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 بٌان صحفً

 :عنوان تحت م64/0/6102 بتاريخ لكترونياإل الحرة موقع في جاء ما على ردا  

 "في السودان الخالفة دولة بإقامة يطالب التحرير حزب"

 حزب ٌهاجم أن ٌحاول فهو واضح؛ ساسأ على مقالته ٌؤسس لم فٌصل بابكر األخ إن: نقول

 وٌخلص سالمٌا؛إ نظاما كان البشٌر نظام السابق؛ النظام أن دعاءاب كاذبة، دعاوى مطلقا رٌر،التح

 ٌحشد هو ثم البشٌر؛ نظام ٌطبقه كان ما نفسه هو تطبٌقه التحرٌر حزب ٌرٌد ما أن لىإ ذلك من

 هذا كان أساس يأ وعلى الباطل، وأٌن الحق أٌن لنا ٌبٌن أن دون العواطف؛ وٌجٌش الشعارات

 .والرد بالتحلٌل مقالته فً جاء ما على سنقف منصفٌن نكون وحتى الباطل، هذا أو لحقا

 وتظاهراتهم، بمسٌراتهم الشوارع غمروا الذي السودانٌٌن مالٌٌن مطالب )توحدت: الكاتب قال

 شعارات ٌرفعوا لم خرجوا عندما الناس إن ونقول ،الخ( ...والعدالة والسالم الحرٌة شعارات رافعٌن

م جراء تطبٌق النظام الرأسمالً به حاق الذي الظلم ضد خرجوا وإنما والعدالة، والسالم رٌةالح

 ركبت التً وهً معلومة؛ جهة فهً الشعارات بهذه لهم تىأ الذي أما ،()الدٌمقراطً أو الدٌكتاتوري

 اخرجو الذٌن أن علمهم رغم سمهم،اب تتحدث زالت وما قٌادتها، وادعت الشباب، ثورة ظهر على

 ،الكرٌمة والحٌاة العدل ٌنشدون سابقا   قلنا كما النظام ظلم هو أخرجهم الذي نماإو لهم، تبعا لٌسوا

وتعالى ى ألن هللا سبحانه أب أم الكاتب رضً سالم،اإل نظام فً الإ العدل ٌوجد لن صراحة ونقولها

ُكم لَّم   َوَمن﴿قالها صراحة  ُ  أنَزلَ  بَِما َيح 
لَـِئكَ  ّللاَّ الُِمونَ  مُ هُ  َفأُو   .﴾الظَّ

 جلأ من السلطة بتسلٌمه "والمنعة القوة أهل" للجٌش التحرٌر حزب مطالبة إنما قول الكاتب )أ

 بصورة تتناقض التً المدنٌة، الدولة بقٌام المنادٌة الثورة، شعارات على خروجا تعتبر الخالفة قامةإ

 المواطنة، على ٌبنى المدنٌة الدولة فً والواجبات الحقوق أساس ألن ذلك الخالفة، مفهوم مع جذرٌة

 .الثانٌة( الدرجة من مواطنا المسلم غٌر ٌعتبر حٌث )الدٌن(؛ على الثانٌة فً ٌقوم بٌنما

 مع تتناقض نعم المدنٌة الدولة فإن تدلٌس؛ هآخر وفً الحق، من ا  جزء كالمال هذا صدر فً إن

 والجاهلٌن؛ الضالٌن أهواء على تقوم نٌةوالمد العالمٌن، رب أحكام على تقوم الخالفة ألن الخالفة؛

مَ ﴿ :قالها صراحةوتعالى حانه سب وهللا ،ٌعلمون ال الذٌن ةِ  أََفُحك  ُغونَ  ال َجاِهلِيَّ َسنُ  َوَمن   َيب   ّللاَِّ  ِمنَ  أَح 

ا م  م   ُحك  نَ  َشِريَعة   َعلَى َجَعل َناكَ  ُثمَّ ﴿: سبحانه وقال ﴾ُيوقُِنونَ  لَِّقو  رِ  مِّ بِ  األَم  َهاَفاتَّ بِع   َوال ع  َواء َتتَّ  الَِّذينَ  أَه 

لَُمونَ  ال  ٌحمل من كل ألن التدلٌس؛ فهو الثانٌة الدرجة من مواطن المسلم غٌر بأن القول أما ،﴾َيع 

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9/505792.html


 
 موقع حزب التحرير

www.hizb-ut-tahrir.org 

 املركزي إلعالمياموقع املكتب 
www.hizb-ut-tahrir.info 

 9077799797 -9077700090  تلفون:

  spokman_sd@dbzmail.com  بريد إلكرتوني:

 sudan.org-www.hizb موقع والية السودان:

 كان قد ما الإ والواجبات، الحقوق بكامل ٌتمتع مسلم غٌر أو كان مسلما   اإلسالمٌة الدولة فً التابعٌة

 ؟!مسلمال غٌر باإلسالم ٌحكم أن ترٌدأنك  أم مسلم، غٌر الحاكم ٌكون الأ مثل اإلسالم شرطه

 أخذ الذي الٌهودي؛ مع عنه هللا رضً ًعل المؤمنٌن ألمٌر حدث ما الفرٌة هذه على ردا وٌكفً

 .معروفة والقصة ،للٌهودي القاضً فحكم القضاء، مامأ فٌها ونازعه درعه

 ٌؤمن ال هو بل الدٌن، أساس على الدولة إلقامة فقط ٌدعو ال التحرٌر حزبوٌقول الكاتب: )

 أخذها ٌحرم كفر نظام الدٌمقراطٌة له ونقول ،الخ(... كفر نظام إنها وٌقول وٌحرمها، بالدٌمقراطٌة،

راطٌة وعدم تناقضها الدٌمق بحل   القائلة الكاتب أدلة فأٌن ذلك، على القاطعة األدلة بٌنا وقد تطبٌقها أو

 مع اإلسالم؟!

سالمٌة فهو مجرد أوهام اإل للحٌاة كامال تصورا هناك أن عن الحدٌثوله: )ٌكرر الكاتب ق

 جمٌع شأن شأنه األمر واقع فً التحرٌر حزب إنكرر ذلك مرتٌن، وختم بقوله: ) (ولوجٌةٌٌدأ

 اختٌار وسٌلة أو للخالفة الوصول لكٌفٌة واضحة رؤٌة ٌملك ال السٌاسً اإلسالم حركات

 ... الخ....(الحاكم

 حزب وٌصف ،المستعمر الغرب من الحلول ٌتسول من ٌدعً أن فعال والعجٌب ٌبالغر إن

 منهاج على الثانٌة الراشدة الخالفة دولة ظل فً اإلسالمٌة للحٌاة الواضحة الرؤٌة صاحب التحرٌر

 وغٌرها المدنٌة والدولة والعلمٌة الحداثة أدعٌاء مصٌبة إن ولوجٌة،ٌأٌد اأوهامأن لدٌه ب ٌصفه النبوة،

 النظام صندوق داخل الإ األمة لقضاٌا الصادقة المعالجات من الخاوٌة البراقة الشعارات نم

 صادقا الكاتب كان فلو ؛الحق من ٌعرفونه ال ما ٌعادونإن مصٌبتهم أنهم  الغاشم، الظالم الرأسمالً

 لولح من الحزب به ٌدفع ما على ولوقف الخالفة، لدولة التحرٌر حزب دستور لدرس هذا قوله فً

 علم عن رأٌه ٌعطً ثم الٌوم، لواقع شرعٌة أحكام من وغٌرها، واجتماعٌة واقتصادٌة سٌاسٌة

 من كثرأ علٌه رددنا فٌصل بابكر الكاتب وهذا !ٌجهل ما عدو فاإلنسان ،نقول ماذا ولكن وبصٌرة،

 معهٌس ما الإ الحزب عن ٌعرف أن دون الحزب ٌهاجم وظل ٌفعل لم ولكنه لزٌارتنا ودعوناه مرة

 كل فً ومناقشتنا الحزب مشروع على قرب عن والوقوف بزٌارتنا الطلب نكرر نحن وهنا !!عنه

 .وتخمٌن ظن عن ال دراكإو وعً عن وٌصدر بٌنة على ٌكون حتى وكبٌرة صغٌرة
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