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 األمـريكي لتفتيت ما تبقى من الســودان المخطط
 الثانية... في نسخته 

 شالهوسائله وأساليبه وكيفية إف
مًأُعلنًرمسيااًعنًانفصالًجنوبًالسودان90/97/1933ًيفًيومًً

ًاملخططً ًجناح ًبذلك ًلتدشن ًعنصري، ًجهوي ًأساس ًعلى ًدويلة وإقامة
ً-األمريكيًلتمزيقًالسودانًيفًنسختهًاألوىل،ًحيثًصّرحتًسوزانًرايس

(ً ًقائلة: ًجبوبا ًاجلنوب ًانفصال ًاحتفالت ًيف ًأمريكا ًوفد ستقاللًارئيسة
(.1411ًيأتًكهديةًلكنهًُأخذًعنوة(،ًصحيفةًالصحافةًالعددً)اجلنوبًملً

أغرىًضعفًاحلكومةًوتنفيذهاًلتفاقيةًنيفاشا،ًوكذلكًهتافتًقوىًاملعارضةً
للوصولًإىلًالسلطةًبأيًمثن،ًأغرىًأمريكاًإلسراعًاخلطىًيفًخمططهاًلتمزيقً

وبًالسودان،ًفقدًأقامًجيشًاحلركةًالشعبيةًقطاعًالشمالًيومًانفصالًاجلن
باآللياتًالثقيلةًيفًمدينةًالكرمكًبوليةًالنيلًاألزرق،ًوصرّحً عسكرياًا عرضاًا
ًدعاةً ً)حنن ًقائالا: ًبالشمال ًالشعيب ًاجليش ًقوات ًقائد ًبادي ًأمحد اللواء
سالم،ًلكنًإذاًمتًإرهابناًباحلربًسنقودهاًومنّزقًالسودانًاملتبقي(ًصحيفةً

ًم.39/97/1933الصحافةً
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بًاألولًللرئيسًعلىًعثمانًحيثًقالًإنًهذاًاملخططًأّكدهًالنائ
ًدولًا ًالشروقًًهنالك ً)شبكة ًالسودان ًلتمزيق ًخمططاا ًتقود ًوإقليمية عاملية

م(،ًوقدًذهبًوزيرًالثقافةًواإلعالمًأمحدًباللًعثمانًأبعد31/91/1931ً
منًذلكًيفًربطهًللمخططًباتفاقيةًنيفاشاًعندماًصرّحًلربنامجًمؤمترًإذاعيً

ً ًاإلذاعة ًبثته ًالذي ًاجلمعة ًيوم ً)هنالك37/91/1931ًالسودانية ًقائالا: م
ًإىلً ًمرتكزاا ًدويالت ًمخس ًإىل ًالسودان ًتقسيم ًيستهدف ًخارجي خمطط

ًانفصالًاجلنوب(.
إنًأمريكاًومنًورائهاًبريطانياًوفرنساًيفًسعيهاًلتمزيقًالسودانًملً
اًولنًتستخدمًقواتًاملارينزًولًبوارجهاًاليتًجتوبًالبحارًواحمليطات،ًلكنه

استخدمتًوتستخدمًأدواتًمنًبينًجلدتناًويتكلمونًبألسنتنا،ًوليسًأدلً
ًعلىًذلكًمنًجناحهاًيفًفصلًاجلنوبًعربًأبناءًالسودان.

 وسائل أمريكا لتنفيذ مخططها اإلجرامي لتمزيق السودان:
ًهي:ً ًالسودان ًلتفتيت ًاإلجرامي ًخمططها ًلتنفيذ ًأمريكا ًوسائل إن

رضة السودانية ودويلة جنوب السودان )الحكومة وحركات التمرد والمعا
ًوذلكًكماًيلي:ًوالمنظمات السياسية الدولية واإلقليمية(
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 الحكومة: :أولا 
تعتربًحكومةًالسودانًأهمًوسائلًأمريكاًيفًخمططًمتزيقًالسودان،ً
ًجنوبً ًيف ًاجلهاد ًرايات ًورفعت ًاإلسالم، ًبشعارات ًاإلنقاذ ًبدأت فقد

الصعيدًالعسكري،ًفانكمشًالتمردًًالسودان،ًوحققتًانتصاراتًباهرةًعلى
ًختّلتًعنًشعاراتً ًاحلكومة ًلكن ًواجملاهدين، ًاجليش ًبفعل ًيندثر ًأن وكاد
اإلسالمًوفّرطتًيفًتلكًالنتصارات،ًونّكستًراياتًاجلهادًإلًيفًامللماتً
ورفعتًراياتًالستسالمًحتتًمسمىًالسالم،ًفوقّعتًعلىًاتفاقيةًنيفاشاً

(ًجلنوبًالسودانًوملنطقةًأبيي،ًوأعطتًحقًاليتًأعطتً)حقًتقريرًاملصري
ًحتتً ًاألزرق ًوالنيل ًكردفان ًجنوب ًيف ًاملسلمني ًقضايا ًيف ًالكفار تدّخل

ًمسمىًاملشورةًالشعبية!!!
لقدًوقّعتًاحلكومةًعلىًاتفاقيةًنيفاشاًففصلتًاجلنوبًوهّيأتًكلً
ًاليقنيً ًعلم ًتعلم ًوهي ًالسودان( ًللمشروعًاألمريكيً)متزيق ًالسودان أرجاء

ًأمامًنت ًالبشري ًعمر ًالرئيس ًعن ًالسودانية ًالفضائية ًنقلت ًهذه؛ ًفعلتها ائج
لقد َعرَّضنا وحدة )مًقوله:19/90/1939ًجلسةًجملسًالوزراءًيومًاخلميسً

ًأعملتً(البالد للخطر مقابل تحقيق السالم عن طريق انفصال الجنوب ًنعم .
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ًفبانفصالًاجلنوبًأرستًاحلك ًالتمزيقًيفًالبلد. ًماكينة ًأخطرًاحلكومة ومة
ً ًاحلديث، ًالسودان ًتاريخ ًيف ًالسودانًسابقة ًأقاليم ًوحدة ًتكون ًأن وهي

ً.طوعية
ًاشتملتًعليهًاتفاقيةًاخليانةً"نيفاشا"،ًاليتًأصبحتً إنًأخطرًما

ًكسرهاًلعظمةًظهرًالبلدًوِصَمامًأمانًوحدة1991ًدستورااًيفًالعامً م،ًهو
لصوص؛ًمتمرديًحيثًبدأتًمبساواتهًبقطّاعًالطرقًوالً-اجليشً-السودان

اجليشًالشعيبًلتحريرًالسودان،ًواعتبارًأنًاجليشًواملتمردينًيشكالنًعلىً
(ً ًاملادة ًنّصت ًحيث ًالسودانية، ًاملسلحة ًالقوات ًاملساواة ًمن344ًقدم )

تظل القوات المسلحة )مًعلى:1991ًنتقايلًلسنةًلدستورًمجهوريةًالسودانًا
لة وتكون قوات مسلحة نظامية السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفص

واحترافية وغير حزبية، وتعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية 
ًوحداتً(السودانية ًاجليشًالسوداينًوإنشاء ًيفًتصفية ًيُبدأ ًفرضتًأن ًمث ،

مشرتكةًمدجمةًمنًالطرفنيً)احلكومةًواملتمردين(ًبالتساويًعلىًأساسًعقيدةً
ًتشكل ًجديدة ًإىلًًعسكرية ًالستفتاء ًللجيشًاجلديدًيفًحالًإفضاء نواة

ًالوحدة!
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ًالذيًوقعتهًاحلكومةًمتناغمااًمعًخوفهاًمنً وبسيناريوًالرعبًهذا
اجليشًبوصفهًمصدرًاخلطرًعليهاًعنًطريقًالنقالباتًالعسكرية،ًوحىتًلً
تصيبًاحلكومةًقارعةًالذينًسبقوها،ًورجاءةًأنًتكونًاإلنقاذًخالدةًخملدةً

الشرطةًًواستبدالاحلكم،ًسارتًاحلكومةًيفًتصفيةًاجليشًوإضعافهًًيفًُسّدة
اليتًيعلمًاجلميعًأنًعملهاًغريًعملًاجليش،ًفانكسرًبهًوقواتًجهازًاألمنً

ً ًعام ًيف ًالتمرد ًقوات ًووصلت ًالبلد، ًاخلرطوم،1992ًظهر ًالعاصمة ًإىل م
يفً ًمًروابةًواحتلتًأبوًكرشولًوماًحوهلا.أىلًإم17/94/1931ًوقريباًا

ًالسودانً ًلتمزيق ًاألمريكي ًللمشروع ًخدمتها ًيف ًاحلكومة ًدور إن
ًلقبولً ًالناس ًوهتيئة ًلبنودها ًوتنفيذها ًنيفاشا ًاتفاقية ًتوقيع ليسًقاصرااًعلى
ًمقياساًا ًوجعلتها ًواجلهويات، ًالقبليات ًبتكريس ًقامت ًبل ًالسيئة، نتائجها

،ًوسلحتًلتويلًالوظيفةًالعامة،ًوشجعتًاملسئولنيًعلىًالستعانةًبقبائلهم
جمموعاتًقبليةًعلىًحسابًاألخرىًنكايةًيفًحركاتًالتمرد،ًفحصدناًمثارًً
ًيفً ًاألزرق ًوالنيل ًودارفور ًكردفان ًيف ًجتري ًالدماء ًمن ًشاللت ًذلك كل
ًكاملًلسلطانًالدولةًومفهومًرعايةًالشؤون؛ًالذيًيوجبًعلىًالدولةً غياب

ًتوفريًاألمنًلًالحنيازًلفئةًعلىًحسابًاألخرى.



 

7 

 

ًمجيع ًالساعيًًإن ًاألمريكي ًللمشروع ًالسودان ًهيأت ًاملظامل هذه
ًلستبدالًدويالتًجهويةًوعرقيةًوحىتًقبليةًبالدولةًالوطنية!!!

 ثانياا: حركات التمرد )الجبهة الثورية(:
ًالسودانً ًيف ًاحلرب ًطريف ًجبر ًاإليقاد ًمنظمة ًأمريكا استخدمت

ًالس ًمتزيق ًمشروع ًعلى ًللتوقيع ًواحلكومة( ًالشعبية ً)اتفاقيةً)احلركة ودان
ًالالعبًاألساسًمنًخلفًالكواليسًومنًأمامهاً ًوكانتًأمريكا نيفاشا(،
ًاإليقاد،ً ًحتتًمسمىًشركاء ًوفرنسا ًبريطانيا ًوخباصة ًالدولًاألوروبية ومعها
غريًأنًبريطانياًوفرنساًأدركتاًًأثناءًجولتًالتفاوضًالطويلةًاليتًبدأتًمنذً

م1991ًاإليقاد،ًوانتهتًيفًالعامًمًبالتوقيعًعلىًإعالنًمبادئ3007ًالعامً
ًأنًأمريكاًقدًاستأثرتًجبنوبًالسودان،ًلذلكً بتوقيعًاتفاقًنيفاشا،ًأدركتا

م.1991ًشرعتاً)بريطانياًوفرنسا(ًبدعمًحركاتًالتمردًيفًدارفورًمنذًالعامً
ًكلًحماولتًتسويةًقضيةًدارفورًسياسياا،ًحىتً واستطاعتًأمريكاًأنًتعرقل

فيها،ًصرّحًخليلًإبراهيم؛ًزعيمًحركةًالعدلًواملساواةًًلًيكونًألوروباًدورً 
ًيفً ًاجلزيرة ًلقناة ً)إنًهنالكًجهات93/91/1939وقتها ً-ملًيسمها-ًم

تضغطًلكيًلًيكونًهناكًاتفاقًبنيًاحلكومةًوحركته(،ًمثًصرّحًأيضااًيفً
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مًيفًأولًمقابلةًلهًبعدًطردهًمن12/1/1939ًمقابلةًلهًمعًراديوًدبنقاًيفً
ً)إن ًدارفورًًتشاد: ًقضية ًلوضع ًيسعى ًغرايشن ًسكوت ًاألمريكي املبعوث

ًاألوسطً ًالشرق ًصحيفة ًالسودان(، ًجلنوب ًالستفتاء ًإلجراء ًيتفرغ حىت
ًم.10/1/1939

مًدعمت1933ًوبعدًأنًضمنتًأمريكاًانفصالًاجلنوبًيفًالعامً
مًبنيًاحلكومةًوحركة34/97/1933ًبقوةًاتفاقًالدوحةًالذيًمتًتوقيعهًيفً

ًوا ًحكمًالتحرير ًعلى ًوليات( ً)مخس ًدارفور ًإقليم ًحصل ًومبوجبه لعدالة،
ًالدوحةً ًاتفاق ًمن ًأمريكا ًجعلت ًوقد ًلحقاا، ًلنفصاهلا ًيهيئ ًموسع ذايت
صيغةًتشكلًأساسااًللحلًجيبًأنًتدخلًفيهاًمجيعًاحلركاتًاألخرىًغريً
ًباألعمالً ًالقائم ًصرّح ًالثالث(، ًاألساسية ًاحلركات ً)وهي ًعليه املوقعة

يفًالسودانًجوزيفًستافوردًيفًمؤمترًصحفيًبالسفارةًاألمريكيةًاألمريكيً
ً ًيوم ًدعم13/94/1931ًباخلرطوم ًيف ًمستمرة ًاألمريكية ً)اإلدارة ًقائالا: م

وثيقةًالدوحةًباعتبارهاًمتثلًخارطةًالطريقًللحلًالسلميًباإلقليم(ًصحيفةً
ًم.11/4/1931اخلرطومً
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ًالًر ًاحلركات ًعلى ًالضغوط ًمتارس ًأمريكا ًبدأت ًإلجبارهاًمث افضة
ًوالتعتيمً ًوالتصفيات ًالسياسي ًبالضغط ًفقامت ًالدوحة، ًوثيقة ًيف للدخول

مًاستطاعتًأن33/33/1933ًعالميًعليهاًبلًوشّقهاًإلضعافها،ًويفًإلا
ًكيانًمسّلحًجديدًحتتًقيادةً جتمعًحركاتًالتمردًاألساسيةًيفًدارفورًيف

ًا ًالثورية ًقطاعًالشمالًمبسمىً)اجلبهة ًالشعبية ًومتًالتوقيعًاحلركة لسودانية(،
ًكردفان،ًوهيًمركزًنفوذًاحلركةًالشعبيةً ًكاوداًجبنوب علىًإنشائهاًيفًمنطقة
ًقطاعً ًالشعبية ً)احلركة ًاجلديد ًاملسّلح ًالكيان ًضم ًحيث ًالشمال، قطاع
الشمال،ًحركةًالعدلًواملساواةًبزعامةًجربيلًإبراهيم،ًوحركةًحتريرًالسودانً

يرًالسودانًجناحًعبدًالواحدًحممدًنور(،ًجناحًمينًأركوًمناويًوحركةًحتًر
ًالسودانً ًجنوب ًدويلة ًرعاية ًاجلديد ًالكيان ًهذا ًإنشاء ًعلى ًساعد وقد

ًا ًبعد ًدارفور ًونشرًلحلركات ًاحلدود ًمراقبة ًعلى ًوتشاد ًالسودان ًبني تفاق
قواتًمشرتكةًحلراسةًاحلدود،ًوقطعًخطوطًاإلمدادًعنًهذهًاحلركاتًاليتً

ًاجتهتًحنوًدويلةًاجلنوب.
إنًاجلبهةًالثوريةًالسودانيةًتعتربًأداةًأمريكاًالرئيسةًمعًاحلكومةًيفً
ًعسكريةً ًبأعمال ًالقيام ًخالل ًمن ًالسودان، ًمن ًتبقى ًما ًلتمزيق خمططها
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مًباجتياحًمناطقًالسميحًواهلل17/94/1931ًًلفتةًللنظر؛ًمثلًقيامهمًيفً
ًكرشول،ًمثًاختاذًهذهًاألعم الًالعسكريةًكرميًومدينةًأمًروابةًواحتاللًأبو

أداةًلتنصيبهمًطرفااًأصيالاًيفًالتسويةًالشاملةًالقادمةًلكلًقضاياًالسودان،ً
هذه التسوية التي هي في حقيقتها تمزيق السودان بفكرة الحكم الذاتي لكل 
أقاليمه؛ وهو ما ورد في وثيقة الدوحة لدارفور وبفكرة الوحدة الطوعية ألقاليم 

يًاخلاصًلدارفورً)داينًمسيث(ًأمامًعددًمنًصرّحًاملبعوثًاألمريكً.السودان
(ً ًإيستًألربتًردااًعلىًسؤالًقائالا: ًكنيسة حتالفًالناشطنيًوالطالبًيف

ًجبهاتً ًعلى ًاحلكومة ًتقاتل ًمتمردة ًمجاعات ًعن ًعبارة ًالثورية اجلبهة
ًوأنهً ًبالقوة، ًباحلكومة ًاإلطاحة ًلنًنؤيد ًبأننا ًإليهم ًحديثنا ًوّجهنا متعددة،

ًمعًاحلكومةًيفًاجتاهًاملفاوضاتًعلىًأساسًاتفاقًينبغيًعليهمًأنًي عملوا
ًاملاضي ًالعام ًمن ًيوليو ًالدوحة ًيف ًوقع ًالذي ًالحتادًالسالم ًصحيفة )

ً.م31/1/1931
ًالسودانيةًلسنةً ًالثورية مًيف1931ًوينصًالنظامًاألساسيًللجبهة

قاليم إقرار الوحدة الطوعية لجميع أ)فصلهًالثاينًالنقطةًالرابعةً)املبادئ(ًعلى:ً
ًهوً(السودان ًالسودانية ًالثورية ًاجلبهة ًبلًإنًأكربًعملًسياسيًقامتًبه ،
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ً ًاملعارضة ًالسياسية ًالقوى ًبعض ًمبشاركة ًالفجرًعإعالهنا ًمبيثاق ًيسمى ما
ًبتاريخً ًكمبال ًاليوغندية ًالعاصمة ًيف ًعليه ًالتوقيع ًمت ًالذي اجلديد

رًالدولةًم،ًحيثًوردًيفًهذاًامليثاقًالذيًهوًأشبهًبدستًو91/93/1931
ًاليتًيسعونًإلنشائها:

 ً:ًالتايل ًالنحو ًعلى ًمستويات ًأربعة ًمن ًالنتقايل ًاحلكم ًمستويات تكون
 املستوىًاحمللي(.ً-املستوىًالولئيً-املستوىًاإلقليميً-)املستوىًالفدرايل

 نتقالية،ًوذلكًعلىًلاعتمادًنظامًفدرايلًقائمًعلىًمثانيةًأقاليمًخاللًالفرتةًا
ًكردفان/ًجبالًً-كردفانًً-دارفورً-الشرقيً-خلرطومالنحوًالتايل:ً)ا جنوب

 األوسط(.ً-الشمالًً-النيلًاألزرقًً-النوبة
 ن.اإقرارًمبدأًالوحدةًالطوعيةًجلميعًأقاليمًالسود 

إنًفكرةًالوحدةًالطوعيةًلألقاليمًتعينًأنهًمنًحقًاإلقليمًاملعينًأنًينفصلً
ًكيانااًجديداا،ًلذلكًفهيًفكرةً حقًتقريرًاملصريًًبعينهاًعنًالدولة،ًويقيم

 لكلًاألقاليمًيفًالسودان.
إنًرئيسًاحلركةًالشعبيةًقطاعًالشمالًمالكًعقارًهوًنفسهًرئيسً

ً ًيناير ًيف ًطالب ًقد ًكان ًالسودانية، ًالثورية ًمنربي1931ًاجلبهة ًبتوحيد م
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التفاوض؛ًمنربًالدوحةًاخلاصًبقضيةًدارفورًومنربًأديسًأباباًاخلاصًببحثً
ًكردفان،ًحيثًقال:ً)إنًاألزمةًالسودانيةًقضيةًمنطقيتًالن يلًاألزرقًوجنوب

ًإىلً ًاملنربًمنًالدوحة ًوحننًنناديًبتوحيد ًواهلامش، ًاملركز ًعالقة هيًقضية
ًالسودانية،ً ًاملعارضة ًلكافة ًيكون ًوأن ًاملنرب، ًتوحيد ًمن ًبد ًل ًأبابا، أديس

ً ًبشأن ًالفصل ًالقول ًهلا ًالوطين، ًاملؤمتر ًحزب ًفيها ًمبا ًوغريها حلًسلمية
ًتقدمتًمببادرةً ًقد ًقطاعًالشمال ًالشعبية ًوكانتًاحلركة ًالسودانية(. األزمة

ً ًيف ًالدويل ًاألمن ًجملس ًجلسة ًهبا ًإىل17/1/1931ًاستبقت ًلالستماع م
ًاملبادرة:ً يمكن استخدام نفس النموذج في )تقريرًثامبوًامبيكي،ًوردًيفًهذه

تتوقف الحرب في كل بشرط توفير األمن للمدنين، وبذا  -اتفاق الدوحة -دارفور
ًم.12/1/1931سودانايلًً(السودان

إنًاحلركةًالشعبيةًقطاعًالشمالًجاءتًيفًاملفاوضاتًاألخريةًاليتً
ًكل31ًمًبأديسًأباباًبوفدًيضمً)11/94/1931انطلقتًيفً ميثلون (ًفرداًا

ًكردفانًوالنيلًاألزرق،ًبلً ًمنطقيتًجنوب مناطقًالسودانًلًلتناقشًقضية
البالدًبدستورًجديدًيوقفًاحلربًحسبًزعمهمًمنًلبحثًإعادةًصياغةً

ًعرمان ًياسر ًصرّح ًحيث ًدارفور، ًإىل ًاألزرق ًاحلركةًًً-النيل ًمفاوضي كبري
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ً)موقفً ًاملفاوضاتًقائالا: ًعقبًفشل ًالعام ًقطاعًالشمالًوأمينها الشعبية
ًووقفً ًشروط ًبال ًاإلنسانية ًاملمرات ًفتح ًيف ًثابتاا ًسيظل ًالشعبية احلركة

إنسانيةًوالتفاقًعلىًعقدًاملؤمترًالدستوري،ًمثًترتيباتًًالعدائياتًألسباب
جديدةًللمنطقتني،ًوجيبًإهناءًاحلربًمنًالنيلًاألزرقًإىلًدارفور(ًسودانايلً

ًم.17/94/1931
ًلتكونً ًأمريكا هذهًهيًحقيقةًاجلبهةًالثوريةًالسودانيةًاليتًأنشأهتا

ًقًالسودان.الطرفًالثاينًمعًحكومةًاإلنقاذًيفًالتعاقدًالباطلًلتمزي
 ثالثاا: المعارضة السودانية:

ًمعً ًالسودانية ًاملعارضة ًلتحالف ًكان ًاملاضي ًالقرن ًتسعينات يف
ًبأمسراً ًاملصريية ًالشعبيةً)متمرديًاجلنوب(ًوتوقيعهمًيفًمؤمترًالقضايا احلركة
ًاملربراتً ًإجياد ًيف ًاألكرب ًالدور ًالسودان، ًجلنوب ًاملصري ًتقرير ًحق على

يفًانفصالًاجلنوب،ًحيثًللحكومةًللقبولًحبقًتق ريرًاملصريًالذيًكانًسبباًا
استخدمتهمًاحلركةًالشعبيةًيفًالتوقيعًعلىًتنفيذًاملخططًاألمريكيًمثًألقتً
هبمًيفًقارعةًالطريقًمثلًاملنديلًاملتسخًبالرغمًمنًاعرتافهمًباتفاقيةًنيفاشا،ً

ًالدميقراطيًوا ًبالتحول ًوعدهتم ًأن ًاأللبعد ًمن ًوغريها وهامًنتخاباتًاحلرة
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ًوهيًاآلن ًإلًغروراا، ًالشيطان ًيعدهم ًوما ًالشعبية-ًواألماين، ً-أيًاحلركة
)الستحمار(ًمعًاملعارضةًالسودانية،ًفقدًصرحًاألمنيًًنفسهًتكررًالسيناريو

العامًللحركةًالشعبيةًياسرًعرمانًقائالا:ً)إنناًنطالبًبرتتيباتًسياسيةًوأمنيةً
ةًشاملةًيفًاملركزًوعلىًاملعارضةًأنًجديدةًللمنطقتنيًمرتبطةًبعمليةًدستوري

حتسمًأمرها،ًفأمامناًطريقانًلًثالثًهلما،ًإماًأنًيقبلًاملؤمترًالوطينًباحللً
السياسيًالشاملًوالتغيريًالدميقراطيًأوًيتمًإسقاطًنظامهًلًحلولًجزئية(ً

ًم.17/94/1931سودانايلً
ة،ًاليتًهذاًهوًواقعًأحزابًاملعارضةًالسودانيةًاملتهافتةًعلىًالسلط

ًكرسيً ًإىل ًسيوصلها ًبأنه ًتومهت ًطاملا ًاستعماري ًمبشروع ًناعق ًكل تتبع
معًالعدوًالذيًحاربتهًلتشاركهًيفً السلطةًفهيًحتاربًاليومًمثًتتحالفًغداًا
ًأعماهلم،ً ًكل ًيف ًتنبههم ًمركز ًالسلطة ًكراسي ًأصبحت ًحيث السلطة،

ًفابتعدواًعنًمهومًالناسًومصاحلًالبالدًوالعباد.
ًسب ًملا ًيضاف ًيف ًالقاهرة ًيف ًُدشِّن ًأنه ًكيان92/94/1931ًق م

(37ًًحتتًمسمىًاجلبهةًالشعبيةًاملتحدةًللتحريرًوالعدالة،ًوهيًجتّمعًيضمً)
ًسواءً ًالسبل، ًجبميع كيانااًوحزبااًمنًشرقًالسودانًيسعىًإلسقاطًالنظام
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ًاجلبهةً ًهلذه ًاملبادئًاألساسية ًوقدًنّصتًوثيقة ًسلمية، ًأم أكانتًمسلحة
ً .ً(ين الدستوري لنظام الحكم الذاتي لكل األقاليم السودانيةالتوط)على:

ًعلى39/4/1931ًسودانايل ًبتهافتها ًالسياسية ًالقوى ًهذه ًمثل ًإن م.
ًاملشروعًاألمريكيًالغريبًلتفتيتً ًختدم ًالوسائلًوالعقلياتًإمنا ًهبذه السلطة

ًالسودان.
 رابعاا: دويلة جنوب السودان:

ًللمشروعً ًاملهمة ًاألدوات ًمن ًتعترب ًالسودان ًجنوب ًدويلة إن
ًالرئيسً ًالداعم ًوهي ًاملتمردة، ًدارفور ًحركات ًحتتضن ًاليت ًفهي األمريكي،
ًكردفان،ًوبالرغمًمنًً للحركةًالشعبيةًقطاعًالشمالًيفًالنيلًاألزرقًوجنوب
كلًالتفاقاتًاليتًوقعتًبنيًالشمالًواجلنوبًإلًأنًهذهًالدويلةًتستمرً

ًدعمًاحلركةًالشعبيةًقطاعًالشمال،ًوخخرهًهذاًالدعمًلحتاللًمناطقًأبوًًيف
كرشولًوأمًروابةًحسبًالبيانًالصادرًمنًجهازًاألمنًواملخابراتًبتاريخً

ًمن31/1/1931ً ًدعمتًاملتمردينًبأعداد ً)إنًجوبا ًالبيان: ًأورد ًفقد م،
ًالشعبيةًقط اعًالشمال،ًسياراتًالدفعًالرباعيًُسّلمتًحلركةًمناويًواحلركة

وجيريًاآلنًتسليمًأعدادًأخرىًمنًالسياراتًحلركةًالعدلًواملساواةًوقطاعً
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ًوالتدريبً ًوالذخائر ًاألسلحة ًمن ًكميات ًتوفري ًمشل ًالدعم ًوأن الشمال،
ًم.31/91/1931مبعسكراتًراجاًوطمربة(ًسودانًتريبيونً

وبالرغمًمنًأنًاحلكومةًتعلمًعلمًاليقنيًبأنًدويلةًجنوبًالسودانً
التمرد،ًإلًأهناًاستكانتًفقطًلردًدويلةًاجلنوبًبإجراءًحتقيقًيفًاألمرًًتدعم

ًاجلمعةً ًيوم ًجلوبا ًاملخابرات ًومدير ًاخلارجية ًوزير ًزيارة بعد
ًم.37/91/1931

 خامساا: المنظمات السياسية الدولية واإلقليمية:

ًالصادرةًعنًجملسًاألمنًالدويلًدورااًمهماًا لعبتًالقراراتًالدولية
ً ًخمطط ًالضغطًيف ًحتت ًالسودانية ًاحلكومة ًأبقت ًحيث ًالسودان، تفتيت

ًيفً ًعنًجملسًاألمنًلتغلًيدًاحلكومة ًالصادرة ًبالقراراتًاملتالحقة املستمر
ًأمً ًالسودان ًجبنوب ًاملتعلقة ًالقرارات ًأكانت ًسواء ًالتمرد، ًحركات مواجهة

مةً؛ًالذيًيأمرًفيهًاحلكًو1941بدارفورًأوًحىتًالقرارًاألخريًالصادرًبالرقمً
بالتفاوضًمعًقطاعًالشمالًوتنفيذًمطالبه،ًويتوعدهاًبعقوباتًحتتًالفصلً
السابع،ًإذاًملًتصلًلتسويةًمعًالقطاع،ًواملسئولًعنًتنفيذًأوامرًأمريكاًهوً

ًفريقيًوخليتهًرفيعةًاملستوىًبرئاسةًثامبوًامبيكي.ألجملسًالسلمًواألمنًا
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ًلتمًز ًخمططها ًلتنفيذ ًوأدواهتا ًأمريكا ًوسائل ًهي ًالسودان،ًهذه يق
ًاملخططًاللئيمً ويرادًهلذهًالوسائلًأنًتتبينًمجلةًمنًاألساليبًإلخراجًهذا

ًإىلًحيزًالوجود.
 أساليب تنفيذ المخطط:

 ًًوفصائلها ًالسودانية ًالثورية ًاجلبهة ًبه ًتقوم ًالذي ًالعسكري العمل
املختلفةًيفًجنوبًكردفانًومشاهلاًوالنيلًاألزرقًودارفور،ًهذاًالعملً

ًكسبتًأيديًرجاهلاًويقّويًاجلبهةًالثوريةًيُظهرًضعفًا حلكومةًمبا
 مماًحيتمًتقدميًتنازلتًهيًعينهاًخطةًالتمزيق.

 ًًحسب ًاجلميع ًيرضي ًالذي ًالتوافقي ًالعلماين ًالدستور ًقضية تبيّن
ً)املدغمس(،ً ًغري ًاإلسالم ًطرح ًعن ًتراجعت ًفاحلكومة زعمهم،

ًالعلما ًالسياسية، ًالقوى ًمجيع ًمشاركة ًخلف ًتلهث نيةًوأصبحت
ًوكذلكً ًفيدرايل، ًتوافقي ًعلماين ًلدستور ًللوصول ًواإلسالمية منها
اجلبهةًالثوريةًالسودانيةًوقوىًاملعارضةًاليتًتبعتهاًقدًوقّعتًيفًوثيقةً
ًعلىًفصلً ًوقواننيًقائمة ًدستور ًاجلديدًبكمبالًعلىًإقرار الفجر
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ًعلىً ًينصًالدستور ًوأن ًعنًمؤسساتًالدولة، املؤسساتًالدينية
 الوحدةًالطوعيةًجلميعًأقاليمًالسودان.ًإقرارًمبدأ

 ًًألن ًالقادم، ًالدستور ًيف ًالدوحة ًاتفاقية ًإدخال ًمثل ًقضايا تبيّن
التفاقًينصًعلىًحكمًذايتًموسعًإلقليمًدارفور،ًومثلًأنًينصً

 الدستورًعلىًاحلكمًالذايتًجلميعًأقاليمًالسودان.
 ًلتحق ًودولية ًإقليمية ًبرعاية ًاملتمردة ًاحلركات ًمع ًماًالتفاوض يق

ًيعتربًمنًأهمً ًالدميقراطيًاملتوهم ًالشاملًوالتحول يسمىًبالسالم
جهازًعلىًوحدةًالبالد،ًوأمنوذجًاتفاقيةًإلأساليبًالكافرًاملستعمرًل

 نيفاشاًليسًببعيد.
 ً،ًكثريةًيفًالبالد ًكسبتًيدها،ًعنًمناطق احنسارًسلطةًالدولة،ًمبا

ًمسل ًوجهوية ًقبلية ًلكيانات ًهنباا ًاملناطق ًهذه ًيفًوجعل ًتعيث حة
وتنتهكًكلًاحلرمات.  األرضًفساداًا

 ًًواجلهويات ًالريف ًوثورة ًواملركز، ًاهلامش ًصراع ًمثل ًأفكار تبيّن
ًالناجمً ًوالفساد ًالظلم ًعن ًاحلديث ًعن ًبدلا ًوالقبليات والعرقيات

 غيابًفكرةًسياسيةًتصهرًالناسًوحتسنًرعايةًشؤوهنم.ًعن
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ًلتمًز ًالكافر ًوالغرب ًأمريكا ًخمطط ًحقيقة ًهي ًالسودان،ًهذه يق
ًوهذهًهيًأدواتًاملخططًأيًأساليبهًووسائله.

 -كيفية إفشال هذا المخطط اإلجرامي:
إنًالوقوفًيفًوجهًهذاًاملخططًاللعنيًيقتضيًوجودًحزبًمبدئيًً

ً ًاأللعيب ًهذه ًللناس ًمعاجلاتًًويتبّنًيكشف ًبطرح ًالناس مصلحة
الذيًًصحيحةًلقضاياهمًمنًصميمًعقيدةًاألمةًمبدأًاإلسالمًالعظيم؛

ً ًتعاىل: ًقال ًخبري، ًحكيم ًلدن ًمن ال َيْعلَُم َمْن َخلََق وَُهَو اللَِّطيُف هو
َ
أ

ًانطباقاًااْْلَبِيُ  ًواقعها ًعلى ًمنطبقة ًتكون ًأن ًاملعاجلات ًهلذه ًبد ًول .
ًحييكً ًالذي ًالعدو ًإدراكًعميقًحلقيقة ًمن ًتنطلق ًوأن ًصدقها، يُظهر

ملًمعهًعربًحقائقًثابتةًاملؤامراتًواملخططاتًضدًاألمة،ًوأنًيتمًالتعا
لًيعرتيهاًالتبديلًولًالنسيانًمنًخاللًمشروعًمتكاملًللنهضةًبأمتناً
يقومًعلىًعقيدةًاإلسالم،ًينقلناًمنًخانةًالسلبيةًإىلًخانةًاإلجيابيةًيفً
السياسةًالدوليةًواإلقليميةًواحملليةًمباًيليقًبناًبوصفناًخريًأمةًأخرجتً

دئيًعلىًالوقائعًواألحداثًعلىًالنحوًللناس،ًويقتضيًذلكًاحلكمًاملب
ًالتايل:
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عنًاإلسالمًًأولا: إنًالنظامًاحلاكمًيفًالسودانًالذيًضربًصفحاًا
وأنظمته،ًواختذًمنًاتفاقيةًنيفاشاًدستورااًله،ًهلوًنظامًفاسدًألنهًحيكمً
ألمريكاًوخمططاهتا،ًحيثً بغريًماًأنزلًاهلل،ًوألنهًجعلًمنًنفسهًخادماًا

ًيرىًأبعد ًل ًبفصلًًأصبح ًلذلكًقام ًالذيًجيلسًعليه، ًالكرسي من
ًكائن ًوهو ًله ًويُراد أنًً-إلًأنًيأخذًاملخلصونًعلىًيديه-ًاجلنوب،

منًالتنازلتًيفًمقبلًاأليامًيفًمفاوضاتهًمعًقطاعًالشمالً يقدمًمزيداًا
ًيفًأديسًأبابا،ًتفضيًإىلًتفتيتًالسودانًوذهابًماًتبقىًمنه.

العملًلتغيريهًوإجيادًاإلسالمًالذيًإنًالواجبًجتاهًهذاًالنظامًهوً
ً.يطبقهًخليفةًللمسلمنيًيبايعًعلىًالكتابًوالسنةًوماًأرشداًإليه

:ًالعملًالصحيحًللتغيريًجيبًأنًيستهدفًإيصالًاإلسالمًإىلًثانياا 
ُسّدةًاحلكم،ًبإقامةًدولةًخالفةًإسالمية،ًلًدولةًدميقراطيةًولًمدنية،ً

ليتًتنظمًحياةًالناسًبأنظمةًاإلسالم،ًألنًالدولةًاإلسالميةًوحدهاًهيًا
ًكانًالقائمونًعلىًأمرهاًإأماًالدولةًالدميقراطيةًوالدولةًاملدنية،ًفإهناًًو ن

منًاإلسالميني،ًإلًأهناًتُبعدًأنظمةًاإلسالمًعنًاحلياة،ًلذلكًكانًلزاماًا
ًوجوداًا ًلإلسالم ًوجود ًفال ًاإلسالمية، ًالدولة ًيقيموا ًأن ًاملسلمني على
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إلً بالدولة،ًوألنًبالدهمًلًتعتربًدارًإسالمًإلًإذاًحكمتهاًدولةًمؤثراًا
ًاإلسالم.
ًفالنيبًًثالثاا: يوجبًاإلسالمًأنًيكونًالعملًللتغيريًعمالاًسلمياا،

ًبالصراعً ًعلىًأساسًاإلسالم ًدولة ًأقام ًأولًمن ًوسلم صلىًاهللًعليه
ًصنوفً ًبكل ًذلك ًسبيل ًيف ًأُوذَي ًوقد ًالسياسي، ًوالكفاح الفكري

ًولًًاألذى، ًبّدل ًفما ًوخارجية، ًداخلية ًودعاَوى ًومقاطعة ًتعذيب من
ًحىتًنصرهًاهللًسبحانهًوأقامًدولةًاإلسالم.ً-وحاشاه-ًغرّيًولًاستكان

إنًالظلمًالذيًحييقًبالناسًيفًأطرافًالبالدًووسطهاًإمناًهوًًًرابعاا:
ًوأحكامه،ً ًاإلسالم ًأنظمة ًغري ًوتطبيق ًاهلل، ًأنزل ًما ًبغري ًللحكم مثرة

ًالدويلًواختا ًوالبنك ًالدويل ًالنقد ًصندوق ًمثل ًالكفار ًملؤسسات ذنا
ْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَإِنَّ ََلُ َمعِيَشًة َضنْكً وغريهاًسبيالاًعلىًاملسلمني:ً

َ
.ًَوَمْن أ

ْهَل الُْقَرى آَمنُوا َواتََّقوْا لََفتَْحنَا َعلَيْهِْم بََرََكٍت مَِن  ويقولًسبحانهًوتعاىل:
َ
نَّ أ
َ
َولَْو أ

رِْض 
َ
َماءِ َواأل  .السَّ

إنًالدستورًالذيًينظمًحياةًالناسًجيبًأنًيكونًأساسهًًخامساا:
ًكتابًاهللًوسنةًرسولهًصلىًاهللًعليهًوسلمًوماًأرشداًإليهًمنًأدلةً هو
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ًسيدً ًقلب ًعلى ًالوحي ًبه ًنزل ًمما ًالدليل ًبقوة ًُيستنبط ًوأن معتربة،
ًالرجالًمنً ًيتوافقًعليه ًملا ًاعتبار ًول ًمماًاملرسلني، ًأو بناتًأفكارهم،

َفَمْن افتُِتنواًبهًمنًحضارةًالغربًالكافرًالزائفة،ًيقولًسبحانهًوتعاىل:ً
َ
أ

َس بُنْيَانَُه لََعَ َشَفا ُجُرٍف َهاٍر  سَّ
َ
ْم َمْن أ

َ
ِ َورِْضَواٍن َخْيٌ أ َس بُنْيَانَُه لََعَ َتْقَوى مَِن اَّللَّ سَّ

َ
أ

 ُ الِمِ َ فَانَْهاَر بِهِ ِِف نَارِ َجَهنََّم َواَّللَّ َِّ ً. اَل َيْهِلي الَْقوَْم ال
والدستورًاإلسالميًهوًالذيًيقومًفيهًنظامًاحلكمًعلىًأربعًقواعدً

ًهي:
ًالسيادةًللشرعًلًللشعب.ً-3
ًالسلطانًلألمة؛ًفهيًاليتًختتارًحاكمها.ً-1
ًنصبًرئيسًدولةًواحدًفرضًعلىًاملسلمني.ً-1
ًاً-4 ًاألحكام ًتبيّن ًحق ًوحده ًالدولة ًالذيًلرئيس ًفهو لشرعية،

ًيسنًالدستورًوسائرًالقواننيً.
ًفهيًليستًًسادساا: ًاإلسالمية، ًالدولة ًيوجبًوحدة إنًاإلسالم

حتاديةًفيدرالية،ًولًهيًدولةًتعطيًألقاليمهاًحكمااًذاتيااًليستمدًادولةً
ًوحدةً ًالدولة ًيف ًاألقاليم ًوحدة ًوليست ًذاتية، ًسلطة ًاألقاليم حكام
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كلًمنًيعرضًوحدةًالبالدًللخطر،ًيقولًًًطوعية،ًبلًواجبًأنًيقاتل
َوَمْن بَاَيَع ِإَماماا فََأْعطَاُه َصْفَقَة يَِدِه َوثََمَرَة »ً:رسولًاهللًصلىًاهللًعليهًوسلم

ْلُيِطْعُه ِإْن اْسَتطَاَع فَِإْن َجاَء آَخُر يـَُنازُِعُه فَاْضرِبُوا ُعُنَق اآلَخرِ  ْلِبِه فـَ ًوقولهً«قـَ ،
ُهَماإِ »صلىًاهللًعليهًوسلم:ً ًكنايةًعنً«َذا بُوِيَع ِلَخِليَفتَـْيِن فَاقْـتُـُلوا اآلَخَر ِمنـْ ،

ًحرمةًتفتيتًالبالد.
إنًالدولةًاإلسالميةًلًمتيِّزًبنيًأفرادًالرعيةًمنًناحيةًاحلكمًًسابعاا:

أوًالقضاءًأوًرعايةًالشؤونًأوًماًشاكلًذلك،ًبلًتنظرًإىلًاجلميعًنظرةً
لونًأوًالدينًأوًالقبيلة...ًومنًهناًًواحدةًبغضًالنظرًعنًالعنصرًأوًال

ًماً ًهلم ًاإلسالمية ًالدولة ًرعايا ًمن ًاملسلمني ًغري ً)إن ًالقاعدة كانت
ًا ًمن ًاملسلمني ًعلى ًما ًوعليهم ًاإلنصاف، ًمن نتصاف(،ًلللمسلمني

ً ًتعاىل: ًقوله ًعموم ًمن ًمأخوذ ْن ََتُْكُموا وذلك
َ
ِإَوذَا َحَكْمتُْم َبْ َ انلَّاِس أ

ُكْم بِهِ  بِالَْعْلِل إِنَّ  ُِ ا يَعِ َ نِعِمَّ َوال ََيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم لََعَ ،ًوقولهًسبحانه:ًاَّللَّ
َ َخبٌِي بَِما َتْعَملُونَ  َ إِنَّ اَّللَّ قَْرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اَّللَّ

َ
اّل َتْعِللُوا اْعِللُوا ُهَو أ

َ
ً.أ

ًأنًًثامناا: ًاإلسالمية ًعلىًالدولة ًحيّرم تكونًعضوااًيفًإنًاإلسالم
منظماتًتقومًعلىًغريًأساسًاإلسالم،ًأوًتطبقًأحكامااًغريًًأحكامً
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ًا ًوالحتاد ًالدويل ًاألمن ًوجملس ًاملتحدة ًاألمم ًمثل فريقيًألاإلسالم،
فريقيًومنظمةًاإليقادًوغريهاًمنًاملنظماتًاليتًألوجملسًالسلمًواألمنًا

ًح ًبلدنا، ًعلى ًتتآمر ًفهي ًاإلسالم، ًحتارب ًكوهنا ًفوق ًكانتًهي يث
ًأبييً ًلضم ًاآلن ًوتتآمر ًالسودان، ًجنوب ًفصل ًفيه ًمت ًالذي املسرح
ًوتعاىلً ًسبحانه ًواهلل ًالسودان، ًمن ًتبقى ًما ًولتمزيق ًالسودان جلنوب

نْزَِل مِْن َقبْلَِك يُرِيُلونَ ً:يقول
ُ
نْزَِل إََِلَْك َوَما أ

ُ
نَُّهْم آَمنُوا بَِما أ

َ
ِيَن يَزُْعُموَن أ لَْم تََر إََِل اَّلَّ

َ
 أ

ْن يُِضلَُّهْم َضالالً 
َ
يَْطاُن أ ْن يَْكُفُروا بِهِ َويُرِيُل الشَّ

َ
مُِروا أ

ُ
اُغوِت َوقَْل أ ْن َيَتَحاَكُموا إََِل الطَّ

َ
أ

ً بَعِيل ُ لِلَْكفِرِيَن لََعَ الُْمْؤمِنَِ  َسبِيالً وقولهًسبحانه:ًًا ً.َولَْن ََيَْعَل اَّللَّ
ونًاألمريكانًوأذناهبمًهلذاًكهًالكفارًاملستعمًروحًيهذهًهيًحقيقةًماً

ً ًالقائل: ًوقدًصدقًاحلقًجلًيفًعاله لُونَُكْم َخبَاالً البلدًوألهله،
ْ
ال يَأ

ْكََبُ قَْل بَيَّنَّا لَُكُم 
َ
فَْواهِهِْم َوَما ُُتِِْف ُصُلورُُهْم أ

َ
وا َما َعنِتُّْم قَْل بََلِت اْْلَْغَضاُء مِْن أ َودُّ

ً.اآليَاِت إِْن ُكنْتُْم َتْعقِلُونَ 
ًالبالدً تاسعاا: ًوحدة ًعلى ًللمحافظة ًاألمان ًِصَماُم ًهو ًاجليش إن

ًالدولةً ًظل ًيف ًوهو ًبالدنا، ًلتمزيق ًالكافر ًالغرب ًخمططات وإفشال
اإلسالميةً)اخلالفة(ًاألداةًاألساسيةًحلملًالدعوةًاإلسالميةًإىلًالعامل،ً
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ًكلمتهاًبلًالكلمةًالوحيدةًيفًامل سرحًوجلعلًالدولةًمرهوبةًاجلانب،ًهلا
ًكانًاجلهادًفرضااًعلىًاملسلمني،ًيقولًسبحانهًوتعاىل:ً الدويل،ًلذلك

 َفَإِِن انْتََهوْا فاَل ُعْلَواَن إاِل لََع ِ َوقَاتِلُوُهْم َحَّتَّ ال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن اّلِيُن َّلِلَّ
الِمِ َ  َِّ ،ًواجليشًيفًاخلالفةًقسمان:ًقسمًاحتياطيًوهمًمجيعًالقادرينًال

ًالدولةًًعلى ًحتسن ًدائمًيفًاجلندية ًوقسم ًاملسلمني، محلًالسالحًمن
ًألبناءًلا ًجاذبة ًمهنة ًاجلندية ًلتصبح ًمعاشهم ًحيث ًمن ًهبم هتمام

ًكماًجيبًأنًيُتواَفرًللجيشًالتعليمًالعسكريًالعايلًعلىًأرفعً املسلمني،
مستوى،ًوأنًتُوفَّرًهلمًاألسلحةًواملعداتًوالتجهيزاتًواللوازمًواملهماتً

ًسبيلًال ًيف ًيضحي ًإسالمياا ًجيشاا ًبوصفه ًبواجبه ًالقيام ًمن ًمتكنه يت
ًعقيدتهًوأمته.

مثًُيسارًلبناءًجيشًقويًيفًإصالحًامتيازاتًوخمصصاتًاجليش،ًً
ًأولئكًالذينً ًالرتب،ًسواء ًكافة ًاجليشًمن واستدعاءًمجيعًالذينًتركوا

وضعًماديًأُبِعدواًبالكشوفاتًاملتالحقة،ًأمًالذينًتركواًاجليشًتطلُّعااًل
ًالطبيعيًعندً ًاملدد ًليكونوا ًالقادرين ًجبميع ًهؤلء ًمجيع ًرفد ًمث أفضل،

ًكلمتهاًفُيسمعًهلا. ًاحلاجة،ًعندهاًتقولًاألمة
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 أيها المسلمون: أيها األهل في السودان:
ًلً ًالذي ًوالرائد ًالعريان، ًالنذير ًالتحرير؛ ًحزب ًيف ًحنن خناطبكم

رًمنًمخسةًعقودًنفضحًيكذبًأهله،ًفقدًاختربمتوناًمنًقبلًمنذًأكث
ًوالغربًالكافر،ًونكشفًختلُّقًجننيًالعالقةًالسًِّ فاحًبنيًحكامًبالدنا

ًمنً ًاملختلفة، ًتطوره ًمراحل ًعرب ًالسودان ًجنوب ًفصل ًالعالقة؛ هذه
مناداةًبالفدرالية،ًمثًاحلكمًالذايتًاملوسع،ًمثًالكونفدراليةًمثًحقًتقريرً

ًاملصريًمثًانفصالًجنوبًالسودان.
الكرةًمرةًأخرىًسائلنيًاهللًعزًوجلًأنًلًينطبقًعليناًقولًًوحننًنعيد

ًالشاعر:
َعَرِج اللَِّوى ... فـََلْم َيْسَتِبيُنوا الرُّْشَد إلَّ ُضَحى اْلَغدِ   أَمْرتـُُهُم أْمِري ِبُمنـْ

 
 أيها المسلمون: أيها األهل في السودان:

هاًحقيقت-ًوحننًإذًنضعًبنيًأيديكمًتفاصيلًمؤامرةًالغربًالكافر
ًالصحيحة ًاملعاجلة ًنبنّي ًمث ًوأساليبها ًموقفااًعلىًً-وأدواهتا ًمنكم ننتظر

ًهللً ًطاعة ًموقف ًبل ًكاملواقفًالسابقة، ًليس ًاإلسالمية أساسًالعقيدة



 

27 

 

سبحانهًوتعاىلًولرسولهًصلىًاهللًعليهًوسلم،ًموقفااًيرضيًاهللًورسولهً
ًمنا ًكل ًيبذل ًاملوقفًالذيًجيبًأن ًهذا ًمؤمنني، ًقوم ًويشفيًصدور

ِيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا جهدهًحسبًطاقتهًووسعه،ًيقولًاهللًتعاىل:ً َها اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

نَّ 
َ
َ َُيُوُل َبْ َ الَْمرْءِ َوقَلْبِهِ َوأ نَّ اَّللَّ

َ
ِ َولِلرَُّسوِل إِذَا َدََعُكْم لَِما ُُيْيِيُكْم َواْعلَُموا أ ُه إََِلْهِ َّلِلَّ

ونَ  ِِتَ يَوٌْم ال َمَردَّ ََلُ مَِن اْستَ ،ًوقولهًسبحانه:ًَُتََْشُ
ْ
ْن يَأ
َ
ِجيبُوا لَِربُِّكْم مِْن َقبِْل أ

ِ َما لَُكْم مِْن َملَْجٍإ يَوَْمئٍِذ َوَما لَُكْم مِْن نَِكيٍ  ًرسولناًاَّللَّ ًبقول ًونذكركم ،
ً.«ْعُتمْ َما نـََهْيُتُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َوَما َأَمْرُتُكْم فَْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتطَ »الكرمي:ً
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 إن حقيقة هذا الموقف الشرعي هو:
 ًعلىًاحلادبنيًعلىًوحدةًالبالدًداخلًالنظامًاحلاكمًأنًينحازوا

واً ًالنظام،ًويُغريِّ ًسبلًاحلياةًعنًهذا لعقيدهتمًوألمتهمًفيقطعوا
ًاليتً ًاخلالفة ًبإعالنًدولة ًاإلسالم، ًتطبيقًأحكام ًويعلنوا عليه

ًوا ًالذل ًهذا ًبدل ًرشيد، ًركن ًإىل ًوراءًتأوي ًواللهث هلوان
ِ إِّّنِ لَُكْم مِنُْه نَِذيٌر األمريكان،ًفالفرارًإمناًهوًإىلًاهللً وا إََِل اَّللَّ فَفِرُّ

 .ُمبِ ٌ 
 ًياًأهلًالقوةًواملنعةًيفًالقواتًاملسلحةً)اجليش،ًالشرطة،ًاألمن

ًوالسلطانً ًبالقوة ًسبحانه ًاهلل ًامتحنكم ًمن ًيا واملخابرات(،
ًأتضع ًكيفًتعملون، ًالغرب،ًلينظر ًلرضا ًيفًخدمةًاحلكام وهنا

ًكأصحابًبيعةًالعقبةًالذينًمسّاهمًاملوىلًعزًوجلً أمًتكونون
خبريًاألمساءً)األنصار(؛ًالذينًوضعواًقوهتمًوسلطاهنمًيفًطاعةً

هلمًوملنًسارًعلىًهنجهم.  الرمحنًففازواًوربًالكعبة،ًفهنيئاًا
 ًسبحانهًعلىًالعلماء؛ًورثةًاألنبياءًوملحًاألرضًالذينًقالًاهلل

َ َعزِيٌز َغُفورٌ وتعاىلًفيهم:ً ِ الُْعلََماُء إِنَّ اَّللَّ َ مِْن ِعبَادِه ًإِنََّما ََيََْش اَّللَّ
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ًاملنكر،ً ًعن ًوهنياا ًباملعروف ًأمراا ًأمتهم، ًصفوف ًيتقدموا أن
وتبصرةًلألمةًهبذاًاملخططًاإلجراميًوخطورته،ًوحرمةًالسريًيفً

ً ًأن ًالعلماء ًأيها ًعليكم ًوجيب ًطاقاتكمًتنفيذه، ًكل تستنفروا
ًالسابقنيً ًالعلماء ًمبجاهدات ًمستضيئني ًالواجب، ًهبذا للقيام

محدًبنًحنبل،ً،ًأًأمامًاحلكامًالظاملني؛ًأمثالًسعيدًبنًجبري
وعطاءًبنًرباحًوغريهمًمنًساداتًالعلماءًالصادعنيًباحلقًلً

 خيافونًيفًاهللًلومةًلئم.
 ًألمتهم ًقادة ًيكونوا ًأن ًوالرأي ًالفكر ًأهل ًماًًعلى ًفضح يف

ًوعونااًوسنداًاحيًو ًعينااًألمتهم ًيكونوا ًوأن ًوأدواهتم، ًالكفار كه
ًعندً ًفكونوا ًاخلُطوب، ًتدهلّم ًعندما ًاألمة ًترجع ًفإليهم هلا،

 حسنًالظنًبكم.
 ًًعلى ًمؤمتنون ًأهنم ًيدركوا ًأن ًاإلعالم ًأهل ًعلى ًالواجب إن

ًوسائلً ًعرب ًويبصروهنا ًالعدو ًخمططاِت ًيكشفوا ًأن أمتهم
ًامل ًحقيقةًإعالمهم ًوعلى ًالعظيم، ًاخلطر ًحقيقة ًعلى ختلفة

ًكبريةًواملسئوليةًجسيمة.  العالجًاملبدئي،ًفاألمانة
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 ًًاخلالفة ًدولة ًأن ًيدركوا ًأن ًاملسلمني ًمجيع ًعلى ًالواجب إن
ًأحكامً ًظل ًيف ًأفضل ًحلياة ًاحلقيقية ًالضمانة ًهي وحدها
ًالعاملً ًأمريه ًقيادة ًحتت ًالتحرير ًحزب ًوإن ًوأنظمته. اإلسالم

ًالرشتاجلليلً ًبنًخليلًأبو ًومجعًقواه،ًًةعطاء قدًحزبًأمره،
ًخطاهًسريااًإلعالهناًخالفةًراشدةًعلىًمنهاجًالنبوةًوإنً وغذَّ

بُْح بَِقرِيٍب موعدهاًالصبح،ً لَيَْس الصُّ
َ
 .أ

 
 

  حزب التحرير        هـ3414الفردًرجب11ًً
 ولية السودان         م1931حزيران/يونيو91ًً
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