
 

F 

 

 16/02/2023 رجب فعاليات عن صحفي تقرير: ودانوالية الس

 ننتصر( بالخالفة.. حرب )المخدرات شعار تحت السودان، والية التحرير/ حزب أطلقها التي الحملة إطار في

 ،الجذري الحل وطرح الشباب عقول تستهدف التي المؤامرة حجم وكشف المخدرات بخطر األمة تبصير بهدف

 لألعمال مواصلةو هـ،1342 رجب 28 في العثمانية الخالفة على المجرمين لقضاء ألليمةا للذكرى وإحياء  

 ،المساجدو واألندية الميادين في المختلفة، البالد وأقاليم مناطق في الحزب ينظمها التي المتعددة الجماهيرية

 ألحكام لواعيا العام الرأي يجادبإ جديد، من الراشدة الخالفة دولة إلقامة همتها وشحذ اإلسالمية األمة الستنهاض

 .ومعالجاته اإلسالم

 أم بمحلية السودان والية التحرير/ حزب أقام: العنوان هذا تحت ،"والحلول المخاطر المخدرات انتشار"

 محمد، الرضي الشيخ قدمها 14 الحارة الثورة بمسجد م2023 فبرايرفي األول من شباط/ محاضرة شمال درمان

 العقل يسكر شيء أي وحرم العقل بنعمة وخصه المخلوقات سائر عن اإلنسان كرم وجل عز هللا أن بين حيث

 من اإلسالم وضع لذلك العبادة، وهي الأ اإلنسان خلق من الغاية ليحقق مراده وفهم الخالق معرفة في دوره ويعطل

 أرقى صارت العقل دور وعرفت اإلسالم بأحكام األمة التزمت وعندما ،الغرض هذا يحقق ما الشرعية األحكام

 الديمقراطية مثل الفكرية سمومهم نشر عبر المسلمين لمحاربة فعمدوا الرقي هذا غاظهم األمة أعداء لكن األمم،

 عقول تخريب إلى سعوا بل بهذا؛ يكتفوا لم وغيرها، الحياة عن الدين وفصل االجتماعية والعدالة الحريات وفكرة

 على يوجب ما للمخدرات المرعب نتشاراال من األخيرة اآلونة في حظهنال ما وهذا ،بالمخدرات المسلمين شباب

 الخالفة دولة إلقامة العمل هو الوحيد الحل أن بين ثم األمة، هذه أبناء يهدد الذي الخطر هذا إدراك المسلمين

 .النبوة منهاج على الثانية الراشدة

 في م2023فبرايرشباط/ 2 يوم والنقاش وارللح ركنا   بالجامعات السودان والية /التحرير حزب شباب قامأ

 الفاتح األستاذ فيه تحدث ،"الخالفة الإ عليها تقضي وال حرب المخدرات": بعنوان الهندسة كليه الخرطوم جامعة

 اله المتعاطين على المخدرات خطورة بين ثم ،مفصل علمي بشكل المخدرات واقع بشرح حديثه بدأ الذي هللا عبد

 الجيل حروب من ا  حرب يعد هذاو ،طنانباأل البالد تدخل التي المخدرات حجم وبين. عالمجتم على وخطورتهم

 القيام في الدولة تقصير نوبي  . فرادأل تفلتات مجرد وليس سالميةاإل ةاألم شباب على الخامس الجيل أو الرابع

 الذي المستوى وبين. المخدرات من الهائل الكم هذا في متواطئة هي تكن لم نإ المخدرات دخول بمنع دورهاب

 ومسمع ىمرأ على مؤتمرا   يعقدون (البنقو) الحشيش تجار نأ لدرجة منيةاأل السيولة حالة من الدولة ليهإ وصلت

 العمل هذا في المتورطين كل عن الكشففي  المتمثل الحل بين ثم. للمجتمعات المدمرة مهنتهم لحماية الناس من

 نفسه له تسول لمن عبرة يكونوا حتى عليهم، العقوبة أنواع أقسى نزالوإ ومحاسبتهم، مكانتهم، كانت مهما القذر

 والحدود، والمنافذ، والمطارات، الموانئ، حيال الالزمين والعزم بالحزم والتعامل. الخطير المجال هذا في الدخول

 عقوبات ووضع. البالد إلى المخدرات إدخال في يساعد أو يساهم، من كل معاقبة في التهاون وعدم وغيرها،

 لدولة يحتاجف الجذري العالج أما. بتاتا   معها التعامل أو المخدرات، بترويج أحد يفكر ال حتى رادعة، تعزيرية

 من وحدها فهي النبوة منهاج على الراشدة الخالفة دول وهي ؛اله وتتصدى الحرب ههذ من األمة تحمي مبدئية

 الداخل في اإلسالم تطبيق وهي الحياة في قضية ولها مسالاإل أساس على تقوم دولة نهاأل الحرب هذه في تنتصر

 سالم.لى نور اإلإسمالية أالم الرظ من خراجهمإل العالم لىإ وحمله

 شباب وتحمي تحفظ من وحدها الخالفة نأ كيف مثلةباأل بينفقد  محمد محمود األستاذ الثاني المتحدث أما

 اإلَمام   إنَّما» ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث وذكر مةاأل لهذه الحامي هو المسلمين ليفةخ نأل المخدرات خطر من المسلمين

نَّة    عبث وقفأ الذي القانوني سليمان زمن في يةالعثمان بالخالفة ال  امث وضرب ،«به وي تَّقَى وَرائِهِ  ِمن ي قَاتَل   ج 

 العمل نأ وبين. المسلمين بشبا إلى األمر هذا ينتقل نأ خشية له مجاورة باعتبارها فرنسا في والمجون الرقص

 للخالفة يدعو الذي الوحيد الحزب بوصفه التحرير حزب مع للعمل الطالب وحث. هللا من ووعد فرض للخالفة

 .اإلسالم تطبيق وفي للدولة واضحة رؤية وله واضح بشكل



 ،"القاتل الخطر المخدرات": بعنوان محاضرة بورتسودان محليةب السودان والية /التحرير حزب شباب قامأ

 هللا بقول حديثه بدأ الذي إسماعيل عبده األستاذ فيها تحدث م،2023 فبرايرشباط/ 3يوم  3 مربع النور يمد مسجدب

ِري َعن أَع َرضَ  َوَمن  ﴿: وتعالى سبحانه ش ر  ا  َضنك َمِعيَشة   لَه   فَِإنَّ  ِذك  َمىَونَح  َم ال ِقيَاَمِة أَع   ليس هللا رذكو ،﴾ه  يَو 

 كلها هللا، أنزل بما الحكمو الحدود، وإقامة ،هللا شرع تطبيقف. الوحي به جاء ما كل وإنما فقط؛ والتكبير التسبيح

 معيشتنا أصبحت هللا ذكر عن بعدنا عندماو ،هللا ذكر عن عراضإ هوف الوحي، من ا  واحد ئاشي تركنا إذاو. ذكر

 عقول لتدمير القاتل لخطرا ؛المخدرات لنا فجلبوا لهم، مستباحة بالدنا وصارت. الكافر الغرب علينا تسلطو ضنكا ،

 بد فال. والمسلمين اإلسالم هو األول والهدف. والبالد العباد إلفساد الحكم في المتحكمين عمالئهم اسطةبو الشباب

 بعقول المتالعبين وتردع هللا، أحكام تطبق النبوة، منهاج على الثانية الراشدة الخالفة دولة مبدئية؛ دولة إقامة من

 .الشباب

 الدخينات، محليةب السودان والية التحرير/ حزب شباب أقام ،"ننتصر بالخالفة.. حرب لمخدراتا": عنوانب

 3يوم  الجمعة صالة عقب الخرطوم جنوب األولياء جبل بسوق العتيق المسجد بساحة حاشدة سياسية مخاطبة

 أنها وكيف تالمخدرا مشكلة حجم فيها أوضحو الرحمن، عبد عمر األستاذ فيها تحدث م2023 فبرايرشباط/

 شبابها، خصوباأل اإلسالمية األمة ستهدفت مرالمستع الكافر من حرب أنها المتحدث وذكر الناس، تؤرق أصبحت

 المسلمين فرقت التي والوطنية للبشر، التشريع تجعل التي الديمقراطية بفكرة المسلمين عقول سمم بعدما وذلك

 الناس وتحمي ،الكافر الغرب وجه في ستقف لتيا هى النبوة منهاج على الراشدة فةالخال دولةف. هزيلة لدويالت

 .المخدرات خطر من

 المخدرات": بعنوان الكبير بالمسجد محاضرة األبيض مدينةب السودان والية /التحرير حزب شباب أقام

 ينا  مب حسين محمد النذير األستاذ قدمها م2023 فبرايرشباط/ 4 السبت يوم وذلك ،"والمجتمع الفرد على ثرهاوأ

 األمة، مستقبل الشباب بتدمير رةمباش المجتمع بها هدفاست   التي الخامس الجيل حروب من حرب المخدرات أن

 ألخذ يوما   ربعينأل يحتاج والعالج شابة أو شاب ألف من أكثر يدمن الواحد اليوم خالل هبأن توضح التقاريرو

 بإيجاد لعالجها الجهود لتضافر تحتاج كبيرة مشكلة هذه ،الواحد اليوم في سوداني جنيه ألف مائة بقيمة الجرعات

 عن والنهي بالمعروف األمر بواجب والقيام شرعا   المخدرات حرمة ببيان الناس عند الشرعية باألحكام التقيد قيمة

 وزير ستقبالفا أصدقاء، وليس أعداء ارهمعتببا الحرب هذه يعلنون الذين المستعمرين الكفار مع التعاملو ،المنكر

 واستئناف الوضعية األنظمة هذه تغيير على العمل فيجب ،للمسلمين واضح تحد هو كصديق يهود كيان ارجيةخ

 .النبوة منهاج على الثانية الراشدة الخالفة دولة بإقامة اإلسالمية الحياة

 لواحة(ا )نسور الخلد نادي في سياسية ندوة غرب درمان أم بمحلية السودان والية التحرير/ حزب شباب أقام

 المخدرات عاصفة": بعنوان م،2023 فبرايرشباط/ 6( يوم 3 مربع السالم بدار االجتماعي الثقافي الرياضي

 واقع فيها تناول الذي هللا عبد الرحيم عبد األستاذ فيها تحدث ،"والجذرية اآلنية المعالجات.. البالد تضرب

 وتحدث. الخامس( )الجيل حروب ضمن كسالح دمتستخ أنها وبين المجتمع على ومخاطرها وتأثيرها المخدرات

 وحث. والندم الحسرة أمد فيها سيطول التي المخاطر هذه في الوقوع مغبة من الشباب محذرا   محمد إسحاق األستاذ

 بها التي الشرعية األحكام وتطبيق بأدواته للحاكم األهم الدور يظل ولكن. الخطر هذا تجاه بمسؤولياته يقوم أن الكل

 .جذريا   حال   المشاكل هذه كل تحل

 توافد والشباب، الشيب ،والنساء والرجال عيانها،أو ووجهاؤها المدينة علماء يتقدمه وحاشد كثيف بحضور

 في ومميزا طيبا حضورا السودان، شرق بالقضارف إثيوبيا، مع الحدودية الفشقة لمحلية التابعة الشوك مدينة أهل

المخدرات خطر كيف ": بعنوان القضارف مدينة في السودان والية ر/التحري حزب شباب أقامها التي الندوة

 لجنة رئيس رضا( بو)أ رضا ناصر األستاذ فيها تحدث م2023 فبرايرشباط/ 5 يوم وذلك "!؟نتصدى له

 الرسمي الناطق مساعد يمن(أ )أبو امعج محمد األستاذو ،السودان والية في التحرير لحزب المركزية االتصاالت

 وتصنيعها المخدرات حقيقة رضا ناصر األستاذ ولاأل المتحدث تناول. السودان والية في يرالتحر لحزب

 للمخدرات الترويج في االستعمارية والدول المنظمات تسهم كيف وبي ن نشرها، في الفاعلة والجهات وخطورتها

 .ئنابناأ عقول لتدمير سالحا   وجعلها



 تواجهها، دولة إلى تحتاج الحرب أن وأكد حرب، هي قتهاحقي في المخدرات أن يمنأ بوأ األستاذ وتحدث

 يستقبلون فهم العدو تعريف في انحراف لديهم السودان حكام أن وأكد ،شرعا   العدو معرفة من بد ال وال  أ ولكن

 ديهو أن الشرعية األدلة أكدت فقد األمة، ضد معه يتواطؤونو القيادة مقار داخل منه سبحانه هللا حذر الذي العدو

 منهاج على الراشدة الخالفة اإلسالم دولة إال توقفها لن الحرب هذه أن يمنأ أبو وأكد. والمسلمين لإلسالم أعداء هم

 في وليس مات من»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي بحديث آثم فهو الخالفة إلقامة يعمل ال والذي إقامتها، الشرع أوجب التي النبوة

 وفريضة حياتية ضرورة ألنها الخالفة إلقامة العمل الكرام الشوك أهل من وطلب ،«جاهلية ميتة مات بيعة عنقه

 الزمان، هذا أنصار يكونوا أن الجيش وقادة الضباط والمنعة القوة أهل من المخلصين من طلب كما ربانية،

 .النبوة منهاج على الراشدة الخالفة إلقامة التحرير لحزب النصرة ويعطوا

 في الحزب مع وقوفهم أعلنوا الذين المنطقة، عيانأ من بقوة المؤيدة والتعقيبات المداخالتزخرت الندوة بوقد 

 .النبوة منهاج على الراشدة الخالفة إلقامة الكريمة دعوته وفي حملته

 المخدرات": بعنوان الكبير بالمسجد محاضرة القضارف، بمدينة السودان والية التحرير/ حزب شباب أقام

 )أبو جامع محمد األستاذ: فيها تحدث الظهر ةصال عقب م،2023 شباط/فبراير 6 يوم "!فيها؟ ننتصر كيف حرب

 قبل من البالد على الضخمة الهجمة واصفا   السودان، والية في التحرير لحزب الرسمي الناطق مساعد أيمن(

 تدميرها على األمة أعداء يعمل حيث الخامس الجيل حرب وبأنها بالمخدرات البالد إغراق من الكافر الغرب

 قتل من المخدرات لهذه كنتيجة صورها بشعأب الجرائم وتنتشر الشباب عقول فيضيعون مبأموالهو أبنائها بأيدي

 في الدولة جدية عدم ذكر ثم. سنة 24و 14عمار ما بين األ هي مستهدفة فئة أكبر نأو. غيرهاو واغتصاب فسادو

 مرأى على للبالد لرئيسةا المداخل عبر المخدرات دخول بسبب األكبر العبء تتحمل يجعلها ما المخدرات محاربة

 ضبطها تم التي للمخدرات بملكيتها المسلحة الحركات بعض اعتراف إلى وأشار الرسمية، الجهات من ومسمع

 الساعة في حبة ٧200 ينتج الذي المصنع عن وتحدث. التدريب في استخدامها بحجة عنها فراجباإل وطالبت

 المجتمع ونب ه دمان،اإل دائرة في للدخول استدراجهم من ابالشب وحذر. زرقاأل النيل والية في ضبطه تم والذي

ى منكم أمن ر»: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله المنكر عن والنهي بالمعروف األمر بواجب والقيام الشرعي الموقف اتخاذ ضرورة إلى

 العقوبات قسىأ بإيقاع وجه ثم. السوء أصدقاء عن بإبعادهم أبنائه حماية في األب دور على وشدد. «منكرا فليغيره

 مدنيين من البالد في الحكم طرفي أن لىإ وأشار. شبابه وخصوصا مجتمعنا بعقول يعبثون من على التعزيرية

 استقبال من كبرأ دليل هناك وليس، المعوجة الحكم بكراسي اهتمامهم قدر بشيء الواقع يعنيهم ال وعسكريين

 ستاذاأل وأكد للبالد، المحتل وديهرجية كيان ارة الستقبال وزير خاإش في العالم في المخدرات تجار كبرأ البرهان

 خطر من والعباد البالد تحمي التي النبوة منهاج على الثانية الراشدة الخالفة إقامة وفرضية حتمية على أيمن أبو

 هذا شاكرا   العتيق المسجد إمام حمد شيخ وعقب. وعلماءه المستقبل عماد ليكونوا شبابنا عقول تحفظو المخدرات

 .المخاطر من وحمايتها األمة لتوعية التحرير حزب من الطيب ملالع

 بمسجد المصلين، من كبير حشد شهدها محاضرة القضارف بمدينة السودان والية التحرير/ حزب شباب أقام

 صالة عقب م،2023 شباط/فبراير 6 يوم "!فيها؟ ننتصر كيف حرب المخدرات": بعنوان الكبير، القضارف

 السودان، والية في التحرير لحزب الرسمي الناطق مساعد أيمن( )أبو جامع محمد األستاذ فيها ثتحد. الظهر

 في االستعمارية والدول المنظمات تسهم وكيف نشرها، في الفاعلة والجهات المخدرات خطورة تناول حيث

 والسياسيين العسكريين دةالقاو المسؤولين بعض مع بالتواطؤ بنائناأ عقول لتدمير سالحا   وجعلها لها الترويج

 يهود كيان هي للتدمير كسالح المخدرات استخدام في تنشط دولة كبرأ أن أيمن أبو وبي ن المسلحة، والحركات

 الشرع أوجب التي النبوة منهاج على الراشدة الخالفة اإلسالم دولة إال توقفها لن الحرب هذه أنو. الصهيوني

 .ربانية وفريضة حياتية ضرورة ألنها الخالفة إلقامة عملال الكرام المصلين من وطلب إقامتها،

 عبد الحاج مسجد جوار جماهيرية مخاطبة السودان والية التحرير/ حزب شباب أقام أيضا   القضارف بمدينة

 ،"وأحكام أرقام ..المخدرات حرب": بعنوان العصر صالة عقب م2023 فبرايرشباط/ 6 يوم المحسن عبد القادر

 على الكافر الغرب يشنها التي الحرب عن متحدثا   الوالية مجلس عضو - الفضيل عبد أحمد رالدكتو فيها تحدث

 وأخطرها، أحدثها اآليس يعد والتي المختلفة أنواعها معددا   والمجتمع، بالشباب تفتك التي المخدرات بسالح البالد



 6 إلى وصل قد التقارير حسب دمنينالم عدد أن إلى مشيرا   األولى، الجرعة من مدمنا   يصبح يتعاطاه الذي ألن

 إلى وصل اإلدمان نأ األخطر واألمر. السودان سكان بعدد مقارنة بالمخيف العدد هذا ووصف ،شخص مليون

 عدد إلى وأشار. اإلدمان شرك في وقعن الطالبات من %2.6 نسبة أن إلى التقارير تشير حيث الطالبات،

 شخص 1300 بلغ قد بالعاصمة مراكز عشرة عددها يبلغ التي الجالع مراكز في العالج يتلقون الذين األشخاص

 الفشل إلى باإلضافة وأورامها الكبد أمراض من %٧0 في السبب فهي للمخدرات األخرى األضرار ذكر ثم. فقط

 فعض عن تساءل ثم الكافر، الغرب هو يدمرنا نأ يريد والذي المستفيد نأو الفتاكة، األمراض من وغيرها الكلوي

 من البالد في الرئيسة المداخل عبر المخدرات من ضخمة كميات بدخول سمحت حيث جديتها وعدم الحكومة دور

. العقوبات أشد أصحابها ويعاقب تباد نأ األصلأن  وذكر ،بحزم معها تتعامل ولم برية، ومعابر ومطارات موانئ

. الفكرية الحرب في فشله بعد الكافر الغرب يشنها التي الحرب لهذه بأكمله المجتمع يتصدى نأ ضرورة إلى ونبه

 اشدة الثانية على منهاج النبوة.الر الخالفة بإقامة الغرب ضد كفاحهم لتتويج العمل ضرورة على الحضور وحث

 وبالخالفة حرب المخدرات": بعنوان محاضرة النيل شرق محليةب السودان والية /التحرير حزب شباب قامأ

 بدأ الذي صديق ناصر ستاذاأل فيها تحدث م،2023 فبرايرشباط/ ٧ يوم وسفي بالحاج 10 مربع بمسجد ،"ننتصر

 كيفية وبي ن ،بها المستهدفة الفئة هي وما دخولها من الهدف وما البالد دخلت وكيف المخدرات أنواع ببيان حديثه

 دولة بإقامة اإلسالمية الحياة واستئناف والسنة ابالكت بتطبيق الظاهرة هذه لمنع الناجع العالجو لها التصدي

 .الراشدة الخالفة

 على حرب خدراتالم": بعنوان محاضرة شمال درمان أم محليةب السودان والية /التحرير حزب شباب أقام

 قدمها المغرب صالة عقب م2023 فبرايرشباط/ ٧ يوم اإلسكان بحي ٧2 مربع بمسجد ،"والمسلمين اإلسالم

 لىإ يؤدي ما وكل المسكرات جميع حرم العقل على الحفاظ سبيل في سالماإل أن فيها بين الذي إبراهيم حسن الشيخ

 الحديثة الحروب وسائل من تعد السودان في اليوم المنتشرة تالمخدرا بأن أوضح ثم. كالمخدرات العقل ذهاب

 عقول ثتلو التي الفكرية بالحرب يكتف لم الغرب بأن وأضاف ،األمة شباب لتدمير الكافر الغرب يستخدمها التي

 بين ثم ،الحديثة األسلحة من كسالح المخدرات فيها يستخدم التي التدميرية الحرب إلى فعمد المسلمين بناءأ بعض

 ،المنكر عن والنهي بالمعروف األمر في المتمثل األمة دور أوضح كما بناءباأل واالعتناء االهتمام في باءاآل دور

 .النبوة منهاج على الثانية راشدةال الخالفة دولة إلقامة ينالعامل مع الجاد العملب يكون الجذري والحل

 أم بمحلية السودان والية التحرير/ حزب شباب أقام العنوان هذا تحت ،"ننتصر بالخالفة حرب المخدرات"

 فبرايرشباط/ ٧ الثالثاء يوم النافورة محطة جنوب سعد أبو مربعات منطقة في جماهيرية مخاطبة جنوب درمان

 الناس حياة يؤرق هاجسا   أصبحت التي المخدرات خطورة بي ن الذي علي هللا فضل األستاذ فيها ثتحد م2023

 تقف دنيئة ألهداف شبابنا عقول نملك؛ ما أغلى على الحرب مرحلة إلى وصلت أنها وبي ن عليه، هي ما فوق

 وأوضح لحلها، الساعي ال لةالمشك من ا  جزء غدا الذي النظام كامل معها يتواطأو وصهيونية غربية جهات وراءها

 يد على وتضرب رعاياها وكرامة عقول صيانة في بواجبها تقوم التي الدولة إيجاد في المتمثل الجذري العالج

 .المخلصون يعمل ولها هللا بإذن قريبا   القادمة النبوة منهاج على الراشدة الخالفة دولة إنها أبنائها بأرواح العابثين

 الجزيرة والية مدني ود بمدينة األهلي بنادي وأخرى الفيل جزيرة بنادي بالمداخالت فلتانوحا انتراقي نندوتا

: بعنوان م2023 فبراير شباط/ 8 – ٧ يومي مدني ود بمدينة السودان والية في التحرير/ حزب شباب هماأقام

 )أبو رضا ناصر ستاذاأل من كل فيهما تحدثوقد  "!؟العمل فما قاتل خطر المخدرات.. الخامس الجيل حروب"

 أيمن( )أبو جامع محمد واألستاذ ،السودان والية في التحرير لحزب المركزية االتصاالت لجنة رئيس رضا(

 .السودان والية في التحرير لحزب الرسمي الناطق مساعد

 فيها حذر يالت الندوة مع جدا   تفاعلوا الذين األطفال وحتى والشيب الشباب فيه تالحم طيبا ، الحضور كان لقد

.. السلطات تساهل مع اإلسالم أهل ضد شرسة حربا   أصبحت أنها وكيف وترويجها المخدرات من المتحدثان

 في االستعمارية والدول المنظمات تسهم وكيف المخدرات، نشر في الفاعلة الجهات عن ناصر األستاذ وكشف

 مسلحة، وحركات والسياسيين العسكريين والقادة المسؤولين بعض مع بالتواطؤ أبنائنا عقول لتدمير سالحا   جعلها

 نشر في ناشطة دولة أكبر أن وبين للبالد، الرسمية الموانئ عبر المخدرات حاويات لدخول يسمحون الذين



 االتفاقيات وعقد والترحيب بالحفاوة السودان في السلطات تستقبلهم الذين الصهيوني يهود كيان هي المخدرات

 أماكن في الجلوس أو السيئة والصحبة الرفقة أو للمروجين، بنائهمأ ترك من األسر وحذر .واالقتصادية األمنية

 أن وأكد المخدرات، حرب حقيقة أيمن أبو وض ح كما المخدرات، هذه فيها تنتشر أن يمكن التي والمقاهي الشيشة

 مقار داخل منه سبحانه هللا حذر الذي العدو يستقبلون فهم العدو تعريف في انحراف لديهم اليوم السودان حكام

: تعالى قال والمسلمين، لإلسالم أعداء هم يهود أن الشرعية األدلة أكدت فقد األمة، ضد معه يتواطؤونو القيادة

َضى َولَن  ﴿ َِّبعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوال ال يَه ود   َعن كَ  تَر  م   تَت  مع حرب حالة في االستعمارية الكفر دول نأو ،﴾ِملَّتَه 

دُّوك م   َحتَّىَ  ي قَاتِل ونَك م   يََزال ونَ  َوالَ ﴿: تعالى قال ،مينالمسل تََطاع وا   إِنِ  ِدينِك م   َعن يَر   هذه قتال إن أيمن أبو وقال ،﴾اس 

 القضاء ثم ومن الشباب لتدمير الحديثة الحروب أسلحة أحد باعتبارها المخدرات طريق عن اإلسالمية لألمة الدول

 أوجب التي النبوة منهاج على الراشدة الخالفة اإلسالم دولة إال توقفها لن الحرب هذه أن منأي أبو وأكد. األمة على

 اآلباء من وطلب ،الخالص به الذي وحده فهو للتغيير اإلسالم مشروع حول لاللتفاف الشباب ودعا إقامتها، الشرع

 اإلسالم لنصرة اإلسالم شباب بها امق التي الرائعة العظيمة باألعمال أمثلة وضرب منهم، والقرب الشباب احتواء

 .راياته ويرفعوا اليوم اإلسالم دينهم ينصروا أن الشباب من وطلب العظيم،

 بها يقوم التي وبالحملة بالندوة جدا   أشادوا الذين مدني ود مدينة ووجهاء وأعيان قيادات من مقدر عدد حضر

: قال النادي بجوار الكبير المسجد إمام ووضةع للشيخ طيبة كريمة مداخلة ففي المخدرات، لمحاربة الحزب

 كاملة بمظاهرة نخرج أن أرى وإني أبدا ، عليهما يعقب أن ينبغي ال ووهللا أمامي بالمتحدثين كامال   انفعاال   )انفعلت

 ونخرج األكتاف على نحملهم أن ينبغي تكلموا الذين وهللا.. الدنيا كل به ونطوف أوراق في كله نحمله الكالم بهذا

 ال وأنه مستهدفة األمة نأ): بين الذي معاش لواء من وقوية راقية أخرى ومداخلة... روؤسنا( قطعوا وإن حتى بهم

 )سمعنا: فيها لاق الحضور أحد من جميلة ومداخلة.. المجتمع( هذا تقود قوية بدولة إال الحرب لهذه التصدي يمكن

 حرب أنها نتوقع لم ولكن تجارة أنها نظن وكنا المستوى الهذ خطير األمر أن نتوقع نكن لم لكن المخدرات بأمر

 شاء )ما: بقوله الندوة على سابقا   القضاة رئيس علق األهلي، نادي وفي. اإلسالمية( األمة بها تستهدف وأنها دول

 .بكيت( حتى معه تفاعلت سكر كالمكم وهللا.. عليكم هللا

 فبرايرشباط/ 8 يوم الكبير بالمسجد محاضرة بيضاأل مدينةب السودان والية /التحرير حزب شباب أقام

 مبينا   الهادي حسين األستاذ فيها تحدث ،"له التصدي يجب خطر المخدرات": بعنوان الظهر صالة عقب م2023

 أنواع أخطر وهو اآليس ومنها كيماويا   المصنعة والمخدرات واألفيون والحشيش البنقو مثل المخدرات أنواع

 بواجب القيام من بد ال منكر وهو ،ضرهااوح اإلسالمية األمة مستقبل يهددو المجتمع في انتشر الذي المخدرات

 دعا المحاضرة وعقب .الماضية األيام في قدمت التي المحاضرات إلى ا  مشير المنكر عن والنهي بالمعروف األمر

 شمال والية شرطة رئاسة إلى الكبير األبيض مسجد من انطلقت التيو حزبال نظمها مسيرة في جوخرلل الحضور

 اتهتاف مع الناس تفاعلوقد  ،جهة أي من أعتراض أي دون الشرطة رئاسة أمام إلى المسيرة صلتوو ،كردفان

 السودان غراقإ أن عن متحدثا   حسين محمد النذير االستاذ تقدمو ،(الحل هي الخالفة مفر ال مفر ال) المسيرة

 العليا األهداف من وهو العقل نعمة عن تحدث كما. لحديثةا السياسية الحروب في الفعالة األسلحة حدأ ؛بالمخدرات

 على الناس يعي أن يجب النبوة منهاج على الخالفة عالنإ وقبل واآلن قال كما. صيانتها يجب التي المجتمع في

 وأن األمر هذا خطورة على الحية المجتمع وقوى والشباب، ،واألسرة والعسكرية، ةاألمني الدولة أجهزة مستوى

 والمطارات الموانئ حيال والعزم بالحزم التعاملو المخدرات، هذه انتشار في المتورطين عن كشفبال له وايتصد

 عميد برتبة ضابط خرج حديثه المتحدث يكمل أن وقبل .رادعة تعزيرية عقوبات وضعو ،والحدود والمنافذ

 يمسك أن ضطرها ام ألوامره أحد من استجابة هناك نتك لمو ،المكان هذا من فورا   انفضوا: للناس يقول مزمجرا

 ،رائع بأسلوب ولكن الشرطة أفراد تدخل ،حينها .نفضاضلال الناس يدفع نأ ويحاول الصوت مكبر على بيده هو

 . المسيرة وانفضت انفضوا، خالص وصلت رسالتكم شباب يا

 والية /التحرير زبح شباب أقام ،"والجذرية اآلنية المعالجات.. البالد تضرب المخدرات عاصفة": عنوانب

 فيها تحدث م2023 فبرايرشباط/ 8 يوم اإلخالص قرية سوق في سياسية مخاطبة غرب درمان أم محليةب السودان

 الناس وقودها نار من واألبناء األهل وحماية وجل عز هللا تقوى بضرورة الناس رذك   حيث شوقار ياسين األستاذ



 إلى أشار كما ،المجرمين مع همؤتواط بل الحكام تخاذل إلى تطرقو. ورعايتهم األبناء بمتابعة وذلك والحجارة،

 التحرير حزب مع العمل في يتمثل الذي الجذري العالج تناول ثم. المخدرات تخلفها التي الجسيمة األضرار

 .تعالى هللا بإذن قريبا   العائدةو النبوة منهاج على الراشدة الخالفة بإقامة اإلسالمية الحياة الستئناف

 بنادي م2023 فبرايرشباط/ 8 يوم سياسية ندوة األبيض بمدينة السودان والية /التحرير حزب شباب مأقا

 األستاذ فيها تحدث ،"المخدرات حرب على ننتصر بالخالفة": عنوان تحت 4 مربع جنوب كريمة بحي الفيحاء

 مباشرة المجتمع ستهدفي الذي الخامس الجيل حرب ضمن هي اليوم المخدرات أن مبينا   حسين محمد النذير

 للبالد دخولها وكيفية والمجتمع الفرد على وأخطرها المخدرات أنواع موضحا   ،لألسلحة الحاجة دون هرتدميل

 كيفية عن باألسئلة الحي وجهاء بعض شاركوقد  ،ممتازا   والتفاعل متميزا   الحضور كان. لها التصدي وواجب

 .وأنواعها المخدرات لتعاطي األوالد اكتشاف

 لخطر التصدي كيفية": بعنوان محاضرة جنوب درمان أم بمحلية السودان والية التحرير/ حزب شباب أقام

 صالة عقب م2023 فبرايرشباط/ 8 يوم الفردوس محطة غرب 13 مربع بمسجد وذلك ،"جذريا   لمخدراتا

 كيانات فيها تنشط المخدرات تجارة أن موضحا   العز أبو - الرحمن عبد هللا عبد األستاذ فيها تحدث المغرب

 أتم على وهو لديه للرعاية نظرة فال ،رعاياه بحياة يعبأ ال الذي النظام داخل من جهات من بتسهيالت ومنظمات

 صميم من مبدئي بنظام وأننا ،يهود( )كيان والعالم المنطقة في المخدرات لنشر الرئيسي المصدر لمواالة االستعداد

 الذي النظام فهو مصدرها في ضربهاو بل ال ؛المخدرات لهذه نتصدى أن يمكن الرحمن بأحكام يرعانا عقيدتنا

 والتي النبوة منهاج على الراشدة الخالفة نظام اإلسالم نظام إنه ،رعاياه لمصالح باإلسالم رعايته حسن عمليا   أثبت

 عرضة كونن ادونه ومن أنواعها على المخدرات مثل من والسموم األمراض منبع من انتهينا قد نكون ابإقامته

ن   اإلمام»: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لقول مصداقا   يحمينا ما نجد أن دون الشرور أنواع لكل  .«به ي ت قىو ورائه من ي قاتَل ةج 

 التحرير/ حزب أقام ،"الجذرية والحلول اآلنية المعالجات.. البالد تضرب المخدرات عاصفة": عنوان وتحت

 تحدث م2023فبرايرشباط/ 8 يوم اإلخالص بقرية لطبليةا بمسجد محاضرة غرب درمان أم بمحلية السودان والية

 عن تحدث كما. بالعقل وتمييزه لإلنسان وتعالى سبحانه هللا بتكريم حديثه استهل الذي محمد إسحاق األستاذ فيها

 الشباب وحث. الشباب مستهدفا   المسلمين على الغرب يشنها التي الخامس الجيل حروب ضمن الشرسة الهجمة

 هذا تجاه بمسؤولياتهم القيام الجميع حمل كما. القذر المخدرات لسالح ضحايا يكونوا وأال واالنتباه اليقظة على

 النبوة منهاج على الراشدة الخالفة بإقامة اإلسالمية الحياة الستئناف العاملين مع العمل في تتمثل التيو الدين

 .هللا بإذن قريبا   العائدة

 فبرايرشباط/ 9 يوم سياسية مخاطبة النيل شرق بمحلية السودان يةوال التحرير/ حزب شباب أيضا   أقام

 لتدمير المستعمر الكافر من حرب نهاأو المخدرات عن الخطيب أحمد ستاذاأل فيها تحدث الوحدة بسوق م،2023

 التي تاألدوا نأو ،له تابعة جعلها من يمكنه ام اإلرادة مسلوبة تكون حتى بالمخدرات البالد بإغراق الشباب عقول

 ولذلك الجدر هذه وراء من يقاتلنا فهو والحكام، السياسيين من بناؤناأ هم المسلمين بالد في لحربه الكافر يستخدمها

 الخالفة إلقامة التحرير حزب مع بالعمل ذلكو الخالفة إقامة طريق عن المستعمر الكافر يد بقطع الحل يكون

 .الراشدة

 ووسط ،المخدرات بخطر األمة تبصير بهدف السودان والية /التحرير زبح يقودها التي لحملةل ومواصلة

: بعنوان والنقاش للحوار ركنا   بالجامعات السودان والية /التحرير حزب شباب قامأ ممتاز، وتفاعل كثيف حضور

 فبرايرط/شبا 9 يوم واالجتماعية االقتصادية الدراسات كلية النيلين جامعة في "ننتصر بالخالفة.. حرب المخدرات"

 ضمن من تعد وأنها وسياسية فنية ناحية من المخدرات واقع نبي   الذي هللا عبد الفاتح ستاذاأل فيه تحدث م2023

 .الخالفة قامةإ قبل آنية حلوال   وطرح الحرب، هذه في تنتصر من وحدها فةالخال نأ وبين ،الخامس الجيل حروب

 سالماإل بتطبيق تقوم مبدئية دولة نهاأل الحرب هذه في تنتصر الخالفة نأ بي ن الذي محمد محمود ستاذاأل وتحدث

 العمل واجب نوبي  . المخدرات يتعاطى وأ يروج أو يتاجر من على العقوبات شدأ وتوقع المخدرات يحرم الذي

 .النبوة منهاج على الثانية لراشدةا الخالفة قامةإل
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 م2023 فبرايرشباط/ 11 السبت يوم الدوري داهمنت األبيض مدينةب السودان والية /التحرير حزب شباب أقام

 حرب فيةكي مبينا   هللا دفع األمين محمد األستاذ هفي تحدث ،"المخدرات حرب على ننتصر بالخالفة": عنوان تحت

 وعجز ،والمجتمع الفرد على وأثرها والسودان الكويت مثل اإلسالمية البالد على بالمخدرات الخامس الجيل

 بواجب القيام وعدم الناس وسكوت والتجار، المروجين مع تتواطأ صارت بل المشكلة؛ هذه عالج نع الحكومة

. بالخالفة يكون الخامس الجيل حرب على االنتصار أن عن حسين محمد النذير ستاذاأل تحدث كما. المحاسبة

 وخالفة عامة، وزعامة تامة، رئاسة وهي الملة، قواعد عليه استقرت أصل   وهي الكبرى، اإلمامة هي فالخالفة

 على والقيام شئونها، ورعاية الرعية وسياسة الشريعة، بتطبيق الدنيا وسياسة وإقامته، الدين لحراسة للنبوة

 أحكامه، والتزام وتبني نواهيه، عن واالنتهاء بأوامره واالئتمار حدوده، وإقامة الدين، شرائع وإظهار مصالحها،

 لاق كما. الدولة عن والدفاع األمن، وبسط الحوزة، وحفظ آثاره، وطمس المنكر وكف وإظهاره المعروف وإقامة

 لقاتلتهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا سوللر يؤدونه كانوا بعير عقال منعوني لو وهللا": عنه هللا رضي الصديق بكر أبو األول الخليفة

 بين يفرق من لتقات فالخالفة ،"والزكاة الصالة بين فرق من نألقاتل وهللا ،الحياة قيد على ناوأ الدين أينقص ،عليه

 .هللا أنزل ما ربغي الحكم وحرمة المخدرات حرمة

 األمة شباب تجمعات وأماكن والمساجد األندية في المستمرة السودان والية التحرير/ حزب فعاليات ضمنو 

 أم بمحلية السودان والية التحرير/ حزب شباب أقام ،المؤامرات بحجم األمة وتوعية المخدرات محاربة بهدف

 المخدرات": بعنوان م2023 فبرايرشباط/ 11 يوم الكبير درمان أم بمسجد حاشدة جماهيرية مخاطبة شمال ندرما

 واألساليب الوسائل عن بالحديث خطابه بدأ وقد ،علي هللا فضل األستاذ فيها تحدث "!!الخامس الجيل وحروب

 أوضح وقد .عقولهم وتدمير هويتهم خلمس والسعي اإلسالمية األمة شباب لمحاربة الغربيون الكفار يستخدمها التي

 حروب عن خطرا   تقل ال التي الفكرية الحرب أبرزها بمراحل مرت المسلمين على الكفار حرب أن المتحدث

 بعض عقول لوث الغرب أن المتحدث نبي   كما .الشباب عقول واستهداف - المخدرات نشر - وهي الخامس الجيل

 الحروب هذه لمثل التصدي كيفية بين ثم ،الفاسدة الغرب بضاعة من رهاوغي والمدنية بالديمقراطية األمة أبناء

 بالحل حديثه ختم ثم ،المجتمع ودور سرةاأل دور وأوضح ،الخامس الجيل حروب أو الفكرية سواء   المدمرة

 أساس على مبدئية دولة إقامة ضرورة وهو ومسمياتها أنواعها بمختلف الغرب حروب كل يوقف الذي الجذري

 .النبوة منهاج على الثانية راشدةال الخالفة دولة وهي العظيم سالماإل عقيدة

 

 التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب مندوب

 في والية السودان

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
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