نداءٌٌمن ٌ
ٌحزبٌالتحريرٌٌ/واليةٌالسودان ٌ
ٌ

أيهاٌاملسلمونٌ :
امنعواٌقيامٌكيانٌيهودٌجديد ٌ
ٌيفٌجنوبٌالسودان ٌ
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امنعواٌقيامٌكيانٌيهودٌجديد ٌ
ٌيفٌجنوبٌالسودان ٌ
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وبركاتهٌ :
السالمٌعليكمٌورمحةٌهللاٌتعاىلٌ ٌ
مل تكن االنتخاابت السودانية اليت أجريت يف الفرتة (-11
ينصب من خالهلا
 )15نيسان/أبريل 2010م انتخاابت عادية؛ ّ
نظام حيكم بغري ما أنزل هللا ،فيستوزر املستوزرون ،ويعارض
املعارضون ،بل إن هذه االنتخاابت هي أخطر انتخاابت
أجريت يف اتريخ السودان ،ألنه يراد منها شرعنة فصل جنوب
السودان عن مشاله ،ليتم سلخ ثلث السودان الغين ابلثروات عنه.
ألجل ذلك كان الدور الغريب ،وخباصة األمريكي ،إلجناح هذه
االنتخاابت قبل وأثناء وبعد إجرائها؛ أي يف التحضري هلا
وإدارهتا مث إعطائها صكوك الرباءة والنزاهة والدفاع عنها .ففي
بيان مشرتك لوزراء خارجية أمريكا ،وبريطانيا والنرويج بتاريخ
2010/03/31م قالوا" :ندعو مجيع األطراف يف السودان
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للعمل بصورة ملحة من أجل ضمان مضي االنتخاابت بصورة
سلمية ونزيهة يف نيسان/أبريل".
املبعوث األمريكي اخلاص للسودان (سكوت غرايشن) يف
2010/04/03م عقب لقائه املفوضية القومية لالنتخاابت
قال" :أحاطوين مبعلومات جعلتين واثقا من أن االنتخاابت
ستبدأ يف موعدها املقرر ،وأهنا ستكون حرة ونزيهة أبكرب قدر
ممكن" ،وهو نفسه ما عرب عنه الرئيس األمريكي األسبق ومدير
مركز كارتر  -القسيس جيمي كارتر  -عقب لقائه املفوضية
القومية لالنتخاابت يف 2010/04/09م حيث قال" :إنه
اطمأن على قيام االنتخاابت ابلسودان بنحو مرض ومقبول"،
بل إن كارتر ذهب أبعد من ذلك يف استخفافه ابلوسط
السياسي وأهل السودان ،بوصفه للسودان أبنه مستعمرة أمريكية
كما العراق عندما قال" :أمريكا تدير االنتخاابت يف السودان
كما أدارهتا يف العراق سابقا".
وكان املتحدث ابسم اخلارجية األمريكية (فيليب كراويل)
قد أصدر شهادة الرباءة للعملية االنتخابية حيث قال يف
5

2010/04/13م" :حنن راضون عن العملية االنتخابية"،
وذهب أبعد من ذلك يف هتديداته ملن ال يقبل بنتيجة
االنتخاابت حني قال" :احلديث حول وجود تزوير صاحب
االنتخاابت لفظ حمشو ابلبارود يف الوقت الراهن".
ومع انتهاء العملية االنتخابية ،وبداية فرز األصوات بدأت
محلة صكوك الرباءة ،والتقليل من التالعبات اليت شابت العملية
االنتخابية ،ابلرغم مما اعرتاها ،بوصفها تكفي لشرعية فصل
اجلنوب من خالل استفتاء العام 2011م .رئيسة البعثة األوروبية
ملراقبة االنتخاابت (فريونيك دي كيسر) يف مؤمترها الصحفي يف
2010/04/17م قالت" :هذه االنتخاابت جاهدت كي تبلغ
املعايري الدولية ،لكنها مل تبلغها كلها ،ابلرغم من ذلك هذه
اخلطوة اليت أجنزت خطوة حامسة من أجل مواصلة تنفيذ اتفاق
السالم الشامل" ،وهذا ما قاله (كارتر) يف اليوم نفسه يف مؤمتر
صحفي آخر" :االنتخاابت السودانية أقل من املعايري املطلوبة
دوليا ،لكن غالبية اجملتمع الدويل سيقبل هبا كخطوة أوىل
لتحقيق اتفاقية السالم" ،بل إن جاك رود؛ عضو مركز كارتر
ملراقبة االنتخاابت قال يف حديثه لصحيفة احلرة يف
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2010/04/17م" :إن أمريكا أحرص ما تكون على فوز
البشري ألهنا ترى يف فوزه تطبيق بنود االتفاقية خاصة ما تبقى
منها؛ عملية االستفتاء".
هذه ٌهي ٌحقيقة ٌهذه ٌاالنتخاابت ٌبوصفها ٌأداة ٌلفصلٌ
جنوب ٌالسودانٌ ،مث ٌمتزيق ٌما ٌيتبقى ٌمنه ٌتنفيذاٌ ٌخلطة ٌالغربٌ
الكافر؛ ٌأمريكا ٌ ٌوأوروابٌ ،اليت ٌاستخدمت ٌفيها ٌنفراٌ ٌمن ٌبينٌ
جلدتنا ٌعرب ٌمراحلها ٌاملختلفةٌ ،وتطوراهتاٌ ،اليت ٌظل ٌحزبٌ
التحريرٌ/واليةٌالسودانٌيتابعهاٌمنذٌستيناتٌالقرنٌاملاضي.
أما أخطر هذه املراحل والتطورات فهي على النحو اآليت:
 وقوع احلكام والساسة يف فخ حبث مشكلة سوء الرعاية
الواقع على أهل السودان مجيعا  -مبن فيهم أهل اجلنوب -
بوصفها مشكلة بني شعبني مشايل وجنويب.
 قبول ما يسمى بقوى املعارضة يف مؤمتر أمسرا للقضااي
املصريية يف حزيران/يونيو 1995م مببدأ حق تقرير املصري  -حق
االنفصال  -جلنوب السودان.
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 توقيع اتفاقية اخلرطوم للسالم؛ بني احلكومة وبعض
نصت على
الفصائل املتمردة يف نيسان/أبريل 1997م ،اليت ّ
حق تقرير املصري.
 توقيع احلكومة على إعالن مبادئ اإليقاد يف العام
1997م؛ الذي ينص على حق االنفصال للجنوب.
 توقيع احلكومة على بروتوكول ميشاكوس ،ومن مث
اتفاق نيفاشا يف العام 2005م؛ الذي ينص على حق
االنفصال للجنوب.
 توقيع احلركة الشعبية وقوى املعارضة على إعالن جواب
يف أيلول/سبتمرب 2009م؛ الذي ّأمن على حق تقرير املصري.
 تقنني دستور السودان االنتقايل للعام 2005م حلق
االنفصال للجنوب.
 إجراء انتخاابت العام 2010م لتوفري الشرعية الالزمة
لفصل اجلنوب.
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واآلن بعد أن تكشفت فصول هذه اجلرمية الكربى وأدواهتا
ترد األسئلة اآلتية:
ما الذي جيعل أغلب القوى السياسية؛ حكومة ومعارضة،
يكونون أدوات للغرب الكافر ،فيهدمون بلدهم وميزقونه؟
وما الذي جيعل القوى احلقيقية املتمثلة يف اجليش والشرطة
واألمن والعلماء واملفكرين واإلعالميني وعامة أهل السودان
البالغ تعدادهم ( )40مليون يقفون وال حيركون ساكنا ،وهم يرون
بلدهم ينهار ويتفتت ويتفرق شذر مذر ،ملصلحة الغرب الكافر؟
بل ويرون هذه احلفنة من السياسيني والقادة يغرقون السفينة اليت
يركبون فيها فال يطرف هلم جفن ،غري آهبني بتحذير النيب :
ِ ِ
استَ َهمواٌ
ود ٌ ٌَِ
« َمثَلٌ ٌالْ َقائٌِِم ٌ َعلَى ٌحد ٌِ
اّلل ٌ َوال َْواق ٌِع ٌف َيها ٌ َك َمثَ ٌِل ٌقَ ْومٌ ٌ ْ

ِ
ينٌ
َس َفلَ َهاٌفَ َكا ٌَنٌالَ ِذ ٌَ
َص ٌَ
ابٌبَ ْعضه ٌْمٌأَ ْع َ
الهاٌ َوبَ ْعضه ٌْمٌأ ْ
َعلَىٌ َسفينَةٌٌفَأ َ
يف ٌأ ِ
َوٌ
اء ٌ َم ُّروا ٌ َعلَى ٌ َم ٌْن ٌفَ ْوقَ ه ٌْم ٌفَ َقالٌوا ٌل ٌْ
استَ َق ْوا ٌ ِم ٌْن ٌال َْم ٌِ
َس َفل َها ٌإِ َذا ٌ ْ
ٌِ ْ
يف ٌنَ ِ
صيبِنَا ٌ َخ ْرقا ٌ َوٌَلْ ٌن ْؤٌِذ ٌ َم ٌْن ٌفَ ْوقَ نَا ٌفَِإ ٌْن ٌيَ ْت ركوه ٌْم ٌ َوَماٌ
أَّنٌَ ٌ َخ َرقْنَا ٌِ ٌ
َجيعا ٌوإِ ٌْن ٌأَ َخذوا ٌ َعلَى ٌأَيْ ِدي ِه ٌم ٌ ََنَوا ٌوََنَوا ٌ َِ
ِ
َجيعاٌ»
ْ ْ َ ْ
أ ََرادوا ٌ َهلَكوا ٌ َ َ

(رواه البخاري).
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أما احلكومة فإهنا حريصة على االستمرار يف السلطة اليت
بدأت فصوهلا ابغتصاهبا حلق األمة يف اختيار حاكمها
(السلطان لألمة) ،مث سارت حتكم بغري ما أنزل هللا ،فظلمت
العباد ،وأهلكت احلرث والنسل ،مث مل تكتف بذلك بل هددت
وحدة البالد؛ ابلتفريط فيها من خالل حق تقرير املصري جلنوب
السودان الذي قبلت به ،ترجو بذلك أن حتكم ما يتبقى من
السودان بشرعية تستمدها من مركز كارتر أو من االحتاد
األورويب!!!
أما قوى املعارضة املتهافتة على السلطة فهي ليست
أبحرص من احلكومة على البالد ومصاحل العباد ،فهي اليت قبلت
جبرم نيفاشا املشئوم ،وهي اليت مهدت الطريق أمام احلكومة
الرتكابه مبؤمتر أمسرا للقضااي املصريية ،قبلت ابتفاقية نيفاشا -
طبخة الغرب الكافر املسمومة  -ألهنا عاجزة عن العمل
السياسي الصحيح القادر على التغيري ،وعاطلة عن الوعي
السياسي الذي جيعلها تدرك أن محل اتفاق نيفاشا ابلدميقراطية
والتداول السلمي للسلطة كان محال كاذاب ،وأن جنني اتفاق
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نيفاشا هو هدم السودان ومتزيقه ،لذلك فإن هذه القوى
السياسية تبوء إبمث اجلرمية مثل احلكومة سواء بسواء ،وال اعتبار
لدموع التماسيح اليت يذرفوهنا على وحدة البالد.
أما القوة احلقيقية املناط هبا احملافظة على وحدة البالد
وأمنها؛ من جيش وشرطة وأمن ،فإهنا قادرة على االستمرار يف
محاية وحدة البالد وأمنها إذا أدركت:
 أن مصدر قوهتا هو رهبا سبحانه وتعاىل ،وأن مصدر
عزهتا هو دينها ،فعلى هللا سبحانه وتعاىل التوكل ،ومنه استمداد
العون  ،       :
 ،  وأبحكام اإلسالم وتشريعاته ومواقفه
تكون العزة ،        :
      

.
 أهنا قوة لألمة وسلطاهنا ال قوة للحكومات واألنظمة
املغتصبة لسلطان األمة ،تسري خلفها حىت يف دروب اخليانة
واملؤامرة.
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 أهنا قاتلت ابألمس يف طول البالد وعرضها ،فما وهنت
وما ضعفت وما استكانت ،بل حافظت على وحدة البالد
وأمنها ،كل ذلك يف زمن كانت عدهتا وعتادها أتتيها من وراء
احلدود ،فهل تسلم البالد والعباد لعدوها وهي اآلن تصنع عدهتا
وعتادها ،وهناك املاليني من الرجال القادرين على القتال
يتحرقون شوقا للجهاد يف سبيل هللا!
 أهنا يف بلدها أقوى من أي عدو كافر ،فإذا كان كفار
فيتنام قد فعلوها وهزموا أمريكا ،فهل نعجز وحنن يف معية هللا
تعاىل عن هزمية أمريكا ،بل كل الغرب يف بلدن؟! فعالم إعطاء
الدنية يف بلدن إذن؟!
أما العلماء واملفكرون واإلعالميون وغريهم من فعاليات
اجملتمع ،فإن املخلصني منهم قادرون على إفشال خمططات
الغرب الكافر من خالل القيام حبملة جارفة تستهدف إجياد رأي
عام ضد استفتاء حق تقرير املصري املزمع يف بداية العام القادم؛
محلة تنتظم املنابر والصحف ووسائل اإلعالم املخلصة؛ ال اليت
تسبح حبمد أولياء نعمتها ،واليت هي أداة إلظهار احلقيقة ال
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لتزييفها بقصد التضليل ،فالغرب الكافر لن يستطيع أن ميرر
مؤامراته إال إذا قامت أدواته بتزيني هذه املخططات ،وهتيئة
الناس لتقبلها ،لذلك كان الواجب على املخلصني كشف هذه
املخططات ،وحشد الناس ضدها ،فهذا كفيل بصرعها ،وجتنيب
البالد خماطرها.
أما أهل السودان بعامة ،فإهنم قادرون إبذن هللا سبحانه
على الوقوف ضد خمططات أمريكا والغرب الكافر؛ إذا ختلصوا
من وهم اإلحساس ابلعجز ،ونظروا ألنفسهم من منظار
خرية ،يعم خريها
عقيدهتم؛ اليت أرادت هلم أن يكونوا أمة ّ
العاملني ،ال أمة ايئسة عاجزة منكفئة على نفسها؛ تبقى هدفا
ملخططات عدوها ،فاهلل سبحانه وتعاىل يقول   :
      

 ،  فكل أسباب القوة بني يديها (رهبا ودينها
وعقيدهتا واترخيها وحاضرها) كلها تنطق أبن األمة قوية إذا
وثقت بنفسها وعقيدهتا.
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نعم ،خالل السنوات اخلمس املاضية جرت مياه كثرية
حتت اجلسر؛ كلها تصب يف اجتاه تعميق اهلوة بني أهل
السودان؛ مشاله وجنوبه.
فمن ذلك التوترات املستمرة املصطنعة يف أحايني كثرية بني
شريكي احلكم؛ حول تنفيذ بنود اتفاق نيفاشا؛ اليت أظهرت أن
أمريكا مببعوثها هي الراعي الرمسي لتنفيذ هذا االتفاق.
ومن ذلك املنابر واألحزاب اليت تروج لفصل اجلنوب ،بل
لفصل الشمال عن اجلنوب ،يف سذاجة متناهية ،خدمة للغرب
الكافر صاحب املشروع.
ومن ذلك تسليم اجلنوب  -كل اجلنوب  -لعصابة
املتمردين؛ احلركة الشعبية ،تسوم الناس صنوف العذاب؛ حيث
شريعة الغاب (البقاء لألقوى) ،لتقوم أبعمال مقصودة لتهجري
أهل الشمال من اجلنوب ،وفتح اجلنوب للكفار من يوغندا
وكينيا وإثيوبيا وغريها .وأتهيل جيش اجلنوب؛ من خالل إنشاء
قوات جوية وحبرية وبرية وقواعد عسكرية بتكلفة بلغت 2.5
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مليار دوالر ،وكذا الدعم السنوي الذي تقدمه أمريكا للجنوب،
البالغ مليار دوالر؛ ينفق على إنشاء بنية حتتية لدولة اجلنوب،
ابإلضافة لفتح احلركة الشعبية لقنصليات يف العديد من دول
العامل؛ كما تفعل الدول ذات السيادة.
سهل عملية
هذه األعمال وغريها الكثري أُريد منها أن تُ ّ
انفصال اجلنوب عن الشمال .عندها ارتفعت أصوات
السياسيني الواقعيني منادين أبن يكون االنفصال سلميا ال
عدائيا ،بل إن بعضهم يطلب من الناس أن يصوتوا له يف
جمسدا املثال احلي
االنتخاابت حىت ال يكون االنفصال عدائياّ ،
جيسد العمالة للغرب الكافر؛
للعجز ،إن أحسنا الظن ،إن مل ّ
صاحب خمطط التمزيق اللئيم!! بل إن شريكي احلكم كشفا عن
وجهيهما االنفصاليني القبيحني ،مؤكدين أن احلديث عن
الوحدة اجلاذبة ما هو إال ذر للرماد يف العيون .قال البشري يف
تدشينه محلة املؤمتر الوطين االنتخابية يف استاد مدينة جواب
جبنوب السودان يف 2010/03/01م" :سوف حنضر لنحتفل
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معكم إذا اخرتمت الوحدة أو االنفصال" .يقول البشري ذلك
خماطبا أهل اجلنوب بدال من أن يبني هلم خماطر االنفصال.
وعلى الدرب ذاته سار رئيس حكومة اجلنوب سلفاكري
مؤكدا أنه مع التيار االنفصايل ،حيث قال يف مقابلته مع فضائية
الشروق يف 2010/03/28م" :إنه لن يقود التيار الداعي
للوحدة خالل الفرتة املقبلة" ،فهل بعد هذا يعلق عاقل اآلمال
على احلكام للحفاظ على وحدة البالد؟!
أيها ٌاملسلمون :إن انفصال جنوب السودان  -إذا حدث
ال قدر هللا  -فإنه يعين اآليت:
أوالٌ :اإلمث واملعصية اللذين حييقان أبهل السودان ،ومن
خلفهم املسلمني ،ألهنم فرطوا يف أرض إسالمية خضعت
لسلطان املسلمني سابقا وحديثا ،لذلك حيرم على املسلمني أن
يفرطوا يف شرب منها.
اثنياٌ :انزالق السودان  -عرب سابقة فصل اجلنوب  -يف
دوامة التمزيق اليت ال تُبقي وال تذر ،فأمريكا اليت متسك خبيوط
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اللعبة يف السودان تتهيأ بعد فصل اجلنوب لسلخ دارفور ،مث
كردفان ،والنيل األزرق ،وشرق السودان؛ بدعاوى التهميش.
لذلك فإهنا مغالطة كربى وكذبة أن يُقال إن اتفاق نيفاشا حيقق
السالم الدائم ،بل هو اتفاق لزرع احلرب الشاملة يف كل أجزاء
السودان.
اثلثاٌ :إن انفصال اجلنوب يعين إقامة ما يسمى بدولة يهود
جديدة يف جنوب السودان؛ وكرا للتآمر وإاثرة احلروب
والصراعات واجلرائم ،فكلنا يعلم العالقة التارخيية بني حركة مترد
جنوب السودان ودولة يهود؛ اليت أطلقت منذ نشأهتا ما يسمى
(بتحالف احمليط) ،تريد حتالف الدول احمليطة ابلعامل العريب،
وتطبيقا لسياسة شد األطراف مث برتها ،تدخلت دولة يهود يف
جنوب السودان ،وأوجدت العالقات الوثيقة مع حركة التمرد؛
سواء أكانت ابلتدريب ،أو ابتعاث اخلرباء أو الدعم ابآلليات
الثقيلة ،ففي عهد حكومة (منغستو) الرئيس اإلثيويب األسبق
أُبرمت معظم االتفاقيات بني إثيوبيا ودولة يهود ،على أن تعطي
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إثيوبيا نسبة من األسلحة املرسلة إليها من دولة يهود حلركة
التمرد يف جنوب السودان ،كما أن دولة يهود كانت تقدم
صور أقمارها االصطناعية حلركة التمرد .وكان (قرنق) قد وقّع
اتفاقا مع دولة يهود يتضمن تزويد جيشه ابلعديد من اخلرباء
العسكريني اليهود ،حيث وصل يف العام 1990م أكثر من
( )15خبريا يهوداي.
ويف زايرة (قرنق) لنريويب عام 1992م ،طلب خالل
اجتماعه بسفري دولة يهود يف كينيا تزويده حبواىل أربعة ماليني
طلقة ملدافع رشاشة طراز  ،EK-47ومدافع من عيار 130ملم
و( )6آالف قذيفة لتلك املدافع ،ابإلضافة إىل منحة مالية
بقيمة ( )5ماليني دوالر ،كل ذلك السرتداد مدينيت كبويتا
وتوريت جبنوب السودان.
ومن خالل حتالف احمليط ،وسياسة شد األطراف ،تتدخل
دولة يهود ،ويربز دورها الكبري يف مشاكل السودان؛ كمشكلة
دارفور ،وليس أدل على ذلك مما قاله رئيس وزراء يهود األسبق؛
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السفاح (شارون) يف اجتماع حكومته  -سيئة الذكر  -يف العام
2003م حيث قال( :لقد حان الوقت للتدخل يف غرب
السودان وبنفس اآللية والوسائل ،وبنفس أهداف تدخلنا يف
جنوب السودان؛ من أجل عدم حتول السودان إىل دولة إقليمية
داعمة للدول العربية املعادية لـ(إسرائيل)) ،وكان (ليفي دخيرت)؛
وزير أمن دولة يهود قد قال يف حماضرة له( :جيب أن تتمتع
دارفور ابالنفصال كجنوب السودان) ،وهكذا تتدخل دولة
يهود ومتكر هذا املكر؛ مستغلة دول اجلوار ،فماذا اي ترى
ستفعل بنا عندما ترتكز يف خاصرة بلدن ،بل يف داخلها؟!
لذلك فإن انفصال اجلنوب يعين إقامة دولة يهود اثنية،
تتمدد بعد ذلك مشاال .ففي ندوة عقدهتا احلركة الشعبية مبدينة
الروصريص يف 2010/03/06م طالب الفريق (مالك عقار)؛
حاكم والية النيل األزرق ممثال حلركة مترد اجلنوب ،إبقامة دولة
مستقلة عن اخلرطوم يف واليته على أساس علماين ،وأ ّكد أنه
هلذا الغرض قد حشد ( )20ألف مقاتل يف مدينة الكرمك
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جنوب النيل األزرق ،حيث اعرتف يف هذه الندوة بعالقته
ابلكيان الصهيوين؛ على ما ذكرت صحيفة آخر حلظة يف
2010/03/07م.
خالل مؤمتر اإليباك الذي عقد مؤخرا بواشنطن مبشاركة
رئيس وزراء كيان يهود (بنيامني نتنياهو) ،أبدت حكومة يهود
استعدادها لدعم طموحات جنوب السودان يف االستقالل،
وتقدمي كافة أشكال الدعم السياسي واالقتصادي واألمين للدولة
الناشئة ،بل إن مستشار األمن القومي اليهودي (غوري عاراد)
عقد اجتماعا مع ممثل احلركة الشعبية يف واشنطن (ازيكيل بول)
استمر ثالث ساعات على هامش املؤمتر ،حيث أبلغه املسؤول
اليهودي حتيات رئيس وزراء يهود إىل قيادة احلركة الشعبية،
ومتنياته للجنوب بتحقيق طموحاته يف االستقالل ،آمال يف
انعقاد املؤمتر العام القادم وقد حتقق للجنوب دولته املستقلة،
حيث أشاد ممثل احلركة (ازيكيل) ابلدعم اليهودي ،متقدما
بطلب مكتوب حلكومة يهود ابحتياجات اجلنوب لبناء دولته؛
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اليت تشمل بناء مؤسسات الدولة املدنية واألمنية عن طريق
مشاركة يهودية واسعة ابخلربة ،وتقدمي مشروعات كربى يف
جماالت املياه وتنفيذها.
وكان ممثل احلركة الشعبية قد ألقى كلمة يف اجللسة
االفتتاحية للمؤمتر ،مشيدا ابلدعم اليهودي حلركة املقاومة
املسلحة ابجلنوب على مدى ثالثة عقود ،وانتصار احلركة يف
معركة احلرية  -على حد زعمه.
رابعاٌ :إن إقامة كيان جديد ليهود يف جنوب السودان يعين
متكني يهود من حوض النيل ،وهتديدهم املباشر ألمن مصر
والسودان ،حيث ذكرت بعض املصادر أن أمريكا ودولة يهود
حتاوالن الضغط على مصر لتقبل أبحد أمرين :إما املوافقة على
تزويد دولة يهود حباجتها من مياه النيل ،أو إنشاء سدود
عمالقة يف إثيوبيا (اليت هلا عالقات متميزة مع يهود) لتقليل
نسبة املياه املتدفقة إىل السودان ومصر إىل أدىن درجة ،خاصة
وأن دولة يهود كانت قد طالبت مصر بتحويل مصب النيل من
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البحر املتوسط إىل صحراء النقب ،وكانت وزارة اخلارجية املصرية
كشفت يف تشرين األول/أكتوبر 2009م أن دولة يهود وافقت
على متويل إنشاء ( )5سدود لتخزين املياه يف كل من تنزانيا
ورواندا ،وكان نصيب تنزانيا منها ( )4سدود ،وسد واحد
لرواندا ،وكل ذلك دون أخذ موافقة مصر كما تنص اتفاقية مياه
النيل لعام 1929م ،علما أبن موافقة دولة يهود جاءت عقب
الزايرات اليت قام هبا وزير خارجية يهود املتطرف (ليربمان) إىل
ثالث من دول حوض النيل يف أيلول/سبتمرب 2009م.
إن إنشاء دولة يف جنوب السودان يشكل حجة قوية،
ومسوغا ملراجعة حصص دول حوض النيل يف املياه ،ألن هناك
دولة نشأت ،فال بد من حتديد حصتها ،وأكثر املتضررين من
ذلك السودان ومصر.
خامساٌ :تسليم املسلمني يف جنوب السودان ليصبحوا
حتت سلطان الكفار يفعلون هبم ما يريدون ،حيث اشرتط عليهم
رئيس حكومة اجلنوب (سلفاكري) التخلي عن اإلسالم يف احلياة
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العامة ،وحصر الدين يف املساجد فقط ،ففي لقائه مبسلمي
اجلنوب يف 2010/03/01م طالبهم بعدم إدخال الدين يف
السياسة.
بل إن انفصال اجلنوب يعين إغالق بوابة املسلمني اجلنوبية
إىل أعماق أفريقيا.
سادساٌ :حرب احلدود قادمة بني دوليت الشمال واجلنوب،
ال بني دولة ومجاعة متمردة كما كانت يف السابق ،خاصة يف
ظل قرار التحكيم الدويل اجلائر املتعلق أببيي ،ويف ظل املصاحل
احليوية لقبائل التماس؛ اليت تكمل دورهتا احلياتية يف أعماق
جنوب السودان.
هذه ست مسائل ،أي واحدة منها تكفي لبذل الغايل
والنفيس إليقاف هذا املخطط اإلجرامي الذي يفتح الباب على
مصراعيه لشر مستطري .فماذا حنن فاعلون؟!
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إننا يف حزبٌالتحريرٌ/واليةٌالسودان نوجه نداء حارا إىل
أهلنا يف السودان ،نستنفر من خالله طاقاهتم إليقاف هذا
املخطط اإلجرامي:
النداءٌاألولٌ:إىلٌحكامٌالسودان:
إننا كنا قد خاطبناكم يف كتب سابقة ،وإن كنا ال نرى هلا
أثرا يف سلوككم ،فلم حتركوا ساكنا ،ومل حتدثوا تغيريا ،غري أننا
خناطبكم اليوم عمال بقول هللا جل يف عاله   :
           

[       سورة األعراف:
 ،]164إن القاسم املشرتك لكل األنظمة اليت تعاقبت على
حكم هذا البلد  -مبا فيها نظامكم هذا  -هو احلكم بغري ما
أنزل هللا ،لذلك تعقدت مشاكل البلد ،غري أنكم رفعتم شعارات
فجرت
اإلسالم ،وإننا نذكركم كيف أن شعارات اإلسالم ّ
الطاقات يف هذه األمة احلية ،فانتقل جيشها من نصر إىل نصر،
وكادت ختمد حركة التمرد املسلح يف جنوب السودان ،فتصبح
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أثرا بعد عني ،هذا بفضل بعض الشعارات من اإلسالم ،فكيف
تنزل على وقائع احلياة
بكم إذا أصبح اإلسالم غضا طراي يُ ّ
ومشاكلها ،فيعاجلها عالجا جذراي؛ مأخوذا من عقيدة األمة،
من خالل دولة اخلالفة الراشدة اليت تفجر طاقات األمة.
فطاملا أنكم عاجزون عن احملافظة على وحدة البالد وأمنها،
وأنكم تنتقلون من تنازل إىل آخر؛ تسلمون البالد والعباد إىل
جمرمي حركات التمرد ،وقوات األمم املتحدة ،واالحتاد واألفريقي،
واملنظمات اإلجرامية؛ (مكر الليل والنهار) ،وطاملا أن استمراركم
يف احلكم يعين استمرار منكر احلكم بغري ما أنزل هللا ،واستمرار
الظلم والفسق        :
[  سورة املائدة    ،]45 :
[      سورة املائدة.]47 :
وألن هللا ال يهدي القوم الظاملني وال الفاسقني   :
[    سورة املائدة   ،]51 :
[    سورة املنافقون ،]6 :والنيب 
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قد حكم أبن املسلم إذا ُخ ّري بني العجز والفجور فإن عليه أن
ول َِ
ِ
اّلل
ت َر ُس َ
خيتار العجز على الفجورَ ،عن أَِيب ُهَريـَرةَ قَ َال َمسع ُ
ي ٌال َْع ْج ٌِزٌ
ْت ٌ َعلَْيك ٌْم ٌ َزَمانٌ ٌُيَيَ رٌ ٌفِ ٌِيه ٌال َرجلٌ ٌبَ ٌَْ
ولََ « :يِ ٌ
 يَـ ُق ُ
ك ٌال َزَما ٌَن ٌفَ لْيَ ْختَ ٌْر ٌال َْع ْج ٌَز ٌ َعلَى ٌالْفجوٌِر»
َوالْفجوٌِر ٌفَ َم ٌْن ٌأَ ْد َر ٌَك ٌ َذلِ ٌَ
أخرجه أمحد.
ورد سلطان
وعليه فخففوا اإلمث عنكم إبعالن عجزكمّ ،
األمة املغتصب هلا ،فتعلن اخلالفة الراشدة ،وختتار من أبنائها
الصادقني ،األقوايء األتقياء ،خليفة هلا يرعى شئوهنا ابإلسالم،
ويصحح األوضاع ابإلجراءات اآلتية:
 استنفار كل العسكريني؛ من جيش وشرطة وأمن ،من
الضباط وضباط الصف واجلنود ،القادرين على القتال الذين
أبعدوا من مؤسساهتم؛ تنفيذا التفاق العار نيفاشا ،أو ألسباب
حزبية ،أو لبلوغهم سن التقاعد أو غريها من أسباب غري معتربة
شرعا ،هؤالء الرجال ثروة ،بُذل يف إعدادهم وأتهيلهم عرب
املعسكرات واألكادمييات العسكرية والدورات ،الكثري من املال
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العام ،لذلك فإن استنفار هؤالء العسكريني ابإلضافة إىل
اجليوش املوجودة اآلن كفيل أبن يُوفّـَر جيشا ال يقل تعداده عن
مليوين رجل ،ابإلضافة إىل ماليني املتطوعني من املتطلعني إىل
حياة أبدية يف جنات النعيم ،هذا اجليش كفيل أبن يستعيد
أطراف البالد اليت خرجت أو كادت من سلطاهنا يف اجلنوب أو
دارفور أو غريها         ،
          

[ سورة آل عمران.]160 :
 إصدار أمر حبل كل اجليوش التابعة حلركات التمرد يف
جنوب السودان ،أو يف دارفور ،أو غريها ،وأن عليهم أن يسلموا
أسلحتهم الثقيلة فورا ،وإال سيواجهون جيشا يقاتل لينال إحدى
احلسنيني (النصر أو الشهادة).
 إنزال أحكام اإلسالم وتشريعاته وأنظمته على أرض
الواقع؛ فهي كفيلة بنشر العدل بني رعااي الدولة؛ مسلمهم
وكافرهم ،والقضاء على الظلم املستفحل يف البالد.
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 يف جمال األمن الغذائي جيب توفري البذور (الذرة
والقمح واخلضروات وغريها) الالزمة لزراعة ( )250مليون فدان
من األراضي الزراعية اليت ال حتتاج إىل استصالح ،على أن تبدأ
الدولة فورا بتوفري املياه للخمسة ماليني فدان املروية يف اجلزيرة
والشمالية ،فهي ضمانة اعتمادن على أنفسنا .وقبل ذلك إلغاء
كل العالقات غري الشرعية اليت عطلت هذه األراضي الزراعية
وأبقتها بورا.
 الثقة ابهلل سبحانه وتعاىل ،وإدراك أن النصر إمنا هو من
عند هللا يتفضل به منّة على عباده الصادقني املخلصني ،
[        سورة آل عمران:
        ،]126
[    سورة غافر ،]51 :وال ترهبهم مجوع
الكفار وأذنهبم        ،
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[سورة آل عمران.]175-173 :
هذه وغريها من اإلجراءات تضع الرتايق على موضع
وتدب فيه احلياة ،فيعود سريته األوىل
الداء ،فيصح اجلسد،
ّ
مكمال اتريخ املسلمني الزاهر ،فتشرق األرض بنور رهبا.
النداءٌالثاينٌ:إىلٌأبناءٌاألمةٌيفٌاجليشٌوالشرطةٌواألمن:
ابدئ ذي بدء ،ال بد أن تدركوا أنكم صمام األمان لوحدة
البالد ،فمن العار وخزي الدنيا واآلخرة أن تقطع أوصال بلدكم،
وتنتقص من أطرافها ،وأنتم املستأمنون على تراهبا وحرماهتا،
تضعون األومسة والنجوم ،وتلبسون النياشني عالمة على
كفاءتكم وقدرتكم على قتال األعداء!!
ألستم من أقسم على محاية مقدسات األمة وحرماهتا؟
فلماذا ال تربون هبذا القسم؟!
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فكونوا امتدادا لألنصار الذين آووا ونصروا هذا الدين
تبني هلم احلق مل يعودوا ليستأذنوا
ورسوله األمني ،الذين عندما ّ
لينصب على املدينة.
ابن أيب سلول؛ الذي اختري حاكما ّ
إن الواجب عليكم أن تبلغوا هؤالء احلكام أن هذا الذي
فعلوه إمنا هو خيانة هلل ولرسوله وللمؤمنني ،فإن مل يرجعوا عن
خيانتهم فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ،فأنتم قادرون على
محاية احلرمات واملقدسات ،بل قادرون على التغيري ،وإعطاء
النصرة للقادرين عليه؛ الذين ال خيشون إال هللا.
النداء ٌالثالثٌ :إىل ٌالعلماء ٌواملفكرين ٌواإلعالميي ٌوكلٌ
املؤثرينٌ :
أيها ٌاإلخوةٌ :إنكم قادرون على إفشال هذا املخطط؛
ابختاذ املواقف اليت ترضي هللا سبحانه وتعاىل ،ومنهاٌ :
 أن تتربأوا من استفتاء حق تقرير املصري جلنوب
السودان ،فال توفروا غطاء من شريعة أو خلق ،فهو جرمية ،وال
يعاجل مشكلة ،بل يعقد مشاكلنا ،وميزق بلدن.
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 أن تستنفروا كل الطاقات عرب وسائل اإلعالم تقبّحوا
وتذموا هذا الفعل (استفتاء حق تقرير املصري جلنوب السودان)،
بشروا بوجوب الوحدة شرعا وواقعا ،وتبينوا كيف أن الغرب
وت ّ
ليتوحد يف الوقت الذي يسعى فيه ليمزق بالدن.
يعمل ّ
ٌ
النداءٌالرابعٌ:إىلٌأهلٌالسودانٌبعامةٌ :
هناك حقائق إن أدركتموها وعضضتم عليها ابلنواجذ،
كانت لكم براءة من خمططات الكفار ومكرهم ،وكان لكم هبا
طريق إىل النجاة والعزة والكرامة:
 إنكم مسلمون ،وربكم هللا القوي املتني،

 

         

[ سورة حممد.]35 :
 إن أرض اجلنوب أرض إسالمية خراجية ،رقبتها لبيت
مال املسلمني ،ومنفعتها ألهلها الذين يسكنون عليها؛ مسلمهم
وكافرهم.
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 ال جيوز للحكومة ،وال ألهل السودان قاطبة ،وال
للمسلمني عامة ،التنازل عن أي شرب من األرض اإلسالمية.
 إن الذين يتنازلون عن أرض اجلنوب ليستمروا حكاما
هم أبناؤكم ،فخذوا على أيديهم وامنعوهم من ارتكاب هذا اجلرم
الشنيع ،يقول النيب َ « :ستَكونٌٌأ َم َراءٌٌفَ تَ ْع ِرفو ٌَنٌ َوت ْن ِكرو ٌَنٌفَ َم ٌْنٌ
ئ ٌوم ٌن ٌأَنْ َك ٌر ٌس ِل ٌم ٌول ِ
َك ٌْن ٌ َم ٌْن ٌ َر ِض ٌَي ٌ َوََتبَ ٌَع .»...وإال فإنه
َع َر ٌَ
ف ٌبَ ِر ٌَ َ َ ْ َ َ َ َ
خزي الدنيا واآلخرة.
إن ٌاخلالفة ٌالراشدة ٌاليت ٌأظل ٌزماهناٌ ،هي ٌاليت ٌحافظتٌ
 ٌعلى ٌمدار ٌالتاريخ ٌٌ -على ٌمقدسات ٌاملسلمي ٌوحرماهتمٌ،وهيٌاليتٌوقفتٌسداٌٌمنيعاٌٌأمامٌخمططاتٌالكفارٌومكرهم.
فقضية احلفاظ على أرض املسلمني قضية مصريية يُتخذ
جتاهها إجراء احلياة أو املوت    .
.  
والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
 18مجادى األوىل 1431ه املوافق  2أاير/مايو 2010م
حزبٌالتحريرٌ/واليةٌالسودان
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