بسم اهلل الرحمن الرحيم

ال عسكرية وال مدنية بل خالفة إسالمية تقتلع جذور االستعمار
وتقيم الحكم على أساس مبدأ اإلسالم وتؤسس لنهضة صحيحة
شهدت العاصمة السودانية يوم السبت 2021/10/11م مظاىرات تطالب حبل احلكومة االنتقالية ،دعت ذلا قوى
احلرية والتغيري  -رلموعة ادليثاق الوطين ،تناغماً مع العسكر ،ومتكن ادلتظاىرون من الوصول إىل القصر اجلمهوري ،ونصب
منصة لالعتصام ،ويف ادلقابل يدعو اجمللس ادلركزي للحرية والتغيري لتظاىرات مناوئة يوم اخلميس 2021/10/21م.
إن ىذه األزمة إمنا ىي حفل صراع على كراسي احلكم ،نظمتو السفارات الغربية ،وما ىؤالء العسكر وادلدنيون إال
أدوات يف ىذا الصراع ،أما الناس يف ىذا البلد فال ناقة ذلم فيو وال بعري ،بل سيمسهم الضر ،سواء أجلس العسكر على
كراسي احلكم ،أم ادلدنيون ،فالطرفان يتنافسان للفوز بثقة الكفار ادلستعمرين لتنفيذ أجندهتم يف ىذا البلد.
لقد توىل البىان كب التصعيد وادلطالبة حبل احلكومة ،وتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة ،حيث قال يوم
 2021/10/11يف ادلنطقة العسكرية باخلرطوم حبري" :إنو ال حل للوضع الراىن إال حبل احلكومة" ،وعلى النهج نفسو
سارت احلرية والتغيري  -رلموعة ادليثاق الوطين ،حيث قال أبرز قياداهتم (جبيل إبراىيم) يف حديث لقناة العربية" :حل
احلكومة سيمهد للجلوس والتفاكر يف عالج ادلشاكل اليت أمامنا" ،كما طالب مناوي حبل احلكومة وتشكيل حكومة
كفاءات.
إن العسكرية وادلدنية صنوان ،ومها وجهان لعملة واحدة ،وىي تطبيق أنظمة الكفر على الناس ،واالنصياع الكامل
لتعليمات الغرب الكافر ،وىو ما أوصلنا إىل درك الشقاء وضنك العيش .وإن حسم ىذه األزمة لصاحل أي طرف ،لن
يرتتب عليو أي تغيري يف حياة الناس ،فتطبيق روشتات صندوق النقد الدويل سيستمر لريكز الفقر ،ويقتل ادلزيد من الفقراء،
واقتالع األحكام الشرعية من حياة الناس ماض بتنزيل اتفاقيات العهر (سيداو) على أرض الواقع ،وملف التطبيع مع كيان
يهود ديضي خبطا متسارعة للوصول دلرحلة فتح السفارات ،وكل جرائم الكفار يف حق األمة لن يوقفها ىذان الفريقان
ادلتسارعان لتنفيذ مؤامرات الكفار.
إن ىذه األزمة ادلتعلقة باحلكم ىي نتيجة طبيعية إلقامة احلكم على أساس دستور (الوثيقة الدستورية) ،ألن ذلك لن
يوجد حكماً راسخاً ،فكل طرف ديكن أن خيرق الدستور مث يبر لسلوكو بالرجوع إىل مادة ما يف ىذا الدستور الذي متت
صياغتو على أساس احلل الوسط لتحقيق مصلحة طرفني متناقضني متشاكسني ،وكالمها والؤه للمستعمر .أما إقامة احلكم
على أساس فكرة مبدئية فهو الذي جيعل احلكم راسخاً ،وينهض بالبالد والعباد ،وحنن بوصفنا مسلمني جيب علينا إقامة
احلكم والسلطان على أساس مبدأ اإلسالم العظيم ،الذي دينع حدوث مثل ىذه األزمات ،وحيصن الدولة واجملتمع ،تطبقو
دولة اخلالفة على منهاج النبوة كاآليت:
أوالً :إن األمة صاحبة السلطان ،تعقد البيعة خلليفة ادلسلمني ،الذي يستمد سلطة حكمو ذاتياً من األمة ،وبقية
احلكام من ادلعاونني والوالة والعمال يستمدون سلطتهم من اخلليفة ،لذلك فاخلليفة ىو الذي يعني الوالة ويعزذلم ،واخلليفة

يف رعايتو لشئون األمة ال يسرتضي حزباً وال تكتل أحزاب ،وال أي صاحب قوة ،وال مكان للمحاصصات وال الرتضيات يف
ظل اخلالفة.
ثانياً :إن احلكم أمانة ومسئولية ،وليس غنيمة يصطرع عليها العمالء وأدوات السفارات ،قال رسول اهلل ﷺَ « :وإِنَّ َها
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ثالثاً :إن خليفة ادلسلمني ىو قائد اجليش ،والقوى ادلسلحة يف الدولة قوة واحدة ،فال وجود جليش أو شرطة ،أو دعم
سريع ،أو جهاز خمابرات منفصلة عن بعضها ،وال يسمح بوجود حركات مسلحة ،وال يتفاوض معها ،بل تقاتل الدولة كل
من محل السالح.
رابعاً :دينع إقامة أحزاب على غري أساس اإلسالم ،ودينع أن تكون لألحزاب أي عالقة بالسفارات األجنبية.
خامساً :إن إغالق الطرقات ،واإلضرار بالناس حرام شرعاً ،بغض النظر عن دعاوى الظلم والتهميش ،وادلطالبة
باحلقوق ،فالغاية ال تبر الوسيلة ،وإن العمل السياسي على أساس اإلسالم ىو األداة ادلنضبطة لرفع الظلم وتغيري األنظمة
الفاسدة.
أيها األهل في السودان :ال تكونوا فريسة سهلة االنقياد عاطفياً ألدوات الكافر ادلستعمر من دعاة العسكرية أو
ادلدنية ،يسوقونكم لتحقيق أىداف أسيادىم ،واعلموا أنكم تنتمون خلري أمة أخرجت للناس ،وإن اإلسالم بوصفو نظاماً
كامالً للحياة ،ىو وحده الكفيل دبعاجلة مجيع أزماتكم إذا أوصلتموه صافياً نقياً إىل سدة احلكم ،تطبقو دولة اخلالفة على
منهاج النبوة ،فكونوا ذلا من العاملني ،فهي فرض ربكم ومبعث عزكم ،وسبب هنضتكم وتقدمكم.
أيها المخلصون من أهل القوة :أمل يأن لكم أن توقفوا عبث السفارات الغربية ببلدكم ودبؤسستكم العسكرية ،اليت
أصبحت ىدفاً لكل رام ليضعفها؟! ولن يوقف تدىور حالكم وحال بلدكم إال التحرر الكامل من االستعمار وأدواتو،
والذي ال يكون إال بإعطاء النصرة حلزب التحرير إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،فهو وحده يف الساحة السياسية،
الذي ديلك اإلرادة لتحقيق النهضة الصحيحة ،وقد أعد احلزب ذلذا التحرير دستوراً للدولة من مبدأ اإلسالم العظيم،
واحلزب يعي سياسياً على حضارة الغرب الكافر وأالعيبو ووسائلو وأساليبو ،فاحنازوا أيها ادلخلصون للحق ،وكونوا أنصاراً هلل،
وحرروا شهادة وفاة حلضارة الغرب الكافر.
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