الوسط السياسي جسم غريب عن األمة اإلسالمية متاما كغربة كيان يهود
ترتقب األوساط السياسية ف السودان اإلعالن عن تدشني مجعية سرطانية غريبة على مشائل أهل السودان احملبني
للسالم واملسلمني ،مجعية ما وجدت لوال الوسط السياسي املرتزق الذي ال هتمه قيم وال دين وال أخالق وال إنسانية
فقط هو مطيع ملن يدفع أكثر! فتجدهم ف كل املخططات الت تعصف ابألمة ال أيلوهنا خباال .هذه اجلمعية تذكرن
ابجلمعيات الت تكونت ف هناية الدولة العثمانية ومعظمها مبخططات يهود والت أوقعت اجملتمعات ف أبشع حركة
تغريب وتدمري للقيم اإلسالمية بنقلها من جمتمعات إسالمية إىل جمتمعات غربية ،وهذا سبب ما تعيشه املنطقة اليوم من
علمانية وبعد عن شرع هللا.
اجلمعية هي مجعية شعبية للصداقة مع يهود ،بينما نفى جملس الصداقة الشعبية العاملية "حكومي" ،صلته هبذه
اخلطوة ،ورغم ذلك جرى تعميم دعوة ملؤمتر صحفي يعقد السبت للعالن عن تدشني اجلمعية وسط أنباء عن وقوف
رئيس حزب األمة للصالح مبارك الفاضل خلفها ،الفاضل الذي عرف بتأييده القوي لتطبيع العالقات مع يهود ،وذلك
منذ سنوات ،حيث قال ف مقابلة مع صحيفة الشرق األوسط ف شباط/فرباير املاضي (إن أصحاب القضية طبعوا مع
يهود بتوقيع اتفاقية أوسلو ،وتعين القبول بيهود والتعايش مع يهود ف دولة واحدة ،مبا فيهم السلطة الفلسطينية وحركة
محاس ،وقبلوا احلكم الذايت) ،نعم صدق الرجل إنه سالم احلكومات وليس سالم الشعوب ،فكل ما ذكره هو حرب على
ورق ،واألمة تعرف جيدا يهود ،فقد أخربها رهبا بهنم قوم هبت وال صداقة معهم وهم العدو اللدود هلا ولدينها.
وف خطوة دعائية مضللة قالت اجلمعية ف بيان صحفي إن عضويتها وصلت  10آالف ف الداخل واخلارج،
وانتقدت اجلمعية ما أمسته "عصر الدولة البوليسية" ،والتحايل على القوانني إليقاف األعمال املشروعة! ف إشارة لرفض
تسجيلها لدى جملس الصداقة الشعبية العاملية ،وأعلنت عن االستمرار ف العمل رغم منع قيام مؤمترها الصحفي .جملس
الصداقة الشعبية من جانبه يوقع نفسه ف تناقض مزر حيث أعلن أنه مل يشرع ف تكوين مجعية الصداقة السودانية
اليهودية ،وهو ف احلقيقة قبل مجعيات صداقة كل شعوب العامل الت ال تقل عداوة عن يهود! فهناك مجعيات صداقة
أمريكية وأخرى روسية وفرنسية ...ال.
واحلقيقة أن منع اجلمعية من مزاولة عملها هو أمر يثري الدهشة ،فاحلكومة نفسها تربز مؤشرات عديدة بهنا تبحث
عن خمرج لتربير التقارب مع يهود كخطوة مطلوبة من أجل رفع اسم السودان عن قائمة أمريكا السوداء ،وكل ما تناقلته
األنباء عن اجتماعات اخلزي ف ديب للتطبيع مع يهود يفرتض أن يلجم احلكومة عن أي سبب مينع مجعية كهذه ،هذا
الوسط السياسي الذي يفتقد ألدن درجات التمسك ابلقيم واملبادئ اإلسالمية هو جسم غريب عن األمة اإلسالمية
متاما كغربة كيان يهود ألن الوحدة واالندماج مفقودين بني األمة اإلسالمية بوصفها جسدا واحدا ،وبني كيان يهود احملتل
ألرض املسرى ،واملنتهك للرض والعرض ،بل العداء والكره هو السائد ،ألن القرآن الذي لن تبدله األموال السياسية
القذرة ينطق حبقيقة يهود ،أما اتريخ يهود التآمري على اإلسالم فال خيفى على أحد ،وهو مرآة تعكس حقيقة يهود
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وحلكومة الفرتة االنتقالية ومكوين مجعية الصداقة الشعبية بني يهود والسودان نقول :من ال يقرأ التاريخ يفقد
حاضره ،ويضيع مستقبله ،ويصبح غريبا عن أمته مهما طال زمانه ،لكن على العكس ستخلد األمة سياسيني قرأوا
التاريخ ومتسكوا بقيم ومبادئ أمتهم ف عالقتهم مع األعداء ،ونوجز هلوالء الساسة ،فاقدي البوصلة ،قصة من التاريخ
املشرق لساسة األمة العظماء:
ف حزيران/يونيو عام ١٨٩٦م التقى مؤسس الصهيونية السياسية املعاصرة ثيودور هرتزل ابلسلطان عبد احلميد الثاين
ف إسطنبول ،حيث طلب من السلطان السماح هبجرة يهود إىل فلسطني إلنقاذهم من التمييز البشع الذي ميارس
ضدهم ف أورواب والقيصرية الروسية ،مقابل سداد مجيع ديون اإلمرباطورية العثمانية ،فرد عليه السلطان عبد احلميد غاضبا
"ال أستطيع بيع حىت شرب واحد من فلسطني ،ألن هذه األرض ليست ملكا شخصيا يل بل هي ملك للمة اإلسالمية،
وهللا لو قطعتم جسدي قطعة قطعة لن أختلى عن شرب واحد من فلسطني" .من ابع فلسطني اليوم؟ لقد كان السلطان
على علم اتم ابخلطط الصهيونية جتاه فلسطني ،عكس ساسة اليوم الذين ال ينظرون إال حتت أقدام أعدائهم .فقد اطلع
السلطان عبد احلميد على كتاب (الدولة اليهودية) ملؤلفه ثيودور الذي نشر بتاريخ  ١٤شباط/فرباير ١٨٩٦م ،أي قبل
اللقاء بينهما بعدة شهور .وقد بني ثيودور ف كتابه أن "يهود قومية بال وطن وال حتل قضيتهم إال من خالل وطن
جيمعهم وال بد أن يكون هذا الوطن ف أرض هللا املوعودة فلسطني؛ الت وهبنا إايها الرب"! ليت ساستنا يقرأون القرآن
الذي يؤكد زوال دولة يهود ،وهو ف متناول اليد .إن يهود كيان غريب زرع ف قلب األمة اإلسالمية عنوة ،وإنه أشبه
ابلفريوس الذي خيرتق اجلسم فيسبب ف البداية وهنا ف اجلسد لكن ما يلبث اجلسم أن حيرك عناصر الوقاية ث املقاومة
فيبدأ اجلسم يسرتد عافيته ويقضي على الفريوس .ال خوف على األمة اإلسالمية من هذا اجلسم الغريب فليس أمامه إال
أن تلفظه األمة مع كل أصدقائه ومؤيديه.
أخريا هناك مشكلة لدى الطبقة السياسية ف العامل اإلسالمي ،وهي قصر النظر احلاد وعدم احلصول على املعلومات
الصحيحة الصادقة ،إال بعد فوات أواهنا ،وبعد زوال ملكهم؛ فأجهزة الدولة مشغولة مبراقبة املواطن ،وإحصاء أنفاسه،
حىت ال يثور على األوضاع املزرية ،أما ما خيطط للمة ف اخلارج من مكائد ودسائس فهم الداعم واملؤيد هلا مقابل
مصلحة مؤقتة ،وهبذا يتأكد وجوب إقامة صداقة صادقة بني الطبقة السياسية واألمة اإلسالمية ،ولن يكون ذلك إال
بكنس هذه الطبقة السياسية ،صديقة أعداء األمة ،لتنهض األمة من كبوهتا ،وتصحو من سباهتا ،فال بد من قائد رابين
خملص صال ،يكون هدفه مصلحة األمة اإلسالمية ،يدعو للمة وتدعو له ،وجنتمع على مرضاة هللا ف ظل خالفة
راشدة على منهاج النبوة.
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