بسم اهلل الرحمن الرحيم
كلمة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
بمناسبة افتتاح مؤتمر
"طوق النجاة :رؤية إسالمية صادقة حول المعالجات الصحيحة لمشاكل السودان دون انتكاسات الربيع العربي"
الذي عقد في السودان بمناسبة ذكرى هدم الخالفة
السبت 04 ،رجب الفرد 5441هـ الموافق  04أيار/مايو 4054م
احلمد ﵁ والصالة والسالم على رسول ا﵁ وعلى آلو وصحبو ومن وااله ،وبعد،
إىل سودان اإلسالم العظيم ...إىل سودان مسجد ُدنْ ُقال أول مسجد خطو ادلسلمون األوائل يف السودان ...إىل
سودان الفتح اإلسالمي الكبري يف عهد اخلليفة عثمان رضي ا﵁ عنو حيث أمر وايل مصر أن يُدخل نور اإلسالم إىل

السودان ،فأرسل جند اإلسالم بقيادة عبد ا﵁ بن أيب السرح ،وبعد مواجهات حول ُدنْ ُقال ،دخل السودان من جهة
النوبة مشاالً صلحاً باتفاقية البقط مع صاحب "ادل َقَّرة" يف النوبة سنة ٖٔى  ،وكان من بنودىا االعتناء مبسجد دنقال...
َ
إىل سودان ادلأمون اخلليفة العباسي حيث اشًتى بعض ادلسلمني أرضاً يف النوبة ،فاعًتض كبري النصارى على صحة البيع

قائال إن البائع النصراين ىو من رعيتو ،فال جيوز لو بيع أرضو إال بإذنو وىو مل يأذن ...فرفعت القضية إىل اخلليفة

ادلأمون ،فأحاذلا للقضاء ،فحكم بأن مالك األرض ميلك التصرف يف أرضو دون إذن كبري النصارى ألنو ليس عبداً عنده

ُمينع من التصرف فيما ميلك ،وصدق عمر رضي ا﵁ عنو" :مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا ،"...وقد
كان ذلك احلكم العادل سبباً يف دخول عدد كبري من النصارى يف اإلسالم ،ألمهم رأوا أن اإلسالم ال ميي يف احل بني
كبري وصغري ،فال يُظلم عنده أحد ،وىكذا انتشر اإلسالم بتسارع بفضل ا﵁ سبحانو حىت مأل كل السودان :من مشالو

إىل جنوبو ومن شرقو إىل غربو ...إىل سودان العثمانيني حيث أصبحت السودان والية واحدة ىي ومصر سنة
ٕٔ ...ٔ2مث إىل السودان اجملاىد ضد اإلجنلي يف عدوامهم على السودان بقيادة كتشنر حيث استمر ذلك العدوان حنو

عشرين سنة منذ  ٔ28ٙفاحتل اإلجنلي أم درمان واخلرطوم  ٔ282مث كردفان ٓٓ ،ٔ8واستمرت دارفور يف ادلقاومة
حىت سنة  ٔ8ٔٙعندما استشهد البطل التقي القوي "علي بن دينار" وايل دارفور ذلك العامل اجملاىد الذي كان لو
الفضل يف إصالح ميقات ادلدينة وأىل الشام "ذي احلليفة" وإنشاء اآلبار لسقاية احلجيج اليت ال زالت تسمى بامسو
حىت اليوم "ابيار علي"...
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إىل كل ىؤالء الذين أضاؤوا السودان بإميامهم وعلمهم وجهادىم ...وإىل ىذا اجلمع الكرمي يف مؤمتركم ادلبارك...
أحيي بتحية اإلسالم ،فالسالم عليكم ورمحة ا﵁ وبركاتو.
أيها األخوة الكرام :بعد ذلك التاريخ ال اىر ادلضيء استمر االستعمار ادلباشر من إجنلًتا عدوة اإلسالم وادلسلمني
أربعني سنة أخرى ،وىكذا مكثت االستعمار اإلجنلي ي ادلباشر يف السودان ستني سنة منذ العدوان اإلجنلي ي سنة
بعد كان االستعمار غري ادلباشر السياسي والثقايف وانتشار القيم الرأمسالية العفنة،
ٔ28ٙم حىت سنة ٔ8٘ٙم ...ومن ُ

وصراع االستعمار القدمي واجلديد ،إجنلًتا وأمريكا ،على السودان ،حىت انتهى ادلطاف بالسودان البلد الطيب الطاىر إىل

أن ُميَّق جسمو ،فيفصل جنوبو عن مشالو باتفاقية نيفاشا الباطلة القاتلة ،وبرعاية أمريكا االستعمارية ...ولو وقف األمر
كفار مستعمرون يُهمهم مت ي بالد ادلسلمني ...لكن األدىى واألمر أن نظام احلكم يف السودان
عند ىذا احلد ،لقلنا ٌ
أقر بأن تلك االتفاقية باطلة قام هبا
بدافع من أمريكا قد بذل الوسع يف إجراء ادلفاوضات واتفاقية نيفاشا ،ويا ليتو ّ

والغشاوة على بصره ...لكنو ع ّد مت ي البالد نصراً ،وع ّد اتفاقية نيفاشا عنوان ىذا التم ي  ،ع ّدىا عمالً عظيما! وىكذا
ول اللَّ ِو :
تغريت القيم ،وانقلبت ادلفاىيم ،وصدق رسول ا﵁  فيما أخرجو ابن ماجو َع ْن أَِيب ُىَريْ َرَة ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
الص ِ
ِ
ِ
« َسيَأْتِي َعلَى الن ِ
ْخائِ ُن،
ب فِ َيها َّ
َّاس َسنَـ َو ٌ
اد ُقَ ،ويُـ ْؤتَ َم ُن فِ َيها ال َ
اع ُ
ات َخ َّد َ
ات ،يُ َ
بَ ،ويُ َك َّذ ُ
ص َّد ُق ف َيها الْ َكاذ ُ
الرويبِ َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الر ُج ُل التَّافِهُ فِي أ َْم ِر ال َْع َّام ِة».
ضةُ؟ قَ َالَّ « :
يلَ :وَما ُّ
الرَويْبِ َ
ينَ ،ويَـ ْنط ُق ف َيها ُّ َ ْ
َويُ َخ َّو ُن ف َيها ْاألَم ُ
ضةُ» ،ق َ
أيها المسلمون :إن احلكام اليوم وقد رأوا صحوة األمة ،وأمها تريد مبعث ع ىا ،اخلالفة الراشدة ،يف ىذه الفًتة

يدعو احلكم يف السودان إىل حوار للبحث عن احللول الوسط على الطريقة الرأمسالية حبجة إنقاذ السودان ،وىي يف
احلقيقة إلنقاذ الطبقة احلاكمة من سوء ما صنعت ،وطوي جرائمها كأن مل تكن ...يدعون إىل حوار مع النظام نفسو
الذي مَّق البالد وألقى بذرة االنفصال يف أرض السودان ،وما بني سطور اتفاقية الدوحة بشأن دارفور ينط بذلك .إن

د واءنا أيها األخوة من الداء الذي نعانيو ىو يف شرع ا﵁ ،يف نظام اخلالفة ،وليس يف حوار تدفع إليو أمريكا وأعوامها حلل
وسط يفضي إىل غري دين ا﵁ ،بل إىل سوء من الشرق وسوء من الغرب ،فيُخلطان معاً لينتجا نظاماً شاذاً مشوىاً ،ميقتو
ا﵁ ورسولو وادلؤمنون ...وما ىو جا ٍر يف بالد ادلسلمني اليوم من أحكام ينط بذلك.
إن احلل دلشاكلنا ليس رلهوالً ،وال ىو نظريات بعيدة عن التطبي  ،بل ىو مسطور يف كتاب ا﵁ سبحانو ويف سنة

رسول ا﵁  ،وبإمجاع صحابتو رضوان ا﵁ عليهم ...إمها أحكام شرعية تنري الظالم ،سار عليها ادلسلمون قروناً فكانوا
الدولة األوىل يف العامل ،تنشر اخلري ليس يف ربوعها فحسب ،بل يف ربوع العامل ...أفال يتساءل أحدكم بعد ذلك :دلاذا

تستغيث بضع نسوة يأسرىن ملك السند فيجيب زلمد بن القاسم استغاثتهن ،وينطل جبيش ادلسلمني بأمر اخلليفة،
فيؤز عرش ملك السند ويفك أسرىن ويفتح السند واذلند ويضيء باإلسالم تلك البالد ،دلاذا تلك االستغاثة يُستجاب
ّ
ذلا جبيش يفك أسرىن ويفتح تلك البالد بنور اإلسالم ،واليوم تستغيث النساء واألطفال والشيوخ يف ميامنار بورما وىي
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على مرمى حجر من بنغالدش فال يستجيب لتلك االستغاثات أحد؟! مث أال يتساءل أحدكم دلاذا كانت صيحة امرأة
ظلمها رومي فتنادي وامعتصماه ،فتصل مسامع اخلليفة ،فيقود جيشاً ينتقم ذلا ممن ظلمها ،ويفتح عمورية قرب أنقرة
اليوم ،وكانت من أمنع وأحصن مدن الروم ...دلاذا ىذه الصيحة حترك جيشاً ،واليوم صيحات وصيحات من شيوخ
ونساء وأطفال يف أفريقيا الوسطى وىي على مرمى حجر من السودان ،ولكن دون استجابة للصيحات ودون جيش

يتحرك إلنقاذىم؟! دلاذا أيها ادلسلمون؟ أليس ذلك ألن اخلليفة الذي يُقاتل من ورائو ويُتقى بو ويرعى شئون األمة ،ىذا
اخلليفة غري موجود؟ أليس األمر ىكذا؟ أال يدرك ذلك كل صاحب بصر وبصرية؟ أليس مبعث ع ادلسلمني ىو إقامة

اخلالفة؟ أليست قضية ادلسلمني ادلصريية ىي اخلالفة؟ أليس من مات وليس يف عنقو بيعة خلليفة حيكم بشرع ا﵁ ،فإنو
ميوت ميتة جاىلية؟ أليس ىذا فرضاً وأي فرض؟ ىكذا أيها ادلسلمون ،فإن أمرنا ال يصلح إال مبا صلح بو أولو ...دولة

حتكم باحل وتطب اإلسالم بالعدل ،خالفة على منهاج النبوة تسري مسرية اخلالفة األوىل ،تطب اإلسالم يف الداخل،

وتنطل جيوشها لنشر اإلسالم يف اخلارج...
أيها المسلمون :إننا ندرك أن ىناك من يقول :ح ب التحرير حيلم بإقامة اخلالفة ،وىي ىذه األيام مستحيلة!
َّ ِ
ين َء َامنُوا ِم ْن ُك ْم
ُ
وجنيب :ىل ح ب التحرير حيلم وىو يتلو وعد ا﵁ باالستخالف دلن آمن وعمل صاحلاً ﴿ َو َع َد اللَّهُ الذ َ
ض َكما استَ ْخلَ َ َّ ِ
ات لَيستَ ْخلِ َفنـ ِ
و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم﴾؟ وىل ح ب التحرير حيلم وىو يقرأ
َّه ْم في ْاأل َْر ِ َ ْ
ُ
الصال َح َ ْ
ف الذ َ
َ
حديث رسول ا﵁  بعودة اخلالفة من جديد بعد ىذا احلكم اجلربي «...ثُ َّم تَ ُكو ُن َج ْب ِريَّةً ...ثُ َّم تَ ُكو ُن ِخ َالفَةٌ َعلَى
حل أو
ِم ْنـ َه ِ
اج النُّبُـ َّوةِ»؟ ...وحنن ندرك أيضا أن ىناك من يقول :إن ح ب التحرير ال بضاعةَ لو إال اخلالفة ،حيث َّ
ف لو غريُىا  ...ىكذا! نعم أيها ادلسلمون إن اخلالفة ىي البضاعةُ
ارحتل ال ينط إال باخلالفة ،ال يعرف غريىا ،وال إلْ َ
وحت ُّد احلدود ،وتفتح الفتوح باحل  .ىي اليت َشَرع ادلسلمون هبا
والصناعة ،ىي حافظةُ الدين والدنيا ،هبا تقام األحكامُ ،

قبل أن يشرعوا بتجهي رسول ا﵁  ودفنو صلوات ا﵁ وسالمو عليو ،على أمهية ذلك وعظمتو ،وكل ذلك لعظم
ِ
كبار الصحابة أن االشتغال هبا أوىل من ذلك الفرض الكبري :جتهي الرسول  ...نعم إن
اخلالفة وأمهيتها حيث رأى ُ
اخلالفة ىي العُّ وادلنعة ،ىي اليت تقضي على دولة يهود وتعيد فلسطني كاملة إىل ديار اإلسالم ،ىي اليت تقضي على

سلطان اذلندوس يف كشمري ،وتنهي حكم الروس يف الشيشان والقفقاس وتتارستان ،ىي اليت تقضي على احتالل الصني

كل بالد اإلسالم إىل أصلها
لًتكستان الشرقية ،ىي اليت تعيد القرم إىل أصلها ،ج ءًا من دولة اخلالفة ،ىي اليت تعيد َّ
وفصلها ...وىي اليت تقطع يد أمريكا وبريطانيا وفرنسا من العبث يف بالد ادلسلمني ،وتردىا إىل عقر دارىا إن بقي ذلا
عقر دار ...اخلالفة ىي اليت تنشر األمن واألمان يف الشام وىي اليت متنع متُّق العراق ،وتعيد ما فُصل من السودان،
وتعيد اللحمة إىل الصومال ،وت يل احلدود والسدود اليت رمسها الكفار ادلستعمرون من أطراف ا﵀يط اذلادي حيث
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إندونيسيا ومالي يا إىل شواطئ األطلسي حيث ادلغرب واألندلس .إمها اليت تنشر العدل واخلري ،وتُع اإلسالم وادلسلمني،
وتقطع دابر الظلم والشر ،وتُذل الكفار ادلستعمرين...
كل ىذا؟ أتصنع النصر وتدفع اذل مية؟ ونقول نعم ،يقول هبذا ربنا سبحانو وتعاىل
تفعل اخلالفة َّ
وقد يقول قائلَ :أو ُ
أحكامو،
ونصر ا﵁ِ احل ال يكون إال بإقامة دولة اإلسالم اليت تقيم
ص ْرُك ْم َويُـثَبِّ ْ
ص ُروا اللَّهَ يَـ ْن ُ
﴿إِ ْن تَـ ْن ُ
َ
ت أَقْ َد َام ُك ْم﴾ُ ،
ت ،فاحًتمها أصدقاؤىا وىاهبا أعداؤىا .ويقول هبذا رسولو صلى ا﵁ عليو
فإذا أقيمت نصرىا ا﵁ سبحانو،
ورسخت وعّ ْ
ْ
وآلو وسلم« :اإلمام ُجنَّة يُقاتل من ورائه ويُتقى به» فاخلليفةُ واخلالفة ُجنة ،أي وقاية ،ومن كانت لو وقاية ،فهو بإذن
يقًتب منو أعداؤه .وينط هبذا تاريخ اخل الفة ،فأين
ا﵁ منصور يف النهاية ،ال تضيع حقوقو ،وال بالده ،وال جيرؤ أن
َ
بي نطة وصوجلامها؟ وأين ادلدائن واألكاسرة؟ مث من َّ
مد الصوت بالتكبري يف تلك البقاع ادلمتدة على طول األرض وعرضها
من ا﵀يط إىل ا﵀يط لوال دولة اإلسالم وجند اإلسالم وعدل اإلسالم؟ ...فاخلالفة ىي مبعث ع ادلسلمني ،وسبيل
مهضتهم ،وعنوان وحدهتم ...فيها فوزىم يف الدنيا وفوزىم يف اآلخرة ،وذلك ىو الفوز العظيم ...ىذا ىو احل أيها
شاء وهو الْع ِزيز َّ ِ
ادلسلمون ،ودلثل ىذا فليعمل العاملون ﴿ويـومئِ ٍذ يـ ْفرح الْم ْؤِمنُو َن*بِنَ ْ ِ
يم﴾.
ص ُر َم ْن يَ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ص ِر اللَّه يَـ ْن ُ
ََْ َ َ َ ُ ُ
الرح ُ
ويف اخلتام ،فإين أذكركم بثالثة أحداث يف ىذا الشهر احلرام شهر رجب الذي ينعقد مؤمتركم فيو ،فيها عظة وعربة
لكل من كان لو قلب أو ألقى السمع وىو شهيد ..احلدثان األوالن أضاءا الدنيا بفضل من ا﵁ ونعمة ،أما األول فهو:
حادث اإلسراء وادلعراج الذي أكرم ا﵁ بو رسولو  بعد وفاة زوجو أم ادلؤمنني خدجية رضي ا﵁ عنها مث وفاة عمو أيب
طالب الذي كان يعينو أمام قريش ..واحلادث الثاين ىو اإلذن من ا﵁ سبحانو لرسولو  بطلب النصرة إلقامة دولة
اإلسالم ،وتطبي حكم ا﵁ يف األرض ،فاستجاب األنصار ،وأقيمت دولة اإلسالم ،وأشرقت األرض باخلري والعدل.
وأما احلدث الثالث فقد جاء بالظالم بعد النور ،حيث تآمر اإلجنلي مع عمالئهم خونة العرب والًتك ،تآمروا على
اخلالفة يف اسطنبول فقضوا عليها ،ومن مث ُمِّقت بالدنا شر مم ق ،وأصابنا من جراء ذلك ما ىو شاىد على مآسينا
ادلتت الية ...فهلم أيها ادلسلمون إلزالة ىذا الظالم الطارئ ،وإعادة نور اخلالفة من جديد ،فنستظل يف الدنيا براية
العُقاب ،راية رسول ا﵁  ،ونستظل يف اآلخرة بظلو سبحانو يوم ال ظل إال ظلو ،ونكون إن شاء ا﵁ مع الذين قال ا﵁
فيهم ﴿فِي م ْقع ِد ِ
ص ْد ٍق ِع ْن َد ملِ ٍ
يك ُم ْقتَ ِد ٍر﴾...
َ َ
َ
والسالم عليكم ورمحة ا﵁ وبركاتو.
الرابع من رجب ٖ٘ٗٔى ٕٓٔٗ/٘/ٖ -م
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