بسم اهلل الرمحن الرحيم
حكومة الوفاق الوطني
قاطرة العلمانية والتمزيق وضنك العيش وال خير يُرجى منها
بني يدي اخلطوة األخرية إلنفاذ خمرجات ما يسمى باحلوار الوطين؛ واليت ىي اإلعالن عن حكومة الوفاق
الوطين ،مبشاركة عدد من القوى السياسية ،واحلركات ادلسلحة ،يوضح حزب التحرير /والية السودان
الحقائق اآلتية:
أوالا :االسم (حكومة الوفاق الوطين) ،يعين توافق احلكومة ،مع عدد من األحزاب السياسية ،واحلركات
ادلسلحة ،على اقتسام كراسي سلطة معوجة قوائمها ،يقبلون عليها بوصفها (كيكة) ،حيث قال البشري ،يف
مؤمتر صحفي بالقصر اجلمهوري ،على ىامش تنصيب نائبو بكري حسن صاحل رئيسا للوزراء" :الكيكة صغرية
واأليادي كترية ويتنافس عليها  09حزباً وأكثر من  09حركة مسلحة ستجد موقعها يف السلطة التنفيذية

والتشريعية" (سكاي نيوز 7902/90/90م) .إن ىذا الواقع ليدل على أن ىؤالء ادلستوزرين ،ما جاءوا إال
ليحلوا مشاكلهم اخلاصة ،بأكل الكيكة ادلسمومة! أال خاب وخسر ىؤالء الذين احنطوا بالعمل السياسي،
فجعلوه وقفاً لتحقيق مصاحل ذاتية ،آنية أنانية ،بدالً عن حتقيق مصاحل الناس ،اليت ىي جوىر العمل السياسي.
أما السلطة يف اإلسالم ،فهي أمانة ،لقولو َ ...« :وإِنَّ َها أ ََمانَة َوإِنَّ َها يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ِخ ْزى َونَ َد َامة إِالَّ َم ْن
َخ َذ َها بِ َح ِّق َها َوأَدَّى الَّ ِذى َعلَْي ِه فِ َيها».
أَ

ثانيا :إن النظام الذي أتى ىؤالء ادلتهافتون على السلطة لتطبيقو ،ىو النظام ذاتو الذي أقعد البالد ،وأفقر

العباد ،وىو صورة مكررة للنظام الذي ورثو أتباع ادلستعمر ،وىو نظام الطاغوت ،أي تشريع البشر للبشر
َّ ِ
ين
باألغلبية ،واهلل سبحانو وتعاىل قد هنى عن التحاكم إىل الطاغوت ،حيث قال سبحانو﴿ :أَلَ ْم تَ َر إِلَى الذ َ
ِ ِ
ك ي ِري ُدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِلَى الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن
آمنُوا بِ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َوَما أُنْ ِز َل م ْن قَ ْبل َ ُ
يَ ْزعُ ُمو َن أَنَّ ُه ْم َ
َ َ ُ
الش ْيطَا ُن أَ ْن ي ِ
يَ ْك ُف ُروا بِ ِه َويُ ِري ُد َّ
ضالال بَ ِعي ادا﴾ ،وأمر سبحانو وتعاىل بالتحاكم إىل اإلسالم ،وجعل
ضلَّ ُه ْم َ
ُ
ك ال ي ْؤِمنُو َن حتَّى يح ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَ ْي نَ ُه ْم ثُ َّم ال يَ ِج ُدوا فِي
ذلك صنو اإلميان ،حيث قال﴿ :فَال َوَربِّ َ ُ
وك ف َ
َ َُ ُ
ِ
يما﴾.
أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َر اجا ِم َّما قَ َ
ض ْي َ
سلِّ ُموا تَ ْسل ا
ت َويُ َ
ثالثا :إن األساس يف أي عملية جادة للتغيري ،ىو تغيري النظام ،ال تغيري األشخاص احلاكمني ،ألن الظلم

إمنا ىو آت من النظام ادلطبق ،وكل نظام غري نظام اإلسالم ،إمنا ىو ظلم ،لقولو سبحانوَ ﴿ :وَم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن﴾ ،ولو قام على أمر تطبيقو خيار الناس.
بِ َما أَنْ َز َل اللَّهُ فَأُولَئِ َ

رابعا :إن حكومة الوفاق الوطين ،ىي أداة لتنفيذ مشروع أمريكا يف السودان ،والذي ىو بعد فصل
اجلنوب ،تركيز العلمانية الصرحية ،اليت حتارب فيها أية دعوة إىل اإلسالم بوصفو أنظمة حياة ،وتشجع فيها
دعاوى اإلسالم ،بوصفو ديناً كهنوتياً وقفاً على أمور العقائد ،والعبادات ،والشعائر فقط .وأيضاً مما تريده
أمريكا عرب ىذه احلكومة ،متزيق ما تبقى من السودان ،بأفكار الفدرالية ،واحلكم الذايت ،على أسس جهوية ،أو
عرقية ،أو حىت قبلية ،ولعل ادلتابع يرى كيف أن أمريكا ىي اليت أمرت ىذه احلكومة بابتدار حوار وطين شامل
منذ 7900/90/00م ،مث رأينا كيف أهنا خرجت من خلف الكواليس ،إىل ساحة ادلسرح ،تتدخل يف كل
صغرية وكبرية ،فكان الرفع اجلزئي للعقوبات ،والوعود برفع ما تبقى منها يف متوز/يوليو ادلقبل ،وحركة ادلبعوث
األمريكي السابق ،ومن بعده مدير مكتبو( ،بول ستيفن) ،وسط احلركات ادلسلحة ،والقوى السياسية ،إلدخاذلا
يف احلوار ،ومن مث حكومة الوفاق الوطين ،بل إن وزير ادلالية ،ينسق كل كبرية وصغرية مع السفارة األمريكية،
قبل سفره إىل اجتماعات الربيع لصندوق النقد ،والبنك الدوليني ،وغريىا من التفاصيل اليت متتلئ هبا وسائل
اإلعالم يومياً!!
خامسا :إن حكومة الوفاق الوطين ،ادلعنية بإرضاء أمريكا ،وصندوق النقد ،والبنك الدوليني ،لن تزيد
البالد إال فقراً ،وادلعيشة إال ضنكاً فوق ضنك ،إذ يكفي االستمرار يف روشتة الصندوق ،برفع ما يسمى

الدعم ،وتقليل اإلنفاق احلكومي على التعليم ،والصحة ،لزيادة معاناة الناس .مث كيف يكون احلال ،ومجيع
ثروات البالد( ،اليت عطلتها السياسات الفاشلة) ،تسلم للشركات األمريكية ،ادلتهافتة على هنب الثروات
ادلعدنية ،والزراعية ،واحليوانية ،وغريىا ،حتت الفتة ما يسمى باالستثمار!
أيها المسلمون ،أيها األهل في السودان :إن حكومة الوفاق الوطين ،ىي قاطرة العلمانية ،والتمزيق،
وضنك العيش ،وال خري يرجى منها .فقوموا إىل طاعة اهلل سبحانو وتعاىل ،عمالً مع ادلخلصني ،ونصرة للدين

العظيم ،بالتلبس بالعمل اجلاد للتغيري ،بإقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،اليت تطبق اإلسالم الصحيح،
وتصل األرض بالسماء ،فتقطع حبال أمريكا ادلمتدة ،ومتسك ادلسلمني بزمام ادلبادرة ،فيعودوا خري أمة
أخرجت للناس ،حتمل اخلري للعادلني.
ِ
َّ ِ
ْحيَاةِ ُّ
اد﴾
وم األَ ْش َه ُ
﴿إِنَّا لَنَ ْن ُ
الدنْ يَا َويَ ْوَم يَ ُق ُ
آمنُوا في ال َ
ين َ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإللعمام المركز
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إلعماميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخمافة
www.khilafah.net

