بسم هللا الرمحن الرحيم

ويكرس للباطل
قانون االنتخاابت للعام 2018م خيالف اإلسالم ّ
وسط هتليالت وتكبريات (هي هلل ...هي هلل) ،أجاز الربملان السوداين يوم األربعاء 2018/11/21م ،قانون االنتخاابت للعام
2018م أبغلبية ( )430عضوا ،وابنسحاب عدد ( )71عضوا ميثلون حوايل ( )34حزاب سياسيا ...وكان هذا القانون قد مكث يف
أروقة الربملان أكثر من مخسة أشهر.
نص هذا القانون على ثالثة أايم هي مدة االقرتاع النتخاب رئيس اجلمهورية ،وانتخاب والة الوالايت ،وأعضاء الربملان ،واجملالس
التشريعية ،واجملالس احمللية ...على أن يكون عدد أعضاء الربملان ( )380عضوا ،وعدد أعضاء اجملالس التشريعية الوالئية ( )48عدا
والييت اخلرطوم واجلزيرة اللتني سوف يكون عدد أعضائهما (.)84
حول هذا القانون يوضح حزب التحرير /والية السودان اآليت:
• إن انتخاب رئيس مجهورية (مسلم أو غري مسلم)( ،رجل أو امرأة) على أساس املواطنة حتقيقا ملبدأ السيادة للشعب ،يطبق غري
أنظمة اإلسالم وأحكامه ،هذا الواقع حرام شرعا ألن اإلسالم أوجب انتخاب خليفة للمسلمني ،يكون رجال مسلما عدال
جامعا لبقية الشروط ،ليطبق شريعة اإلسالم ،ويسوس الناس أبحكام رب العاملني.
• إن انتخاب والة الوالايت من قبل أهل الوالية ،والذي يعين أن الوالة يستمدون سلطتهم ذاتيا ،حيث ال يستطيع رئيس الدولة
عزهلم ،بل يعزهلم اجمللس التشريعي الذي ميثل أهل الوالية ،هذا الواقع خيالف اإلسالم ،ألن رئيس الدولة  -خليفة املسلمني ،هو
الذي يعني الوالة ويعزهلم ،كما كان يفعل رسول هللا ﷺ عندما أصبح حاكما ورئيسا للدولة ،فقد وىل عليه الصالة والسالم،
معاذ بن جبل على اجلَنَد ،وزايد بن لبيد على حضرموت ،وأاب موسى األشعري على زبيد وعدن ،كما أنه ﷺ قد عزل العالء
بن احلضرمي ،عامله على البحرين ،وعزل معاذ بن جبل عن اليمن ،مث إن وجود حكام هلم سلطة ذاتية مبعزل عن املركز يُشعر
ابنفصال الوالايت ،وخروجها عن سلطان الدولة ،وهذا ما يُراد تقنينه عرب ما يسمى ابلنظام الفدرايل.
يشرعون األحكام والتشريعات ابألغلبية امليكانيكية على طريقة
• إن انتخاب أعضاء للربملان ،واجملالس التشريعية ،واجملالس احملليةّ ،
الضالني؛ الغرب الكافر ،لتلغ الدولة يف حرمات الناس ابلباطل ،هذا الواقع خيالف اإلسالم؛ ألن التشريع إمنا يؤخذ من الوحي
العظيم؛ الكتاب والسنة وما أرشدا إليه بقوة الدليل ،يعلمه الذين يستنبطونه ،ويتبناه خليفة املسلمني دستورا أو قانون.
يكرس لألوضاع الباطلة نفسها ،اليت
هذه هي حقيقة قانون االنتخاابت لسنة 2018م ،وهو قانون ابطل خيالف اإلسالم ،ألنه ّ
يغري هذا القانون من شيء ،بل هو أداة يتخذها احلكام وجوقة املنتفعني معهم ،لالستمرار يف
أوصلتنا إىل هذا الدرك السحيق ،ولن ّ
كراسي احلكم املعوجة قوائمها.
إن التغيري احلقيقي الذي فرضه املوىل سبحانه وتعاىل علينا هو ذلك الذي يعيدن إىل احلياة اإلسالمية ،حيث ينتخب املسلمون
خليفة ،ويعقدون له بيعة شرعية لتطبيق أحكام اإلسالم ،وحيمل اإلسالم رسالة خري ورمحة للعاملني .ملثل هذا فليعمل مجيع املسلمني،
أهل القوة واملنعة النصرَة حلزب التحرير ،من أجل استئناف احلياة اإلسالمية ،إبقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج
وملثل هذا فليعط ُ
النبوة العائدة قريبا إبذن هللا.
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