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 صحفً رد

 أحد من ذنا  إ ينتظر وال هللا ألمر استجابة بأعماله يقوم التحرير حزب

 التحرٌر حزب نظمها التً الوقفة على تعلٌقا ،نٌوز باج موقع على مقالة ٌعقوب لٌنا الصحفٌة كتبت

 قاعة بوابة أمام محتجٌن العشرات )وقف: فٌها جاء نالسودا أصدقاء ٌسمى ما مؤتمر نعقادال استنكارا  

 تحرٌر لحزب المنتمون األفراد أولئك. السودان أصدقاء مؤتمر بانعقاد تندد الفتات ٌحملون وهم الصداقة

 المٌزانٌة دعم فً المانحٌن أموال على واعتمادها الحكومة تسول أسموه ما ٌرفضون إنهم قالوا السودان،

 أغرب هذا ولعمري..! البالد طاقات تفجٌر عبر ٌكون االقتصادٌة المشكالت حل أن واعتبروا المقبلة،

 فً أن وتعتبر دعمها، فً الدولً المجتمع رغبة على فقٌرة دولة تحتج أن البالد، تارٌخ على ٌمر احتجاج

 مالهاأع تسٌٌر فً واإلعانات، والهبات والمنح القروض على السابقة الحكومة اعتماد رغم تسوال   األمر

 جدا   جمٌال   المنظر كان..! منه القرٌبة واألحزاب التحرٌر حزب من عارمة فرحة ووسط بل ومعاشها،

 هذا حالٌا ، المتاحة الحرٌات فً ممتازة لمراحل وصلنا أننا ورغم. ودٌمقراطٌة حرٌات وجود على وٌؤكد

 انتهى (..!قةالصدا قاعة إلى ٌدخلون وهم السودان أصدقاء ٌراه أن المهم من كان مشهد

 رغم السابقة، والحكومة التحرٌر حزب بٌن الربط لألحداث، متابع صحفً من ٌصدر أن الغرٌب من

 ةالحقٌق عن الباحثة الصحفٌة أختً ولتسأل الصحٌح، غٌر الربط هذا قطعا تزٌل التً المعلومات توفر

 السودان والٌة لتحرٌر/ا حزب وجهها التً ،والعامة الخاصة الدعوات آالف تلبٌن ال لماذا ،هانفس

 بٌن الجهول الربط هذا ٌزٌل بأن كفٌل ذلك أن شك فال !؟فعالٌاته لحضور معالاإل ووسائل مٌٌن،عاللإل

 .البائد النظام بٌنو الحزب

 ممه الكثيزيه على ىفيخ وهأل واستىارة لتعمق يحتاج ما فهذا هدعم وحقيقة يالذول المجتمع مىضىع ماأ

 .الزمال في رؤوسهم ايذفىى نأ طائعيه رضىا

 بالدال منطقة على المستعِمر الكافراألوروبً  الغرب بهٌمنة تتعلق مكابر الإ ٌجهلها ال حقائق هناك

 تمكن أن بعد ذلك كان ،واإلخضاع واإلذالل السٌطرة أشكال كل علٌها مارسهو ٌو كاملة هٌمنة   ةٌسالماإل

 نفوذه بسطِ  من وتمكن الدولٌة، السٌاسة عن المسلمٌن ءوإقصاالخالفة العثمانٌة  ٌة،سالماإل الدولة إسقاط من

 استلمت ثم ،الدوٌالت هذه ىحدإ والسودان ،بٌكو ٌكساس اتفاقٌة بموجب أنشأها التً األقطار كافة على

 وحملِ  االستعمار، مواصلة فًالكافر  الغرب لتقود الماضً القرن منتصف فً االستعماري الدور أمرٌكا

 .الغربٌة النظر وجهة وعولمة هكل العالم إخضاعِ  مهمة فً وحشةِ المت الرأسمالٌة مشعل

 فً القائمة نظمةاأل كل شرٌك هو الدولً المجتمع أن ،للشك مجاال ٌدع ال بما ٌجد لألحداث والمتتبع

 على منها طلبٌ   ما تنفذ ،متسلطة نظمةاأل هذه ًٌبق ما بقدر تقدمة الذي بالدعم وذلك ،شعوبها ضد جرائمها

 الغربٌة الدول تسارع مل ولماذا ؟السنٌن عشرات الحكم فً فاشلون حكام ٌعمر كٌفف الإو ،وبهاشع حساب

 ؟زاحتهمإ فً

https://bajnews.net/73510/


 ٌعٌش الغرب أن ٌعلم عندما ذلك! ستعمارلال أدوات مجرد ٌكونون حكام وجود ٌستغرب ال الواعً إن

: قال حٌث ،شٌراكاألسبق  فرنسا رئٌس ذلك ذكر كما الثالث العالم دول من نهبهٌ لما نتٌجة بحبوحة فً

 ماف ،الغرب لها ٌروج التً ٌةنساناإل الشعارات ماأ الثالث(، العالم دول من دولة فرنسا لكانت فرٌقٌاأ )لوال

 كل ومحاربة وتثبٌتهم الطغاة دعم فً جرٌمتهم على شاهد خٌر وأفعالهم وخداع، كذب محض إال هً

 الشام ماأ! بارد بدم فلسطٌن هلأ قتل تؤٌد التً ،العالمٌة المنظومة هذه سٌطرة من التحرر محاوالت

 عن لأتس فال ،المفضل ترامب دكتاتور ًما السٌسأو ،عٌنٌن يكل ذ راهٌ له الغرب ٌٌدأفت بشارطاغٌتها و

 .الوسطى فرٌقٌاأو الشرقٌة تركستانو انجٌوهالرمً لمس ىننس وال ،الزهور عمر فً وهم لمعارضٌه بحهذ

ٌ صدق الدول بهذه ٌثق من هناك زال ما أنه الغرٌب   ،نجدتها وٌطلب ٌستجدٌها ٌفتأ ال فتراه شعاراتها و

ٌ صر تخاذلها مبررات لها ٌجد زالٌ ال أنه إال ،الحكم فً سبقه من خذلت أنها رغم ! له الم خلّص أنها على و

 علمهم رغم ،سمالٌةأالر منظومة من به ٌحلمون الذي الدعم وراء الجدد السودان حكام من يالجر هذا فنجد

 فً الحكام هؤالء وٌؤٌد ٌبارك من كلفإن  لذلك... والسٌطرة الهٌمنة جندةأ بتنفٌذ ومربوط مقٌد دعم بأنه

 .للغرب واالستعباد التبعٌة فً به المنوط دوره ٌأخذ بذلك هو ٌنالمانح مؤتمرات بعقد استجدائهم

 على تقوم أن ٌجب دولة يقتها ألحقٌ فً الخارجٌة السٌاسة نأل خارجٌة سٌاسة هذه نأ أحد ٌبرر وال

 نم شؤون بها ترعى التً الحٌاة عن ومفاهٌمها الدولة تلك عقٌدة من تنبع خاصة، ومعاٌٌر معٌنة أسس

 المسلمون ٌكون ال أن وٌجب ،والدول والشعوب األمم من غٌرهم مع العالقات مجال فً تابعٌتها ٌحملون

 ظل فً كانوا كما ٌكونوا أن ٌجب بل إقلٌمٌة، أو عالمٌة سٌاسٌة منظومة أٌة من جزءا   األٌام من ٌوم فً

 .والمسلمٌن سالماإل مصلحة تقدم التً الشرعٌة حكاماأل على ترتكز مستقلة سٌاسة نتهجت دولة

 سالماإل عقٌدة على تبنى مستقلة، عالقات تكن لم المزعوم، االستقالل منذ الخارجٌة العالقات نإ

 ،البلد أهل مصالح وضد المستعِمرة، الكبرى الدول مصالح على مبنٌة ا  حتم هً بل الشعب، مصالح وتتبنى

 الحكومات جعل الذي الكافر للعدو ستخذاءواال والنفاق، التخبط، من الحالة هذه حكامنا على نرى لذلك

ال ووهبته إ مشروعا   وال مرفقا بقِ ت   لم التً جنبٌةاأل االستثمارات وتسهٌل الخصخصة منظا تتبنى السابقة

 ما كل لنسف واؤجا منهإ الواق من ولم ٌرعوِ  ،ال الضنكإ لهم بق  ٌ   لم البالد وأهل ،وتفضال   تكرما   ،ًلألجنب

 !سائرون خطاها على الٌوم وهم نقاذاإل به حكمت

 هناك بأن لاٌق أن ٌمكن ال حٌث للشك مجاال   ٌدع ال بما الشركاء هؤالء حقٌقة الواقعٌة دلةاأل بٌنت لقد

 دولهً  الغربٌة الدول أن المرء ٌظن أن السطحٌة من بل ،السودان دعمب ًالدول المجتمع من ةرغب

 من تهدف أمرٌكاو أوروبا من كل تطرحها التً السٌاسٌة المشارٌع فجمٌع! المساعدة ترٌد أنها أو ،مانحة

 عبر البالد مقدرات على للسٌطرة اأجنداته لتنفٌذ امنه سعٌا   الهٌمنة ضمان لىإ ورؤٌته امنه كل منظور

 بتجفٌف الكفٌلة جنبٌةاأل االستثمارات لتسهٌل والضغط ،الدولً النقد صندوق روشتات تتبعها التً القروض

 أو السودان بأهل الشفقة تعترٌه الغرب أن ٌظن أن ٌمكن الناس عوام من حتى أحد فال ،الخام المواد منابع

 هو الزمان، من عقودا   الرأسمالً، االقتصادي النظام تطبٌق أن شك وال ،ومساكٌنهم فقرائهم على حرصا  

 ...والفقر الطاحن، والغالء العٌش، شظف من ٌعانون وأهلها بثرواتها، غنٌة فالبالد الحالة؛ هذه أوجد الذي

 مجرد أصبح ،ٌدعٌها التً الحٌادٌة رغم معالاإل أن النهار رابعة فً الشمس وضوح واضحا   بات لقد

 ًتجاه فضح مخططات الغرب الرأسمال ساكنا   ٌحركون ال وأنهم ،المستعمرٌن لكفارا بٌد وأدوات مطاٌا

 كٌفف الوإ ،المأجورة األقالم عبر له والتطبٌل االستعمار هذا خدمة سوى عمل بأي ٌقومون وال ،الجشع
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 لوو ؟!نوجشع نورأسمالٌو أعداء الحقٌقة فً وهم شركاء أو أصدقاء واعتبارهم الخبٌث عملهم تلمٌع ٌتم

 دماء ٌمتص مستعمرا   باعتباره وتعرٌه الغرب تكشف التً الحقٌقٌة المعلومات فكل صادقا معالاإل كان

 الكلً الخارجً الدٌن": السودانفً  الدولً البنك ممثل فورتادو، زافٌر ٌقول ،الٌد متناول فً الشعوب

 هذا من دوالر( ملٌار 4.9 ً% )حوال51ر، وأصل الدٌن هو فقط دوال ملٌار 64 تقرٌبا   ٌبلغ للسودان

 )ٌعنً الدٌن وخدمة الدفع، عدم جزاءات فهً الدٌن، من دوالر( ملٌار 99.6 أي) %51 أما المبلغ،

 .التٌار( )صحٌفة "!الربا(

 إعمار أو السودان أهل مساعدة لمجرد أمواال   تقدم ال الكبرى ستعمارٌةاال الدول أن واضحا   أصبح كما

 فً المعنٌة األطراف سٌر ومقابل سٌاسً كثمن تقدمها وإنما ،ملهوفٌهم غاثةإ أو دارفور فً الحرب مناطق

 مصٌدة فً مختارٌن طائعٌن دخلوا لما المخطط لهذا منفذٌن مجرد والحكام الغربٌة، والمشارٌع المخططات

 ٌاسةوس الدولً لبنكوا اللعٌنة، وروشتاته الدولً، نقدال لصندوق والعباد البالد فرهنوا الربوٌة، الدٌون

 بالدول والمسماة ستعمارٌةاال الدول وتقدمها قدمتها التً المساعدات جمٌع أن ٌشهد والواقع ،القرصنة

 الحكام وخداع المأجورة األقالم بها تغطٌه الذي والخداع الدجل برقع عنها كشف سٌاسٌة أموال هً المانحة

 .الجنوب انفصال منه السودان أهل جنى الذي

: القائل هللا ألمر استجابة خرج بل المتاحة الحرٌات نتٌجة الوقفة هذه فً رجٌخ لم التحرٌر حزب إن

ُكمُ  َظَلُموا الَِّذينَ  إَِلى َتْرَكُنوا َواَل ﴿ ارُ  َفَتَمسَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما النَّ  خرج قد فهو ﴾ُتْنَصُرونَ  اَل  ُثمَّ  أَْولَِياءَ  ِمنْ  هللاَّ

 ٌعتبرونه الذي عملهم عن ذلك ٌثنهم ولم بهم ونكل وعذبوا الوقفة ادأفر كل واعتقل األفواه تكمٌم أٌام فً

 سٌاسٌة فكرة ألنها ىفاحت من بها ىفواحت فرح التً الحرٌات بفكرة ٌؤمن ال التحرٌر وحزب ،مقدسا   واجبا  

. السلطات مصدر والشعب للشعب، السٌادة ٌجعل الذي الدٌمقراطً؛ الحكم نظام   هاوجود   حّتم غربٌة،

 قوانٌنه لٌضع بنفسه، كاملة إرادته وتسٌٌر سٌادته، ممارسة من وٌتمكن نفسه، سٌد الشعب كونٌ وحتى

 من الكافر( للغرب السٌاسً الفكر )حسب بد ال كان حكامه، واختٌار تشرٌعاته، وسائر حٌاته، وأنظمة

 فكرة إن. صٌةالشخ والحرٌة التملك، وحرٌة الرأي، وحرٌة االعتقاد، حرٌة: أربع وهً العامة، الحرٌات

 هو بل ٌشاء، ما ٌفعل حرا   لٌس وأقواله أفعاله فً المسلم ألن ،سالماإل عقٌدة تناقض باطلة، فكرة الحرٌات

 برأي المسلم جاهر ولو ،عتقاداال حرٌة ٌناقض وهذا ٌ قتل، سالماإل دٌن بّدل فلو وتعالى، سبحانه هلل عبد

 للحقوق األساس إن ...الرأي حرٌة ٌناقض وهذا اقب،لٌع القضاء أمام ٌمثل للشرع، مخالف برأي أو كفر،

 صحابة إجماع من إلٌه أرشدا وما ، رسوله وسنة هللا )كتاب سالماإل هو إنما المسلمٌن، عند والواجبات

 آَتاُكمُ  َوَما﴿: وجل عز المولى ٌقول ،سالماإل عقٌدة غٌر من األخذ المسلمٌن على وٌحرم. شرعً( وقٌاس

ُسولُ  َ  َواتَّقُوا َفاْنَتُهوا َعْنهُ  َنَهاُكمْ  َوَما هُ َفُخُذو الرَّ
َ  إِنَّ  هللاَّ

 َعِملَ  َمنْ »:  ىفالمصط وٌقول ،﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ

 .مسلم رواه «َرد   َفُهوَ  أَْمُرَنا َعلَْيهِ  لَْيسَ  َعَمال  
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