
تاردد سطى ألسظئ ضبغر طظ المسطمغظ السادغغظ وأبظاء 
واصسغا"!  "ضظ  سئارة  وأشرادًا  صادة  اإلجقطغئ  الترضات 
الثدعع  لعا  وغروج  غرددعا  طظ  سظث  تسظغ  وعغ 
السمض  وسثم  الصائط  بالعضع  والصئعل  العاصع  لفطر 
ظاعرًا  العاصع  عثا  شساد  ضان  طعما  لاشغغره  والسسغ 
لطظععض  السسغ  إلى  أتثعط  تثسع  وتغظ  لطسغان. 
والسمض إلغةاد واصع جثغث غاعجإ سطغظا السمض له ظتظ 
المسطمغظ لظشغر عثا العاصع السغأ الثي ظسغحه، وتغاة 
الدظك الاغ ظرزح تتاعا، وشعق ذلك ظدع بغظ غثغه 
طحروساً جغاجغا طظئبصا طظ سصغثتظا السزغمئ غظاحطظا 
طظ عثا الفساد الُمْطئص شغ ضض افخسثة وشغ جمغع 
ظعاتغ التغاة، غرّد سطغك بضض برود، بض بضض ظقطغئ 
الاغ  تالك  سطى  ابص  أي  واصسغا)!  (ضظ  بسئارة  وجمعد 
أظئ سطغعا، وارضظ إلى واصسك الثي أظئ سطغه ودسك 
الظعدعي؛  الةثري  لطاشغغر  السمض  وطحصات  سظئ  طظ 
وإن أردت الاشغغر ق طتالئ شابتث لك سظ تض تصثر 
غا  واصسك  طع  تماحى  تسغحه،  الثي  واصسك  طظ  سطغه 
أخغ وجظإ ظفسك وأعطك وحسئك وبطثك طجغثا طظ 
المساظاة والسثاب، وطجغثا طظ جفك الثطاء والادتغات!
(ضظ واصسغا)! سئارة تثالش طا ضان سطغه رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وأختابه رضغ اهللا سظعط أجمسغظ، إذ سمض ملسو هيلع هللا ىلص سطى 
الظاس  غسغحه  ضان  الثي  والفساد  الضفر  واصع  تشغغر 
حرع  وشص  بعط  وغرتصغ  غظعخ  إجقطغ  واصع  إلى 
وغرضى  به،  وغسجوا  شغسسثوا  وتسالى  جئتاظه  اهللا 
َسَطى  سظه ربعط جئتاظه وتسالى ﴿َأَشَمظ َغْمِحغ ُطِضّئاً 
َوْجِعِه َأْعَثى َأطَّظ َغْمِحغ َجِعّغاً َسَطى ِخَراٍط طُّْسَاِصغٍط﴾، 
ورغط السروض والتطعل الاغ صثطاعا صرغح لرجعل 
والارغغإ،  الارعغإ  أجالغإ  اتئاسعا  ورغط  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا 
ذلك  تشغغر  إق  أبى  سطغه  وجقطه  اهللا  خقة  أظه  إق 
به  والاتعل  تسالى،  اهللا  أواطر  بتسإ  الفاجث  العاصع 
إلى ذراز سغح شرغث طظ ظعسه غرضغ رب السالمغظ، 
شغ  افولى  اإلجقم  دولئ  بإصاطئ  تسالى  اهللا  شأضرطه 
افرض  وجه  غغرت  طا  جرسان  الاغ  المظعرة،  المثغظئ 
غراد  سئارة  واصسغا)!  (ضظ  وجططاظه.  اإلجقم  بأتضام 
بالفساد  تصئض  تةسطك  وأن  وإتئاذك،  تثثغطك  طظعا 
واإلشساد، وضض طا ق غرضى سظه ربك تئارك وتسالى. 
(ضظ واصسغا)! أي اجطج شغ بغاك وق تسمض سطى تشغغر 
جثظاه  ظطط  وذأة  تتئ  تؤظ  الثي  الفاجث  العاصع 
تصئض  أن  غسظغ  واصسغا)!  (ضظ  وجئروتعط.  وتسططعط 
الضاشر  الشرب  لك  غسعصعا  الاغ  السغاجغئ  بالتطعل 
الضفر  رأس  الخطغئغئ  أطرغضا  طصثطاه  وشغ  المساسمر 
بعرتك،  وإجعاض  صدغاك،  لاخفغئ  اإلرعاب؛  وأّم 
وظعإ بروتك، وجطإ إرادتك، شائصى تابسا لعط. شضغش 
غضعن واصسغا بعثا المسظى؛ ذلك الثي خرج شغ بعرة 
سطى ظزام طةرم ظالط، ظزام تابع ذلغض لطشرب الضاشر 
ذلك  المسظى؛  بعثا  واصسغا  غضعن  ضغش  المساسمر؟! 
الثي ضتى بالظفج والظفغج شغ جئغض إجصاط ذلك 
الظزام بضض أرضاظه ورطعزه؟! صض ضق، تئا لعاصسغاضط، 
ولسعف أسمض جاعثا لاشغغر عثا العاصع بإجصاط أظزمئ 
الثل والسمالئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، وفجسغّظ 
الثقشئ  إلصاطئ  المثطخغظ؛  الساسغظ  طع  ذاصاغ  بضض 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ غرضى سظعا 
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الصعطغئ شُصاض الضبغر طظه شغ ترب اجاسمارغئ أحسطئ 
ظارعا الثول الضئرى.

سطى  والشغرة  الثغظ  باجط  افطئ  تدطَّض  والغعم 
جغاجغئ  لةرائط  غطاًء  الثغظ  واتثاذ  حسائره، 
وسسضرغئ ضبغرة؛ تساعثف افطئ ودغظعا وتدارتعا 
ُغساثثم  الادطغض  طظ  الةاظإ  وعثا  وطصثراتعا. 
الحام،  شغ  جرى  ضما  السسضرغئ؛  الاظزغمات  شغه 
والاظزغمات السغاجغئ؛ ضما جرى شغ تعظج، ورؤجاء 

الثول؛ ضما جرى شغ السعدان وباضساان وترضغا.
بقد  شغ  الخعغعظغ  المحروع  دطب  سطى  السمض   -٢
المظطصئ،  شغ  السغاجغئ  بالمحارغع  المسطمغظ، 
غسمى  طا  سئر  السغاجغ  والاطئغع  السقصات  وبإصاطئ 
غععد  ضغان  لغضعن  وذلك  الضئغر؛  افوجط  بالحرق 
ولطصداء  المعجعدة،  السغاجغئ  المظزعطئ  طظ  ججءًا 
سطى شضرة تترغر شطسطغظ، وإسادة التص اإلجقطغ، 
سطى  الترب  أدوات  طظ  أداة  المحروع  عثا  ولغضعن 
خثطئ  شغ  وجغاجغئ  سسضرغئ  وصاسثة  اإلجقم، 
طحارغع اقجاسمار. وصث بثأت بالفسض الثول الضاشرة 
الضاشرة؛  الحغطاظغئ  المائثة  عثه  إلى  التضام  بةطإ 
وأوجطع  بمثرغث  طرورا  دغفغث،  ضاطإ  طظ  اباثاء 

ووادي سربئ، ولغج اظاعاء بفسض تضام اإلطارات.
٣- تةعغع الحسعب وتحرغثعط شغ افرض، وعثا ججء 
وتمجغص  المسطمغظ،  لاحاغئ  السالمغ  المحروع  طظ 
وتثتعط وترضغسعط أطام طثططات الضفر، ولغزطعا 
تئسا لطمآجسات الثولغئ؛ شغ الصروض الضئغرة؛ الاغ 
تساظجف الئقد والسئاد لسظعات ذعغطئ، ولاضعن أداة 

اجاسمارغئ أخرى تداف إلى افدوات السابصئ.

اظفةار بريوت ظثغر 
لفطئ اإلجقطغئ
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: المعظثس خقح الثغظ سداضئ*
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افطئ،  فسثاء  المسطمغظ  تضام  اجاسقم  إن 
المئارضئ  افرض  لصدغئ  الطعغض  وخثقظعط 
ضض  خاام  بط  المسطمغظ،  صداغا  وضاشئ  شطسطغظ 
غسظغ  ق  الشاخإ؛  غععد  ضغان  طع  بالاطئغع  ذلك 
أبثا أن العجغمئ اضامطئ أو أن الاارغت عظا تعصش، 
إلى  وخطعا  صث  التضام  عآقء  أن  شصط  غسظغ  بض 
اجاسةطعا  صث  وأظعط  الثغاظئ،  طظ  افجفض  الثرك 
بأظفسعط آغات اهللا وجظظه شغ أطبالعط، وأطا افطئ 
اإلجقطغئ شعغ خاسثة بإذن اهللا إلى جطط المةث، 

وأسثاؤعا إلى زوال.
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- ق زالئ الظساء المسطمات غساظغظ شغ آجغا الخشرى 
   صرغغججاان ظمعذجاً  ...٣

- طع عرولئ الثول السربغئ إلى الاطئغع طع ضغان غععد
  عض ظسغح زطظ اظاضاس أم اظضحاف؟  ...٤

- ذئغسئ التض السغاجغ افطرغضغ تعجإ إجصاذه 
  وتساطجم الائرؤ طظه  ...٤
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ضطمئ السثد

لصث حاء اهللا أن غضعن التضط شغ لئظان أطبعلئ غخسإ 
سطى افطئ اإلجقطغئ أن تاةاعطعا، أطبعلئ خارخئ سطى 
حر عثا الطراز طظ التضط بشغر طا أظجل اهللا. شطصث ظجع 
اهللا الاعشغص طظ التضام الروغئدات السمقء شغ لئظان، 
والسةائإ،  الشرائإ  طةرى  اإلخفاق  بعط  جرى  تاى 
طظ  جطسطئ  المظخرم  السام  خقل  الظاس  شأوردوا 
المعالك الماعالغئ الاغ وخطئ تث الصداء سطى الئطث 
وأعطه، ولغج آخرعا ضاربئ اظفةار بغروت اآلبط. شطصث 
تشاضى عآقء المةرطعن سظ وجعد آقف افذظان طظ 
المعاد المافةرة سطى بشر طظ بشعر الساخمئ وبصرب 
اظفةرت  شطما  شغه!  عط  غصطظعن  الثي  التضط  طرضج 
طظ  بفاجسئ  المثغظئ  خسصئ  الظعوغئ"  الصظئطئ  "حئه 

المعت والثطار لط تر طبطعا طظ صئض.
بضاططعا،  أتغاء  ودطرت  اآلقف،  وجرح  المؤات  صاض 
ودخض الثراب أضبر بغعت المثغظئ، وضان طظ تخغطئ 
طا أوصساه الفاجسئ، أن دخض دطارعا إلى صئئ طةطج 
شضاد  التضعطغ،  الصخر  أبعاب  سخفعا  وخطَّع  الظعاب، 

تضام السعء أن غصاطعا تاى أظفسعط بفسادعط.
رؤوس  سطى  بغروت  خاسصئ  تضعن  أن  اهللا  حاء  لصث 
الظاس  جسض  طما  دطارعا،  دخاظعا  شسئص  افحعاد، 
شعبصاعا  غظزرون،  إلغعا  وعط  خثطاعا  غاطصعن 
ضطه  السالط  طسعط  غحعثعا  تاى  الحععد  ضاطغرات 

وشغ طصثطاه افطئ اإلجقطغئ.
طظ  تاضرة  عغ  اإلجقطغئ  لفطئ  بالظسئئ  وبغروت 
تعاضرعا طظث طا غصارب ١٤٠٠ سام. شئصثر طا تطفئ 
عثه المثغظئ أظزار السالط أخئتئ أغدا الغعم وجعًا 
طظ وجعه افطئ اإلجقطغئ وتالئ طظ تاقت المرض 
الاغ تسارغعا، لثلك ضاظئ خاسصئ بغروت خفسئ سطى 

العجه، وعجة لظثعة عثا الةغض طظ المسطمغظ.
رساغئ؟  بق  عضثا  المسطمغظ  أطر  جغارك  طاى  شإلى 
التضام  غارك  لط  المصاغغج؛  جمغع  شاق  لئظان  شساد 
إق  الظاس  أطعر  طظ  حغؤا  والسمقء  الروغئدات 
وأشسثوه، شترم اهللا بأغثغعط أعض لئظان ضض طا ظظعا 

أظه غظفسعط:
تضط  طظ  خغر  عع  الةماسغ  التضط  أن  ظظ  شمظ 
خطغفئ واتث، شاظزروا تال لئظان أغام الثقشئ والغعم 

بسث عثم الثقشئ!
وطظ ظظ أن الربا خغر طظ الاةارة والخظاسئ والجراسئ، 

شاظزروا الغعم طاذا شسطئ الئظعك بأطعال أعض لئظان!
وطظ ظظ أن اغاخاب أراضغ الظاس وطساضظعط بط 
إسمارعا جغةطإ سطى المثغظئ اقزدعار، شاظزروا ضغش 

أخئح وجط بغروت!
باإلجقم،  التضط  طظ  خغر  الطائفغئ  أن  ظظ  وطظ 
السطط  تعثد  الطائفغئ  الظسرات  أن  ضغش  شاظزروا 

افعطغ شغ ضض تغظ!
بغظ  تامغئ  تالئ  الجبائظغئ  السقصئ  أن  ظظ  وطظ 
غثغره  الئطث  أخئح  ضغش  شاظزروا  والحسإ  الجسغط 

المثفصعن والفاحطعن!
وإن  تاى  المططصئ،  افطظ  جططئ  أن  ظظ  وطظ 
حئاب  طظ  ضط  إلى  شاظزروا  طظه،  بث  ق  أطر  ظطمئ، 

عثا الئطث ظطط أو صاض تتئ الاسثغإ!
وطظ ظظ أن الشرب الضاشر أرّق صطئًا سطى أعض لئظان 
طظ الثقشئ، شاظزروا ضغش غامجق الئطث بظجاع الظفعذ 

الثولغ شغ ضض تغظ!
المساسمر  الضاشر  الشرب  ظفعذ  دخعل  أن  ظظ  وطظ 
شاظزروا  افخطار،  طظ  غسخمعا  المسطمغظ  بقد  إلى 

ضغش أن عثا الئطث ق جغادة له!
وطظ ظظ أن دشع الرحعة الخشغرة أطر ق ضرر شغه، 
شغ  الظاس  طخالح  المرتحعن  غسطض  ضغش  شاظزروا 

عثا الئطث!
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الـ  الثضرى  ظسغح  وظتظ  بافطج  الغعم  أحئه  طا 
١٤٤٢، وصث اجامسئ دول الضفر بصدعا وصدغدعا؛ 
إلذفاء ظعر اهللا سج وجض، وطظع عثا الظعر طظ الزععر 
طضئ  ضفار  شسض  ضما  تماطا  الظاس،  بغظ  أخرى  طرة 
السالط  دول  تةغح  أطرغضا؛  عغ  شعا  صئض...  طظ 
وطآجساتعا، وتةغح سمقءعا طظ تضام المسطمغظ؛ 
شغ ترب حرجئ تساعثف الصغط اإلجقطغئ، وافخقق 
الثطط  وترجط  المسطمغظ،  بقد  شغ  الساطغئ 
سمقء  ضث  افطئ  بعرات  لعأد  الماضرة  وافجالغإ 

اقجاسمار.
افغام  عثه  الضفر  دول  تائسعا  الاغ  افجالغإ  إن 
اإلجقطغئ  افطئ  طحروع  لعأد  أطرغضا  رأجعا  وسطى 
السصغثة  تساعثف  وعغ  وطاسثدة،  ضبغرة  التداري 
والبروات  المصثرات  وتساعثف  وافتضام،  وافشضار 
وضئرغاءعا.  افطئ  ضراطئ  وتساعثف  والسئاد،  والئقد 
ذمج  أجض  طظ  الثطط؛  ظفسه  العصئ  شغ  وترجط 
ععغاعا التدارغئ، ولاثوب شغ بظاغا الثول الضاشرة، 
دون تمّغج وق ععغئ... وطظ عثه افجالغإ والثطط 

الحغطاظغئ الضاشرة:
١- اجاثثام السمقء السغاجغغظ، شغ تدطغض افطئ؛ 
طرة بالصعطغئ، وطرة بالعذظغئ، وطرة باجط الثغظ... 
عآقء  طظ  زالئ  وطا  ضبغرة،  طراٍت  افطئ  ُضّططئ  وصث 
شغ  الظاخر  سئث  جمال  ضططعا  المةرطغظ؛  التضام 
السربغئ؛  بالصعطغئ  الماضغ  الصرن  طظ  الثمسغظات 
جغث  أطبال  افطئ؛  سطماء  خغرة  الصعطغئ  باجط  شصاض 
وغغرعما  اهللا،  رتمعما  سعدة  الصادر  وسئث  صطإ، 
الضبغر طظ السطماء، ووضع اآلقف شغ السةعن جظعات 
باجط  الغمظ  إلى  المخري  الةغح  وأرجض  ذعغطئ، 
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بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس

المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر – القسم النسائی
حملۀ "کفى ترویعًا للمسلمات التقیات فی قرغیزستان!"

شغ ٢٧ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠م، اساصطئ لةظئ الثولئ لفطظ الصعطغ شغ صرغغججاان ٨ طسطمات طسالمات شغ 
طثغظئ ظارغظ لقحائاه شغ اظامائعظ إلى تجب الاترغر. إن السثغث طظ الظساء القتغ ألصغ الصئخ سطغعظ أطعات 
بطرغصئ  المسطمات  الظساء  افطظ  صعات  شاحئ  وصث  المسظغظ.  آبائعظ  رساغئ  سظ  طسآوقت  أو  خشار  فذفال 
طثجغئ وطعغظئ وأبصاعظ شغ الئرد والةعع لمثة ٦ إلى ١٢ جاسئ شغ طرضج اقتاةاز. إن عثه اقساصاقت عغ ججء 
طظ الترب الاغ غحظعا الظزام الصرغغجي السطماظغ الصمسغ ضث اإلجقم تتئ جاار خادع عع طضاشتئ اإلرعاب 
والثدعع لاعجغعات أجغاده شغ التضعطات الروجغئ والشربغئ، وشغ طتاولاه الغائسئ لمتاربئ إتغاء اإلجقم داخض 
بقده وإصاطئ ظزام اهللا جئتاظه وتسالى (الثقشئ). إن عثه الةرائط ضث ظساء صرغغججاان المسطمات الاصغات 
ق غمضظ أن تمّر دون طساءلئ وأن غاط إخفاؤعا سظ السالط، وصث أذطص الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ 
المرضجي لتجب الاترغر عثه التمطئ المعّمئ لطثسعة إلى اإلشراج الفعري سظ عآقء الظساء المسطمات الئرغؤات 
طظ زظازغظ صرغغججاان ووضع تث قجامرار اضطعاد وترعغإ الظزام الصرغغجي المسائث لئظات افطئ اإلجقطغئ 

الحرغفات. غصعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِِم، َال يَظْلُِمُه، َوَال يَْخُذلُُه».



افربساء  ٧ طظ طترم ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٦ آب/أغسطج٢٠٢٠ طـ ٢     السثد ٣٠١

شغ إذار التمطئ الاغ أذطصعا تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا غعم الثمغج الماضغ، بسظعان: "ق لةرغمئ التض 
السغاجغ ظسط إلجصاط الظزام وإصاطئ الثقشئ". ظزط حئاب تجب الاترغر شغ طثغظئ إدلإ، السئئ، وصفئ بسظعان: 
"التض السغاجغ افطرغضغ جرغمئ بتص البعرة"، ضما ظزمعا غعم البقباء وصفئ بسظعان: "دجاعرظا الصرآن" شغ 
صرغئ دغر تسان برغش إدلإ الحمالغ. وأضثت القشاات المرشعسئ سطى أن طظ غرتةغ تق طظ الشرب الضاشر ضمظ 
غرتةغ طظ الحعك السظإ! وضثلك ظزمعا الةمسئ، جطسطئ وصفات شغ ضض طظ طثغظئ افتارب برغش تطإ، وبطثتغ 
ضططغ وتض الضراطئ وصرغئ سغظ حغإ برغش إدلإ. وسطى عاطح عثه التمطئ، الاغ طا زالئ طسامرة، اساصطئ أطظغئ 
عغؤئ تترغر الحام خمسئ طظ حئاب تجب الاترغر شغ طثغظئ إدلإ الثمغج، أبظاء وضسعط لمطخصات ترشخ 
التض السغاجغ افطرغضغ وتتثر طظه؛ شغ وصئ جمتئ بإصاطئ طسرض سرض رجعطات لثوات أرواح طترطئ 
حرسا؛ طظعا قطرأة تزعر بثغعا وعغ ترضع ذفطعا! وإزاء ذلك صال رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ 
جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب: لصث بطس ذشغان أطظغات عغؤئ تترغر الحام طئطشا سزغما؛ جسطعا تساثش بأتضام 
اهللا سج وجض، شطط تارك طعبصئ طظ المعبصات إق وشسطاعا؛ اباثاء طظ صاض الظفج الاغ ترم اهللا صاطعا إق بالتص؛ 
طرورا بتماغئ الثورغات الروجغئ؛ ولغج اظاعاء باساصال تمطئ الثسعة الثغظ غرشدعن التض السغاجغ افطرغضغ؛ 
وغثسعن لتض غرضغ اهللا سج وجض؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة؛ وتساءل سئث الععاب: عض أزسةئ دسعة تجب 
الاترغر لرشخ التض السغاجغ افطرغضغ صغادة عغؤئ تترغر الحام؟ ولخالح طظ عثه اقساصاقت؟! وعض غّرعا ِتطط 

اهللا سج وجض سطغعا وتطط افطئ؟!

تعصع الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، اظدمام الظزام السسعدي إلى اتفاق ظزغرغه العظغفغغظ الغععدي 
واإلطاراتغ سطى تطئغع السقصات السطظغئ. وشغ طآتمر ختفغ، سصثه شغ الئغئ افبغخ، وخش تراطإ اقتفاق 
أخرى  أجماء  ذضر  دون  اقتفاق"،  إلى  اقظدمام  ترغث  أتث  غاعصسعا  ق  "دوق  إن  وصال  جغثة،  خفصئ  بأظه 
الثارجغئ  وزارة  باجط  الرجمغ  الماتثث  تثغث  طظ  واتث  غعم  وبسث  ذاته،  السغاق  وشغ  السسعدغئ.  غغر 
السعداظغئ (الُمصال)؛ تغثر بثوي، سظ تطئغع السقصات طع ضغان غععد، ظصطئ وجائض إسقم سئرغئ سظ وزغر 
عظاك  السعداظغ،  الثارجغئ  وزغر  تخرغتات  سضج  "سطى  صعله:  ضععغظ  إغطغ  غععد؛  لضغان  اقجاثئارات 
شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  الثمغج،  أخثره  ختفغ  بغان  أضث  وصث  عثا  السعدان".  طع  اتخاقت 
تتئ  تةري  طئاتبات  عظالك  أوقً:  اآلتغئ:  التصائص  سطى  خطغض)  (أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ  السعدان  وقغئ 
حئاط  شغ  وظاظغاعع  الئرعان  الفرغص  بغظ  أوغظثا  شغ  المحآوم  الطصاء  أولعا  ضان  سظعا؛  غفخح  لط  الطاولئ 
الماضغ. وسثم طظاصحئ افطر شغ وزارة الثارجغئ ق غسظغ أظه ق تعجث اتخاقت بغظ الةاظئغظ. بالبًا: إصالئ 
طظ  تتعغطه  تط  شصط  الثارجغئ؛  بعزارة  جفغرًا  زال  طا  شالرجض  السغعن،  شغ  لطرطاد  ذرًا  ضان  بثوي،  تغثر 
اإلسقم لغخئح رئغسًا لصسط الاثطغط بالعزارة وعثا غسظغ أن افطر طافص سطغه، ولغج سمًق شردغًا طظ تغثر 

بثوي. وغئصى الاطئغع طع ضغان غععد؛ خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.

طخطتئ  طآخرا  أسطظئ  ظعسعا  طظ  جثغثة  جابصئ  شغ 
الدرائإ المخرغئ سطى لسان رئغج إدارتعا المرضجغئ 
تةار  سطى  الثخض  ضرغئئ  صاظعن  تطئغص  شآاد،  جسغث 
المثثرات والسقح والثسارة شغ تال الصئخ سطغعط. 
وبضض حمعخ وشثر حرح المسآول التضعطغ الضغفغئ 
شغ  المحروسئ  غغر  افسمال  تةار  بعا  جغتاجإ  الاغ 
طسغظئ،  طثة  طظث  الظحاط  بمجاولئ  الااجر  اساراف  تال 
الاغ  المثة  عثه  سطى  طظه  ضرغئئ  أخث  جغاط  وضغش 
سمض بعا، بض وأضبر طظ ذلك غصعل السغث المسآول: 
"إظظا جظظاصح الااجر لظسرف بضط تاَجر وضط ضسإ؛ وبظاء 
سطى إصراره جظتثد صغمئ الدرغئئ". وعثا شغ تث ذاته 
غسائر تصظغظاً لئغع المثثرات والسقح وطمارجئ الثسارة 
لطمثالفغظ  إغتاء  وعع  ذلك،  خقف  الظزام  ادسى  وإن 
المااجرغظ شغ افطعر غغر المحروسئ بأن الثولئ سطى 
اجاسثاد لاصئض أظحطاعط؛ فجض التخعل سطى ضرائإ 

ُتصثر بمطغارات الةظغعات لامعغض سةج المعازظئ الماجاغث.
طثاخغض  وزغادة  المال  إلى  تاجئ  شغ  الظزام  ضان  إذا 
الثولئ طظ خقل شرض ضرغئئ سطى المال الترام، شعثا 
طئرر ق غمضظ صئعله فن الصاظعن غاغح لطظزام إطضاظغئ 
ولغج  ضطعا  الصاظعن  سطى  الثارجغظ  أطعال  طخادرة 
شصط تتخغض ججء طظعا طظ خقل الدرغئئ، طما غآضث 
سطى أن الصخث افجاجغ طظ عثه الثطعة عع حرسظئ 
تةارة المثثرات والسقح والثسارة، وغئثو أن عثا طا 
غسسى له الظزام. شالظزام غصعم بمخادرة أطعال طظ 
غاعمعط بالصغام بأسمال إرعابغئ أو بامعغض اإلرعاب، 
ولط غطةأ لفرض ضرغئئ دخض سطى أطعالعط ضما غفسض 

اآلن طع تةار المثثرات والسقح والثسارة.
ق غرابئ أن غخثر عضثا صرار طظ ظزام أبسث طا غضعن 
سظ أتضام اإلجقم، بض عع غتارب اإلجقم وغحرسظ 
المسآولغظ  ضض  وغثور  صاظعظا،  والمتسعبغئ  لطفساد 
شغه شغ تطصئ طفرغئ، شمعما ضاظئ خئرتعط سزغمئ شغ 
اخاخاخاتعط، شالمسالةات الاغ غظحثوظعا ق تعثف 
داطئ  وطا  ذرغصئ،  بأي  المال  وتتخغض  لطةئاغئ  إق 
طسالةاتعط غغر طظئبصئ طظ سصغثة افطئ، شعغ طسالةات 

شاحطئ لثولئ شاحطئ.
إن عثا الصرار بفرض ضرغئئ سطى المترطات طا عع إق 
شغ  طخر  تسغحعا  الاغ  والاثئط  الدغاع  تالئ  ظاغةئ 
ظض ظزام السغسغ الثي غرتضج سطى طحارغع اجابمارغئ 
السام،  المال  لظعإ  ضشطاء  ربعغئ  وصروض  طعععطئ 
شق تطك المحارغع وق عثه الصروض تصصئ زغادة شغ 
اإلظااج بحضض طئاحر أو غغر طئاحر، وق صاطئ باعشغر 
طحارغع  أصاطئ  وق  لقجابمار،  الةاذبئ  الاتاغئ  الئظى 
تمعغض  أو  الاسطغط  تةعغث  أو  المتطغئ  السمالئ  لاأعغض 
والسئاد  الئقد  رعظ  شغ  تسئئئ  بض  السطمغ،  الئتث 
لطشرب الضاشر طظ خقل إطقءات خظثوق الظصث والئظك 
غضعن  أن  غمضظ  ق  ضرغئئ  عضثا  وتحرغع  الثولغغظ. 

سارم بغظ خفعف الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ، الاغ 
حسرت باإلعاظئ طظ السثو الثي تتاصره. وعثا الشدإ 
لط غاقش طما غثغش الظزام الئاضسااظغ الثي غعاخض 
شغ  المسطمغظ  لثثاع  جثغثة  ذرق  إلغةاد  طتاوقته 
باضساان وخثاع صعاتعط المسطتئ تةاه صدغئ ضحمغر.
الظزام  ظحرعا  الاغ  الةثغثة  السغاجغئ  الثرغطئ  إّن 
الئاضسااظغ عغ طةرد طتاولئ جثغثة طظ عثا الصئغض، 
لاصثغط ظفسه سطى أظه طثاشع سظ صدغئ ضحمغر، تغظ 
العظث  بعما  حسرت  الطثغظ  واإلعاظئ  الشدإ  حاعث 
المظاذص  تعّضح  خرغطئ  الظغئالغ  الئرلمان  طرر  سظثطا 
التثودغئ الماظازع سطغعا طع العظث باسائارعا ططضاً لعا، 
ظغئال،  طظ  ظفسعا  الفضرة  الئاضسااظغ  الظزام  شائظى 
سطى أطض أن ُغزعر ذلك جثغاه بحأن صدغئ ضحمغر، 
ولضظ  السام.  الشدإ  طظ  ظفسه  تماغئ  أجــض  طظ 
تخرشات التضعطئ الظغئالغئ أتثبئ اضطرابات إصطغمغئ 
فظه غظزر إلى ظغئال تصطغثغاً سطى أظعا بطث أضسش طظ 
أن غصش شغ وجه العظث، وضاظئ دائماً تسغر سطى الثط 
العظثي. لثلك، سظثطا تتّثت التضعطئ الظغئالغئ بثسط 
إخثار  خقل  طظ  جغاجغاً  العظثغئ  التضعطئ  خغظغ 
خرغطئ جغاجغئ جثغثة، اسائر ذلك اظفخال ظغئال سظ 
وُسّث  الخغظ.  سظ  ظغابئ  لطعظث  وتتثغا  العظثي  الثط 
ذلك سطى أظه تثث طعط، فن الخغظ وظغئال والعظث 
تحارك شغ التثود الماظازع سطغعا، وإسقن ظغئال سظ 
تطك الثارذئ غسظغ أظعا تسسى لطتخعل سطى الثسط 
الخغظغ لتماغئ طخالتعا الثاخئ. وطظ ظاتغئ أخرى، 
سطى  تارغثغاً  إلغعا  ُغظزر  إصطغمغئ  صعة  باضساان  تسائر 
وشغه  ظعوغاً  طسطح  بطث  شعغ  لطعظث،  طساوغئ  أظعا 
جغح صعي، وله تارغت طظ اقحائاضات السسضرغئ طع 
الظزام  ظحر  سظثطا  شإظه  وعضثا،  العظثوجغئ.  الثولئ 
الئاضسااظغ خرغطئ جغاجغئ لئاضساان تزعر ضحمغر 
المتاطئ ضةجء طظ باضساان، بغظما أسطظ بعضعح أظه 
الثرغطئ  عثه  لاتصغص  السسضرغئ  الصعة  غساثثم  لظ 
لصث  أضتعضئ.  الئاضسااظغ  الظزام  أخئح  السغاجغئ، 
لطسثرغئ واقزدراء والظصث السام بسئإ  ضان طعضعساً 
اجاثثاطه لمجغث طظ التغض واإلجراءات الحضطغئ، الاغ 
لغج لعا تأبغر سطى أرض العاصع أو سطى تعازن الصعى 
والمةامسغ  السغاجغ  المحعث  بات  وصث  اإلصطغمغئ، 
بحأن  سمطه  غةإ  طا  تــعل  باضساان  شغ  واضــتــاً 
المسطتئ  الصعات  تسطظ  أن  وعع  ضحمغر،  صدغئ  تض 

الئاضسااظغئ الةعاد شغ جئغض اهللا.
السغاجغئ  لطثرغطئ  الئاضسااظغ  الظزام  ظحر  إن 
الةثغثة، ورشخ المسطمغظ شغ باضساان لعا، دلغض 
آخر سطى أن الفراغ السغاجغ بغظ الظاس شغ باضساان 
والتضام التالغغظ بطس ذروته. والمسطمعن شغ باضساان 
بالحرغسئ  غتضمعا  أن  وغــرغــثون  اإلجــقم  غتئعن 
الثقشئ  اإلجقم،  دولئ  غروا  أن  غرغثون  اإلجقطغئ، 
سطى طظعاج الظئعة، صائمئ سطى أرضعط، تتضمعط بما 
صعاتظا  وتتحث  باإلجقم،  طحاضطعط  وتتض  اهللا،  أظجله 

...المسطتئ لاترغر ضحمغر وشطسطغظ

ظعب دولئ تتارم ظفسعا، بض عع ظعب جماسات الماشغا، 
الصغط  ضض  سطى  اظصطإ  وصث  الظزام  ظةث  أن  سةإ  شق 
وافخقق وافسراف، وق سةإ أن تافظظ عثه السخابئ 
التاضمئ شغ تصظغظ الةرائط والمترطات طا داطئ تثشع 

اإلتاوات المسماة شغ سرشعط بالدرائإ.
المساعى  سطى  السغسغ  ظزام  به  غصعم  طا  جض  إن 
صابض  شغ  ظراه  جعف  طا  وضض  والاظفغثي  الاحرغسغ 
افغام، عع ظااج الئسث سظ أتضام الحرغسئ الشراء، وتئظغ 
الظزام الرأجمالغ السفظ، شدق سظ بقبغئ (اقجائثاد 
والفساد والائسغئ). عثه الرأجمالغئ وتطك السطض البقث 
عغ الةثور الاغ تتااج طظ أبظاء الضظاظئ السمض الةاد 
طظ  بات  وصث  وبأحثاخعا.  جثورعا  طظ  خطسعا  سطى 
طضان  أي  طظ  أطعال  سظ  غئتث  الظزام  أن  المقتر 
وبأي ذرغصئ تاى لع ضاظئ غغر طحروسئ لابئغئ ضرجغ 
تضمه المسعج، وعع طا غآضث أظظا أطام سخابئ أو حئه 

دولئ ضما وخش السغسغ ظفسه ظزاطه التاضط، شعع 
غتطط شغ لغطه وخئاته بافطعال، وصث سئر سظ أطظغاته 
أن غساطغع تعشغر طائئ ططغار دوقر تاى (غرضظعا سطى 
جظإ)! وصث أجج خظثوق (تتغا طخر) الثي شرض طظ 
تسبر  رغط  باإلضراه،  افسمال  رجال  سطى  إتاوات  خقله 
طحارغسعط وتسبر التالئ اقصاخادغئ شغ الئقد بحضض 
سام، ضما أظحأ (خظثوق طخر السغادي) وعع خظثوق 
ق غثدع في سمطغات رصابئ طالغئ أو برلماظغئ تسإ 
لاسثغث  الثولئ  أخعل  لئغع  وغعثف  تأجغسه،  صاظعن 
صغمئ الثغعن الماراضمئ الاغ تسئإ شغعا الظزام وغثشع 

شاتعرتعا الحسإ المسضغظ.
والثسارة  المثثرات  سطى  السابصئ  الدرائإ  تضظ  لط 
لمضء  الظزام  إلغعا  لةأ  الاغ  العتغثة  عغ  والسقح 
صعاظغظ  سئر  شرض  إظه  بض  لفطعال،  الظعمئ  خظادغصه 
وصرارات جثغثة السثغث طظ الرجعم والدرائإ الةثغثة 
الاغ تبصض ضاعض الظاس ولط تراع الزروف الاغ تمر بعا 

طخر شغ ظض جائتئ ضعروظا.
وبرغط أظظا ظسطط أن عثا الظزام ضشغره طظ أظزمئ الضفر 
والزطط شغ بقد المسطمغظ ق غاترى التقل والترام 
شغ طساطقته، وق غطافئ لثلك وق غسغره اعاماطا، شعع 
صث أذطص أبعاصه لاعاجط اإلجقم وأتضاطه بتةئ الترب 
واجاعان  الظاس  دطاء  شغ  وولس  بض  اإلرعاب،  سطى 
المساصقت  شغ  غسارضه  بمظ  وألصى  بترطاتعط 
اإلشااء  دار  شغ  المحاغت  بئسخ  واجاسان  والسةعن، 
وافزعر لغئغتعا طا ترم اهللا شغ شااوى طا أظجل اهللا بعا 
طظ جططان! وبرغط ذلك شإظظا لظ ظاعصش سظ تئغان 
أن  الظاس  لغائغظ  تخرشاته  ضض  شغ  الحرسغ  التضط 
طظ  بث  ق  وأظه  سطغه،  السضعت  غمضظ  ق  ظزام  عضثا 
طظ  المةرم  الظزام  عثا  لثطع  المثطص  الةاد  السمض 
جثوره وإصاطئ ظزام اإلجقم الممبض شغ دولئ الثقشئ 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة

ضحمري بتاجئ لاترغرعا 
ولغج لثرغطئ جغاجغئ جثغثة

ضحش رئغج وزراء باضساان سمران خان، سظ "خرغطئ 
المتاطئ،  ضحمغر  تحمض  لئاضساان  جثغثة"  جغاجغئ 
افولى  السظعغئ  الثضرى  طظ  واتث  غعم  صئض  وذلك 
لصرار العظث بإلشاء التضط حئه الثاتغ لضحمغر المتاطئ. 
شغ  لضحمغر  طــعدي  العظث  وزراء  رئغج  ضط  وطظث 
الظزام  تسرض   ،٢٠١٩ آب/أغسطج  طظ  الثاطج 
لدشعط  والسسضري،  المثظغ  بحصغه  الئاضسااظغ، 
ضئغرة طظ الرأي السام شغ باضساان لطرد سطى اساثاءات 
الثولئ العظثوجغئ بالمبض. وصث تاول الظزام الرد سطى 
رطجغئ  باترضات  الصغام  خقل  طظ  الحسئغ،  الدشط 
طبض إتغاء ذضرى الثاطج طظ آب/أغسطج، واسائاره 
غعم تسٍث، غادمظ تمطئ سقصات ساطئ تعل ضحمغر، 
ضحمغر،  شغ  المسطمغظ  طتظئ  سطى  الدعء  تسطط 
وخفخ السقصات الثبطعطاجغئ طع الثولئ العظثوجغئ، 
ودسعة الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ إلى الدشط 
طةطج  وططالئئ  بضحمغر،  غاسطص  شغما  العظث  سطى 
افطظ الاابع لفطط الماتثة بإجراء اجافااء شغ ضحمغر 
لمظح المسطمغظ عظاك شرخئ تصعط شغ اقخاغار بغظ 
اقظدمام إلى العظث أو باضساان، وعع التض المسروض 

طظث الاصسغط غغر المضامض لحئه الصارة العظثغئ.
عثه  ضض  باضساان  شغ  الساتصئ  الشالئغئ  رشدئ  لصث 
واسعن  باضساان  شغ  شالمسطمعن  الرطجغئ.  اإلجراءات 
الاغ  اإلجقطغئ  الختعة  طعجئ  أّبرت  وصث  جغاجغاً، 
باضساان.  أعض  سطى  بصعة  اإلجقطغئ  الئقد  اجااتئ 
وغظزر المةامع شغ باضساان اآلن إلى طسزط اعاماطاته 
وصداغاه طظ طظزعر الفضر اإلجقطغ، باتباً سظ تطعل 
طظ اإلجقم، ق طظ خارجه. ضما أن طا غفاصط طحضطئ 
والتإ  الثاخئ  المضاظئ  عع  الثعظئ  باضساان  تضام 
السمغص الثي غضّظه المسطمعن شغ باضساان لضحمغر، 
ضما غاألط الضبغرون شغ باضساان آلقم ضحمغر وطساظاة 
أعطعا. وصث أراق المسطمعن الثطاء شغ باضساان طظ 
أجض ضحمغر، وضاظعا شرتغظ بأبظائعط المةاعثغظ شغ 
ضحمغر شغ تسسغظات الصرن الماضغ، وضان جعادعط 
ضحمغر  تترغر  شضرة  ضاظئ  لثلك  واساجاز.  شثر  طخثر 
المةامع  شغ  الةثور  سمغصئ  اهللا  جئغض  شغ  بالةعاد 
شغ باضساان. وطظث ضط طعدي لضحمغر، رشخ أعض 
بحأن  الئاضسااظغئ  التضعطئ  تصاسج  بحثة  باضساان 
ضحمغر، ودسئ حثخغات بارزة شغ باضساان، بحضض 

سطظغ إلى اجاثثام الصعة السسضرغئ لاترغر ضحمغر.
ضما أن لصدغئ ضحمغر أعمغئ وطضاظئ خاخئ لطصعات 
المسطتئ الئاضسااظغئ، الاغ تسائر العظث سثوًا طحرضًا 
تئطعر  وصث  بالاعتغث.  تآطظ  الاغ  لفطئ  دائما  لثودا 
عثا السثاء طظث سصعد؛ طظث بثء الخراع السسضري تعل 
ضحمغر. وعضثا، شإن ضحمغر عغ صدغئ أراض إجقطغئ 
واصسئ تتئ اقتاقل، بصثر طا عغ صدغئ عغئئ واساجاز 
لضحمغر  طعدي  ضط  أدى  وصث  الئاضسااظغغظ.  لطةظعد 
وتصاسج   ٢٠١٩ أغسطج/آب  طظ  الثاطج  شغ 
سسضرغًا  لطرد  الخرغح  ورشده  سمران  باجعا/  ظزام 
غدإ  إبارة  إلى  العظثوجغئ،  الثولئ  اجافجازات  سطى 

الظزام املخري غحرسظ تةارة املثثرات 
والسقح والثسارة

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغج ـ  ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس طسج الثغظ – باضساانـ  ـ 

جط
طار

هل انفرطت عقدة مسبحۀ تطبیع حکام المسلمین مع کیان یهود؟

هل أزعجت دعوة حزب التحریر لرفض حل أمریکا السیاسی
قیادَة هیئۀ تحریر الشام؟ ولصالح من تعتقل شبابه؟!



 السثد ٣٠١  ٣ افربساء  ٧ طظ طترم ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٦ آب/أغسطج ٢٠٢٠ طـ 

اجامع البقباء المعاشص ٢٠٢٠/٠٨/١٨م سحائر ووجعاء سرب السعاترة شغ دغعان آل جقطئ حصغرات رشدا 
لصاظعن تماغئ افجرة الثي تسسى السططئ الفطسطغظغئ إلصراره بسث سرضه سطى طةطج العزراء الفطسطغظغ.

وصث اشااح سرغش اقجاماع الطصاء بآغات طظ الثضر التضغط، وبغظ بسخ جعاظإ الصاظعن المةتش بتص افجرة 
المسطمئ. وطظ بط أسطغئ الضطمئ فختاب الثغعان طظ آل جقطئ حصغرات شرتإ أبع جعاد حصغرات بالتدعر 
وأظه  المسطمئ  لفجرة  تثطغر  عع  الصاظعن  عثا  أن  سطى  وحثد  الظاس،  لةمغع  بغئ  الثغعان  عثا  إن  صائًق: 
طرشعض رشدا تاطا، وأن اإلجقم عع طظ غمبطظا وعع وتثه الثي ظأخث طظه الاحرغع وطا سثاه طظ اتفاصغات 
وصعاظغظ تثالش اإلجقم طرشعضئ. بط تتثث الحغت سخام سمغرة وبغظ بصض السحائر والظاس شغ العصعف شغ 
وجه ضض طظ غرغث أن غثطر افجرة المسطمئ، وأن السحائر شغ شطسطغظ لظ تسضئ سطى عثا الصاظعن وأطباله 
طظ الصعاظغظ الاغ ترغث جطت المسطمغظ سظ دغظعط، وطآضثا أن السحائر والظاس صادرون سطى العصعف شغ وجه 
أي ظزام. وطظ بط تتثث السغث إبراعغط افسرج سظ طعصش ضض طسطط طظ عضثا صاظعن ورشده الاام له. بط 
تط سرض تسةغض خعتغ لطمتاطغئ زغظإ السطفغاغ بسباه خخغخا لقجاماع تساظةث بسرب السعاترة لطعصعف 
والسفاح،  الجظا  تحرع  الاغ  الصعاظغظ  عثه  طظ  المسطمئ  المرأة  وتماغئ  جغثاو  واتفاصغئ  الصاظعن  عثا  أطام 

وصالئ: أجاتطفضط باهللا أن تتمعظا طظ عثه اقتفاصغئ وطظ صاظعن تماغئ افجرة (صاظعن تثطغر افجرة).
تماغئ  وصاظعن  وطثرجاتعا  جغثاو  غرشدعن  والمسطمغظ  السحائر  ضض  أن  طئغظا  خرور  طتمث  أبع  تتثث  بط 
افجرة، وتئسه جمغض زتاغضئ الثي رشخ عثا الصاظعن جمطئ وتفخغق وطآضثا أن سائقت السعاترة ضث عثا 
الصاظعن. بط تتثث أبع ظدال حصغرات صائق إن الظساء غساظةثن بظا وأصعل لعظ تغاعظ اهللا، وإن عثا الصاظعن 
طرشعض طرشعض طرشعض... بط تتثث أبع عمام افسرج طآضثا أن اإلجقم عع طظ تمى المرأة وأظخفعا 
وتفر لعا سفاعا وذعارتعا. واسائر أبع سمر جساشرة الصاظعن غرغئًا سظ دغظظا وساداتظا، وغةإ رشده سطى ضض 
افخسثة وسثم إصراره. بط تتثث ضض طظ أبع جططان حعغضغ وعاظغ أبع تاغه وأحرف عطسئ طآضثغظ سطى 
رشدعط الاام والصاذع لطصاظعن. بط خاط الطصاء بالئغان الثااطغ لسحائر سرب السعاترة وطظ تدر طسعط طظ 

وجعاء الصثس، وتط الاعصغع سطى الئغان الثااطغ الراشخ لطصاظعن طظ ضض طظ تدر اقجاماع.

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بمتطغئ الصدارف طثاذئئ جماعغرغئ غعم الةمسئ ٢٠٢٠/٠٨/١٤م بسظعان 
"السسغ وراء الشرب طفسثة الثظغا واآلخرة"، سصإ خقة الةمسئ طظ جعار المسةث الساغص وأطام طغثان الترغئ 
بسعق الصدارف؛ تغث خاذإ المعظثس الئحغر أتمث الئحغر التدعر طئغظا ترص ضض التضعطات الماساصئئ 
سطى إرضاء الشرب وتظفغث طثططاته سطى تساب طساش الظاس وسصغثتعط. شعا عغ التضعطئ التالغئ تمسظ 
شغ اقظخغاع لطشرب الضاشر سئر اقجاةابئ لروحائ خظثوق الظصث الثولغ باسثغض المعازظئ الساطئ وغاط بمعجئه 
رشع الثسط سظ المتروصات بظسئئ ٧٥٪ وسظ الضعرباء بظسئئ ٤١٪ وضثلك تسعغط السمطئ طما جغآدي إلى 
زغادة افجسار وغسعض ظعإ بروات الئقد سئر طعاد خام زعغثة افجسار. ضما تظاول أطبطئ طظ تظازقت التضام 
الممرضات  سظ  اإلشراج  شغ  تظازله  وصخئ  الصثاشغ  طسمر  السابص  الطغئغ  الرئغج  طبض  المسطمغظ  بقد  شغ 

الئطشارغات وتصثغط الماعمغظ شغ تادبئ لعضربغ، وضثلك تظازقت الئحغر تاى تظازل سظ جظعب السعدان.
سظث  لعط  غحفع  شطط  حسعبعط  تساب  سطى  الضاشر  لطشرب  إخقخعط  عع  التضام  عآقء  بغظ  الرابط  شضان 
أجغادعط ولط غضسئعط رضا حسعبعط، بض خسروا الثظغا واآلخرة بمتارباعط هللا ورجعله! وشغ الثاام بغظ 
الماتثث أن المثرج العتغث عع إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تعصش عثه الائسغئ السمغاء لطشرب 
الضاشر، وتطئص حرع اهللا شظفعز شغ الثظغا واآلخرة. عثا وصث حعثت المثاذئئ تدعرا وتفاسق طماازغظ، تغث 
عاش التدعر بالاضئغر والاعطغض، بض وذالإ بسدعط بأن تاط طبض عثه المثاذئات سظثعط شغ افتغاء والصرى، 

وصالعا عثا ضقم ذغإ وغةإ أن غسمسه الةمغع.
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وطظ ظظ أن ترغئ الفعاتح خغر طظ سفئ اإلجقم، 
شاظزروا إلى الفعاتح ضغش تضاد تسغثظا إلى سعث صعم 

لعط سطغه السقم!
الاحرغع  طظ  خغر  الثغصراذغ  الاحرغع  أن  ظظ  وطظ 
طصاس  سطى  الصعاظغظ  ض  ُتفخَّ ضغش  شاظزروا  الرباظغ، 

طخالح التضام وحرضائعط...!
أغعا المسطمعن:

ظرى  وظتظ  الثقشئ  عثم  طظث  سام   ١٠٠ غضفغ  أق 
الئرضئ تظجع طظ بقدظا وطظ طسغحاظا، تاى ظثرك أن 
غدإ اهللا طا زال غظجل شغظا؟ صال تسالى: ﴿َظَهَر الَْفَساُد 
ِي  َّ ُِذيَقُهم َنْعَض ا ِ يِْدي اجَّاِس 

َ
يِف الرَْبِّ وَاْكَْحرِ بَِما َكَسَبْت أ

َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾.
بأن  لاثضرضط  بغروت"،  اظفةار  "خاسصئ  تضفغضط  أق 
تغاتضط خارج ظزام اإلجقم وتتئ رساغئ الروغئدات 
جاةطإ سطغضط العغقت؟ وأن اهللا صادر سطى أن غثعإ 
بضض طا سرحاط ضأظه عئاء طظبعر؟ صال تسالى: ﴿َورَضََب 
يِيَها رِزُْقَها رََغداً مِّن 

ْ
ْطَمئِنًَّة يَأ َُّ َمَثالً َقْريًَة اَكنَْت آِمَنًة مُّ اهللا

ُوِع  اجلْ ِكَاَس   َُّ اهللا َذاَقَها 
َ
َفأ  َِّ اهللا ْغُعِم 

َ
بِأ َفَكَفرَْت  َماَكٍن  لُكِّ 

شغ  أوش  طظطصئ  شغ  ضاراجع  طثغظئ  شغ  جغثة   ٢٠
صرغغججاان بسئإ اقحائاه بسقصاعظ بتجب الاترغر؛ 
لقجاسقم  تمطئ  لاظزغط  التجب  حئاب  دشع  طا 
الطعسغ لطسططات افطظغئ وعط طصغثو افغثي إلتراج 
السططات راشسغظ حسار: "ظرشخ السغح وشص ذرغصئ 
أخعاتظا  سظ  الصثرة  أغادغضط  أبسثوا  عثه؛  التغاة 
المسطمات! اساصطعظا! أوصفعا تسثغإ المسطمغظ باعمئ 

اظامائعط لتجب الاترغر".
وضثلك صاطئ السططات بسةظ السحرات طظ الظساء 
الاترغر.  تجب  شغ  السدعغئ  باعمئ  ذعغطئ،  ولفارات 
لبماظغ  بالسةظ  اطرأة  سطى  تضط  بغحضغك،  شفغ 
تصعم  طساصئ  ابظئ  لثغعا  أن  طظ  الرغط  سطى  جظعات 
سطى رساغاعا. وجةظئ أخرى بغظ غثغعا ذفض رضغع 
لط غئطس طظ السمر ساطا واتثا، شصط لمةرد اقحائاه 
أخرى  طرة  وشغ  الاترغر.  تجب  شغ  سدعتان  بأظعما 
وأبظاء  تاطض،  اطرأة  سطى  الصئخ  السططات  ألصئ 
بطظعا  سطى  بدربعا  طةرم  طتصص  صام  الاتصغص، 
سمثا طما تسئإ شغ إجعاضعا، فن التمض غمضظ أن 

غظصثعا طظ السةظ!
الماضغ  تجغران  حعر  طظ  والسحرغظ  السابع  وشغ 
إصطغط  شغ  ظساء  جئ  الصرغغجغئ  السططات  اساصطئ 
ضما  وعع  الاترغر،  لتجب  باظامائعظ  لقحائاه  ظارغظ 
طظزمئ  أظه  سطى  وُغساطض  عظاك  طتزعر  تجب  أجطفظا 
شغه،  طعجعدات  ضظ  بغئ  طثاعمئ  وتمئ  طاطرشئ. 
وتمئ طخادرة ضاإ وأجعجة لعتغئ وأجعجة ضمئغعتر 

وطثضرات وبطاصات ععاتش.
الظساء  عآقء  طظ  سثدًا  أن  بالثضر  الةثغر  وطظ 
المساصقت أطعات فذفال خشار، وضثلك بظات غصمظ 
غحضض  طما  المسّظغظ،  أطعاتعظ  أو  آبائعظ  برساغئ 

ورصئ ضشط سطغعظ طظ التضعطئ الشاحمئ.
شأي ذظإ ارتضئاه تطك الظساء لغجج بعظ شغ السةظ 
بآبائعظ  أو  بأذفالعظ  أو  بعظ  رتمئ  بق  عضثا 
المرأة  تصعق  طظزمات  وأغظ  المسظغظ؟!  وأطعاتعظ 
والطفض وطّثسع ترغئ الاسئغر والترغئ الحثخغئ سظ 
عثا اقضطعاد والزطط؟! تعماعظ ضاإ وضمئغعترات 
ضث  تسمض  الاغ  التضعطات  بؤسئ  أق  وطثضرات!! 

اإلجقم وأعطه.
طضان،  ضض  شغ  وغغرعط  الزطمئ  لعآقء  ظصعل  ولضظ 
جئتاظه،  اهللا  بإذن  صرغإ  التساب  غعم  شإن  طعًق 
شثولئ الزطط جاسئ والتصُّ باٍق إلى غعم الثغظ رغط 
الثسعة  تمطئ  غا  وخئرًا  الخطغئغغظ،  التاصثغظ  أظعف 
شغ ضض طضان، شالضرب حثغث والزطمئ تالضئ، ولضظ 
تطضئ  الطغض  جاسات  أحث  وإن  بعارصه.  تطعح  الفةر 
شالزالمعن  صرغإ.  اهللا  بإذن  وإظه  الفةر،  صئض  طا 
الثسعة  تمطئ  غارصئعن  طضان  ضض  شغ  طعجعدون 
لاسثغئعط وطقتصاعط ضض بأجطعبه وذرغصاه، داخض 
وأطاضظ  والةاطسات  الئغعت  شغ  وخارجعا،  السةعن 
وق  اهللا  بأتضام  الاجاطعط  سطغعط  غدغصعن  السمض، 

غفرصعن بغظ الرجال والظساء.
ظسأل اهللا لعط ولعظ ولظا الخئر والبئات سطى ذرغص 
التص، شمظ تمض الثسعة غسرف تئساتعا وأطاظاعا وسطغه 
وظثسعه  وتسالى.  جئتاظه  اهللا  غرضغ  بما  بعا  الصغام 
جض وسق أن غرغظا شغ عآقء التضام وأجغادعط غعطًا 

 غحفغ به خثورظا، إن ذلك سطى اهللا غسغر

َْوِف بَِما اَكنُواْ يَْصَنُعوَن﴾. وَاخلْ
غا خغر أطئ أخرجئ لطظاس:

صال جغثظا أبع بضر رضغ اهللا سظه شغ أول خطئئ له 
بسث تعلغه الثقشئ: "...ق غثع صعم الةعاد شغ جئغض 
اهللا إق ضربعط اهللا بالثل، وق تحغع الفاتحئ شغ صعم 

إق سمعط اهللا بالئقء".
وسطغه ق بث لضط أن تاعصفعا وتافضروا شغما تخض شغ 
بغروت؛ شئالرغط طظ أظه صث أخابضط طا عع أضئر طظه 
شغ الحام والغمظ والسراق وشطسطغظ وغغرعا، إق أن طا 
تخض شغ بغروت غثضرظا بما جاء شغ جعرة شخطئ إذ 
لَْت آيَاتُُه قُْرآناً َعَربِّياً لَِّقوٍْم َفْعلَُمون  صال تسالى: ﴿كَِتاٌب فُصِّ
ْكرَثُُهْم َفُهْم ال يَْسَمُعوَن  َوَقالُوا 

َ
ْعرََض أ

َ
 بَِشرياً َونَِذيراً َفأ

ِ آَذانَِنا َوْقٌر َوِمن بَيْنَِنا  ِْه َو َ ِ ا تَْدُعونَا إ مَّ كِنٍَّة مِّ
َ
قُلُوُبَنا يِف أ

َنا َخِملُوَن﴾، وقال سبحانه: ﴿َفإِْن  َوَبيْنَِك ِحَجاٌب َفاْقَمْل إِغَّ
 ْثَل َصاِعَقِة َخٍد َوَعُموَد نَذْرتُُكْم َصاِعَقًة مِّ

َ
ْعرَُضوا َفُقْل أ

َ
أ

الَّ َيْعُبُدوا 
َ
يِْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم أ

َ
إِْذ َجاَءْيُهُم الرُُّسُل ِمن َننْيِ أ

 ﴾َّ إِالَّ اهللا
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

صال  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  إن  تاى  طع الحسعب؛ 
(لصث  دغفغث:  ضاطإ  قتفاصغئ  افربسغظ  الثضرى  شغ 
شحطظا شحق ذرغسا شغ إغةاد السقم طع الحسعب شغ 
طع  حضطغا  إغةاده  شغ  ظةاتظا  رغط  اإلجقطغ؛  السالط 

التضعطات...).
 غأبى اهللا سج وجّض إق أن ُغاط ظعره، وأن غمضظ فطئ 
اإلجقم شغ افرض؛ رغط ضض الترب الاغ غثغروظعا 
الثالص  ضالثعإ  تماطا  عغ  افطئ  شعثه  ضثعا. 
تجداد لمساظا ضطما تمغئ سطغعا الظغران، وتسصط طظعا 
افتثاث  وتجغثعا  جظسعا،  غغر  طظ  الاغ  الحعائإ 
خقبئ وتخمغما. شصث طثح اهللا سج وجض عثه افطئ 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
شصال: ﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

ْهُل الِْكَتاِب 
َ
َِّ َولَْو آَمَن أ َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاهللا

ْكرَثُُهُم الَْفاِسُقوَن﴾ [آل 
َ
ْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن وَأ َُّهم مِّ لاََكَن َخرْياًّ ل

ِتي  سمران: ١١٠]. ووخفعا رجعله ملسو هيلع هللا ىلص شصال: «َمَثُل أُمَّ
لُُه َخرْيٌ أَْم آِخُرُه» رواه الارطثي. َمَثُل الَْمطَِر َال يُْدَرى أَوَّ

إن السظعات الصادطئ عغ جظعات الثغر وتتصص العسث 
وسعدة  الضفر،  باظعثام  الظئعغئ؛  والئحارة  الرباظغ 
عثا  لغظاحر  اإلجقم؛  وسجة  اإلجقم،  ودولئ  اإلجقم 
بصعله:  تسالى  التص  وسث  ضما  افرض  ضض  شغ  الثغظ 
بَلَ  ُْظِهرَهُ  ِ َقِّ  احلْ وَدِيِن  باهلدى   ُ َ رَُسو رَْسَل 

َ
أ ِي  َّ ا ﴿ُهَو 

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾ [الاعبئ: ٣٣]، ولااتصص  ِّ ا
روطا  المثغظاغظ  باظغ  بفاح  ملسو هيلع هللا ىلص؛  المخطفى  بحارة 
دغظ  باظاحار  ملسو هيلع هللا ىلص  بحارته  وتاتصص  الفاتغضان،  طعث 
اهللا شغ ضض افرض؛ تغث صال: «لََيْبلَُغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ 
اللَّْيُل َوالنََّهاُر، َوَال يَْرتُُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر، إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه َهَذا 
ا يُِعزُّ اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم، َوُذالٍّ يُِذلُّ  يَن، ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل، ِعزٍّ الدِّ

اللَُّه ِبِه الْكُْفَر» رواه اإلطام أتمث...
الةثغث؛  العةري  السام  عثا  غضعن  أن  تسالى  ظسأله 
الزطط  سطى  اإللعغ  الظعر  بزععر  سطغعا  خغر  شاتتئ 

 والزقم

٤- صاض السطماء الئارزغظ وخاخئ شغ المةال السطمغ، 
والجج باآلقف طظعط شغ السةعن وخاخئ السغاجغغظ 
طظ دساة الاشغغر. وعثا افطر بارز شغ أسمال طمطضئ 

آل جسعد وظزاطغ طخر السغسغ والسراق.
بالصاض  وذلك  افطئ،  بعرات  سطى  اقلافاف   -٥
بسخ  ضإدخال  الادطغطغئ  وبافجالغإ  والاعةغر، 

الةماسات اإلجقطغئ شغ التضعطات والئرلماظات...
دغظعا  سظ  افطئ  خرف  شغ  الضفار  ظةح  شعض   
وحثتعا  الترب  صسعة  رغط  التداري  وطحروسعا 
شغ  الشربغ  المحروع  المسطمعن  صئض  عض  وتظعسعا؟ 

دطب غععد شغ طحارغسعط السغاجغئ؟
إن اهللا سج وجض غأبى إق أن تضعن ضطماه عغ السطغا، 
وضطماعط السفطى... غأبى اهللا سج وجض إق أن غظاحر 
وأطرغضا؛  أوروبا  صطإ  شغ  دغارعط  سصر  شغ  اإلجقم؛ 
شغسطظ أضبر طظ خمسغظ ألفا شغ ضض سام إجقطعط، 
الفاجثة،  الرأجمالغئ  وغظئثون  التص  وغائسعن 
الظخارى  دغار  سصر  شغ  الضظائج  طظ  الضبغر  وتاتعل 
إلى طساجث... غأبى اهللا سج وجض إق أن تخئح ضطماه 
التضام  جصط  تغث  المسطمغظ؛  بقد  شغ  السطغا  عغ 
بالثغاظئ  غظساعظعط  وأخثوا  حسعبعط،  سغعن  طظ 
سارطئ  بعرات  شغ  وجعععط  شغ  وغبعرون  والسمالئ، 
سج  اهللا  دغظ  وتتضغط  بإجصاذعط،  تطالإ  تاحثة 
عغ  ضطماه  تضعن  أن  إق  وجض  سج  اهللا  غأبى  وجض... 
لطمج  الماضررة  التضام  طتاوقت  رغط  السطغا؛ 
والبصاشات  الاثرغإ  براطب  سئر  تغاتعط  طظ  اإلجقم 
بثغظه  تمسضا  المسطط  الحئاب  شغجداد  الفاجثة، 
وغظئث أشضار الشرب الساصطئ... غأبى اهللا سج وجض إق 
أن تضعن ضطماه عغ السطغا، وضطمئ الضفار وسمقئعط 
التضام عغ السفطى؛ شغ دسعتعط لطاطئغع طع ضغان 
الظاس  دغظ  ترف  شغ  وعآقء  عآقء  شغفحض  غععد، 
ظتع الغععد؛ ولط غظةتعا شغ إغةاد أي جقم أو وئام 

تامئ: شغ ذضرى العةرة الظئعغئ السطرة...

تامئ ضطمئ السثد: اظفةار بغروت ظثغر لفطئ اإلجقطغئ

وعغ  العجطى،  آجغا  شغ  تصع  دولئ  صرغغججاان 
حماق،  ضازاخساان  تتثعا  جئطغئ  تدارغج  ذات 
الشربغ،  والةظعب  الشرب  طظ  وأوزبغضساان 
حرصا.  والخغظ  الحرصغ  الةظعب  طظ  وذاجغضساان 
ساخماعا وأضئر طثظعا عغ طثغظئ بغحضك. وغحضض 
الصرغغج غالئغئ جضان الئقد الئالس سثدعط جائ طقغغظ 

ظسمئ، وغطغعط أصطغات ضئغرة طظ افوزبغك والروس.
شرغاظئ،  بعادي  المسطمغظ  سظث  المظطصئ  عثه  ُسرشئ 
الثي غحشض وجط صرغغجغا تالغاً، وصث وخض اإلجقم 
وصام  خرجان،  المسطمعن  شاح  أن  بسث  اإلصطغط  عثا 

السثغث طظ الاةار بظحر اإلجقم شغ طظطصئ شرغاظئ.
آجغا  لعجط  الثغظغئ  اإلدارة  اآلن  صرغغجغا  تائع 
وضازاخساان، وطصرعا طثغظئ ذحصظث، وغاسطط الصرغغج 
الطشئ الروجغئ إلى جاظإ لشاعط العذظغئ الاغ تضاإ 
سربغئ  بتروف  تضاإ  لشئ  وضاظئ  روجغئ،  بتروف 
لعةئ  والصرغغجغئ  القتغظغئ،  التروف  إلى  الاتعل  صئض 
تارغئ تظامغ إلى أخعل ترضغئ. وصث تقحئ المثارس 
٢٣ إلى  المساجث  سثد  وظصص  بصرغغجغا  اإلجقطغئ 

طسةثًا شغ ظض التضط الروجغ، وسظث اظعغار اقتتاد 
السعشغاغ، أخئتئ صرغغجغا جمععرغئ طساصطئ. وغصثر 
سثد المسطمغظ شغعا تعالغ ٨٨٪ طظ جمطئ السضان 
شغ ٢٠١١. ورغط عثه افغطئغئ المسطمئ شإن دجاعرعا 
دولئ  أظعا  سطى  غظص  أغار/طاغع ١٩٩٣  شغ  أصر  الثي 
سطماظغئ، وذلك تماحغاً طع الصطص الثي ضاظئ تحسر به 
المزاعر  إزاء  السابصئ  السعشغاغئ  الةمععرغئ  تضعطئ 

الثغظغئ والةماسات اإلجقطغئ.
شغ  الةمععرغات  بصغئ  طبض  طبطعا  صرغغججاان،  وشغ 
آجغا العجطى، غاسرض المسطمعن لقضطعاد والزطط 
والمقتصئ، تغث تتاول السططات التالّغئ ضئح اإلجقم 
طظ خقل شرض صغعد سطى الترغات الثغظغئ والحثخغئ 
- أبرزعا تزر افتجاب السغاجغئ الصائمئ سطى أجاس 
دغظغ - واساصال المسارضغظ لعثه السغاجات شغ إذار 
تمطاعا سطى طا أجماه "الاطرف الثغظغ". وضثلك شإن 
المسطمات  الظساء  جسض  المثارس  شغ  التةاب  تزر 
الاصثم  بتةئ  الحرسغئ  بافتضام  الاصغث  غارضظ 
والتدارة، خاخئ أظعا أصض تأبرا بالسعلمئ طظ جاراتعا 

طبض أوزبغضساان طبق.
شضما ظرى شططظساء ظخغإ شغ تطك الترب، تغث تعرب 
صرغغججاان  رئغج  ادسى  وضما  الحرسغ.  الطئاس 
ألمازبغك أتاطئاغغش، بمثاخطاه شغ الةثل العذظغ الثائر 
تعل الععغئ البصاشغئ أن طظ تطئج الطئاس اإلجقطغ 
أن  لطظساء  "غمضظ  صال:  تغث  إرعابغئ،  طحروع  عغ 
إجقطغاً".  غاطرشظ لُغخئتظ إرعابغات إذا ارتثغظ زغاً 
وعاجط خقل تثغبه شغ طآتمر ختفغ طظ غظاصثون 

شغ بقده الظساء القتغ غرتثغظ طقبج جاشرة.
وتغث إن تجب الاترغر ُغسائر طظزمئ طاطرشئ طتزعرة 
شغ جمععرغئ صرغغججاان طبض بصغئ جمععرغات آجغا 
تمطئ  ظخغإ  شإن  السالط،  شغ  أخرى  ودول  العجطى 
شعط  ضئغر.  واقضطعاد  المقتصئ  عثه  طظ  الثسعة 
وغثدسعن  افطظغئ  لطمداغصات  باجامرار  غاسرضعن 
لطاتصغصات واقساصاقت وتفاغح المظازل والمراصئئ... 
وُتطفص  وُغساصطظ  طقتصات،  ضثلك  عظاك  والظساء 

أتغاظا لعظ الصداغا لمةرد أظعظ أسداء شغ التجب.
شفغ حئاط/شئراغر ٢٠١٦ ألصئ الحرذئ الصئخ سطى 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 

عشائر ووجهاء عرب السواحرة یرفضون قانون حمایۀ األسرة

حزب التحریر/ والیۀ السودان
مخاطبۀ جماهیریۀ "السعی وراء الغرب مفسدة الدنیا واآلخرة"



افربساء  ٧ طظ طترم ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٦ آب/أغسطج٢٠٢٠ طـ ٤     السثد ٣٠١

بسث طدغ تسع جظعات سطى بعرة الحام، بات التثغث 
سظ التض السغاجغ ططروصًا بحّثة، وتضاد ُتةمع سطغه 
الصعى الثولغئ الماثخطئ شغ الحأن السعري، بض تاى 
غطالئعن  السطماظغئ  والمسارضئ  المةرم  الظزام  إن 
باطئغصه، وتظفغث بظعده، شما عع عثا التض؟ وعض بات 

غتصص طخالح الةمغع؟ وطا عع الئثغض؟
إن الماابع لصدغئ البعرة شغ الحام غةث أن أول تثخض 
دولغ شغعا ضان سئر سصث طآتمر جظغش شغ خغش ٢٠١٢، 
تغث ُوضسئ بظعد التض السغاجغ الثي اخاارته أطرغضا 
شغ  طا  وأعط  جعرغا،  شغ  الصائط  لطعضع  سقجاً  لغضعن 
بظعده عع التفاظ سطى طآجساغ الةغح وافطظ، رغط 
ضض الةرائط الاغ ارتضئاعا عثه افجعجة صئض وأبظاء البعرة، 
وضثلك شمظ بظعده طتاربئ (اإلرعاب)، الثي غعثف إلى 
خرف تعجه البعرة طظ عثف إجصاط ظزام اإلجرام إلى 
طتاربئ (اإلرعاب) الثي جاةسطه جغفا طخطااً سطى رصاب 
سظ  غثرج  طظ  ضض  بعا  تتارب  وذرغسئ  البعرة  شخائض 
تعجعات أطرغضا، وطظ أعط بظعده أغداً تحضغض تضعطئ 
اظاصالغئ طحارضئ بغظ الظزام الصاتض وطسارضاه السطماظغئ 

الاغ ُخظسئ شغ أروصئ المثابرات الثولغئ.
وتاى  والطصاءات  المآتمرات  ضض  تابسظا  طا  وإذا 
ضطعا  ظةثعا  الحام  شغ  الثولغئ  السسضرغئ  الاثخقت 
السغاجغ  التض  تتصغص  فجض  بثلك  تصعم  أظعا  تآضث 
افطرغضغ، شمبًق ظةث روجغا سظثطا تثخطئ شغ جعرغا 
لفزطئ  العتغث  التض  "إن  بعتغظ:  صال  ٢٠١٥م  سام 
شغ جعرغا غمر باسجغج شسالغئ المآجسات التضعطغئ، 
طع  بالاجاطظ  وذلك  اإلرعاب،  لمضاشتئ  ودسمعا 
المسارضئ  وتحةغع  إخقتات  بإجراء  طاططئاتعا 
السصقظغئ لطثخعل شغ تعار بظاء". وشغ ضض اقجاماسات 
سطى  غافصعن  وإغران  وروجغا  ترضغا  بغظ  الماضررة 
شغ  الظار  إلذقق  طعجع  ووصش  جغاجغئ  طفاوضات 
لفزطئ  جغاجغ  تض  إلى  الاعخض  أجض  طظ  جعرغا، 

الصائمئ شغ جعرغا.
إن التصغصئ الاغ ذالما أضثظا سطغعا عغ أن أطرغضا عغ طظ 
رجمئ التض السغاجغ وتثدت بظعده وضاظئ الثول افخرى 
تأخث دورعا شغ تظفغث عثا التض والثشع لاتصغصه، ورغط 
سثم إظةازه تاى اآلن إق أظه شغ ضض طرتطئ تاط تعغؤئ 
وافخرى  الفغظئ  شئغظ  تطئغصه؛  لصئعل  والزروف  افجعاء 
ظسمع سظ الطةظئ الثجاعرغئ وسمطعا، واجاماساتعا، بط 
تظطفأ بسث تغظ، لاثرج سطغظا عغؤئ المفاوضات السطغا 
وتتثبظا سظ طفاوضاتعا طع الظزام، بط طا تطئث أن تاعصش، 
وعضثا دوالغك... ظةث أن عثه افسمال ُغراد طظعا تعغؤئ 
افجعاء لةسض الرأي السام غاصئض شضرة الافاوض طع الظزام 

السقصئ بالحضض الفاتح ضما ظراه!
شما الثي غةسض التضام شغ عثه الفارة الثغظ ق غصطعن 
الثي  طا  الماضغئ؛  الفارة  تضام  سظ  وخغاظئ  سمالئ 

غةسطعط الغعم غةاعرون بعثا الفتح؟!
أجغادعط  خطفعط  وطظ  التضام  عآقء  أن  عع  الةعاب 
أطرغضا والشرب وغععد غزظعن أن افطئ تسغح تالًئ طظ 
الغأس واإلتئاط واقظضسار، جّغما بسث ضرب َتراضعا 
واقلافاف سطى بعراتعا شغ طخر وجعرغا ولغئغا والغمظ 
ظفص  شغ  البعرات  عثه  وإدخال  والسعدان،  والةجائر 
طزطط بشغئ تغؤغج المسطمغظ طظ الاشغغر الةثري، ضما 
وغزظ أسثاء افطئ أن الخراع الطائفغ الثي أذضعه طع 
شغ  غرتمعن  المسطمغظ  جغةسض  طسعا  وبالاآطر  إغران 
تدظعط وإن ضان ذلك سطى تساب الصئعل باقساراف 

بضغان غععد وتطئغع السقصات طسه.
إن عثا الزظ ظٌظ خائإ، شالمسطمعن طأطعرون بإبصاء 
غصعل:  وجّض  سّج  شاهللا  سثوعط،  طع  صائمًئ  السثاء  تالئ 
َْوِم اآلِخِر يُوَادُّوَن َمْن َحادَّ  ْ َِّ وَا ُِد َقْوًما يُْؤِمُنوَن بِاهللا

َ
﴿ال جت

ْو 
َ
أ إِْخوَاَغُهْم  ْو 

َ
أ ْنَناءُهْم 

َ
أ ْو 

َ
أ آبَاءُهْم  اَكنُوا  َولَْو   ُ َ َوَرُسو  ََّ اهللا

يََّدُهم بُِروٍح 
َ
ْوَحَِك َكَتَب يِف قُلُوبِِهُم اِإليَماَن وَك

ُ
َعِشرَيَيُهْم أ

ِيَن  ِ َخا ْغَهاُر 
َ
األ ْتَِها 

َ
حت ِمن  ْرِي  جتَ َجنَّاٍت  َويُْدِخلُُهْم  ْنُه  مِّ

ال 
َ
أ  َِّ ْوَحَِك ِحْزُب اهللا

ُ
َُّ َقْنُهْم َوَرُضوا َقْنُه أ َ اهللا ِ فِيَها َر

 [٢٢ المةادلئ:  [جعرة  الُْمْفلُِحوَن﴾  ُهُم   َِّ اهللا ِحْزَب  إِنَّ 
ُِذوهُ َعُدوًّا 

َّ
ْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاخت وضثلك غصعل: ﴿إِنَّ الشَّ

ِعريِ﴾ [جعرة  ْصَحاِب السَّ
َ
َُكونُوا ِمْن أ ِ إِغََّما يَْدُعو ِحْزَبُه 

شاذر: ٦]
ق أصعل إن طا غفسطه عآقء التضام أطر جّغث، بض تغث 
غزعره  طا  شإّن  بافخض،  صائمئ  ضاظئ  السقصات  إن 
التضام طظ وقء فسثاء افطئ الغعم بعثا الحضض الفاصع 
لغجغض الشحاوة سظ أسغظ ضبغرغظ طظ أبظاء افطئ الثغظ 
ظطعا غزظعن بتضاطعط الثعظئ بسداً طظ تسظ الظغئ، 
إذ اشادح أطرعط بأغثغعط واظضحش دورعط الثي عع 

أحّث وذأة طظ غععد أظفسعط.
عثه الضطمات لربما ق تدغش ضبغرًا لضبغٍر طظ المسطمغظ، 
لطخعرة  المساضج  العجه  رؤغئ  طظعا  الشاغئ  أن  إق 
شق  لطمسطمغظ،  الضفار  أرادعا  الاغ  الظفسغئ  والتالئ 
تأجعا أغعا المسطمعن سطى أظفسضط طما تحاعثوظه، 
شما زال اإلجقم غظئخ شغ سروصضط شق ُتعجطعا ظفسغًا 
داشسًا  غضعن  أن  سسى  غةري  طا  إّن  بض  وتساضغظعا، 
لحتث العمط والسمض سطى خطع تضام الثغابئ الثغظ ق 
غساتغعن طظ اهللا ورجعله والمآطظغظ، شالئعخطئ شغ 
أو  طحضطئ  في  تطرصاط  شمعما  واضتئ،  باتئ  بقدظا 
صدغئ طظ صداغا المسطمغظ وطظعا تترغر شطسطغظ أو 
تترغر اإلظسان طظ جعر اقجاسمار أو الظعدئ التصغصغئ، 
عآقء  إجصاط  وعع  أق  واتث،  اتةاٍه  إلى  تحغر  شضطعا 
افظثال... شاسمطعا طع المثطخغظ لطاثطص طظعط وبغسئ 
أطغر واتث تصاتطعن طظ ورائه وتاصعن به، غتضط بحرع 

اهللا الرتمظ وعثي ظئغه.
إن عآقء التضام صث غؤسعا طظ رتمئ اهللا وظسعا لصاءه، 
وغرغثون طظضط أن تغأجعا طظ رتماه ضثلك! َسْظ َأبغ 
َجِسغٍث الُثْثِري رضغ أهللا سظه أنَّ الظَّئغَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصال: «لِكُلِّ 
َغاِدٍر لِواٌء ِعنَد اْسِته يَْوَم الِقيامِة، يُْرَفُع لَُه ِبَقْدِر َغْدِرِه، أَال َوال 

 ٍة» رواه طسطط َغادر أْعظُم َغْدراً ِمْن أِمريِ عامَّ

إن إسقن تطئغع اإلطارات السقصات طع ضغان غععد، بط 
التثغث سظ وجعد دول سربغئ أخرى جاتثو تثوعا 
خاخئ  طظعط  والسرب  ساطئ  المسطمغظ  أخاب  صرغئاً، 
بظضث سزغط، ضما أخابعط تغظ وصع السادات اتفاصغئ 
أوجطع طع طظزمئ  "ضاطإ دغفغث" المحآوطئ، وقتصاً 

الاترغر الفطسطغظغئ، بط وادي سربئ طع افردن.
شضر  طع  تظسةط  ق  الثطعات  عثه  التال  شئطئغسئ 
بافجى  شالحسعر  وطجاجعا،  وعّمعا  وسصغثتعا  افطئ 
تةاه تخرشات تضاطعا طع أسثائعا أطر ذئغسغ غسضج 
عثا الاظاصخ بغظعا وبغظ تضاطعا. إق أن سطى افطئ 
تضاطعا  بغظ  الزاعرة  السقصات  عثه  أن  تثرك  أن 
وضغان غععد لغسئ ولغثة لغطئ وضتاعا، بض ضان طظعا 
السقصات  عثه  إن  بض  طسطعم،  عع  وطا  طساار  عع  طا 
واقتخاقت بثأت بغظ غععد والتضام صئض إصاطئ ضغان 
عثه  تعل  الضبغرة  العبائص  شدتاه  طا  وعثا  غععد، 
قغاخاب  الاآطر  بثاغئ  طع  طئضر  وصئ  طظث  السقصات 
شطسطغظ، بض إن شطسطغظ لط ُتشاخإ إق بسئإ عثه 
الاغ  واقتخاقت  السقصات  تطك  سظ  الظاتةئ  الثغاظات 
ضاظئ طثفغئ شغ بادئ افطر، وطع دخعل الثول السربغئ 
غفدح  اظصقب  ضض  ضان  السسضرغئ  اقظصقبات  طرتطئ 
تطك السقصات وغةسض طظعا طئررًا قظصقبه، بط لاضاحش 
افطئ أن عثه افظزمئ الةثغثة أجعأ طظ الاغ جئصاعا 
شغ الاآطر سطى شطسطغظ لاخفغئ صدغاعا، بط لاطفع 
سطى السطح طظ جثغث تطك السقصات طع ضغان غععد، 
شفغ السظغظ افخغرة صئض اإلسقن سظ تطئغع السقصات 
شغ  الطصاءات  ضبرت  غععد  ضغان  طع  رجمغ  بحضض 
تئادل  بط  تمبغطغئ  طضاتإ  وشاح  السالمغئ  المظاثغات 
زغارات سطظغئ، جغما طا غاسطص باإلطارات تتثغثًا تغث 
"طآتمر  شغ  غععد  لضغان  الاتاغئ  الئظى  وزغر  حارك 
العضالئ الثولغئ لططاصئ الماةثدة" شغ أبع ظئغ طططع 
لغععد  ُشِاح  أن  ذلك  جئص  صث  وضان   ،٢٠١٠ السام 
طضاإ تةاري شغ إطارة دبغ، وعثا افطر غظستإ سطى 

دول ضصطر والئترغظ وُسمان وطآخرًا السعدان.
إذًا ق حك أن إسقن تطئغع السقصات بغظ اإلطارات وضغان 
دول  طظ  طمابطئ  خطعات  سظ  والتثغث  الغعم  غععد 
سربغئ أخرى غأتغ شغ جغاق زطظغ طثاطش ظاغةَئ تشّغر 
أجطعب أطرغضا شغ الاساذغ طع أزطئ شطسطغظ جّغما طا 
غسمى بسمطغئ السقم شغ الحرق افوجط، تغث ضاظئ 
اتفاق  تعصغع  السابصئ  افطرغضغئ  اإلدارات  تعجعات 
جقم بحضض جماسغ طظ ذرف السرب طع ضغان غععد 
غائسه تطئغع السقصات، وذلك طظ باب الدشط سطغه 
لطسغر شغ خطاعا، وطا تمّظع التضام آظثاك سظ إسقن 
سقصات وتطئغع طع ضغان غععد إق طثاشئ طثالفئ إرادة 
غغرا  صث  ضعحظغر  وخعره  تراطإ  الغعم  بغظما  أطرغضا، 
افجطعب بالحضض وبسخ المدمعن المسععدغظ شغ 

الاساطض طع طا غسمى بالخراع (السربغ-اإلجرائغطغ).
اظاضاس  زطظ  ظسغح  عض  السآال  إلى  وبالسعدة 
ولغج  اظضحاٌف  أظه  ذئساً  الةعاب  شإن  اظضحاف؟  أم 
طع  التضام  سقصات  شغ  جثغث  حغء  شق  اظاضاجاً، 
ضغان غععد، وق جثغث شغ طساعى السثاء بغظ افطئ 
حسعب  شغعط  بمظ  الشاخئغظ،  والمتاطغظ  اإلجقطغئ 
عثه  إظعار  عع  شصط  الةثغث  المعرولئ،  الثول  تطك 
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا المثطصـ 

ذئغسئ التض السغاجغ افطرغضغ 
تعجإ إجصاذه وتساطجم الاربؤ طظه

ـــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخر*ـ  ــــــــــ

والةطعس طسه سطى ذاولئ واتثة.
إظظا غةإ أن ظثرك أن التض السغاجغ الثي تسسى له 
أطرغضا والثي أرجئ أجسه شغ جظغش، وأخثت تمعث له 
شغ المآتمرات المثاطفئ القتصئ غعثف إلى المتاشزئ 
سطى الظزام المةرم وتبئغئ أرضاظه، وطظ أجطه جمتئ 
أطرغضا لروجغا أن تاثخض وتثاشع سظ ظزام أجث المةرم، 
المفاوضات  وسصثت  وإغران  ترضغا  أدخطئ  أجطه  وطظ 
والمآتمرات الاغ أشدئ إلى طا ظتظ سطغه الغعم طظ 
وتسطغط  الحمال،  شغ  البعرة  لمظاذص  حثغث  اظتسار 

المظاذص العاجسئ لظزام اإلجرام رغط ضسفه.
بأتسظ  الثي   - السغاجغ  التض  واصع  عثا  ضان  وإذا 
خعره جغسغث تحضغض ظزام اإلجرام طظ جثغث بأجماء 
رشده  الحام  بعرة  أبظاء  سطى  العاجإ  شإن  جثغثة - 
وسثم السغر شغه، بض والسمض سطى إشحاله وإبطال عثا 
المضر السزغط، شعع إن تط تطئغصه شفغه إظعاء لطبعرة 
وتدغغع لادتغاتعا الةسام... وتاى غاط رشخ عثا 
التض ق بث طظ تئظغ بثغض له، وطحروع واضح ظسسى 
طظ  خرجظا  الاغ  البعرة  بأعثاف  طامسضغظ  لاتصغصه 
السمطغئ  الثطعات  ظسرف  بخغرة  سطى  لظسغر  أجطعا، 
الاغ غةإ سطى البعرة أن تسغر بعا تاى تاثطص طظ 

الظزام المةرم وطظ ضض داسمغه وأجغاده.
إن الثغار العتغث لطئثغض الختغح غةإ أن غضعن طظ 
خارج عثه المظزعطئ الثولغئ فظه بئئ تعرذعا شغ 
الاآطر سطى الحام وأعطعا، شق بث طظ الظزر بسغثًا سظ 
الثول الصائمئ شغ السالط الغعم، شعغ إطا صث حارضئ 
اّدسئ  أو  ظخرتظا  سظ  تثاذلئ  أو  سطغظا  الترب  شغ 

خثاصاظا شطسظاظا شغ ظععرظا وصادتظا إلى عقضظا.
عثه  بتئال  الاسطص  جربئ  صث  البعرة  أن  سظ  ظاعغك 

الثول شةظئ العغقت وخاب الرجاء شغعط جمغسًا.
وبعثا غضعن الئثغض العتغث عع الطةعء إلى اهللا صعق 
وسمًق، بسث صطع التئائض طع غغره، ق بث طظ تعبغص 
به  واقساخام  الماغظ،  اهللا  بتئض  والامسك  السروة 
غضعن باظفغث أواطره بالائرؤ طظ ضض ارتئاط طحئعه، 
ورشخ ضض طآتمر غدّغع الةععد والادتغات، بط سصث 
السجم سطى تعتغث الخش والاعضض سطى اهللا واقظصغاد 
ذلك  وغضعن  جغرته،  واجاصاطئ  خثصه،  بئئ  لمظ 
طع تئظغ المحروع الثي غتصص طرضاة رب السالمغظ 
وغرشع الزطط سظ المسطمغظ، وغتصص شعزعط وسجعط 
ضما   " الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  "طحروع 
بحر بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سظثطا صال: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل 

 «ِة ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

سراصغعن  طازاعرون  "عثم  الاالغ:  الثئر  ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م)  ١٤٤٢عـ،  طترم   ٣ السئئ،  (أورغظئ،  طعصع  ظحر 
سصإ  السئئ،  الغعم  الئقد،  جظعب  الةراشات  باجاثثام  إلغران  طعالغئ  ذائفغئ  فتجاب  تابسئ  طصرات  غاضئعن 
عةمئ طضبفئ طظ سمطغات اقغاغال الاغ ذالئ سثدًا طظ ظاحطغ التراك شغ المظطصئ ذات الشالئغئ الحغسغئ. وبث 
المتاةعن حرائط طخعرة تعبص عثم طصرات أبرز افتجاب الاغ تمعلعا إغران شغ طثغظئ الظاخرغئ، أعمعا طصر 
"تجب الثسعة"، بجساطئ رئغج العزراء افجئص، ظعري المالضغ، و"تغار التضمئ" بجساطئ سمار التضغط، و"طظزمئ 
بثر" الاابسئ لعادي الساطري. وأحسض اظفةار دراجئ طفثثئ وجط جاتئ اقتاةاج شغ الظاخرغئ، طساء الةمسئ، 
طعجئ غدإ حسئغ سارطئ، دشسئ بأعالغ المثغظئ إلى ترق طصرات ططغحغا "سخائإ أعض التص" بجساطئ صغج 
الثجسطغ، و"طظزمئ بثر"، لاطتصعا بعثم طصرات افتجاب جالفئ الثضر خئاح الغعم. وجئصئ سمطغئ عثم طصرات 
أتجاب إغران أسمال طحابعئ شغ طثغظئ الئخرة ذات الشالئغئ الحغسغئ، تغث أضرم طازاعرون الظار شغ "طضاإ 
طةطج الظعاب" الاابع لتضعطئ بشثاد. وضاظئ طعجئ اقتاةاجات الحسئغئ الةثغثة بثأت سطى إبر سمطغات اغاغال 
رطغا  غسصعب  رعام  الظاحطئ  طصاض  آخرعا  ضان  المثظغ،  التراك  ظاحطغ  طظ  سثد  طصاض  سظ  أجفرت  طضبفئ، 
بالرخاص شغ الئخرة غعم افربساء سطى غث طةععلغظ. وصئطعا بأغام صاض طسطتعن الظاحط تتسغظ أجاطئ، الثي 
حارك شغ طزاعرات تحرغظ افول/أضاعبر. وردًا سطى ذلك أصال رئغج وزراء تضعطئ بشثاد، طخطفى الضاظمغ، 
صائث حرذئ الئخرة، رحغث شطغح، إق أن المازاعرغظ صالعا إن ذلك لغج ضاشغا، طظثدغظ بسثم اتثاذ التضعطئ أي 

خطعة بحأن طصاض الظاحطغظ. وتمطعا قشاات تثسع لمتاجئئ صاطئ الظاحطغظ".

متظاهرون عراقیون 
یهدمون مقرات األحزاب الموالیۀ إلیران

طظ سةائإ السططئ الفطسطغظغئ، أظعا ق ترى أغئ خطعرة سطى صدغئ شطسطغظ طظ تطئغع الظزام المخري 
السمغض طع ضغان غععد، والثي ضان له السئص شغ شاح أبعاب الثغاظئ سطى طخراسغعا لضض طظ غرغث أن غطةعا 
طظ تضام المسطمغظ صئض أربسئ سصعد، لضظعا ترى خغاظئ اإلطارات! ضما أن السططئ الاغ تسغإ سطى اإلطارات 
جرغماعا وخغاظاعا تظاجئ أن تطئغسعا طع عثا الضغان الشاخإ وتظسغصعا افطظغ (المصثس!) طسه طظث ربع 
الاطئغع  طرتطئ  تةاوزت  أظعا  تظاجئ  بض  المطئسغظ،  طظ  تثوعا  تثا  طظ  لضض  وطعاشصئ  طئارضئ  ُغَسّث  صرن 
ودخطئ طرتطئ الحراضئ السغاجغئ وافطظغئ واقصاخادغئ الااطئ طع المتاض، وغافاخر رئغسعا ضطما قتئ له 
شرخئ بطصاءاته طع رئغج الحاباك واتفاصه طسه سطى ٩٩٪ طظ الصداغا! إن ضاظئ السططئ راشدئ تصا لطاطئغع 
ضض اقتفاصغات الثغاظغئ طع  طع ضغان غععد وترغخئ سطى شطسطغظ وأعطعا وخاتئئ صرار ضما تثسغ، شطُاطسِ 
غععد، ولاستإ جفراءعا طظ سمان والصاعرة ضثلك، ولاعصش ضاشئ أحضال الاظسغص طع ضغان غععد بالفسض، 
ولاسطظعا طثوغئ أن شطسطغظ تساظخر جغعش المتررغظ، وتطسظ تحعد الروغئدات المطئسغظ، ولضظ عغعات 

عغعات شأظى لعا ذلك وعغ صث خرجئ طظ رتط عثه اقتفاصغات!

ال فرق بین خیانۀ اإلمارات وخیانۀ مصر واألردن 
الفلسطینیۀ! السلطۀ  أیتها  وخیانتک 

رئغج  "أسطظ  شغه:  جاء  خئر  ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م)  ١٤٤٢عـ،  طترم   ٣ السئئ،  الغعم،  (روجغا  طعصع  سطى  ورد 
العزراء السعداظغ، سئث اهللا تمثوك، اجاسثاد تضعطاه اقظاصالغئ لطاساون طع المتضمئ الةظائغئ الثولغئ لمبعل 
الماعمغظ بارتضاب جرائط الترب واإلبادة أطام المآجسئ الصدائغئ الثولغئ. وأسرب تمثوك، شغ خطاب ألصاه 
الغعم السئئ بمظاجئئ طرور سام سطى تعلغه طعام طظخإ رئغج طةطج العزراء لطفارة اقظاصالغئ، سظ اجاسثاد 
تضعطاه "الضاطض لطاساون طع المتضمئ الةظائغئ الثولغئ لمتاضمئ طظ ارتضإ جرطا شغ تص الحسإ السعداظغ". 
الثول  صائمئ  طظ  اجمه  لرشع  ضئغرا"  حعذا  "صطع  السعدان  أن  سطى  الاطفجغعظغئ  ضطماه  شغ  تمثوك  وحثد 
الثاسمئ لقرعاب. وتحمض صائمئ الساجئ السعداظغغظ المططعبغظ طظ المتضمئ الةظائغئ الثولغئ رئغج الئقد 
المسجول، سمر الئحغر، الثي تاعمه المآجسئ الصدائغئ بارتضاب جرائط إبادة جماسغئ وتطعغر سرصغ وجرائط 
ضث اإلظساظغئ خقل الظجاع الثي اظثلع شغ إصطغط دارشعر شغ غرب السعدان سام ٢٠٠٣ وتسئإ بمصاض ٣٠٠

ألش حثص وبظجوح المقغغظ". 

استخذاء جدید للحکومۀ االنتقالیۀ فی السودان
على بالط دول الغرب الکافر ومنظماتها االستعماریۀ


