االقتصاص من الظاملني فقط ستقوم به دولة اخلالفة القائمة قريبا
يف احلادثة اليت تناولتها معظم وسائل اإلعالم السودانية والعاملية قال شقيق املغدور هباء الدين نوري الذي قتل جراء
االعتقال والتعذيب "نريد من اجلهات الرمسية طرح احلقيقة كاملة ،ألننا حت الن ما فامهني حاجة" ،وطالب نوري اجلهات
الرمسية اإلجابة على تساؤالت الشارع من قتل هباء وملاذا؟ ولفت إل أهنم يطالبون ابلقصاص من اجلناة وتقدميهم للعدالة ،ورفض
تسمية أي جهة بقوله" :لن نسمي شيئا لكن سندع األمر للقضاء واعرتافات اجلناة أبنفسهم" ،واتبع "مل يكن الراحل عضوا يف
أي تنظيم سياسي بل كان يعيش حياة بسيطة وما حدث لبهاء ميكن أن حيدث ألي مواطن بسيط آخر" ،وختم حديثه "نريد
أن نعرف من قتل هباء حت ال تكون هناك أم حمسورة على ابنها مثل أمي وال تعان أسرة كما عانينا من األمل".
من جانبها دعت جلان املقاومة السودانية مجوع الشعب السودان ومجيع الثوار وجلان املقاومة يف كل األحياء واملناطق
للمشاركة يف تشييع جثمان الشهيد املغدور هباء الدين نوري حممد علي وردي الذي قتل جراء التعذيب الوحشي والالإنسان
على يد قوات اجلنجويد بعد خطفه واعتقاله( .أثي نيوز .)2020/12/29
يف وقت سابق ويف الذكرى األول لفض االعتصام أوردت ابج نيوز يف تقرير هلا حتت عنوان" :أمهات الشهداء طالنب
ابلقصاص ...مواكب هادرة متأل شوارع اخلرطوم يف الذكرى األول لثورة ديسمرب" جاء فيه ما يلي" :انطلقت ابلعاصمة اخلرطوم
مواكب احتجاجية يف الذكرى األول لثورة ديسمرب تطالب ابلقصاص للشهداء ،وهتف الالف بـ(الشعب يريد قصاص
الشهيد) ،وحتركت املواكب من قلب اخلرطوم ورفع احملتجون صور الشهداء واألعالم ،وهتفوا "اي العسكر ما يف حصانة اي املشنقة
اي الزنزانة" ،و 130املنشقة بس".
ويف مشهد آخر احتشد الالف أمام دار منظمة أسر شهداء ثورة ديسمرب ورصد ححمرر "ابج نيوز" احتشاد أسر الشهداء
داخل الدار وبكاءهم أمام صور أبنائهم ،معلنني عن عزمهم على تسيي موكب وتسليم مذكرة للنائب العام ،وخاطبت والدة
الشهيد عبد السالم كشة اجلموع قائلة" :حنن نراهن على الشارع النتزاع حق الشهداء والقصاص لدمائهم" ،أما والدة الشهيد
حنن نراهن عليكم ألخذ القصاص ألنكم أبناؤن وألنكم من
حممد مطر فقالت للثوار" :كلكم وطن وأرى وجه حممد فيكم ،ح
حيرس دم الشهداء" ،وأضافت" :حرام علينا إذا دم الشهيد راح" ،وطالبت أمهات شهداء يف كلمة هلن برفع احلصانة عن رئيس
جهاز األمن السابق صالح قوش وكل العسكر الذين شاركوا يف قتل الثوار ،مشيين إل أن الثورة مستمرة حت حتقيق القصاص
لكل الشهداء .من جانبه قال شقيق الشهيد حممد مطر إهنم يطالبون ابلقصاص للشهداء.
ويف  2019/12/30قضت حمكمة أم درمان يف العاصمة السودانية اخلرطوم ابإلعدام شنقا على  29من عناصر جهاز
األمن يف قضية قتل املعلم والناشط السياسي أمحد اخلي ،وانعقدت جلسة النطق ابحلكم ،يف قضية قتل أمحد اخلي ،جراء
التعذيب الوحشي وإدخال آلة حادة يف دبره أدت إل وفاته مبعتقل جهاز األمن إابن اندالع احتجاجات كانون األول/ديسمرب
من العام 2018م ،أييت ذلك بينما وقفت حشود من املتظاهرين الذين توافدوا أمام مقر احملكمة يف أم درمان ابلعاصمة
اخلرطوم ،للمطالبة ابلعدالة والقصاص من قتلة الثوار ،وإل الن مل ينفذ حكم القصاص يف القتلة.
ِ
ُول الَلبَ ِ
اص َحيَاة َي أ ِ
ص ِ
اب﴾ أي يف شرع
شرعت العقوابت لزجر النّاس عن اجلرائم ،قال هللا تعالَ ﴿ :ولَ ُكم ِف الق َ
القصاص لكم ،وهو قتل القاتل ،وفيه حكمة عظيمة ،وهي بقاء املهج وصوهنا ،ألنّه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه،

فكان يف ذلك حياة للنفوس ،وألن الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قَتل قحتل ،أنه ال يحقدم على القتل ،وهكذا مجيع
الزواجر ،ومعىن كوهنا زواجر أن ينزجر النّاس.

ويف الكتب املتقدمة :القتل أنفى للقتل ،فجاءت هذه العبارة يف القرآن أفصح وأبلغ وأوجز .قال أبو العالية" :جعل هللا
القصاص حياة ،فكم من رجل يريد أن يقتل ،فتمنعه خمافة أن يقتل".
إن كفالة حتقيق القصاص من اجلان تؤدي هلدوء النفوس واستقرار اجملتمع .فلو تكفل كل فرد أبخذ القصاص بيديه ،ألدى
ذلك إل تشتت جهود اجلميع ،وضياع احلقوق بني األفراد .أما حني يتكفل اجملتمع ،ممثال يف شخص القائم على أمره ،أبخذ
القصاص من اجلناة ،فإن ذلك يؤدي إلشاعة الطمأنينة بني األفراد وتفرغهم ألجل معاشهم وأعماهلم ،وهذا ما صوره ابن القيم
حني حتدث عن مغبة إمهال الناس للقصاص فقال" :لوال القصاص لفسد العامل وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء"،
فكأن يف القصاص دفعا ملفسدة التجري على الدماء ابجلناية وابالستيفاء ،وقد روى سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قتل
سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجال ،وقال" :لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا" ،وعن علي رضي هللا عنه أنه قتل ثالثة قتلوا
رجال.
إن عقوبة القصاص عالج نجح يف معاجلة حوادث القتل والتفلت األمن والفساد االجتماعي ،وتحعترب من أبرز األحكام
الشرعية اليت حتفظ حياة الناس يف اجملتمع ،واألمة اليت تعيش بال عقوبة جملرميها ،فهي أمة ضعيفة منحلة مفككة األوصال؛ ألهنا
تعيش يف فوضى اجتماعية وختبط من كثرة حوادث اإلجرام اليت تـسبب اخلـوف وعـدم األمـن يف اجملتمع ،وعقوبة القصاص يكمن
فيها إصالح احلياة اإلنسانية.
نعم هذا هو نظام اإلسالم العظيم الذي كرم هذا اإلنسان وجعل حرمته أعظم من حرمة الكعبة املشرفة وحفظ دمه وماله
من خالل تشريعات ال تعرتيها الشوائب وال النقصان ومل يظلم أحدا بغض النظر عن لونه أو دينه ،فهو عندما طبقت هذه
األحكام يف ظل دولته اخلالفة عاش الناس مطمئنني؛ الظامل يردع حت ال يعود إل ظلمه ،واملظلوم يؤتى له حبقه كامال غي
منقوص ،وال مماطلة يف إصدار األحكام القضائية كما هو حادث اليوم من خالل نظام احملاكم يف هذا النظام الرأمسال اجلائر
الذي يطيل أمد ظلم الظاملني مبا يسمى مبحاكم االستئنافات اليت تظل فيها القضااي قابعة ابلشهور إن مل تكن ابلسنني ،فاألصل
فيها اإلسراع حت تعطي كل ذي حقه.
جاء يف كتاب مقدمة الدستور الذي أصدره حزب التحرير يف املادة " :83ال توجد حماكم استئناف ،وال حماكم متييز،
فالقضاء من حيث البت ف القضية درجة واحدة ،فإذا نطق القاضي ابحلكم فحكمه انفذ ،وال ينقضه حكم ق ٍ
اض آخر
مطلقا إالّ إذا حكم بغري اإلسالم ،أو خالف نصا قطعيا ف الكتاب أو السنة أو إمجاع الصحابة ،أو تبني أنه حكم حكما

خمالفا حلقيقة الواقع".

كتبه إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
عبد اخلالق عبدون علي
عضو املكتب اإلعالمي حلزب التحرير ف والية السودان
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة
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