بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحكومة االنتقالية المنخرطة في أجندة الكافر المستعمر

تسعى إلعالن التطبييع مع كيان يهود
دعا ادلتحدث الرمسي باسم اخلارجية السودانية حيدر بدوي صادق ،يف نشرة على حسابو مبوقع على اإلنرتنت السودانيني للصلح مع
(إسرائيل) ،مشرياً إىل وجود ترتيبات جتري يف اخلفاء بني القيادتني يف اخلرطوم وتل أبيب ،ودعا ادلتحدث رئيس جملس السيادة ،ورئيس جملس
الوزراء إىل احرتام الشعب السوداين ،وكشف ما يدور يف اخلفاء بشأن العالقة بني الدولتني( .صحيفة الشرق األوسط 0202/8/91م)،

وفي نفي يثبت ما يدور في الخفاء قال وزير اخلارجية ادلكلف عمر قمر الدين( :تلقت وزارة اخلارجية بدىشة تصرحيات الناطق باسم
الوزارة ،مؤكداً أن أمر العالقات مع (إسرائيل) مل تتم مناقشتو يف وزارة اخلارجية بأي شكل كان ،ومل يتم تكليف السفري حيدر بدوي لإلدالء
بأي تصرحيات هبذا الشأن( .صحيفة اجلريدة 0202/8/91م).
يتضح من خالل ىذين اخلربين حقيقة ادلفاوضات اليت تدور حتت الطاولة بني حكومة السودان وكيان يهود الغاصب ألوىل القبلتني،
وثالث احلرمني الشريفني؛ مسرى رسول اهلل ﷺ ،ىذا الكيان الوالغ يف دماء ادلسلمني احلرام ،وادلنتهك حلرمة إخواننا ادلسلمني يف أرض
اإلسراء وادلعراج ادلغتصبة ،وىو ما أكده رئيس وزراء كيان يهود؛ السفاح نتنياىو عرب صفحتو على تويرت اليت كتب عليها("[ :إسرائيل)
والسودان وادلنطقة بأسرىا ستجين الفوائد من اتفاقية السالم مع السودان" كما رحب وزير خارجيتو؛ غايب أشكنازي قائالً" :إعالن اخلارجية
السودانية يشري إىل تغيري جوىري ،بعد  35عاماً على مؤدتر الءات اخلرطوم عام 9191م" (صحيفة الشرق األوسط (.])93052
إننا في حزب التحرير /والية السودان نوضح ألهلنا الحقائق اآلتية:

أوالا :إن نظرة ادلسلم للقضايا واألحداث والوقائع وادلصاحل إمنا تكون على أساس العقيدة اإلسالمية؛ فهي دين قيم كامل ،يقول احلق
ضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَ ْن ي ُكو َن لَهم ال ِ
ْخيَ َرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَم ْن يَ ْع ِ
ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد
تبارك وتعاىلَ ﴿ :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِمن َوَال ُم ْؤِمنَة إِذَا قَ َ
ُ ََ ُ ُ ْ
َ
ُُ
ول اللَِّه ﷺ َع ْن
ض َالالا ُمبِينا﴾ ،ويقول الصحايب اجلليل رافع بن خديج عندما هنى رسول اهللﷺ عن كراء األرض للزراعة« :نَ َهانَا َر ُس ُ
ض َّل َ
َ
أَمر َكا َن لَنا نَافِعا وطَو ِ
اعيَةُ اللَّ ِه َوَر ُسولِِه أَنْ َف ُع لَنَا».
َ
ْ
َ َ
ثانيا :إن الواجب يف عنق كل مسلم ىو التلبس بالعمل؛ الذي من شأنو أن حيرر أرض ادلسلمني ادلغتصبة يف فلسطني ،وكل مكان،
ِ
ص ُروُك ْم فِي الدِّي ِن فَ َعلَ ْي ُك ُم
استَ نْ َ
وأن ينصر إخوانو ادلسلمني ادلستضعفني يف فلسطني ويف كل مكان ،يقول احلق تبارك وتعاىلَ ﴿ :وإِن ْ
َّص ُر﴾ فكيف بكم ختذلوهنم وتصاحلون عدوىم وعدوكم؟!
الن ْ

ثالثا :إن حكام السودان العمالء الذين بدأوا السري يف طريق التطبيع مع كيان يهود بلقاء الربىان مع نتنياىو يف عنتييب بتاريخ
0202/20/25م ،ىؤالء احلكام يريدون أن يسنوا بكم سنة حكام اإلمارات العمالء ،الذين نقلوا خيانتهم لألمة؛ عالقتهم بكيان يهود من
حتت الطاولة إىل فوقها ،سرياً يف تنفيذ خطة أمريكا (صفقة القرن)؛ لتسليم فلسطني خالصة ألعداء اهلل اليهود!!

أيها المسلمون :ىال أريتم ىؤالء احلكام العمالء موقفاً يرضي اهلل ورسولو ﷺ ،موقفاً حتققون بو براءة ذمتكم يوم احلشر العظيم،
فتصفعوا ىؤالء احلكام بصحائف خيانتهم السوداء على وجوىهم الكاحلة ليعلموا؛ عبيد الكفار ،أننا عبيد لرب السماوات واألرض ،نربأ إىل
اهلل من خيانتهم ،ونصل الليل بالنهار ،لنرد سلطاننا ادلغتصب ،ونبايع خليفة للمسلمني؛ يطهر البالد من عمالء الغرب الكافر وخياناهتم،
لنعود خري أمة أخرجت للناس؟ ولن يكون ذلك إال باستجابة ادلخلصني من أىل القوة وادلنعة لعقيدتكم؛ مصداقاً لطريقة رسول اهلل ﷺ
السابِ ُقو َن ْاأل ََّولُو َن
الشرعية ،أال فليعلموا أن مسؤوليتهم عظيمة ،فليقوموا لطاعة اهلل وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقنيَ ﴿ :و َّ
ِ
ِِ
َّ ِ
وهم بِِإحسان ر ِ
ِ
ين فِ َيها
ض َي اللَّهُ َعنْ ُه ْم َوَر ُ
ضوا َعنْهُ َوأ َ
ين َو ْاألَنْ َ
َع َّد ل َُه ْم َجنَّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها ْاألَنْ َه ُ
ين اتَّبَ ُع ُ ْ ْ َ َ
ار َخالد َ
صا ِر َوالذ َ
م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ِ
يم﴾.
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