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بٌان صحفً

غرب السودان ينزف دما رغم أنف السالم المزعوم!!
تجدد القتال القبلً ،وبصورة مؤسفة فً مناطق عدٌدة من كردفان ودارفور؛ غربً السودان ،ففً منطقة أبً
جبٌهة بوالٌة جنوب كردفان اندلعت اشتباكات قبلٌة بٌن الحوازمة وكنانة ،سقط فٌها العشرات بٌن قتٌل وجرٌح .وفً
منطقة دار حمر بمحلٌة النهود وقعت أحداث مؤسفة ،بٌن مكونات قبلٌة خلّفت عددا من القتلى والجرحى.
أما أسوأ هذه األحداث فوقعت فً منطقة كرٌنك ،بوالٌة غرب دارفور ،حٌث تقول المصادر إن حصٌلة القتلى
ارتفع إلى مائة قتٌل ،وإن بعض أحٌاء المنطقة ومعسكر كرٌنك للنازحٌن ( 00كلم شرقً الجنٌنة) أحرقت كلٌا .كل
هذا ٌحدث وغٌره من األحداث المؤسفة فً مناطق أخرى متفرقة والحكومة ال تحرك ساكنا ،وإن تحركت فتحركها
بعد الخراب والدمار بطٌئا ال ٌحسم األمور.
إننا فً حزب التحرٌر  /والٌة السودان نحذر الحكومة من مغبة التراخً فً حفظ أمن الناس؛ أرواحهم وأموالهم
وممتلكاتهم ،ونحملها المسئولٌة كاملة عما ٌجري فً غرب السودان من اقتتال قبلً ،أو ما ٌسمونه تفلتات أمنٌة،
ونؤكد على اآلتً:
أوال :إن اإلسالم قد شدد على حرمة الدماءٌ ،قول سبحانه وتعالىَ ﴿ :و َمن َيق ُتل ُمؤمِنا ُم َت َع ِّمدا َف َج َزاؤُ ُه َج َه َّن ُم َخالِدا
فِي َها َو َغضِ َب َّ
ّللاُ َعلَي ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َعدَّ لَ ُه َع َذابا َعظِ يما﴾ ،وٌقول الرسول ﷺَ « :لن َي َزالَ ال ُمؤمِنُ فِي فُس َحة مِن دِينِهَِ ،ما
ّللا مِن َقت ِل َر ُجل ُمسلِم» الترمذي.
لَم ُيصِ ب دَ ما َح َراما» ،وٌقول النبً ﷺ« :لَ َز َوال ُ الدُّن َيا أَه َونُ َعلَى َّ ِ

ص ُر
ص ِب َّية ،أَو َين ُ
ثانيا :حرمة االقتتال على األساس القبلًٌ ،قول النبً ﷺَ « :من قُتِل َ َتحتَ َرا َية عِ ِّم َّيةَ ،يد ُعو َع َ
ص ِب َّيةَ ،فقِتلَة َجا ِهلِ َّية» مسلم.
َع َ
ثالثا :إن االنفالت األمنً ،واالقتتال القبلً ،وغٌرهما من الفوضى سببه هو ترك نظام اإلسالم العادل بٌن الناس،
والتحاكم إلى أنظمة الجور التً ال تقوم برعاٌة شئون الناس ،وال تؤ ّمن أرواحهم ،فٌتسبب ذلك فً حمل السالح لحفظ
األرواح ،وأخذ الحقوق ،كما هو حادث فٌما ٌسمى باتفاقٌات السالم المشئومة التً لم تولّد إال أجواء الحرب ،والغبن
بسبب المحاصصات القبلٌة والحزبٌة وغٌرها.
رابعا :فً ظل فصل الدٌن عن الدولة وتفشً القٌمة المادٌة تحولت ملكٌات البالد العامة ،وبخاصة الذهب ،إلى
نقمة ،فكل صاحب قوة وكل حامل سالحٌ ،بٌد القرى لٌحوز على مناطق التعدٌن.
ختاما :نقول ألهلنا فً دارفور وكردفان ،بل فً كل أرجاء السودان ،إنه ال خالص لكم وال أمن وال أمان إال فً
ظل نظام اإلسالم؛ الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،فإنه ال مدنٌة وال عسكرٌة توجد الحٌاة الكرٌمة ،فاعملوا مع
حزب التحرٌر إلعادتها راشدة على منهاج النبوة فإنها وهللا فرض ربكم ،ومبعث عزكم ،وحافظة دمائكم وأموالكم.
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