بسم هللا الرمحن الرحيم
الدولة الوطنية؛ مرياث الكافر املستعمر ،حرب على اإلسالم ومتزيق لألمة
ودولة اخلالفة؛ مرياث النبوة ،هي اجلامعة للمسلمني
منذ اثنتني وستني سنة وحنن نكرر االحتفال سنويا مبا يسمى عيد االستقالل ،بوصفه مناسبة للفرح!! وملا

كان احتفالنا أتسيسا لدولة وطنية ،كان ال بد أن نقف على حقيقة هذه الدولة الوطنية ،من الذي أنشأها؟
وألي غرض أُنشئت؟

هاجر رسول هللا ﷺ من مكة إىل املدينة املنورة ،فأقام أول دولة على أساس الوحي ،مبدأ اإلسالم العظيم،
فكان أول جمتمع إسالمي ،طبق اإلسالم ومحله إىل العاملني ،فبدأ الصراع املادي بني احلق والباطل ،حىت
استطاع الغرب الكافر العدو ،بعد ثالثة عشر قرنا أن يهدم اخلالفة؛ دولة املسلمني اجلامعة ،وأن يقيم على

أنقاضها دويالت وطنية هزيلة ،وذلك إعماالا لتفامهات سايكس وبيكو ،وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا
(اتفاقية سايكس بيكو  9أير/مايو 1916م) ،وغريها من تفامهات ،كونت اخلارطة لتقسيم بالد املسلمني،
ليأيت الغرب الكافر ،ويستعمر هذه البالد استعمارا عسكريا مباشرا ،فش ّكل احلاضنة لصناعة العمالء ،وأوجد
بنية دولة يف هذه املزق املسماة ابلدول الوطنية!!

لذلك فإن احلقيقة اليت جيب إدراكها هي أن دولة اخلالفة اجلامعة للمسلمني ،هي مرياث النبوة ،أما الدولة
الوطنية ،املنفصلة عن بقية بالد املسلمني ،فهي مرياث الكافر املستعمر عدو املسلمني.
أما حقيقة الدولة الوطنية الوظيفية ،اليت أنشأها الكافر العدو يف بالد املسلمني فهي:
أولا :احملافظة على متزيق بالد املسلمني ،حبراسة احلدود اليت خطها الكافر املستعمر ،فقطعنا آصرة األخوة
اإلسالمية ،وصدقنا فرية العدو ،أبننا شعوب خمتلفة ،فتعزينا بعزاء اجلاهلية ،ورجعنا بعد رسول هللا ﷺ ال ينصر
بعضنا بعضا ،بل يضرب بعضنا رقاب بعض ،على أساس احلدود اليت خطها املستعمر ،أي أصبحنا حراسا
لتمزيق األمة!! وإمعانا يف تكريس التمزيق ،أصبح لكل دويلة يوم وطين ،وراية ،يرمزان هلذا الواقع الباطل!!
اثني ا :إن الدولة الوطنية ال تقيم وزنا ألحكام الشرع يف تشريعاهتا وأنظمتها ،لذلك فهي تقصي اإلسالم؛

الدين الكامل ،عن أنظمة احلياة والتشريع ،وتنظم شؤون الناس بشرعة الطاغوت؛ ابألحكام اليت تشرعها
األغلبية يف مستويت احلكم املختلفة ،حيث ال اعتبار للوحي ،وال لقوة الدليل ،فكانت مثرة ذلك ضنك
ضن اكا َوََنشره يَوَم ال ِقيَ َام ِة أَع َمى﴾.
ض َعن ِذك ِري فَِإن لَه َم ِعي َ
شةا َ
العيش ،يقول سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وَمن أَع َر َ

اثلثا :الدولة الوطنية حتارب عودة اإلسالم ،حتت الفتات (احلرب على اإلرهاب)؛ أي احلرب على
اإلسالم بوصفه أنظمة حياة .فاإلرهاب حسب مراكز الدراسات الغربية ،واليت منها مؤسسة راند ،هو املطالبة
يعرفون اإلرهايب أبنه( :املسلم الذي يطالب بتطبيق الشريعة اإلسالمية).
بتطبيق الشريعة ،ألهنم ّ
رابعا :الدولة الوطنية دولة قاصر ،غري كاملة األهلية ،لذلك فهي حتت الوصاية الدائمة للعدو؛ الغرب
الكافر ،لذلك ما انفكت هذه الدويالت الوطنية ترفع مجيع مشاكلها للغرب الكافر الذي يديرها ،ليحقق
مصاحله ،وهو الذي ين ّقح قوانينها ،ويتدخل يف كل التفاصيل الداخلية هلذه الدويالت ،فنائب وزير اخلارجية
األمريكي ،الذي زار اخلرطوم يف 2017/11/16م ،والسفارة األمريكية ،يف بياهنا بتاريخ 2017/12/17م،
ووفد الربملان األورويب الذي غادر البالد بتاريخ 2017/12/20م ،كل هؤالء أيمرون بتعديل القوانني لتتفق
مع شرعة الكفار الدولية ،وبعثة صندوق النقد الدويل ،اليت زارت السودان خالل هذا الشهر ،طالبت احلكومة
ابالنصياع الكامل لروشتات الصندوق ،اليت أوردت الناس موارد الغالء ،وشظف العيش!
خامسا :الدولة الوطنية هي مزقة صغرية من بالد املسلمني ،ال تقوى على محاية نفسها ،أو حفظ تراهبا،
أو رعاية مصاحل أهلها ،لذلك كان انفصال اجلنوب ،واستمرار املكر لسلخ املزيد ،وكان التفريط يف قضية سد
النهضة ،الذي يشكل خطرا على املصاحل احليوية ألهل مصر والسودان.
أيها املسلمون :هذه هي حقيقة الدولة الوطنية ،واليت مل نذق يف ظلها إال طعم الذل ،واالنكسار،
واهلزمية ،وضنك العيش ،والتأخر بني األمم ،وإنه لن يصلح آخر هذه األمة ،إال مبا صلح به أوهلا ،وذلك
ابلرجوع إىل مرياث النبوة؛ هذا الوحي العظيم ،وإقامة دولته ،دولة اإلسالم ،دولة اخلالفة الراشدة على منهاج
النبوة ،اليت ترفع راية رسول هللا ﷺ؛ العُقاب ،وهي اليت توحد املسلمني ،وتطبق الشريعة اإلسالمية ،وتقطع
ِ
ِِ
ين﴾.
أيدي الكفار املستعمرين ،وحتمل اهلداية للعاملني﴿ .إِن ِف َه َذا لَبَالغاا ل َقوم َعابد َ
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