
 

 الشعوب يصهر  الذي  وحده هو اخلالفة بدولته اإلسالم

 والقبيلة  واجلهة العرق  عنصرية على ويقضي

 لوقف  اتفاقا   ،والبجا عامر البين بورتسودان؛  مبدينة النزاع أطراف  م2019/ 11/ 20 األربعاء يوم وقعت 
 جتدد بعد العشرات  وأصيب أشخاص، 6 قتل حيث املاضي؛ االثنني يوم اندلع والذي القبلي؛ االقتتال

 ىلإ وصل والذي داوود، األمني الثورية اجلبهة رئيس لنائب مجاهريية ندوة عقب املدينة،  يف قبلية مواجهات 
 وعقب الثورية، اجلبهة تنظيم داخل الدولة وجه يف السالح محل من سنوات  بعد املاضي، األسبوع يف السودان

  أبناء  حفيظة فأاثر!! أقلية البجا قبائل أبن قبيلته؛ أبناء ود خاطبا   صرح خلرطوم،اب للرجل  احلاشد االستقبال
  الناس فتعبأ ابلفتنة، ضجت الت  ،( االجتماعي) التواصل مواقع على البغيضة القبلية فتيل مشعال   البجا،

  مدينة  ىلإ الرجل توجه  قطافها،  وحان  الفتنة،  مثار نضجت وعندما  والعرق، القبيلة أساس على واصطفوا
 قامةإ على اتفقا  حيث املكلف؛ األمحر  البحر وايل مع  ابتفاقه أخل  فإنه: نيوز ابج موقع وحبسب بورتسودان، 

 !!االقتتال وحدث  الندوة، قاموأ ذهب نهأ غري الرجل، ووافق واب،ج مفاوضات  من القادمة اجلولة عقب الندوة

  آلخر،  حني من القبيلة، أو  العرق،  أو اجلهة،  ساسأ على الناس  فيقتتل  البالد؛ يف الفتنة  يوقظ الذي إن
 ُجدر ويضعون العصبيات، نريان كونذ ي الذين فهم الكافر؛ ابلغرب  املرتبط السياسي والوسط احلكومة هو

 الكسب أجل من أو املسلمني، بالد من املمزق متزيق الكافر؛ الغرب  مشروع خلدمة البالد، أهل بني التمييز
 يفف  احملاصصة، أساس على نفسها  بنت البائدة احلكومة هنج على سريا   ]قحت[ مةفحكو  الرخيص، السياسي

  وزيرا ، 18 من حكومته أمساء صحفي مؤمتر يف محدوك علنأ م2019 سبتمرب/أيلول 05 اخلميس مساء
  األزرق" والنيل الشرق من بوزيرين لشغلهما "نسعى: محدوك وقال  وزراء، غري من تبقتا  وزارتني  أن  وأوضح

  أن بدل اجلهة أساس  على ويصنفوهنا الرعية،  بني  مييزون احلكام فهؤالء  .م( 2019/ 9/ 6 العربية  قناة  قع)مو 
 !! واحدة للرعية نظرهتم وجيعلوا الفوارق، يزيلوا

 منع على ينص والدولة( )الدين عنوان حتت 10ص اإلسعايف" "الربانمج  االنتقالية احلكومة برانمج إن
  أو  جهوي،  أساس على سياسية حزاب أ إقامة منع على ينص وال!! ديين س أسا على سياسية  أحزاب  قامةإ

 هو  واألمر األنكى إن بل هبا، يتكسبون الت الساسة هؤالء بضاعة هو االحنطاط هذا ألن قبلي، أو عرقي،
  فكرة  عن البحث بدل  مث والظلم، التهميش  عن يتحدثون الذين  السالح محلة من الساسة هؤالء جحافل
  الثورية  اجلبهة طلبت كما  ستوزارلال طلبا   اآلسن احملاصصات  مستنقع يف يدخلون الظلم، لرفع ة عادل سياسية
 أن ىلإ والربملان الوالة تعيني إبيقاف طالبتاو  جواب، يف احلكومة فاوضتا اللتان احللو؛ جناح السودان حترير وحركة
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 بني والتمييز احملاصصة السياسي؛ والوسط احلكام عقلية إهنا ذا  إ .ذلك  يف نصيب هلم يكون حىت فاق؛االت يتم
  البالد هذه يف الفتنة تظل سوف لذلك  الناس، بني اإلجيايب التمييز يسمونه مبا صراحة   واملطالبة بل البالد، هلأ

 !!فيقتتلون الناس بني واحلدود الفواصل ترسم مستيقظة،

 املختلفة  والقبائل عراقألوا الشعوب صهر  الذي نساينإلا التاريخ مدار على وحده هو العظيم سالمإلا إن
  والفرس،  العرب  من والزرادشتية واملزدكية النصارى يسكنه وكان العراق، فتحوا املسلمني فخلفاء واحدة، أمة يف

  السوريون  يسكنه رومانيا   قليما  إ وكان الشام وفتحوا والرومانيون، واليهود العجم يسكنها وكان فارس وفتحوا
  وصهروا  واألندلس، ومسرقند وخوارزم السند وفتحوا الرببر، حيث أفريقيا مشال وفتحوا لعرب،وا والرومان واألرمن

 نظرة الرعية ىلإ ابلنظر تقضي اإلسالم أوامر ألن وذلك  بينها، متايز ال واحدة، مةأ يف الشعوب  تلك  كل
 املسلم بني فرق ال  ميع؛اجل على اإلسالم  أحكام تطبق لذلك  مذهبية،  أو  طائفية،  أو عنصرية،  نظرة  ال نسانية، إ

 أمام احلكم يف ويتساوى﴾ لِلت َّْقَوى   َأقْ َربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا تَ ْعِدُلوا َألَّ  َعَلى   قَ ْوم   َشَنآنُ  ََيْرَِمنَُّكمْ  َوَل : ﴿املسلم وغري
  والية كل  حاجات  بضمان يقضي كما  الدولة، جزاءأ بني ابلوحدة احلكم نظام ويقضي الناس، مجيع القضاء
 . الدولة والايت  مجيع بناء أ بني  حتميا   االنصهار جيعل مما  املال، لبيت وارداهتا عن النظر بغض

  وحياربون  النعرات، يثريون والذين ابلغرب، املرتبطني السياسي؛ والوسط احلكومة إن : املسلمون أيها
  النتنة،  اجلاهلية دعاوى فانبذوا ربكم، طاعة ىلإ وقوموا فاحذروهم، العدو هم سعايف،إلا برانجمهم يف اإلسالم
َا إِ ﴿ وتعاىل تبارك احلق لكم أراد كما خواانإ وتصافوا السالح، وضعوا البغيضة، العنصرية دعاة وانبذوا  َّنَّ

 متقابلني، سرر  على تكونوا  أن  رجاءة  «مِ لِ سْ مُ الْ  و خُ أَ  مُ لِ سْ مُ الْ » ملسو هيلع هللا ىلص  حبيبكم وصفكم وكما  ، ﴾ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ 
  دولة  تطبقه  اإلسالم، بعدل الإ ترفع لن حياتكم مرارات  وكل والتهميش الظلم أن مواعل وا النعيم،  جنات  يف

 :ندعوكم واآلخرة الدنيا  خريي  فألجل الراشدة، اخلالفة

 ﴾ ُُيِْييُكمْ  ِلَما  َدَعاُكمْ  ِإَذا  َولِلرَُّسولِ  لِِلَِّ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها  يَ ﴿
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