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بٌان صحفً

لن تتوقف االنقالبات العسكرية ما دامت السلطة "كيكة" ومحاصصات
يتصارع حولها الجميع ،فالخالفة وحدها من يوقفها
تم الٌوم الثالثاء 2021/00/21م الحدٌث عن إحباط محاولة انقالبٌة على السلطة فً السودان .ولم تكن
هذه المحاولة هً األولى التً أعلن عنها ،ولن تكون األخٌرة ،فاألوضاع السٌاسٌة واألمنٌة واالقتصادٌة كلها
تنبئ عن نذر تغٌٌر قادم ولو كان شكلٌاً ،حٌث إن جمٌع التغٌٌرات التً حدثت فً السودان سوا ًء عن طرٌق
االنقالبات العسكرٌة ،أو االنتخابات الدٌمقراطٌة لم تغٌر شٌئا ً حقٌقٌا ً فً بنٌة الحكم ،أو السٌاسة ،فالجمٌع ٌعتبر
السلطة "كٌكة" ٌتنازعون حولها ،وٌقسمونها إما عن طرٌق المحاصصات الجهوٌة ،أو السٌاسٌة ،أو حتى
القبلٌة ،وتظل أزمات الناس هً هً ،إن لم تزدد سوءاً فً كل مرة ٌحدث فٌها التغٌٌر الشكلً .وجمٌع الساسة
من العسكرٌٌن ،أو المدنٌٌن ٌرهنون قرارهم إلى الكافر المستعمر ،سواء أكان فً أمور الحكم والسٌاسة ،أو
فً أمور االقتصاد ،أو غٌرها.
إن اإلسالم قد حدد شكل الدولة ،وصفتها ،وقواعدها ،وأركانها ،وأجهزتها ،واألساس الذي تقوم علٌه،
واألفكار والمفاهٌم والمقاٌٌس التً ترعى الشؤون بمقتضاها ،وجعل دستورها منبثقا ً عن كتاب هللا وسنة
رسوله ﷺ ،وما أرشدا إلٌه ،أو مبنٌا ً علٌهما .ونظام الحكم فً اإلسالم هو نظام خاص متمٌز لدولة خاصة
متمٌزة هً دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة؛ فهً وحدها القادرة على إنهاء مسلسل االنقالبات
العسكرٌة ،أو المدنٌة التً ال تستند إلى عقٌدة األمة .فهً تنظر للحكم باعتباره أمانة ٌحاسب علٌها هللا الحاكم
ٌوم القٌامة ،بل تحاسب الرعٌة الخلٌفة فً الدنٌا إن هو قصر فً رعاٌة شؤونها ،أو أساء تطبٌق أحكام
اإلسالم علٌها ،وهو أي الخلٌفة لٌس حاكما ً متسلطا ً علٌها ،كما أنه لٌس له من الحقوق أكثر ما لألمة ،فهو أول
من ٌجوع إذا جاع الناس ،وآخر من ٌشبع لما ٌشبعواٌ ،ضع نصب عٌنٌه حدٌث النبً ﷺَ « :وإِ َّن َها أَ َما َنة َوإِ َّن َها
َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة خ ِْزي َو َندَ ا َمة إ ِ َّال َمنْ أَ َخ َذهَا ِب َح ِّق َها َوأَدَّى الَّذِي َع َل ْي ِه فِي َها».
فٌا أهل السودان :لقد لدغنا من جحور هذه األنظمة مرات ومرات ،فلنعمل مع العاملٌن إلعادة حكم
اإلسالم؛ بإقامة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة ،فهً عزكم ومرضاة ربكم ،فوق كونها فرضا ً علٌكم
س فِي عنقِ ِه َب ْي َعة َم َ
إقامتها كما قال الحبٌب ﷺَ « :و َمنْ َم َ
ات مِي َتة َجا ِهلِ َّية».
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