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 صحفً بٌان

 الخالفة على منهاج النبوة ؛الرعاٌة دولة غٌاب ظل فً دارفور فً القبلً االقتتال

 الدماء السترخاص وٌؤدي أدى

 قتٌلا  801 إلى الجنٌنة مدٌنة ضحاٌا رتفاعا ،م81/8/0208 االثنٌن دارفور غرب أطباء لجنة أعلنت

 دارفور جنوب والٌة وفً. بالمنطقة قبٌلة كوناتوم ،لالرح   العرب بٌن نشب الذي النزاع فً جرٌحاا  811و

 كٌلومتراا  76 تبعد التً ،الطوٌل منطقة فً ،شخصاا  02 من أكثر مقتل فً تسبب ،قبٌلتٌن بٌن أهلً نزاع نشب

 .دارفور جنوب والٌة حاضرة ؛نٌاال مدٌنة عن

 غربها ،دارفور تشهدها زالت ما التً ،الفاجعة األحداث فٌها تندلع التً األولى المرة هً هذه تكن لم

 ضحٌتها راح ،الجنٌنة مدٌنة فً مشابهة أحداث اندلعت ،الماضً العام من ٌناٌركانون الثانً/ ففً ؛وجنوبها

 .اآلالف عشرات ونزوح ،جرٌحاا  72و ،شخصاا  65 من أكثر

 على ،االقتتال على القضاء فً ،السودان حكم على تعاقبت التً الحكومات كل دٌدن هو ،الفشل كان لقد

 االستقطاب بسبب ،الحروب هذه اندالع فً اا رئٌس سبباا  الحكومات هذه بعض كنت لم إن ،القبلً األساس

 ألنها النزاعات هذه على القضاء ٌعتستط لن ،كسابقتها الحكومة هذه أن اننوٌقٌ ،القبلً األساس على السٌاسً

 الغرب سٌاسات تنفٌذ مهمتها ٌلةعم حكومات هً وإنما ،الناس شؤون رعاٌة أساس على تقوم ال حكومة

 .وأمنهم الناس قوت حساب على كان ولو ،بلدنا فً المستعمر الكافر

ُتل   َوَمن  ﴿: تعالى قالف ،المسلمٌن دماء حرم قد اإلسلم إن ق  ِمن ٌَ داً ُمؤ   فٌَِهااً َخالِد َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ اً ُمَتَعمِّ

ُ  َوَغِضبَ 
هِ  ّللاَّ  ٌ ً َعِظٌماً َعَذاب َلهُ  َعدَّ َوأَ  َوَلَعَنهُ  َعَل ِجُعوا الَ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقال ﴾ا ِدي َتر  ِربُ  ،اً ُكفَّار َبع  ُضُكم   ٌَض   َبع 

ض   ِرَقابَ   اإلسلم هو ،واحدة بوتقة فً القبائل هذه وٌصهر ،نهائٌاا  النزاعات هذه على ٌقضً الذي إن .«َبع 

 فجعل ،األسباب ألتفه تتقاتل العربٌة الجزٌرة فً القبائل كانت عندما ،عهده أول فً ذلك فعل لقد ؛وحده العظٌم

 إلى الناس عاد وما. بالتقوى إال وأسود أبٌض بٌن وال ،وأعجمً عربً بٌن فٌها فرق ال واحدة أمة منها

 الدوٌلت هذه مكانها وقامت ،الخلفة ؛اإلسلم دولة هدمت عندما إال القبلً األساس على ٌتقاتلون الجاهلٌة

 .ذمة وال إالا  مؤمن فً ترقب ال التً العمٌلة الهزٌلة ةالكرتونٌ

 دولة ظل فً متحابٌن إخوة ،اإلسلم بوتقة فً وصهرها األمة لتوحٌد ٌسعى الذي ،التحرٌر حزب إن

 جذور على بالقضاء ،النزاعات هذه على القضاء على القادر وحده ،النبوة منهاج على الثانٌة الراشدة الخلفة

 األمن توفٌر الرعاٌة هذه ومن ،األمة شؤون رعاٌة الدولة على توجب التً اإلسلم أحكام اسأس على المشاكل

لَ  أَنَّ  َوَلو  ﴿: سبحانه القائل هللا منهج وفق إال تكون ال التً الكرٌمة الحٌاة توفٌر مع ،الرعاٌا لجمٌع واألمان  أَه 

ا آَمُنوا ال قَُرى َقو  َنا َواتَّ ِهم   َلَفَتح   ٌ َماءِ  ِمنَ  ات  َبَركَ  َعَل ِض  السَّ َر  ُبوا َوَلِكن   َواْل  َناُهم   َكذَّ ِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما َفأََخذ  ك  ٌَ﴾. 

 خلٌل( )أبو عثمان إبراهٌم

 السودان والٌة فً التحرٌر لحزب الرسمً الناطق
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