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المخطط األمـريكي لتفتيت ما تبقى من الســودان
في نسخته الثانية...
وسائله وأساليبه وكيفية إفشاله
ًيفًيومً1933/97/90مًأُعلنًرمسي اًعنًانفصالًجنوبًالسودانً
وإقامة ًدويلة ًعلى ًأساس ًجهوي ًعنصريً ،لتدشن ًبذلك ًجناح ًاملخططً
يقًالسودانًيفًنسختهًاألوىلً،حيثًصرحتًسوزانًرايسً-
األمريكيًلتمز
ّ
رئيسة ًوفد ًأمريكا ًيف ًاحتفالت ًانفصال ًاجلنوب ًجبوبا ًقائلة(ً :استقاللً
اجلنوبًملًيأتًكهديةًلكنهًأُخذًعنوة)ً،صحيفةًالصحافةًالعددً(ً.)1411
أغرىًضعفًاحلكومةًوتنفيذهاًلتفاقيةًنيفاشاً،وكذلكًهتافتًقوىًاملعارضةً
للوصولًإىلًالسلطةًبأيًمثنً،أغرىًأمريكاًإلسراعًاخلطىًيفًخمططهاًلتمزيقً
السودانً،فقدًأقامًجيشًاحلركةًالشعبيةًقطاعًالشمالًيومًانفصالًاجلنوبً
ًباآللياتًالثقيلةًيفًمدينةًالكرمكًبوليةًالنيلًاألزرقً،وصرحً
عرض اًعسكري ا
ّ
اللواء ًأمحد ًبادي ًقائد ًقوات ًاجليش ًالشعيب ًبالشمال ًقائالا(ً :حنن ًدعاةً
منزقًالسودانًاملتبقي)ًصحيفةً
سالمً،لكنًإذاًمتًإرهابناًباحلربًسنقودهاًو ّ
الصحافةً1933/97/39مً .
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هذاًاملخططًأ ّكدهًالنائبًاألولًللرئيسًعلىًعثمانًحيثًقالًإنً
هنالك ًدو ًلا ًعاملية ًوإقليمية ًتقود ًخمطط ا ًلتمزيق ًالسودان ً(شبكة ًالشروقً

1931/91/31م)ً،وقدًذهبًوزيرًالثقافةًواإلعالمًأمحدًباللًعثمانًأبعدً
بطهًللمخططًباتفاقيةًنيفاشاًعندماًصرحًلربنامجًمؤمترًإذاعيً
منًذلكًيفًر
ّ
الذي ًبثته ًاإلذاعة ًالسودانية ًيوم ًاجلمعة ً1931/91/37م ًقائالا(ً :هنالكً
خمطط ًخارجي ًيستهدف ًتقسيم ًالسودان ًإىل ًمخس ًدويالت ًمرتكزا ًإىلً
انفصالًاجلنوب)ً .
إنًأمريكاًومنًورائهاًبريطانياًوفرنساًيفًسعيهاًلتمزيقًالسودانًملً
ولنًتستخدمًقواتًاملارينزًولًبوارجهاًاليتًجتوبًالبحارًواحمليطاتً،لكنهاً
استخدمتًوتستخدمًأدواتًمنًبينًجلدتناًويتكلمونًبألسنتناً،وليسًأدلً
علىًذلكًمنًجناحهاًيفًفصلًاجلنوبًعربًأبناءًالسودانً .
وسائل أمريكا لتنفيذ مخططها اإلجرامي لتمزيق السودان:
إن ًوسائل ًأمريكا ًلتنفيذ ًخمططها ًاإلجرامي ًلتفتيت ًالسودان ًهيً:

(الحكومة وحركات التمرد والمعارضة السودانية ودويلة جنوب السودان

والمنظمات السياسية الدولية واإلقليمية)ًوذلكًكماًيليً :
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أولا :الحكومة:
تعتربًحكومةًالسودانًأهمًوسائلًأمريكاًيفًخمططًمتزيقًالسودانً،
فقد ًبدأت ًاإلنقاذ ًبشعارات ًاإلسالمً ،ورفعت ًرايات ًاجلهاد ًيف ًجنوبً
السودانً،وحققتًانتصاراتًباهرةًعلى ًالصعيدًالعسكريً،فانكمشًالتمردً
وكاد ًأن ًيندثر ًبفعل ًاجليش ًواجملاهدينً ،لكن ًاحلكومة ًختلّت ًعن ًشعاراتً
اإلسالمًوفرطتًيفًتلكًالنتصاراتً،ون ّكستًراياتًاجلهادًإلًيفًامللماتً
ّ

ورفعتًراياتًالستسالمًحتتًمسمىًالسالمً،فوقّعتًعلىًاتفاقيةًنيفاشاً
اليتًأعطتً(حقًتقريرًاملصري)ًجلنوبًالسودانًوملنطقةًأبييً،وأعطتًحقً
تدخل ًالكفار ًيف ًقضايا ًاملسلمني ًيف ًجنوب ًكردفان ًوالنيل ًاألزرق ًحتتً
ّ

مسمىًاملشورةًالشعبية!!! ً
لقدًوقّعتًاحلكومةًعلىًاتفاقيةًنيفاشاًففصلتًاجلنوبًوهيّأتًكلً
أرجاء ًالسودان ًللمشروع ًاألمريكي ً(متزيق ًالسودان) ًوهي ًتعلم ًعلم ًاليقنيً
نتائج ًفعلتها ًهذه؛ ًنقلت ًالفضائية ًالسودانية ًعن ًالرئيس ًعمر ًالبشري ًأمامً
جلسةًجملسًالوزراءًيومًاخلميسً1939/90/19مًقوله(ً:لقد َع َّرضنا وحدة
البالد للخطر مقابل تحقيق السالم عن طريق انفصال الجنوب)ً .نعم ًأعملتً
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احلكومةًماكينةًالتمزيقًيفًالبلدً.فبانفصالًاجلنوبًأرستًاحلكومةًأخطرً
سابقة ًيف ًتاريخ ًالسودان ًاحلديثً ،وهي ًأن ًتكون ًوحدة ًأقاليم ًالسودانً
طوعيةً .
إنًأخطرًماًاشتملتًعليهًاتفاقيةًاخليانةً"نيفاشا"ً،اليتًأصبحتً
ِ
مً،هوًكسرهاًلعظمةًظهرًالبلدًوص َمامًأمانًوحدةً
دستوراًيفًالعامً1991
السودانً -اجليشً -حيثًبدأتًمبساواتهًبقطّاعًالطرقًواللصوص؛ًمتمرديً
اجليشًالشعيبًلتحريرًالسودانً،واعتبارًأنًاجليشًواملتمردينًيشكالنًعلىً
ًنصت ًاملادة ً(ً )344منً
قدم ًاملساواة ًالقوات ًاملسلحة ًالسودانيةً ،حيث ّ
دستورًمجهوريةًالسودانًالنتقايلًلسنةً1991مًعلى(ً:تظل القوات المسلحة
السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية

واحترافية وغير حزبية ،وتعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية

السودانية)ً ،مث ًفرضت ًأن ًيُبدأ ًيف ًتصفية ًاجليش ًالسوداين ًوإنشاء ًوحداتً
مشرتكةًمدجمةًمنًالطرفنيً(احلكومةًواملتمردين)ًبالتساويًعلىًأساسًعقيدةً
عسكريةًجديدة ًتشكل ًنواة ًللجيش ًاجلديد ًيف ًحال ًإفضاء ًالستفتاءًإىلً
الوحدة! ً

5

وبسيناريوًالرعبًهذاًالذيًوقعتهًاحلكومةًمتناغم اًمعًخوفهاًمنً
اجليشًبوصفهًمصدرًاخلطرًعليهاًعنًطريقًالنقالباتًالعسكريةً،وحىتًلً
تصيبًاحلكومةًقارعةًالذينًسبقوهاً،ورجاءةًأنًتكونًاإلنقاذًخالدةًخملدةً
يفًس ّدةًاحلكمً،سارتًاحلكومةًيفًتصفيةًاجليشًوإضعافهًواستبدالًالشرطةً
ُ
وقواتًجهازًاألمنًبهًاليتًيعلمًاجلميعًأنًعملهاًغريًعملًاجليشً،فانكسرً
ظهر ًالبلدً ،ووصلت ًقوات ًالتمرد ًيف ًعام ً1992م ًإىل ًالعاصمة ًاخلرطومً،
وقريب اًيفً1931/94/17مًإىلًأمًروابةًواحتلتًأبوًكرشولًوماًحوهلاً .
إن ًدور ًاحلكومة ًيف ًخدمتها ًللمشروع ًاألمريكي ًلتمزيق ًالسودانً
ليس ًقاصرا ًعلى ًتوقيع ًاتفاقية ًنيفاشا ًوتنفيذها ًلبنودها ًوهتيئة ًالناس ًلقبولً

نتائجها ًالسيئةً ،بل ًقامت ًبتكريس ًالقبليات ًواجلهوياتً ،وجعلتها ًمقياس اً
لتويلًالوظيفةًالعامةً،وشجعتًاملسئولنيًعلىًالستعانةًبقبائلهمً،وسلحتً
كاتًالتمردً،فحصدناًمثارً
ً
جمموعاتًقبليةًعلىًحسابًاألخرىًنكايةًيفًحر
كل ًذلك ًشاللت ًمن ًالدماء ًجتري ًيف ًكردفان ًودارفور ًوالنيل ًاألزرق ًيفً
غيابًكاملًلسلطانًالدولةًومفهومًرعايةًالشؤون؛ًالذيًيوجبًعلىًالدولةً
توفريًاألمنًلًالحنيازًلفئةًعلىًحسابًاألخرىً .
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إن ًمجيع ًهذه ًاملظامل ًهيأت ًالسودان ًللمشروع ًاألمريكي ًالساعيً
لستبدالًدويالتًجهويةًوعرقيةًوحىتًقبليةًبالدولةًالوطنية!!! ً
ثانيا :حركات التمرد (الجبهة الثورية):
استخدمت ًأمريكا ًمنظمة ًاإليقاد ًجبر ًطريف ًاحلرب ًيف ًالسودانً
(احلركة ًالشعبية ًواحلكومة) ًللتوقيع ًعلى ًمشروع ًمتزيق ًالسودان ً(اتفاقيةً
نيفاشا)ً ،وكانت ًأمريكا ًالالعب ًاألساسًمنًخلف ًالكواليس ًومن ًأمامهاً
ومعهاًالدولًاألوروبيةًوخباصةًبريطانياًوفرنساًحتتًمسمىًشركاءًاإليقادً،
غريًأنًبريطانياًوفرنساًأدركتاًًأثناءًجولتًالتفاوضًالطويلةًاليتًبدأتًمنذً
العامً3007مًبالتوقيعًعلىًإعالنًمبادئًاإليقادً،وانتهتًيفًالعامً1991مً
بتوقيعًاتفاقًنيفاشاً،أدركتاًأنًأمريكاًقدًاستأثرتًجبنوبًالسودانً،لذلكً
شرعتاً(بريطانياًوفرنسا)ًبدعمًحركاتًالتمردًيفًدارفورًمنذًالعامً1991مً.
واستطاعتًأمريكاًأنًتعرقلًكلًحماولتًتسويةًقضيةًدارفورًسياسياً،حىتً
فيهاً،صرحًخليلًإبراهيم؛ًزعيمًحركةًالعدلًواملساواةً
لًيكونًألوروباًدورً ً
ّ
وقتهاًلقناةًاجلزيرةًيف ً1939/91/93م ً(إنًهنالك ًجهات ً-ملًيسمهاً-
كته)ً،مثًصرحًأيضا ًيفً
تضغطًلكيًلًيكونًهناكًاتفاقًبنيًاحلكومةًوحر
ّ
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مقابلةًلهًمعًراديوًدبنقاًيفً1939/1/12مًيفًأولًمقابلةًلهًبعدًطردهًمنً
تشاد(ً :إن ًاملبعوث ًاألمريكي ًسكوت ًغرايشن ًيسعى ًلوضع ًقضية ًدارفورً
حىت ًيتفرغ ًإلجراء ًالستفتاء ًجلنوب ًالسودان)ً ،صحيفة ًالشرق ًاألوسطً
1939/1/10مً .
وبعدًأنًضمنتًأمريكاًانفصالًاجلنوبًيفًالعامً1933مًدعمتً
بقوةًاتفاقًالدوحةًالذيًمتًتوقيعهًيفً1933/97/34مًبنيًاحلكومةًوحركةً
التحرير ًوالعدالةً ،ومبوجبه ًحصل ًإقليم ًدارفور ً(مخس ًوليات) ًعلى ًحكمً
ذايت ًموسع ًيهيئ ًلنفصاهلا ًلحق اً ،وقد ًجعلت ًأمريكا ًمن ًاتفاق ًالدوحةً
صيغةًتشكلًأساس اًللحلًجيبًأنًتدخلًفيهاًمجيعًاحلركاتًاألخرىًغريً

ًصرح ًالقائم ًباألعمالً
املوقعة ًعليه ً(وهي ًاحلركات ًاألساسية ًالثالث)ّ ،
األمريكيً يفًالسودانًجوزيفًستافوردًيفًمؤمترًصحفيًبالسفارةًاألمريكيةً
باخلرطوم ًيوم ً1931/94/13م ًقائالا(ً :اإلدارة ًاألمريكية ًمستمرة ًيف ًدعمً
وثيقةًالدوحةًباعتبارهاًمتثلًخارطةًالطريقًللحلًالسلميًباإلقليم)ًصحيفةً
اخلرطومً1931/4/11مً .
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ًالرافضة ًإلجبارهاً
مث ًبدأت ًأمريكا ًمتارس ًالضغوط ًعلى ًاحلركات ً
للدخول ًيف ًوثيقة ًالدوحةً ،فقامت ًبالضغط ًالسياسي ًوالتصفيات ًوالتعتيمً
اإلعالميًعليهاًبلًوش ّقهاًإلضعافهاً،ويفً1933/33/33مًاستطاعتًأنً
جتمعًحركاتًالتمردًاألساسيةًيفًدارفورًيفًكيانًمسلّحًجديدًحتتًقيادةً
احلركةًالشعبيةًقطاعًالشمال ًمبسمىً(اجلبهةًالثوريةًالسودانية)ً،ومتًالتوقيعً
علىًإنشائهاًيفًمنطقةًكاوداًجبنوبًكردفانً،وهيًمركزًنفوذًاحلركةًالشعبيةً
قطاع ًالشمالً ،حيث ًضم ًالكيان ًاملسلّح ًاجلديد ً(احلركة ًالشعبية ًقطاعً
الشمالً،حركةًالعدلًواملساواةًبزعامةًجربيلًإبراهيمً،وحركةًحتريرًالسودانً
كةًحتريرًالسودانًجناحًعبدًالواحدًحممدًنور)ً،
جناحًمينًأركوًمناويًوحر ً
وقد ًساعد ًعلى ًإنشاء ًهذا ًالكيان ًاجلديد ًرعاية ًدويلة ًجنوب ًالسودانً
حلركات ًدارفور ًبعد ًالتفاق ًبني ًالسودان ًوتشاد ًعلى ًمراقبة ًاحلدود ًونشرً
قواتًمشرتكةًحلراسةًاحلدودً،وقطعًخطوطًاإلمدادًعنًهذهًاحلركاتًاليتً
اجتهتًحنوًدويلةًاجلنوبً .
إنًاجلبهةًالثوريةًالسودانيةًتعتربًأداةًأمريكاًالرئيسةًمعًاحلكومةًيفً
خمططها ًلتمزيق ًما ًتبقى ًمن ًالسودانً ،من ًخالل ًالقيام ًبأعمال ًعسكريةً
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اهللً
لفتةًللنظر؛ًمثلًقيامهمًيفً1931/94/17مًباجتياحًمناطقًالسميحًو ً
كرميًومدينةًأمًروابةًواحتاللًأبوًكرشولً،مثًاختاذًهذهًاألعمالًالعسكريةً
أداةًلتنصيبهمًطرف اًأصيالاًيفًالتسويةًالشاملةًالقادمةًلكلًقضاياًالسودانً،
هذه التسوية التي هي في حقيقتها تمزيق السودان بفكرة الحكم الذاتي لكل

أقاليمه؛ وهو ما ورد في وثيقة الدوحة لدارفور وبفكرة الوحدة الطوعية ألقاليم

صرحًاملبعوثًاألمريكيًاخلاصًلدارفورً(داينًمسيث)ًأمامًعددًمنً
السودانّ ً.

الناشطني ًوالطالب ًيف ًكنيسة ًإيست ًألربت ًردا ًعلى ًسؤال ًقائالا(ً :حتالفً
اجلبهة ًالثورية ًعبارة ًعن ًمجاعات ًمتمردة ًتقاتل ًاحلكومة ًعلى ًجبهاتً
ًوجهنا ًحديثنا ًإليهم ًبأننا ًلن ًنؤيد ًاإلطاحة ًباحلكومة ًبالقوةً ،وأنهً
متعددةّ ،

ينبغيًعليهمًأنًيعملواًمعًاحلكومةًيفًاجتاهًاملفاوضاتًعلىًأساسًاتفاقً
السالم ًالذي ًوقع ًيف ًالدوحة ًيوليو ًمن ًالعام ًاملاضي) ًصحيفة ًالحتادً
1931/1/31مً .
وينصًالنظامًاألساسيًللجبهةًالثوريةًالسودانيةًلسنةً1931مًيفً
فصلهًالثاينًالنقطةًالرابعةً(املبادئ)ًعلى(ً:إقرار الوحدة الطوعية لجميع أقاليم

السودان) ً،بلًإنًأكربًعملًسياسيًقامتًبهًاجلبهةًالثوريةًالسودانيةًهوً
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إعالهنا ًمبشاركة ًبعض ًالقوى ًالسياسية ًاملعارضة ًعما ًيسمى ًمبيثاق ًالفجرً
اجلديد ًالذي ًمت ًالتوقيع ًعليه ًيف ًالعاصمة ًاليوغندية ًكمبال ًبتاريخً
1931/93/91مً،حيثًوردًيفًهذاًامليثاقًالذيًهوًأشبهًبدستًورًالدولةً
اليتًيسعونًإلنشائهاً :

 تكون ًمستويات ًاحلكم ًالنتقايل ًمن ًأربعة ًمستويات ًعلى ًالنحو ًالتايلً:
(املستوىًالفدرايلً-املستوىًاإلقليميً-املستوىًالولئيً-املستوىًاحمللي).

 اعتمادًنظامًفدرايلًقائمًعلىًمثانيةًأقاليمًخاللًالفرتةًالنتقاليةً،وذلكًعلىً
النحوًالتايل(ً:اخلرطومً -الشرقيً -دارفورًً-كردفانً -جنوبًكردفانً/جبالً
النوبةً-النيلًاألزرقًً-الشمالًً-األوسط).
 إقرارًمبدأًالوحدةًالطوعيةًجلميعًأقاليمًالسودان.
إنًفكرةًالوحدةًالطوعيةًلألقاليمًتعينًأنهًمنًحقًاإلقليمًاملعينًأنًينفصلً
عنًالدولةً،ويقيمًكيان اًجديداً،لذلكًفهيًفكرةًحقًتقريرًاملصريًًبعينهاً
لكلًاألقاليمًيفًالسودان.
إنًرئيسًاحلركةًالشعبيةًقطاعًالشمالًمالكًعقارًهوًنفسهًرئيسً
اجلبهة ًالثورية ًالسودانيةً ،كان ًقد ًطالب ًيف ًيناير ً1931م ًبتوحيد ًمنربيً
11

التفاوض؛ًمنربًالدوحةًاخلاصًبقضيةًدارفورًومنربًأديسًأباباًاخلاصًببحثً
قضيةًمنطقيتًالنيلًاألزرقًوجنوبًكردفانً،حيثًقال(ً:إنًاألزمةًالسودانيةً
هيًقضيةًعالقةًاملركزًواهلامشً،وحننًنناديًبتوحيدًاملنربًمنًالدوحةًإىلً
أديس ًأباباً ،ل ًبد ًمن ًتوحيد ًاملنربً ،وأن ًيكون ًلكافة ًاملعارضة ًالسودانيةً،
سلمية ًوغريها ًمبا ًفيها ًحزب ًاملؤمتر ًالوطينً ،هلا ًالقول ًالفصل ًبشأن ًحلً
األزمة ًالسودانية)ً .وكانت ًاحلركة ًالشعبية ًقطاع ًالشمال ًقد ًتقدمت ًمببادرةً
استبقت ًهبا ًجلسة ًجملس ًاألمن ًالدويل ًيف ً1931/1/17م ًلالستماع ًإىلً
تقريرًثامبوًامبيكيً،وردًيفًهذهًاملبادرة(ً:يمكن استخدام نفس النموذج في

دارفور -اتفاق الدوحة -بشرط توفير األمن للمدنين ،وبذا تتوقف الحرب في كل

السودان)ًسودانايلً1931/1/12مً .
إنًاحلركةًالشعبيةًقطاعًالشمالًجاءتًيفًاملفاوضاتًاألخريةًاليتً
انطلقتًيفً1931/94/11مًبأديسًأباباًبوفدًيضمً(ً)31فردا ًميثلونًكلً
مناطقًالسودانًلًلتناقشًقضيةًمنطقيتًجنوبًكردفانًوالنيلًاألزرقً،بلً
لبحثًإعادةًصياغةًالبالدًبدستورًجديدًيوقفًاحلربًحسبًزعمهمًمنً
ًصرح ًياسر ًعرمانًً-كبري ًمفاوضي ًاحلركةً
النيل ًاألزرق ًإىل ًدارفورً ،حيث ّ
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الشعبية ًقطاع ًالشمال ًوأمينها ًالعام ًعقب ًفشل ًاملفاوضات ًقائالا(ً :موقفً
احلركة ًالشعبية ًسيظل ًثابت ا ًيف ًفتح ًاملمرات ًاإلنسانية ًبال ًشروط ًووقفً

العدائياتًألسباب ًإنسانيةًوالتفاقًعلىًعقدًاملؤمترًالدستوريً،مثًترتيباتً
جديدةًللمنطقتنيً،وجيبًإهناءًاحلربًمنًالنيلًاألزرقًإىلًدارفور)ًسودانايلً
1931/94/17مً .
هذهًهيًحقيقةًاجلبهةًالثوريةًالسودانيةًاليتًأنشأهتاًأمريكاًلتكونً
الطرفًالثاينًمعًحكومةًاإلنقاذًيفًالتعاقدًالباطلًلتمزيقًالسودانً .
ثالث ا :المعارضة السودانية:
يف ًتسعينات ًالقرن ًاملاضي ًكان ًلتحالف ًاملعارضة ًالسودانية ًمعً
احلركةًالشعبيةً(متمرديًاجلنوب)ًوتوقيعهمًيفًمؤمترًالقضاياًاملصرييةًبأمسراً
على ًحق ًتقرير ًاملصري ًجلنوب ًالسودانً ،الدور ًاألكرب ًيف ًإجياد ًاملربراتً
للحكومةًللقبولًحبقًتقريرًاملصريًالذيًكانًسبباًيفًانفصالًاجلنوبً،حيثً
استخدمتهمًاحلركةًالشعبيةًيفًالتوقيعًعلىًتنفيذًاملخططًاألمريكيًمثًألقتً
هبمًيفًقارعةًالطريقًمثلًاملنديلًاملتسخًبالرغمًمنًاعرتافهمًباتفاقيةًنيفاشاً،
بعد ًأن ًوعدهتم ًبالتحول ًالدميقراطي ًوالنتخابات ًاحلرة ًوغريها ًمن ًاألوهامً
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واألماينً ،وما ًيعدهم ًالشيطان ًإل ًغروراً ،وهي ًاآلن ً-أي ًاحلركة ًالشعبيةً-
تكررًالسيناريوًنفسهً(الستحمار)ًمعًاملعارضةًالسودانيةً،فقدًصرحًاألمنيً
العامًللحركةًالشعبيةًياسرًعرمانًقائالا(ً:إنناًنطالبًبرتتيباتًسياسيةًوأمنيةً
جديدةًللمنطقتنيًمرتبطةًبعمليةًدستوريةًشاملةًيفًاملركزًوعلىًاملعارضةًأنً
حتسمًأمرهاً،فأمامناًطريقانًلًثالثًهلماً،إماًأنًيقبلًاملؤمترًالوطينًباحللً
السياسيًالشاملًوالتغيريًالدميقراطيًأوًيتمًإسقاطًنظامهًلًحلولًجزئية)ً
سودانايلً1931/94/17مً .
هذاًهوًواقعًأحزابًاملعارضةًالسودانيةًاملتهافتةًعلىًالسلطةً،اليتً
تتبع ًكل ًناعق ًمبشروع ًاستعماري ًطاملا ًتومهت ًبأنه ًسيوصلها ًإىل ًكرسيً
السلطةًفهيًحتاربًاليومًمثًتتحالفًغداًمعًالعدوًالذيًحاربتهًلتشاركهًيفً
السلطةً ،حيث ًأصبحت ًكراسي ًالسلطة ًمركز ًتنبههم ًيف ًكل ًأعماهلمً،
فابتعدواًعنًمهومًالناسًومصاحلًالبالدًوالعبادً .
ًدشِّن ًيف ًالقاهرة ًيف ً1931/94/92م ًكيانً
يضاف ًملا ًسبق ًأنه ُ

العدالةً،وهيًجتمعًيضمً(ً)ً 37
حتتًمسمىًاجلبهةًالشعبيةًاملتحدةًللتحريرًو
ّ
كيان ا ًوحزب ا ًمن ًشرق ًالسودان ًيسعى ًإلسقاط ًالنظام ًجبميع ًالسبلً ،سواءً
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ًأمًسلميةً،وقدًنصتًوثيقةًاملبادئًاألساسيةًهلذهًاجلبهةً
أكانت ًمسلحة
ّ
على(ً :التوطين الدستوري لنظام الحكم الذاتي لكل األقاليم السودانية)ً.
سودانايل1931/4/39مً .إن ًمثل ًهذه ًالقوى ًالسياسية ًبتهافتها ًعلىً
السلطةًهبذهًالوسائلًوالعقلياتًإمناًختدمًاملشروعًاألمريكيًالغريبًلتفتيتً
السودانً .
رابع ا :دويلة جنوب السودان:
إن ًدويلة ًجنوب ًالسودان ًتعترب ًمن ًاألدوات ًاملهمة ًللمشروعً
األمريكيً ،فهي ًاليت ًحتتضن ًحركات ًدارفور ًاملتمردةً ،وهي ًالداعم ًالرئيسً
كةًالشعبيةًقطاعًالشمالًيفًالنيلًاألزرقًوجنوبًكردفانً،وبالرغمًمنً
ً
للحر
كلًالتفاقاتًاليتًوقعتًبنيًالشمالًواجلنوبًإلًأنًهذهًالدويلةًتستمرً
كةًالشعبيةًقطاعًالشمالً،وخخرهًهذاًالدعمًلحتاللًمناطقًأبوً
ً
يف ًدعمًاحلر
كرشولًوأمًروابةًحسبًالبيانًالصادرًمنًجهازًاألمنًواملخابراتًبتاريخً
1931/1/31مً ،فقد ًأورد ًالبيان(ً :إن ًجوبا ًدعمت ًاملتمردين ًبأعدادًمنً
باعيًسلّمتًحلركةًمناويًواحلركةًالشعبيةًقطاعًالشمالً،
سياراتًالدفعًالر
ُ
وجيريًاآلنًتسليمًأعدادًأخرىًمنًالسياراتًحلركةًالعدلًواملساواةًوقطاعً
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الشمالً ،وأن ًالدعم ًمشل ًتوفري ًكميات ًمن ًاألسلحة ًوالذخائر ًوالتدريبً
مبعسكراتًراجاًوطمربة)ًسودانًتريبيونً1931/91/31مً .
وبالرغمًمنًأنًاحلكومةًتعلمًعلمًاليقنيًبأنًدويلةًجنوبًالسودانً
تدعمًالتمردً،إلًأهناًاستكانتًفقطًلردًدويلةًاجلنوبًبإجراءًحتقيقًيفًاألمرً
بعد ًزيارة ًوزير ًاخلارجية ًومدير ًاملخابرات ًجلوبا ًيوم ًاجلمعةً
1931/91/37مً .
خامس ا :المنظمات السياسية الدولية واإلقليمية:
لعبتًالقراراتًالدوليةًالصادرةًعنًجملسًاألمنًالدويلًدورا ًمهماً
يف ًخمطط ًتفتيت ًالسودانً ،حيث ًأبقت ًاحلكومة ًالسودانية ًحتت ًالضغطً
املستمرًبالقراراتًاملتالحقةًالصادرةًعنًجملسًاألمنًلتغلًيدًاحلكومةًيفً
مواجهة ًحركات ًالتمردً ،سواء ًأكانت ًالقرارات ًاملتعلقة ًجبنوب ًالسودان ًأمً
بدارفورًأوًحىتًالقرارًاألخريًالصادرًبالرقمً1941؛ًالذيًيأمرًفيهًاحلك ًومةً
بالتفاوضًمعًقطاعًالشمالًوتنفيذًمطالبهً،ويتوعدهاًبعقوباتًحتتًالفصلً
السابعً،إذاًملًتصلًلتسويةًمعًالقطاعً،واملسئولًعنًتنفيذًأوامرًأمريكاًهوً
جملسًالسلمًواألمنًاألفريقيًوخليتهًرفيعةًاملستوىًبرئاسةًثامبوًامبيكيً .
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ًلتمزيق ًالسودانً،
هذه ًهي ًوسائل ًأمريكا ًوأدواهتا ًلتنفيذ ًخمططها ً
ويرادًهلذهًالوسائلًأنًتتبينًمجلةًمنًاألساليبًإلخراجًهذاًاملخططًاللئيمً
إىلًحيزًالوجودً .
أساليب تنفيذ المخطط:
 العمل ًالعسكري ًالذي ًتقوم ًبه ًاجلبهة ًالثورية ًالسودانية ًوفصائلهاً
املختلفةًيفًجنوبًكردفانًومشاهلاًوالنيلًاألزرقًودارفورً،هذاًالعملً
حلكومةًمباًكسبتًأيديًرجاهلاًويقويًاجلبهةًالثوريةً
يُظهرًضعفًا
ّ
مماًحيتمًتقدميًتنازلتًهيًعينهاًخطةًالتمزيق.
تبين ًقضية ًالدستور ًالعلماين ًالتوافقي ًالذي ًيرضي ًاجلميع ًحسبً
ّ 
زعمهمً ،فاحلكومة ًتراجعت ًعن ًطرح ًاإلسالم ًغري ً(املدغمس)ً،
وأصبحت ًتلهث ًخلف ًمشاركة ًمجيع ًالقوى ًالسياسيةً ،العلمانيةً
منها ًواإلسالمية ًللوصول ًلدستور ًعلماين ًتوافقي ًفيدرايلً ،وكذلكً
اجلبهةًالثوريةًالسودانيةًوقوىًاملعارضةًاليتًتبعتهاًقدًوقّعتًيفًوثيقةً
الفجرًاجلديدًبكمبالًعلىًإقرارًدستورًوقواننيًقائمةًعلىًفصلً
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املؤسسات ًالدينية ًعن ًمؤسسات ًالدولةً ،وأن ًينص ًالدستور ًعلىً
إقرارًمبدأًالوحدةًالطوعيةًجلميعًأقاليمًالسودان.
تبين ًقضايا ًمثل ًإدخال ًاتفاقية ًالدوحة ًيف ًالدستور ًالقادمً ،ألنً
ّ 
التفاقًينصًعلىًحكمًذايتًموسعًإلقليمًدارفورً،ومثلًأنًينصً
الدستورًعلىًاحلكمًالذايتًجلميعًأقاليمًالسودان.
 التفاوض ًمع ًاحلركات ًاملتمردة ًبرعاية ًإقليمية ًودولية ًلتحقيق ًماً
يسمى ًبالسالم ًالشامل ًوالتحول ًالدميقراطي ًاملتوهم ًيعترب ًمن ًأهمً
أساليبًالكافرًاملستعمرًلإلجهازًعلىًوحدةًالبالدً،وأمنوذجًاتفاقيةً
نيفاشاًليسًببعيد.
 احنسارًسلطةًالدولةً،مباًكسبتًيدهاً،عنًمناطقًكثريةًيفًالبالدً،
وجعل ًهذه ًاملناطق ًهنب ا ًلكيانات ًقبلية ًوجهوية ًمسلحة ًتعيث ًيفً
األرضًفساداًوتنتهكًكلًاحلرمات.
تبين ًأفكار ًمثل ًصراع ًاهلامش ًواملركزً ،وثورة ًالريف ًواجلهوياتً
ّ 
والعرقيات ًوالقبليات ًبدلا ًعن ًاحلديث ًعن ًالظلم ًوالفساد ًالناجمً
عنًغيابًفكرةًسياسيةًتصهرًالناسًوحتسنًرعايةًشؤوهنم.
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ًلتمزيق ًالسودانً،
هذه ًهي ًحقيقة ًخمطط ًأمريكا ًوالغرب ًالكافر ً
وهذهًهيًأدواتًاملخططًأيًأساليبهًووسائلهً .
كيفية إفشال هذا المخطط اإلجرامي-:
ً إنًالوقوفًيفًوجهًهذاًاملخططًاللعنيًيقتضيًوجودًحزبًمبدئيً
ويتبن ًمصلحة ًالناس ًبطرح ًمعاجلاتً
يكشف ًللناس ًهذه ًاأللعيب ً ًّ
صحيحةًلقضاياهمًمنًصميمًعقيدةًاألمةًمبدأًاإلسالمًالعظيم؛ ًالذيً

َ
َ َ
َ
َّ ُ
ُ
هو ًمن ًلدن ًحكيم ًخبريً ،قال ًتعاىلً :أال َي ْعل ُم َم ْن خل َق َوه َو الل ِطيف
ْ
اْلَب ِ ُيً .ول ًبد ًهلذه ًاملعاجلات ًأن ًتكون ًمنطبقة ًعلى ًواقعها ًانطباقاً

يُظهر ًصدقهاً ،وأن ًتنطلق ًمن ًإدراك ًعميق ًحلقيقة ًالعدو ًالذي ًحييكً
املؤامراتًواملخططاتًضدًاألمةً،وأنًيتمًالتعاملًمعهًعربًحقائقًثابتةً
لًيعرتيهاًالتبديلًولًالنسيانًمنًخاللًمشروعًمتكاملًللنهضةًبأمتناً
يقومًعلىًعقيدةًاإلسالمً،ينقلناًمنًخانةًالسلبيةًإىلًخانةًاإلجيابيةًيفً
السياسةًالدوليةًواإلقليميةًواحملليةًمباًيليقًبناًبوصفناًخريًأمةًأخرجتً

للناسً،ويقتضيًذلكًاحلكمًاملبدئيًعلىًالوقائعًواألحداثًعلىًالنحوً
التايلً :
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أولاً:إنًالنظامًاحلاكمًيفًالسودانًالذيًضربًصفحاًعنًاإلسالمً
وأنظمتهً،واختذًمنًاتفاقيةًنيفاشاًدستورا ًلهً،هلوًنظامًفاسدًألنهًحيكمً

بغريًماًأنزلًاهللً،وألنهًجعلًمنًنفسهًخادماًألمريكاًوخمططاهتاً،حيثً
أصبح ًل ًيرى ًأبعد ًمن ًالكرسي ًالذي ًجيلس ًعليهً ،لذلك ًقام ًبفصلً
اجلنوبً،ويُرادًلهًوهوًكائن ً-إلًأنًيأخذًاملخلصون ًعلىًيديهً -أنً
يقدمًمزيداًمنًالتنازلتًيفًمقبلًاأليامًيفًمفاوضاتهًمعًقطاعًالشمالً
يفًأديسًأباباً،تفضيًإىلًتفتيتًالسودانًوذهابًماًتبقىًمنهً .
إنًالواجبًجتاهًهذاًالنظامًهوًالعملًلتغيريهًوإجيادًاإلسالمًالذيً
يطبقهًخليفةًللمسلمنيًيبايعًعلىًالكتابًوالسنةًوماًأرشداًإليهً .

ثانياً:العملًالصحيحًللتغيريًجيبًأنًيستهدفًإيصالًاإلسالمًإىلً
ُس ّدةًاحلكمً،بإقامةًدولةًخالفةًإسالميةً،لًدولةًدميقراطيةًولًمدنيةً،
ألنًالدولةًاإلسالميةًوحدهاًهيًاليتًتنظمًحياةًالناسًبأنظمةًاإلسالمً،
أماًالدولةًالدميقراطيةًوالدولةًاملدنيةً،فإهناً ًوإنًكانًالقائمونًعلىًأمرهاً
منًاإلسالمينيً،إلًأهناًتُبعدًأنظمةًاإلسالمًعنًاحلياةً،لذلكًكانًلزام اً
على ًاملسلمني ًأن ًيقيموا ًالدولة ًاإلسالميةً ،فال ًوجود ًلإلسالم ًوجوداً
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مؤثراًإلً بالدولةً،وألنًبالدهمًلًتعتربًدارًإسالمًإلًإذاًحكمتهاًدولةً
اإلسالمً .
ثالثاً :يوجبًاإلسالمًأنًيكونًالعملًللتغيريًعمالا ًسلمياً،فالنيبً
صلى ًاهلل ًعليه ًوسلم ًأول ًمن ًأقام ًدولة ًعلى ًأساس ًاإلسالم ًبالصراعً
ُوذي ًيف ًسبيل ًذلك ًبكل ًصنوفً
الفكري ًوالكفاح ًالسياسيً ،وقد ًأ َ
ًودعاوى ًداخلية ًوخارجيةً ،فما ًب ّدل ًولً
األذىً ،من ًتعذيب ًومقاطعة
َ

غريًولًاستكانً-وحاشاهً-حىتًنصرهًاهللًسبحانهًوأقامًدولةًاإلسالمً .
ّ

رابعاً:إنًالظلمًالذيًحييقًبالناسًيفًأطرافًالبالدًووسطهاًإمناًهوًً

مثرة ًللحكم ًبغري ًما ًأنزل ًاهللً ،وتطبيق ًغري ًأنظمة ًاإلسالم ًوأحكامهً،
واختاذنا ًملؤسسات ًالكفار ًمثل ًصندوق ًالنقد ًالدويل ًوالبنك ًالدويلً
َ
ْ
َ
وغريهاًسبيالاًعلىًاملسلمنيَ ً:و َم ْن أ ْع َر َض َع ْن ذِكرِي فَإ ِ َّن َُل َمع َِيش ًة َضنْ ًكً.
َ
َ
آمنُوا َو َّات َق ْوا لَ َفتَ ْ
ويقولًسبحانهًوتعاىلَ  :ول َ ْو أ َ َّن أ َ ْه َل ال ْ ُق َرى َ
حنَا َعليْهِ ْم ب َ َرَك ٍت م َِن
َ

َّ
الس َماءِ َواأل ْر ِض.

خامساً:إنًالدستورًالذيًينظمًحياةًالناسًجيبًأنًيكونًأساسهً

هوًكتابًاهللًوسنةًرسولهًصلىًاهللًعليهًوسلمًوماًأرشداًإليهًمنًأدلةً
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معتربةً ،وأن ًيُستنبط ًبقوة ًالدليل ًمما ًنزل ًبه ًالوحي ًعلى ًقلب ًسيدً
املرسلنيً ،ول ًاعتبار ًملا ًيتوافق ًعليه ًالرجالًمن ًبنات ًأفكارهمً،أو ًمماً
ََ
افتُتِنواًبهًمنًحضارةًالغربًالكافرًالزائفةً،يقولًسبحانهًوتعاىلً:أف َم ْن

َ
َ ٌْ َْ
َ َّ َ ْ َ
َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
ي أم
ان خ
أسس بنيانه لَع تقوى مِن اَّلل ِ ورِضو ٍ
َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ
َْ
َّ
فَانْ َه َ
اَّلل ال َي ْهلِي الق ْو َم الِال ِ ِم
ار بِهِ ِِف نارِ جهنم و

َ
َ
َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ار
من أسس بنيانه لَع شفا جر ٍف ه ٍ
َ ً .

والدستورًاإلسالميًهوًالذيًيقومًفيهًنظامًاحلكمًعلىًأربعًقواعدً

هيً :
ً-3السيادةًللشرعًلًللشعبً .
ً-1السلطانًلألمة؛ًفهيًاليتًختتارًحاكمهاً .
ً-1نصبًرئيسًدولةًواحدًفرضًعلىًاملسلمنيً .
ًتبين ًاألحكام ًالشرعيةً ،فهو ًالذيً
ً -4لرئيس ًالدولة ًوحده ًحق ّ
يسنًالدستورًوسائرًالقواننيًً .
سادس اً :إن ًاإلسالم ًيوجب ًوحدة ًالدولة ًاإلسالميةً ،فهي ًليستً

دولةًاحتاديةًفيدراليةً،ولًهيًدولةًتعطيًألقاليمهاًحكم اًذاتي اًليستمدً
حكام ًاألقاليم ًسلطة ًذاتيةً ،وليست ًوحدة ًاألقاليم ًيف ًالدولة ًوحدةً
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طوعيةً،بلًواجبًأنًيقاتلًًكلًمنًيعرضًوحدةًالبالدًللخطرً،يقولً
ص ْف َقةَ يَ ِدهِ َوثَ َم َرةَ
رسولًاهللًصلىًاهللًعليهًوسلمَ «ً :وَم ْن بَايَ َع إِ َم ااما فَأَ ْعطَاهُ َ

ِ ِ
استَطَ َ ِ
اآلخ ِر»ً،وقولهً
آخ ُر يُـنَا ِز ُعهُ فَا ْ
ض ِربُوا ُعنُ َق َ
اء َ
قَـ ْلبِه فَـلْيُط ْعهُ إِ ْن ْ
اع فَإ ْن َج َ
اآلخ َر ِم ْنـ ُه َما»ً،كنايةًعنً
صلىًاهللًعليهًوسلم«ً:إِذَا بُويِ َع لِ َخلِي َفتَـ ْي ِن فَاقْـتُـلُوا َ
حرمةًتفتيتًالبالدً .

سابع اً:إنًالدولةًاإلسالميةًلًمتيِّزًبنيًأفرادًالرعيةًمنًناحيةًاحلكمً

أوًالقضاءًأوًرعايةًالشؤونًأوًماًشاكلًذلكً،بلًتنظرًإىلًاجلميعًنظرةً
لونًأوًالدينًأوًالقبيلةً...ومنًهناً
ً
واحدةًبغضًالنظرًعنًالعنصرًأوًال
كانت ًالقاعدة ً(إن ًغري ًاملسلمني ًمن ًرعايا ًالدولة ًاإلسالمية ًهلم ًماً
للمسلمني ًمن ًاإلنصافً ،وعليهم ًما ًعلى ًاملسلمني ًمن ًالنتصاف)ً،
َ ْ َْ ُ
َ َ َ
ْ
اس أن َتك ُموا
حك ْمتُ ْم َب َ انلَّ ِ
وذلك ًمأخوذ ًمن ًعموم ًقوله ًتعاىلًِ :إَوذا
ُ َ ُ َ ََ
َْ
ُ ُ
بال ْ َع ْلل إ َّن َّ َ
اَّلل نِع َِّما يَعِِك ْم بِهًِ،وقولهًسبحانهَ ً:وال َيرِ َم َّنك ْم شنَآن ق ْو ٍم لَع
ِ ِ
ِ
َ
َ ّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
ونً .
أال تعلِلوا اعلِلوا هو أقرب ل ِلتقوى واتقوا اَّلل إِن اَّلل خبِي بِما تعمل
ًحيرمًعلى ًالدولةًاإلسالمية ًأنًتكونًعضواًيفً
ثامن اً :إنًاإلسالم ّ

منظماتًتقومًعلىًغريًأساسًاإلسالمً،أوًتطبقًأحكام اًغريًًأحكامً
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اإلسالمً ،مثل ًاألمم ًاملتحدة ًوجملس ًاألمن ًالدويل ًوالحتاد ًاألفريقيً
وجملسًالسلمًواألمنًاألفريقيًومنظمةًاإليقادًوغريهاًمنًاملنظماتًاليتً
هي ًفوق ًكوهنا ًحتارب ًاإلسالمً ،فهي ًتتآمر ًعلى ًبلدناً ،حيث ًكانتً
املسرح ًالذي ًمت ًفيه ًفصل ًجنوب ًالسودانً ،وتتآمر ًاآلن ًلضم ًأبييً
جلنوب ًالسودان ًولتمزيق ًما ًتبقى ًمن ًالسودانً ،واهلل ًسبحانه ًوتعاىلً
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
يلون
يقولً:ألم تر إَِل اَّلِين يزعمون أنهم آمنوا بِما أنزِل إَِلك وما أنزِل مِن قبل ِك يرِ

َْ ُ
َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ
َ ْ َ َ َ
َ َّ ُ
َ ْ َ ُْ
َ
ضل ُه ْم ضالال
أن َيتحاك ُموا إَِل الطاغوتِ َوقل أم ُِروا أن يكف ُروا بِهِ ويرِيل الشيطان أن ي ِ
َ ََ ُْ ْ َ َ ً
َ ً
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
يالً .
بعِيلاًوقولهًسبحانهً:ولن َيعل اَّلل ل ِلكف ِرِين لَع المؤمِن ِ سب ِ
ً

هذهًهيًحقيقةًماًحيًوكهًالكفارًاملستعمًرونًاألمريكانًوأذناهبمًهلذاً
َُْ َ ُ ْ َ َ ً
البلدًوألهلهً،وقدًصدقًاحلقًجلًيفًعالهًالقائلً:ال يألونكم خباال

َْ
ُْ
ُّ
َ ُ
َْ ْ َ
ُ ُ ُُ ْ َ َُْ َْ
َْ
َ
ض ُ
َب قل بَيَّ َّنا لك ُم
اء م ِْن أف َواهِهِ ْم َو َما ُت ِِف صلورهم أك
َودوا َما عن ُِّت ْم قل ب َ َلتِ اْلغ
ْ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ
ونً .
اآليَاتِ إِن كنتم تعقِل

تاسعا :إن ًاجليش ًهو ِ
ًص َم ُام ًاألمان ًللمحافظة ًعلى ًوحدة ًالبالدً
وإفشال ًخمططات ًالغرب ًالكافر ًلتمزيق ًبالدناً ،وهو ًيف ًظل ًالدولةً
اإلسالميةً(اخلالفة)ًاألداةًاألساسيةًحلملًالدعوةًاإلسالميةًإىلًالعاملً،
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وجلعلًالدولةًمرهوبةًاجلانبً،هلاًكلمتهاًبلًالكلمةًالوحيدةًيفًاملسرحً
الدويلً،لذلكًكانًاجلهادًفرض اًعلىًاملسلمنيً،يقولًسبحانهًوتعاىلً:
ََ
َ
َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ
ْ
َ
ََ ُ ُ
وه ْم َ
ِين َِّلل ِ فإ ِ ِن انتَ َه ْوا فال ُع ْل َوان إِال لَع
ح ََّّت ال تكون ف ِتنة ويكون ال
وقات ِل
َّ
الِال ِ ِم َ ً،واجليشًيفًاخلالفةًقسمانً:قسمًاحتياطيًوهمًمجيعًالقادرينً
على ً محل ًالسالح ًمن ًاملسلمنيً ،وقسم ًدائم ًيف ًاجلندية ًحتسن ًالدولةً
الهتمام ًهبم ًمن ًحيث ًمعاشهم ًلتصبح ًاجلندية ًمهنة ًجاذبة ًألبناءً
املسلمنيً،كماًجيبًأنًيُتوافَرًللجيشًالتعليمًالعسكريًالعايلًعلىًأرفعً
مستوىً،وأنًتُوفَّرًهلمًاألسلحةًواملعداتًوالتجهيزاتًواللوازمًواملهماتً

اليت ًمتكنه ًمن ًالقيام ًبواجبه ًبوصفه ًجيشا ًإسالميا ًيضحي ًيف ًسبيلً
عقيدتهًوأمتهً .
ًمثًيُسارًلبناءًجيشًقويًيفًإصالحًامتيازاتًوخمصصاتًاجليشً،
واستدعاءًمجيعًالذينًتركواًاجليشًمنًكافةًالرتبً،سواءًأولئكًالذينً
أُبعِدواًبالكشوفاتًاملتالحقةً،أمًالذينًتركواًاجليشًتطلُّع اًلوضعًماديً
أفضلً ،مث ًرفد ًمجيع ًهؤلء ًجبميع ًالقادرين ًليكونوا ًاملدد ًالطبيعي ًعندً
احلاجةً،عندهاًتقولًاألمةًكلمتهاًفيُسمعًهلاً .
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أيها المسلمون :أيها األهل في السودان:

خناطبكم ًحنن ًيف ًحزب ًالتحرير؛ ًالنذير ًالعريانً ،والرائد ًالذي ًلً

يكذبًأهلهً،فقدًاختربمتوناًمنًقبلًمنذًأكثرًمنًمخسةًعقودًنفضحً
العالقةًالسفاحًبنيًحكامًبالدناًوالغربًالكافرً،ونكشفًختلُّقًجننيً
ًِّ
هذه ًالعالقة؛ ًفصل ًجنوب ًالسودان ًعرب ًمراحل ًتطوره ًاملختلفةً ،منً
مناداةًبالفدراليةً،مثًاحلكمًالذايتًاملوسعً،مثًالكونفدراليةًمثًحقًتقريرً
املصريًمثًانفصالًجنوبًالسودانً .
وحننًنعيد ً الكرةًمرةًأخرىًسائلنيًاهللًعزًوجلًأنًلًينطبقًعليناًقولً
الشاعرً :
ض َحى الْغَ ِد
َأم ْرتُـ ُه ُم ْأم ِري بِ ُم ْنـ َع َر ِج اللِّ َوى  ...فَـلَ ْم يَ ْستَبِينُوا ُّ
الر ْش َد إلَّ ُ

أيها المسلمون :أيها األهل في السودان:

وحننًإذًنضعًبنيًأيديكمًتفاصيلًمؤامرةًالغربًالكافر ً-حقيقتهاً
ًنبني ًاملعاجلة ًالصحيحةً -ننتظر ًمنكم ًموقفا ًعلىً
وأدواهتا ًوأساليبها ًمث ّ
أساس ًالعقيدة ًاإلسالمية ًليس ًكاملواقف ًالسابقةً ،بل ًموقف ًطاعة ًهللً
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سبحانهًوتعاىلًولرسولهًصلىًاهللًعليهًوسلمً،موقف اًيرضيًاهللًورسولهً
ويشفي ًصدور ًقوم ًمؤمننيً ،هذا ًاملوقف ًالذي ًجيب ًأن ًيبذل ًكل ًمناً

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ
جيبُوا
جهدهًحسبًطاقتهًووسعهً،يقولًاهللًتعاىلً:يا أيها اَّلِين آمنوا است ِ
َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ْ ْ
َْ
َ َّ َ
ِ ََّّلل ِ َول َّ
ِلر ُسو ِل إِذا دَعكم ل ِما ُييِيكم واعلموا أن
اَّلل ُيُول َب َ ال َم ْرءِ َوقلبِهِ َوأن ُه إَِلْه ِ
َ ْ
َّ َ
َُْ ُ َ
َْ ُ َّ ُ
ك ْم م ِْن َقبْل أ ْن يَأ ِ َ
ِت ي َ ْو ٌم ال َم َرد َُل م َِن
َتَشونً،وقولهًسبحانهً:است ِ
جيبوا ل ِرب ِ
ِ
ََ َ ُ
َّ َ َ ُ
ك ْم م ِْن َملْ َ
ك ْم م ِْن نَك ٍِيً ،ونذكركم ًبقول ًرسولناً
ج ٍإ ي َ ْو َمئ ِ ٍذ وما ل
اَّلل ِ ما ل

ِ
استَطَ ْعتُ ْم»ً .
الكرميَ «ً:ما نَـ َه ْيتُ ُك ْم َعنْهُ فَانْـتَـ ُهوا َوَما أ ََم ْرتُ ُك ْم فَأْتُوا م ْنهُ َما ْ
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إن حقيقة هذا الموقف الشرعي هو:
 علىًاحلادبنيًعلىًوحدةًالبالدًداخلًالنظامًاحلاكمًأنًينحازواً
غريواً
لعقيدهتمًوألمتهمًفيقطعواًسبلًاحلياةًعنًهذاًالنظامً،ويُ ِّ
عليهًويعلنواًتطبيقًأحكامًاإلسالمً،بإعالنًدولةًاخلالفةًاليتً
تأوي ًإىل ًركن ًرشيدً ،بدل ًهذا ًالذل ًواهلوان ًواللهث ًوراءً
َ ُّ َ َّ ّ َ ُ
ك ْم مِنْ ُه نَذ ٌ
ِير
األمريكانً،فالفرارًإمناًهوًإىلًاهللًففِروا إَِل اَّلل ِ إ ِ ِّن ل

ُمب ِ ٌ .
 ياًأهلًالقوةًواملنعةًيفًالقواتًاملسلحةً(اجليشً،الشرطةً،األمنً
واملخابرات)ً ،يا ًمن ًامتحنكم ًاهلل ًسبحانه ًبالقوة ًوالسلطانً
لينظرًكيفًتعملونً،أتضعوهناًيفًخدمةًاحلكامًلرضاًالغربً،
أمًتكونونًكأصحابًبيعةًالعقبةًالذينًمسّاهمًاملوىلًعزًوجلً
خبريًاألمساءً(األنصار)؛ًالذينًوضعواًقوهتمًوسلطاهنمًيفًطاعةً
الرمحنًففازواًوربًالكعبةً،فهنيئاًهلمًوملنًسارًعلىًهنجهم.

 علىًالعلماء؛ًورثةًاألنبياءًوملحًاألرضًالذينًقالًاهلل ًسبحانهً
َّ َ َ ْ َ
اء إ َّن َّ َ
َّ َ ْ َ
ََُْ ُ
اَّلل َعزِ ٌيز َغ ُف ٌورً
وتعاىلًفيهمً:إِنما َيَش اَّلل مِن عِبادِه ِ العلم ِ
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أن ًيتقدموا ًصفوف ًأمتهمً ،أمرا ًباملعروف ًوهني ا ًعن ًاملنكرً،
وتبصرةًلألمةًهبذاًاملخططًاإلجراميًوخطورتهً،وحرمةًالسريًيفً
تنفيذهً ،وجيب ًعليكم ًأيها ًالعلماء ًأن ًتستنفروا ًكل ًطاقاتكمً
للقيام ًهبذا ًالواجبً ،مستضيئني ًمبجاهدات ًالعلماء ًالسابقنيً
أمامًاحلكامًالظاملني؛ًأمثالًسعيدًبنًجبري ًً،أمحدًبنًحنبلً،
وعطاءًبنًرباحًوغريهمًمنًساداتًالعلماءًالصادعنيًباحلقًلً
خيافونًيفًاهللًلومةًلئم.
 على ًأهل ًالفكر ًوالرأي ًأن ًيكونوا ًقادة ًألمتهم ًيف ًفضح ًماً
حيوكه ًالكفار ًوأدواهتمً ،وأن ًيكونوا ًعين ا ًألمتهم ًوعون ا ًوسنداً
ً
ًتدهلم ًاخلُطوبً ،فكونوا ًعندً
هلاً ،فإليهم ًترجع ًاألمة ًعندما
ّ
حسنًالظنًبكم.
 إن ًالواجب ًعلى ًأهل ًاإلعالم ًأن ًيدركوا ًأهنم ًمؤمتنون ًعلىً
ِ
ًخمططات ًالعدو ًويبصروهنا ًعرب ًوسائلً
أمتهم ًأن ًيكشفوا
إعالمهم ًاملختلفة ًعلى ًحقيقة ًاخلطر ًالعظيمً ،وعلى ًحقيقةً
العالجًاملبدئيً،فاألمانةًكبريةًواملسئوليةًجسيمة.
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 إن ًالواجب ًعلى ًمجيع ًاملسلمني ًأن ًيدركوا ًأن ًدولة ًاخلالفةً
وحدها ًهي ًالضمانة ًاحلقيقية ًحلياة ًأفضل ًيف ًظل ًأحكامً
اإلسالم ًوأنظمتهً .وإن ًحزب ًالتحرير ًحتت ًقيادة ًأمريه ًالعاملً
اجلليلًعطاءًبنًخليلًأبوًالرشتة ًقد ًحزبًأمرهً،ومجعًقواهً،
َّ
وغذ ًخطاهًسرياًإلعالهناًخالفةًراشدةًعلىًمنهاجًالنبوةًوإنً
ُّ ْ ُ َ
ََْ َ
يب.
موعدهاًالصبحً،أليس الصبح بِقرِ ٍ

ً11رجبًالفردً3414هـ

حزب التحرير

ً91حزيران/يونيوً1931م

ولية السودان
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