
 

 

 اإلسالم  تطبق  اليت اخلالفة  دولة وأقيموا العلمانية انبذوا : املسلمون أيها

  من الساقط النظام خرج إذ ها؛نفس النهاية نتهتا دةحاش  ثورات يف خرجوا  أن بعد  العال  حول الناس احتار
 باك!الش من ليعود الباب

 ؟ الفاسد  الناس   واقع من خلروجوا املنشود  التغيري  حتقيق  يف الثورات  تنجح  ل ملاذا   لاءيتس واملتابع
  الناس  يسعى  أن جيب  الذي احلقيقي لتغيري ا إذا   هو  فما ملموس  تغيري  أي  احلايل بشكلها الثورة  حتقق  ل  وطاملا

 ملموسا ؟  جناحا    تنجح وأن متاما   خمتلفا   تغيريا   ليجلب  إليه
 احلايل؟ بشكلها   والثورة الشارع  إل  اخلروج عرب يكون للتغيري الطريق  فعل   وهل

 فيه؟  وقعوا الذي   اجلديد زقأامل  من ليخرجوا يفعلوا  أن  عليهم ماذاو 
الناس   وليس مصاحل هم  مصاحلهم  بتحقيق الثورة  ينهوا أبن الناس  فيهم  وثق  الذين احلراك قادة  جنح  وكيف

 وأهداف الثورة ومطالبها؟ 
  ليكمل  توالطاغو  الظلم  لريجع ليهاع لتفاف ال  متو  بلد  عدة  يف  األخرى تلو الواحدة  الثورات ُسرقت  أن بعدو 

  ،إبسقاطه وطالبوا  الناس  عليه اثر الذي  نفسه الغريب الرأمسايل العلمان  لنظام اب وحيكم  هنفس القدمي النظام  طريق  يف
 الت  املدنية" "الدولة  زيف  ليكتشفوا غفلتهم  من الناس استفاق حيث مؤخرا   السودان منهاو  بلد  عدة يف حصل  كما 

  2018 ديسمربكانون األول/  يف خرجت الت عارمةال عفويةال ظاهراتالت استغل عندما "نيي امله معجت" هبا اندى
 قتل الذي  العسكري  اجمللس  مع خيان  تفاق اب نتهت ا الت الثورة قيادة موجة  كب لري  بدمائهم ي املسلم أبناء  مثنها  دفع و 

  رمضان  شهر من  29 يوم  يف  الدموي  يادة الق عتصام ا فض  على  وَقع  الذي  التجمع  عي أ أمام  هبم  وبطش  الناس 
  اللحظة  حىت  حقيقي جمهود أي يبذل ل ،الشهداء جثث  فوق مستمرة  كانت  يكر العس اجمللس مع واملفاوضات املبارك

  وُكونت )قحت( التغيري احلرية و  قوى  ظهرت  بيثةاخل املؤامرات  نتيجة و  ،اجلناة مجيع  معاقبة  أو  املفقودين  عن البحث  يف
 (يعسكر ال لساجمل طرف) العميل ثيويب اإل النظام خلل  من أمريكا  املستعمر  الكافر  الغرب بتدخل قاليةنتال احلكومة 

  هو  والفائز  أمريكا هو واملتحكم  أمريكا  هو  األساسي فاللعب. أخرى جهة  من قحت( طرف) وبريطانيا جهة من
  للدولة  حيلو  كما   األحداث  سري  خط  لتوجيه  ومبعوثيها أمريكا سفري  تدخل  كان   السودان  يف  الثورة  بداية  ومنذ  ،أمريكا

 . السافرة  العلمانية حملها  لتحل  السودان يف  امللتحية  العلمانية إلهناء   خططت الت الكافرة العلمانية الرأمسالية
  برائسة  )قحت( وتولت البشعة العلمانية حقيقتها على نتقاليةال احلكومة ظهرت حىت  قليلة أشهر  إل هي وما
  لطاملا الت  الغربية  اإلملءات  وتنفيذ هبم  املنوطة  ابملهام  القيام ابلكامل  تولوا  النساء، من وأغلبيتهم  ،ووزرائه محدوك
  السياسات  يف والقواني، والدستور م احلك يف العلمانية  وسياساته للغرب العميل  النظام أساسيات  زالت ول  شكلت

 احلوار ومن واخلارجية، الداخلية الدولة  سياسةو  اجليش يف ،الصحية  الرعاية ويف ،ةوالتعليمي ةجتماعيوال  ة قتصاديال
  رعاية  وعن  اإلسلم  عن  كونت ما  أبعد  وكانت احلالية، العلمانية الدستورية  الوثيقة  وإل السابق للنظام العلمان الوطين



 ي علماني قادة خلف نساقوا ا إذ  فادحا   خطأ الثوار أخطأ . أساسا   الثورة مطالب  وعن حياهتم  وحتسي  الناس  شؤون
  مدنية  ودولة وعدالة سلم )حرية غربية شعارات رفعوا عندما اإلسلم حملاربة او وجاؤ  احلياة عن الدين يفصلون
 !جلدتنا  بين من  كانوا  وإن املستعمر  الكافر  الغرب  أبناء أهنم  أكدت  وطنية( ومصلحة

  األول  املستفيد هو  فالغرب. املسلمي  لدب يف  ُسرقت ثورة كل   يف ا  يد راملستعم  الكافر الغرب لدول أن الشاهدف
  قتصاد ال  يف والتحكم الثروات نهبل املنطقة يف ملصاحله خدمة  ونفوذه سيطرته حتت املسلمة الشعوب إبقاء من

  والبنك  الدويل النقد لصندوق  الربوية  القروض خلل  من  عليهم للسيطرة  الشعوب  وقوت العاملية  واألسواق  والتجارة
 مفاوضات،  بنود أو  دستور، سن أو ،ثورات أو نتخاابتا أو عسكرية، أو جتارية، عمليات متر فل ،روالدول املركزي

  بلد  يف ذلك غري أو الغربية، تفاقياتال وسائر محدوك عليها صادق  الت "سيداو" تفاقيةا مثال - غربية تفاقياتا أو
 احلقيقي  التغيري أمام  العراقيل  تضع عابثة  يد  ستثماريةال وشركاته ومنظماته وسفاراته هيوسياسي وللغرب  إل  ،املسلمي 

  مسلسل  ستمريل احلاكم النظام عبيد خلل من لصاحله استغلها الغريب املستعمر للكافر جديدا   مغنما   الثورة لتصبح
  الناس حياة وعن  السياسة  عن  الدين وفصل  العلمانية؛ الكفر عقيدة  تثبيت وليستمر  املسلمي  بلد  ستعماراو  ستعبادا

 النظام وعلى اإلسلمية العقيدة على  شرسة حرب يف املطبق وهو  املتحكم هو الرأمسايل الغريب النظام  يظل  حىت
  الكافر  الغرب  لتدخل  يروج الذي املختلفة  أبشكاله  اإلعلم يف  واملشكلة . هللا أنزل  مبا  احلكم لتغييب اإلسلمي
  ثناء ب نو منبهر  الثوار ع مجي أن ويظهر احلكم  يف املستعمر  افرالك الغرب عملء ويلمع  املسلمي  شؤون يف املستعمر 

  يف  فشلها أثبتت  قد  فالرأمسالية ،مزيفة  دعوات  وكلها اإلنسان وحقوق  ابحلرايت ينادي  والذي املتطور  املتقدم ) الغرب 
  واملرأة  عامة  الغريب  اإلنسانو  الغرب ببلد املتعلقة  صائب امل عن اإلنرتنت  على  تبحث أن إل عليك  وما دارها عقر

 ووضعه هو نصبه الذي - الظال احلاكم  للنظام املزيفة وهتديداته الكاذب وبوعيده ،الثورة علىبثنائه  ،خاصة( الغربية
  حمبوكة متثيلية يف  خرجوا الذين املظلومي  الُعزل لألبرايء  التعرض بعدم الثورات، بداية يف عادة يعلنه والذي - احلكم يف

 بينما الغرب،  مصاحل  خيدم  معي  جتاه ا  يف  للحراك وتوجيه وتضليل تُنصب وأفخاخ بدقة،  مثلي امل  أدوارفيها  ُوزعت
  وإخراجهم  "رعاايها"ـل حتذيراهتا اجملازر  تنفيذ قبل تطلق وكعادهتا املتظاهرين بقتل للجيش األوامر  تعطي  منهي  أمريكا

  شوارع يف املتكررة  اجملازر  يف  السودان ويف  رابعة  ميدان  جمزرة يف  مصر  يف  حصل  كما !  تدمريها  يُراد الت  املنطقة  من
 ...ابخلرطوم العامة القيادة 

  بل  العاملي  رب هللا وتقوى خمافة  تردعه ل العلمان واإلعلمي والسياسي فالقيادي حدين ذو سلح الثورة فقيادة
  يف معهم  جلس الذين ألبرايءا قتل يف يتسبب وسفاحا   جمرما   يصبح مصلحته ولتحقيق ،وأهوائه رغباته لتحقيق يسعى
 هنفس الوقت  يف  لكنه صفهم  يف أبنه هلم  وأوحى  لعدوهم  كرهه  وأظهر قضاايهم  مع  وتعاطف له ستمعوا او  الثورة  ميادين

  ليسحب خبيثة خطرية مؤامرة  ونفذ  الشوارع  يف  احلشود وتضليل الثورة مطالب حول  لتفاف لل خطط الذي هو
  بفلذات  وتضحياهتم همءدما  وليستغل مزيفا   وبطل   ومهيا   قائدا   نفسه نصبلي املتظاهرين أقدام حتت من السجاد
  بعد الشهداء ودماء الثورات مطالب لتصبح السلطة يستلم عندما  ا  فور  مواقفه وتتبدل والسلطة للحكم ليصل أكبادهم

 ! الريح مهب يف  ذلك



  الت  الصحيحة القيادة نوع هي وما ه؟ثورت قيادة يف ميثله من  الشعب خيتار كيف": هو هنا األهم  السؤال إذا  
 " وخمتلفا ؟ ملموسا   جذرايُ  تغيريا   يكون وأن  احلقيقي التغيري  وإجياد  مطالبهم  حتقيق  للناس  تضمن 

  السياسي  الفكري الوعيو  العلم من قدر  أكرب  على  حيصلوا أن التغيري  أرادوا  منعلى  جيب السؤال على  ولإلجابة
  ن أب همدين عن  يبتعدوا ل  أنو  وموضوعية بشفافية  السياسية  األحداث يقرأوا  وأن  الدنيا هذه يف  الصراع حقيقة ليفهموا 
  وأن  العاملي  رب منهج يتبع أبن مأمور وهو عظيم خلالق خملوق فاإلنسان ،مقياسهم هي اإلسلمية العقيدة  جيعلوا
  هذه يف  الفكرية قاعدته هي هللا رسول  حممد  هللا  إل إله  ل  شهادة ف ،ملسو هيلع هللا ىلص األمي  الصادق هللا رسول  درب  على يسري
  أمة  من  وجزء  بل  مجاعة  من  وجزء  كفرد   حياته تنظم الت الشرعية لألحكام  وفقا   يعيش ن أب مأمور  أنه ومعناها  احلياة
  وعليها سلطتها حتكمه دولة يف يعيشو  احلاكم ِقبل من حمكومو  هجمتمع يف  العام ابلرأي حمكوم أنهو  ،البشرية من وجزء

  السودان  مثل بلد  ويف - الثائر على إذا  . احلياة مناحي يف علقاته تنظم وأن والقواني  ابلدستور شؤونه ترعى أن
  للتغيري ملسو هيلع هللا ىلص  حممد سيدان العظيم قائدان طريقة وعن العاملي  رب منهج  عن يبحث  أن - مسلمون أهله من 98%
  ول  علمان خيدعه ل ستنارةاب درب ال  على يسري  وهكذا ،الدولة واقع  وعلى اجلماعة  أوضاع وعلى  األفراد حال على

  فالصراع ! الكفر أهل  لألعداء  عميل حتته من  سجاد ال حبيس  ول  ،فاسد إعلم  يضلله ول  ،"متأسلم" ول  شيوعي
  املؤمن هو  مانةاأل حيمل  من بل الناس  هم   أجورامل العميل أو املرتزِق أو  الكافر  حيمل ولن الباطل وبي  احلق بي  صراع
  حبب  قلبه ويفيض  الفردوس  وجنة العاملي  رب  رضا  إل روحه تشتاق والذي  الدنيا احلياة هذه  يف  دوره فهم  الذي

  وحب  املادية املصاحل  على تقوم ل فكرية قيادة هي الشارع حراك  عنها يبحث الت القيادة ابلتايل. ملسو هيلع هللا ىلص حممد  يدانس
  عظيم  هلدف  واألرواح  والقلوب العقول ي ب جتمع فكرية ثورة هي والثورة واخلداع، ليلوالتض  األموال وهنب  السلطة
 ...هللا أنزل  مبا  احلكم إل  الناس يعيد اإلسلمية  العقيدة  أساسه خمتلف حكم  نظام . ..خرآ  نوع من ولتغيري
  ُدربوا العملء هؤلء.. اإلسلم ضد خيرج ول  الظلم  ضد خرج  الذي الشعب يفوضهم  ل  الثورة قادة  السودان يفو 

  حتولت  إذ اإلسلم على احلرب يف لاألو  اهلجوم خط صبحوالي ا  شيطاني ارأمسالي اعلماني صقل   شخصياهتم قلتوصُ 
  العميل  النظام  همختار ا  ن"لرمسيو ا  الناطقون " هؤلء . املنحلة العلمانية لتطبيق دعوات إل  أيديهم  على الثورات  مطالب 
  ة واألوروبي جهة من ةألمريكيا الغربية،  األطراف عن مناديب اإلعلمية املنابر يف الشارع عن ابلنيابة تحدثوالي للغرب

  شرع  يف  حرامهو  ما  لكل يدعون ،منحلة علمانية أجندات ينفذون شعب،ال جنس من وا ليس قادة ،خرىأ جهة من
  إل يسافرون البلد مجيع  من همءونظرا  هم ءار ووز  مااحلك فرتى ،الغرب يف أسيادهم  إملءات ويتسولون العاملي  رب

  إرضاء   اإلرهاب قائمة عن  والرفع للمعوانت  وطلبا   الرأمسالية ستثمارية ال  وللصفقات  الربوية للقروض  داء  ستجا  أمريكا
  حلواجز  رهموكس عار شو ال إل املظلومي  الناس خلروج احلقيقي سببال متاما   متجاهلي  املنطقة يف ولعملئهم للكفار

ورفع الظلم، فلم خيرج املسلمون يوما  ضد اإلسلم بل خرجوا  طلبا  للعيش الكرمي  (،السودان منوذجا  )واخلوف  الصمت 
 دائما  ضد الظلم وضد حكم الطواغيت. 

التغيري حيملون اإلجابة يف عقوهلم وقلوهبم ولكنهم رمبا ل يعلمون أبهنم   وعن املخرج  وعنعن احلل  ي إن الباحث
 أو خوف، فالسيادة للشرع وقد جعل هللا تعال أقوايء ابحلق وأن ذلك احلق هو ابملطالبة بتطبيق اإلسلم بدون خجل
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 يف الفصل القول هو األمة  سلطان وأن واحدة دولة تكون أن  جيب وبلدهم الضاربة، العليا اليد هي املسلمي  يد
 ذلك؟  يدركون فهل اإلسلم  أعداء  كيد  ويرد اخللف أمر   يرفع واحد خليفة حيكمها،  من ختيارا

  وأن  احلقيقي التغيري  طريق  هلم  ينري  ملن وحيتاجون ثوراهتم إلجناح مشروعا   ملون حي  لقادة  حيتاجون  ي املسلم إن
  اإلسلمية  العقيدة  نور إل املستعمر، الكافر الغرب أذانب واملصاحل، الكفر أهل ظلمات من ليخرجهم بيدهم أيخذ

  ضد  والكفر الباطل ضد احلق هي اآلن لةفاملعاد ،الشريفة النبوية والسنة الكرمي القرآن يف هللا أنزل مبا احلكم وطمأنينة
  هللا رسول  سيدان ا خط على  السري ويف العاملي  رب  لل  اإلخلص ويف اإلميان يفو  اإلسلم  يف  ببساطة احلل و  ،اإلسلم

  اإلسلم؛ يف  احلكم نظام  إبقامة ذراي  ج نقلبيا  ا تغيريا   هلم تجلبف كامل    جناحا   لمي املس ثورات  تنجح ل التغيري يف ملسو هيلع هللا ىلص
 املفاهيم ؛اإلسلم تطبيق ضد تعمل الت  املفاهيم كل  املسلمون ينبذ وأن عمليا   اإلسلم وتطبيق الراشدة اخللفة دولة

 املفاهيم  سيطرة دابر  يقطعواف ...والقوميات والوطنيات يةواجلمهور  والشيوعية  والليربالية  قراطيةوالدمي والرأمسالية العلمانية 
  اإلسلمية  واحلياة اإلسلمية العقيدة أساس  على  العيش عن وأبعدهتم العقول غزت الت  النتنة  الغربية  والثقافة  العلمانية 

  الت  صفات ال ف. والستعباد للغرب التبعية قيود بدون البشرية اتريخ يف ُمشرِفة مشرقة أخرى، زمنية حقبة إل لينتقلوا
  ينضمون  قادة يفوضوا وأن يبحثوا نأ جيب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صحابة كصفات  صفات هي الناس عنه يبحث أن جيب
  أو  يوقعوا  ول  إسلمي  بثوب  العلمان احلكم  يف  ول  السافر  العلمان  احلكم  نظام  يف  ابملشاركة  أيديهم تتلوث  ل  إليهم 

 وحدهتم،  ومزقت أراضيهم قسمت أو أمواهلم  سرقة أو الناس أرواح زهق يف سببا   كانت  خيانية تفاقيات ا يف يشاركوا
  ميوهلم  ول  ا،همجيع املسلمي  بلد يف هخمططات لتنفيذ أداة يوما   يكونوا ول  املستعمر، الكافر  الغرب  عنهم ىيرض ل  قادة 
  مواقف هممواقفو  ،احملرمات رتكابا حيللوا ل قادة ،للكفار والبغض  العداء علقات إل معه علقات هلم توليس

  وفرتة  الطواغيت  حكم فرتة  طوال يسكتوا  ل قادة  ،مأمته قضااي جتاهو  الطواغيت  وضد الظلم ضد ومعروفة مشرفة 
  وضحوا الشريفة  والسنة الكرمي القرآن يف ذُكروا  الذين  املؤمني  ثبات اإلسلم مبدأ على اثبتون قادة ،الغريب ستعمارال

  هبا وأحزا وقادهتا  العلمانية  بنبذ الكفر  لمة ك طمسو  اإلسلم  كلمة إعلء  سبيل يف وأوقاهتم  وأمواهلم  أبنفسهم
  ودولته  وأنظمته بعقيدته مبدأ  لإلسلم حبمله أهله يكذب  ل الذي  الرائد القائد  عن  البحث يف  فاحلل ...ومنظماهتا

 . ابألجيال سينهض  والذي  اآلمال خييب  لن الذي احلقيقي يريالتغ هو هذا ومستقبله؛ واترخيه
 

 كتبته للمكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
 السودان  ية وال – محدي   حممد غادة

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

