
حزب التحرير في األرض 
فلسطين  المباركة 

يدعو القضاة وأئمة المساجد 
بواجبهم  للقيام  والمفتين 

والدفاع عن دينهم

شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
اإلشااء  ودور  افوصاف  طثغرغات  طظ  لضض  زغارات 
غصعم  تمطئ  ضمظ  وذلك  المساجث،  وأئمئ  والصداة 
بعا التجب شغ افرض المئارضئ لاتثغر الظاس والرأي 
والةمسغات  السططئ  به  تصعم  طا  خطعرة  طظ  السام 
اتفاصغات  طظ  تعصسه  وطا  أسمال  طظ  المحئععئ 
تعثف طظ خقلعا لدرب طفاعغط اإلجقم وافتضام 
الحرسغئ الماسطصئ بالظزام اقجاماسغ، تطك المفاعغط 
وافتضام الحرسغئ الاغ ضمظئ السغح الضرغط لفجرة 
غماعظعا،  طما  وخاظاعا  المرأة  وضرطئ  والمةامع 
واجائثلئ بمفاعغط اإلجقم طفاعغط وأتضاطًا غربغئ 
تفسث المرأة وتثطر افجرة وتظحر الفساد والرذغطئ 
واقظتقل افخقصغ بغظ الظاس. وصث أضث التجب طظ 
والظعغ  بالمسروف  افطر  وجعب  سطى  زغاراته  خقل 
السططئ  وجه  شغ  الخعت  رشع  ووجعب  المظضر،  سظ 
وطا  أسمال  طظ  به  تصعم  طا  وجه  وشغ  الفطسطغظغئ 
تعصسه وتظفثه طظ اتفاصغات تمعث طظ خقلعا الطرغص 
أطام جغاجات أسثاء اإلجقم الاغ تساعثف اإلجقم 
الجغارات  وخقل  شطسطغظ.  أعض  وطظعط  والمسطمغظ 
صام الحئاب باسطغط المسادغفغظ ظحرة خادرة سظ 
المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  البصاشغ  المضاإ 
والثطط  لقتفاصغات  ططثخًا  تدمظئ  شطسطغظ 
لعا  واظدمئ  السططئ  سطغعا  وصسئ  الاغ  اإلجراطغئ 
وبثأت باظفغثعا، وبغظئ الظحرة تصغصئ عثه الثطط 
واتفاصغئ  "جغثاو"  اتفاصغئ  وخاخئ  واقتفاصغات 
طا  تصغصئ  وبغظئ   ،"٢٠٣٠ لسام  المساثاطئ  "الاظمغئ 
شغ اقتفاصغاغظ طظ خطر سزغط سطى أعض شطسطغظ 
وتسثٍّ  جرأة  طظ  وبظعدعا  طعادعا  شغ  وطا  وأجرعط 
سطى افتضام الحرسغئ، وضثلك أظعرت بافدلئ ضثب 
تطك  تطئغص  تشطغ  أن  تتاول  الاغ  السططئ  أبعاق 
طظعا  طثادسئ،  وحسارات  طفدعح  بساار  اقتفاصغات 
تصطغض تاقت الطقق وغغرعا طظ افضاذغإ المدططئ 
أن  تصغصئ  سظعط  وتثفغ  الظاس  سطى  لاثلج  وذلك 
وطظه  والسصعبات  الحثخغئ  افتعال  صاظعن  تسثغض 
رغئات  طع  غاظاجإ  بما  جاء  إظما  الجواج  جظ  تتثغث 
افطط الماتثة وبما غاعاشص طع بظعد اتفاصغئ جغثاو 
طا  له  وأن  المساسمر  لطضاشر  اجاةابئ  وأظه  المةرطئ 
بسثه. وطما جاء شغ الظحرة: "إن الئراطب الاغ ترساعا 
السثاء  سظ  تسئر  السطمغظ  بقد  شغ  الشربغئ  الثول 
اإلجقطغئ  لفطئ  الثول  عثه  تتمطه  الثي  التصغصغ 

ولطمرأة المسطمئ... شعآقء غعثشعن إلى:
- تفضغك افجرة وضرب افتضام الحرسغئ الاغ تصعم 

سطى ذاسئ المرأة لجوجعا وُتسظ تئسطعا له.
بثور  وبثر  اآلباء  تةاه  افبظاء  بغظ  السصعق  إحاسئ   -

الامرد داخض افجرة.
والظساء  الرجال  بغظ  اقخاقط  أجعاء  إحاسئ   -
وضرب  التغاء  لظجع  الخشغرة  افجغال  بغظ  وخخعخًا 

طفاعغط السفئ الاغ سطغعا المسطمعن.
لاثرج  المسطمغظ  ظساء  سظ  والةطئاب  الثمار  ظجع   -

المرأة جاشرة طزعرة لسعرتعا وطفاتظعا.
- جطت أبظاء المسطمغظ سظ دغظعط وأطاعط، وجسطعط 

أدوات له غساثثطعط شغ تتصغص طخالته.
السجة  طفاعغط  سظ  الئسث  ضض  بسغثة  أجغال  خطص   -
والعتثة وتتضغط اإلجقم، لغضرجعا شغ افطئ الفرصئ 

وتثود جاغضج بغضع والائسغئ لطثول الشربغئ".
تتئ  تحرغع  غعجث  ق  أظه  الثاام  شغ  الظحرة  وبغظئ 
تفزعا  ضما  ضراطاعا  لطمرأة  غتفر  السماء  صئئ 
اإلجقم تغث ضرطعا أطًا وبظاًا وأخاًا ورتمًا، وضثلك 
دسئ الظحرة ضض طسطط لطصغام بالفرض الثي شرضه 
عآقء  سطى  غظضر  أن  وعع  سطغه  وتسالى  جئتاظه  اهللا 

جرغماعط. المةرطغظ 

أطام اجاماع طا غسمى بأخثصاء السعدان، وبتدعر طمبطغ ٢٤ دولئ، المظسصث بصاسئ الخثاصئ الغعم افربساء 
طظ عآقء  ٢٠١٩/١٢/١١م، والثي خاذئه رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك، طساةثغاً، ذلغًق، طاسعقً، ذالئاً 
افسثاء تمعغض برظاطةه اقصاخادي، وطعازظئ الثولئ لطسام ٢٠٢٠م، أطام اجاماع الثجي والسار عثا، ظزط تجب 
الاترغر/ وقغئ السعدان وصفئ اجاظضارغئ، راشداً اجامرار شاح الئقد أطام اقجاسمار التثغث؛ الصروض والمسعظات، 
والعئات المسمعطئ، والمطشعطئ، والمختعبئ بأجظثة جغاجغئ لخالح اقجاسمار. وصث رشع تجب الاترغر شغ عثه 
العصفئ قشاات ضاإ سطغعا: (غا سااة الرأجمالغئ أظاط لساط أخثصاء، بض أظاط أسثاء)، (الثاء الثاء تمعغض المعازظئ 
باسعل افسثاء)، (اقجاساظئ بافجظئغ اظاتار جغاجغ)، (طحضطئ اقصاخاد لظ ُتتض بالصروض الربعغئ)، (اقجابمار 
افجظئغ ظعإ لبرواتظا وق غثسع له إق تاضط سمغض وشاحض سطغض)، (تمعغطضط طسمعم وسعظضط ططشعم واجاماسضط 
طحؤعم)، (ق لتضعطئ الاسعل)، (سقج طحضقتظا بافةغر ذاصاتظا شغ ظض دولاظا الثقشئ سطى طظعاج الظئعة). وصث 
اجامرت العصفئ أضبر طظ جاسئ، تثططاعا عااشات الحئاب الراشدئ لطثدعع لطرأجمالغغظ الةحسغظ، أسثاء افطئ، 

وأسثاء اإلجقم، طظادغظ بثولئ التص والسثل، دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
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بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابص – السراق

والعجعاء  والثطئاء  وافئمئ  والمفاعن  الصداة  أغعا 
والمآبرون: إظضط تثرضعن تةط العةمئ سطى اإلجقم 
وأتضاطه، وتتسعن بما آلئ إلغه أتعال أبظاء المسطمغظ 
ظاغةئ السغاجات اإلشسادغئ... ألط غأن لضط أن ترشسعا 
وذودًا  اإلشسادغئ  السططئ  لسغاجات  رشداً  أخعاتضط 
ترون  وأظاط  الخمئ  بضط  أغطعل  أسراضضط؟!  سظ 
وحئابظا؟!  بظاتظا  سطمظئ  سطى  غسمطعن  المفسثغظ 
أترضعن أن غسط الفساد وأظاط تظزرون؟! أتصئطعن أن 
تحغع الفاتحئ شغ الثغظ آطظعا؟! صفعا طعصفاً غظئع طظ 

إغماظضط وصعلعا ضطمئ تص ترضغ ربضط.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  سام طظ بعرة السعدان وتضعطئ تمثوك 
    تمطك الطسان وق تمطك السططان! ...٢

-  اقظاثابات الساطئ شغ برغطاظغا لسام ٢٠١٩ ...٢
-  السقصئ بغظ الرجض والمرأة 

    ظزمعا الططغش الثئغر ولغج الشرب الضاشر ...٣
-  تفار وتجغغش إسقطه التربغ ...٤

-  تطش الظاتع وجئسعن ساطًا طظ الئشغ والزطط والسثوان ...٤
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ضطمئ السثد

جمعع  بغظ  السراق  شغ  طتاثطا  الخراع  غجال  ق 
المازاعرغظ طظث طططع تحرغظ أول/أضاعبر طظ السام 
الةاري، بإخرارعط سطى الاشغغر وبحضض غغر طسئعق 
طظث اقتاقل افطرغضغ سام ٢٠٠٣، وبعتائر طاخاسثة 
تاى  والةظعبغئ  العجطى  والمتاشزات  بشثاد  شغ 
إلغعا،  بالصادطغظ  تدغص  اقساخام  جاتات  باتئ 
وأذرسعا  الفاجثة  وأتجابعا  التضط  طظزعطئ  وبغظ 
السسضرغئ المعغمظئ سطى طصالغث التضط، والمساأبرة 
ططك  أجاجا  عغ   - طحروسئ  غغر  وبروات  بمضاجإ 
لطحسإ السراصغ - دون أن غظال الحسُإ ظخغئًا طظعا. 
اظاحار  شغ  افبر  أضئر  المائسئ  لطسغاجات  ضان  ولصث 
الحسإ،  أبظاء  غالئغئ  بغظ  والمرض  والاثطش  الفصر 
أجاس  سطى  طةامسغ  اظصسام  طظ  جئئاه  سما  شدق 

الطائفئ والثغظ والسرق، تئسا لظزام (المتاخخئ).
ولصث ساظى السراق وق غجال طظ طحضقت اصاخادغئ 
بالظفط  افغظى  الئطثان  بغظ  طظ  أظه  برغط  ضثمئ 
سالمغا، وبالرغط طظ المثاخغض الضئغرة طظ تخثغره، 
لضظ تطك العاردات لط غضظ لعا دور غثضر شغ تصطغض 
طزاعر الفصر أو تطعغر الئظى الاتاغئ أو إغةاد شرص 
طظ  أضبر  إلى  ارتفسئ  الئطالئ  ظسئئ  أن  ضما  سمض؛ 
٤٢٪ طظ سثد السضان تسإ الطةظئ اقصاخادغئ شغ 
الئرلمان السراصغ، الاغ صثرت شغ أغطعل/جئامئر ٢٠١٩ 
سثد الساذطغظ طظ تمطئ الحعادات الةاطسغئ بظتع ٥ 
طقغغظ حثص، افطر الثي لط غسث الحئاب صادرغظ 

سطى السضعت سطغه. (الةجغرة).
طظ  حثغثغظ  وإخرارا  بئاتا  لغرى  المراصإ  وإن 
بدرورة  أسطظععا  الاغ  طعاصفعط  سطى  المازاعرغظ 
وبرلماظعا  طآجساتعا،  بضض  التضعطئ  إجصاط 
سادلئ  صعاظغظ  وتحرغع  الثجاعر،  وتسثغض  الفاحض، 
الفرص  تاغح  تصا  طساصطئ  وطفعضغئ  لقظاثابات، 
جععرغئ  تشغغرات  إلتثاث  غاعق  الثي  الحئاب  أطام 
السراق  طظ  غةسض  طا  الاتاغئ،  وبظاه  بالئقد  تظعخ 
والسالط.  المظطصئ  شغ  طبغقته  بغظ  طضاظئ  ذا  بطثا 
خطغظ  شغ  لطسغر  السططئ  بأتجاب  تثا  الثي  افطر 
وحغك  ضغاع  لاثارك   - أخغر  ضمسصض   - واضتغظ 
تسثغض  بتةئ  لطمماذطئ  أوق  شطةأت  لمضاسئاتعا، 
باتثاذ  وباظغا  الحارع،  ضشط  طع  اظسةاطا  الصعاظغظ 
بالصاض  المازاعرغظ  ضث  المفرذئ  والصعة  الئطح 
لتمطعط  الظاحطغظ  وخطش  والاروغع  والاسثغإ، 
أو  تضعطغ  خمئ  راشصه  اتاةاجعط،  إظعاء  سطى 
تطك  لمظع  التازطئ  اإلجراءات  غغاب  بثلغض  به  رضًا 
شارتفع  افطظغئ،  الصعى  وجعد  رغط  الممارجات 
غربع  وطا  صاغض،   ٥٠٠ طظ  غصرب  لما  الدتاغا  سثد 
بإساصئ  أخغإ  طظ  بغظعط  جرغح  ألش   ٢٠ سطى 
السططات  إن  الثولغئ  السفع  طظزمئ  وصالئ  دائمئ. 
الظاحطغظ  قساصال  تث  وضع  شغ  "شحطئ  السراصغئ 
طع  تساطتعا  غزعر  طا  والمازاعرغظ،  والختفغغظ 
الصاجغئ  الممارجات  تطك  لضظ  اقظاعاضات".  تطك 
وبئاتا  إخرارا  إق  المساخمغظ  تجد  ولط  شحطئ، 
اضازئ  اقتاةاج  جاتات  إن  بض  طعاصفعط،  سطى 

الةثد. بالصادطغظ 
سطغظا  غطض  افلغمئ  افوضاع  عثه  ظض  وشغ 
الفاحطئ،  الثغمصراذغئ  غغر  غسرشعن  ق  جغاجغعن 
وطا  لمحاضطظا  ضتض  إظةازاتعا  لاسعغص  غسسعن 
ْمآُن  اٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّ ﴿َكرَسَ إق  التصغصئ  شغ  عغ 
َماًء﴾، وطظعط طظ غسعل سطى ظةثة المةامع الثولغ 
إلظصاذظا، وطا دروا أن ضض طا تض بأطئ اإلجقم ضان 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

العذظغئ  السططئ  ذرف  طظ  المسطظئ  افرصام  بتسإ 
ظسئئ  شإن  اقظاثابات،  سطى  المحرشئ  "المساصطئ" 
شغ  طاثظغًئ  المصاغغج  بضض  ضاظئ  المحارضئ 
غعم  الةجائر  شغ  أجرغئ  الاغ  الرئاجغئ  اقظاثابات 
أبرزعط  طاسابصغظ  طرحتغظ  بثمسئ  ٢٠١٩/١٢/١٢م 
رئغج  (ضقعما  شطغج  بظ  وسطغ  تئعن  المةغث  سئث 
تضعطئ جابص) شغ أجعاء طحتعظئ بالسثط والرشخ 
تسسئ  طظ  أزغث  بسث  طسئعٍق  غغر  بحضض  الحارع  شغ 
أحعر طظ اقتاةاج بظفج الحسارات والمطالإ سطى 
طظزعطئ التضط الفاجثة شغ الئطث. شصث ضاظئ ظسئئ 
شرز  بسث  اقصاراع  خظادغص  سطى  واإلصئال  المحارضئ 
الصعائط  شغ  المسةطغظ  سثد  طظ   ٪٣٩,٨٣ افخعات 
الئطث  داخض  ططغعظًا   ٢٤,٤ سثدعط  الئالس  اقظاثابغئ 
سثد  أن  غسظغ  طا  وعع  الةالغئ.  باتاساب  وخارجه، 
الضاطئ  طةمض  طظ  ططغعظًا   ١٥ طظ  اصارب  المصاذسغظ 
اقظاثابغئ! وضاظئ ظاغةئ اقصاراع صث ُتسمئ شغ الثور 
افول وشص طصادغات المرتطئ وإطقءات أختاب الصرار 
بفعز المرحح "التر" سئث المةغث تئعن بـظسئئ ٥٨,١٥٪. 
غةثر الثضر أن الفائج بمظخإ الرئاجئ شغ عثا الزرف 
عغ  الاغ  العذظغ  الاترغر  جئعئ  ابظ  عع  اقجابظائغ 
دوطًا أداة الفسض السغاجغ لطسططئ شغ الةجائر، تاى 
وإن غابئ سظ المحعث. شعع بعثا الفعز غةسث سطى 
أرض العاصع اجامرار الجطرة ظفسعا شغ التضط، وعع 
صئض  بض  بعتفطغصئ  تضط  ذعال  اإلدارة  شغ  المامرس 
ذلك، وعع المصرب طظ الجطرة الظاشثة الاابسئ لقظةطغج 
والصرغإ طظ دوالغإ السططئ، الثي ضان صث ُأجظثت 
شغ  غسمر  لط  أظه  إق  ٢٠١٧م،  شغ  التضعطئ  رئاجئ  له 
ذلك المظخإ جعى بماظغظ غعطًا، تغث أزغح بسئإ 
سظ  تغظعا  صغض  وطا  افسمال  رجال  لظفعذ  طظاعداه 

أختاب  تشعل  بسث  السغاجئ  سظ  المال  شخض  سجطه 
السابصئ.  الئعتفطغصغئ  المظزعطئ  شغ  الفاجث  المال 
أختاب  ذرف  طظ  ُغعغأ  التادبئ  باطك  ضان  شضأظه 
الصرار لطثور الثي ُأجظث إلغه وغطسئه اآلن! شأي "ججائر 

جثغثة" تسث بعا السططئ إذن؟
الةثغر بالثضر أغدًا عع أن السططئ تفظظئ شغ اباضار 
سئر  الحسئغئ  اإلرادة  طخادرة  شغ  جثغثة  أجالغإ 
بطرق  آخره  إلى  أوله  طظ  المسار  طتطات  ضض  رجط 
ذضغئ بثءًا بافخغض صاظعن اقظاثابات وإظحاء السططئ 
الاغ  الثاخطغئ  وزارة  بثل  سطغعا  المحرشئ  المساصطئ 
ُأبسثت عثه المرة تماطًا ولع شغ الزاعر سظ اإلحراف 
شغ  السثالئ  جعاز  تسثغر  سئر  بط  اقظاثابات،  سطى 
الفساد،  ورطعز  لطثخعم  المااابسئ  المتاضمات 
والاعجغه  بافواطر  واإلسقم  بالختاشئ  والاقسإ 
وحراء الثطط والادطغض والثساغئ، وسئر ضئط ذرغصئ 
طظ  سثد  شغ  المرحتغظ  وتخر  اقجامارات  جتإ 
أزقم السططئ بط ترتغإ طظاظرة طاطفجة لطماسابصغظ 
سحغئ اقظاثابات، لغزعر لطةمغع أن ظاغةئ اقظاثابات 
لظ تسرف عثه المرة إق غعم اقصاراع، وعع طا أضفى 
بثا  وصث  والظجاعئ.  الحفاشغئ  ذابع  الساطئ  سظث  سطغعا 
الفسطغئ  السططئ  عطَّ  أن  الفارة  عثه  ضض  ذعال  جطغًا 
ضان وبضض تأضغث إجراء اقظاثابات شغ طعسثعا وبأي 
القزطئ  الحرسغئ  اضاساب  أجض  طظ  وذلك  بمظ، 
وبسث  تئعن  المةغث  سئث  أن  إق  المصئطئ.  لطمرتطئ 
تسطمه الرئاجئ جعف غعاجه دون حك طعمئ خسئًئ 
لطشاغئ، إذ جغضعن تامًا شغ طعاجعئ التراك المخمط 
اخائار  طعاجعئ  سظ  شدًق  الحارع،  شغ  ططالئه  سطى 
تتصغص وسعده اقظاثابغئ الاغ سطى رأجعا تض طسدطئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير/ والية السودان ينفذ وقفة استنكارية
أمام قاعة الصداقة رفضًا الجتماع ما يسمى بأصدقاء السودان

اقظاثابات الرئاجغئ يف الةجائر
عض ظةتئ السططئ يف اقلافاف سطى الَتراك؟
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افربساء ٢١ طظ ربغع اآلخر ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩ طـ٢     السثد ٢٦٥

أخثرت المئادرة اقجاراتغةغئ لظساء الصرن افشرغصغ بغاظاً أسربئ شغه سظ ارتغاتعا الئالس إللشاء صاظعن الظزام السام، 
وذالئئ بإلشاء ضض المعاد الاغ تمغج المرأة طظ الصاظعن الةظائغ وغغره طظ الصعاظغظ الاغ وضسئ بأغثغعلعجغات 
(اإلرعاب) الاغ ظطمئ المرأة. ورأت أن الاعصغع سطى ضض طظ اتفاصغئ جغثاو والئروتعضعل افشرغصغ لتصعق الظساء 
سظ تماغئ  والمخادصئ سطغعما "طسألئ تامغئ" إلغصاف الامغغج غغر المحروع ضث الظساء شغ السعدان، شدقً 
تصعصعظ وضراطاعظ، وتساظث المئادرة لعسث رئغج العزراء أطام الةمسغئ السمعطغئ لفطط الماتثة باقلاجام بمظع 
الامغغج. وبظاء سطغه شصث أضث بغان ختفغ لطصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان: 
أن ظزام الئحغر لط غطئص اإلجقم، وطا ضان طظ أتضام حرسغئ، شغ صاظعن افتعال الحثخغئ، لعا تساجغاعا 
وخخعخغاعا، لط غساطع إق اإلبصاء سطغعا، وعع طا غشغر أسثاء اإلجقم وغثشسعط لطمطالئئ باشغغرعا إلبساد 
المسطمغظ سظ أتضام دغظعط لغامضظ عآقء طظ تمرغر طثططاتعط الصثرة بثشع الظساء لطمطالئئ بالمساواة 
الضاططئ طع الرجض، شاصعم التضعطئ بثورعا باشغغر الصعاظغظ ضغ تئغح لطمرأة الاخرف شغ أطعر تغاتعا، بعقغئ ضاططئ 
دون صغث أو حرط طظ أتضام الحرع. ولفئ الئغان إلى: إن اتفاصغئ جغثاو الاغ تثسع لعا عثه المظزمات الظسعغئ 
المساظثة إلى سطماظغئ التضعطئ، خاغعا الضفار أختاب وجعئ الظزر الشربغئ الرأجمالغئ، وعغ تحرغع طظ دون اهللا، 
وعغ تثسع إلى الرذغطئ والفتحاء والمظضر، بغظما أتضام اإلجقم تثسع لططعارة والسفاف، وتخعن السرض والضراطئ، 
وطظ غرغث اجائثال ظخعص اتفاصغئ "جغثاو" بافتضام الحرسغئ غضعن طرغثًا لطفساد. وخاط الئغان طثاذئا أعض 
السعدان بالصعل: إن تضعطئ الفارة اقظاصالغئ والةمسغات الظسعغئ، تسسى لظحر اقظتقل شغ طةامسضط، والصداء 

سطى الصغط والمساصثات الثغظغئ الاغ ترسى وتتفر المرأة شق تسطععط شرخئ لاظفغث طا غرغثه أجغادعط.

شغ  الساطئ  اقظاثابات  شغ  جعظسعن  بعرغج  شاز 
تغث   .٢٠١٩ افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٢ شغ  برغطاظغا 
غسّجز  وعثا  جاتص،  شعز  سطى  المتاشزغظ  تجب  تخض 
طعصفعط اآلن شغ الئرلمان. طا غسظغ أظه غمضظ طسرشئ 
طظ  برغطاظغا  لثروج  جاخعت  افغطئغئ  ضاظئ  إذا  طا 
اقتتاد افوروبغ، افطر الثي صسط الئقد لفارة ذعغطئ.

سطى الرغط طظ طساظاة جّئئعا تجب المتاشزغظ لطحسإ 
لسصث طظ الجطان بفرض الاصحش سطغعط، وسطى الرغط 
طظ ازدراء الفصراء وإعمالعط لطثثطات الساطئ، إق أّن 
الضبغرغظ لةآوا لتجب المتاشزغظ سطى أطض أن تاشغر 
جاظئان؛  المتاشزغظ  تجب  لتمطئ  ضان  تغث  افطعر. 
افول عع أن تجب المتاشزغظ عع التجب العتغث الثي 
اقتتاد  طظ  برغطاظغا  (خروج  الئرغضسئ  إلشاء  غمضظه 

افوروبغ) والباظغ الضثب تعل أتجاب المسارضئ.
تجب  شحض  شصث  افول،  الةاظإ  غثص  طا  أّطا 
اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج  إلشاء  شغ  المتاشزغظ 
ولعثا  عثا،  تعل  طظصسط  ظفسه  افطر  فن  افوروبغ 
وظغفاعما.  العزراء  رؤجاء  طظ  ابظان  خسر  السئإ 
لطعزراء  رئغسًا  أخئح  الثي  ظفسه،  جعظسعن  بعرغج 
طظ  ابظغظ  سظ  بالفسض  تشّغإ  صث  تمعز/غعلغع،  شغ 
المعاسغث الظعائغئ الثاخئ بالئرغضسئ، لصث تط ضحفه 

وعع غضثب سطى الةماعغر شغ طظاجئات سثغثة. 
شغ العصئ الثي ظةح شغه تجب المتاشزغظ شغ خطص 

أضاذغإ سثغثة تعل المسارضئ والاغ ضان لعا تأبغر 
ضئغر سطى المآغثغظ لتجب السمال والثغظ غخعتعن 
لخالح عثا التجب. لصث اظُاصث تجب السمال طظ وجائض 
طسادغظ  خفعشه  ضمظ  أسداء  لعجعد  غمغظغئ  إسقم 
لطساطغئ سطى الرغط طظ وجعد ظخش ططغعن سدع شغ 
عثا التجب إق أّن سثدًا صطغًق طظعط صام بظحر تسطغصات 
تظحره  ضاظئ  طا  وعثا  الغععد،  تعل  اإلظارظئ  سطى 
السمال  تجب  زسغط  ضث  باجامرار  اإلسقم  وجائض 

جغرغمغ ضعربغظ.
ذعئئ  طظعا   ٥٠ طصاسثه،  طظ   ٦٠ السمال  تجب  خسر 
لتجب المتاشزغظ. الضبغرون طظعط تتثبعا إلى وجائض 
أظعط  الضبغرون  واسارف  اقظاثابات  بسث  إسقطغئ 
الصادطئ  اقظاثابات  شغ  السمال  تجب  إلى  جغسعدون 

فظعط غرغثون شصط الثروج طظ اقتتاد افوروبغ.
سطى  تسمض  ربتغئ  غغر  طظزمئ  صاطئ  أولغئ،  ضئثاغئ 
ظحر أخئار طجغفئ باتطغض ضض إسقن تروج له افتجاب 
طعاصع  سطى  برغطاظغا  شغ  البقبئ  الرئغسغئ  السغاجغئ 
الاعاخض اإللضاروظغ العاجسئ شغ افغام افربسئ افولى 
طظ حعر ضاظعن افول/دغسمئر. لصث ُوجث أن تعالغ 

٩٠٪ طظ اإلسقظات سطى الفغج بعك والاغ غثشع بمظعا 
المتاشزعن تادمظ ادساءات طدططئ. اجاراتغةغئ تجب 
طظ  والمجغث  افضاذغإ  سطى  طئظغئ  ضاظئ  المتاشزغظ 
افضاذغإ. السثغث طظ الظاحطغظ المسطمغظ والسطماء 
وغظاصح  واجئاً.  أطرًا  اقظاثابات  شغ  المحارضئ  جسطعا 
الضبغرون افطر طظ زاوغئ أظظا ظتااج إلى المحارضئ طظ 
أجض تأطغظ طخالتظا وبالاخعغئ جظصطض طظ الدرر. 
لخالح  الاخعغئ  بأن  المسطمغظ  طظ  السثغث  وأخئر 

تجب السمال طظ أجض إبساد تجب المتاشزغظ.
بفعط بسغط جثا لطعاصع السغاجغ شغ برغطاظغا ُغزعر 
اقظاثابات  شغ  غآبروا  أن  طظ  أخشر  المسطمغظ  أن 
الاغ تتخض شغعا. وبإلصاء ظزرة بسغطئ سطى السصثغظ 
أو  السمال  تجب  أضان  جعاء  بأظه  غزعر  افخغرغظ 
السغاجات  ظطئ  شصث  السططئ،  شغ  المتاشزغظ  تجب 
تةاه المسطمغظ ضما عغ. السمال عط طظ المآغثغظ 
الماتمسغظ فجظثة المبطغغظ، وعط الطرف الثي بثأ 

أجظثة المماظسئ الاغ اجامر شغعا تجب المتاشزغظ.
غاماع تجب المتاشزغظ اآلن بأغطئغئ ولطالما سارض 
جادسش  فظعا  افوروبغ  اقتتاد  طظ  الثروج  شضرة 
صادرًا  جعظسعن  بعرغج  جغضعن  تغظ  شغ  برغطاظغا. 
سطى إبرام اتفاصه طظ خقل الئرلمان، شعثا طةرد اتفاق 
لطثروج طظ اقتتاد افوروبغ، شق تجال عظاك طفاوضات 
سثغثة بحأن السقصئ بغظ برغطاظغا واقتتاد افوروبغ 

بمةرد خروجعا. وبما أن اقتتاد افوروبغ عع الحرغك 
الاةاري الرئغسغ لئرغطاظغا، شإن المفاوضات الخسئئ 

والمسصثة بحأن عثه المفاوضات لط تئثأ بسث.
اقصاخاد السالمغ ضطه طارابط وبثروج برغطاظغا طظ 
اقتتاد افوروبغ، شطظ غضعن لئرغطاظغا رأي شغ الصعاسث 
واقتفاصغات الةثغثة الاغ جغدسعا اقتتاد افوروبغ، 
ألصى  افوروبغ.  اقتتاد  غفسطه  طا  بضض  جااأبر  لضظعا 
برغطاظغا شغ  بالطعم شغ ضسش  الساجئ الئرغطاظغعن 
الاأبغر سطى اقتتاد افوروبغ وافجاظإ والمعاجرغظ، 
ولضظ العاصع عع أظعا تتااج إلى ضض عثه افطعر فن 
بمةرد  الضبغرون  وجغةث  غاظاصص.  جضاظعا  سثد 
المحاضض  أن  افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج 

افجاجغئ جازض صائمئ.
شغ تغظ إن الضبغرغظ صث غرون أن الظاغةئ اقظاثابغئ 
أطاطظا  غجال  ق  أظه  العاصع  أن  إق  الظعاغئ،  بثاغئ  عغ 
لط  الاغ  افجؤطئ  طظ  السثغث  وعظاك  ذعغض،  ذرغص 
طظ  برغطاظغا  خروج  ولمةرد  سطغعا،  اإلجابئ  تاط 
اقتتاد افوروبغ عغ ذرغصئ جعطئ لطشاغئ لطئتث شغ 

 الاتثغات الاغ أطاطعا

أخئح  واآلن  غجاتمعا،  أتث  ق  تحاء  ضغفما  وتفسض 
برغطاظغا  بافخص  الةثغث  الصثغط  افوروبغ  الطرف 
ذات أدوار صعغئ وظاخفئ بعا أطرغضا الظفعذ والامبغض 
ضض  سطى  تضط السعدان  شغ  سمقئعا  سئر  التضط  شغ 
ذرف  ضض  وبات  والــعزارات،  السغادة  شغ  طساعغاته 
عع  لغسافرد  اآلخر  الطرف  إلشحال  صعة  بضض  غسسى 
لطظاس  تاضحش  بثأت  الصثرة  الطسئئ  وعثه  بالتضط، 
وتزعر لطسطظ، شالخراع أخئح طتاثطًا طتمعطًا لطشاغئ 

وافدوات أخئتعا شغ تغرة طظ أطرعط.
طر سام وتماغجت شغه الخفعف وأخئح الئغخ الفاجث 
الترغئ  صعى  وزراء  شاخرغتات  واتثة،  جطئ  شغ  ضطه 
والاشغغر جطئئ لعط جثط الظاس، شأخطأوا سظثطا ظظعا 
أن بداساعط الفاجثة المدئعسئ ببصاشئ أجغادعط شغ 
سظث  والصئعل  الاروغب  جاةث  المساسمر  الضاشر  الشرب 
السطماظغ  الظزام  تطئغص  وعع  غرضعط  وأن  الظاس، 
الخرغح الثي أتعا طظ أجطه غمضظ أن غطئصعه بسععلئ 
غساطغسعن  الثثاسئ  الحسارات  تطك  وأن  وغسر، 
الظاس  سصعل  أن  وظظعا  العاصع،  أرض  سطى  تظجغطعا 
لتدارة  وأجغرة  طثععلئ  سصعلعط  عغ  ضما  طشغئئ 
طثاطش  السعدان  شغ  العاصع  بأن  شخثطعا  الشرب، 
واظتقل  تفست  طظ  شغعا  ضاظعا  الاغ  أوروبا  دول  سظ 
بمئثئعط  طامسضعن  الــســعدان  شأعض  لطمةامع. 
المساس  تصئض  ق  ذغئئ  وظفعجعط  وسصغثتعط 
بثغظعط وسصغثتعط، وإن ضاظئ عظاك غحاوة وضئابغئ 
شغ الرؤغئ شإظعا جرسان طا تثافغ فظعا جتابئ خغش 
ترضى  ق  ظفعس  شغ  وطاشطشض  طاغظ  شافخض  سابرة، 
المساس بالثغظ، وتخرغح الصراي طثغر المظاعب دلغض 
سطى ذلك. شسظثطا صال إن اآلغات الصرآظغئ شغ المظعب 
الثراجغ ضبغرة وأضث بدرورة أن تثفش وتتثف، طئررا 
ذلك أظه ق غسصض أن غتفر ذفض سمره أصض طظ جئع 
جظعات جعرة الجلجلئ، شاظئرى له خطئاء المساجث بالرد، 

وأبار ضةئ ضئغرة شغ أوجاط الرأي السام.
تصغصئ عثه الضفاءات الاغ ُبحر بعا أعض السعدان، عط 
أسثاء افطئ وافداة الاغ غساثثطعا الشرب المساسمر 
شغ  أعطظا  شغا  والمسطمغظ،  اإلجــقم  سطى  تربه  شغ 
تدطغًق  ضفاظا  بضثبعط.  تخثصععط  ق  الــســعدان 
دغمصراذغئ  طظ  المساعردة  افشضار  واظئثوا  وخثاساً، 
شعط  التص  دسعة  تمطئ  إخعاظضط  طع  واسمطعا  وغغرعا 
بغظضط وطسضط، وسطى أعض الظخرة، أعض الصعة والمظسئ، 
غضثب  ق  الثي  الرائث  شعع  الاترغر  تجب  غظخروا  أن 
أعطه، لاصام دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. 
والتجب غمطك طحروسا لطثجاعر طساظئط طظ الضااب 

 والسظئ، وتغظعا غفرح المآطظعن بظخر اهللا
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

سام طظ بعرة السعدان وتضعطئ تمثوك 
تمطك الطسان وق تمطك السططان!

لقتافال  السعدان  شغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  تساسث 
الاغ  افول/دغسمئر  ضاظعن  بعرة  سطى  سام  بمرور 
أجصطئ ظزام الئحغر بسث اتاةاجات سمئ ضض وقغات 
الئقد ظاغةئ لفزطات الماقتصئ، طظ أزطئ الثئج طرورا 
الخراشات  أطام  الظاس  واخطفاف  السغعلئ  بظصص 
شغ  أودسععا  الاغ  أطعالعط  سطى  التخعل  شغ  أطق 
الئظعك، بط اظسثام العصعد طا أدى إلى تضثس الظاس 
شغ طعاصش المعاخقت الساطئ وافجعاق. وضان خروج 
الظاس ذاتغا ولط غضظ لفتجاب دور شغه. عثه افوضاع 
تفاصمئ  بض  تاشغر  لط  المثظغئ  التضعطئ  ظض  شغ 
الاغ  الصرارات  بسخ  تاى  التضعطئ،  وسعد  وذعئئ 
أطر  صرار  طبض  تظفغثعا  غساطع  لط  تمثوك  أخثرعا 
طرضئات الثولئ بظصض الظاس بسث تعخغض طظسعبغعا، 
شفغ تظفغثه شحطعا والدائصئ المسغحغئ اضاعي الظاس 
ق  وضأظه  الرغاح  أدارج  بتطعا  العسعد  وذعئئ  بظارعا 

غمطك جططاظًا سطى عثه اإلدارات.
ضططئ  أن  بسث  اقصاخاد  شغ  التضعطئ  سةج  واظضحش 
الظاس بأظعا جاعجة وتمطك خطئ إجساشغئ صادرة سطى 
لطعزراء  رئغسا  به  أتعا  الثي  شضئغرعط  افزطات،  تض 
السعداظغئ  لطةالغئ  زغارته  سظث  وصال  ضثبعط،  شدح 
تسطمه  لط  والاشغغر  الترغئ  صعى  إن  ــارات  اإلط شغ 
الئرظاطب اإلجساشغ. بسثعا صاطئ (صتئ) بطرح خطاعا 
شرؤغئ  برظاطب!  لمرتطئ  تخض  لغاعا  وغا  اإلجساشغئ 
التضعطئ لطمطش اقصاخادي عغ ظفسعا رؤغئ الظزام 
الربعغئ  والصروض  المظح  سطى  اقساماد  وعغ  الئائث، 
طظ خظادغص المال السالمغئ، وطا تخرغح وزغر المالغئ 
إبراعغط الئثوي افخغر إق دلغض؛ تغث صال الرجض إن 
دوقر  ططغارات  لثمسئ  غخض  طا  إلى  تتااج  الئقد 
دسما لطمغجاظغئ لافادي اظعغار اصاخادي، والسفرغات 
لطثول  الـــعزراء  رئغج  بعا  غصعم  الاغ  المضعضغئ 
وزغر  غسصثعا  الاغ  والطصاءات  والمآتمرات  افجظئغئ 
وطظفث  طثرج  إلغةاد  جعاء  تث  سطى  والعزراء  المالغئ 
تمثوك صط؛ شئغظ التغظ واآلخر  لفزطئ، ولط غعثأ 
افجاجغئ  شالفضرة  المثاطفئ،  لطثول  بجغاراته  ظسمع 
شضرة  وعغ  الرأجمالغ  المئثأ  طظ  غأخثوظعا  سظثعط 
وأظاط  اقتافال  شسقَم  تطعقً.  تمطك  ق  شاحطئ  ساججة 

الفحض الثي غمحغ سطى رجطغه؟!
ق  افول/دغسمئر  ضاظعن  بعرة  سطى  سام  طرور  بسث 
غجال الظزام السطماظغ عع المطئص شغ التضط، شالثي 
السابص  شغ  ضــان  تغث  الاطئغص،  حضض  عع  تشغر 
سطماظغئ ططاتغئ طاثفغئ خطش حسارات اإلجقم، واآلن 
أخئتئ سطماظغئ خرغتئ جاشرة، شالثولئ المثظغئ عغ 
السطماظغئ ظفسعا، وسطى طساعى الخراع الثولغ دخض 
قسإ جثغث فرضغئ المطسإ، شفغ سعث الئحغر ضاظئ 
أطرغضا عغ العتغثة الاغ تخعل وتةعل شغ السعدان 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث السقم إجتاق*ـ  ـ 

MKLT;‹]¬’;]Ë›]ŞÁÖd;∫;ÏŸ]¬’\;k]d]}i›ˆ\
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سثظان خانـ 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

جط
طار

اتفاقية سيداو تدعو إلى الرذيلة
بينما أحكام اإلسالم تدعو للطهارة والعفاف

دار ظصاش شغ وجائض الاعاخض اإللضاروظغ شغ باضساان تعل تشرغثة ظحرت لطصائث الئتري التالغ دسا شغعا إلى 
العغمظئ السالمغئ اإلجقطغئ. وصال افدطغرال ظفر طتمعد سئاجغ إّظه غمضظ لئاضساان أن تضعن ظصطئ اظطقق 
لسعدة المةث السالمغ لقجقم، وصال إن المسطمغظ عغمظعا سطى السالط طظ خقل اإلجقم، بغظما شرض افوروبغعن 
جغطرتعط طظ خقل رشخ الثغظ. طظ جاظئه أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان: 
أن الثسعة إلى سعدة عغمظئ اإلجقم أخئتئ طططإ المسطمغظ التصغصغ، بمظ شغعط المعجعدون شغ خفعف 
الصعات المسطتئ، وطع ذلك غةإ التثر طظ أق ُغسمح لطتضام التالغغظ بإجاءة اجاشقل المحاسر اإلجقطغئ إلسطاء 
تغاة جثغثة لطثغمصراذغئ الاغ غرشدعا المسطمعن، وطظ خقل الثسعة إلى حضض آخر طظ أحضال الثغمصراذغئ. 
وخاذإ الئغان الدئاط شغ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بالصعل: إّن الصعة الاغ طظتعا اهللا جئتاظه وتسالى لضط 
تةسطضط صادرغظ سطى جسض باضساان ظصطئ اظطقق قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، وغاط دشظ جبئ الثغمصراذغئ الظاظئ 
سظ ذرغص إسطائضط الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شاجاثثطعا صعتضط إلصاطئ الثولئ 
الاغ تائظى دجاعرًا ضض طعاده طساظئطئ طظ الصرآن والسظئ. واجاثثطعا صعتضط إلصاطئ الثولئ الاغ تعّتث الئقد 
اإلجقطغئ شغ ظض دولئ واتثة، بثقً طظ بصائعا طصّسمئ وضسغفئ. والثقشئ لغسئ عغ طةرد خغار بغظ الثغارات، 

بض عغ واجإ حرسغ سطغظا جمغساً، وطظ طات طظا ولغج شغ سظصه بغسئ لثطغفئ المسطمغظ تضعن طغااه جاعطغئ.

إقامة الخالفة ليست هي مجرد خيار بين الخيارات
بل هي واجب شرعي على المسلمين جميعًا

ظزط تجب الاترغر/ ععلظثا غعم الثمغج، ١٥ ربغع اآلخر ١٤٤١عـ، المعاشص ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩م، 
ظثوة جغاجغئ شغ طثغظئ قعاي بسظعان "أظا واتث طظ المسطمغظ" طتعرعا الععغئ اإلجقطغئ، تثططاعا ضطماان 
إتثاعا لفجااذ أوضاي باق (أبع زغظ) الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ععلظثا، والباظغئ لفخ طغضائغض تسظ، 
وضان طتعر عثه الضطمات عع اظاماء المسطمغظ المصغمغظ شغ ععلظثا بحضض خاص، أعع لقجقم وفطئ اإلجقم أم 

لطثولئ والعذظ؟ وبسئارة أخرى (عض أظئ طسطط تسغح شغ ععلظثا، أم أظك ععلظثي طسطط؟!).

حزب التحرير/ هولندا
ندوة سياسية بعنوان "أنا واحد من المسلمين"



 السثد ٢٦٥  ٣افربساء ٢١ طظ ربغع اآلخر ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩ طـ

بضض وصاتئ، أضث وزغر السغاتئ الاعظسغ روظغ الطرابطسغ سطى إذاسئ "حمج أف أم"، طا خرح به جابصا إلتثى 
وضاقت افظئاء افلماظغئ، تغث ذالإ السططات الاعظسغئ بمظح غععد تعظج المصغمغظ شغ ضغان غععد جعازات 
جفر تعظسغئ لجغارة طسئث الشرغئئ بةجغرة جربئ، ظاشغا أن غضعن ذلك تطئغسا طع الضغان الشاخإ. وبظاء سطى 
ذلك تساءل بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج: ألعثا التث غاةرأ سطغظا عثا العزغر 
شغطالإ بإدخال إخعاظه طظ سطعج ضغان غععد بةعازات جفر تعظسغئ؟! واجاثرك الئغان صائق: ق غرابئ شغ 
ذلك، شالسططئ الاغ تمظع حئاب تجب الاترغر طظ الصغام بفسالغات تساظعخ المسطمغظ وجغعحعط لظخرة 
اجاصئال  تعظج  تضام  سطى  أظضر  فظه  السسضرغئ  المتاضط  شغ  الاترغر  تجب  وتتاضط  شطسطغظ،  وتترغر  غجة 
ضان  طظ  بمطالئه  وغثلعا  سطغعا  جغاةرأ  أظه  حك  ق  السططئ،  عثه  طبض  جربئ،  بةجغرة  غععد  ضغان  سطعج 
بافطج غثحى ظطظا. وتعجه الئغان إلى افعض شغ تعظج بالصعل: إن جضعتضط سطى سراب طحروع الاطئغع طع 
الخعاغظئ شغ تعظج، وجضعتضط سطى اجاصئال تضاطظا لسطعج ضغان غععد، وجضعتضط سطى صغام جقوزة عثه 
التضعطات السمغطئ بمظع إخعاظضط شغ تجب الاترغر طظ الصغام بفسالغات ظخرة غجة أطام اساثاءات غععد، إن 
جضعتضط عثا عع الثي جرأ تضاطظا سطغظا وجرأ عثا العزغر المطئع لغططإ طظعط طا شعق خرط الصااد. وخاط 
الئغان طثاذئا سّرابغ ضغان غععد شغ تعظج بالصعل: إظظا ظثرك بأن ظّغاضط الاغ تثفعظعا تتئ غطاء الاطئغع، 
عغ تعشغر طقذ آطظ لطغععد الثغظ خاظعا الثطئ واغاخئعا أرض شطسطغظ، وإظظا سطى غصغظ بأن أتئارضط صث 
أسطمعضط بثظع أجض دولاضط السسضرغئ، وإظظا شغ تجب الاترغر طعصظعن بجوال سطّعضط لطمرة البالبئ شغ افرض، 
اَعُة  َّ ُم ال شعثا وسث اهللا الثي صال ﴿َوإِْن ُعْدُيْم ُعْدنَا﴾، وبحرى رجعله سطغه الخقة والسقم الثي صال: «َال َتُق
ُ َأْو  َ َ ُل اْل َُق َ ِ َ َّ ِ َوال َ َ ْ َوَراِء اْل ُّ ِم ِد ََِئ اْلَُه ْ َن َحَّى َ ُ ِل ْ ُ ْ اْل ْقُُلُه َ َد َ َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ َحَّى َُقاِتَل اْل

ِد». ِ اْلَُه َ ْ َش َقَ َفِإنَُّه ِم ٌّ َخْلِفي َفََعاَل َفاْقُْلُه ِإالَّ اْلَغْ ِد ا َيُه َ ِ َه َّ  َ ُ َا َعْ ِل ْ ُ َا ُم َ َّ ال

وألماظغا  وشرظسا  برغطاظغا  شعثه  أغثغعط.  سمض  طظ 
شغ  السطمغغظ  المازاعرغظ  اجاعثاف  بإداظئ  اضافئ 
السراق، شعجعئ بغاظا تتثغرغا حثغث الطعةئ لرئغج 
إغاه  ططالئئ  المعثي  سئث  سادل  المساصغض  التضعطئ 
بدمان إبصاء صعات "التحث الحسئغ" بسغثا سظ طعاصع 
اقتاةاج، شعض ترك جاضظا؟! أطا جفغر اقتتاد افوروبغ 
شغ السراق طارتظ ععث شصث سطص سطى افتثاث الاغ 
تخطئ شغ جاتئ الثقظغ وجسر السظك وجط بشثاد، 
الاغ راح ضتغاعا ظتع ٢٥ حثخا وأخغإ أضبر طظ ١٢٠ 
آخرغظ، طع إتراق خغام المازاعرغظ، سطص صائق شغ 
تشرغثة سطى تسابه شغ "تعغار"، إظه "غاضإ وغحسر 
بالتجن السمغص سطى جرائط الصاض"، طاسائق: "طظ عط 

المثربعن التصغصغعن؟".
سطغعا  تمطغه  طا  أعمطئ  شإظعا  الضاشرة،  أطرغضا  وأطا 
اقتفاصغئ افطظغئ طع السراق واضافئ بتخ السططات 
والصغام  طئضرة  اظاثابات  إجراء  سطى  السراصغئ 
السظش  أسمال  إظعاء  إلى  داسغئ  اظاثابغئ،  بإخقتات 
وأسربئ  الصاطى،  طؤات  خطفئ  الاغ  المازاعرغظ  ضث 
سظ صطصعا (السمغص)! وصث جئص أن أصر طةطج الظعاب 
زسجسئ  بمعجئه  غمظع  بافغطئغئ  صاظعظا  افطرغضغ 
اقجاصرار افطظغ والسغاجغ واقصاخادي شغ السراق، 
أو  الئقد  داخض  السئث  غتاولعن  طظ  جمغع  وغحمض 
خارجعا طمظ غاطصعن دسما أجظئغا بسصعبات أطرغضغئ 
شرض  إلى  تراطإ  الرئغج  الصاظعن  وغثسع  خارطئ، 
شعض  واقجاصرار...  السقم  غعثد  طظ  سطى  سصعبات 
أطظ الظاس بفدض ذلك الصاظعن؟! وإذن، ق وجعد لما 
غسمى بالمةامع الثولغ سظث تطعل أزطئ شغ بطث طا 

إق بصثر طا غتصصه تثخطه طظ طخالح لثوله خاخئ.
باتئ  شإظعا  المساصغطئ،  المعثي  سئث  تضعطئ  وأطا 
تحضغض  ولتغظ  الغعطغئ،  لفسمال  تخرغش  تضعطئ 
أغدا.  الةثغث  الئرلمان  ببصئ  تتزى  جثغثة  تضعطئ 
لمظاصحئ  طسامرة  الئرلمان  اجاماسات  تجال  وق 
بما  الةثغث  اقظاثابات  صاظعن  سطى  أجرغئ  تسثغقت 
غظسةط وحروط الحارع المظافخ، وجغاط الاخعغئ 
السغاجغئ  الضاض  وتئصى  المصئض،  الحعر  سطغه 
طاأرجتئ بغظ الدشط الةماعغري وإراداتعا الثاخئ. 
سطى  باإلجماع   ١٢/٥ الثمغج  الاخعغئ،  تط  ولضظ 
صاظعن المفعضغئ السطغا المساصطئ لقظاثابات، وظصض 
"إن  صعله:  التطئعجغ  طتمث  الئرلمان  رئغج  سظ 
طظ  جغضعظعن  الةثغثة  اقظاثابات  طفعضغئ  أسداء 
الصداة، وجغاط اخاغارعط وشص صرسئ". (التثث). عثا 
الةماعغر  طظ  جطفا  المرشعضئ  التضعطئ  جعئ  طظ 

الشاضئئ، وأغطإ الزظ أظعط جغرشدعظه.
وشغ الثاام، شإظظا ظرى أن الطرغص ق غجال حاصا صئض 
غاخعر  وق  الحسئغئ،  المطالإ  تتصغص  إلى  العخعل 
خثور  سطى  جبمئ  الاغ  الفاجثة  الطئصئ  اظستاب 
١٦ ساطا بئساذئ. فجئاب لغج آخرعا غغاب  الحسإ 
المظادغظ  تحئث  أو  العاسغئ،  الةماعغرغئ  الصغادة 
الثغمصراذغئ  والتطعل  الرأجمالغ،  بالمئثأ  بالثقص 
الاغ  وأتضاطه  وسصغثته  اإلجقم  لعاصع  المظاصدئ 
غثغظ بعا السراصغعن. وظسأل اهللا جئتاظه وتسالى أن 
بما غتصص لعا جسادة الثظغا  غمظ سطى أطئ اإلجقم 
الثغر  شغه  الثي  التظغش  لحرسه  باقتاضام  واآلخرة 

 والسجة والضراطئ

الثولئ  طططإ  ططإ  شغ  وصع  أظه  ضما  والاصسغط. 
شغ  المظثرذغظ  طظ  ججء  لثى  تسظغ  الاغ  المثظغئ، 
التراك إبساَد السسضر سظ السغاجئ، وسظث الةجء اآلخر 
إبساد افغثغعلعجغا سظ المطالإ، وشغ ضطاا التالاغظ 
لغسئ  الثطفغئ  أن  غئثو  إذ  اإلجقم.  عع  المساعثف 
راج  وطا  الشرب  بفضر  وتأبرًا  العاصع  طظ  اجاظئاذًا  إق 
العاصسغئ  بسئإ  إلغه  تعخطعا  طما  "اإلجقطغغظ"  بغظ 
طظ  طرت  سثغثة  تةارب  شغ  شحطعط  بسث  ظاائب  طظ 
أن السسضر غةإ أن غئاسثوا أو ُغئسثوا سظ السغاجئ، 
وأن التضط المثظغ شغ الئقد عع التض، وأن الةغعش 
شغ الئقد اإلجقطغئ ق خغر شغعا، إذ عغ دائمًا رعظ 
الشرب،  شغ  بأجغاده  المرتئط  الزالط  التاضط  إحارة 
ضما أظعا تخطش شغ ضض اظافاضئ حسئغئ سطى الزطط 
وعع  المسائثغظ،  الطشاة  التضام  طع  دوطًا  والفساد 
طا تثث سطى جئغض المبال شغ طخر وصئض ذلك شغ 
طا  طع  الخثام  لتزئ  شغ  اإلظصاذ  جئعئ  طع  الةجائر 
غرغثه الحسإ المسطط، وذلك أن "اإلٍجقطغغظ" ضادوا 
لعق  الةجائر  شغ  التضط  إلى  "دغمصراذغًا"  غخطعا  أن 
"الاةربئ  جمغ  طا  أجعدعا  الثغظ  السسضر،  تثخض 
الخظادغص  سئر  شسًق  وخطعا  إظعط  بض  الثغمصراذغئ"، 
تثخطعا  السسضر  ولضظ  طخر،  شغ  التضط  جثة  إلى 
وتالعا  اإلخعان  طرحح  وأزاتعا  طةثدًا  السمطغئ  شغ 
دون ظةاح السمطغئ، أي تالعا دون بصاء َطظ اخاارعط 

الحسُإ شغ السططئ.
ولضظ إذا سطمظا أن الةغعش ساطًئ عغ الاغ تمبض أعض 
الصعة شغ ضاشئ الئطثان، وأن ذطإ الظخرة طظ أختابعا 
شغ بقد المسطمغظ طظ أجض إصاطئ تضط اإلجقم إظما 
غضعن طظ عثه الةغعش، وعع طا غئثو شغ ظزر ضبغر 
طظ "اإلجقطغغظ" المعلسغظ بالفضر الثغمصراذغ شضرًة 
خغالغًئ جثغفًئ طبغرة لطسثرغئ والدتك، طع أظعا تضط 
حرسغ، وإذا سطمظا أن الشرب بسثطا أزاح اإلجقم سظ 
عثه  أظصاضعا  سطى  أظحأ  بط  الثقشئ،  بعثم  التضط 
سمث  إظما  اآلن،  المعجعدة  العجغطئ  العذظغئ  الثول 
له،  المعالغظ  لطسسضرغغظ  سمطغاً  التضط  تسطغط  إلى 
بعاجعئ طثظغئ. وإذا سطمظا أغداً أن السصطغئ السسضرغئ 
ق تخطح لاسغغر الحأن السام، وأظعا تثاطش سظ السصطغئ 
السغاجغئ، إذا سطمظا ضض ذلك، وخطظا إلى طسرشئ جئإ 
الغعم.  المطئات  عثه  شغ  ووصعسعط  المسطمغظ  زلئ 
إظما  التضط  أخث  ضغفغئ  شغ  الحرسغ  التضط  أن  سطماً 
عع ذطُإ ظخرة طظ غماطك الصعة الفسطغَئ شغ الئقد، 
وعع الةغح، وذلك طظ أجض إصاطئ الثولئ سطى أجاس 
اإلجقم شغ بقد المسطمغظ وضمان بصائعا، وعثا عع 
لغسئ  اإلحضالغئ  عثه  أن  إق  الختغح.  الحرسغ  التض 
شصث  المسطمغظ،  بقد  شغ  العتغثة  المسدطئ  عغ 
ث الشرب بسثطا اجاطط الئقد تدطغَض افطئ وخطَط  تسمَّ
طظاتغ  ضاشئ  شغ  المسطمغظ  أذعان  شغ  المفاعغط 
التغاة وسطى جمغع المساعغات، وذلك بعاجطئ التضام 
السمقء وأذظابعط الثغظ باتعا التاجج افول أطام تـَمطئ 
أطاظِئ إسادِة افطئ إلى دغظعا وطضاظاعا وجابص طةثعا، 
عثه السعدة إلى اإلجقم الاغ ق تسظغ سظث َطظ طظَّ اهللا 
سطغعط بفعط ذرغصئ السعدة إلى الثغظ وتختغح طسار 
الخراط  سطى  ووضسعا  السضئ  إلى  وإسادتعا  افطئ 
المساصغط جعى إصاطئ دولئ الثقشئ طةثدًا، الاغ بعا 
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الظععض باقصاخاد، واجارجاع افطعال المظععبئ الاغ 
الئطالئ  طحضطئ  وتض  غساردعا،  ضغش  غسرف  إظه  صال 
شغ أوجاط الحئاب، وبسث طظزعطئ الاسطغط،... وغغر 
ذلك طظ الاتثغات. سطمًا أظه تردد سطى لساظه طرارًا 
السطمغ  التراك  عثا  أن  اقظاثابغئ  التمطئ  خقل 
الئقد  لغثطص  المظاجإ  العصئ  شغ  جاء  المئارك 
والسئاد طظ السخابئ الاغ سئبئ بمصثرات الةجائر. وإذ 
خرح الرئغج الةثغث أغدًا شغ تظاغط طع المآجسئ 
طظ  وأن  جثغثة"،  "ججائر  إظحاء  غرغث  أظه  السسضرغئ 
خقتغات  طظ  غتث  دجاعري  تسثغض  إجراء  أولعغاته 
الرئغج "اإلطئراذعرغئ" وإدخال تشغغرات جثرغئ سطى 
صاظعن اقظاثاب، شإن الئطث صث غضعن سطى طعسث طع 
شخعل جثغثة طظ الاتعقت والاةارب سطى الحسإ! 
وعض غماطك تئعن تصًا طفاتغح الاشغغر شغ الةجائر؟

وخطئ  السسضرغئ  المآجسئ  بأن  عظا  الاثضغر  وجإ 
إلى عثه المتطئ (تظزغط اقظاثابات الرئاجغئ) بسثطا 
السغاجغئ  الساتئ  شغ  بصطعا  بضض  ألصئ  صث  ضاظئ 
الفرغص  الةجائري  افرضان  رئغج  خطابات  خقل  طظ 
طثاطش  طظ  البضظات  طظ  المااالغئ  خالح  صاغث  أتمث 
المعاد  وبافسغض  أحعر،  سئر  السسضرغئ  الظعاتغ 
تضط  الثي  بعتفطغصئ  إلزاتئ  السقصئ  ذات  الثجاعرغئ 
الةجائر سحرغظ ساطًا، سظ المحعث، وذلك بسثطا صام 
بدرب الثخعم وظساعط بأذظاب اقجاسمار الفرظسغ 
وباعغؤئ افجعاء واطاخاص غدإ الظاس شغ الحارع 
وتصطغص زخط التراك لصئعل رؤغئ جططئ افطر العاصع 
"السططئ  جمغ  طا  إظحاء  سئر  بط  لطتعار،  ظثوة  سئر 
السثل  وزغر  برئاجئ  لقظاثابات"  المساصطئ  العذظغئ 
افجئص طتمث حرشغ الاغ ضاظئ تاعغةًا لما تمثخ 
سطى  صادعا  الاغ  والعجاذئ  التعار  عغؤئ  جععد  سظ 
طثى أجابغع العزغُر السابص ضرغط غعظج. طظ خقل 
الَتراك  "طراشصئ"  شضرة  تئظغ  خقل  وطظ  ذلك  ضض 
والاتثغر  اظطقصاه  طظث  لمطالئه  اقجاةابئ  وخثسئ 
الثجاعري  المسار  إلى  السعدة  تأجغض  سعاصإ  طظ 
وطظ طثاذر سثم اقجاصرار، تمضظئ السططئ الفسطغئ 
بالئطث  الممسضئ  السسضرغئ  المآجسئ  شغ  المامبطئ 
المرجعطئ  الطرغص  خارذِئ  إطداء  إلى  العخعل  طظ 
راشدًئ  الرئاجغئ،  اقظاثابات  إجراء  شغ  أوقً  المامبطئ 
بض  الثخعم،  بعا  ذالإ  لطالما  اظاصالغئ  طرتطئ  أغئ 
أجالغإ  وطساثثطًئ  طعسثعا  شغ  إجراءعا  طساسةطًئ 

ذضغئ شغ إخفاء دورعا شغعا.
أطا طظ جاظإ التراك، شإظه صطسًا لظ غثعإ بسغثًا شغ 
تتصغص الاشغغر المظحعد. ولضظ غئثو أظه جعف غسامر 
لئسخ العصئ شغ اظازار طا جغصعم به الرئغج الةثغث 
طظ إجراءات ططمعجئ لاتسغظ افوضاع وتتصغص "طث 
غثه إلى التراك الحسئغ" ضما وسث. ضما غمضظ الصعل 
بالةمطئ إن التراك الحسئغ شغ الةجائر وصع شغ ططإ 
تخر الفساد شغ السطع سطى المال السام دون غغره، 
وشغ ططإ تسصغش اقظاماء والعقء والععغئ بالفضرة 
ذلك،  سطى  الثولئ  بظاء  وإسادة  العابطئ،  العذظغئ 
طاةاعًق طسألئ اجارجاع بض تفسغض الععغئ التصغصغئ 
وظزاطًا  سصغثًة  اإلجقم  شغ  المامبطئ  الئقد  فعض 
الصعة  سعاطض  تفسغض  سثَم  غسظغ  طا  وعع  لطتغاة. 
المساعَثشئ  اإلجقطغئ،  افطئ  شغ  الضاطظئ  التصغصغئ 
رذطئ  الحَّ بعثه  الشربغ  المساسِمر  طظ  أخًق 

تامئ: اقظاثابات الرئاجغئ شغ الةجائر عض ظةتئ السططئ ...

َوَرِضيُت لَُكُم األِْسالَم ِديناً﴾.
غا إخعتغ افسجاء، إن عثا الثي غتخض أظئأظا به الظئغ 
 َّ َُع ْ : َسْظ َأِبغ َجِسغٍث اْلُثْثِرّيِ َسْظ الظَِّئّغِ  َصاَل: «َلَ
 ْ َراٍع َحَّى َل ًا َوِذَراعًا ِبِ ًا ِشْ ْ ِشْ ُ َل اَن َقْ َ  ْ َ َم ُد َسَ َل اللَِّه، اْلَُه . ُقْلَا: َا َرُس ْ ُه ُ ِْعُ ٍّ َت َ َض ْ ا ُج َدَخُل
التثر  شالتثر  سطغه)،  (طافص   « ْ َ َف َقاَل:  ؟  اَر َ َوالَّ

طظ طضر الفاجثغظ. 
إن المحاضض الاغ تتثث شغ بقد المسطمغظ، وطظعا 
طا غثص السقصئ بغظ الرجض والمرأة عغ بسئإ غغاب 

جططان اإلجقم الثي غطئص أتضام الحرع اإلجقطغ.
إن اهللا تسالى صث أظجل تحرغساً غعجث الاعازن بغظ افزواج 

الئحرغئ؛ إن عط اتئسعه ظةعا، وإن خالفعه عطضعا.
أتضاطه  شغ  الامغغج  غسرف  ق  اإلجقطغ  الاحرغع  إن 
طططصاً، غغر أن ذلك ق غسظغ أظه غةسض لطظاس جمغسعط 
تضماً واتثًا شغ ضض صدغئ، بض غراسغ أوخاشاً طسغظئ سظث 
الاحرغع تقئط واصع الصدغئ المراد سقجعا. شمبًق تغظ 
ظزط سقصئ الرجض بالمرأة قتر شغ أتضاطه وخفغ 
المسألئ،  بعثه  المئاحر  لاسطصعما  وافظعبئ  الثضعرة 
شةاء بأتضام تاسطص بالمرأة تثاطش سظ أتضام الرجض 
سعرة  سظ  تثاطش  الرجض  سعرة  شةسض  اقسائار،  بعثا 
المرأة، وخخعا بأتضام التغخ والظفاس والعقدة، إذ 
افخض  وجسض  ذلك،  تصادغ  الةسثغئ  بظغاعا  ذئغسئ 
أن  غةإ  وسرضاً  بغئ  وربئ  أطاً  تضعن  أن  المرأة  شغ 
والظفسغئ  الةسثغئ  اجاسثاداتعا  ذئغسئ  إذ  ُغخان، 
المثاطفئ سظ الرجض تصادغ ذلك. وشغ المصابض أوجإ 
ورساغئ  والسغال  المرأة  أطر  سطى  الصغام  الرجض  سطى 
حآوظعط وأوجإ سطغه الظفصئ لعط، ولما صسط المغراث 
أسطى أتغاظاً لطثضر طبض تر افظبغغظ طراسغاً طا أوجئه 
سطى الثضر طظ الظفصئ سطى المرأة. شعثا اقخاقف شغ 
افتضام ق غسث تمغغجًا بغظ الظاس بض عع وضع لفطعر 
شغ طعضسعا وسقج ختغح لطمسألئ، شالتثر التثر غا 
رضغاط  إن  الاغ  السثو  طثططات  طظ  السعدان  أعض 

بعا تعجإ غدإ اهللا سطغضط.
إن المرأة شغ الشرب تؤظ طظ جعر الظزام الرأجمالغ 
وتحارى،  تئاع  جطسئ  سظثعط  وعغ  الظاظ،  الضاشر 
رطععا  وضئرت  ذبطئ  إذا  تاى  الرجض  بعا  وغاماع 
ضبر  لثا  المعت،  تاى  والمسظغظ  السةجة  دور  شغ 
سظثعط اإلجعاض وصاض الظساء وتسثغئعظ، شثرجئ 
اتفاصغئ  ذلك  سظ  شظاب  المرأة،  سظ  تثاشع  طظزمات 

جغثاو شجادت الطغظ بطئ.
دولئ  عغ  إظما  الضاشر  الشرب  سئث  غعصش  الثي  إن 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئًا إن 
وتظحر  سروحعط،  تظسش  جعف  الاغ  وعغ  اهللا،  حاء 
لَِك َعلَى 

ٰ
اإلجقم لطسالمغظ رجالئ عثى وظعر ﴿َوَما َذ

 ﴾بَِعِزيٍز ِ اّبَ

إن افطئ اإلجقطغئ الغعم تسغر شغ ذرغصعا لضسر صغعد 
رغط  جطثتظا،  أبظاء  طظ  وسمقئه  الضاشر  الشرب  عغمظئ 
وسعرة الطرغص والمسعصات الاغ غدسعا السثو لغبئط 
الثغظ  اإلجقطغئ،  افطئ  أبظاء  طظ  المثطخغظ  عمط 
أطاعط  أطةاد  إسادة  أجض  طظ  وظعارًا  لغقً  غسمطعن 
الضاشر  الشرب  ظض  ولضظ  اإلجقطغئ،  التغاة  واجاؤظاف 
السثو الطثود لطمسطمغظ غسمض بضض طا أوتغ طظ صعة 
لغتعل دون سعدة افطئ اإلجقطغئ إلى جابص طةثعا، 
لثلك سمث إلغةاد صادة طبصفغظ بأشضار السطماظغئ طظ 
أبظاء جطثتظا، درجعا شغ طساعثعط وجاطساتعط، لغاط 
سئر  وتطئغصعا  بقدظا،  إلى  الشربغئ  البصاشئ  تخثغر 
اجاقم  بسث  وذلك  الثولغئ  والمساعثات  اقتفاصغات 

السططئ والاشطشض شغ طفاخض الثولئ.
الشرب  سمض  السعدان  شغ  البعرة  صاطئ  سظثطا  ِلثلك 
الضاشر (أطرغضا - المةطج السسضري، واقتتاد افوروبغ 
- صعى الترغئ والاشغغر)، سمض سطى جرصئ البعرة، سئر 
صظعاته اإلسقطغئ؛ بغ بغ جغ، والفرظسغئ ٢٤، والصظعات 
الاغ تثثم طخالته، طبض الةجغرة والسربغئ والتثث... 
شأخئح غطمع وغئرز طظ غثثطعن أجظثته طظ السطماظغغظ 
واضتًا  ذلك  ضان  وصث  الشربغئ،  بالبصاشئ  المدئعسغظ 
صعى  اجاقم  بسث  الظعار،  رابسئ  شغ  الحمج  وضعح 
الترغئ والاشغغر (صتئ) لطتضط، طظ خقل تخرغتات وزراء 
(صتئ) المسادغئ لقجقم وأعض السعدان، الاغ ظحرت 
شغ وجائض اإلسقم؛ وطظعا طا ظحرته وضالئ افظاضعل 
(السعدان غسطظ اظدماطه إلى ضاشئ اقتفاصغات الثولغئ 
وإلشاء صاظعن الظزام السام وإجراء تسثغقت ججئغئ سطى 

الصاظعن الةظائغ، وشص تخرغح لعزغر السثل).
وتسث اتفاصغئ جغثاو ضمظ اقتفاصغات الاغ خرح وزغر 
السثل بالمخادصئ سطغعا وتعصغسعا، وعغ تسظغ تئظغ 
الصغط الشربغئ الفاجثة، وظمط التغاة الشربغئ شغ السقصئ 
إلى  اقتفاصغئ  عثه  بظعد  وتآدي  والمرأة،  الرجض  بغظ 
ظسش افتضام الحرسغئ شغ صاظعن افتعال الحثخغئ، 
بغظ  والمساواة  الجواج،  سصث  شغ  العلغ  إلشاء  وطظعا 
الرجض والمرأة شغ المغراث، وإلشاء الصعاطئ لطرجض سطى 
المرأة، والمساواة بغظعما شغ الطقق والجواج، وإلشاء 
والسماح  الجوجات،  تسثد  وطظع  الطقق،  شغ  السثة 
لطمرأة المسطمئ بالجواج طظ ضاشر،... شعض عثا طا خرج 

َال َساَء َما يَْحُكُموَن﴾
َ
البعار طظ أجطه؟! ﴿أ

خار الُحثوذ بُسرشعط ُتِرغًئ  
غافاخرون بعا سطى اإلسقم

الشرب  طظ  حغء  فخث  بتاجئ  لغسعا  المسطمغظ  إن 
الثغظ  وحسائر  الحرسغئ  افتضام  غثص  شغما  الضاشر، 
والسئادات، شصث أضمض اهللا تسالى دغظه، وأتطَّ ظسماه، 
﴿الَْيْوَم  تسالى:  اهللا  صال  دغظًا،  اإلجقم  لظا  ورضغ 
نِْعَمتِي  َعلَْيُكْم  ْيَمْمُت 

َ
َوأ ِديَنُكْم  لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ

السقصئ بني الرجض واملرأة ظزمعا الططغش الثئري 
ولغج الشرب الضاشر

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ الخادق سطغ طعجى (أبع طتمث)ـ 

تامئ ضطمئ السثد: لظ غتصص المتاةعن أعثاشعط ...

صام وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، بإطارة افجااذ: سئث اهللا سئث الرتمظ – سدع طةطج وقغئ السعدان، 
افزرق –  سبمان  الحغت:  بجغارة  الاترغر،  تجب  سدعا  الطغإ –  الخمث  وسئث  طتمعد،  بّطه  افجااذان:  غراشصه 
اقبظغظ  غعم  شغ  وذلك  العغؤئ،  سدع  افزرق –  تمث  الحغت:  طسغاه  وشغ  الصدارف،  وقغئ  سطماء  عغؤئ  رئغج 
٢٠١٩/١٢/٠٩م، (بمسغث) الحغت سبمان افزرق. وصث بتث الطصاء صداغا افطئ المساخرة، وطثاذر السطماظغئ، 
والاغ ق غمضظ أن تظاعغ إق بسعدة التضط بما أظجل اهللا شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وعثا 
غطصغ طسؤعلغئ ضئرى شغ أسظاق المسطمغظ وبثاخئ السطماء، وربئ افظئغاء، الثغظ سطغعط تئغان التص، والسمض سطى 
وأد الفاظ شغ طعثعا، وبثاخئ شاظئ الحرق الاغ بثأت تطض برأجعا شغ ظض غغاب اإلجقم. وصث أبظى الحغثان 

سبمان افزرق وتمث افزرق سطى زغارة العشث وبّمظا جععد تجب الاترغر، وسزط المسؤعلغئ الاغ غصعطعن بعا.

وفد من حزب التحرير/ والية السودان
يزور رئيس هيئة علماء القضارف

وزير سياحة تونس يبحث عن مالذ آمن ليهود الغاصبين!



افربساء ٢١ طظ ربغع اآلخر ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٦٥

اشااح وضغض وزارة الثاخطغئ الفطسطغظغئ، غعجش ترب دورة تثرغئغئ تعل اتفاصغئ جغثاو، وظصض ترب تتغات رئغج 
العزراء، طتمث احاغه لطتدعر، طآضثًا سطى أن اظدمام شطسطغظ إلى اتفاصغئ جغثاو شغ افول طظ ظغسان ٢٠١٤ 
غمبض الاجاطاً طظا ضثولئ شطسطغظ بالمساواة بغظ الرجض والمرأة ووصش ضاشئ أحضال الامغغج ضث المرأة وتماغئ 
تصعصعا، بثورعا أحادت طارغج جغمعظث طثغر طرضج عغؤئ افطط الماتثة باساون وزارة الثاخطغئ طسعط طآضثة 
سطى شثرعا بثولئ شطسطغظ تغث إظعا الثولئ العتغثة شغ الحرق افوجط الاغ وصسئ دون تتفزات سطى السثغث 
طظ اقتفاصغات وطظعا اتفاصغئ جغثاو. وسطغه شصث أضث تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعصسه: أن طا صاطئ به السططئ الفطسطغظغئ جرغمئ سزغمئ وترب طسطظئ سطى اهللا 
ورجعله، وسزط عثه الةرغمئ عع طا جسض الشرب الضاشر، غحغث وغفاثر بما صاطئ به السططئ، شالشرب غسطط أن 
الاعصغع سطى بظث واتث طظ اقتفاصغئ طضسإ له ضعن اقتفاصغئ طئظغئ سطى أجج غربغئ تثالش اإلجقم وتتارب 
أتضاطه شضغش التال والسططئ صث وصسئ سطغعا ضاططئ ودون تتفر! ولفئ الاسطغص إلى: أن صئعل السططئ بأن تةسض 
طظ ظفسعا رأس تربئ لمتاربئ افتضام الحرسغئ الماسطصئ بالمرأة ودون أي تتفر جعض الطرغص أطام الشرب 
وأدواته لغفرض بصاشاه وصعاظغظه سطى أعض شطسطغظ بضض خقشئ وجفعر، وشعق ذلك اجاماتئ السططئ شغ ذطإ 
رضا الةمسغات الظسعغئ بحضض شاح الئاب سطى طخراسغه أطام تطك الةمسغات لاخعل وتةعل وعغ تظفث جمعطعا. 
وخاط الاسطغص ططالئا أعض شطسطغظ: أن غرشسعا خعتعط شغ وجه السططئ الاغ جسطئ طظ ظفسعا أداة لطشرب 
غتارب بعا أعض شطسطغظ وأتضام اإلجقم، وأن غثرضعا سزط المآاطرة الاغ تتاك لعط وفسراضعط، صئض أن تظثر 

السططئ والشرب والةمسغات الظسعغئ أجرعط وتعثم بغعتعط وتعاك أسراضعط شغظثطعن وقت تغظ طظثم.

تسصغئا سطى طدغ بقبئ أجابغع سطى اخاطاف بططةغئ الظزام الئاضسااظغ فتث حئاب تجب الاترغر طع والثه 
المسظ، اسائر بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان: أن الظزام الئاضسااظغ غاساطض طع 
المسطمغظ الثغظ غطالئعن بالتضط بالصرآن والسظئ بعتحغئ، وق غعاط لترطئ الئغعت أو طراساة لطمسظغظ أو 
رتمئ المرضى والسةجة، شغ تغظ غصعم عثا الظزام بالاساذش طع المةرطغظ العظعد، وغمارس جغاجئ ضئط 
الظفج تةاه سثوان العظث شغ ضحمغر المتاطئ. ولفئ الئغان إلى: إّن الظزام الئاضسااظغ، طظ خقل اخاطاف الثغظ 
غظادون بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، غضعن صث اخاار السغر سطى خطا الطشمئ الاغ ضاظئ تتضط صرغح شغ 
طضئ... إن الظزام غثدع وغثسط أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، بغظما عع حثغث سطى المآطظغظ. وخاط الئغان طثاذئا 
المسطمغظ شغ باضساان بالصعل: إّن تضام باضساان غحظعن ترباً ق ععادة شغعا باضطعادعط دساة الثقشئ شغ 
جمغع أظتاء الئطث، دون الثعف طظ وسغث اهللا جئتاظه وتسالى، ضما أّن التضام الروغئدات ق غرتمعن المسطمغظ 
المثطخغظ الثغظ غطالئعن بالتضط بما أظجل اهللا جئتاظه وتسالى. لثلك غةإ سطى المسطمغظ المظخفغظ، طظ 

افطئ بساطئ رشع أخعاتعط لقظضار سطى التضام، طظ خقل المطالئئ بالاعصش سظ اضطعاد الثساة لطثقشئ.

وترغث ذلك طظه شسق، وق غاخعر أن تفار لط غسامع 
ولط غسئأ ولط غأخث (بثاذر) العشث افطرغضغ الثي زاره 
الثي  اآلخر  افطرغضغ  والعشث  الرجمئ،  شغ  طصره  شغ 

اجاثساه لمصابطاه شغ افردن!
ضما أن عثه الثوغقت اإلصطغمغئ الاغ تثسط وتساسث 
تفار طظث جظعات والاغ زادت طظ دسمعا له شغ تربه 
شغ  اقجامرار  طظعا  غاخعر  ق  ذرابطج  سطى  افخغرة 
دسمه لع سرشئ أن أطرغضا ترغث طظه إغصاف الترب شسقً، 
وتمطك  وترة  (طساصطئ  الثوغقت  عثه  ضاظئ  إذا  إق 

إرادتعا) وظتظ ق ظسرف صثرعا وطضاظاعا!!
تفار  تساسث  ظراعا  الاغ  الضئرى  الثولئ  عثه  وتاى 
بحضض رجمغ أو غغر رجمغ وعغ روجغا طا ضان لعا أن 
تاثخض شغ لغئغا لعق ضعء أخدر طظ أطرغضا وباظسغص 
وربما  شغعا،  ظفعذ  خاتئئ  لغسئ  روجغا  فن  طسعا 
الثقف  زغادة  الروجغ  الاثخض  بعثا  أطرغضا  أرادت 
أوروبا  ضحرق  أخرى  طظاذص  شغ  وروجغا  أوروبا  بغظ 
وطظاذص ضاظئ تابسئ لقتتاد السعشغغاغ الئائث. وربما 
أرادت أطرغضا طظ دخعل روجغا إلى تطئئ الخراع شغ 
طظاذص  طظ  بالثات  وبرغطاظغا  شرظسا  تثرج  أن  لغئغا 

ظفعذعما وطظعا لغئغا.
وظثحى أن غحاث الخراع وتماث الترب إلى زطظ أذعل 
وبدعء  الثط  سطى  ترضغا  دخعل  بسث  اهللا -  صّثر  ق   -

أخدر أطرغضغ أغداً ضما تخض شغ جعرغا.
وربما اجافادت أطرغضا طظ وجعد روجغا شغ لغئغا بأن 
تععط السالط والطغئغغظ بأن تدعرعا واعاماطعا بالمطش 
الطغئغ إظما عع طظ أجض وصعشعا شغ وجه أذماع روجغا 
شغ عثه المظطصئ، وطظ أجض طتاربئ (اإلرعاب) وطظه 

تظزغط الثولئ المعجعد شغ لغئغا.
وطتطغًا،  دولغًا  لغئغا  سطى  الخراع  عثا  اجامرار  وطع 
وطع احاثاد المسارك سطى افرض وزغادة تثة الترب 
زال  طا  الطغئغ  المحعث  شإن  افذراف،  بغظ  اإلسقطغئ 
طسصثًا وغاطدًا بسث عثه التروب وبسث عثه الثقشات 
وبغظ  جعئ  طظ  المتطغئ  افذراف  بغظ  واقظصساطات 
وتاى  أخرى،  جعئ  طظ  واإلصطغمغئ  الثولغئ  افذراف 
عثه الثسعات الماضررة طظ عظا وعظاك بعصش إذقق 
غغر  زالئ  طا  برلغظ  لمآتمر  الاتدغرات  وعثه  الظار، 
غغر  لتدعره  المثسعة  افذــراف  زالئ  وطا  واضتئ، 
ضان  بسثطا  طتثدة،  غغر  اظسصاده  وطعاسغث  طسروشئ، 
غاثاول أظه جغسصث شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر بط صغض 
شغ  جغسصث  اآلن  غصال  بط  افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ 

بثاغئ السالط المصئض.
شرخئ  إلسطاء  عع  اظسصاده  وتأخغر  تأجغض  ضان  وربما 
أخرى لتفار لتسط افطر سسضرغا، وعع طا أحرظا إلغه 

شغ بثاغئ المصالئ.
بافتثاث  تئطى  الصادطئ  والحععر  افغــام  زالــئ  وطا 
لغئغا  السجغجة  لئقدظا  السقطئ  اهللا  شظسأل  والمفاجآت، 
 وجائر بقد المسطمغظ، شعع ظسط المعلى وظسط الظخغر

تطش الظاتع وجئسعن ساطاً طظ الئشغ والزطط والسثوان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

اظسصثت صمئ دول تطش الظاتع شغ الساخمئ الئرغطاظغئ 
ساطًا  جئسغظ  طرور  بمظاجئئ  ٢٠١٩/١٢/٠٤م  شغ  لظثن 
سطى تأجغج تطش حمال افذطسغ المسروف اخاخارًا 
بتطش الظاتع، وُأظحأ التطش شغ السام ١٩٤٩م طظ دول 
حمال المتغط افذطسغ وعغ أطرغضا وضظثا وُطسزط 
ترضغا  إلى  باإلضاشئ  الرأجمالغئ  الشربغئ  أوروبا  دول 
لمعاجعئ خطر تساظط صعة روجغا الاغ تتعلئ آظثاك 
إلى اقتتاد السعشغاغ، والثي خار غاعجع شغ حرق 
الحغعسغئ،  شغعا  وُغطّئص  صغاجغئ،  بسرسٍئ  أوروبا 
لطثول  تطفًا  أظحأ  أْن  السعشغاغ  اقتتاد  لئث  طا  بّط 
الحغعسغئ الاابسئ له، وجسض طظ الساخمئ الئعلظثغئ 
دول  إلغه  وضّط  ١٩٥٥م،  السام  شغ  له  طصرًا  وارجع 
بالصعة،  الحغعسغئ  سطغعا  ُشرضئ  الاغ  أوروبا  حرق 
ُطظصسمًا  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  السالط  وأخئح 
بغظ ُطسسضرغظ، أتثعما رأجمالغ ُغمّبطه تطش الظاتع 
وارجع  تطش  ُغمّبطه  حغعسغ  واآلخر  أطرغضا،  بصغادة 

بصغادة اقتتاد السعشغاغ.
وشغ السام ١٩٩١م اظثبر اقتتاد السعشغاغ، وتتعلئ 
واظفرط  الرأجمالغئ،  إلى  الحغعسغئ  سظ  روجغا 
خطر  وزال  وجعد،  له  غسث  ولط  وارجع  تطش  سصث 
ضث  سسضري  تعثغث  أي  وجعد  واظافى  الحغعسغئ، 
دول تطش الظاتع، ولط غُسث عظاك أي ُطئّرر قجامرار 
وإظعاء  التطش،  تّض  المفروض  وضان  التطش،  وجعد 

تالئ المسسضرات الثولغئ.
التطش  إلشاء  طظ  بثقً  الشربغئ  والثول  أطرغضا  لضّظ 
اجاتثبئ سثّوًا جثغثًا لعا وعع اإلجقم، واتثثته 
لفطغظ  تخرغح  شغ  ذلك  وظعر  التطش،  لئصاء  ُطئّررًا 
تطش  جصعط  ُبسغث  ضقغج  وغطغ  لطتطش  السام 
طتض  تّض  اإلجقم  أّن  شغه  اسائر  والثي  وارجع، 
افخعلغئ  بأّن  وصال  الشرب،  ُطساداة  شغ  الحغعسغئ 
اإلجقطغئ باتئ أسزط خطر ُغعاجه الشرب، وتتّثث 
ضثلك صادة غربغعن سثغثون بعثا المسظى وطظعط 

ضغسظةر. عظري 
تطصائغًا  وعضثا تتّعل سثاء الشرب إلى اإلجقم تتعقً 
بسث جصعط الحغعسغئ، وعع وإن ضان طعجعدًا صئض 
ذلك، لضّظه أخث خعرة الاتالش السسضري والمعابغص 
الثولغئ، وطا تثخقت التطش شغ الئعجظئ والعرجك 
وضعجعشا والسراق وأششاظساان ولغئغا إق تأضغث سطى 

دوره اقجاسماري المسادي لطمسطمغظ.
ُطسادغًا  خطغئغًا  ١٩٩١م  السام  بسث  التطش  شأخئح 
بسث  التطش  وتعّجع  وُطئاحر،  واضح  بحضٍض  لقجقم 
أوروبا  دول  إلغه  شاظدمئ  افجاس،  عثا  سطى  ذلك 
الئائث  السعشغاغ  لقتتاد  تابسًئ  ضاظئ  الاغ  الحرصغئ 
ضروطاظغا وبطشارغا وبعلظثا والاحغك والمةر وغغرعا 
طظ دول أوروبا الحرصغئ، وبطس سثد الثول المظدعغئ 
شغه الغعم تسسًا وسحرغظ دولئ وطا زال صابًق لطجغادة.
وق غعجث بغظ أصطاب التطش وطآّجسغه اخاقف سطى 
سطى  اخاقف  بغظعط  غعجث  ولضظ  اإلجقم،  ُطتاربئ 
شأطرغضا  شغه،  اإلظفاق  وتةط  التطش  صغادة  ذرغصئ 
ُترغث طظ الثول افوروبغئ زغادة ظسئئ ُطساعماتعا 
المالغئ شغ التطش، بغظما تسسى شرظسا لاائعأ طضاظئ 
شغه،  وبرغطاظغا  أطرغضا  جاظإ  إلى  سطغا  صغادغئ 
أوروبغ  جغح  ُظعاة  وتحضغض  طظه  بالثروج  وُتعّثد 

لغضعن بمبابئ الئثغض سظ التطش، وعغ صث اظستئئ 
طظه بالفسض شغ السام ١٩٦٩م أغام دغشعل بّط سادت 

إلغه شغما بسث.
جرت  لظثن  شغ  افخغرة  التطش  صّمئ  اظسصاد  وُصئغض 
ُطحاتظات وُطظاضفات بغظ الرئغج الفرظسغ طاضرون 
ُطسّرضًا  طاضرون  شصال  تراطإ،  افطرغضغ  والرئغج 
التطش  دول  التطش: "إّن  صغادة  شغ  افطرغضغ  بالثور 
لط تسث تاساون شغ الصداغا السغاجغئ، والتطش الغعم 
أطرغضا  وإّن  دطاغغ،  أو  جرغري  طعت  تالئ  شغ  غمّر 
تاساطض بفاعر تةاه الاجاطاتعا شغ التطش"، شرّد سطغه 
تراطإ بسظش صائًق: "إّن التطش غآدي ُطعّمئ سزغمئ، 
التروب  طظث  لتماغاعا  أوروبا  شغ  أطرغضا  وإّن 
السالمغئ افولى والباظغئ، وق ترغث حغؤًا طظعا جعى 
طاضرون  تخرغتات  وإّن  سطغعا،  الاغ  افطعال  دشع 
عغ  شرظسا  وإّن  لطتطش،  ضئغرة  إعاظئ  وشغعا  ُطصرشئ، 
الثول  تظةح  ولظ  التطش،  طظ  الُمسافغثغظ  أضئر 
افوروبغئ شغ إظحاء جغح أوروبغ بثغض سظ الظاتع".

بّط اظئرى الرئغج الارضغ أردوغان ُطثاشسًا سظ التطش 
وُطعاجمًا طاضرون شصال: "غئثو أّن طاضرون عع المّغئ 
دطاغغًا ولغج التطش"، والشرغإ أّن أردوغان شغ رده 
طسطط  بطث  رئغج  ضعظه  غاظاجى  طاضرون  سطى  عثا 
رئغج  عع  الثي  التطش  طظ  ظفسه  عع  ُطساعثف 
تساشض  الشربغئ  والثول  شأطرغضا  شغه،  سدع  لثولئ 
صعة ترضغا وأراضغعا ذات المعصع اقجاراتغةغ المعط 
شالطائرات  لقجقم،  المسادغئ  التطش  أعثاف  لثسط 
أبظاء  ضث  غاراتعا  طظ  الضبغر  تحظ  افطرغضغئ 
المسطمغظ طظ صعاسث لعا سطى افراضغ الارضغئ، شطع 
عثا  طظ  قظستإ  بقده  صرار  غمطك  أردوغان  ضان 
التطش المسادي لقجقم والمسطمغظ شعرًا وطظ دون 
شغ  التطش  ارتضئعا  الاغ  المةازر  طظ  وضط  تأخغر، 
السراق وأششاظساان وشغ غغرعا طظ بقد المسطمغظ 
بثم بارد، وق ظظسى جرغمئ الخرب الئربرغئ الاغ صّض 
ظزغرعا شغ الاارغت سظثطا صاطعا شغ جربرظغاحغا ٨٠٠٠ 
ُطسطط شغ سثة أغام برساغئ صعات التطش الععلظثغئ.

جرغمئ  ذاته  بتث  عع  الغعم  الظاتع  تطش  وجعد  إّن 
بتص الئحرغئ، ولغج بتص المسطمغظ وتسإ، شعع 
ق  صعغئ  اجاسمارغئ  لثول  ُطاشطرس  سسضري  تضاض 
تتااج إلى تطش، وعع غصعم سطى أجاس طظ الزطط 
واقجاصعاء سطى الحسعب الدسغفئ، وُغمارس الئشغ 
جثغثة،  بخعٍر  اقجاسمار  سطى  والتفاظ  والسثوان 
لثلك ضان لجاطًا سطى دولئ اإلجقم المصئطئ أْن تسمض 
شعرًا سطى تفضغك التطش، وطظع صغام أتقف سسضرغئ 
السالط،  سسضرة  اجامرار  غسظغ  صغاطعا  فّن  اباثاء، 
شغه  ُغسغطر  دائط  سالمغ  غاب  صاظعن  شرض  وغسظغ 

افصعغاء سطى المسادسفغظ.
إّن ظحر العثاغئ بغظ الظاس ق غضعن إق بصغام دولئ 
السثل الاغ ُتساطض جمغع الحسعب بالصعاظغظ وافظزمئ 
الثولئ  وعثه  بعا،  عغ  تاساطض  الاغ  ظفسعا  السادلئ 
أتث  غْحُك  ولط  سام،  افلش  سظ  زادت  لمثة  ُجّربئ 
طظ رساغاعا أزطئ ععغئ، وق حسر أتث داخطعا بالزطط 
والاتّغج. إّن عثه الثولئ عغ أطض السالط، إّظعا دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تتمض 

 السثل إلى الئحرغئ جمساء

سطى  السسضرغئ  سمطغاه  تفار  بثأ  أحعر  بماظغئ  صئض 
ذرابطج الاغ أذطص سطغعا اجط (الفاح المئغظ) وضان 
غاعصع أن غثخطعا شغ أصض طظ ٤٨ جاسئ، وضان غراعظ 
سطى أظخاره وخقغاه شغ بسخ طثن غرب لغئغا، وصث 
آلغات  طظ  اإلطضاظغات  طظ  الضبغر  السمطغئ  لاطك  تحث 
وطصاتطغظ وذخائر وتمقت إسقطغئ ودسائغئ. وطع طا 
طظ  وجغاجغ  وسسضري  طالغ  دسط  طظ  غاطصاه  ضان 
أذراف دولغئ وإصطغمغئ، شإن افطعر جارت سطى غغر طا 
ضان غرغثه طظ ظخر بض ضاظئ عثه المعاجعات السظغفئ 
والترب الحرجئ ذعال عثه افحعر البماظغئ، وضاظئ 
وطصاتطغه  وذخائره  آلغاته  شغ  الفادتئ  الثسائر  عثه 
الطغئغغظ طظعط وغغر الطغئغغظ. وطع اجامرار عثه الترب 
السااد  شغ  الضئغرة  خسائره  وازدغــاد  المثة  عثه  ضض 
والةظعد شإن تفار طا زال غتاول بإخرار واجاماتئ دخعل 
ذرابطج، تثشسه شغ ذلك رغئاه الةاطتئ شغ السغطرة 
والعخعل إلى التضط ولغج شغ طتاربئ اإلرعاب ضما 
شغ  وداسمغه  أظخاره  غععط  تفار  زال  وطا  غثسغ، 
اقظاخار  تطع  اقظاخار  غتصص  بأظه  والثارج  الثاخض 
شغ ضض حعر وشغ ضض أجئعع وضض غعم وضض جاسئ، 
وطا زال طسآولعه ووجائض إسقطه التربغئ غعاخطعن 
تربعط اإلسقطغئ باجغغش التصائص وتشغغر واصع المسارك 
ذعال  وأتادغبعط  تخرغتاتعط  باضرار  افرض  سطى 
عثه افحعر البماظغئ بأن طسرضئ دخعل ذرابطج صث 
تسمئ وأن جغحه صث دخض أطج ذرابطج أو غثخض 

الغعم أو غثخض غثا أو بسث غٍث وعضثا!!!
إن تفار غفسض ذلك شغ تربه اإلسقطغئ لغععط السالط 
والثول الثاسمئ له بأظه صث اظاخر شغ تربه وجغطر 
الرجض  عع  أخئح  صث  وأظــه  لغئغا،  طظاذص  ضض  سطى 
الصعي والتاضط الفسطغ لغتخض سطى طجغث طظ الاأغغث 
الثولغ والثسط السسضري والمالغ طظ الثول الثاسمئ 
له. وعع اآلن وشغ عثه افغام بالثات غسابص الجطظ 
وغتاول أن غتصص حغؤا طظ اقظاخار والسغطرة سطى 
افرض لغسئص طآتمر (برلغظ) وعع شغ وضع سسضري 
وجغاجغ غمّضظه طظ المحارضئ شغه، وأن غضعن تاضرًا 
تفاوض  ورصئ  ولثغه  الطغئغ  السغاجغ  المحعث  شغ 
صعغئ، ولصث قتزظا خقل افجابغع الصطغطئ الماضغئ عثا 
الاخسغث السسضري وعثه التثة شغ المسارك اإلسقطغئ 
والصاالغئ الاغ غحظعا تفار سطى ضض الةئعات، وغئثو 
أظه صث شسض ذلك بسث أن خثرت تخرغتات طظ أطرغضا 
غعصش  بأن  واإلصطغمغئ  الضئرى  افخرى  الثول  وبسخ 
تربه سطى ذرابطج وغسعد إلى المسار السطمغ والتض 
أن  وسرف  الرجالئ  شعط  صث  أظه  وغئثو  الافاوضغ، 
المططعب طظه عع اإلجراع شغ تسط المسرضئ لخالته 
وخالح افذراف الثاسمئ له. وق غفعط غغر ذلك طظ 
ردة شسض تفار سطى تطك الاخرغتات وتطك المطالئات 
بعصش إذقق الظار، إذ ق ُغاخعر أن ق غساةغإ تفار 
جادة  أطرغضا  ضاظئ  لع  الترب  بإظعاء  أطرغضا  لططإ 

تفرت وتجغغش إسقطه التربغ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث خادقـ 

النظام الباكستاني على خطا قريش في محاربة اإلسالم

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ ترضغا شسالغئ صراءة بغان ختفغ ظخرة فعطظا شغ ترضساان الحرصغئ الثغظ غساظعن 
افطرغظ سطى غث الظزام الخغظغ المتاض، وذلك تتئ سظعان "طظ جغظخر ترضساان الحرصغئ... طظ جغعصش 
الخغظ الزالمئ؟!" وذلك سصإ خقة الةمسئ الةمسئ، ١٦ ربغع اآلخر ١٤٤١عـ، المعاشص ١٣ ضاظعن افول/

دغسمئر ٢٠١٩م، شغ جئع طثن رئغسغئ.
• إجطظئعل - صظخطغئ الخغظ: ١٦:٠٠ • أظصرة - طسةث طغطغك خاتعن (بسث خقة الةمسئ)

• طرجغظ - طسةث أولع (بسث خقة الةمسئ) • أضظئ - طسةث أولع (بسث خقة الةمسئ)
• غازي سظااب - طسةث أولع (بسث خقة الةمسئ) • عاتاي - المسةث الخظاسغ (بسث خقة الةمسئ)

• إزطغر - طغثان ضعظاك غعم افتث ١٥ ضاظعن افول/دغسمئر (بسث خقة الزعر)

حزب التحرير/ والية تركيا
فعاليات قراءة بيان صحفي نصرة ألهلنا في تركستان الشرقية

تةّمع أصارب وأخثصاء السةظاء السغاجغغظ طظ طثاطش طثن روجغا شغ طعجضع شغ طئظى طرضج تصعق اإلظسان. 
وضان الصسط افضئر طظ جمغع المحارضغظ عّظ أطعات أسداء تجب الاترغر المساصطغظ. وذعئئ افطعات شغ الغعم 
ظفسه إلى اساخاطات اظفرادغئ شغ جمغع أظتاء المثغظئ وتاى بالصرب طظ جثران الضرططغظ شغ طعجضع. ووصش 
اآلباء شغ اقساخام بةاظإ جثران الضرططغظ لظتع ظخش جاسئ، تغث تّط بسث ذلك اتاةاز بسدعط. تةثر اإلحارة 
إلى أن طرتطئ جثغثة صث بثأت وعغ تعثف إلى إخفاء وجائض اضطعاد أسداء تجب الاترغر سظثطا بثأت أطعات 
السةظاء بإظعار رشدعظ لاسرض أبظائعظ لقضطعاد. تغث بثأت السثغث طظ وجائض اإلسقم الروجغئ بسرد 
صخص تطك السائقت، وإظعار جثاشئ اتعاطات التضعطئ لحئاب تجب الاترغر (باإلرعاب)، سطى الرغط طظ أن عثا 
ضان ظادرًا طظ صئض. وشغ العصئ ظفسه، شإن وضالئ اقجاثئارات الفغثرالغئ الروجغئ تتاول صثر اإلطضان التفاظ 
سطى العضع الراعظ شغما غاسطص باقظاصام طظ أسداء التجب، فن عثه العضالئ أخئتئ ططغؤئ بعثه الصداغا 
الةظائغئ. تغث تط اساصال أسداء طظ التجب شغ ١٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر شغ تغعطغظ وصازان وطعجضع، ضما 

وصسئ طعجئ جثغثة طظ اقساصاقت شغ طعجضع وتحغطغابغظسك شغ الثاطج طظ ضاظعن افول/دغسمئر.

اعتصامات لذوي شباب حزب التحرير المعتقلين في روسيا

توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية سيداو
هي جريمة عظيمة وحرب معلنة على اهللا ورسوله


