغئ غغر جرغئ، فن 
سظ  والظعغ  بالمسروف  وافطر  الثغر،  إلى  الثسعة 
المظضر، وطتاجئئ التضام، والسمض لطعخعل إلى التضط 
سظ ذرغص افطئ تضعن سطظغئ وخرغتئ، وق تضعن شغ 
طظعا.  المططعب  الشرض  تآدي  تاى  والثفاء،  السّر 
وغةإ أن تضعن أسمال عثه افتجاب غغر طادغئ، فن 
بالصعل،  اإلجقم  إلى  تثسع  شعغ  الصعل،  عع  سمطعا 
لثلك  بالصعل،  المظضر  سظ  وتظعى  بالمسروف  وتأطر 
غةإ أن تضعن وجائطعا جطمغئ، وق تساسمض السقح، 

وق تّاثث السظش وجغطئ لسمطعا...
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

شغ حعر رجإ المترم طظ عثا السام ١٤٤١عـ - ٢٠٢٠م وبمظاجئئ الثضرى افلغمئ 
لصداء المةرطغظ سطى دولئ اإلجقم وإلشاء ظزام التضط اإلجقطغ (الثقشئ) شغ ٢٨ 
رجإ المترم ١٣٤٢عـ، المعاشص ١٩٢٤/٠٣/٠٣م، وباعجغه طظ أطغر تجب الاترغر 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا أذطص تجب الاترغر الةمسئ، ١١ 
رجإ المترم ١٤٤١عـ، المعاشص ٠٦ آذار/طارس ٢٠٢٠م، تمطئ سالمغئ واجسئ 
بمظاجئئ الثضرى العةرغئ الـ٩٩ لعثم دولئ الثقشئ، وجغصعم المضاإ اإلسقطغ 
المرضجي لتجب الاترغر بإذن اهللا باشطغئ حاططئ لعثه الفسالغات. ظسأل اهللا جئتاظه 

وتسالى أن غسةض بصغام دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/66214.html
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شغ الثضرى الـ٩٩ لعثم دولئ الثقشئ شإن تجب 
المثطخغظ  المسطمغظ  عمط  غساظعخ  الاترغر 
شغ  ورجعله  اهللا  غتئعا  خطئًئ  طعاصش  غصفعا  بأن 
وجه التضام شغ بقد المسطمغظ الثغظ غسططعن 
الةعاد ذروة جظام اإلجقم، شافطئ تظازر الطتزئ 
الاغ غسطظ شغعا صائث ضخقح الثغظ الظفغر السام 

لاترغر شطسطغظ وافصخى افجغر. 
َ لََقوِيٌّ َعِزيٌز﴾ هُ إِنَّ ابَّ ُ َمن يَنرُصُ نَّ ابَّ َنرُصَ َ ﴿َو

اصرأ شغ عثا السثد:
-  خقص افطئ طظ أوجاسعا ق غاتصص 
    إق باتضغط حرع اهللا سج وجض ...٢
-  أردوغان والطسإ بعرصئ القجؤغظ

    لخالح طظ عثا الطسإ بالمسطمغظ؟ ...٢
-  سعدة اقتاةاجات شغ لئظان بغظ الثواشع وافعثاف ...٣
-  المرأة شغ غعطعا السالمغ بغظ اإلجقم والرأجمالغئ ...٤

-  عااشات شغ الترم المضغ ظخرة لفصخى
    تجسب دار اقشااء المخرغئ والسططات السسعدغئ!! ...٤

 http://www.alraiah.net :افربساء ١٦ طظ رجإ ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١١ آذار/طارس ٢٠٢٠ طـ                                          الرائث الثي ق غضثب أعطه                       السثد: ٢٧٧ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

شغ سالط تتضمه المخالح ق غمضظ لطسغاجغ العاسغ 
أجئاب  عغ  وطا  الثولغئ  المعاصش  تصغصئ  غرى  أن  إق 
غراعا  أن  غمضظ  ق  الاغ  وأعثاشعا  المعاصش  عثه 
بالسغاجئ  غعامعن  ق  طمظ  السادغغظ  الظاس  بصغئ 
شغظسعن  السمك  ذاضرة  غماطضعن  وطمظ  وأقسغئعا، 
سطغه  عط  طا  إلى  أوخطاعط  الاغ  السابصئ  المعاصش 
لغسئ  الاغ  الضئغرة  الثساغئ  طع  وغظساصعن  اآلن، 
التصغصغئ  افعثاف  سطى  غشطغ  ضبغش  دخان  جعى 
طا  وعع  ضبغرة  أطبطاه  وعثا  دولغ،  طعصش  لضض 
الظزط  ظض  شغ  وخخعخاً  السغاجغ  بالثثاع  غسمى 
الععط  تئغع  الاغ  التالغئ  الثغمصراذغئ  الرأجمالغئ 
طخالح  تتصغص  جئغض  شغ  الةمغع  وتثادع  لطحسعب 

الرأجمالغغظ الةحسغظ.
شغ  غةري  طا  تصغصئ  ظفعط  تاى  طعط  المثخض  عثا 
الحام عثه افغام وتاى غسطط أعض الحام وخخعخًا 
عثا  الصئعر،  وظئح  الاسفغح  ظزام  سطى  البائرغظ 
طع  اجمه  جطر  الثي  المةرم  التاصث  الثطعي  الظزام 
شغ  أعطظا  غسطط  وتاى  الاارغت،  شغ  المةرطغظ  أساى 
تتضمعا  ق  الثول  بغظ  السغاجئ  أقسغإ  أن  جعرغا 
السعاذش وافخقق وإظما تتضمعا المخالح والمظاشع، 
شق تصغط وزظاً لما صام وغصعم به الظزام السعري طظ 
إجرام بتص الحسإ السعري وظتظ سطى أبعاب الثضرى 
الااجسئ قظطقق البعرة وطا خاتئعا طظ آقم وخثقن 

طظ الصاخغ والثاظغ وطظ تآطر طظ الصرغإ والئسغث.
سظه  سئر  واضح  بعثف  السعرغئ  البعرة  اظططصئ  لصث 
الظزام)  إجصاط  غرغث  (الحسإ  بحسارعط  البائرون 
الةثري  بالاشغغر  افطض  ططآعا  جثغثة  تصئئ  لغثحظ 
عثا  والمظطصئ،  جعرغا  شغ  جعداء  لتصئئ  الضاطض 
سثة  دول  شغ  المسطمعن  به  غطالإ  خرج  الاشغغر 
بثءًا طظ تعظج وطرورًا بمخر ولغئغا والغمظ، ولغج 
باصغ  إلى  جغماث  والثي  والةجائر  بالسعدان  اظاعاًء 

الئقد اإلجقطغئ صرغئاً بإذن اهللا.
ولثلك رأغظا تثاسغ المظزعطئ الثولغئ ضطعا لطصداء 
لما  البعرات  باصغ  دون  جعرغا  شغ  افطئ  بعرة  سطى 
لطحام طظ ُبسث سصائثي شعغ درة الااج وطرضج الصرار 
واقظئساث، ورأى الةمغع ضغش تعاذأ الةمغع سطى ضسر 
حعضئ البعرة وتثخض الثول العاتثة تطع افخرى سطى 
ذرف  طظ  البعار  وتثثغض  ذرف  طظ  البعرة  طعاجعئ 
الاغ  واقتفاصغات  المآتمرات  ضطَّ  الةمغع  ورأى  آخر، 
سصثت فجض عثا العثف، وضض ذلك شغ جئغض ترف 
أرضاظه  بضاشئ  الظزام  إجصاط  شغ  عثشعا  سظ  البعرة 
إلى أجااظئ  ورطعزه، لغج بثاغًئ شغ جظغش ووخعقً 
وشغ الظعاغئ إلى اتفاق جعتحغ المحآوم بغظ روجغا 
وترضغا والثي ضان وطا غجال ُغراد له أن غضعن الئعابئ 
لاظفغث التض السغاجغ افطرغضغ بالتفاظ سطى الظزام 
وسثم إجصاذه طع تشغغر بسخ العجعه الضالتئ، وعثا 
طا رشده أعض الحام طظ الئثاغئ وأخروا سطى طاابسئ 
رشخ  تط  لثلك  وتئسًا  الظزام،  إلجصاط  بعرتعط 
اتفاق جعتحغ حسئغًا وتخطئ أسمال جغاجغئ ضئغرة 
باشغغر  الثول  عثه  شصاطئ  الرشخ،  عثا  سظ  سئرت 
طططئًا  جعتحغ  اتفاق  جسض  جئغض  شغ  تضاغضاتعا 
وتراجع  المتررة  المظاذص  اجاغاح  ذرغص  سظ  حسئغًا 
الروجغ  والطغران  الظزام  ططغحغات  أطام  الفخائض 
تسث  طظاذص  وجصعط  اآلقف  طؤات  تعةغر  جئإ  طما 
اجاثسى  طما  وتطإ،  إدلإ  أرغاف  شغ  لطبعرة  صقسًا 
ضئغرٍة  إسقطغٍئ  ضةٍئ  طظ  راشصه  وطا  الارضغ  الاثخض 
سصإ  افتراك  المسآولغظ  تخرغتات  وخخعخًا 
المةجرة الاغ ارتضئعا الطغران الروجغ بتص الةظعد 
افجث،  ططغحغات  ضث  جغاثخطعن  وأظعط  افتراك، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

صئض ظتع تسسئ وتسسغظ ساطاً، شغ رجإ ١٣٤٢عـ، اظاعئ 
وطع  والئاذض،  التص  بغظ  الخراع  جعقت  طظ  جعلئ 
افجش ضاظئ تطك الةعلئ شغ خالح الئاذض، سئر أسزط 
خغاظئ شغ تارغت افطئ، أق وعغ عثم دولئ المسطمغظ؛ 
الثقشئ، شاط تمجغص وتثة المسطمغظ، وتعزغسعط شغ 
دوغقت ضرار، أحئه بافصفاص شغ تثغصئ التغعاظات 
ضطعط  المسطمغظ  تغاة  شئاتئ  سثوعط.  سطغعا  غحرف 
أجمسغظ تتئ أظزمئ تضط اجائثادغئ، ظالمئ، خاظسئ، 
المسطمعن  شأتج  والفصر،  الزطط  أورباعط  ذلغطئ، 
شغ  غسغحعن  ضعظعط  واقظتطاط،  والدغاع،  بالثل 
الضرغط،  الصرآن  غثغعا  بغظ  أطئ  تغاة  غحئه  ق  تال 
وقرتئاط ذاضرة افطئ باارغت ظاخع سظ سزمئ السغح 
غاططع  أن  الئثغعغ  طظ  شضان  اإلجقم،  ظض  شغ 
المسطمعن، وغاترضعا إلتثاث تشغغر، وتراود أذعاظعط 

أحعاق الثقشئ طظ جثغث.
شصث  الثقشئ،  ظتع  اتةعئ  صث  افطئ  بعخطئ  إن  ظسط 
أجرت طآجسئ (غالعب) سام ٢٠٠٦م، اجاطقسًا لطرأي 
وإظثوظغسغا  والمشرب،  طخر،  طظ  ضض  شغ  السام 
وباضساان، تسإ طعصع الئغ بغ جغ، شضاظئ الظاغةئ 
طئعرة، وطئحرة لطمسطمغظ، إذ إن بطبغ المحارضغظ 
شغ  اإلجقطغئ  الئقد  ضض  تعتغث  شضرة  غآغثون 
الشربغئ  الثراجات  طراضج  إن  بط  جثغثة.  خقشئ 
سعدة  طظ  تاثعف  سظعط،  الخادرة  والاصارغر  سمعطًا 
المسطص  ضاإ  شمبًق  سعثعط،  جابص  إلى  المسطمغظ 
بعجئ،  العاحظطظ  ختغفئ  شغ  شغك  ضارل  افطرغضغ 
إتغاء  (إسادة  أن  شغه  ذضر  تصرغرًا  ٢٠٠٦/١/١٤م،  شغ 
الثـقشئ اإلجقطغئ، غاردد شغ أوجاط السعاد افسزط 
طظ المسطمغظ)، والةثغر بالثضر أن اقتتاد السالمغ 
الثاطج  شغ  الخادر  بغاظه  اشااح  المسطمغظ  لسطماء 
طظ رطدان ١٤٣٥عـ بما غطغ: (إظظا ضطظا ظتطط بالثقشئ 
أسماق  طظ  وظامظى  الظئعة،  طظعاج  سطى  اإلجقطغئ 
صطعبظا أن تصعم الغعم صئض الشث)، ظسط إن افطئ سطى 

سةطئ طظ أطرعا قجاسادة جططاظعا المسطعب.
فن  ذلك  وظصعل  اآلن؟  الثقشئ  لماذا  صائض  غصعل  صث 

طخغر  تتثد  الاغ  وعغ  الفروض،  تاج  عغ  الثقشئ 
المسطمغظ، شئعا غصام الثغظ ضطه، وبعا تصام التثود، 
وتتفر افظفج وافطعال وافسراض، وتتمى البروات 
تغث  طظ  عثا  اقصاخاد،  صراخظئ  طظ  المظععبئ 
أعمغاعا  تغث  طظ  أطا  المسطمغظ،  لتغاة  أعمغاعا 
لسمعم اإلظساظغئ، شئالثقشئ ُغتمض اإلجقم إلى الظاس 
شغ أرجاء المسمعرة، شغظخطح طساحعط وطسادعط، أطا 
وجعب وجعد خطغفئ، شغضفغ أن الختابئ رضعان اهللا 
سطغعط، لسطمعط بأعمغئ الثقشئ شغ تغاة الظاس، صث 
أجطعا دشظ التئغإ المخطفى ، بقبئ أغام، واظحشطعا 
رغط  خطغفئ،  باخاغار  السزغط  الخرح  عثا  بابئغئ 
سطمعط بالظخعص الماسطصئ باسةغض الثشظ، طما غثل 
سطى أولعغئ الثقشئ سطى جائر الفروض، ولع ضان عثا 
الظئغغظ،  بثاتط  غاسطص   - الثشظ  شرض  أي   - الفرض 
صث  والغعم  المتةطغظ.  الشر  وصائث  المرجطغظ،  وجغث 
طدى تسسئ وتسسعن ساطاً باماطعا وضمالعا، شتسئظا 
جثغث،  شةر  اظئباق  تظازر  وافطئ  العضغض،  وظسط  اهللا 
غثوق الظاس شغه ذسط التغاة شغ ظض أتضام الططغش 
التص  صّغخ  أن  وطظه،  وشدطه  اهللا  وبتمث  الثئغر، 
تئارك وتسالى لطظاس شغ أرجاء المسمعرة، بجوغ ظةط 
تجب الاترغر، راشساً لعاء السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، وعع سطى بخغرة طظ أطره، غرص 
السزغط؛  الخرح  عثا  لئظاء  افطئ  وغتحث  الخفعف، 
إق  الظخر  وطا  تماطه،  غئطس  الئظاء  غضاد  تاى  الثقشئ، 

خئر جاسئ بإذن اهللا جئتاظه وتسالى.
وصث غبغر بسخ الغائسغظ حضعضاً تعل إطضاظغئ إسقظعا 
الثي  والدسش  الععظ  عثا  ظض  شغ  راحثة  خقشئ 
اإلجقم  سطى  لطصداء  الشرب  وطآاطرات  افطئ،  أخاب 
والمسطمغظ. ختغح أن عظاك تالئ اجاظفار طسطظئ بغظ 
الثقشئ  صغام  طظ  غتثرون  وعط  السالط الشربغ،  صادة 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وغصعدون تمقت خحظئ، 
وأخرى ظاسمئ طاسثدة الةئعات، شغ ظض طعصش دولغ 
بقد  شغ  والتضام  الشرب،  ودول  أطرغضا  شغه  تاتضط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الاصى وزغر الثارجغئ الروجغ جغرغغ قشروف زسغط ترضئ تماس إجماسغض عظغئ شغ طعجضع، وجاء شغ بغان 
الثارجغئ الروجغئ: "خقل اقجاماع، تمئ دراجئ العضع التالغ شغ صطاع غجة، والةععد المئثولئ لاتصغص تسعغئ 
ططش  شغ  طعماً  روجغا لسئئ دورًا  عظغئ لعضالئ "جئعتظغك"، بأن  افوجط". وخرح  وحاططئ شغ الحرق  دائمئ 
المخالتئ. شغ المصابض، صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ 
ظحره سطى طعصسه: إن روجغا عغ دولئ سثوة لقجقم والمسطمغظ، وطةازرعا شغ إدلإ طا زالئ طسامرة إلى 
اآلن. وعثا اقجاماع رضعن لزطمئ صاطئ. وأوضح الاسطغص: أن طثح روجغا وططالئاعا بالاثخض وشص الحرسغئ 
الثولغئ وطحروع الثولاغظ عع جطتغئ جغاجغئ، وتدغغع لصدغئ شطسطغظ ق غثاطش سما اصارشاه طظزمئ الاترغر، 
وحثد الاسطغص سطى أن دطاء المسطمغظ واتثة وعط غث سطى طظ جعاعط، وإن روجغا ترغث ضرب عثا المفععم، 
وسطى ترضاغ تماس والةعاد الفطسطغظغاغظ إدراك ذلك. وسطى افطئ الاترك إلجصاط التضام الثعظئ وإصاطئ 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تترر شطسطغظ وترد سطى روجغا وتآدبعا، وافخض شغ الترضات والفخائض 
أن غضعن لعا جعط شغ عثا الثغر ق أن غرتمعا شغ أتداظعا وغططئعا ودعا وغدسعا صداغا المسطمغظ شغ غثعا.

شغ إذار تختغح المسار ولطاأضغث سطى روح البعرة وطاابسئ المسغر تاى إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم: خرج 
جمع طظ أعالغ المثغمات سطى ذرغص أذمئ/ المثغمات، شغ رغش إدلإ، شغ وصفئ رشسعا شغعا قشاات ضاإ سطى 
إتثاعا طثضرة أن: (بعرة الحام خرجئ إلجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم شعض الظزام الارضغ طسظا شغ ذلك؟)، 
شغ تتثغر طظ الثور الارضغ الثي غسعق البعرة لطمعالك، ضما أوضتئ قشائ أخرى أن: (طظ اساج بشغر اهللا ذل وطظ 
ذطإ الظخر طظ غغره عجم)، وذضرت بالبئ أظه: (إذا لط غسصط الظزام بالضاطض شطظ ظحسر بافطان). وبالاالغ ضما 
تصعل أخرى: (ق ظخر لظا إق بائظغ طحروع الثقشئ والسمض لعا). شغضعن المططعب تختغتا لطمسار واجاسادة لطصرار.

"لصاء  أن   ٢٠٢٠/٣/٦ غعم  الارضغئ  الرئاجئ  بغان  أوضح 
طظ  تاشزظا  إغةابغئ  أجعاء  شغ  جرى  وبعتغظ  أردوغان 
جاظإ سطى طخالتظا العذظغئ طظ خقل إغصاف طعجات 
عةرة غغر ظزاطغئ جثغثة آتغئ طظ جعرغا، وطظ جاظإ 

آخر جسطظا دول الشرب وسطى رأجعا أطرغضا تساظثظا".
شأردوغان ق غعمه طخالح المسطمغظ جعاء شغ جعرغا 
أو شغ غغرعا، تاى ق غعمه طخالح افتراك المسطمغظ 
شغ الخغظ والصرم وأذربغةان وصئرص، وصث خثلعط. 
وطخالح  السططئ  شغ  لطئصاء  طخالته  إق  غعمه  شق 
ترضغا الاغ رجط تثودعا الضفار المساسمرون ورجمعا 
العذظغ  وطغباصعا  والثارجغئ  الثاخطغئ  جغاجاعا 
ودجاعرعا، وصث تئظى طخطفى ضمال ضض ذلك، وعع 
الصائض "ق لقجقم، ق لططعراظغئ، شتثودظا طا رجط شغ 
المغباق العذظغ". وغآضث أردوغان شغ ضض طظاجئئ أظه 
ضاظئ  بسثطا  وذلك  ضمال،  طخطفى  خطا  سطى  غسغر 
تطئص  وعغ  السالط  شغ  دولئ  فسزط  طرضجا  ترضغا 

اإلجقم شغ خقشئ تمبض المسطمغظ ضاشئ.
واتفص أردوغان طع بعتغظ سطى تظفغث اتفاق جعتحغ 
وغئسث  القذصغئ  إلى  تطإ  طظ  إم٤  الطرغص  تفاح  بأن 
سظعا البعار طظ ضض جاظإ ٦ ضط بتراجئ ترضغئ روجغئ، 
ضما جطط لطظزام ذرغص إم٥ طظ تطإ إلى دطحص. وضض 
ذلك تسإ الثطئ افطرغضغئ إلرضاء روجغا والظزام، إذ 
إن عثف أطرغضا عع إبصاء طظطصئ لطمسارضئ تاى تصئض 
باظفغث التض السغاجغ المئظغ سطى صرار طةطج افطظ 
أردوغان  أضث  وصث   ،٢٠١٥ سام  خاغاه  الثي   ٢٢٥٤ رصط 
وبعتغظ سطغه، شإذا لط غئص طظطصئ لطمسارضئ شق طسظى 

لعجعد المسارضئ، فظه تضعن صث اظاعئ، وروجغا والظزام 
ق غاظازقن لعا سظ حغء فظعا ق تآبر سطغعما قظسثاطعا، 
شسظثئث غاسبر تظفغث التض السغاجغ، وسظثئث جغثرك أعض 
جعرغا الطسئئ سطغعط، وعثا سطى المثى الماعجط والئسغث 
وتاةمع  البعرة  جااةثد  إذ  افطرغضغ.  الظفعذ  غعثد 
صعاعا طظ المثطخغظ وتطفر خعظاعا الثغظ تساوظعا طع 

أردوغان وجائر الصعى اإلصطغمغئ والثولغئ.
وبحار أجث وغغره طظ المعجعدغظ شغ الظزام وإن ضاظعا 
سمقء فطرغضا ولضظ طظ طخطتاعط الئصاء شغ التضط 
والمتاشزئ سطى أرواتعط وطخالتعط، ق أن تساشظغ 
سظعط أطرغضا ضما اجاشظئ سظ تسظغ طئارك، شعغ ق 
غعمعا السمقء إق بصثر طا غتفزعن لعا ظفعذعا شغ الئطث.
إذ  جعرغا  شغ  أطرغضا  ترغثه  طا  تظفث  أردوغان  وترضغا 
تراعا.  ضما  طخالتعا  لاتصص  شطضعا،  شغ  السغر  صررت 
وروجغا ترى ظفسعا أظعا شغ طأزق وترغث أن تثرج طظه، 
وأطرغضا الاغ ورذاعا ق ترغثعا أن تثرج طظه صئض تتصغص 
التض السغاجغ، وترى أن عظاك طماذطئ شغ تظفغث اتفاق 
جعتحغ، شحظئ تمطاعا سطى إدلإ طع الظزام، شأدى 
ذلك إلى عةرة طؤات اآلقف طظ طظاذصعط، شحضض ذلك 

ضشطا سطى ترضغا، ولط تر دسما أوروبغا لعا، بض اظاصادا.
وصث اظاصثت أوروبا جغاجئ أردوغان واسائرتعا اباجازغئ، 
طساتصاتعا  بثشع  وشائعا  بسثم  عع  اتعمعا  وبثوره 
شطط  سام ٢٠١٦،  بغظعما  سصثت  اتفاصغئ  لقجؤغظ تسإ 
وغرغث  لقجؤغظ  ضظفصات  دوقر  ططغارات  أوروبا ٦  تثشع 
بخرشعا  عغ  لاصعم  لارضغا  افطعال  عثه  تاتعل  أن 
ضما تحاء، ولغج أن تصعم عغؤات دولغئ بخرشعا سطى 
القجؤغظ. وأراد أغدا ضسإ الاأغغث السغاجغ والسسضري 
تظفغثا  جعرغا  شغ  به  غصعم  لما  الظاتع  باجط  افوروبغ 

لطسغاجئ افطرغضغئ الاغ ذالما اظاصثتعا أوروبا.

(٦٠) غعطا طظ تارغت تض الئرلمان". (بشثاد الغعم).
لضظ لفصعاء الصاظعن رأغان طاظاصدان، غصدغ أولعما 
ذطإ  المعثي  سئث  التالغ  العزراء  لرئغج  بأن "لغج 
رئغج  فظه  الةمععرغئ،  رئغج  طظ  الئرلمان  تض 
تضعطئ تخرغش أسمال غعطغئ، وأن ذلك طظ خقتغات 
رئغج وزراء جثغث تائج سطى بصئ الئرلمان". (طعازغظ 
ظغعز). شغ تغظ غرى باظغعما أن "سئث المعثي ق غجال 
الرئغج الرجمغ لطتضعطئ، وأن اجاصالاه غغر صاظعظغئ 
الظعاب،  طةطج  لرئغج  صثطعا  فظه  دجاعرغئ  وق 
وبإطضاظه  الةمععرغئ.  لرئغج  تصثغمعا  والخعاب 
وتصثغط  الئرلمان،  تض  وطظعا  الصرارات،  جمغع  إخثار 
طحروسات الصعاظغظ إلى طةطج الظعاب، وتاى صاظعن 

المعازظئ". (الخئاح الةثغث).
المظاجإ  المظاخ  تعشر  طظ  بث  شق  الخعاب،  ضان  وأغا 
صاظعظغ  سطى  المخادصئ  حرغطئ  اقظاثابات  إلصاطئ 
اقظاثابات والمفعضغئ الةثغثغظ، إذ لط غتسط أطرعما 
بسث، واجاائاب افطظ بالصداء سطى الفخائض المسطتئ 
الةغح  بصعة  طصارظئ  صعتعا  وتساظمئ  تشعلئ،  الاغ 
الخقتغات  تثاخض  سظ  شدق  الظزاطغغظ،  والحرذئ 
والمسآولغات، وتعزع وقء الةمغع بغظ العذظ وإغران. 
وإق ضغش غاخعر أن تضعن اقظاثابات ظجغعئ وبسغثة 
وصث  ظفسه،  سطى  الظاخإ  جغأطظ  وضغش  الاجوغر،  سظ 
رأغظا صخعر الصعات الظزاطغئ شغ تماغئ المازاعرغظ 
طما ارتضئاه المطغحغات بتصعط. وبالاالغ، شما المرجع 
والتالئ عثه طظ اظاثابات جثغثة، تسطص سطغعا اآلطال 
شغ تض افزطئ السغاجغئ شغ السراق، إذا ضاظئ الفعضى 

جغثة المعصش، والتضعطئ طخابئ بالحطض؟!
أق  غةري،  طا  ضض  طظ  خطعرة  أحث  آخر  أطر  وعظاك 
تثسمه  الثي  الحسئغ  التراك  طظ  أطرغضا  طعصش  وعع 
إسقطغا، وتسمض سطى تصعغده شغ الثفاء بالاظسغص طع 
وطا  السقح.  بصعة  المعغمظئ  وأذرسعا  إغران  تطغفاعا 
المسطظئ  والاعثغثات  إغران  سطى  المفروضئ  السصعبات 
ضثعا إق طظاوحات طفدعتئ صث ططعا المراصئعن؛ ذلك 
إلزاتئ  تسسى  تضعطئ  طخالتعا  غثثم  ق  أطرغضا  أن 
الطئصئ السغاجغئ الاغ شرضاعا عغ سطى حسإ السراق، 
وق أن غاسظط طظاخئعا أطبال الحئاب المظافخ ضث 
وبظاء  السثل  إصاطئ  سطى  السازم  والمفسثغظ،  الفساد 
طظعط  والماعصع  لطثولئ،  العغئئ  وإسادة  المآجسات، 

تاما أن غطالئعا المتاض الضاشر بمشادرة الئقد.
إصاطئ  حروط  تعشرت  إذا  إظه  الصعل  غتسظ  وخااطا، 
خغاغئ  خغس  صث  صاظعظعا  وضــان  طئضرة،  اظاثابات 
صاظعظغئ طتضمئ، وخق طظ البشرات، والفصرات الشاطدئ 
- ضتال الثجاعر أس المخائإ - شسظثذاك غرجى أن 
تثب الساشغئ شغ الةسث المعحط حغؤا شحغؤا، وغظتسر 
الحر روغثا روغثا، وتظازط افطعر، وغتج الحسإ أظه 
الصعل:  وغاتصص  الصاظعن.  غتضمه  آطظ،  بطث  شغ  غتغا 
الثغمصراذغئ  ظرى  فظظا  ــعن"،  أع الحر  بسخ  "إن 
الزطط  بظاغاعما  شغ  غتمقن  الرأجمالغ  والظزام 
التغاة  وتعشغر  الظاس  إجساد  سظ  والسةج  والصخعر، 
بإظجال  جئتاظه  ربظا  أرادعــا  الاغ  الضرغمئ  الطغئئ 
باطئغص  إق  تاتصص  ق  وعغ  الظصغئ،  الشراء  حرغساه 
أتضام اإلجقم شغ جمغع طراشص التغاة ضمظ ظزاطه 
الثاص ظزام دولئ الثقشئ الاغ تظحر السثل والثغر 
وافطان لضض رساغاعا طسطمغظ ضاظعا أم غغرعط، سةض 
اهللا تسالى بصغاطعا. ﴿ويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنْصِر 

 ﴾اهللاِ َفْنُصُر َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم

غعم  خعغطع  جطغمان  الارضغ  الثاخطغئ  وزغر  أسطظ 
ترضغا  طظ  دخطعا  الثغظ  القجؤغظ  "سثد  أن   ٢٠٢٠/٣/٧
إلى الغعظان تةاوز ١٤٣ ألفا" طظاصثا الغعظان شغ طساططاعا 
لقجؤغظ، وصث دشسئ ترضغا بصعات لمظع سعدة القجؤغظ 
إلغعا. واجاظضرت إدارة العةرة الاابسئ لعزارة الثاخطغئ 
الارضغئ غعم ٢٠٢٠/٣/٥ الممارجات الغعظاظغئ ضث القجغؤظ 
الممارجات  عثه  "إن  شصالئ:  ترضغا،  طظ  الصادطغظ 
الغعظاظغئ الاغ تدمظئ اساثاءات سظش اجاعثشئ ذالئغ 
تثالش  إظساظغئ  غغر  طمارجات  والمعاجرغظ،  الطةعء 
الصاظعن الثولغ والصغط اإلظساظغئ افوروبغئ". واظاصثت 
سجم الغعظان بظاء جثار بطعل ١٥ ضط سطى تثودعا طع 
ترضغا وجغضامض بظاء الةثار خقل سثة أجابغع. وترضغا 
تاظاصخ طع ظفسعا، وصث بظئ جثارا سازق طع جعرغا لمظع 
القجؤغظ طظ دخعلعا بطعل ٧١١ ضط، وعع بالث أذعل 
جثار شغ السالط وارتفاسه بقبئ أطاار وطجود بافجقك 
السسضرغئ  المراصئئ  وظصاط  وبالضاطغرات  الحائضئ 
المساسثة إلذقق الظار، وصث صاطئ السثغث طظ السعرغغظ 
الثغظ اصاربعا طظ الةثار، وتدغص سطى القجؤغظ الثغظ 
وخطعا إلغعا وتعغظعط وتثلعط وعط إخعة شغ الثغظ، شق 
تسمض سطى اتاداظعط وإغعائعط وإرجاسعط إلى بقدعط 
طسجزغظ طضرطغظ، بض طظسئ جصعط بحار أجث وظزاطه 
تاى تخطئ أزطئ القجؤغظ، وخثسئ ضبغرا طظ الفخائض 
افخرى  تطع  المظطصئ  تسطط  جسطاعا  تاى  المسطتئ 
لطظزام ولروجغا. شعغ طسآولئ سظ طأجاة أعض جعرغا 
الثول  طظ  وغغرعا  وإغران  وروجغا  الظزام  ضمسآولغئ 

الاغ تآطرت سطى الحسإ السعري وسطى بعرة افطئ.

والةثغر بالثضر أن أردوغان صث عثد بثتر صعات الظزام 
حئاط الماضغ،  ظعاغئ حعر  وإرجاسعا سظ إدلإ صئض 
وضقطه ذعإ أدراج الرغاح، وعع الثي  ولضظ تعثغثه 
الفارغئ  والاعثغثات  الضاذبئ  العسعد  سطى  الظاس  سّعد 
ضما صال لظ ظسمح بتماة باظغئ وصث ارتضإ الظزام ألش 
تماة، بض جاسث الظزام وروجغا بارتضابعا بثثاع البعار 
وإخراجعط طظ طظاذصعط، وعظا غاأضث طرة أخرى تآطر 
بعتغظ.  طع  افخغر  باقتفاق  جعرغا  أعض  سطى  أردوغان 
إظه غعثد وغاعسث ولضظ طا غاتصص سطى افرض حغء 
آخر وعع غاصظ عثا افجطعب سظ سطط وجئص إخرار، إذ 
لثثاع  الععاء  شغ  الظارغئ  الاخرغتات  طظ  بث  ق  غصعل 
الئسطاء ولضظ السغاجئ عغ تتصغص المخالح بالسغر طع 
افطر العاصع، وعظاك جفعاء غخفصعن له وغئررون له ضض 
خغاظئ! وصث أحار إلى ذلك سظثطا اظاصث ذات طرة بسثم 
تظفغث طا غصعل، شصال بالترف العاتث "السغاجئ لغسئ 
سمض بّصال"، أي لغسئ ضما غسث خاتإ الثضان باطئغئ 

ذطئات زبائظه شغصعم باطئغاعا وغةطإ لعط طا غرغثون.
أجض  طظ  القجؤغظ  بعرصئ  أردوغان  غطسإ  وعضثا 
تتصغص طخالته الحثخغئ وطخالح ترضغا ضما غسمغعا 
المخالح العذظغئ، وعغ شغ التصغصئ لغسئ شغ طخطتئ 
ترضغا، بض شغ طخطتئ أطرغضا. شغطسإ بأبظاء المسطمغظ 
طظ  واجاشقلعط  أوروبا  شغ  الدغاع  إلى  لغثشسعط 
بثق  الفاجثة  بصاشاعا  شغ  تثوغئعط  وطتاولئ  صئطعا 
صال  ضما  طسطمغظ  ضإخعة  باتاداظعط  غصعم  أن  طظ 
شغ الئثاغئ ولط غظفث ذلك، بض بإرجاسعط إلى بطثعط 
ولغج  الظزام  إلجصاط  البعار  بثسط  وذلك  جعرغا، 
لغسعطعط  رصابعط  طظ  وتمضغظه  لطظزام  لقجاسقم 
طرة أخرى جعء السثاب. وعع طسآول وطظ طسه أطام 

 اهللا سظ ضض عثه الةرائط

خقص افطئ طظ أوجاسعا ق غاتصص 
إق باتضغط حرع اهللا سج وجض

طثرج  إلغةاد  افشص  واظسثاد  اقجاسخاء  تالئ  رغط 
طظ أزطات السراق، الاغ ألصئ بالئقد شغ ععة جتغصئ 
جراء تسطط ذشمئ شاجثة سطى طفاخض التضط أتالئ 
اصاخاد  شثطر  شغه،  السغح  غخسإ  جتغط  إلى  التغاة 
الئقد، واجاأبرت بثغراته ذغعل إغران، وتصطخئ شرص 
السغح الضرغط شبار الحسإ طظافدا ضث تطك افوضاع، 
وراشدا لرطعز السططئ التاضمئ جمطئ وتفخغق وططالئا 
بالسثل  حآوظه  ترسى  الحسإ  رتــط  طظ  بتضعطئ 
والمساواة - ولع بتثوده الثظغا - وتعصش افطر سطى 
عثا الظتع طظث صرابئ خمسئ أحعر أو أضبر صطغق. جراء 
اجاماتئ الطئصئ التاضمئ لطئصاء شغ السططئ ترخا سطى 
إداطئ طضاجئعا غغر المحروسئ، طاعجطئ بضض وجغطئ ق 
أخقصغئ بالارعغإ لطمظافدغظ، والصاض الحظغع والثطش 
واجاثثام حاى أدوات المعت جعارا ظعارا دون وازع 
طظ دغظ أو إظساظغئ تاى أخئح سثد الصاطى والةرتى 

والمسعصغظ والمشغئغظ باآلقف.
سطى  الازاعر  جاتات  شغ  الحئاب  أولؤك  بئات  لضظ 
افسثاء،  أسغئ  بسطمغئ  طامسضغظ  التصئ،  ططالئعط 
 - المسظعي  بالاساذش  ولع   - السالط  إسةاب  وتازت 
وتصصئ ظةاتات ق غساعان بعا، شأجئرت تضعطئ سئث 
المعثي سطى اقجاصالئ، وتمطئ الئرلمان الفاجث سطى 
المساصطئ،  وطفعضغاعا  اقظاثابات  صاظعظغ  تحرغع 
إغران  صعة  وتراجسئ  السغاجغغظ،  أخعات  وأجضائ 
واشادتئ  أطرغضا،  سظةعغئ  تةاه  ضسفعا  واظضحش 
تعثغثاتعا الةعشاء ق جغما بسث طصاض سرابعا صاجط 
جطغماظغ، وبان سةجعا سظ إجظاد ذغعلعا شغ السراق، 
سطغه  غسعلعن  ضاظعا  طما  واإلتئاط  الععظ  شأخابعط 

طظ أظعاع الثسط.
وبسث صرابئ حعرغظ وظخش سطى تضطغش طتمث سقوي 
ورشدا،  صئعق  السغاجغئ  والضاض  افتــجاب  وتةاذب 
اجاطاع اخاغار وزراء طساصطغظ بجسمه، وبسغثغظ سظ 
ببصئ  غتزى  أن  شغ  شحض  لضظه  التجبغئ،  المتاخخئ 
افتجاب  بسخ  أسدائه  بظخاب  أخّطئ  الثي  الئرلمان 
الحغسغئ خعشا طظ خسارة شرخعط شغ التضعطئ، وظضاغئ 
بحرغضعط طصاثى الخثر الثي رابعط جسغه لقجاتعاذ 
سطى طسزط المظاخإ، وتتضمه شغ المحعث السغاجغ.
وبات سطى رئغج الةمععرغئ برعط خالح المئاحرة شغ 
اتثاذ اإلجراءات القزطئ والسرغسئ إلظصاذ الئقد، باخاغار 
وغضعن  الثجاعر،  وشص  غعطا   ١٥ خقل  بثغض  طرحح 
رضغئ  جعاء  افزطــئ،  طظ  لطثروج  طساصطئ  حثخغئ 
به افتجاب أم لط ترض، وتةاوز طا صغض سظ حثخغئ 
تعاشصغئ غغر جثلغئ شثلك طتخ عراء. شالحارع راشخ 
إرضائعا،  شغ  لطسسغ  طسظى  وق  افتجاب،  لاطك  أخق 
وصث رأغظا ضغش أشحطعا طتمث سقوي. وجغفسطعن الحغء 
ظفسه شغ المساصئض، ولظ تحضض أي تضعطئ طساصطئ 
شغ  الائاذآ  ولغج  طعاصفعط.  سطى  باصغظ  داطعا  طا 
خالح أتث، شالئطث طصئض سطى أزطئ أو أزطات اصاخادغئ 
الثي  "ضعروظا"  وباء  إلغعا  غداف  جعءا،  افطر  جاجغث 
اظاحر شغ افرض اظاحار الظار شغ العحغط، وعع ق غصض 
خطرا، وغظئشغ اإلجراع إلغةاد طآجسات ختغئ بسغثة 

سظ الفساد تدع تفر تغاة الظاس ظخإ أسغظعا.
قظاثابات  والثسعة  الئرلمان،  تض  سظ  صغض  طا  أطا 
تض  "أن  الصاظعن:  خئراء  أتــث  ذضــر  شصث  طئضرة، 
الئرلمان غاط بافغطئغئ المططصئ فسدائه، أو بططإ 
الةمععرغئ،  رئغج  وطعاشصئ  ــعزراء،  ال رئغج  طظ 
خقل  الئقد  شغ  ساطئ  قظاثابات  الثسعة  سطغه  الثي 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابص – السراقـ  ـ 

أردوغان والطسإ بعرصئ القجؤني
 لخالح طظ عثا الطسإ باملسطمني؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 
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ال نصر لنا إال بتبني مشروع الخالفة والعمل لها

روسيا هي دولة عدوة لإلسالم والمسلمين
ومدحها هو سطحية سياسية وتضييع لقضية فلسطين
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تسامر السططئ الفطسطغظغئ شغ تمطاعا المتمعطئ قساصال حئاب تجب الاترغر لثورعط شغ شدح تآطرعا سطى 
شطسطغظ وأعطعا شغما غاسطص بخفصئ تراطإ وغغرعا طظ الئراطب اإلشسادغئ المثجغئ ظظا طظعا أظعا صث تسضئ خعت 
التص. شصث صاطئ لغطئ افربساء الماضغ باساصال الحغت الثاسغئ المسروف بمعاصفه الةرغؤئ وخثسه بالتص غعجش 
طثارزة (أبع عمام) طظ الزاعرغئ شعر سعدته طظ أداء طظاجك السمرة. وصاطئ طتضمئ بغئ لتط افربساء بامثغث 
اساصال افجااذغظ طتمث الظةار طظ بطثة باغر وأظغج تماطرة طظ بطثة تعجان ١٥ غعطا. ضما طثدت طتضمئ الثطغض 
اساصال افجااذ وائض ذمغجة ٥ أغام، وافجااذ خقح جطغمغئ ٤ أغام وضقعما طظ بطثة إذظا شغ الثطغض شغ طتضمئ 
الثطغض. وضثلك تط تمثغث اساصال الحغت غعظج رباع طظ بطثة الزاعرغئ ٦ أغام شغ طتضمئ دورا وصث تط اخاطاشه 
بسث خقة الةمسئ ٢٠٢٠/٢/٢٨. ضما صاطئ أجعجة السططئ باساصال أربسئ حئاب طظ أظخار تجب الاترغر ابظغظ طظ 
ذعلضرم وواتث طظ جطفغئ وآخر طظ سجون شغ صطصغطغئ. وإذ اجاظضر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ بحثة اساصال حئاب التجب وذالإ باإلشراج الفعري سظعط، شصث تمض السططئ وأجعجتعا افطظغئ المسآولغئ 
الضاططئ سظ جقطئ وختئ حئاب التجب المساصطغظ شغ ظض الزروف الختغئ السغؤئ قساصالعط والاغ تفاصر فدظى 
طساغغر السقطئ الختغئ خاخئ طع تجاغث الاثعشات طظ اظاحار شغروس ضعروظا المساةث شغ المساصقت والجظازغظ 
الاغ تحضض بتالاعا الختغئ السغؤئ بغؤئ خخئئ قظاحار افطراض وافوبؤئ. وأضث سطى أن طساسغ السططئ إلجضات 
خعت التص وخعت المسارضغظ لسغاجات السططئ اإلشسادغئ جاثغإ وجغسامر تجب الاترغر وحئابه خاخئ 
وأعض شطسطغظ ساطئ بفدح طآاطرات السططئ واقجاسمار سطى صدغئ شطسطغظ ولظ غعصفعط اساصال أو تعثغث سظ 

الخثع بالتص وطعاخطئ طثاذئئ افطئ إلرجاع صدغئ شطسطغظ فعطعا والسمض سطى تترغر افرض المئارضئ.

أصام تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، طآتمرًا تاحثًا بمثغظئ 
افبغخ تاضرة وقغئ حمال ضردشان، غعم السئئ ٥ رجإ 
١٤٤١عـ، المعاشص ٢٠٢٠/٢/٢٩م، إتغاء لطثضرى الـ٩٩ 
َسَطى  ِخَقَشٌئ  َتُضعُن  «ُبطَّ  حسار:  تتئ  الثقشئ،  إلجصاط 
ِطْظَعاجِ الظُُّئعَّة». تدر شغ المآتمر جمع ضرغط طظ أسغان 
ووجعاء وصغادات طثغظئ افبغخ، وطظ سطمائعا افبرار، 
وحغعخ الثقوى، وطظ السغاجغغظ وافجاتثة، ضما تدر 
غطى  تغث  والختفغغظ،  اإلسقطغغظ  اإلخعة  طظ  سثد 
المآتمر،  شسالغات  أغطإ  ضردشان  حمال  وقغئ  تطفجغعن 

وضاظئ إذاسئ حمال ضردشان تئث طظ طثغظئ افبغخ خئر المآتمر طظث غعم البقباء، تغث صال ضبغر طظ الظاس 
إظعط تطصعا خئر المآتمر طظ اإلذاسئ. وضان طظثوب وضالئ السعدان لفظئاء (جعظا) تاضرًا بافاسطه الضرغط طع التثث 
وسصثه الطصاءات والتعارات طع الماتثبغظ. وصث تفاسض التدعر طع شصرات المآتمر بالاضئغر والاعطغض والعااشات 
بحضض صعي وطآبر، الاغ ضان طظعا (شحطئ شحطئ ضض الثول... والثقشئ عغ التض) (ق إله إق اهللا... الثقشئ وسث 
اهللا)، (ق طثظغئ وق سسضرغئ... بض خقشئ إجقطغئ)، (ق طفر ق طفر... والثقشئ عغ التض). عثا وصث غطئ بسخ 
وجائض اإلسقم أخئار المآتمر: تغث أوردت ختغفئ أخئار الغعم، شغ سثدعا الخادر شغ ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، تصرغرًا 
سظ المآتمر، وخاخئ سظ العرصئ اقصاخادغئ بسظعان: "تجب الاترغر: وزغر المالغئ جار سطى ذات طظعب اإلظصاذ"، 
وظحرت ختغفئ المةعر السغاجغ شغ سثدعا (٢٧٤٦)، خئرًا بسظعان "تجب الاترغر غطالإ بإصاطئ دولئ الثقشئ 
شغ السعدان"، وبالسظعان ذاته ظحرت المعاصع اإلخئارغئ اآلتغئ: طعصع ضعش ظغعز باارغت ٢٠٢٠/٣/٣م، وطعصع 
جعداشاضج باارغت ٢٠٢٠/٣/١م، وطعصع أخئار السعدان باارغت ٢٠٢٠/٣/١م، أطا ختغفئ افعرام الغعم شظحرت 
بسظعان: "شغ ذضرى عثم الثقشئ الـ٩٩ تجب الاترغر غحثص العاصع  افربساء ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م تصرغرًا طفخقً 
وغةارح التطعل". خااطا لصث ضان طآتمر الثقشئ بمثغظئ افبغخ ظصطئ طئّحرة شغ السغر ظتع إصاطئ الثقشئ الراحثة 
ع، وذمأن، بض ورشع سظ صطعب ضبغر طظ الظاس الغأس  ج، وحةَّ الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شغ السعدان، شصث تفَّ
واإلتئاط، بسث التمطئ الصئغتئ الاغ صادعا بسخ سمقء المساسمرغظ داخض الئقد ضث اإلجقم وأتضاطه وحرغساه، 
بض ضان المآتمر رجالئ صعغئ أخرجئ ألسظئ المراعظغظ سطى طعت أطئ اإلجقم، وصدئ سطى أوعاطعط بفحض 
طحروسعا السغاجغ بإصاطئ دولئ تطئص اإلجقم وتصغط حرسه، شعع وسث غغر طضثوب، قتئ بحائره، ودظا طعسثه.

اجاظضر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: سمض رئغج وزراء باضساان، سمران خان، ضسمسار 
طأجعر لاسجغج اقجاسمار افطرغضغ شغ المظطصئ، طظ خقل اتفاق الثوتئ المعّصع بغظ أطرغضا وترضئ ذالئان. وتثر 
شغ بغان ختفغ: أّن اتفاصغات الثوتئ خطغرة سطى أطظ المسطمغظ شغ وجط وجظعب حرق آجغا، بسئإ ضمان 
وجعد سسضري أطرغضغ ذعغض افطث شغ المظطصئ تتئ غطاء صعة طضاشتئ (اإلرعاب). إضاشئ إلى إضفاء الحرسغئ 
سطى التضعطئ افششاظغئ الاابسئ فطرغضا، طظ خقل اتاعاء ترضئ ذالئان ضمظ سمطغئ طسصثة وطحروذئ وتصاجط 
لطسططئ. ولفئ الئغان إلى: أن اقتفاصغئ جاءت شغ وصئ ضاظئ شغه الصعات افطرغضغئ طعجوطئ سطى أغثي المةاعثغظ 
افششان، الثغظ تمّضظعا طظ تمرغس أظش أطرغضا شغ الاراب. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ باضساان: إن ظزام 
باجعا/ سمران اظاجع الظخر لخالح جغثه تراطإ، طظ بغظ شضغ العجغمئ، وغصع سطى ساتصظا جمغساً طتاجئئ تضام 
ر لقجاسمار افطرغضغ، داسغا: إلى تترغخ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ  باضساان لصغاطعط بثور السمسار المغسِّ
سطى دسط ذالئان شغ جعادعا لطاترغر، تاى غاط ذرد الصعات افطرغضغئ طظ المظطصئ، ضما دسا الصعات المسطتئ 
الئاضسااظغئ إلسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ جادمظ أن تئصى أششاظساان 
طصئرة لطمتاطغظ وطظعط اقتاقل افطرغضغ، والاغ تعتث صعة المسطمغظ شغ أششاظساان وباضساان وتعظفعا شغ 

خثطئ افطئ اإلجقطغئ، تاى غئثأ سعث جثغث طظ الظعدئ اإلجقطغئ الثي تاططع إلغه افطئ وتاعق له.

وبثأت الصعات الارضغئ بدرب الظزام ضربات طعجسئ 
أدت إلى جصعط الضبغر طظ ضئاذه وسساضره وتثطغر 
طظ  وسعد  طع  ذائراته،  إجصاط  وتاى  وأرتاله  آلغاته 
الظزام الارضغ بالبأر لمخرع جظعده، تراشص طع تخرغح 
حئاط  طعطئ  اظاعاء  بصرب  أردوغان  الارضغ  الرئغج 
شغ  جرائمه  سطى  أجث  ظزام  لمتاجئئ  وضسعا  الاغ 
"التض  روتاظغ:  اإلغراظغ  الرئغج  طع  العاتفغ  ضقطه 
عثا  السعرغئ"!  افزطئ  إلظعاء  السئغض  عع  السغاجغ 
بسغثًا  الارضغ  المعصش  تصغصئ  غثاخر  الثي  الاخرغح 
الظزام  أن  المآضث  وغآضث  والمحاسر،  السعاذش  سظ 
الارضغ طسامر شغ السغر طع باصغ الةعصئ الثولغئ شغ 
أن  بسث  السغاجغ  التض  بسمطغئ  والئثء  البعرة  إظعاء 
غخئح اتفاق جعتحغ طططئًا حسئغًا، وإن طا جرى طظ 
تظفغث  إذار  شغ  غأتغ  الظزام  لمطغحغات  وصاض  صخش 
لطمئاحرة  تظفغثه طصثطئ  اتفاق جعتحغ الثي غسائر 

بالتض السغاجغ افطرغضغ.
المسارك  غئار  جقء  بسث  جغةري  طاذا  عظا  والسآال 
التاخطئ اآلن؟ وعض الظزام الارضغ خادق شغ وسعده 
ظض  شغ  البعرة  طرضإ  غسغر  أغظ  وإلى  الحام؟  فعض 

والمآطظغظ،  ورجعله  اهللا  خاظعا  الثغظ  المسطمغظ، 
الشرب  طخالح  طع  الماععمئ،  طخالتعط  الاأطئ  وصث 
شغ  الاشغغر  سمطغئ  شغ  جمغسعط  وغاتضط  المساسمر، 
بقد المسطمغظ، وغدسعن طاارغج شضرغئ، وطآاطرات، 
وسصئات، وغحظعن تروبا عظا وعظاك، شغ ذرغص ظعدئ 
لغطئ  شغ  الثقشئ  ظعاغئ  سظ  أسطظ  تراطإ  وأن  افطئ، 
إسقظه المحؤعم سظ خفصئ الصرن، وأظعا طاتئ. وظصعل 
لاراطإ وأطباله، إظضط تسطمعن أظعا لغسئ عغ الثقشئ 
الاغ بحر بعا رجعل اهللا ، بض إن الثقشئ الراحثة 
الرجال  بسعاسث  اهللا  حاء  إن  آلتغئ  الظئعة  طظعاج  سطى 
إلغعا،  غاعصعن  المسطمغظ  غالئغئ  أخئح  إذ  الرجال، 
حرسغئ  ظخعص  إلى  اجاظادًا  سعدتعا،  وغظازرون 
تئّحر بسعدتعا، شافطئ طا سادت تطصغ باقً لضغث الضاشر 
َ ُموِهُن  نَّ ابَّ

َ
المساسمر، وطآاطراته، وأدواته، ﴿َذلُِكْم وَأ

َائِننَِي﴾.
ْ
َ َال َفْهِدي َكْيَد اخل نَّ ابَّ

َ
َكْيِد الْاَكفِِريَن﴾، ﴿وَأ

عثه الماشغرات؟
إن التصغصئ غالغئ البمظ لثلك غاط تراجاعا بسغض ضئغر 
طظ الثجض والضثب، وتاى بأسمال ظاعرعا طساسثتظا 
وباذظعا طظ صئطه السغطرة سطى صرارظا وتصغغثظا أضبر 
بما غرغثه أردوغان، لثلك ضان سطغظا أن ظصعل التصغصئ 
ولع ضاظئ ُطرًة بطسط السطصط؛ إن طا غةري سطى افرض 
تالغاً عع تتعغض جعتحغ شغ سغعن ضتاغاه طظ طآاطرة 
جصفعا  التالغئ  شالمسارك  طططعب،  تض  إلى  طظئعذة 
الروجغ  التطغفغظ  طظ  وتطئغصاته  جعتحغ  تثود 
أن  ظأطض  زلظا  وطا  ضظا  الحام  شغ  أظظا  ورغط  والارضغ، 
غضعن تثخض ترضغا لخالح البعرة تصغصًئ لطعخعل إلى 
ولضظ  دطحص،  شغ  الثطعي  الظزام  بإجصاط  عثشعا 
الثساغئ  خطش  باقظةرار  أو  بالامظغ  المطالإ  ظغض  طا 
المشرضئ، لثلك شإن طرضإ البعرة غسغر شغ طظسطفات 
خطرة جثًا إن لط غاترك المثطخعن وعط صادرون سطى 
طظاط  وعثا  الصرار،  واجاسادة  الصغادة  بثشئ  اإلطساك 
بأعض الحام أظفسعط الصادرغظ سطى تترغر صرارعط طظ 
ُ َمن يَنرُصُهُ إِنَّ  نَّ ابَّ َنرُصَ َ برابظ الثول وطظزعطاتعا ﴿َو

 ﴾لََقوِيٌّ َعِزيٌز َ ابَّ

إن افطئ لظ تغأس طظ روح اهللا وظخره، وبغظ غثغعا 
الصطعب  لعا  وتطمؤظ  العمط،  تساظعخ  بحارات 
ِيَن  َّ ُ ا المآطظئ بظخر اهللا جئتاظه وتسالى، ﴿وََعَد ابَّ
ْرِض 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ آَمُنوا ِمْنُكْم وََعِملُوا الصَّ

عظري  ظخائح  وإن  َقْبلِِهْم﴾.  ِمْن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما 
ضغسظةر لغععد وغغرعط صث ذعئئ أدراج الرغاح، شصث 
أجطِّمك  (إّظغ  صائقً:  غععد  وزراء  رئغج  ضغسظةر  تثر 
ًئ ظائمئ، والمحضطئ أّظعا تظام وق تمعت... فّظعا إذا  أطَّ
طا اجاغصزئ شإّظعا تسغث شغ جظعات صطغطئ طا ضاع طظعا 
شغ صرون). ظسط، شعا عغ افطئ صث خرجئ طظ ضئعتعا، 
وبغظ غثغعا، وطظ أطاطعا، حئاب تجب الاترغر، بصغادة 
غخطعن  الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط 
لغطعط بظعارعط، بثطا بابائ ظتع تتصغص صدغئ افطئ 
المخغرغئ، باجاسادة سجعا وجططاظعا، بإسقظعا خقشئ 
 راحثة سطى طظعاج الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

تامئ: وجعب الثقشئ وضرورتعا شغ تغاة المسطمغظ

ذاتعا،  الفاجثة  الرأجمالغئ  المظزعطئ  طظ  اجارتاعا 
الثولغغظ،  والئظك  الظصث  خظثوق  اجاحارة  شططئئ 
افطرغضان  طظ  لطثولئ  طالغغظ  طساحارغظ  وسغظئ 
اإلخقح  شغ  إسقظاتعط  وضاظئ  الثوقرات!  بمقغغظ 
طظ  طجغثًا  بض  والربا،  الثغعن  جثولئ  سظ  تثرج  ق 
اقصاراض شعق طا تراضط سطى الثولئ بسئإ طبض عثه 
السغاجئ طظ جظعاٍت خطئ، ٩٠ ططغار دوقر، تاى خارت 

لئظان بالث أو رابع أضئر الثول طثغعظغئ شغ السالط.
لثا، شإن الثواشع الاغ صام سطغه الَتراك طظث الئثاغئ شغ 
٢٠١٩/١٠/١٧م طا زالئ صائمًئ لط تاشغر، وافعثاف الاغ 
وُضسئ شغ افطعر المططئغئ المسغحغئ وتشغغر الطئصئ 
بسخ  ساد  وسطغه  حغء،  طظعا  غاتصص  لط  السغاجغئ، 
الظاس إلى الحارع شغ طتاولٍئ إلتغاء الَتراك المططئغ 

طظ جثغث، شعض غظةح ذلك؟
الشقء  طظ  الظاس  الثئغبئ  السططئ  به  أحشطئ  طا  إن 
غةسض  افسمال،  وتعصش  المعاد،  طظ  الضبغر  وشصث 
إدراضًا  الظاس،  غثرك  أْن  إق  ضؤغطًئ،  الظةاح  إطضاظغات 
واسغاً أظه ق تض الئائ طظ داخض عثه المظزعطئ، وأن 
غثرضعا إدراضاً واسغاً أن عثه افظزمئ شغ لئظان وغغره 
سطى سصإ، وغساطط زطام افطعر  غةإ أن تصطإ رأجاً 
واسغًا  المثطخعن طظ أبظاء افطئ، وأن غثرضعا إدراضاً 
جغاجغٌئ  طاضاططٌئ  طظزعطٌئ  عغ  التض  طظزعطئ  أن 
وأن  وغثائغٌئ،  وختغئ  بض  واجاماسغٌئ  واصاخادغٌئ 
غثرضعا إدراضاً واسغاً أن لئظان طربعٌط شغ تض صدغاه 

بمتغطه بقد الحام خخعخاً وبقد اإلجقم سمعطاً.
طا لط غثرضعا ضض ذلك، شإن طةرغات افطعر ق ُغاعصع 
أزطئ  طظ  خروجًا  جاضعن  بض  خغر،  إلى  تضعن  أن 
السالط  شغ  غتثث  وطا  طظعا،  أضئر  أزطاٍت  شغ  ووصعسًا 
عغ  التالغئ  وافظزمئ  المظزعطات  أن  غزعر  الغعم، 
الفساد  قظاحار  وبآرة  لطفساد،  طعلثٌة  ذاتعا  بتث 
بض  شصط  الساطئ  لغسئ  التغاتغئ  الصطاسات  ضض  شغ 
الغعطغئ، وخثق اهللا السطغ السزغط ﴿َظَهَر الَْفَساُد فِي 
َنْعَض  لُِيِذيَقُهْم  الّنَاِس  يِْدي 

َ
أ َكَسَبْت  بَِما  َوالَْبْحِر  الَْبّرِ 

الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾.
السمض  جضئ  سطى  أظفسعط  الظاس  وضع  لع  لضظ 
 ِ ِجيُبوا َداِعَي اّبَ

َ
الختغح، وأجابعا داسغ اهللا ﴿يَا َقْوَمَنا أ

َوآِمُنوا بِِه َفْغِفْر لَُكم ّمِن ُذنُوبُِكْم َويُِجْرُكم ّمِْن َعَذاٍب 
َر أو أراد ُحُضعرًا،  لِيٍم﴾، وعع طاغسٌر لمظ أراد أن َغثَّضَّ

َ
أ

لضان افطر وتطه ضمبض صعل ربظا سج وجض: ﴿َفانُظْر إِلَى 
ْرَض َنْعَد َمْوتَِها إِّنَ َذلَِك 

َ ْ
ِ َكْيَف يُْحيِي األ آثَارِ رَْحَمِت اّبَ

 ﴾لَُمْحيِي الَْمْوىَت َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر

طع اجامرار اظثفاض صغمئ الطغرة الطئظاظغئ أطام الثوقر، 
طما غظثر بصرب وخعلعا إلى تث ٣٠٠٠ آقف لغرة لئظاظغئ 
طصابض الثوقر العاتث، بسث أن ضاظئ ١٥٠٠ لغرة لئظاظغئ 
الظاس  خسارة  غسظغ  طما  افزطئ،  صئض  العاتث  لطثوقر 
الثغظ  وخاخًئ  وطثخراتعط،  رواتئعط  صغمئ  لظخش 
غاصاضعن رواتئعط بالطغرة الطئظاظغئ، وطا خاتإ ذلك 
طظ ارتفاع شغ أجسار السطع لما غخض إلى ٣٠-٤٠٪، وشغ 
شإن  لغرة   ٣٠٠٠ إلى  الثوقر  طصابض  الطغرة  وخعل  تال 
اقرتفاع شغ افجسار جغقطج الـ ٦٥٪، عثا طظ جاظإ...

إضاشئ إلى طا بات طسطعطاً لطةمغع، وغضاد غضعن باباًا 
صث  الظاس  ضان  دوقر  ططغار  بصغمئ ١٣٣  ودائع  أن  طظ 
تداءل  صث  خطئ،  جظغظ  شغ  المخارف  شغ  أودسععا 
إلى صرابئ ٣٨ ططغار دوقر، ُخرف تعالغ ٣٩٪ طظعا سطى 
تبئغئ جسر خرف الطغرة أطام الثوقر لسظغظ ذعغطئ، 
وتعالغ ٣٢٪ صثطئ ضصروٍض ربعغٍئ لطصطاع الثاص طع 
وجعد تسبر ضئغر شغ السثاد، والئاصغ ٢٩٪، دون إطضاظغئ 
الاتصص طظ عثه افرصام رجمغاً، وعثا طظ جاظٍإ آخر...

ِسقوة سطى الدسش الزاعر شغ تساذغ التضعطئ الـُمحّضطئ 
سظث  ظاعرًة  ظغَئ  شق  افزطئ،  طع  دغاب  تسان  برئاجئ 
الثولئ إلخقح وضع الطغرة، وق ظغئ ظاعرًة سظث طخرف 
زالئ  طا  بتغث  اإلخقح،  إلطضاظغات  وتاضمه  لئظان 
المخارف تصغث إسطاء الظاس ودوائسعا، وق ظغئ ظاعرًة 
سظث السططئ لدئط واجاسادة المال السام المظععب أو 
اتثاذ أي إجراء ضث أصطاب السططئ السغاجغئ الفاجثة.

بط تأتغ أزطئ ضعروظا شاضعن ِضشباً سطى إبالئ، طع أن 
افخض شغ تساذغ الثولئ طع أزطئ ضعروظا ضان طغسعرًا 
شغ بثاغاه، سظ ذرغص تةر ضض رضاب الطائرة افولى 
الاغ دخطئ الئطث طظ إغران وشغعا طخاٌب أو طخابعن، 
جغاجغئ  لظعاحٍ  ربما  به!  السططئ  تصط  لط  طا  وعثا 
طثعئغئ، تسغص الاخرف السطغط، طا جسض المرض غثرج 
وزغر  أسطظ  ضما  اقظاحار  تالئ  إلى  اقتاعاء  تالئ  طظ 

الختئ الطئظاظغئ غعم الةمسئ ٢٠٢٠/٣/٦م.
اقتاةاجات  لسعدة  جثًا  طقئٌط  جع  عع  ذلك  ضض 
وظععرعا وإن بضباشٍئ أصض شغ الحارع، شما زالئ جثوة 
طا صام طظ أجطه الظاس، ضالظار تتئ الرطاد. شما صاطعا 
طظ أجطه طظ ططالإ طسغحغئ أجاجغئ لط غاتصص طظه 
أجطه  طظ  صاطعا  وطا  جعءًا،  افوضاع  زادت  بض  حغء، 
غاتصص  لط  الفاجثة  الطئصئ  بإجصاط  ططالئاٍت  طظ 
ضثلك، بض أساد العجط السغاجغ الفاجث إظااج ظفسه، 
تصعى  ق  سطغطًئ  تضعطًئ  المرغخ،  الثولئ  جسط  شعلث 
سطى حغء، وإن أرادت عثه التضعطئ أن تةارح تطعقً 

سعدة اقتاةاجات يف لئظان 
بني الثواشع وافعثاف

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس طةثي سطغـ 

تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام بغظ طعاصش الثول والثثاع السغاجغ

رئيس وزراء باكستان عمران خان سمسار مأجور
لتعزيز االستعمار األمريكي في المنطقة

حزب التحرير/ والية السودان
ة» مؤتمر «ُثمَّ َتُكوُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِج النُُّبوَّ

اسائر أتمث سئغث بظ دغر، طساحار الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي، الةمسئ، أن جغطرة (التعبغغظ) سطى 
طتاشزئ الةعف حمالغ الئقد "صث تشغر طعازغظ الصعى السسضرغئ بخعرة ظعائغئ". وصال بظ دغر، شغ تثوغظئ سئر 
"شغسئعك"، إن جغطرة التعبغغظ سطى المتاشزئ المقخصئ لطتثود السسعدغئ تسعد إلى "أظظا حرسغئ وتتالش 
صث تسئئظا شغما ظتظ سطغه، شغ إخرار سةغإ سطى إعثاء العجغمئ لطتعبغغظ وإغران". وشغ بغان ختفغ بسظعان: 
"ساخفئ التجم تعحك سطى إتمام طعماعا شغ الغمظ" أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ أن: 
طظ طخطتئ أطرغضا تمثد التعبغغظ شغ عثه المتاشزات ضما طظ طخطتاعا الصداء سطى تجب اإلخقح وصعاته 
وإجئاره سطى الصئعل بالتعبغغظ وتةرغثه طظ الصعة السسضرغئ الاغ غماطضعا، وعع أغداً طا تظفثه السسعدغئ 
وتسمض طظ أجطه إلضساف ظفعذ اإلظةطغج وخثطئ لسغثتعا أطرغضا. وأحار الئغان إلى أن الخراع افظةطع أطرغضغ 
غسامر شغ الغمظ، إق أن سمقء اإلظةطغج صث وصسعا شرغسئ بغظ شضغ ضماحئ؛ ذرشاعا السسعدغئ والتعبغعن 
المعالعن فطرغضا، وعع طا غسظغ تمضغظ السسعدغئ طظ ططش الغمظ بافاعط طع التعبغغظ ضما ترغث أطرغضا الاغ 
تساغرعا برغطاظغا وق تةرؤ سطى المعاجعئ ضثعا إق سئر سمقئعا ودعائعا السغاجغ. وخطص الئغان إلى الصعل: 
أن غسغطر التعبغعن سطى تطك الةئعات والمتاشزات. خاخئ إذا سطمظا أن السسعدغئ صث صاطئ  لغج سةغئاً 
بساخفئ تجطعا إلظصاذعط وإضفاء طزطعطغئ سطغعط وإحراضعط شغ تضط الغمظ ضما ترغث لعط أطرغضا بسثطا 

ضادوا أن غفحطعا جغاجغاً بسث عروب الرئغج عادي وتمثدعط شغ الئقد دون تاضظئ حسئغئ.

عاصفة الحزم توشك على إتمام مهمتها في اليمن

السلطة الفلسطينية تواصل حملتها المحمومة ضد حزب التحرير
فتعتقل شبابه وتحتجزهم في ظروف صحية خطيرة على حياتهم
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صعات  تعاذآ  طظ  ذلك  راشص  وطا  دلعغ،  العظثغئ  الساخمئ  شغ  المسطمغظ  ضث  العظثوس  طةازر  سطى  تسصغئا 
افطظ والحرذئ العظثغئ طع المةرطغظ، أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: أن ضراعغئ 
المسطمغظ أخئتئ بمبابئ السقطئ الممغجة لقرعابغغظ العظثوس، الثغظ ضاظعا ترغخغظ سطى ظحر طصاذع الفغثغع 
الاغ ُخعرت لعط وعط غصعطعن بةرائمعط دون خعف طظ المساءلئ. ولفئ الئغان إلى: أن تعصغئ المةازر تجاطظ 
طع زغارة الرئغج افطرغضغ تراطإ لطعظث، بما شغ ذلك تخرغح تراطإ سظ ظغاه طعاخطئ الترب ضث طا أجماه 
(الاطرف اإلجقطغ) طظ خقل الحراضئ طع العظث، وجاء طعصش تراطإ عثا طظسةما طع طحروع أطرغضا جسض العظث 
دولئ إصطغمغئ طاظفثة لاتةغط الخغظ وإساصئ إصاطئ دولئ الثقشئ. وتعجه الئغان إلى المسطمغظ شغ العظث بالصعل: 
اسطمعا أن اهللا جئتاظه وتسالى صث تثد آجالضط وسغظ أرزاصضط، وشغ أوصات الحثة غةإ أن تصفعا طاتثغظ شغ 
طعاجعئ الضفار والمحرضغظ. طدغفا: إّن طسؤعلغئ تفر أطظضط تصع سطى ساتص التضعطئ، ولضظ سظثطا تصّخر 
التضعطئ شغ الصغام بعاجئعا، وتظثرط عغ ظفسعا شغ صاطضط والاظضغض بضط، شسظثعا غةإ سطغضط أن تصعطعا 
وباصغ  وبظشقدش  باضساان  شغ  الةغعش  طثاذئا  الئغان  وخاط  وأطعالضط.  وأسراضضط  أظفسضط  سظ  بالّثشاع 
بقد المسطمغظ بالصعل: أق تشطغ الثطاء شغ سروصضط وأظاط تحاعثون اساثاء سئثة الئصر والتةر سطى إخعاظضط 
وُكْم  المسطمغظ وأظاط رابدعن شغ بضظاتضط سطى التثود؟! أق تصرأون صعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوإِِن اْستَْنرَصُ
﴾؟! إّن دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا جعف تتاجإ  يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ ِّ يِف ا

أطرغضا والعظث وضض طظ ارتضإ جرغمئ بتص اإلجقم والمسطمغظ، ولسثاب اآلخرة أضئر لع ضاظعا غفصععن!

شغ ظض طا غحعثه السالط طظ تشغر جطئغ لطمظاخ وطظ أضرار جسغمئ لتصئ بالئغؤئ، طما أدى إلى تسالغ افخعات 
الحسئغئ المطالئئ بتطعل تدمظ طسالةئ افضرار، والمئادرة باتثاذ تثابغر وصائغئ لطتغطعلئ دون وصعع أضرار أخطر، 
شغ ظض عثه افجعاء صام تجب الاترغر شغ ععلظثا غعم افتث ٢٠٢٠/٠٣/٠١م باظزغط ظثوة شغ طثغظئ أطساردام 
بسظعان "طحضطئ الئغؤئ وإغةاد تطعل لعا طظ وجعئ ظزر اإلجقم". وصث اشااتئ الظثوة باقوة سطرة طظ الصرآن 
الضرغط، بط صام افخ سئث المالك بإلصاء الضطمئ افولى، وضاظئ تعل طاعغئ الاشغر المظاخغ، وضغش أظه بثأ طع البعرة 
الخظاسغئ شغ أوروبا، وأن طظ أعط أجئابه، الارضغج سطى ضبرة اإلظااج الثي غآدي بثوره إلى زغادة اقجاعقك، 
والسضج ختغح، وصث أدى الثوران شغ عثه التطصئ إلى تجاغث ططرد شغ الاأبغر سطى المظاخ والئغؤئ، طظ زغادة شغ 
اظئساث الشازات الدارة، إلى ضبرة المثطفات والفدقت الخظاسغئ واقجاعقضغئ. وأن المحضطئ شغ تصغصاعا تضمظ 
شغ ذرغصئ الافضغر الشربغئ وظزرتعا إلى التغاة طظ تغث الارضغج سطى تتصغص أضئر صثر طظ الصغمئ المادغئ بشخ 
الظزر سما غآدي ذلك أو غخاتئه طظ أضرار. أطا الضطمئ الباظغئ، شصث ألصاعا افجااذ أوضاي باق الممبض اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ ععلظثا، وبثأعا بإلصاء الدعء سطى السئإ الرئغسغ خطش افضرار الئغؤغئ، وأظه غضمظ شغ المئثأ الرأجمالغ 
الثي غصعم سطى المخطتئ الئتائ وتتخغض أصخى طا غمضظ تتخغطه طظ ضسإ طادي طع سثم اضارابه ولع أدى ذلك 
إلى شظاء الئحرغئ بأضمطعا، ظاعغك سما غطتص بالئغؤئ طظ أضرار. بط اظاصض بسث ذلك لاعضغح وجعئ الظزر اإلجقطغئ، 
والاغ تصعم سطى رساغئ حآون الئحر وطا غارتإ سطى ذلك طظ المتاشزئ سطى الئغؤئ الاغ غسغحعن شغعا، وأن 
اإلجقم ق غسامث المخطتئ والضسإ المادي طصغاجا، بض ظغض رضعان اهللا جئتاظه وتسالى عع الشاغئ افجمى لضض 
طسطط، ولثلك شإن طئثأ اإلجقم ضفغض بإظصاذ الئحرغئ طما وخطئ إلغه طظ تردٍّ واظتطاط شغ الافضغر وطراساة شغ 
تتصغص الصغط، شافولعغئ شغه لرساغئ حآون اإلظسان ولثلك شإظعط جغتاشزعن تطصائغا سطى طضان سغحعط وبغؤاعط.

املرأة يف غعطعا الساملغ بني اإلجقم والرأجمالغئ

وشغ  ضثعا...  الممارس  والاظمر  والاسظغش  والاترش 
اإلجقم  وأتضام  اإلجقم  سطى  العةعم  غضبر  عثا  ضض 

وضأظه المسؤعل سظ ضض عثا!!
افشسال.  زغفه  تضحش  وتظزغر  العاصع،  غظاصده  ضقم 
ضبغرة  اإلجقطغئ  غغر  الئقد  شغ  المرأة  ضث  شالسظش 
وطاسثدة وطاظعسئ، واإلتخائغات تجداد غعطا بسث غعم 
السظش  سطى  غرضجون  طبطما  سطغعا  غرضجون  ق  ولضظعط 
شغ الئقد اإلجقطغئ الثي شغه تصعق المرأة طعدعطئ 
وطظعط طظ غساططعا ضأظعا ضائظ طظ الثرجئ الباظغئ أو 
البالبئ أو الساحرة بسئإ الئسث سظ أتضام اهللا وحرسه 
شغ الاساطض طع المرأة بمثاطش أدوارعا وأطاضظ وجعدعا. 
ولغج  اإلجقم  سظ  اقباساد  بسئإ  عع  إظما  شزطمعا 
بسئإ اإلجقم ضما غثسعن وغرغثون لطمرأة المسطمئ 
أن تخثق عثا. وغثططعن سظ سمث وخئث بغظ السادات 
بسخ  شغ  والاغ  المرأة  تصعق  تعدط  الاغ  الئالغئ 
والمعاشصئ  والسمض  الاسطغط  طظ  المرأة  تمظع  المظاذص 
سطى الجوج وتترطعا طظ المغراث أو تظزر إلغعا ظزرة 
اجاثفاف أو سثم اتارام أو ق غسمح لعا باإلدقء برأغعا 

وغغر ذلك طظ جطعضغات، وغظسئعظعا إلى اإلجقم.
وذلك فن الشرب وأسعاظه طظ الثغظ غضغثون لقجقم 
وأعطه تعمعط صدغئ إبساد المرأة المسطمئ سظ جععر 
دورعا افخطغ وجسطععا حشطعط الحاغض فظعط غسطمعن 
أظعط بعثا غصدعن سطى جغض ضاطض صادم غمضظ أن غسغث 
صثوته  تضعن  طست  جغض  إلى  وتتعغطه  اإلجقم،  دولئ 
طمبطئ أو طشظغاً أو قسإ ضرة صثم أو بائساً لثغظه وصغمه 
أو غغرعط طمظ تحئع بعط الظزام الرأجمالغ السفظ الثي 
ترزتعن تتاه وتاعصسعن طظه تترغر افصخى، بثل أن 
غضعن صثوته خقح الثغظ وظسغئئ المازظغئ وخعلئ بظئ 
افزور... شئثلعا المقغغظ شغ ترشعا سظ دغظعا وبحاى 
جغثاو  طبض  الثئغبئ  اتفاصغاتعط  تطئغص  شغ  العجائض 
وطظعاج بغةغظ الطثغظ غرغثون بعما إسادة بظاء تغاة 
افجرة باشغغر افتضام الحرسغئ لاعاشص الرأجمالغئ وذلك 
بتةئ الترغئ والمساواة والتثابئ والتصعق وغغر ذلك طظ 
الحسارات الثادسئ الجائفئ، طاةاعطغظ وطترشغظ أتضام 
اإلجقم وطفاعغمه الاغ ق غسائر دور المسغض بتسئعا أضبر 
أعمغئ طظ دور ربئ الئغئ، بض غضعن الثوران طاعازظغظ 
طاضاططغظ بما شغه خغر افجرة والمةامع، وظزرته لطمرأة 
بض  ساططئ،  اطرأة  أظعا  أجاس  سطى  غضعن  ق  وظةاتعا 
غمظتعا اإلجقم بثق طظعا طظجلئ سزغمئ ضأم أو أخئ 
أو ابظئ... وبالاالغ شإن ربات الئغعت الطعاتغ ق غثرجظ 
لطسمض ق غحسرن بظصص بض عظ شغ طظجلئ سالغئ ولعظ 
لغخئتعا  أذفالعظ  وتظحؤئ  تربغئ  شغ  الفسال  دورعظ 
أحثاخاً خالتغظ غساصغط بعط المةامع. شعثا عع الظزام 

اإلجقطغ الثي غترر المرأة تصا طظ أغقل الرأجمالغئ.
إن تضرغط المرأة وتضرغط افم والجوج واقبظئ ق غضعن 
شغ غعم واتث شغ السظئ تاظابر شغه الحسارات وتاسالى 
شغه أخعات الثطئاء بثطإ رظاظئ وألفاظ براصئ تثطإ 
سصعل الئسطاء وجطتغغ الافضغر طظ الظاس... بغظما 
بتةئ  وجسثعا  ولضراطاعا  لعا  اجاشقل  السظئ  بصغئ 
تضرغمعا  غضعن  بض  والاتدر...  والمساواة  الترغئ 
وسجتعا ذعال السام باطئغص أتضام اإلجقم. وطا ظراه 
طظ ذل وطعاظئ لعا عع فظظا اباسثظا سظ عثه افتضام 
بالمرأة  ظتافض  شخرظا  طفاعغمعا،  وتّرشظا  الختغتئ 
طع الثغظ عدمعا تصعصعا شأسطععا غعطا طثسغظ أظه 

غعطعا لاتافض به وتطالإ بتصعصعا.
الضاذبئ  وحساراتعط  الجائفئ  وفسغادعط  لعط  شستصا 
الثادسئ وأعق باإلجقم التصغصغ غغر المحعه باّرعات 
وشااوى أدسغاء طدططغظ غصعلعن سظ أظفسعط سطماء 
ف  وحغعخ! أعق باإلجقم التصغصغ الخاشغ غغر المترَّ
المرأة  أغاعا  وأظئ  تغاة،  ودجاعر  وطظعاجا  حرغسئ 
تظثثسغ  وق  واتئسغه  الختغح  ذرغصك  أغظ  أبخري 

 باطك الحسارات الجائفئ الئراصئ الثادسئ

عااشات يف الترم املضغ ظخرة لفصخى
تجسب دار اقشااء املخرغئ والسططات السسعدغئ!!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ 
شغ طعجط التب جظئ ٢٠١٤ ذطإ وزغر افوصاف المخري 
طتمث طثاار جمسئ طظ السططات السسعدغئ ترتغض 
تاج طخري تط ضئطه وعع غثسع سطى تضام السرب 
السططات  له  اجاةابئ  وصث  المضغ،  الترم  داخض 
طساحفى  إلى  التاج  بإتالئ  وصاطئ  السسعدغئ 
وطظ  الثعظغئ  جقطاه  سظ  لطضحش  الظفسغ  الطائش 
بط تط تسطغمه إلى طخر، والغعم سّئر (طرخث طضاشتئ 
لـثار  الاابع  الماحثدة)  واآلراء  الاضفغرغئ  الفااوى 
رددعا  عااشات  طظ  اظجساجه  سظ  المخرغئ،  اإلشااء 
لطمسةث  ظخرة  السسعدغئ  شغ  أتراك  طسامرون 
افصخى المئارك، وصال المرخث إن "الحسائر الثغظغئ 
صثجغئ  لعا  المضغ  الترم  وخاخئ  السئادة  وأطاضظ 
خاخئ وق غةعز الجج بعا شغ السمض السغاجغ، وغظئشغ 
المصثجات  تطك  سطى  التفاظ  ضاشئ  المسطمغظ  سطى 
طظ تثظغسعا بافجظثات السغاجغئ المثاطفئ لطثول".
ضما واسائر اإلسقم السسعدي الاابع لعلغ السعث ابظ 
الترطغظ  بالث  افصخى  لطمسةث  العااف  أن  جطمان 
وأولى  والسقم،  الخقة  سطغه  الرجعل  وطسرى 
الصئطاغظ، جغاجئ طرشعضئ، فن التب لثى تضام آل 
غظعغ  أن  التاج  وسطى  قععتغئ،  ذصعس  عع  جسعد 
سمرته وغرتض شغ خمئ، عثا عع الثغظ وعثه عغ 
تضام  غرغثعا  الاغ  والسمرة  والتب  الضسئئ  وظغفئ 
وأحئاععط،  السطماظغ  المخري  والظزام  جسعد  آل 
أطا طظاصحئ صداغا افطئ والعااف طظ أجض افصخى 
شعع تسغغج لطتب والسمرة، بغظما طظع شؤئ طسغظئ أو 
شعع  والسمرة  التب  طظاجك  أداء  طظ  طسغظئ  جظسغئ 

لغج تسغغسًا بض طظ حسائر التب والسمرة!
 .« َ ِي َفاْصَْع َما ِشْ ْ َ ْ ْ َت صال رجعل اهللا : «ِإَذا َل
شأن غصعل وزغر الثولئ السسعدي لطحآون الثارجغئ، 
خطئ  شغ  إغةابغئ  سظاخر  عظاك  إن  الةئغر،  سادل 
أجاجًا  تضعن  أن  غمضظ  بتغث  افطرغضغ،  الرئغج 
سظ  السسعدغئ  الثارجغئ  تسطظ  وأن  لطافاوض، 
خفصاه  بحأن  افطرغضغ  الرئغج  لةععد  تصثغرعا 
بغظ  طئاحرة  طفاوضات  بثء  إلى  داسغًئ  المجسعطئ، 
سثدًا  غدط  وشث  غصعم  وأن  وغععد،  الفطسطغظغغظ 
السثل  وزغر  غارأجعط  المسطمغظ،  طحاغت  طظ 
السالط  لرابطئ  السام  وافطغظ  السابص  السسعدي 
السغسى،  الضرغط  سئث  بظ  طتمث  الةثغث،  اإلجقطغ 
شغ ٢٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ إلى طسسضر اإلبادة 
أن  بعلظثا،  شغ  بغرضغظع  أوحفغاج  المجسعم  الظازغئ 
افظزمئ  لعثه  تسمع  شق  طظه  وأبحع  عثا  غتثث 
ق  شعط  اجاظضارا  وق  حةئا  وق  خئرًا،  وق  تسًا 
غساتغعن طظ اهللا وق طظ أظفسعط، بغظما غصغمعن 
تظاجر  بسخ  تظططص  سظثطا  غصسثوظعا  وق  الثظغا 

المسطمغظ ظخرة لفصخى طظ المسةث الترام، صال 
ْسَرٰى بَِعْبِدهِ لَْيالً ّمَِن الَْمْسِجِد 

َ
تسالى: ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي أ

َنا َحْولَُه لُِنِريَُه 
ْ
ْقَصى الَِّذي بَاَرك

َ ْ
الَْحرَاِم إِلَى الَْمْسِجِد األ

ِميُع الَْبِصيُر﴾ [اإلجراء: ١]. ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو الّسَ
التثث  عثا  بمبض  وطظحشض  طظجسب  الفاعى  طرخث 
بغظما ق غرى بأجا شغ طظع الثساء سطى الزالمغظ شغ 
طساجث اهللا، وق غرى غداضئ شغ تشرغط طظ غرشع 
لطمساجث  الثارجغئ  اإلذاسئ  شغ  الفةر  خقة  حسائر 
وخش  طحضطه شغ  وق غرى  راتئه،  بثخط حعر طظ 
وزغر افوصاف ططخصًا غثسع الظاس لطخقة سطى رجعل 

اهللا بأظه ططخص حغطاظغ!!
خمئ  الثي  جسعد  آل  ظزام  طظ  المرء  غساشرب  ق 
شطسطغظ  شغ  إلخعاظظا  غةري  طا  تةاه  الصئعر  خمئ 
طظ صاض وتعةغر وتثطغر سطى غث غععد، بغظما ترك 
أطرته  سظثطا  الغمظ  شغ  المسطمغظ  لدرب  ذائراته 
تاج  باعصغش  غصعم  أن  غساشرب  وق  بثلك،  أطرغضا 
ولغج  اإلجرام  شغ  ساغ  طةرم  وضأظه  وترتغطه، 
تضام  بسئإ  أخابعا  وطا  افطئ  لتال  غاألط  طسطما 
السعء الثغظ أذاصععا لئاس الثعف والةعع والمثلئ.

أن تصعل ضطمئ تص شغ وجه تاضط ظالط، أو تثسع 
ودغظعط  أطاعط  باسعا  الثغظ  المسطمغظ  تضام  سطى 
ببمظ بثج، أو أن تعاش شغ بغئ اهللا الترام ظخرة 
طظ  وعع  افطئ  صداغا  سطى  تآطرعط  ضث  لفصخى 
طرغخ  إطا  عآقء  سرف  شغ  شأظئ  اإلغمان،  أضسش 
الثعظغئ،  صعاك  سظ  لطضحش  إتالاك  غةإ  ظفسغ 
السةعن  طخغرك  جغضعن  طاطرف  إرعابغ  أظك  أو 
لاسغغج  طا  جعئ  طظ  طثشعع  أظك  أو  والمساصقت، 

التب والسمرة. صاتطعط اهللا أظى غآشضعن!
سالغا،  خعته  رشع  المرخث  سطى  العاجإ  ضان  لصث 
أعض  جظث  غئثل  أن  غطالئعن  المسامرون،  شسض  ضما 
افرض  تترغر  جئغض  شغ  رخغخئ  أرواتعط  الضظاظئ 
المئارضئ شطسطغظ، شعع واجإ سطغعط وحرف سزغط 

لمظ غتررعا.
لضظ عثه افظزمئ وطظ غطئض لعا طظ سطماء السعء، 
ضغفما  غصّطئعظعا  شغعا  تراك  ق  طغائ  أطئ  غرغثون 
تسمع،  ق  ترى،  ق  سمغاء؛  خماء  بضماء  أطئ  حاءوا، 
ق تاضطط، ق تثسع سطى الزالمغظ، وق ترشع خعتعا 
غرغثوظعا  إظعط  عآقء،  السعء  تضام  وجه  شغ  سالغا 
ذلغطئ  تسغح  تضاطعا،  أطام  الرأس  ُتطأذأ  أطئ 
أن  افطط  خغر  طتمث،  فطئ  ضان  وطا  الظسال،  تتئ 
تضعن ضثلك، فظعا أطئ تغئ سجغجة بإجقطعا، صعغئ 
بربعا، جاجلجل سروش الطشاة وتطصغ بعط شغ طضان 
جتغص، لاصغط خقشاعا طظ جثغث راحثة سطى طظعاج 

 الظئعة ولظ ترضع أبثا إق هللا رب السالمغظ

غخادف الباطظ طظ آذار/طارس طظ ضض سام طا غسّمى 
سمالغ  تراك  سظ  اظئبص  الثي  السالمغ  المرأة  بغعم 
اسارشئ  جظعغا  تثبا  أخئح  أن  لئث  طا  لضظه  ظسائغ، 
به افطط الماتثة. شفغ سام ١٩٠٨، خرجئ ١٥,٠٠٠ 
ظغعغعرك  طثغظئ  بحعارع  اتاةاجغئ  طسغرة  شغ  اطرأة 
وتتسغظ  السمض  جاسات  باصطغض  لطمطالئئ  افطرغضغئ، 
افجعر والتخعل سطى تص الاخعغئ شغ اقظاثابات، وشغ 
السام الاالغ، أسطظ التجب اقحاراضغ افطرغضغ أول غعم 
وذظغ لطمرأة. بط تتعل إلى غعم سالمغ سام ١٩١٠ شغ 
طآتمر دولغ لطمرأة الساططئ سصث شغ طثغظئ ضعبظعاغظ 
الثظمارضغئ. واتافض به فول طرة سام ١٩١١، شغ ضض 
طظ الظمسا والثظمارك وألماظغا وجعغسرا. وأخئح افطر 
رجمغا سام ١٩٧٥ سظثطا بثأت افطط الماتثة باقتافال 
بعثا الغعم واخاغار طعضعع طثاطش له لضض سام؛ وضان 
أول طعضعع سام ١٩٧٦ غثور تعل "اقتافاء بالماضغ، 
تصعق  عدط  بسئإ  ضان  أي  لطمساصئض"  والاثطغط 

المرأة الشربغئ وططاَلئئ برشع الزطط سظعا.
وعثا السام ٢٠٢٠ ترضج اتافالغئ عثا الغعم سطى تمطئ 
"أظا جغض المساواة: إسمال تصعق المرأة" شغ إذار تمطئ 
عغؤئ افطط الماتثة لطمرأة الةثغثة الماسثدة افجغال، 
وعع جغض المساواة، الثي غأتغ بمظاجئئ طرور ٢٥ ساطًا 
سطى اساماد إسقن وطظعاج سمض بغةغظ، والثي اُسامث شغ 
سام ١٩٩٥ شغ المآتمر السالمغ الرابع المسظغ بالمرأة 
الطرغص  خارذئ  باسائاره  الخغظ،  ساخمئ  بغةغظ  شغ 

افضبر تصثطاً لامضغظ الظساء والفاغات شغ ضض طضان.
غسثُّ سام ٢٠٢٠ ضما غثسغ (تماة تصعق المرأة) ساطًا 
لطظععض بالمساواة بغظ الةظسغظ شغ جمغع  طتعرغاً 
أظتاء السالط، تغث غصعم المةامع السالمغ باصغغط الاصثم 
المترز شغ طةال تصعق المرأة طظث اساماد طظعاج سمض 
بغةغظ. ضما جغحعث السثغث طظ الطتزات التبغبئ شغ 
ترضئ المساواة بغظ الةظسغظ: طرور خمج جظعات طظث 
إسقن أعثاف الاظمغئ المساثاطئ؛ الثضرى السحرغظ لصرار 
وافطظ،  والسقم  المرأة  بحأن   ١٣٢٥ افطظ  طةطج 
والثضرى الساحرة لاأجغج عغؤئ افطط الماتثة لطمرأة.

السظغظ  عثه  ضض  بسث  المرأة  لعضع  ظزرظا  لع  لضظ 
تصعصعا  ظالئ  شسطغا  عض  الرأجمالغ،  الظزام  ظض  شغ 
وضراطاعا؟ عض شسق ظالئ المساواة المجسعطئ وساحئ 

الرشاعغئ الاغ تئتث سظعا؟
لصث خرجئ المرأة لطسمض شغ طثاطش المغادغظ وافسمال 
وشغ  اقصاخادي،  واجاصقلعا  ذاتعا  لاتصص  والمعظ 
سطغعا  شجاد  وافوقد،  الئغئ  أسئاء  سطغعا  ظفسه  العصئ 
طتاولئ  سظ  الظاتب  والظفسغ  الةسثي  والاسإ  الِتمض 
إغةاد تعازن بغظ أسئاء افجرة والمظجل وضشط السمض 
وطسآولغاته... خاخئ أن الظزام الرأجمالغ ق غسارف إق 
بالمظاشع والمضاجإ وافرباح ولع سطى تساب اإلظسان. 
طما صطض طظ صغمئ افطعطئ وافجرة، تغث ضان السمض 
الةغث  والمظاخ  العصئ  لطمرأة  غسث  شطط  تسابعما  سطى 
لطسظاغئ بأذفالعا ضما غةإ، خاخئ أظعا تسسى إلبئات 
ذاتعا شغ عثا السمض. وق ظظسى جع الخراع الثي أخئح 
غسعد السقصئ الجوجغئ، طظططصا طظ طفععم المساواة 
وتشغغر طا أجمعه بالثور الظمطغ لضطغعما، وتفدغض دور 
المسغض سطى دور ربئ الئغئ، طما جسض المرأة ترى دورعا 
ضأم وربئ بغئ اطاعاظاً لعا وتتةغماً لثاتعا وذمعتاتعا، 

وسطغعا الاثطص طظه أو تصطغض أعمغاه.
عظا  اتافاق  لرأغظا  السالمغ  المرأة  غعم  إلى  سثظا  ولع 
وتضرغما عظاك؛ ظثوات عظا ولصاءات عظاك؛ ضطعا تاضطط 
وإظصاذعا  سظعا،  الزطط  ورشــع  وتصعصعا  المرأة  سظ 
المرأة  تمضغظ  وسظ  ضثعا،  الممارس  السظش  طظ 
اقصاخادي والمةامسغ والرغاضغ، وسظ دورعا المعط 
شغ المةامع، وسظ طساواتعا بالرجض ووجعب رشدعا 
دورعا افجاجغ الثي شطرعا اهللا سطغه فظه غاسارض 
طع تطك التصعق والمساواة، وسظ جرائط السظش والحرف 
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