بسم اهلل الرمحن الرحيم

اتفاق حمدوك والحلو يؤسس لحياة خالية من أي حكم شرعي
فماذا أنتم فاعلون أيها المسلمون؟

وقع رئيس وزراء احلكومة االنتقالية عبد اهلل محدوك ،ورئيس احلركة الشعبية لتحرير السودان مشال عبد العزيز احللو ،بالعاصمة اإلثيوبية يوم
اجلمعة 0404/40/40م ،وقعا على إعالن مبادئ من ستة بنود ،ومما ورد فيه :البند (( :)3جيب أن يقوم الدستور على مبادئ "فصل الدين
عن الدولة" ويف غياب هذا ادلبدأ جيب احًتام حق تقرير ادلصري) ،البند (( :)0حيتفظ سكان جبال النوبة والنيل األزرق بالوضع الراهن ،الذي
يشمل احلماية الذاتية حىت يتم االتفاق على الًتتيبات األمنية من قبل أطراف النزاع ،وحىت يتحقق "فصل الدين عن الدولة") موقع صحيفة
السوداين 0404/40/40م.
إننا في حزب التحرير /والية السودان نوضح الحقائق اآلتية:
أوالا :إن احلكومة االنتقالية واحلكومة البائدة وقادة احلركات ادلسلحة وأحزاب ادلعارضة؛ مجيعهم على السواء مرتبطون بالغرب الكافر،
لذلك فإهنم أداته اليت ينفذ هبا أجندته؛ يشعلون احلرائق واألزمات ،مث يتخذ من حلها أداة لتحقيق أهدافه ،واليت يأيت على رأسها احليلولة بني
األمة والعودة إىل اإلسالم بتطبيق أحكامه ،وذلك يقتضي إبقاء ادلسلمني حتت ظل أنظمة الكفر؛ بل عقيدة الكفر (فصل الدين عن الدولة)!!
ثانيا :إن عقيدة فصل الدين عن احلياة ،ومنها فصل الدين عن الدولة؛ هي عقيدة الغرب الكافر اليت أسس عليها حضارته ادلنحرفة واليت
بينها وبني السقوط إقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت يرتعب منها الغرب الكافر ،واليت موعدها الصبح ،أليس الصبح بقريب؟!! أما
العقيدة اإلسالمية فإهنا نظام كامل للحياة يصلها مبا قبلها أي باخلالق الذي أوجدها من العدم ،ومبا بعد احلياة يوم احلساب ،وليس مثة نظام أو
ِ ِِ
فعل أو قول خيرج عن أحكام الشرع احلنيف ،يقول سبحانه وتعاىل﴿ :قُل ِإن ص ََلتِي ونُ ِ
ِ
ين﴾ ،وقال
َ
اي َوَم َماتي لله َرب ال َعالَم َ
سكي َوَمحيَ َ
َ ُ
ك َال ي ؤِمنُو َن حتى يحكم َ ِ
يما َش َج َر بَي نَ ُهم﴾.
سبحانه﴿ :فَ ََل َوَرب َ ُ
وك ف َ
َ َُ ُ
ثالث ا :إن الدولة يف السودان ،ومنذ االستقالل ادلزعوم ،تقوم على أساس فصل الدين عن احلياة؛ فجميع أنظمة احلياة والتشريعات
والعقوبات تشرعها األغلبية الربدلانية ،دون اعتبار للحكم الشرعي الذي يؤخذ بقوة الدليل ،فلماذا إذا يصر محدوك واحللو على النص يف دستور
هو أصال على عقيدة الغرب الكافر (فصل الدين عن الدولة)؟ ألهنما وكيالن عن الغرب الكافر ،وال يريدان أن يتبعا أي حكم شرعي يف أي
ناحية من نواحي احلياة ليكون مكانه حكم من الغرب الكافر ،من غري اعتبار دلشاعر ادلسلمني وعقيدهتم ،ويتحقق ذلك بإلغاء ما تبقى من
احلدود الشرعية من القانون اجلنائي؛ ادلتمثلة يف قطع يد السارق ،وغريها وتبديل أحكام ادلواريث مبساواة ادلرأة بالرجل ،وتشريع عقد الزواج ادلدين،
بدال عن العقد الشرعي ،وغريها ،وهو ما يفسر هتافت احلكومة االنتقالية على التشريعات إلفراغها من األحكام الشرعية.
أيها المسلمون :إن احلكومة االنتقالية ماضية يف استفزازكم ،والدوس على مشاعركم؛ وهي تصل الليل بالنهار إرضاء للكافر ادلستعمر،
أز ،حىت تدخل عليكم غرف نومكم .كل
ولن يهدأ ذلا بال حىت جتفف كل األحكام الشرعية من حياتكم ،وهي ماضية يؤزها الكافر ادلستعمر ّا
ذلك لكي تتمكن من رفع تقريرها لسيدها أنكم منضبطون باتفاقية سيداو؛ أي أنكم دخلتم كافة يف حضارة الغرب الكافر .فماذا أنتم
فاعلون؟؟
إهنم العدو ،وال يالم الذئب على فعله بالغنم ،أما وقد رضيتم بالقعود أول مرة عندما رضيتم بأن حتكموا بغري ما أنزل اهلل ،فاآلن قوموا إىل
طاعة اهلل ،حىت جنتث حضارة الغرب الكافر من جذورها ،ونلقي هبا وبعمالئه يف وجهه الكاحل ،ونستعيد زمام ادلبادرة حبمل حضارة اإلسالم إىل
الناس يف أرجاء ادلعمورة؛ وذلك إمنا يتحقق بالعمل الستئناف احلياة اإلسالمية؛ بإقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة فكونوا ذلا من العاملني،
إبراء للذمة ،وطمعا يف حياة كردية يف ظل دولة عظيمة ،يقوم على أمرها قادة ربانيون يسارعون يف طاعة اهلل ،وينصرون اهلل فينصرهم على عدوهم
﴿لِ ِمث ِل َه َذا فَليَ ع َم ِل ال َع ِاملُو َن﴾.
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موقع حزب التحرير
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موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah. net

