
ظحر طعصع (جئعتظغك، الثمغج، ١٨ رجإ ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٤/٥م) خئرا جاء شغه: "خرح الةظرال جمغرظعف 
الظائإ افول لرئغج جعاز افطظ الفثرالغ الروجغ، الغعم الثمغج شغ خاام اقجاماع الـ٣٢ لعغؤئ طضاشتئ 
(اإلرعاب) اإلصطغمغئ الاابسئ لمظزمئ حظشعاي لطاساون "طظ وجعئ ظزرظا شإن تجب الاترغر اإلجقطغ عع خطغر 
بسئإ تخرشاته وسصغثته، لعثا تط إسقظه طظزمئ إرعابغئ، ولعثا السئإ تط تسطغط الدعء سطغه بالثات، 
ولضظ عثا ق غسظغ أظظا ق ظسمض وظراصإ الاظزغمات افخرى". وأحار إلى أظه خقل اقجاماع شغ ذحصظث تط 
اتثاذ صرار بعضع آلغئ طظ اإلجراءات لمتاربئ تجب الاترغر اإلجقطغ. وأضث الةظرال أن جمغع الثول افسداء 
جاسمض بعثه اآللغئ. وأضاف جمغرظعف "خقل اقجاماع تط إظحاء طةمعسئ سمض طحارضئ تسمض سطى تتثغث 

ععغئ (اإلرعابغغظ) أو افحثاص المططعبغظ وإظحاء جةقت وصعاسث بغاظات لعط ولاترضاتعط".
: إذا ضاظئ "طظزمئ حظشعاي لطاساون" عثه تتعي أضبر طظ ٦٠٪ طظ جضان السالط، شصث تص لظا أن ظاساءل: 
عض السصغثة اإلجقطغئ شسق تحضض خطرا غاططإ تحث ضض ذاصات عثه الثول؟! ق ظسطط، شغما ظسطط، أن تجب 
الاترغر سظثه جغعش جرارة أو تاطقت ذائرات أو طغجاظغات سسضرغئ تئطس طؤات، أو سحرات ططغارات الثوقرات، 
شفغط إذن غاظادى عآقء الصعم سطى المضر ضث التجب وأبظائه الئررة الثغظ جقتعط العتغث عع إغماظعط باهللا 
سج وجض وسجطعط سطى اشاثاء دغظه بالمعب وافرواح؟ شاجائحروا أغعا المسطمعن خغرا، شعا أظاط ترون خظادغث 
الضفر غسارشعن أق ذاصئ لعط بصعة سصغثتضط التصئ الاغ صاطئ سطغعا السماوات وافرض، شعطط إلى السمض طع 
حئاب تجب الاترغر الساططغظ لظخرة عثا الثغظ وإلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة لاحع حمج 

اإلجقم سطى الئحرغئ، الاغ ذال لغطعا، وأزف بإذن اهللا شةرعا الةثغث شغ ظض سثل اإلجقم ورتماه.
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بصطط: افجااذ خطغفئ طتمث – افردن

رجعل  صعل  شغظا  لاتصص  ودولئ؛  خطغفئ  لظا  ضان  لع 
ِِه»  ََّقى  ْ َوَراِئِه َوُ َماُم ُجٌَّة َُقاَتُل ِم ا اإلِْ َ اهللا : «ِإنَّ
لعجثتط  عثا    اهللا  رجعل  تثغث  شغظا  تتصص  ولع 
لعثه  تماث  ظالط  ضض  غث  سطى  غأخث  المآطظغظ  أطغر 
افطئ بسعء، ولاتعلئ أتقم أطرغضا شغ حرق أوجط 
إلى  طاعجطغئ  حراضئ  شغ  أوروبا  وآطال  جثغث، 
خطغفئ  لظا  ضان  لع  بعا.  غفضرا  أن  بمةرد  ضعابغج 
َن  ُ ِل ْ ُ «اْل  : اهللا  رجعل  صعل  شغظا  لاتصص  ودولئ؛ 
أبع  رواه  َوالَّاِر»  اِء  َ َواْل ََإلِ  اْل ِفي  َثَالٍث  ِفي  ُشَرَكاُء 
داود. ولع تتصص ذلك لسادت خغرات أطاظا شغ الظفط 
والمسادن والشاز وغغرعا طظ بروات شغ باذظ افرض 
وسطى ظعرعا وشغ جمائعا، ططضغئ ساطئ فبظاء افطئ 
وإدارتعا  اجاثراجعا  سطى  الثولئ  تحرف  اإلجقطغئ، 
لخالح افطئ، وتعزع طظفساعا سطى ضض شرٍد طظ أبظاء 
افطئ بأظةع ذرغص. لع ضان لظا خطغفئ ودولئ؛ لاتصص 
 ْ ِه ادِّ َتَ ِفي   َ ُْؤِمِ اْل «َمَُل   : اهللا  رجعل  صعل  شغظا 
 ٌ ْ ُه ُع َى ِمْ ِد ِإَذا اْشَ َ َ ْ َمَُل اْل ُِفِه ْ َوَتَعا ِه ِ َوَتَراُح
َّى» رواه طسطط.  ُ َهِر َواْل َّ ِد ِال َ َ َتَداَعى َلُه َساِئُر اْل
ُه  ُ َْع دُّ  ُ َ َاِن  ْ اْلُ َ  ِ ُْؤِم ِلْل  َ ُْؤِم اْل «ِإنَّ   : وصعُله 
«ِإنَّ   : وصعُله  الئثاري.  رواه  َأَصاَِعُه»   َ َوَشَّ ا  ً الِم َْع َّ ال  َ ِم ِه  َعَلْ َردَّ  َلِقَُه  ِإَذا   ،ِ ِل ْ ُ اْل َأُخ   َ ِل ْ ُ اْسَْأَمَرُه اْل َوِإَذا   ، َ َذِل  ْ ِم  َ َ َأْح َأْو  ِِه  َحَّاُه  َما  ِل  ْ ِ ِ
رواه  َرُه»  َ َن اَألْعَداِء  َعَلى  َرُه  َ اْسَْ َوِإَذا  َلُه،  َح  َ َن
طع  المآطظغظ  أطغر  لضان  ذلك  تتصص  ولع  الئغعصغ. 
خعًظا  وأجعجتعا  وصداتعا  وأطرائعا  الثولئ  وقة 
وأسراضعا  ودطائعا  وضراطاعا  تصعصعا  شغ  لفطئ 
أن  لظا  لاتصص  ودولئ؛  خطغفئ  لظا  ضان  لع  وأطعالعا. 
غضعن خطغفاظا خغر خطش لثغر جطش طظ أطبال خطغفئ 
سظه  اهللا  رضغ  الخثغص  بضر  أبغ  افول  اهللا  رجعل 
آخث  تاى  الدسغش  سظثي  أصعاضط  «إن  صال:  الثي 
طظه  آخث  تاى  الصعّي  سظثي  أضسفضط  وإن  بتصه،  له 
سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  خطغفاه  بط  التص». 
اهللا  طال  طظ  ظفسغ  أظجلئ  وإظغ  «أق  صال:  الثي 
بمظجلئ ولّغ الغاغط؛ إن اجاشظغئ سففئ، وإن اشاصرت 
شغ  بشطئ  سبرت  «لع  صال:  والثي  بالمسروف».  أضطئ 
لعا  تسئث  لط  لط  اهللا،  غتاجئظغ  أن  لثحغئ  السراق 
الطرغص غا سمر». بط خطغفاه سبمان بظ سفان رضغ 
بمئاثع».  ولسئ  طّائع  أظا  صال: «إظما  الثي  سظه  اهللا 
بط خطغفاه سطغ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه وضرم 
اهللا وجعه الثي صال: «اتصعا اهللا شغ سئاده وبقده، 
إظضط طسآولعن تاى سظ الئصاع والئعائط» بط طظ 
صال:  الثي  اهللا  رتمه  السجغج  سئث  بظ  سمر  بسثعط 
«واهللا إظغ ق أسطغ أتًثا باذًق، وق أطظع أتًثا تًصا. 
شق  اهللا  سخى  وطظ  ذاساه،  وجئئ  اهللا  أذاع  طظ 
رؤوس  سطى  التإ  «اظبروا  صال:  والثي  له»،  ذاسئ 
المسطمغظ».  بقد  شغ  ذغر  جاع  غصال  ق  لضغ  الةئال 
لع ضان لظا خطغفئ ودولئ؛ لاتصص شغظا صعله : «َوِإنَّ 
ٍ ِفي  ٌ ُدوَن ُمْؤِم ُ ُمْؤِم اَل َ َ َواِحَدٌة، َال ُ ُْؤِمِ َ اْل ْ ِسْل ُ ، َوِإنَّ ْ َُه اٍء َوَعْدٍل َبْ ِل هللااَِّ، إالَّ َعَلى َسَ ِقَاٍل ِفي َسِ
َعزَّ  ِهللا  ِإَلى  ُه  َمَردَّ َفِإنَّ  َشْيٍء،   ْ ِم ِه  ِف  ْ َلْفُ اْخَ ا  َ َمْه

.« ٍد َّ َ َوَجلَّ، َوِإَلى ُم

خفعف  غرص  سجطه،  شغ  طاٍض  الاترغر  تجب  إن 
المسطمغظ، خطش طحروع الثقشئ؛ الاغ تطئص حرغسئ 
اإلجقم السزغط، وغفدح السمقء والمظاشصغظ الثغظ 
بالسطماظغئ  المحائغظ  السثو،  خش  شغ  غاثظثصعن 
وغخثون  اإلجقم،  دسعة  غتاربعن  الثغظ  الئشغدئ، 
المسطمعن  أغعا  سعًجا.  وغئشعظعا  اهللا،  جئغض  سظ 
الثجى،  شتمئ  الخئح  شدح  لصث  افظصغـاء:  افتصغاء 
وأدرضاط التصغصئ سطى وجععا، شمظ أجض إسقء ضطمئ 
اإلجقم، وطظ أجض إبطال الئاذض الثي عع ضغث جاتر، 
وق غفطح الساتر تغث أتى، اخطفعا خطش تجب الاترغر، 
واظخروا طحروع ظعداضط، طحروع الثقشئ الراحثة 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ أظض زطاظعا.
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ذضرغات  المسطمغظ  بقد  شغ  المعجَّه  اإلسقم  ُغتغغ 
التجغظ،  وطظعا  السسغث  طظعا  ضبغرًة،  وطظاجئات 
أعمغًئ  افضئَر  التثث  لضظ  أعمغاعا،  شغ  وتافاوت 
بأظعاسعا  اإلسقم  وجائض  تاشاشض  لطمسطمغظ  بالظسئئ 
الماسثدة سظ طةّرد ذضره، طع جئص إخرار، ذلك أن 
افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ طا عغ إق بمرٌة 
ُطّرٌة َشةَّئ طظ بمار ذلك التثث افضئر، وعثه افظزمئ 
تاتضط تتضماً طئاحرًا أو غغَر طئاحر شغ وجائض اإلسقم 

ضاشًئ، شاتعل بغظعا وبغظ ذضره أو اإلحارة إلغه.
عع  لطمسطمغظ  بالظسئئ  أعمغًئ  افضئُر  التثث  عثا 
زوال ظزام الثقشئ، الثي ساش المسطمعن شغ ظطه 
سجغجغظ طضّرطغظ صروظًا ذعغطئ طاقتصئ، وعع تثث 
ألغط ِلما ترّتإ سطغه طظ غدإ اهللا جئتاظه وتسالى 
َلّما اباسَث المسطمعن سظ تتضغط حرع اهللا جئتاظه، 
وسظ جغادِة الحرع شغ تغاتعط، وعع التثث افضبر 
أعمغًئ ِلما أخاَب المسطمغظ بسثه طظ تفّرق وتمّجق، 
الضفر  دول  طظ  فسثائعط  تسّطط  طظ  تئسه  وطا 
واإلعاظئ،  اإلذقل  خظعف  شساطععط  رصابعط،  سطى 
برواتعط،  غسطئعا  أن  صئض  وسجتعط  ضراطاعط  جطئعا 
شعا عع تال المسطمغظ الغعم؛ أرواٌح ُتجعص، ودطاء 
جال  أغظما  ُتظعإ،  وبرواٌت  ُتظَاعك،  وأسراض  تةري، 
شاطك  وخفظا،  الاغ  التال  تطك  رأى  بظاظرغه  المرُء 
والئعجظئ  الحغحان  وتطك  شطسطغظ،  وعثه  ضحمغر 
سظ  أطا  السراق،  وعثه  أششاظساان  وتطك  والعرجك، 
الغمظ  شاطك  ترج،  وق  شتّثث  السربغ)  (الربغع  بقد 
شطغسئ  المسطمغظ  بقد  باصغ  أطا  جعرغا،  وعثه 
بعا  غاتضط  جمغُسعا  المسطمغظ  شئقد  تاقً،  أتسظ 
رصاب  طظ  الضفر  دول  غمضظعن  جفعاء،  روغئدات 
المسطمغظ وبرواتعط، وق عّط لعط إق الئصاء جابمغظ 
سطى السروش إلحئاع حععاتعط وظجواتعط، ولغفسض 

الضفار أسثاء المسطمغظ بالمسطمغظ طا غحاؤون..!
افضئر،  التثث  لثلك  تامغئ  ظاغةئ  ضاظئ  التاُل  عثه 
وغثود  بغداعط  وغتمغ  حآوظعط،  غرسى  طظ  زوال 
سظ تغاضعط، شطع ضان لطمسطمغظ خطغفئ َلما جرؤ ضاشر 
سطى الافضغر بالمساس بالمسطمغظ أو بحغء غاسطص 
بظغ  غععد  شإجقء  ذلك،  سطى  حاعث  والاارغت  بعط، 
صغظصاع سظ المثغظئ المظعرة ضان ردًا سطى اساثائعط 
غععد  وإجقء  طسطط،  رجض  وصاض  طسطمئ  اطرأة  سطى 
بظغ الظدغر ضان ردًا سطى طتاولاعط صاض رجعل اهللا 
، وشاح سمعرغئ ضان ردًا خارخاً طظ خطغفئ المسطمغظ 
وخطاب  طسطمئ،  سطى  ضاشر  اساثاء  سطى  المساخط 
له  وتعثغثه  الروم)  (ضطإ  بـ  لظضفعر  الرحغث  عارون 
بةغح أوله سظثه وآخره شغ بشثاد ضان ردًا سطى سجم 
ظضفعر سثم دشع الةجغئ لثولئ الثقشئ، وغغر ذلك طظ 
الحعاعث الضبغرة سطى ذلك، ظسط؛ إظعا دولئ الثقشئ 
الاغ تتضط الظاس بحرع اهللا، الثي ق غأتغه الئاذض طظ 
بغظ غثغه وق طظ خطفه، لّما شصثظاعا شصثظا ضض حغء، 
وغعصظعا  التصائص،  عثه  غثرضعا  أن  المسطمغظ  شسطى 
أظعط طا لط غسعدوا إلى تتضغط حرع اهللا شغعط بإصاطئ 
تالعط  شسغسامر  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ 
طظ جغأ إلى أجعأ، وطظ غدإ طظ اهللا سطغعط إلى 
غدإ، وأظه لظ غخطح تال آخر عثه افطئ إق بما خطح 
به أولعا، وطظ العاجإ سطغعط بثل ضض طا غساطغسعن 
والظفغج  بالشالغ  غدتعا  وأن  ذلك،  جئغض  شغ 
لطاثطص طظ عثه افظزمئ الاغ أصاطعا سطغعط الضاشر 
ضالاغ  واتثًة  لطمسمطغظ  دولًئ  شغصغمعا  المساسمر، 

أصاطعا رجعل اهللا ، وتضمعا الثطفاء طظ بسثه.
المثطخعن  العاسعن  والساططعن  الاترغر  تجب  وعثا 
والاظصغإ  الئتث  طآوظئ  افطئ  َضَفعا  صث  طسه، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أظصرة  شغ  وترضغا  وإغران  روجغا  رؤجاء  اجامع 
الثااطغ،  بغاظعط  أخثروا  بط  ٢٠١٨/٠٤/٠٤م،  افربساء 
طظ  ذلك  أضان  جعاء  الئغان،  طظ  واضتًا  وضان 
خقل طا تظطصه السطعر، أم ضان طظ خقل المثفغ 
سطى  البقبئ  أولؤك  سجم  واضتًا  ضان  والمساعر... 
فطرغضا  السمغض  التضط  سطى  لطمتاشزئ  العجع  بثل 
الحام  أعض  تترضات  وجه  شغ  والعصعف  جعرغا،  شغ 

إلصاطئ تضط اإلجقم:
غجال، وذلك شغ  وق  شاجاسمض الثثاع  أردوغان،  أطا 
وطظ  درسه،  إلى  المصاتطغظ  شاجاظفر  الفرات،  درع 
غخظ  ضان  بط  لطظزام...  وجّطمعا  تطإ  أضاع  بط 
سفرغظ،  إلى  أغدًا  المصاتطغظ  شاجاظفر  الجغاعن، 
الحرصغئ...  الشعذئ  وأتئسعا  إدلإ  جظعب  شأضاع 
بعا  غتافر  وأغخان  دروع  جسئاه  شغ  زال  وق 
بط  وطظ  إدلإ،  شغ  المصاتطغظ  جمع  غضامض  أن  إلى 

غساظفرعط إلى جعئ أخرى، شادغع إدلإ!

جعرغا  شغ  شمطغحغاته   - الثاطظؤغ   - روتاظغ  وأطا 
وتجبه  البعري،  ترجه  طظ  والةئض،  السعض  تةعب 
ق  وضطعط  اآلشاق،  طظ  ططغحغاته  إلى  الطئظاظغ، 
سطى  لطمتاشزئ  الظاس  صاض  شغ  وجسًا  غّثخرون 

ذاغغئ الحام.
وأطا بعتغظ، شإجراطه وطةازره شغ جعرغا طضء السمع 
والئخر، وعع ق غتااج إلى حغء طظ الثثاع والائرغر، 
ضما غفسض أردوغان، أو روتاظغ - الثاطظؤغ، شأولؤك 
ساٍل  بخعت  غخغتعن  فظعط  الثثاع،  غساسمطعن 
لثلك،  بتاجئ  شطغج  بعتغظ  وأطا  طسطمعن!  أظعط 

شعع سثو خرغح لقجقم والمسطمغظ.
سطى  بالمتاشزئ  طظحشطعن  البقبئ  عآقء  إن 
جعرغا،  شغ  فطرغضا  السمغض  السطماظغ  التضط  بصاء 
شغ  والعتحغئ  والمةازر  الةرائط  طظ  وغئثلعن 
جعرغا، وجسعط بض شعق وجسعط! وعط غثرضعن أن 
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كيف كانت ستكون حالنا 
لو كان لنا خليفة ودولة؟

حزب التحرير يقض مضاجع رويبضات المسلمين وأسيادهم

وأخرياً ُضِحش الصظاع سظ وجه وضقء أطرغضا
أردوغان وروتاظغ وبعتني

شعط طظحشطعن بالعضالئ إلبصاء التضط السعري 
السمغض فطرغضا لاافرغ فزطاعا يف ضعرغا والخني
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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الثولاغظ وسمقءعما المتطغغظ واإلصطغمغغظ عط جئإ 
تثسط  الاغ  شئرغطاظغا  بالئقد،  تطئ  الاغ  الضعارث 
(حرسغئ) عادي وتسغطر سطى الةظعب والساتض الشربغ 
سظ ذرغص دولئ اإلطارات الاغ تسمض إلرجاع جظاح سطغ 
خالح لطتضط والاغ بثورعا اتاعت بسخ صعى التراك 
الةظعبغ اقظفخالغ لغاساغح طع جظاح سطغ خالح الثي 
تاةمع صعاته شغ جظعب الغمظ وتجداد غعطا بسث غعم، 
شئرغطاظغا ق تعمعا (حرسغئ) الرئغج عادي إذا طا أوجثت 
بثغق غثثطعا أشدض طظه، شعغ ربما اجاشظئ سظه شغ أي 
اتفاق ضعظه صث أخئح طتضعطا طظ صئض تضام آل جسعد 
المعالغظ فطرغضا والثغظ جسعا جاعثغظ لاةمغث جئعئ 
طأرب وضرب أي تصثم لعا باتةاه الساخمئ خظساء ضعن 
لطتعبغغظ  الثاسمئ  فطرغضا  بالظسئئ  أتمر  خًطا  خظساء 
والاغ تسسى إلحراضعط شغ تضط الغمظ، لصث اجاشطئ 
السسعدغئ (حرسغئ) عادي لثثطئ أطرغضا شغ الصداء سطى 
جظاح سطغ خالح وتثطغر الةغح والئظى الاتاغئ بط أضفئ 
طزطعطغئ سطى التعبغغظ وزادت صعتعط ولط تساعثف 

صغاداتعط رغط أظعا تساسرض بصعتعا شغ وضح الظعار.
تصغصئ  بغظ  تغظ  بتص  رائثا  الاترغر  تجب  ضان  لصث 
الخراع وأعثاف الترب السسعدغئ المسطظئ ضث التعبغغظ 
طظث الئثاغئ، شغ العصئ الثي بثأ شغه بسخ المتططغظ 
السغاجغغظ واإلسقطغغظ والمعامغظ بماابسئ افتثاث 
غثرضعن التصغصئ وغفعمعن لسئئ الماخارسغظ وخاخئ 
طمظ أططعا شغ تضام السسعدغئ بأظعط جغظخروظعط 
سطى أسثائعط التعبغغظ، شعا عغ السسعدغئ ق غعمعا 
جاحاري  جسعد  آل  جطمان  شأجرة  أطرغضا،  إرضاء  إق 

رضاعا ولع بئاعر افبمان، ولع اصادى ذلك تظضرعا 
وخطسعا لبعب اإلجقم الماطئسئ به زورا والثي خثسئ 
به المسطمغظ شغ الجطان الشابر، شضغش غظثثع الئسخ 
بعآقء التضام السمقء وغتسئعن أن لعط سعثا وذطئ 

وعط لطضفر أصرب طظعط لقغمان؟!
أذراف  بغث  لغج  الغمظ  شغ  الترب  إغصاف  صرار  إن 
الثولاغظ  بغث  عع  وإظما  واإلصطغمغئ  المتطغئ  الخراع 
اتفصئ  وإن   - وبرغطاظغا  أطرغضا   - شغه  الماخارساغظ 
بائظغ  والمئادرة  الترب  إظعاء  سطى  الثولاان  عاتان 
عثه  أدواتعما  جاظفث  طا  شسرسان  السغاجغ  التض 
إطقءات الضفار المساسمرغظ وتطعلعط الثئغبئ، شئعادر 
ظتع  تسغر  الغمظ  شغ  وأطرغضا  برغطاظغا  بغظ  اقتفاق 
تض جغاجغ غاصاجط شغه عآقء الضسضئ بغظ سمقئعط 
وتزض أدواتعط اإلصطغمغئ؛ السسعدغئ واإلطاراتغئ صّغمًئ 
سطى عثا التض شغ تال شرضئ أطرغضا سطى إغران ضش 
غثعا سظ الغمظ، لاتعل عاتان الثولاان دون اجافراد 
بغظما  اآلخر،  الطرف  سطى  المتطغغظ  السمقء  طظ  ذرف 
غضعن تر أعض الغمظ عع المجغث طظ الئآس والحصاء، 
شالماخارسعن إن اتفصعا أذلععط وظعئعا برواتعط وإن 

اخاطفعا صاطععط بتروبعط وخراساتعط.
وتال  تالعط  جاسامر  وعضثا  الغمظ  أعض  عط  عضثا 
بطثعط طا لط غسارسعا إلى السمض لطاثطص طظ ظفعذ 
الشرب شغ بقدعط بالمسارسئ شغ إصاطئ دولئ اإلجقم 
بعا  الاغ   - الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ   -

 سجتعط ورشساعط ورضعان ربعط
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

شغ تعار أجرته ختغفئ "الحرق افوجط" السسعدغئ، 
وشغ رده سطى جآال أن الئسخ غاعط الثول الضئرى 
ضاشغئ  ضشعط  طمارجئ  بسثم  برغطاظغا  وطظعا 
السفغر  أضث  تسعغئ،  إلى  لطعخعل  المطغحغات  سطى 
أن  أرون،  طاغضض  الغمظ  لثى  الةثغث  الئرغطاظغ 
العجاذئ تئثأ طظ العاصع سطى افرض، والافضغر شغ 
طساصئض الغمظ وضغش تسغح بسقم وأطظ وازدعار. 
افطظ  طةطج  ودول  السزمى  الثول  أن  إلى  وأحار 

والاتالش ضض له دور شغ عثا افطر.
والةجرة،  السخا  باجاثثام  غاط  "الدشط  وأضاف 
إذا  الةجرة،  سطى  الارضغج  اآلن  وغمضظظا  بالسخا  تاولظا 
شسطغظا  لفتسظ  افرض  سطى  العاصع  تشغغر  ظرغث  ضظا 
الثاص،  المئسعث  دور  وعثا  المتفجات  سطى  الارضغج 
طعظش  شعع  سطغه  ضئغرة  الاعصسات  تضعن  أن  أرغث  ق 
جترا،  غسمض  أن  غمضظ  وق  سادي  وحثص  أطمغ 
أن  أساصث  الةمغع  وبمساسثة  الضئغر  السمض  طع  لضظ 
اآلن  العضع  أن  جغفعمعن  خظساء  شغ  التعبغغظ 
لغج شغ طخطتئ الحسإ الغمظغ وق طخطتاعط، عط 
ولثلك  طثعئغئ  صئطغئ  طةمعسئ  بض  جغاجغغظ  لغسعا 
المعط  وطظ  سادي،  غغر  أطر  شعع  خظساء  غتضمعا  أن 

الاأضغث سطى أن طساصئض الغمظ لضض الغمظغغظ".
ورأى أن بقث جظعات طظ الترب بالظسئئ لطتعبغغظ 
تتئ  المظاذص  شغ  الغمظغ  والحسإ  خسإ،  أطر 
جغطرتعط لظ غصئض اقجامرار شغ الترب، وتعصع طع 
جععد المئسعث الثاص وبمساسثة المةامع الثولغ 

غمضظ تض المحضطئ عثا السام.

الغمظغئ  الصدغئ  أن  سطى  الاأضغث  أرون  طاغضض  وجثد 
الئرغطاظغئ،  لطتضعطئ  بالظسئئ  ضئغرة  أولعغئ  تسائر 
وصال  برغطاظغئ،  خاخئ  خطئ  أي  وجعد  ظفى  ولضظه 
المئسعث  وخاخئ  افطمغئ  الةععد  ظساسث  "ظتظ 
وُسّغظ  طساصض  طعظش  لضظه  برغطاظغ  عع  الثاص، 
لثئرته الاصظغئ شغ العجاذئ طع افطط الماتثة، وظتظ 
والاتالش  افطظ  طةطج  دول  وضض  جععده  ظثسط 
خقل  الفرص  أن  وأساصث  طافائض  أظا  ضثلك،  السربغ 

افحعر المصئطئ تصغصغئ ولغسئ ضقطا شصط".
عثا وصث ضحش وزغر الثارجغئ السسعدغئ سادل الةئغر 
واحظطظ،  شغ  بروضغظشج  طسعث  شغ  له  ضطمئ  خقل 
إلسادة  دوقر  ططغار   ١٠ خخخئ  الممطضئ  أن  ضحش 

إسمار الغمظ بمةرد اظاعاء الترب.
ضما أسطظئ الثارجغئ افطرغضغئ، الةمسئ ٢٣ آذار/طارس، 
أن واحظطظ والرغاض تعخطاا إلى اتفاق بحأن الترب 
شغ الغمظ. تغث صالئ عغثر ظاوغرت، الماتثبئ باجط 
السعث  ولغ  بغظ  تط  اجاماسا  إن  افطرغضغئ  الثارجغئ 
وزغر  وظائإ  جطمان،  بظ  طتمث  افطغر  السسعدي، 
الثارجغئ افطرغضغئ، جعن جعلغفان. وأحارت إلى أن 
الطرشغظ اتفصا شغ اقجاماع سطى ضرورة طاجئ لسمطغئ 

جغاجغئ إلظعاء الخراع الثائر شغ الغمظ.
الثولاان  وأطرغضا  برغطاظغا  طظ  ضض  خرتئ  لطالما 
الماخارساان شغ الغمظ والماجاتماان شغه سطى الظفعذ 
والبروة أظعما طع اجاصرار الغمظ ووتثته، طائاضغاغظ 
الغمظ  أعض  غسغحعا  أخئح  الاغ  اإلظساظغئ  التالئ  سطى 
شغ ظض عثه التروب والخراسات، طع السطط أن عاتغظ 

السمطغئ السسضرغئ الاغ صام بعا تطش حمال افذطسغ 
تاجئ  عظاك  وأن  الصثاشغ،  إظعاء  إلى  وأّدت  لغئغا  شغ 

لصغام الشرب بسمٍض طئاحر إلظعاء عثا العضع".
وغئثو أن شرظسا تجطئ أطرعا وعغ تسث لطصغام بسمض 
ذرائع  تتئ  سطغه  لطسغطرِة  الطغئغ  الةظعب  شغ  ضئغر 
إغئثو"  "حارل  تادبئ  طظ  بعا  بثأت  تسطظعا،  حاى 
غراد  والاغ  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١١ شغ  بارغج  شغ 
الاغ  افطرغضغئ"  أغطعل/جئامئر  ضأظعا "١١  تخعغرعا 
ضاظئ ذرغسئ إلظعاء دولئ ذالئان واتاقل السراق، وق 
زالئ أطرغضا تساسمطعا وتئرر شغعا أسمالعا اإلجراطغئ 
تسمض  شفرظسا  والغمظ.  ولغئغا  والخعطال  جعرغا  شغ 
سطى تعشغر الثسط الثولغ السغاجغ لعا بعثه التةب 
الةظعب  شغ  جغاجغ  سسضري  بسمض  لطصغام  وغغرعا 
الطغئغ لاظفغث طحروسعا الةثغث. عثا طا دشع الئسخ 
"حارل  طروتئ  بتادبئ  إغئثو"  "حارل  تادبئ  لاحئغه 
١٨٢٨م  سام  الةجائر،  شغ  الفرظسغ  الصظخض  دوشال" 

الاغ اتثثت طظعا شرظسا طئررًا قتاقل الةجائر.
غسغثظا عثا إلى طا ظحرته ختغفئ "الحروق الةجائرغئ" 
طظ  غعطعا  أباره  وطا   ٢٠١٥ آب/أغسطج   ١٢ شغ 
ردود شسض، والثي ذضرت شغه الةرغثة ظصًق سظ طخادر 
لغئغا  شغ  شرظسغ  طثطط  وجعد  سظ  رجمغئ  لغئغئ 
تسمض سطى تظفغثه باقتفاق طع دولئ خطغةغئ لط تثضر 
اجمعا، بما تعشره تطك الثولئ طظ طقذ لطضبغرغظ طظ 
شغ  البعرة  لمسار  والمسارضغظ  السابص  الظزام  صادة 
لغئغا، وتعشغر لصاءات لعط طع بسخ حغعخ الصئائض طظ 
الةظعب طظ الطعارق والائع وبسخ الدئاط افطظغغظ 
والسسضرغغظ شغ لصاءات وتعارات تتئ حسار "طساعٍ 
الطغئغئ،  افزطئ  لتض  ضثطعة  الطغئغ"  الةظعب  لاعتغث 
سطى  لطسغطرة  شرظسغ  طحروع  تصغصاه  شغ  وعــع 
الةظعب شغ طثطط غصدغ باصسغط الئقد إلى دوغقت 
ضرتعظغئ طعزسئ العقء بغظ دول الشرب، طع إبصاء تالئ 
الخراع شغما بغظعا، سطى حضض دوغطئ لططعارق وأخرى 
ذرابطج  وإصطغط  برصئ،  إصطغط  سظثئث  وغخئح  لطائع، 
تتخغًق تاخًق طع اجامرار الظجاع بغظ عثه الضغاظات 
المحععئ. وطما غحغر إلى عثه افعثاف الفرظسغئ عع 
طا ظراه وتحعثه الئقد طظ سمض دؤوب لحتظ الخراع 
السظخري بغظ السظخر ذي افخعل افشرغصغئ والسظخر 
الصطص  إلى  اإلحارة  عظا  وتةثر  السربغئ.  افخعل  ذي 
شرظسا  به  تصعم  وطا  الةظعب  شغ  غةري  لما  الةجائري 
طظ  اإلطــارات  دوغطئ  به  صاطئ  وطا  السغاق،  عثا  شغ 
جمع حثخغات طتسعبئ سطى الظزام السابص طظ طبض 
سغسى دودو أتث رجال أتمث صثاف الثم وبرضئ طظ 
حغعخ صئغطئ الائع، لعثا جارسئ الةجائر باظزغط لصاء 
بغظ سطغ زغثان - رئغج العزراء السابص - وعع صرغإ 
طظ تغار الظزام السابص، وصرغإ طظ شرظسا طع أسغان 
طظ صئغطئ الائع وأسغان طظ الطعارق، وغئثو أن عثا 
اقجاماع ضان لمسرشئ المثى الثي وخض إلغه المحروع 
الفرظسغ شغ طتاولئ لطتغطعلئ دون ظةاته لما غحضطه 
طظ خطٍر سطى الضغان الةجائري. ولسض ذلك طظ أجض أن 
غئصى افطر تتئ ظزرعا، تغث تخرشه شغ اقتةاه الثي 

ق غدرعا وق غآبر شغ الثاخض الةجائري.
ساتص  سطى  المثطط  لعثا  الاخثي  طسآولغئ  وتئصى 
الطغئغ  شالحسإ  شغه.  التغئ  والصعى  الطغئغ  الحسإ 
عثه  وجسض  إشحاله  سطى  الصادر  وتثه  التغئ  بصعاه 
جرغسا  تترضئ  طا  إذا  بر،  الثُّ غّعلعن  المسادغئ  الصعى 
شغ سمطغئ تةمغع لعثه الصعى وظئث الفرصئ واقساخام 
بتئض اهللا تسالى، شإن شرظسا أو غغرعا لغج لعا طظ 
ظخغٍإ لطظةاح شغ بقدظا إّق إذا تأخر عثا الاترك شإن 
أضااف  سطى  طحارغسه  غظةج  وغغره  الفرظسغ  السثو 
ظساخرخعط  وظتظ  أبظائظا!  طظ  وافغئغاء  السمقء 
طظ  غغرعط  أو  الفرظسغغظ  لدشعذات  اقجاةابئ  أن 
الصعى المسادغئ، عع اقظاتار بسغظه وعع العقك الثي 
ِيَن  َّ تثرظا اهللا طظه شغ صعله تسالى: ﴿َوَال تَْرَكُنوا إىَِل ا
تُلُْقوا  ﴿َوَال  جئتاظه:  وصعله  اجَّاُر﴾  ُكُم  َفَتَمَسّ َظلَُموا 

 ﴾يِْديُكْم إىَِل احكَّْهلَُكة
َ
بِأ
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إلى  تخض  ولط  الباطظ  ساطعا  الطغئغئ  البعرة  تثخض 
اإلذاتئ  شغ  ظةتئ  إن  طا  إظعا  إذ  بسث،  افطان  بر 
برأس الظزام المامبض شغ حثص الصثاشغ والتطصئ 
تاى  طتارب"  "اجاراتئ  شغ  وبــثأت  به  المتغطئ 
تظزغط  ــادة  إس طظ  لعا  المظاوئئ  الصعى  تمضظئ 
ظفسعا وخرجئ طظ وضع العجغمئ واظفراط سصثعا، 
وأسادت حئضئ تعاخطعا طع الصعى الثارجغئ، وبثأت 
الخراسات المتطغئ تظعح شغ جسط البعرة وق زالئ 

الئقد تساظغ اقظصسام والاحزغ.
المظطصئ  أغطإ  سطى  غعغمظ  تفار  الحرق  شفغ 
البعار  شغعا  غاتّخظ  الاغ  درظئ  باجابظاء  الحرصغئ 
الةظرال  ططغحغا  ذرف  طظ  بالضاطض  طتاخرة  وعغ 
بالصخش  واإلطاراتغ  المخري  الطغران  غثسمه  تفار، 
سطى المثغظئ وأعطعا باجامرار ُطعصسًا الثطار والصاض 
وظساًء  أذــفــاق  المثظغغظ،  افعــالــغ  خفعف  شــغ 
المساار  ودسمعا  المسطظ  أطرغضا  بسضعت  وحغعخًا، 

المئاحر وسظ ذرغص سمقئعا.
وشغ الشرب تسغطر تضعطئ السراج سطى بسخ المظاذص 

طظعا الساخمئ وباعاذآ صطاع طظ المطغحغات طسعا.
أطا الةظعب شالعضع شغه طأجاوي؛ شعع طظث طا غجغث 
والصاض  المسطتئ  الخراسات  شغه  تثور  السظاغظ  سظ 
والمحارغع  اإلرادات  شغه  وتثاطط  غعطغ.  سمض  شغه 
وتاخادم، شغ ترب ق تئصغ وق تثر؛ أطرغضا بعاجطئ 
سمغطعا تفار تثسط جماسات طظ صئغطئ "أوقد جطغمان" 
ضث  والسئاد  لطئقد  طثطر  صاال  شغ  وافشراد  بالسقح 
شرظسا  خطفعط  تاثفى  الائع  صئائض  طظ  جماسات 
وتسثِّر أدوات ووجائض لطتضط شغ تحاد المعالغ لعا 
بصغادة إدرغج دّبغ، شغ طتاولئ طسامغائ لطسغطرة 
جعن  الفرظسغ  الثارجغئ  شعزغر  الطغئغ.  الةظعب  سطى 
إغش لع درغان غثق ذئعل الترب سطى الةظعب الطغئغ، 
افوان"  شعات  صئض  لغئغا  شغ  "الاترك  إلى  وغثسع 
اقتةاه  عثا  شغ  الثولغ  المةامع  تسثغر  طتاوق 
وصال  عظاك،  غاةمع  الثي  (اإلرعــاب)  طتاربئ  بتةئ 
دغماظج):  دي  (الةعرظال  ختغفئ  طع  له  تثغث  شغ 
"إن جظعب لغئغا تتعل إلى "طسصض لقرعابغغظ"، وذضر 
الصاسثة  صغادغغ  أبرز  أتث  (بطمثاار)  عظاك  غعجث  أظه 
أغا  إغاد  وأغدًا  اإلجقطغ  السربغ  المشرب  بقد  شغ 
صائًق:  وأردف   (...) الثغظ  أظخار  جماسئ  زسغط  غالغ 
شغ  أطاطظا  ططروح  الطغئغ  المعضعع  بأن  وابص  "أظا 
وافطط  افشرغصغ  اقتتاد  "سطى  وأظه  الةثغث"،  السام 
الصدغئ".  لعثه  الاخثي  المةاورة  والثول  الماتثة 
شغ جسغ واضح طظ ذرف شرظسا لثشع دول الساتض 
والمةامع  الماتثة  افطــط  طظ  لطططإ  والختراء 
بتةئ  لغئغا  جظعب  شغ  المحارك  لطاثخض  الثولغ 
طتاربئ (الاطرف) و(اإلرعاب) الثي تسمض شرظسا طظ 
جعئ وأطرغضا طظ جعئ سطى "تخظغسه" شغ المظطصئ 
تتئ  الةظعب  شغ  لطاثخض  الثرغسئ  لاعشغر  وتةمغسه؛ 

غطاء افطط الماتثة والمةامع الثولغ.
واصسًا،  أطرًا  غخئح  تاى  والعغمظئ  الاصسغط  لفرض 
افشارصئ  الرؤجاء  طآتمر  شغ  شرظسا  اجاطاسئ  شصث 
أشرغصغا"  شغ  وافطظ  لطسقم  السالمغ  "المظاثى  شغ 
افشارصئ  الرؤجاء  حتظ  داضار-السظشال  شغ  المظسصث 
غحضطه  الثي  الثطر  ضث  الاثخض  ضرورة  اتةاه  شغ 
العضع شغ الةظعب الطغئغ سطى أطظ واجاصرار أشرغصغا، 
شغ  ظعاضحعط"  "طسار  طةمعسئ  دشع  سطى  وسمطئ 
الطغئغ  الةظعب  غمبطه  الــثي  الثطر  تدثغط  اتةاه 
والختراء.  الساتض  دول  شغ  واقجاصرار  افطظ  سطى 
الةظعب  "إن  ضغاا:  إبراعغط  المالغ  الرئغج  صال  شصث 
الماتثة  افطط  وذالإ  الفعضى"،  طخثر  عع  الطغئغ 
واجاؤخاله.  الثبابغر"  سح  سطى  "لطصداء  لطاترك 
وصال الرئغج الاحادي إدرغج دبغ: "اآلن لغئغا أرٌض 
خخئٌئ لقرعاب، وجمغع أظعاع المةرطغظ"، وأضمض "أن 

تطش افذطسغ سطغه اجاضمال طا بثأه شغ لغئغا".
"إن  صال:  شصث  غعجفع  طتمث  الظغةغري  الرئغج  أطا 
الساتض غثشع بمظ الفعضى السغاجغئ الاغ تثبئ بسث 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ  ـ 
عض تافص أطرغضا وبرغطاظغا املاخارساان 
يف الغمظ سطى تض جغاجغ صرغإ لفزطئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

تثضغر  طظعا  ُغصخث  تمطئ  وعغ  اإلجقم"،  طةث  إلى  "الرجعع  بسظعان  تمطًئ  ععلظثا  شغ  الاترغر  تجب  غظزط 
المتطات  بسخ  سظث  والعصعف  الارضغج  خقل  طظ  وذلك  الاطغث  وطةثعط  السرغص  بماضغعط  المسطمغظ 
السزغمئ خقل التضط اإلجقطغ شغ افظثلج والثقشئ السبماظغئ، لضغ تضعن داشسًا لطمسطمغظ لطسمض طظ 
أجض إصاطئ دولئ اإلجقم؛ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة لاساسغث افطئ طةثعا طظ جثغث 
الرأجمالغئ  بظار  غضاعي  الثي  السالط  إلى  اإلجقم  رجالئ  وتتمض  السالط،  دول  بغظ  الخثارة  طضان  وتصاسث 
المتاضرات  طظ  السثغث  التمطئ  وجاادمظ  عثا  اإلجقم.  ظعر  إلى  الزطمات  طظ  لاثرجعط  والرأجمالغغظ 
والظثوات شغ السثغث طظ المثن الععلظثغئ، شغ حمالعا وجظعبعا، وجاضعن خاتماعا طسضًا بإذن اهللا، تغث 
جغسصث تجب الاترغر شغ ععلظثا طآتمرًا بسظعان "سطى خطا الرجعل "، وذلك شغ السادس طظ حعر أّغار/

طاغع ٢٠١٨م، واهللا ظسأل أن غئارك شغ جععد الحئاب الساططغظ وأن غاصئطعا طظعط صئعقً تسظًا.

حزب التحرير في هولندا
حملة بعنوان "الرجوع إلى مجد اإلسالم"



 السثد ١٧٧  ٣افربساء ٢٤ طظ رجإ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١١ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ طـ 

جضان  تةمع  وطدمعظاً  حضقً  طحععٍد  زغظٍئ  غعم  شغ 
طثغظئ (سروس الرطال) بةعار المسةث الضئغر شغ وجط 
المعاشص  رجإ ١٤٣٩عـ  السئئ ٢٠  سخر  بسث  المثغظئ 
وتثضغرًا  الثقشئ  عثم  لثضرى  إتغاًء  ٢٠١٨/٠٤/٠٧م 
طظعاج  سطى  باظغئ  طرة  إلسادتعا  السمض  بعجعب  لفطئ 
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  شصثم  الظئعة، 
ضطمئ  خطغض)  (أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ  السعدان 
ترض شغعا المآطظغظ سطى الظدال السغاجغ سطى أجاس 
اإلجقم والضفاح السصائثي الثي غسغثعا جغرتعا افولى 

ضما ضاظئ سطى طظعاج الظئعة... تغث تّمض التدعر طسآولغئ غغاب التضط باإلجقم، ووجعب السمض الةاد لاشغغر 
وسجطًا  العاصع الفاجث الثي ق غحئه خغر أطئ أخرجئ لطظاس، شسرت ضطمات الحغت (أبع خطغض) شغ الظاس إغماظاً 
وخثصاً تةطى شغ ارتفاع درجئ تفاسطعط بالاضئغر والاعطغض والحسارات المسئرة سظ حعق افطئ إلصاطئ الثقشئ. بط 
صثم افجااذ أتمث وداسئ ضطمئ ضظزغرتعا افولى أغداً جاعمئ شغ تسئؤئ التدعر وحتث العمط باتةاه أم الصداغا 
(تاج الفروض)، شأظعر الظاس طحاسر الشدإ سطى افظزمئ الضفرغئ الاغ تاتضط شغ طفاخض التغاة شغ السعدان، 
شارتفسئ أخعاتعط تطالإ بالتضط بما أظجل اهللا ووتثة افطئ... سظثعا لط غساطع أسعان الشرب وتراس طخالته 
شغ بقدظا الخئر سطى ضطمئ اإلجقم شاترضئ صعى الزقم طامبطئ شغ جعاز افطظ والمثابرات العذظغ لمظع إتمام 
الفسالغئ شامئ طخادرة طضئر الخعت وجمع القشاات الاغ ضائئ شغعا حسارات اإلجقم ق غغر. بط دشسئ عثه افجعاء 
المفسمئ برائتئ الختابئ والخالتغظ الحغت خالث تسغظ إطام وخطغإ المسةث الضئغر والصغادي بةماسئ اإلخعان 
المسطمغظ – المرجسغئ، دشساه لطمحارضئ بضطمئ بثأعا بصعله: (إن اإلجقم لغج ططئصاً اآلن وشرض سطى ضض طسطط 
السمض لسعدة تطئغصه بإصاطئ الثقشئ... شعثا عع سمض الرجال الرجال، وعع شرض سطغضط أغعا المسطمعن...)، وصئض 
أن غضمض ضطماه أجئرت السططات افطظغئ بقبئ سحر طظ أسداء تجب الاترغر سطى رضعب السغارة الاغ ضاظئ طسثة 
قساصالعط... شاترك طعضإ الحئاب ظتع السربئ وعط غضئرون وغعافعن طع افطئ، شضان طظزرًا طعغئاً اخاططئ 
شغه اباساطاتعط وعط غساصئطعن اقساصال طع دطعع الشدإ الاغ أظعرعا بسخ المثطخغظ طظ أبظاء افطئ، وعط 

غطالئعن السططات بأن غثّطعا بغظ تجب الاترغر والظاس تاى غثضر افطئ بمةثعا وسجتعا الاغ غةإ أن تسعد.

الظصغ  التجب  عثا  شغعط  شأصام  والاثبغر،  والاثطغط 
العاسغظ  افطئ  أبظاء  طظ  الضبغر  الضبغر  وَضطَّ  الاصغ، 
غمطضعن  طا  وضض  أظفسعط  ظثروا  الثغظ  المثطخغظ، 
لغطعط  ووخطعا  المخغرغئ،  صدغاعا  افطئ  إلشعام 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  ساططغظ  بظعارعط 
السرغان  ضالظثغر  لفطئ  وعط  الظئعة،  طظعاج  سطى 
غساخرخعظعا وغساظخروظعا لاةسض افطئ طظ عثه 
الصدغئ صدغاعا المخغرغئ، صدغئ تغاة بسجة وضراطئ، 
أو طعت باجاحعاد شغ جئغطعا، شاسّثر افطئ حغَئعا 
ذاصاتعا  ضض  وتسّثر  وأذفالعا،  وظساءعا  وحّئاظعا، 
وصغادته  الاترغر  تجب  تعل  لقلافاف  تمطك  طا  وضض 
وحئابه، تاى غاتصص العثف المظحعد، وق غمظسعط 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  طظ 
عثا  سظ  غبظغعط  وق  طاظع،  الاترغر  تجب  طع  الظئعة 
طعت،  أو  تغاة  طسألئ  شالمسألئ  ُصه،  َتَتصُّ إق  العثف 
تغاة شغ رضعان اهللا بسجة وضراطئ، أو طعت وحعادة 

شغ جئغض اهللا.
إصاطئ  طظ  غةسطعا  أن  المسطمغظ  سطى  أن  وطبطما 
ُغاثث  طخغرغئ  صدغئ  اهللا  حرع  وتتضغط  الثقشئ 
ساتص  سطى  شإن  المعت،  أو  التغاة  إجراء  تغالعا 
افضئر،  الِسإء  غصع  المسطمغظ  بقد  شغ  الةغعش 
بأغثغعط  الثغظ  شعط  أوجإ،  سطغعط  العاجإ  وعثا 
طظ  الاترغر  تجب  غمّضظعا  أن  وبأغثغعط  افطئ،  صعة 
باإلجقم،  حآوظعا  وغرسى  لغسعجعا  افطئ،  جططان 

وغصعدعا لاتمض رجالاه إلى الظاس ضاشئ.

جغأتغعط  بض  وأعطه،  الحام  تص  شغ  وطةازرعط 
السثاب طظ تغث لط غتاسئعا، شإن الحام صث اباطغئ 
طظ صئض بأحغاسعط بط بصغئ، وعط صث عطضعا، وعثا 
 ُ ْمرِهِ َقْد َجَعَل ابَّ

َ
َ بَالُِغ أ طا جغضعن بإذن اهللا، ﴿إِنَّ ابَّ

ٍء َقْدًرا﴾. ْ َ للُِكِّ 
المسطمغظ  جغعش  إلى  ظصعلعا  ضطمئ  الثاام،  وشغ 
شإذا  سةإ،  أطرضط  إن  بضظاتعا...  شغ  الرابدئ 
وإن  شسطاط،  المسطمغظ  لصاض  التضام  اجاظفرضط 
اجاظفرضط المسطمعن لظخرتعط، تئاذأتط وتثاذلاط، 
ذاساضط  وتةاضط  الصئعر،  خمئ  خمّاط  بض 
لرؤجائضط، طع أن ذاسئ أولؤك الرؤجاء عغ الطرغص 
ولظ  اآلخرة،  شغ  افلغط  والسثاب  الثظغا  شغ  لطثجي 
غشظعا سظضط تغظعا حغؤًا، تاى إن صطاط وصطاط دشاسًا 
َفُقولُوَن  اجَّارِ  يِف  وُُجوُهُهْم  ُيَقلَُّب  ﴿يَْوَم  أظفسضط:  سظ 
إِنَّا  َربََّنا  َوَقالُوا    الرَُّسوَال  َطْعَنا 

َ
َوأ  َ ابَّ َطْعَنا 

َ
أ ْتََنا  َ يَا 

ذلك  وطع  بِيَال﴾.  السَّ َضلُّونَا 
َ
َفأ َوُكرَبَاَءنَا  َساَدَيَنا  َطْعَنا 

َ
أ

شإن لثغضط طاسسًا طظ العصئ، لاضفِّروا سما خظساط، 
شاظخروا دغظ اهللا، إلسادة تضط اإلجقم شغ افرض، 
والضفار  والمظاشصغظ،  الزطمئ  طع  التئال  وصطع 
لضط،  ضفارة  ذلك  غضعن  أن  شسسى  المساسمرغظ، 
َوآَمَن  تَاَب  لَِمْن  اٌر  لََغفَّ  ِّ

ِ ﴿َوإ السزغط  اهللا  وخثق 
َوَعِمَل َصاحِلًا ُعمَّ اْهَتَدى﴾.

طظ  تغأجعا  ق  بساطئ،  لطمسطمغظ  ظصعلعا  وأخرى 
دار  سصر  شعغ  الحام،  جائصى  شالحام  اهللا،  رتمئ 
اإلجقم: أخرج أتمث شغ طسظثه َسْظ ُجَئْغِر ْبِظ ُظَفْغٍر، 
َأنَّ َجَطَمَئ ْبَظ ُظَفْغٍض، َأْخَئَرُعْط َأظَُّه َأَتى الظَِّئغَّ ، َشَصاَل 
اُم». وشغ  َّ َ ال ُْؤِمِ َلُه الظَِّئغُّ : «َأَال ِإنَّ ُعْقَر َداِر اْل
َة،  رواغئ ظسغط بظ تماد شغ الفاظ، َسْظ َضِبغِر ْبِظ ُطرَّ

اِم». َّ ْسَالِم ِال َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «ُعْقُر َداِر اإلِْ
ق  الثي  الرائث  الاترغر،  تجب  شإن  الثاام،  وخاتمئ 
غضثب أعطه، طاٍض شغ سمطه طع افطئ وطظ خقلعا، 
وعع بابئ سطى التص بفدض اهللا، لط غشغر ولظ غشغر 
َقِّ إِالَّ  شضرته وذرغصاه، فظعما التص، ﴿َفَماَذا َنْعَد احلْ
إلى  غدرع  بثغظه،  سجغج  بربه،  صعي  وعع  َالل﴾،  الضَّ
غثغه  سطى  اهللا  وسث  غاتصص  أن  التضغط،  السجغج  اهللا 
احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿َوَعَد 
ِمْن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم 

لطتجب    اهللا  رجعل  بحرى  تاتصص  وأن  َقْبلِِهْم﴾ 
وأعطه، وضاشئ المسطمغظ، أخرج أبع داود الطغالسغ 
ُن  ُ َت  َّ ُث  ...»  : اهللاَِّ  َرُجعُل  َصاَل  صال:  ُتَثْغَفَئ  سظ 
ِإَذا  َيْرَفُعَها   َّ ُث َن،  ُ َت َأْن   ُ هللااَّ َشاَء  َما  ُن  ُ َفَ ِرًَّة،  َجْ
ِة»،  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُث
 : اهللاَِّ  َرُجعُل  َصاَل  بطفر:  أتمث  وأخرجه  َجَضَئ.  ُبطَّ 
َأْن   ُ هللااَّ َشاَء  َما  ُن  ُ َفَ ِرًَّة،  َجْ ًا  ُمْل ُن  ُ َت  َّ ُث  ...»
ُن ِخَالَفًة  ُ َّ َت َّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُث َن، ُث ُ َت

ٍة» ُبطَّ َجَضَئ. َّ َهاِج ُنُ َعَلى ِمْ
لفظئغاء  شصط  لغج  اهللا،  بظخر  ططمؤظ  والتجب 
ولغج  الخادصغظ،  لطمآطظغظ  ضثلك  بض  والمرجطغظ، 
َجَْنرُصُ  ﴿إِنَّا  ضثلك،  الثظغا  شغ  بض  اآلخرة،  شغ  شصط 
ْشَهاُد﴾، 

َ ْ
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ ُرُسلََنا َوا

الثغظ  وغخغإ  اهللا،  بظخر  المآطظعن  غفرح  وغعطؤث 
أجرطعا خشار شغ الثظغا، وسثاب ألغط شغ اآلخرة، واهللا 

 طظاصط جئار، سجغج تضغط
الباطظ سحر طظ رجإ ١٤٣٩عـ                تجب الاترغر

٢٠١٨/٠٤/٠٥م

فطرغضا،  ظفعذ  عع  التضط  عثا  غخاتإ  الثي  الظفعذ 
أطاطعا  المةال  إلشساح  بالعضالئ  سظعا  شغظحشطعن 
الحمالغئ  ضعرغا  شغ  آجغا  حرق  شغ  أزطاتعا  لمسالةئ 
غغر  آخر  ظعةًا  لظعةعا  غسصطعن  ضاظعا  ولع  والخغظ... 
عثا السئغض، ولضظ الحغطان غساتعذ سطى أولغائه!

وطع ضض عثا وذاك، شطط غضظ أولؤك المةرطعن، جعاء 
أضاظعا عآقء البقبئ، أم أطرغضا الاغ طظ ورائعط، لط 
ذلك  لعق  بةرائمعط،  أصثاطعط  سطى  لغصفعا  غضعظعا 
بسغاجئ  خطفعط  جارت  الاغ  الفخائض  طظ  السثد 
والاعثغث  الصثر،  بالمال  المشطفئ  والةجرة،  السخا 
المةرطغظ  بأولؤك  لشاخئ  ذلك  ولعق  والعسغث... 
أصثاطعط... وطع أن التجب لط غّثخر جعثًا شغ تعسغئ 
تطك الفخائض، وتئخغرعا بما غةري وغثور، إق أظعط 
ضاظعا غئررون جغرعط خطش أولؤك بأظعط غثسمعظعط 
بض  ذلك،  غساطغع  ق  التجب  وأن  والسقح،  بالمال 
شصط غثسمعط بالظخح... وغدغفعن إن ذلك الظخح 
أن  غثرضعا  ولط  حغؤًا!  السغعف  ضرب  طظ  غشظغ  ق 
العاسغ  غث  شغ  شعع  تثغظ،  ذو  تاططه،  بغث  السغش 
المئخر غضعن درسًا غصغه حر خخمه، ووجغطئ صعغئ 
وراء  الراضخ  المثثوع  بغث  ولضظه  سثوه...  لعجغمئ 
دسط المةرطغظ غضعن درسًا طمجصًا، تئرز أجقضه طظ 
خقله، شغصاض طظ عع شغ غثه صئض أن غصاطه خخمه!

ترشخ  ضاظئ  الاغ  الفخائض  لاطك  ظاعجه  وإظظا 
غصعلعن  ضاظعا  شصث  لعط...  وتئخغرظا  لعط،  تعسغاظا 
غرغثون  بض  حغؤًا،  الترب  طظ  غشظغ  ق  ضقم  عثا 
خعظئ  سظث  غةثوظه  الثي  والسقح  بالمال  الثسط 
غدغش  بسدعط  بض  وشرجًا،  وترضًا  سربًا  المسطمغظ، 
تاى ولع طظ طةرطغ الروس وافطرغضان، ظظًا طظعط 
بأن أخثعط المال الصثر طظ أولؤك، لظ غمظسعط طظ 
الصاال سظ الحام... ظصعل لضض عآقء: عا أظاط ترون 
طعةرغظ  أخئتاط  شصث  وأصعالضط،  أشسالضط  ظاغةئ 

ططرودغظ تاى طظ دغارضط وأبظائضط!
تعجم  لظ  افطئ  عثه  شإن  وذاك،  عثا  ضض  وطع 
افطئ  عثه  اباطغئ  ولصث  دول،  افغام  بض  اهللا،  بإذن 
بمبض ذلك وأحث، طظ الخطغئغغظ والااار، بط سادت 
طظ  السالط  وجادت  جثورعط،  واصاطسئ  شظعدئ، 
الظاشث  عع  ضان  اإلجقم  تضط  إن  ختغح  جثغث... 
تاى  طعجعدة  ضاظئ  الثقشئ  وأن  افغام،  تطك  شغ 
وإن ضاظئ ضسغفئ، شضان لفطئ رأس غةمسعا لصاال 
بط  وطظ  الئاذض،  وإزعاق  التص  وإتصاق  سثوعا، 
لغج  والغعم  جثغث...  طظ  وظعدئ  سثوعا  عجطئ 
وإذن  خقشئ،  عظاك  ولغسئ  باإلجقم،  تضط  عظاك 
صائض  غصعل  صث  لطصاال؟  المسطمغظ  غةمع  الثي  طظ 
ولضظ  ختغح،  لطعاصع  وخش  وعع  الصعل،  عثا  طبض 
السمض لطثقشئ طسامر بصعة بإذن اهللا، وصث أخئتئ 
طططئًا رئغسًا لطمسطمغظ شغ بطثاظعط، وعط غرصئعن 
افغام  تطك  لصطإ  وغظططصعن  والفسض،  بالصعل  ذلك 
السعد ٢٦، ٢٧، ٢٨ - رجإ ١٣٤٢عـ، الاغ ضاظئ طسرح 
إلزالئ  غظططصعن  الثقشئ،  إلشاء  شغ  والةرغمئ  الاآطر 
تطك افغام السعد، وغسغثوظعا طحرصئ بالثقشئ طظ 
جثغث شغ غعم صثره اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج، 
أي  وأجرطعا  وخاظعا  ظطمعا  الثغظ  جغسطط  وسظثعا 

غظصطئعن. طظصطإ 
أغعا المسطمعن: إن أولؤك البقبئ الثغظ أجرطعا بتص 
بةرائمعط  غعظأوا  لظ  وطظاشصعط،  ضاشرعط  جعرغا، 

تامئ: وأخغرًا ُضِحش الصظاع سظ وجه وضقء أطرغضا أردوغان وروتاظغ وبعتغظ ...

تامئ ضطمئ السثد: ذضرى.. وتثضرة لصعم غاثضرون

وتثضرة فبظاء المسطمغظ شغ جغعش المسطمغظ بأظعط 
الضاشر  أصاطعا  الاغ  افظزمئ  عثه  غتمعن  الثغظ  عط 
المساسمر شغ بقدظا، وعط الثغظ غتمعن أولؤك التضام 
السفعاء الثغظ شّرذعا شغ افطئ وطماطضاتعا، وطظسعا 
افطئ طظ تطئغص حرع ربعا، شعط بعثا غصع سطغعط العزر 
افضئر واإلبط السزغط بصغاطعط بعثا واجامرارعط شغه، 
شسطغعط أن غئادروا بعصش عثا اإلبط سظ أظفسعط ورشع 
عثا العزر سظ ضاعطعط، وذلك بأن غاعصفعا سظ تماغئ 
أولؤك التضام، وأن غئادروا بظخرة تجب الاترغر، سسى 
اهللا أن غضّفر سظعط جضعتعط سطى التضام، وتماغاعط 
شغ باذطعط، شغاعب اهللا سطغعط، وغظالعا حرف ظخرة 
اإلجقم وإسادته إلى التغاة، ضما ظاله افظخار افوائض، 
المثغظئ  شغ  واتادظعه    اهللا  رجعل  ظخروا  الثغظ 

المظعرة، شأصام دولئ اإلجقم افولى.
سطى  وطا  عجل،  ق  جثٌّ  افطر  إن  شعاهللا  وأخغرًا 
إق  بثاخئ،  والةظعد  والدئاط  بساطئ،  المسطمغظ 
سرضعا  جظئ  إلى  السماء،  إلى  بئخرعط  غرتصعا  أن 
السماوات وافرض، إلى التغاة السطغا، شعثه التغاة 
صدغئ  تاثث  أو  عثشًا،  ُتةسض  أن  تساتص  ق  الثظغا 
ْغَيا  ُّ ا ََياةِ 

ْ
احل َفَمَتاُع  ٍء  ْ َ ِمْن  وتِيُتْم 

ُ
أ ﴿َفَما  طخغرغئ، 

َربِِّهْم   ٰ َوبَلَ آَمُنوا  يَن  ِ لِثَّ ْنىَقٰ 
َ
َوأ َخرْيٌ   ِ ابَّ ِعْنَد  َوَما 

تجب  طع  شاسمطعا   .[٣٦ الحعرى:  [جعرة  ُوَن﴾  َفَتَولكَّ
الاترغر  تجب  واظخروا  المسطمعن،  أغعا  الاترغر 
والضراطئ،  الحرف  شاظالعا  والةظعد،  الدئاط  أغعا 

 ورضعاظًا طظ اهللا أضئر

عط  شالمثظغعن  السسضرغعن.  وغاةاعطعا  المثظغعن 
تاضظئ البعرة وشخائِطعا، وعط طظ غصررون طخغرعا 
وغتسمعن أطر تعّجععا. شإذا طظع المثظغعن أبظاءعط 
وإذا  الفخائض؟!  صادة  جغاصاتض  شئمظ  اقصااال  طظ 
تّغث المثظغعن طثظعط وصراعط وطظسعا طرور افرتال 
صادة  جغاصاتض  شأغظ  شغعا  اقحائاضات  وتثوث  طظعا 
الفخائض؟!  صادة  أخًق  غاصاتض  لماذا  بط  الفخائض؟! 
عثه  أظاةئ  الاغ  البعرة  سطى  اإلجعاز  فجض  ألغج 

الفخائض بط تسطغط الئقد والسئاد لطمةرطغظ؟!
خةًق  اقظجواء  إلى  السصقء  غثشع  تصاً  طثج  لعضع  إظه 
طظ جّراء ظععرظا بعثا المزعر بغظ افطط والحسعب. 
بعرة خرج أعطعا طظ المساجث وظادوا "عغ هللا" وذالئعا 
باتضغط الحرغسئ وإصاطئ الثقشئ... بط ظرى صادتعا بسث 
وطظ  أضئر،  خجي  إلى  خجي  طظ  غةّروظعا  جظغظ  جئع 
الظاس  طظ  لعط  طتاجإ  ق  بط  أسزط،  سار  إلى  سار 
غعادن  وذاك  جظغش  شغ  غفاوض  شعثا  رصغإ...  وق 
شغ الفعسئ والبالث غخالح شغ برزة والرابع غاآطر شغ 
سطى  غظام  والسادس  تطإ  غسّطط  والثاطج  أجااظئ 
تثائه شغ جعتحغ... أغئ طعازل تصعطعن بعا؟! وأي 
حسإ بائر تمبطعن؟! وسظثطا ظسأل جظعد العغؤئ لماذا 
أدخطاط افتراك؟ غصعلعن فظظا ق ظساطغع صاالعط، وضغ 
ق ُغثخطعط افترار، اهللا أضئر! أغئ خفاصئ ووصاتئ عثه؟! 
فظضط ق تساطغسعن صاالعط تثخطعظعط بتماغاضط؟! 
شأغظ المئادئ والبعابئ، بط طا أخئار الطعاغغئ؟! عض 
طسعط؟!  الاساطض  طظخإ  سطى  تاسابصعن  أخئتاط 
وتاصاتطعن ضغ غبئئ أتثضط لطشرب الضاشر أظه افصعى 
وأظه افجثر بثثطاعط وخغاظئ افطئ؟! وضض ذلك غةري 
عثه  ضأن  أو  الطغر،  رؤوجعط  سطى  ضأن  والمثظغعن 

افتثاث الفزغسئ تتثث شغ سالط آخر؟!
وأخغرًا صث ظطعم أظفسظا سطى بسخ الصسعة، لضظ سّض صعة 
الطَّرق تعصر أجماساً ظائمئ وتظئه صطعباً غاشطئ، وتثشع 
والاضاتش  الةث،  جاسث  سظ  لطاحمغر  طثطخغظ  رجاقً 
إلى  الئرغؤئ  بعرتظا  إلسادة  التبغث  والسمض  والاساون 
ظعةعا الصعغط. الطعط بّطس سظا واجسض أشؤثة طظ الظاس 
تععي إلغظا، واظخر دغظك بظا واظخرظا سطى طظ ساداظا، 
ووّل سطغظا خغارظا وق تعّل سطغظا حرارظا، وخث بغثظا إلى 

 تتصغص طرضاتك إظك أظئ السمغع المةغإ

دولعا  تدع  الاغ  عغ  وخفاتعا  الحسعب  ذئائع  إن 
أو  الخثارة  طعاصع  شائّعئعا  السغاجغئ،  طراضجعا  شغ 
تععي بعا إلى التدغخ. والعاجإ أن تضعن الظزط 
السغاجغئ عغ الاسئغر التصغصغ سظ رغئئ الحسعب شغ 
أن ُتتضط بعثه الطرغصئ أو تطك، وأن تاعجه جغاجغًا 
بعثا اقتةاه أو ذاك. شإذا تثث وضان عظالك خطض طا 
شغ صمئ عرم الاظزغط المةامسغ، وعع صغادة المةامع 
بالاشغغر  الةماعغرغئ  الصعاسث  تصط  ولط  السغاجغئ، 
سطغعا وإخقح عثا الثطض، شعثا غسظغ أن الثطض ضاطظ 

شغ تطك الصعاسث الةماعغرغئ ق غغر.
وإّن خمئ أعض البعرة شغ جعرغا الغعم سطى جرائط 
شإطا  أطرغظ:  أتث  سطى  جاشر  لثلغض  شخائطعا  صادة 
سطى رضاعط بعثه الةرائط، وإطا سطى خحغاعط طظ 
خطغر  طآحر  افطرغظ  وضق  المةرطغظ،  سطى  الاشغغر 
إلى الثطأ الثي تظطعي سطغه جماعغر البعرة وتتمطه 
المظضر  إظضار  الظاس  سطى  أوجإ  شاهللا  أتحائعا.  شغ 
ضان،  طظ  ضائظًا  طرتضئه  سطى  والاشغغر  غروظه،  سظثطا 
شما  وإق  والمحاق.  المااسإ  جئغطه  شغ  تتمطعا  وإن 
وظغفاعط شغ التغاة؟! الاضاجض والاصاسج واقجارخاء 
طخغئئ  وضأن  والظسغان،  والظعم  الراتئ  إلى  والثطعد 
لط تخئعط؟! وضأن الصادة لط غطسئعا بثطائعط، ولط 
غئغسعا تدتغاتعط، ولط غسمتعا لطمةرطغظ بالاصاط 

الخعر الاثضارغئ طع ترائر المسطمغظ؟!
بغظ  اقصااال  بثاغئ  سطى  ضاطقن  حعران  الغعم  غمر 
الفخائض لثغظا شغ الحمال الثي ق غجال طتررًا، شغ ظض 
خمئ طرغع سطغه طظ المثظغغظ! شعض عط طعاشصعن شسًق 
سطى اجامراره وطاتجبعن طاثظثصعن طع أذراشه؟! أم 
أظعط داشظعن رؤوَجعط شغ الرطال غغر طئالغظ، وغزظعن 
عغ  ُتصَاض  الاغ  البعرة  ألغسئ  طسظغغظ؟!  غغر  أظفسعط 
بعرتعط، والةظعد الثغظ ُغصاطعن عط أبظاؤعط؟! أم أظعط 
الثغظ  وضأن  وأرتالعط،  الفخائض  صادة  غثحعن  باتعا 

باروا سطى جغح الظزام عط أظاٌس غغرعط؟!
تصثغر  سثم  عع  الغعم  البعرة  طحاضض  أسزط  طظ  إن 
الخراع،  عثا  شغ  صثرعا  تص  فظفسعط  المثظغغظ 
بغظما  حغء،  ق  السسضرغغظ  طصابض  شغ  أظعط  وظّظعط 
الثغظ  عط  بثوظعط  السسضرغغظ  إن  تصعل:  التصغصئ 
وغةعطعا  السغاجغعن  غسرشعا  تصغصئ  وعثه  حغء.  ق 

غا وغض صعٍم غخماعن..
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث التمغث سئث التمغثـ 

الفعاليات الجماهيرية لحزب التحرير في األرض المباركة فلسطين
 في الذكرى الـ97 لهدم الخالفة

حزب التحرير/ والية السودان
محلية األبيض تحيي ذكرى هدم الخالفة

فتغيظ حراس األنظمة الكفرية



افربساء ٢٤ طظ رجإ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١١ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٧٧

الترغئ  بمغثان  خطابغ  لمعرجان  ضردشان  حمال  وقغئ  تاضرة  افبغخ  بمثغظئ  السططئ  طظع  خطفغئ  سطى 
لطثغظ  إصاطئ  (الثقشئ  حسار  تتئ  السام  عثا  تصام  والاغ  الثقشئ،  لعثم  والاسسغظ  السابسئ  لطثضرى  إتغاًء 
السخر  خقة  سصإ  تاحثة  جماعغرغئ  طثاذئئ  ٢٠١٨/٠٤/٠٧م  السئئ  غعم  التجب  أصام  وتمضغظ).  وسج 
وطمبض  السعدان،  بعقغئ  لطتجب  الرجمغ  الظاذص  شغعا  تتثث  افبغخ  طثغظئ  بسعق  الضئغر  المسةث  أطام 
أخثتعا  الاغ  السططئ  اساصطئ  التحعد  وأطام  المثاذئئ  اظاعاء  وسصإ  وآخرون،  المسطمغظ  اإلخعان  جماسئ 
وافخ/  السعدان،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  خطغض  أبع  سبمان  إبراعغط  اإلخعة:  باإلبط  السجة 
خالث تسغظ طمبض جماسئ اإلخعان المسطمغظ، وأسداء تجب الاترغر: تسغظ تمغثة – الظثغر طتمث – أتمث 
وداسئ – تسغظ العادي – طتمث أتمث طتمعد – شغخض طضغ – الظثغر جماع – طتمث افطغظ دشع اهللا – 
طةثوب سئث الرتمظ – أتمث الئاعغ – سئث الرتغط الئرسغ – سئث السجغج سئث الرتمظ – باظصا تاطث. وطسصئا 
٢٠ رجإ  سطى ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان شغ بغان ختفغ غعم السئئ 
وتتارب  اإلجقم  بثطاب  المسطمغظ  تظاشص  الاغ  السططئ  عثه  سطى  لسار  "إظه  ٢٠١٨/٤/٠٧م:  ١٤٣٩عـ، 
سظ  غسئر  طظ  وتمظع  وصعاظغظعا،  دجاعرعا  شغ  سطغعا  وتظص  الاسئغر  بترغئ  الضاشر  الشرب  وتظاشص  دسعته، 
َِد لَُهْم نَِصريًا﴾. 

َ
ْرِك األْسَفِل ِمَن اجَّارِ َولَْن جت َّ شعمه جطمغًا، إظعا جططئ طردت سطى الظفاق. ﴿إِنَّ الُْمَنافِِقنَي يِف ا

شظصعل لعا اتصغ اهللا وق تتاربغ دسعة اهللا، غضفغ طا اصارشاط طظ جرائط بتص أظفسضط وبتص الئقد والسئاد. 
أطا تجب الاترغر شإظه طاٍض شغ دسعته قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ، ق غدره 
ضغث الضائثغظ وق خثقن الماآطرغظ، وإن غثًا لظاظره لصرغإ، غعم تصعم الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

الظئعة وتحرق افرض بظعر ربعا، وُغصاص طظ الزالمغظ".

المئارضئ،  افرض  شغ  حرغضا  طظه  وتةسض  غععد 
شاجاظضار اقجاغطان شغ الدفئ الشربغئ شصط ق غسظغ 
اغاخئئ  الاغ  المئارضئ  افرض  جض  سظ  الاظازل  إق 
سام ٤٨، والمطالئئ بإصاطئ دولئ سطى تثود ٦٧ غصر 
اغاخإ  طا  سطى  العجعد  شغ  الشاخإ  الضغان  بأتصغئ 
لطازاعر  الظاس  ودشع  وبسثه،  ذلك  صئض  افرض  طظ 
الاسرغفات  تسإ  التصعق  إلرجاع  ضعجغطئ  السطمغ 
تترغك  شغ  افطــئ  تص  سظ  الاثطغ  غسظغ  الثولغئ 
لتدظ  وإرجاسعا  ضاططئ  شطسطغظ  لاترغر  الةغعش 
افطئ اإلجقطغئ، واجابظاء التض السسضري واجاظخار 
جغعش افطئ لطاترك طظ شعرعا لطاترغر عع خثقن 
لصدغئ افرض المئارضئ واخاجالعا شغ طسار ق غفدغ 

إق لحرسظئ وجعد ضغان غععد وتبئغئ أرضاظه.
أرضان ق غمضظ أن تعثم إق بالطرغص الحرسغ الثي 
غةإ أن تسسى له افطئ اإلجقطغئ، شأعض شطسطغظ 
افرض  لاترغر  ــئ  افط جغعش  اجاظخار  سطغعط 
شغعا  الصعة  وأعض  التغئ،  وصعاعا  وافطئ  المئارضئ 
غةإ أن غظثشسعا لاترغرعا، وأن غجغطعا شغ ذرغصعط 
غععد  ضغان  تترس  الاغ  لطشرب  السمغطئ  افظزمئ 
الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وغصغمعا 
افبطال  طظ  افولغظ  جغرة  وتسغث  الةغعش  تةغح 
أروع  لفطئ  جطروا  الثغظ  والمتررغظ  الفاتتغظ 
طشاخئغ  طع  لطاساذغ  الحرسغئ  الطرغصئ  شغ  افطبطئ 
شغ  دروجــا  اإلجقطغئ  افطئ  أســثاء  ولصظعا  افرض 
سطى  الاةرؤ  صئض  طرة  ألش  غفضرون  جسطاعط  السجة 

تغاض افطئ وطصثجاتعا.
بمطالئئ  تتمى  لظ  وتغاض  تترر  لظ  طصثجات 
أطام  والعصعف  بالازاعر  شطسطغظ  أعض  طظ  السجل 
المسآولغئ  وتتمغطعط  غععد  لضغان  السسضرغئ  اآللئ 
شالاترغر  المصثجات،  واجارجاع  افرض  تترغر  سظ 
طسآولغئ جغعش افطئ الاغ غةإ أن تصعم بعاجئعا، 
افطئ  لصعة  جتإ  عع  الةغعش  لعثه  اجابظاء  وأي 
شرغسئ  لغضعظعا  شطسطغظ  أعض  وترك  المسرضئ  طظ 
جعطئ لصظاخئ ضغان غععد، تظصض الفدائغات طحاعث 
ولغج  خغالغ  شطط  وضأظه  طئاحر  بث  شغ  جصعذعط 
طظ  الضسئئ  تعثم  أن  اهللا  سطى  أعــعن  طسطط  دم 
أعض  شصثف  الطاعر،  الثم  ذلك  طظ  صطرة  تراق  أن 
الشاخإ  الضغان  جغح  وجه  شغ  السجل  شطسطغظ 
أعض  صاض  واجاظضار  جرغمئ،  الةغعش  ططالئئ  وسثم 
الةغعش  تترغك  وسثم  افظزمئ  صئض  طظ  شطسطغظ 
طحارضئ شغ صاض أعض شطسطغظ والخمئ سظ ظخرة 
المسطمغظ سسضرغا شغ شطسطغظ خغاظئ هللا ولرجعله 

ولفطئ اإلجقطغئ وطصثجاتعا.
الاغ  بافجعد  تتمى  والتغاض  تترر  شالمصثجات 
لاترر  شعرعا  طظ  شاظططص  لقجقم  ظخرة  تجطةر 
ضان  عضثا  الجضغئ،  المسطمغظ  لثطاء  وتبأر  افرض 
تارغت افطئ وعضثا جغسطر تاضرعا ختائش طظ سجة 
لغترروا  ذعشان  شغ  جغظثشسعن  الثغظ  أولؤك  لضض 
افطئ  تاحعق  ظعار  طظ  جاسئ  شغ  المئارضئ  افرض 
له وتئثي اجاسثادعا لطادتغئ طظ أجض ذلك الظخر 
بالشالغ والظفغج، شسطى ضض الشغعرغظ سطى طصثجات 
أن  المخطفى  ظئغعا  وطسرى  أبظائعا  ودطاء  افطئ 
افظزمئ  طظ  افطــئ  لاثطغص  جععدعط  غعجععا 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  لطشرب  السمغطئ 
الةغعش  شاةغح  لفطئ  السجة  دروب  لافاح  الظئعة 

 ...وتترر افرض وتبأر لثطاء الحعثاء الجضغئ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

افرض املئارضئ ططضغاعا وذرغصئ تترغرعا 
أتضام حرسغئ

حارك اآلقف طظ أعض شطسطغظ شغما جمغ بمسغرات 
جسثت  خعرة  شغ  افرض  غعم  ذضرى  شغ  السعدة 
إخقخعط لفرض المئارضئ، واجاسثاد افطئ لطادتغئ 
ترشع  الثي  الغعم  لثلك  والحعق  تترغرعا  أجض  طظ 
سطغه  المخطفى  ظئغعا  طسرى  سطى  الظخر  راغات  شغه 
سطى  شطسطغظ  أعض  شإخرار  والسقم،  الخقة  أشدض 
المفععم  رجعخ  غسضج  المئارضئ  لفرض  السعدة 
شمفععم  المسطمغظ،  ــان  أذع شغ  لطتض  الحرسغ 
المسطمغظ  سصعل  غسضظ  المئارضئ  لفرض  الاترغر 
تعل السالط وغسصط ضض التطعل اقجاسمارغئ الثئغبئ 
طظ  وغغره  الثولاغظ  ضتض  شطسطغظ  صدغئ  لاخفغئ 
التطعل الاغ تاول الشرب الضاشر وأتئاسه شغ افظزمئ 

السمغطئ له تثجغظ افطئ لصئعلعا.
صئعل لطمحارغع اقجاسمارغئ الاخفعغئ لصدغئ افرض 
المئارضئ جسئ افظزمئ السمغطئ لطشرب إلى تمرغره سطى 
طآاطرات  خقل  طظ  اإلجقطغئ  وافطئ  شطسطغظ  أعض 
جقم  طساعثات  وسصث  لطاطئغع  وطتاوقت  دولغئ 
المئارضئ  لفرض  الشاخإ  غععد  ضغان  طع  طجسعطئ 
شغ طتاولئ لحرسظئ وجعده وجسطه ضغاظا ذئغسغا غثطب 
إلى  الظفعذ  وطتاولئ  العسغ  تحعغه  سئر  المظطصئ  شغ 
التض  أن  طظ  وصطعبعط  المسطمغظ  سصعل  شغ  الراجت 
لصدغئ افرض المئارضئ عع تترغرعا وصطع ضغان غععد 
طظ  وإطاراتعط  الخطغئغغظ  ضغاظات  اصاطسئ  طظعا،ضما 
بقدظا وضما تررعا الظاخر خقح الثغظ طظ صئض شغ 
الاترك  تفرض  الاغ  الحرسغئ  لفتضام  سمطغ  تةسغث 

الفعري لاترغر طا اغاخإ طظ افرض.
افرض المئارضئ الاغ طّطضاعا افتضام الحرسغئ لفطئ 
اإلجقطغئ، ذاتعا الاغ تفرض سطى افطئ الاترك الفعري 
لاترغر افرض المئارضئ واصاقع ضغان غععد، شمطضغئ 
افتضام  أظحأتعا  المئارضئ  لفرض  اإلجقطغئ  افطئ 
الحرسغئ الاغ جسطئ طظ أرض شطسطغظ أرضا خراجغئ 
وجسطئ طظ الةعاد وتترغك الةغعش اإلجقطغئ ذرغصئ 

وتغثة لاترغرعا وتثطغخعا طظ اقتاقل.
الحرسغئ  وصعاظغظ  صرارات  طظ  حرسغاه  أخث  اتاقل 
افرض  شغ  "طجغفا"  تصا  له  أظحأت  الاغ  الثولغئ، 
المئارضئ سئر اقساراف به وبأتصغاه شغ العجعد سطغعا، 
أو  شطسطغظ  صدغئ  شغ  الثولغئ  لطصرارات  شاقتاضام 
بض  اهللا،  لشغر  اتاضام  عع  الثولغئ  لطتماغئ  الثسعة 
بقدظا..  شغ  غععد  لضغان  (تصًا!)  أظحأ  لمظ  اتاضام 
والثغاظئ  والافرغط  اهللا  غدإ  إق  غةطإ  لظ  اتاضام 
والاظازل سظ افرض المئارضئ لضغان غععد الشاخإ، 
بض  افرض  غمطك  ق  طمظ  تص  تتخغض  غمضظ  شعض 
طظ وعإ أرضا ق غمطضعا لحثاذ اآلشاق غععد؟ وعض 
وضسعا  الاغ  والثطط  اآللغات  تضعن  أن  غاخعر 
وعض  افرض؟  لاترغر  ذرغصا  غععد  ضغان  لابئغئ 
أدواته  أو  المساسمر  الشرب  باب  لطرق  ساصض  غسسى 
تص  سطى  لطتخعل  افطظ  ضمةطج  الثئغبئ  الثولغئ 
الحغاذغظ  جئض  تضعن  أن  غمضظ  وعض  طشاخإ؟ 

ذرغصا قجارجاع تص رباظغ؟!
تص رباظغ ذلك الثي جسض طظ افرض المئارضئ ططضا 
بالطرق  إق  اجارجاسه  غمضظ  ق  اإلجقطغئ،  لفطئ 
الحرسغئ، شاترغر شطسطغظ ق غضعن إق باترغك جغعش 
لطفرض  تظفغثا  التص  ذلك  خاتئئ  اإلجقطغئ  افطئ 
الحرسغ الثي غصع سطى ساتصعا، والطرق واآللغات الاغ 
وضسعا الشرب لطمطالئئ بالتص ق تسثو ضعظعا أبعابا 

لاضرغج ضغان غععد وتبئغئ أرضاظه بصرارات دولغئ.
شغ  اإلجقطغئ  وافطئ  شطسطغظ  بأعض  تصثف  صرارات 
ضغان  سطى  حرسغئ  تدفغ  بض  طظعا  ذائض  ق  دروب 

خغاظئ تضام آل جسعد لطمسطمني وشطسطني 
خغاظئ طسامرة بفخعل طاةثدة

أتقظاغك"  "ذا  لمةطئ  السسعدي  السعث  ولغ  خّرح 
السغح  شغ  التص  له  الغععدي  إن "الحسإ  افطرغضغئ: 
بثولئ صعطغئ أو شغ ججء طظ طعذظ أجثاده سطى افصض، 

وإن ضض حسإ بأي طضان له التص شغ السغح بسقم".
وأضاف، شغ تثغبه الثي ُظحر اقبظغظ (٢ ظغسان/أبرغض 
٢٠١٨): إن لـ "الفطسطغظغغظ و(اإلجرائغطغغظ) التص شغ 
أن  غةإ  العصئ  بثات  لضظ  الثاخئ،  دولاعط  اطاقك 
لطةمغع  اقجاصرار  لدمان  جقم  اتفاق  لثغظا  غضعن 

وإلصاطئ سقصات ذئغسغئ". (الثطغب أوظقغظ).
لط غضظ تخرغح ابظ جطمان عثا إق ُظطصاً بالتصغصئ الاغ 
ذالما بصغئ خطش الساار، شآل جسعد لط غضعظعا غعطًا 
افطئ  سطى  ترب  عط  بض  افطئ،  أسثاء  طع  سثاوة  سطى 
وصداغاعا. ورغط تصطإ تضاطعط بغظ السمالئ لئرغطاظغا 
تارة وفطرغضا تارة أخرى، إق أظعط صث أجمسعا سطى خغاظئ 
سطى  ولع  طثططاتعط  وتظفغث  أسثائعا  وخثطئ  افطئ 

تساب أرواح المسطمغظ وبرواتعط وتثرغإ دغارعط.
شتضام  طظئّااً،  أطرًا  أو  المعاصش  طظ  بثساً  ذلك  ولغج 
صعام  الثغاظئ  ضاظئ  بض  الثغاظئ  سطى  طردوا  جسعد  آل 
تضمعط، شطصث تآطروا سطى الثقشئ السبماظغئ طع اإلظةطغج 
طمطضاعط  إظحاء  صئض  سسضرغا  وتاربععا  طرة  أول 
الةئرغئ، بط جسعا إلى تدطغض افطئ باجط الثغظ، شغما 
لط تضظ تخرشاتعط إق بإغتاء بض بأواطر طئاحرة طظ صئض 
أجغادعط، ضما خرح بثلك ابظ جطمان ظفسه شغ تخرغح 
له لختغفئ العاحظطظ بعجئ تغث اسائر "أن اظاحار 
والمساجث  المثارس  وبظاء  بقده  شغ  الععابغ  الفضر 
تعل السالط غسعد إلى شارة الترب الئاردة سظثطا ذطئئ 
دول تطغفئ طظ السسعدغئ اجاثثام أطعالعا لمظع تصثم 

اقتتاد السعشغغاغ شغ دول السالط اإلجقطغ".
لصث جصطئ ورصئ الاعت سظ تضام آل جسعد، وبات 
سطى  غثفى  ق  ظاعرًا  وصداغاعا  افطئ  سطى  تآطرعط 

خاتإ سصض؛
شعط صث جاسثوا سطى بصاء ظزام افجث السمغض فطرغضا 
شغ الحام سئر رعظعط لضئرى شخائض الشعذئ بمالعط 
الماضغئ  البعرة  جظغِّ  ذعال  وطظسعا  الصثر  السغاجغ 
طظ تعثغث طسصض الظزام ورأجه، شضاظعا بثلك جمًا 
ظاعره الثجط، غسسعن لثثطئ طحروع أطرغضا  صاتقً 
والتفاظ سطى ظفعذعا شغ الحام وغزعرون الترص 

سطى الحام وأعطعا وعط ضاذبعن.
لغسعا  جسعد  آل  شتضام  الغمظ،  شغ  ذلك  طبض  وصض 
سمقء  لضظج  تسسى  الاغ  أطرغضا  بغث  بغثٍق  جعى 
اإلظةطغج الثغظ أذئصعا سطى الغمظ لسصعد خطئ والتطعل 
طضاظعط، وطا زسُط تضام آل جسعد دشاسعط سظ أعض 
الغمظ أو المثعإ السظغ جعى طادة دسائغئ لاسعغص 

طآاطراتعط.
أطا شطسطغظ، شثغاظئ تضام آل جسعد لمسرى رجعل 
تعاذؤعط  شمظ  وطاظعسئ،  وطاسثدة  طاةثرة    اهللا 
طع برغطاظغا الاغ طّضظئ غععد طظ اتاقل شطسطغظ، 
إلى تثاذلعط سظ ظخرة شطسطغظ لسصعد، إلى طئادرة 
السربغئ  بالمئادرة  تسرف  باتئ  الاغ  اهللا  سئث  المطك 
والاغ حرسئ اتاقل غععد لمسزط شطسطغظ ودسئ 
عجغطئ  دوغطئ  إصاطئ  طصابض  طسه  الضاطض  الاطئغع  إلى 
طع  الرجمغ"  "غغر  تطئغسعط  إلى  شطسطغظ،  فعض 
ضغان غععد المتاض سئر العشعد الاغ ترأجعا الةظرال 

أظعر سحصغ ولصاءات ترضغ الفغخض طع داظغ أغالعن 
طئاحرة  رتقت  لاسغغر  السسعدغئ  أجعاء  وشاتعط 
بغظ العظث وضغان غععد، إلى تخرغتات ابظ جطمان 
عثه الاغ تتاضغ وسث بطفعر شاصر لطغععد المتاطغظ 
الاغ  المئارضئ  افرض  شغ  صعطغ  بعذظ  المساثغظ 
شاتعا الفاروق وتررعا خقح الثغظ ورواعا الختابئ 

وطظ تئسعط بإتسان بثطائعط جغق بسث جغض.
تضعن  لظ  عثه  الثغاظغئ  جطمان  ابظ  تخرغتات  إن 
افخغرة بض جغائسعا المجغث بط المجغث طظ الاخرغتات 
أطرغضا  طثططات  خثطئ  شغ  تخإ  الاغ  والمعاصش 
لطمظطصئ وتمعث الطرغص إلصاطئ تطش "جظغ" غععدي 
ضث التطش "الحغسغ" شغ الترب المثعئغئ المجسعطئ، 
والاغ تسثرعا أطرغضا لثثطئ طثططاتعا شغ المظطصئ، 
إلغراصعا بالتروب قجاظجاف برواتعا وإتضام جغطرتعا 
سطغعا والتغطعلئ بغظ المسطمغظ وبغظ اظسااصعط طظ 

ربصئ اقجاسمار وإصاطئ خقشاعط.
إن ابظ جطمان صثم ظفسه لفطرغضان ضسّراب جثغث 
غتاول  عثه  الماعاشائ  باخرغتاته  وعع  لطسقم، 
وعع  غععد،  وتضام  تراطإ  أطام  خفتاه  "تئغغخ" 
غسسى بضض جعثه إلظةاح خفصئ تراطإ المحآوطئ، 
سظ  أغام  صئض  أوظقغظ  الثطغب  ظحرته  طا  ولسض 
لعصش  وطخر  السسعدغئ  جسغ  سظ  طخري  طسآول 
خفصئ  طةرى  سطى  تأبغرعا  خحغئ  السعدة  طسغرات 
الصرن عع دلغض سطى طثى الافاظغ الثي غئثله ابظ 

جطمان شغ خثطئ أطرغضا وطحارغسعا.
إلى  غظزرون  ق  السسعدغئ  وتضام  جطمان  ابظ  إن 
صدغئ  أو  أطئ  صدغئ  بعخفعا  شطسطغظ  صدغئ 
تثخعط أو تمج سصغثتعط، بض عغ - شغ ظزرعط - 
سائص غتعل بغظعط وبغظ إظعار العقء الاام فطرغضا 
لئقد  الثغظغئ  المضاظئ  شئسئإ  المتاطغظ،  وغععد 
التةاز لثى المسطمغظ شمظ غغر المصئعل - إسقطغا - 
أن تصغط السسعدغئ سقصات وبغصئ وتتالفات سسضرغئ 
لثا  المئارضئ،  لفرض  طتاض  وعع  غععد  ضغان  طع 
غسسى عآقء لاخفغئ صدغئ شطسطغظ والاثطص طظ 
عثا اإلتراج الثي غصّغث اظئطاتعط وغتّث طظ إظعار 

اظتغازعط الاام فسثاء افطئ.
إن اظضحاف جعءة تضام السسعدغئ غعجإ سطى السطماء 
شغ بقد ظةث والتةاز الخثع بالتص والعصعف شغ وجه 
المآطظغظ،  دون  طظ  أولغاء  الضاشرغظ  اتثثوا  الثغظ 
والثغظ شّرذعا ببروات افطئ وجسطعا طسرى ظئغعا وذظًا 
صعطغاً فحث الظاس سثاوة لطثغظ آطظعا، وغعجإ سطغعط 
المتاجئئ السغاجغئ السطظغئ، شما ساد عظاك سثر لمساثر، 
وطا بات طثطص غظاصح بضعن عآقء وقة أطعر أم ق، 

شعط سمقء لقجاسمار، أدوات لاظفغث طثططاته.
التضام  أن  المآضث  غآضث  المجري  العاصع  عثا  وإن 
السمقء عط طربط الفرس شغ الاآطر سطى افطئ، وأن 
شسطى  سروحعط،  أظصاض  شعق  غمر  الاشغغر  ذرغص 
افطئ أن تطغح بعط لاظساص طظ ربصئ المساسمرغظ 
وتساسغث جططاظعا شاصغط خقشاعا راحثة باظغئ سطى 
شطسطغظ  وتترر  وُتظخر  ُتسج  وتغظعا  الظئعة،  طظعاج 

 وضض بقد المسطمغظ المتاطئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر افرض المئارضئ 

شطسطغظ
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اعتقال الناطق الرسمي لحزب التحرير في والية السودان
وضيوفه وبعضًا من شباب الحزب

اظططصئ طظث أغام، أسمال تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ صطاع غجة ضمظ شسالغات إتغاء 
الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  بأعمغئ  الظاس  تثضر  إسقظغئ  لعتات  ظحرت  تغث  الثقشئ،  لعثم  الـ٩٧  الثضرى 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وأظعا عغ السئغض العتغث لطظةاة، بسث أن أبئئ تضام المسطمغظ صاذئئ خغاظاعط 
وتآطرعط سطى افطئ. سطما أن عثه التمطئ جاحمض تمقت زغارات واتخاقت طضبفئ تعزع خقلعا ططعغئ 
بسظعان "الثقشئ تسغث لفطئ سجتعا ولطصثس طضاظاعا"، ودروجا طاظعسئ تعل أعمغئ الثقشئ وضغفغئ إصاطاعا 

وطآتمرا شغ حمال صطاع غجة، وذلك تتئ حسار "الثقشئ تسغث لفطئ سجتعا ولطصثس طضاظاعا".

انطالق فعاليات حزب التحرير في قطاع غزة 
في الذكرى الـ 97 لهدم دولة الخالفة


