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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  االنتخابات القادمة باطلة شرعًا
   تقسيم السودانؤامرة بل هي حلقة يف م

  

 واجملـالس   ، والـوالة  ،م احلملة االنتخابية ملرشـحي الرئاسـة، ورئاسـة حكومـة اجلنـوب            ١٣/٠٢/٢٠١٠انطلقت يوم السبت    
وقد قال رئـيس اجلمهوريـة يف     .  االنتخابات املزمعة يف ابريل القادم     يومًا قبل ) ٥٨(التشريعية القومية والوالئية، وستستمر هذه احلملة       

 فهل حقًا هذه االنتخابات عمل طيـب ُيتقـرب          ؟)!إهنا عبادة وال نريد التقرب هللا بعمل غري طيب        : (ثًا عن االنتخابات  دفاحتة محلته متح  
  به إىل اهللا؟

يـة؛ أي النظـام املطبـق اآلن مـن غـري تعـديل، فهـي تغـيري                  إن االنتخابات القادمة سوف تأيت فقط مبـن يقـرون األوضـاع احلال            
لألشخاص ال للنظام، فاملسموح له بالترشح لالنتخابات هو فقط الذي حيترم ويلتزم وينفذ الدستور احلـايل واتفاقيـة نيفاشـا الـيت ُبـين                        

قيـة الـسالم الـشامل ويلتـزم هبـا          على كل شخص يرشح نفسه لالنتخـاب أن حيتـرم اتفا          : (من الدستور   ) ٢١٨(ورد يف املادة    . عليها
 ، أو يرشح قائمـة حزبيـة  ًاجيب على كل شخص يرشح نفسه أو حزب يزكي مرشح): (١٠٣(، ويف قانون االنتخابات املادة      )وينفذها

اإللتـزام هبـا    تفيد احترامه التفاقيـة الـسالم الـشامل و       ؛ وموثقة توثيًقا قانونًيا   ، أن يقدم شهادة موقعة منه     ،أو قائمة امرأة ألي إنتخابات    
  ).وتنفيذها

م أوضـح   ٠٨/٠٢/٢٠١٠ مصطفى عثمان يف حديثه مع صحيفة الوسط البحرينية بتـاريخ            ؛بل إن مستشار رئيس اجلمهورية    
 وأحدثت نقلة كاملة يف حتديد      ،٢٠٠٥أتت اتفاقية السالم الشامل يف العام        (: حيث قال  ؛هذه احلقيقة بشكل ال لبس فيه وال غموض       

 وتبقـت فقـط     ، ووضعت املعاجلات املطلوبـة لرؤيـة متكاملـة لكيـف حيكـم الـسودان              ، وتوزيع الثروة والسلطة   ،كيفية حكم السودان  
 وبكـل  ،وعلى الشعب السوداين أن يرد يف أبريل املقبل بكل حرية        : (، وأضاف )!؟ وهو من حيكم السودان    ؛ السؤال اآلخر  عناإلجابة  

 لكنها ال تستطيع تغيري النظام      ، ميكن أن تغري األشخاص احلاكمني     هناأ ت القادمة لذلك فإن حقيقة االنتخابا   ). شفافية على هذا السؤال   
  .الذي أرسته اتفاقية نيفاشا

  : القادمة فإنه كاآليت لالنتخاباتأما احلكم الشرعي يف الترشح واالنتخاب
 -أحالل هو أم حرام    -، والذي حيدد حكم األسلوب     االنتخاب هو أسلوب الختيار شخص أو أشخاص للقيام بعمل معني          إّن •

 . املنتخب، فإن كان عمله جائزًا كان االنتخاب جائزًا وإال كان حرامًا الشخصهو طبيعة العمل الذي يقوم به
 وهـو ميثـل إرادة      - مـسلمهم وكـافرهم    - رئيس اجلمهورية هو شخص خيتاره مجهور الناس الذين يعيشون يف دولـة معينـة              إّن •

فإن هذا الواقع خيالف، بل يناقض واقع رأس الدولة يف اإلسالم؛ ال أن يكون مسلمًا،    الشعب وال يشترط له أن يكون رجًال و       
 أن يكـون رجـًال مـسلمًا،         فيه ضمن شـروط     الذي هو رئيس عام للمسلمني خيتاره فقط املسلمون، ويشترط         خليفة املسلمني؛ 

م عليها  عن األمة يف تطبيق اإلسالاخلليفة نائب على تطبيق اإلسالم، لذلك ف      بينه واألمة  ويصبح خليفة بعد اختياره بعقد البيعة     
َكاَنـْت َبُنـو    «: َقـالَ  َقاَعْدُت َأَبا ُهَرْيَرَة َخْمَس ِسِنَني َفَسِمْعُتُه ُيَحدُِّث َعْن النَِّبيِّ           َعْن َأِبي َحاِزٍم َقالَ   وال ميثل ما يريده الشعب،      

ُفـوا ِبَبْيَعـِة     « َقاُلوا َفَما َتْأُمُرَنـا َقـالَ     . »ِبىٌّ َخَلَفُه َنِبىٌّ َوِإنَُّه َال َنِبىَّ َبْعِدى َوَسَتُكوُن ُخَلَفاُء َفَتْكُثُر           ِإْسَراِئيَل َتُسوُسُهُم اَألْنِبَياُء ُكلََّما َهَلَك نَ     

 . رواه مسلم» »اَألوَِّل َفاَألوَِّل َوَأْعُطوُهْم َحقَُّهْم َفِإنَّ اللََّه َساِئُلُهْم َعمَّا اْسَتْرَعاُهْم
 مـن احلكـام املـستمدين لـسلطة         ًا جيعل يف داخل الدولـة عـدد       هو عمل لواليات،  لخاب رئيس حلكومة اجلنوب وحكام      إن انت  •

 ألن الوالة يف ظل اخلالفة إمنا يـستمدون سـلطة حكمهـم             وضع يناقض اإلسالم  وهذا   احلكم ذاتيًا من سكان الواليات املعينة،     



 ٢

فـإن   . فهو الذي يعينهم وهـو الـذي يعـزهلم    من األمة نائبًا عنها،  طته ذاتياً  يستمد سل   من  وحده واخلليفة؛   هلم من تعيني اخلليفة  
 هو الذي كان يعني الوالة، فعني معاذًا واليًا على اليمن، وهو الذي كان يعزل الوالة، فعزل                 بوصفه رئيس الدولة   الرسول  

 .العالء بن احلضرمي عن البحرين
مـستمدة مـن     ،للناس تشريعات وقوانني وأنظمة تسري حياهتم باألغلبية       تضع    ووالئية انتخاب أعضاء جمالس تشريعية قومية     إّن •

َأَلـْم َتـَر    : ، قال تعـاىل   يناقض عقيدة اإلسالم  و هذا االنتخاب حرام شرعاً   عقيدة بقوة الدليل،    ال ال على أساس     ،سلطة الشعب 
ْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريـُد                 ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم َآَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإلَ       

 َبْيـَنُهْم ُثـمَّ َال َيِجـُدوا ِفـي          َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنـوَن َحتَّـى ُيَحكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجرَ            : ، ويقول سبحانه  الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالال َبِعيًدا    

 .) النساء٦٥ (َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما ِممَّا َقَضْيَت َأنُفِسِهْم َحَرًجا
 انتخابـات باطلـة شـرعًا ال جيـوز          ، ومـشرعني  ، ووالة ئـيس، ورئـيس حلكومـة اجلنـوب،       من كل هذا يتبني أن االنتخابات القادمة يف ابريل الختيار ر          

  .نتخابالترشح فيها أو اال

  !اجلنوب؟مث يبقى السؤال، ملاذا تعقد هذه االنتخابات اآلن قبل أن يتحدد مصري 
يوقـع علـى     الشرعية على انفصال اجلنوب، وذلك بأن الذي يقـر و          على إضفاء  يعمل   ن الغرب الكافر الذي صاغ اتفاق نيفاشا      ا 

 إلجنـاح  جهـودًا جبـارة       لذلك يبذل الغرب الكافر    ،ودانهذا االنفصال ال بد أن يكون حكومة واسعة الطيف متثل إرادة كل أهل الس             
 يقودها نائـب يف     مراقبًا ) ١٣٠ (  تتكون من  ؛ أكرب بعثة يف تارخيه ملراقبة االنتخابات      العملية االنتخابية، فاالحتاد األورويب سوف يرسل     

يتنقـل بـني    ) غرايـشن (املبعـوث األمريكـي     ومراقبـًا،   ) ٨٥(سوف يرسل   ) كارتر(ومركز الرئيس األمريكي األسبق      ،الربملان األورويب 
  . االنتخاباتإلجناحاخلرطوم وجوبا وكادقلي لعالج القضايا العالقة 
ث يـراد مـن هـذه    يـ ، ح مـا يتبقـى مـن الـسودان       فصل جنوب الـسودان، ومـن مث متزيـق          مؤامرة إذًا فإن هذه االنتخابات هي احللقة قبل األخرية يف        

  . الالزمة لفصل اجلنوب، لذلك يسعى الغرب الكافر لسوق الناس سوقًا إلجناح هذه االنتخاباتالشرعيةب  ما يسمىفرياالنتخابات تو
  :أيها املسلمون

 الذي ال يكذب أهلـه، تبـصرة بـالواقع علـى            ناصح األمني  وال  كنا وما زلنا النذير العريان      والية السودان  -زب التحرير حإننا يف    
  : الذي يتمثل يف اآليتنا مجيعًاعناقألشرعي يف وتذكرة بالواجب احقيقته دون تضليل وال تدجيل، 

 ،َما آَتاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهـاُكْم َعْنـُه َفـاْنَتُهوا         و: قال تعاىل  إدراك حقيقة هذه االنتخابات بوصفها معصية جيب اجتناهبا،        •
 .»َردٌّ َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َمْن َعِمَل َعَمًال« : قال رسول اهللا و
 .رواه البخـاري  » َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيةً   «: قال النيب    تبليغ احلق الذي نعلم، فهو أمانة يف أعناقنا، ال خنشى يف ذلك لومة الئم،              •

ْتَنـًة ال   َواتَُّقـوا فِ  : ل تعـاىل  اقـ نـا،   ِلَب اإلسالم فال يؤتني من قِ     غِر على املشاركني يف هذه املعصية؛ فكلنا على ثُ        واإلغالظ واإلنكار

 .ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب
 سـاملة غامنـة آمنـة مطمئنـة هـو وحـده مـشروع               ،فاشـا إدراك أن املشروع الوحيد القادر على إخراج بالدنا من نفق اتفاق ني            •

، تقربـًا إىل اهللا   هبذا الفرض نـدعوكم أيهـا املـسلمون   قيامفلل. إلقامة اخلالفةالنهضة على أساس اإلسالم؛ الذي يتحقق بالعمل  
  .بعمل طيب يرضاه

ِإنَّ ِفي َهَذا َلَبالًغا ِلَقْوٍم َعاِبِديَن.  
   

  زب التحريرح                                                   هـ                                        ١٤٣١ربيع أول  ٥
 والية السودان           م                                                                                  ٢٠١٠ فرباير ١٩


