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أن
إن الفلسفة السياسية لإلخوان المتأسلمين هي إما ْ
يكونوا حاكمين وطغاة ومتجبرين على الناس بنفس أسلوب اليانكي
برّمِته تحت األرض أو في ُغبار البؤس
االمريكي أو ْ
أن يقِبروا الشعب ُ
المادي وهذه فلسفة المنظومة الحاكمة في أمريكا وفيما تسمى دولة

إس ارئيل وهذا ما حدث في السودان منذ نشأة هذا التنظيم المشؤوم في
مكوِن ِب َنيوي في تركيبة ومسيرة
القرن الماضي .فالقتل والتدمير واإلرهاب ّ
االهم من الوهابية والطائفية أينما كانوا وظهر
االخوان المتأسلمين ومن و ُ

هذا جلياً في عهود تمكينهم المشؤوم على السلطة في السودان وفي اعقاب

اقتالعهم أيضاً .فهم ،كما فعل رفاق فقههم المشؤوم في البالد العربية
ودوامة المعاناة
واإلسالمية األخرى ببالدهم ،قد ادخلوا السودان في نفق ّ

والعنف والدماء والتهجير والقتل وسفك الدماء والفقر والمشاكل االقتصادية
واالجتماعية .فكل كوادر اإلخوان المتأسلمين في السودان ال يختلفون

عن أبو مصعب السوري أو عمر عبد الحكيم أو مصطفى ست مريم

وهي كّلها أسماء لشخص واحد سوري انتسب لجماعة اإلخوان المتأسلمين
في سورية وتُِق ُّر تصريحاته بتزاوج القومية العربية واإلرهاب االخواني منذ

الثمانينات من القرن العشرين رغم عداءهم الظاهري .حيث يقول أبو

مصعب السوري أو عمر عبد الحكيم أو مصطفى ست مريم ّأنه كان
يتدرب في العراق للتحرك ضد بالده؛ سوريا .ولم يتدرب هذا االرهابي في
1

عراق البعث البربري والغاشم ّإال ِ
ليهدم سوريا وبالفعل ساهم ،مع عصابات
اإلخوان والوهابية ،في هدم بالده من اجل السلطة دون مراعاة لشعبها

يعمها االمن لدرجة أن تقود
الذي كان يعيش مستور الحال في بالد كان ُ
امرأة سيارتها لوحدها من حدود األردن إلى حدود تركيا وال تخاف على
نفسها شيئا لكن هؤالء هم اإلخوان المتأسلمون وكهنتهم المنافقين واتباعهم
من كهنة التيمية والسلفية الدمويين حيثما كانوا يهدمون بالدهم ويجردونها

من األمن واألمان وال يعطون قيمة لإلنسان وال لحياته وال لمستقبله .وال
يختلف كوادر اإلخوان المتأسلمين في السودان عن ايمن الظواهري الذي

أن القاعدة هي جسم
اقر بتأثره بسيد قطب بينما كل العالم يعَلم اآلن ّ
ّ
صهيوامريكي اسسته الدوائر االستخباراتية الغربية الصهيوامريكية من اجل

هدم بالد المسلمين واألحداث التي رأيناها تُثِبت أنهم لم يهدموا ّإال بالد
المسلمين ولم يقتلوا إال المسلمين ولم يطلقوا رصاصة واحدة ضد محتل

غربي أو صهيوني .وكان زعيمهم اإلرهابي الوهابي يقيم في السودان

ليعبد
وبتنسيق مع الصهيوامريكية تم ارساله إلى أفغانستان المنكوبة ِّ

الطريق أمام انطالق الحقبة العسكرية الصهيوامريكية على بالد

المسلمين .فأُو ِك َل إليه مهام َّ
تبنى الهجوم االستخباراتي المفبرك على برجي
مبنى التجارة العالمية في نيويورك لي ِ
عطي الضوء األخضر لجحافل القوات
ُ
الغربية والصهيوامريكية لتستبيح الحقاً كل بالد المسلمين .وبعد أن

اجتاحت تلك الجحافل الغربية والصهيوامريكية بالد المسلمين من

أفغانستان إلى الصومال والعراق وسوريا لم يزدهر في تلك البالد ّإال
ٍ
مشروم مرتزقة اإلخوان المتأسلمين ووهابيتهم الذين َّ
بضوء
تمددوا وحكموا

ٍ
اخضر غربي وصهيوامريكي كل من ليبيا والسودان وازدهروا بضوء

ٍ
اخضر غربي وصهيوامريكي وبتنسيق مع األنظمة المحلية الطاغوتية
الحاكمة في موريتانيا والمغرب واألردن حتى وصلوا إلى الحكم في تونس

ومصر والجزائر لكن انتبهت بعض الشعوب كما في الجزائر لشر تلك
وتحركت المنظومة
المجموعات المتأسلمة المنافقة فتخّلصت منها ُمب ِّك اًر َّ
الصهيونية العميلة في مصر واجه َزت عليها ألنها لم تأمن ِ
جانبها وتركوا
َ
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اإلخوان المنافقين يشاركوا في الحكم في تونس ألنهم انسلخوا من مبادئهم

وخاضوا مع الخائضين بينما ظل السودان يرزح تحت حكمهم البغيض

شرهم المستطير ليهدم بالد
وحركت الُق َوى الصهيوامريكية ّ
لثالثة عقود ّ
أخرى كسوريا والصومال ألنهم لم يستطيعوا أن يحكموها ولذلك كان خيار
يسع ْون إلى
إخوان سوريا هو هدم بالدهم على رؤوس شعبها وهذا ما َ
تحول اإلخوان المتأسلمون
تحقيقه بعد الثورة عليهم في السودان بينما ّ

الوهابيون في الصومال ِ
معاول لتقسيم بالدهم وبث الموت والخراب وعدم
االستقرار في الكثير من اجزائها.

وهكذا فحيثما حكم اإلخوان المتأسلمون فإنهم اذاقوا الناس

الويالت وها هو الشعب الليبي يهتف ضد النظام االخواني المتأسلم
والحاكم في طرابلس الغرب والذي ينهب ثروات ليبيا بالتنسيق مع

االخوانية الماسونية المثلية التركية المتأسلمة ودوائر االستخبارات الغربية
فضلت اإلخوان المتأسلمين في ليبيا على حفتر
والصهيوامريكية التي ّ
أن ْاتباع حفتر علمانيون غامضون ال يضمنون
العميل ألنه بدا لهم ّ
توجهاتهم الالحقة وقد ِ
ينت ُجوا لهم قذافي جديد يعاكس المصالح الغربية
رغم خدمته غير المباشرة لها .حيث أن العلمانية العربية التي ال يسيطر
ومروضون كما هم في مصر أو في
عليها اشخاص عمالء كالسيسي
ّ

بالد غلمان مهلكة آل سعود أو غلمان عهر آل زايد قد تكون علمانية
يسارية يحاربها الغرب والصهيوامريكية بكل ضراوة كما يفعلون في فنزويال
وكوبا وكوريا الشمالية لذلك ال يمكن أن ترضى الدوائر الغربية

والصهيوامريكية بعملية ديمقراطية ال تأتي بعلمانية غربية أو منظومات
ِ
نسق مع اسيادها في الدوائر الغربية والصهيوامريكية
عائلية صهيوامريكية تُ ّ
على نهب البالد و ِ
العباد كما فعل اإلخوان المتأسلمون ومنظومتهم
العسكرية واألمنية الدموية في السودان وليبيا والوهابية وسالطينها في

مهلكة غلمان آل سعود وعهر غلمان آل زايد وهم جميعاً تجسيد حقيقي

لحقبة االستعمار األمريكي على الشعوب المستضعفة والتي تستخدم اآلن
اإلخوان المتأسلمين والوهابية وغلمان مهلكة آل سعود وغلمان عهر آل
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زايد كأكثر المجموعات إنفاذاً للمؤامرات الدموية والبربرية ضد الشعوب

الء للدوائر الغربية والصهيوامريكية.
وأكثرها و ً
وكلنا يعلم أن اإلخوان المتأسلمين واتباعهم من الطائفية
والوهابية السلفية قد جعلوا اإلرهاب والقتل والتدمير وحرق ودفن البشر

والتهجير ونشر الفتنة وتعميم الفوضى سلوكاً مترسخاً فيهم فارتكبوا افعاالً

يندى لها جبين االنسانية .ففيما يختص باإلخوان المتأسلمين فإن
َ
سلوكيات العنف والدموية واللصوصية والكذب والغش هي استراتيجية
متج ِّذرة في وجدانهم الممسوخ وضميرهم الفطير .فاإلخوان المتأسلمون،
في سياق فهمهم المنحرف للدين وفي واقع شعبي جاهل بالدين الصحيح،

يؤمنون جهالً كما تؤمن الوهابية والتيمية ضالالً بأن اإلرهاب فريضتهم

واالغتيال ُسّنتهم واالغراق في النهر متعة وضرب الشباب السلمي
بالرصاص الحي هواية وقصف وتهجير اآلمنين من ُقراهم مهارة وهذا ما
ّ
ع ِه َده الشعب السوداني منذ ظهور عهد اإلخوان المتأسلمين الكالح
والمظلم في نهايات الثمانينات من القرن الماضي .ومنذ ذلك الزمن خضع

الواقع السوداني لبربرية لم يعهدها في تاريخه .حيث اسس اإلخوان

المتأسلمون في السودان منهجاً شامالً للفوضى في كل شيء والدموية

في كل مكان حتى أنهكوا الناس وأهلكوا المجتمع وانحدروا به إلى أسفل

سافلين .حيث قتل اإلخوان المتأسلمون الناس في كل بقاع السودان

ودفنوهم احياء في مقابر جماعية وقصفوا الُق َرى اآلمنة واطلقوا وحوشهم،
هجروا
وي ِّ
من ابناء الحرام المدججين بالسالح ،ليحرقوا الُق َرى المتعايشة ُ
وبد ْو وكأنهم ضد
سكانها وقام الغرب والصهيوامريكية ،نفاقاً ،ولم يقعدوا َ

الطغمة الحاكمة في الخرطوم ولكن الحقاً عندما ثار الشعب على اإلخوان

المتأسلمين وحلفاءهم من الطائفية والوهابية تحرك الغرب والصهيوامريكية
لي ِ
دخلوا عسكر اإلخوان المتأسلمين المجرمين إلى القصر الجمهوري
ُ
بالرغم من ّأنهم هم نفس الطغمة من العساكر؛ مجرمي االخوان

المتأسلمين ،الذين ابادوا وحرقوا وقتلوا وهجروا السودانيين .وهكذا أدرك

المجتمع السوداني أن هدف الدوائر الغربية والصهيوامريكية كان عدم
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السماح بإبادة اإلخوان المتأسلمين في السودان كما حدث في الجزائر ألن

من اباد اإلخوان المتأسلمين في الجزائر لم يوالي الحقاً الدوائر الغربية

الء كامالً بل اصبح أكثر قرباً من روسيا والصين وهذا
والصهيوامريكية و ً
ما تخاف الدوائر الغربية والصهيوامريكية من حدوثه في السودان ألنهم

يعلمون أن علمانية السودان علمانية يسارية وليست علمانية عميلة للدوائر
الغربية والصهيوامريكية وهذا يبرهن أنه ليست هناك مجموعة في بالد

الء للمشاريع الصهيوامريكية والغربية من
المسلمين أكثر اخالصاً وو ً
اإلخوان المتأسلمين وطائفية السودان والوهابية بسالطينهم في بالد غلمان

مهلكة آل سعود وبالد غلمان عهر آل زايد .فاالستعمار الغربي

والصهيوامريكي يعتمد على كل المجموعات التي يضمنها ّأياً كان
توجهها؛ وهابي أو متأسلم أو علماني ليبرالي ،مع الحذر التام من ِ
تجربة

ما حدث في الجزائر التي تحاول إقامة عالقات متوازنة تميل أكثر للشرق
رسخت أكثر لعلمانية يسارية خارجة عن عملية
وما حدث في سوريا التي ّ

سيطرة الدوائر الغربية والصهيوامريكية لمقدرات سوريا ونهب شعبها

تخوف الغرب من حدوثه
لصالح حقبة االستعمار الصهيوامريكي .وهذا ما ّ

في السودان .لذلك أعطوا الضوء األخضر لمجرمي حرب دارفور وعبَّدوا

لهم الطريق لدخول القصر وحماية اإلخوان المتأسلمين من اإلبادة ومكايدة

الثورة المدنية والوقوف في وجه العلمانية اليسارية التي كانت ستُ ِ
خرج
السودان من قائمة الدول التي تدور في فلك الدوائر الغربية

والصهيوامريكية .وهذا ما رأيناه في الرد الجريء لحمدوك الذي يمثل الشق

المدني الثوري على وزير الخارجية األمريكي الذي زار السودان ليس حباً
في شعبه وإنما محاولة منه للضغط على السودان للتطبيع مع المحتل

الصهيوني بينما سعى الشق العسكري واألمني الالهث للسلطة للتقرب

من المنظومة الغربية والصهيوامريكية بعقد لقاء كمباال الصهيوني ومكوث
كادر أمنى إخواني سوداني في مصر المتصهينة ُلي ِحيك منها المؤامرات
على السودان كالمعتاد .ففي مصر المتصهينة تعتمد الدوائر الغربية
مروضة منذ أمد بعيد وتساهم في إبادة
والصهيوامريكية على علمانية ّ
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االخوان المتأسلمين فيها لصالح المشاريع القرنية الصهيوامريكية بينما في

السودان وليبيا يعتمد الغرب الصهيوامريكي على إخوان متأسلمين من

نتاجات الماسونية الغربية وخاضعين تماماً لالستعمار الغربي
والصهيوامريكي الحديث ونرى ذلك واضحاً من توزيع اإلخوان المتأسلمين،

بعد سقوطهم في السودان ،لكوادرهم بين مصر المتصهينة وتركيا المتخنثة

ومهلكة آل سعود المنشارية وبالد غلمان عهر آل زايد الساقطة وكلها

ليست أكثر من احذية نجسة للدوائر الغربية والصهيوامريكية وهذا ما يثبته
الواقع من العالقات المباشرة التي تربط تركيا واالمارات والسعودية ومصر

المسرحي الذي
بالدوائر الغربية والصهيوامريكية رغم العداء الظاهري و َ
يبدو في العالقات البينية بين تلك الدول وهذا جزء من مسرحية خداع

خيار معقول ومقبول للخروج من
الشعوب وتمويهها لكي ال يكون أمامها ٌ
ِ
إحدى تلك المجموعات أو األنظمة أو
المربِك سوى إتّباع َ
هذا الواقع ُ
التنظيمات التي تدور في فلك االستعمار الحديث والخضوع لها .فهم

جميعاً متكاملون بشكل صارخ في ساحة العمالة والتآمر العلني على

شعوبهم وشعوب المنطقة واذاللها لصالح انجاز المشاريع الصهيوامريكية

للقرن الواحد والعشرين التي تنهب الشعوب وتستعبدها لصالح صفقة القرن

المزعومة .وبالفعل ينجز جميعهم االجندة الصهيوامريكية في المنطقة

ولإلخوان المتأسلمين دور كبير في ذلك.

إن القتل واإلرهاب والتدمير والهدم والحرق والقصف من دون

رحمة والنهب والسلب الذي حدث في السودان خالل عقود حكم اإلخوان
المتأسلمين هي ثقافة اقتبسها اإلخوان المتأسلمون من اسيادهم
الصهيوامريكيين .فإيمان اإلخوان المتأسلمين بالعنف والقتل وسفك الدماء
متج ِّذر في وجدانهم الفطير وكأن اساتذتهم هم اقطاب اليانكي االمريكي

أو أساتذة الوهابية؛ ابن تيمية وابن عبد الوهاب ،رغم أن حسن البنا وسيد
قطب ال يختلفان عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب في دمويتهما

وارهابيتهما .فوسائلهم جميعاً واحدة وغاياتهم متكاملة؛ َأال وهو إبعاد الناس
عن الدين وإذالل المجتمعات وإفقارها ونهبها بالتنسيق مع اولياءهم
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الحاكمين في واشنطن وتل ابيب .وهذا ما رأيناه في عقود حكم اإلخوان
المتأسلمين البغيض في السودان .فتنظيم اإلخوان المتأسلمين وحلفاءه من
الوهابية والطائفية قد اذاقوا الشعب السوداني سوء الحياة وسوء الممات

النابع من االنتهازية المعروفة للجماعات االسالموية التي تحكم من دون
رحمة وتعارض بال اخالق .حيث ثبت لنا أن اإلخوان المتأسلمين هم

ُرّواد القتل وسفك الدماء والذبح والتهجير واإلفقار واللصوصية والنهب
والسلب وفقه التحلل المنحرف الذي أزال كينونة الدولة السودانية وجعل
العصابات اإلرهابية المسلحة ،من أبناء الحرام ،حاكمة على بقاياها
ِ
تهدمة .وهذه نتيجة حتمية لما قلناه سابقاً من أن اإلرهاب وسفك الدماء
الم ّ
ُ
تشربوا به كما
مكوِن بنيوي في وجدان اإلخوان المتأسلمين الممسوخ؛ َّ
ّ

تشربت بها الوهابية والتيمية منذ نشأة مهلكة غلمان آل سعود ووجدت
َّ
رحبة ِ
ارضاً ِ
وخصبة كذلك في بيئة عهر غلمان آل زايد وهاهم جميعاً قد
ساهموا بجدارة في انجاز أكثر عهود البشرية دموية في العراق واليمن

وليبيا وسوريا.

في الحقيقة ،فإن مشروع اإلخوان المتأسلمين قد أنتج كل

عانى
الفوضى والقتل والنهب واللصوصية والدمار واالفقار والتهجير الذي َ
مر بها اإلخوان
منه ليس فقط الشعب السوداني بل كل الشعوب التي ّ
المتأسلمون .ألن تنظيم اإلخوان المتأسلمين ومن حالفه من الطائفية
واتباع التيمية والوهابية يختزنون ال أخالقية استثنائية لم تشهد اإلنسانية

مثيالً لها .حيث يبرزون ازدواجية مريعة تتجسد في استخدامهم لكهنة
يخاطبون من المنبر ِ
الضرار لينشروا ِدعايات دينية كاذبة ومزيفة

ويهاجمون علمانية ال عالقة للشعب السوداني بها وفي نفس الوقت

يستخدمون مجموعات أدواتيه أخرى منها االقتصادية التي تنشر الفوضى

الندرة واالرهابية منها والتي تنشر الفتن القبلية والجهوية
االقتصادية و ُ
سفك كل الدماء البريئة من أجل بقاءهم
والعرقية وال ضير لهم في أن تُ َ

وب ْغض وَلعن الشعب لهم.
في الحكم أو عودتهم مرة أخرى إليها رغم ُك ْره ُ
ويمكن تتبُّع أثر ال أخالقية وال إنسانية اإلخوان المتأسلمين وكهنتهم
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وإدارتهم للتوحش واإلرهاب والدموية بطريقة ال أخالقية في الواقع

االقتصادي واالجتماعي واألمني والعرقي والقبلي والجهوي الذي يعيشه
أهل السودان بعد الثورة المدنية في محاولة من اإلخوان المتأسلمين لجعل

الناس تشتاق لعهدهم القميء والبائس؛ هللا ال أعاده على الناس .وهكذا
تسعى ِ
اياديهم الخفية على نشر االزمات االقتصادية و ُّ
الندرة وغياب األمن

في مواجهة خيار الشعب السوداني في التحرر منهم ومن دينهم المزيف
واخالقهم المنحط وضميرهم الساقط .فقد كان عهدهم عهد الفساد والنهب
التحلل والطغيان واإلفساد واإللهاء ُّ
واللصوصية و ُّ
وظلوا بعد الثورة المدنية

يسيطرون على مفاصل االقتصاد بلوردات حروبهم وجرائمهم؛ أبناء
وهجروا وبالرغم من ذلك ارتضت بهم
ودمروا وحرقوا َّ
الحرام ،الذين قتلوا َّ

الدوائر الغربية والصهيوامريكية وأتت بهم إلى القصر في اعقاب الثورة

الشعبية وفرضتهم على الشعب السوداني مرة أخرى ليواصلوا سيطرة ونهب
ثروات البالد وتجويع الشعب لصالح الدوائر الصهيوامريكية التي صنعتهم
ولألسف يعتقد الضحايا في بقاع السودان وبعض قياداتهم تنظيماتهم

أن الدول الغربية تدافع عن قضيتهم
المسلحة التي تُقيم في الدول الغربية ّ
وتسعى بإخالص لمحاكمة من أبادوهم لكن في الحقيقة فإن أولئك

الضحايا هم في الحقيقة ضحايا االجندات الغربية والصهيوامريكية التي

انجزها االخوان المتأسلمون بميلشياتهم المسلحة في كل بقاع السودان

بصفة عامة وفي مناطق اإلبادة والقتل والتهجير منها بصفة خاصة.

والدليل على ذلك ّأنه تحت سيطرة نهم السلطة والعودة إلى ُحكم السودان
بطريقة مباشرة التقى عسكر اإلخوان المتأسلمين؛ مجرمي الحرب،
ِ
وهم من العودة مرة
بقيادات الكيان الصهيوني في كمباال من أجل أن يم ّك ُن ُ
أخرى إلى السلطة في السودان .كما نرى ذلك جلياً في استضافة السيسي؛
العميل الصهيوني ،للكوادر األمنية االخوانية التي تجتهد لتُثِبت للعميل

الصهيوني الذي يحكم مصر بأن اإلخوان المتأسلمين في السودان مازالوا
قادرين على التأثير ِ
الفعلي على الواقع السوداني وذلك من خالل ضرب
االقتصاد السوداني بشتى الطرق وتجويع الشعب وبث الفوضى والفتن
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واالقتتال في كل مكان في السودان من أجل تسهيل ِ
سرقة ثروات السودان

وصبها في مصر وبقية الدول العميلة والمتصهينة في المنطقة .والغريب
في االمر أن العمالة الصهيونية والليبرالية الغربية التي تحكم في مصر

تحارب اإلخوان المتأسلمين في مصر لكنها تدعم اإلخوان المتأسلمين في
السودان وهذا دليل واضح على الطبيعة العمالئية لكثير من األنظمة

العربية التي تشارك الدوائر الغربية والصهيوامريكية على جعل الشعوب

العربية ال تفهم شيئاً مما يحدث حولها بسبب هذا الخلط العجيب والغريب

ألوراق اللعبة السياسية في العالم العربي وهذا هو جوهر أسلوب ومنهج
الشيطان الذي يخلِط األوراق حتى يجعل الناس تنسى هللا تعالى بل وتكفر
به.

فالدول الداعمة لإلخوان المتأسلمين في السودان بطريقة مباشرة

كتركيا وبطريقة غير مباشرة كمصر وبالد مهلكة آل سعود وبالد عهر
آل زايد تفعل كل ما في وسعها من أجل افشال المشروع المدني الحر في

السودان ولألسف تأتلف معهم الطائفية السودانية وتخدم اجندتهم الحركات

المسلحة التي تساوم على المناصب كمهر للسالم بدالً من الغاء السالح

احتراماً ألرواح الضحايا الذين سقطوا في مواجهة اإلخوان المتأسلمين
وساهموا في اسقاط نظامهم الدموي .وال تُ ِ
درك الحركات المسلحة ،التي

يقيم بعض قياداتها في الدول الغربية ،أن الكوادر العسكرية التي ارتكبت

جرائم اإلبادة والقتل والحرق والتهجير في أقاليم السودان المختلفة قد
َس َمحت لها الدوائر الغربية والصهيوامريكية بدخول القصر الجمهوري وهذا

أن الدوائر الغربية والصهيوامريكية لم تكن في يو ٍم من االيام ضد
دليل ّ
الجرائم التي ارتكبها أولئك اإلخوان المجرمون وهذا دليل أيضا أن أولئك

المجرمون كانوا يعملون ،من خالل تنظيم اإلخوان المتأسلمين ،على
إنجاز اجندات غربية وصهيوامريكية ِّ
تحركهم كبيادق مطيعة تخدم
المشاريع االستعمارية الجديدة في المنطقة .فتاريخ تنظيم اإلخوان
جسدوه
المتأسلمين وادواته وشركاءهم من الوهابية والطائفية السودانية وما َّ

خالل فترة حكمهم المشترك للسودان يوضح خسة ودناءة تلك الجماعات
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التي ال عالقة لها باإلسالم الحقيقي جمل ًة وتفصيال .فنتيجة لجهل غالبية

القواعد الشعبية بالدين الحق واالصيل فقد خَلط اإلخوان المتأسلمون دينهم

أن
المزيف بتنظيمهم الممسوخ ونظام حكمهم الخسيس والدنيء واعتبروا ّ
أن الباطل يمثله غيرهم
من يعارضهم علماني وكافر وكأنهم يمثلون الحق و ّ
بينما في الحقيقة هم أبعد الناس عن الحق لو كانوا يعلمون .بل ّإنهم؛

مع الوهابية والتيمية ،يمثلون العقيدة الباطلة التي دعمتها الدوائر

االستعمارية الغربية والقوى الصهيوامريكية خالل العقود الماضية وهذه
الدوائر ال تدعم أصحاب الحق ابداً.

فبالرغم من مرور أكثر من عام على الثورة الشعبية في السودان

ضد اإلخوان المتأسلمين وحلفاءهم من الوهابية البليدة والطائفية العجوزة
ِ
يستطع السودان الخروج من حالة السيطرة االقتصادية االخوانية
لم

المتأسلمة على االقتصاد السوداني عبر اجسامهم النظامية التي ِّ
تصوب
السالح في وجه الثورة الشعبية التي تريد إرجاع موارد البالد تحت إدارة

إنزوى اإلخوان المتأسلمون وتوجهوا للعمل السري
و ازرة المالية .فقد َ
الخسيس والدنيء من خالل أذرعهم المتعددة والمقيتة؛ العسكرية منها
والطائفية والكهنوتية والقبلية والجهوية ،فأنتجت مزيداً من الفقر والعوز

والمعاناة والفتن واالقتتال والمآسي التي فاقت وحشيتها وفظاعتها كل

جروا القبائل التي كانت متعايشة إلى ارتكاب أفظع
التصورات .حيث َّ

الجرائم ضد بعضها البعض في محاولة من اإلخوان المتأسلمين لفرض

أن تلك
رجوعهم الغير مرحب به إلى ُس َّدة الحكم مرة أخرى .وال ريب في ّ
الفتن والمواجهات الدموية بين المدنيين في أجزاء مختلفة من السودان،
أن هناك تواطئاً ملحوظاً من
رغم وجود قوات امنية بالقرب منها ،توضح ّ
طرف اجهزة األمن والجيش والشرطة نفسها والتي تتفرج في مدنيين يقتلون
بعضهم البعض ويحرقون بيوتهم ومعايشهم بأيديهم وأيدي أعداءهم من
اإلخوان المتأسلمين ومع ذلك ال تتدخل اجهزة األمن والجيش والشرطة

أن ارتكاب الجرائم
لحقن الدماء وحفظ الممتلكات .وال يجب أن ننسى ّ
الوحشية والخسيسة والدنيئة ظل سلوكاً مالزماً للنظام اإلخواني المتأسلم
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يتورع عن ِفعل أي شيء لإلضرار بالشعب
في السودان والذي ظل ال َّ

يندى له
السوداني والتشبُّث بالحكم حتى ولو أدى ذلك إلى ارتكاب ما َ
أن نظام اإلخوان المتأسلمين
جبين اإلنسانية .كما ال يجب أن ننسى ّ
الوحشي نّفذ جرائم تتمثل في قصف المدنيين اآلمنين في كثير من بقاع

وهجر
حول القرى اآلمنة والمتعايشة إلى ُقرى أشباح َّ
السودان .وبذلك َّ

اآلالف من السكان اآلمنين تهجي اًر قسرياً وحرمهم من ابسط ِّ
مقومات
الحياة وكان هدفه من ذلك اخضاع الناس لنظامه اإلسالموي البغيض
أو خلق تغيير ديمغرافي في كثير من المناطق في السودان لصالح جهات
جهوية أو قبلية تشاركهم ظلمهم واستعبادهم ِ
للعباد .ومع ذلك لم يتحرك
الع ّزل من بطش
المجتمع الدولي بشكل حثيث وحقيقي لحماية المدنيين ُ
النظام اإلخواني الدموي وميليشياته المجرمة من أبناء الحرام ،ومحاسبة
القتلة الذين أزهقوا أرواح السودانيين بدم بارد لمدة ثالثة عقود وواصلوا

القتل والتهجير واإلفقار ضد المدنيين وبثوا الفوضى ِ
العارمة ألن ما يسمى

بالمجتمع الدولي كان في الحقيقة متواطئاً معهم وال يريد للشعب السوداني
التواق للحرية والعيش الكريم أن يحكم نفسه ِ
بنفسه أو يختار من يحكمه
ّ
َ
في دولة حرة يسودها العدل وحقوق اإلنسان وسيادة القانون .فالواقع اآلن
الع ّزل في أماكن
يوضح أن هناك قصو اًر امنياً واضحاً عن حماية المدنيين ُ

عديدة في السودان بل وكما ذكرنا سابقاً حيث تعمل األجهزة األمنية
التفرج على ظاهرة العنف من دون أن تتدخل وتحمي
والعسكرية على ُّ

األرواح البريئة والممتلكات العامة والخاصة .وهذا سيقود البالد إلى العنف
والعنف المضاد ِ
دوامة ال قرار لها .حيث أن ما ترتكبه الخاليا
ُ
ويدخلها في ّ
اإلخوانية النائمة من جرائم اقتصادية وأمنية في حق الشعب السوداني
إن الفظائع والفتن
يجب أن تثير استهجان وتقزز كل من له اخالقّ .
اإلخوانية المتأسلمة الموجهة تجاه األبرياء في مختلف أجزاء السودان ال
يمكن تبريرها بأي شكل من االشكال ِسوى أنها اعمال هدفها افشال ثورة
الشعب السوداني ضد اإلخوان المتأسلمين .فبهذه الطريقة ،فإن األمور

ستخرج عن السيطرة ولن يستطيع الشعب السودان االستمرار في المواجهة
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السلمية إلى ما ال نهاية ألنه لن يستطيع أن يقف موقف المتفرج
الالأخالقي كما تفعل األجهزة األمنية والعسكرية اإلخوانية إزاء األعمال

الفتنوية والدموية اليومية التي يفبركها اإلخوان المتأسلمون والتي ِ
تضرب

اسس ابسط حقوق االنسان المتمثلة في حقه في الحياة واألمن
في العمق ُ
والحرية والتعايش السلمي واآلمن مع اآلخرين .وهدف هذا التواطؤ

الخالقة التي تنتجها الخاليا الخفية
العسكري واألمني مع الفوضى
ّ

لإلخوان المتأسلمين هو اضعاف المنظومة المدنية الثورية الناشئة وابرازها

بأنها غير قادرة على حماية المواطنين وتسيير شؤون حياتهم .حيث ينشر

اإلخوان المتأسلمون من خالل أذرعهم الخفية عدم االستقرار والفوضى
والقتل والرعب والندرة والغالء والمواجهات القبلية والجهوية اليومية لجعل

الحر الذي
الشعب السوداني يسأم من
ُّ
التحول إلى نظام الحكم المدني ُ
ظماً والقانون حاكما .كما تحاول الخاليا االخوانية
يكون فيه الدستور ُمن ِّ

المتأسلمة استئصال النزعة الثورية من قلب الشعب السوداني من خالل

فبركة الفتن والعنف واألزمات االقتصادية ولو اقتضى ذلك خرق كل
مقتضيات الدين والوطنية وحقوق االنسان من اجل تحقيق مآرب اإلخوان

المتأسلمين الدنيئة والخسيسة .كما أن المجرمين من اإلخوان المتأسلمين

والذين يقبعون في السجون لم تتم محاكمتهم محاكمة عادلة حتى اآلن.
أن المنظومة األمنية والعدلية السائدة مازالت تحمي الظلم
وهذا يعني ّ
والجرائم ضد االنسانية التي ارتكبها أولئك اإلخوان المتأسلمون في كل

بقاع السودان .إن هذا التأخير في إقامة العدالة لهو انتهاك فاضح لحقوق

المظلومين والضحايا وهروب واضح للجناة من دون مواجهة للعدالة في

يندى لها جبين
جميع ابعادها بعد أن ارتكبوا جرائم ومجازر وانتهاكات َ
طل عملية إعادة
أن تلك األجهزة األمنية نفسها هي التي تُع ِّ
االنسانية .كما ّ
بناء المؤسسات المدنية وفقاً لمتطلبات الثورة الشعبية التي أدخلت الكثير

من كوادر اإلخوان المتأسلمين في جحورهم ورمت ببعض قياداتهم في

أن اإلخوان
المر الذي يعيشه السودان اآلن يوضح ّ
السجون .فالواقع ُ
ِ
المتأسلمين ُي ِ
أن ثمن
يوضحون فيها ّ
رسلون رسائل للشعب السودان ّ
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ظ جداً وقد يكون
ثمن باه ٌ
الحر والدستوري هو ٌ
الوصول إلى الحكم المدني ُ

أن اإلخوان
مستحيالً على الشعب السوداني ُّ
تحمله .حيث يبدو جلياً ّ
المتأسلمين لن يتركوا الشعب السودان في حاله بعد أن لفظ فكرهم القميء
ودينهم المزيف والمفبرك .وهذا قد ظهر جلياً من تصرفات اإلخوان

افرعهم االرهابية في سوريا وليبيا
المتأسلمين في السودان وتصرفات ُ
والجزائر ومصر ألن فلسفتهم فلسفة طغيانية وجبروتية واحدة وتتغذى
على التاريخ المظلِم و ِ
الحالك وتشرب من الدعم االستعماري الحديث الذي

يؤزهم على ِفعل أشنع الجرائم وهم ُين ِجزونها وهم صاغرون .فما يشهده
السودان اآلن من واقع اقتصادي وأمني ُمزري هو من ِف ْعل اإلخوان
المتأسلمين ولذلك يجب القضاء على اإلخوان المتأسلمين مهما كّلف

االمر من مواجهة وتضحيات .يجب تفكيك كل بنيتهم االقتصادية واألمنية

السُبل وبِناء المؤسسات الثورية الشعبية المقتدرة إلقامة حياة سياسية
بكل ُ
ُح ّرة تُدير االقتصاد السوداني وشؤون البالد لمصلحة الشعب السوداني
ٍ
تأسيس لألحزاب
وتؤسس نظام سياسي ُي ِقيم العدل والمساواة ويمنع كل
على اعتبارات دينية أو قبلية ألن األحزاب الدينية ال تتِّبع ديناً اصيالً بل
ديناً كله كذب وترهات وتزييف بينما األحزاب القبلية ستقود البالد إلى

المواجهات االهلية عاجالً أو آجال .ولذلك يجب العمل على بناء أجهزة
تشريعية وامنية نابعة عن اإلرادة الشعبية الثورية التي اقتلعت اإلخوان

المتأسلمين في ثورة شهد على سلميتها العالم اجمع.

المزري في السودان ،فإن تدويل
ولكن إذا استمر هذا الحال ُ
االزمة السودانية وطلب الدعم الدولي للشعب السوداني سيصبح لِزاما ألن
العصر الذي نعيش فيه هو عصر تتبادل فيه الشعوب والدول الحرة

إنجازات حقوق االنسان والمعاهدات الدولية التي تحمي االفراد
والمجتمعات وتحمي حّقها في الحياة .بكلمة أخرى ،فإنه إذا استمر
اإلخوان المتأسلمون في اإلصرار على عدم ترك الشعب السوداني يقرر
مصيره بنفسه واستمر في اختالق مواجهات قبلية وجهوية يومية والعمل
على تأزيم واقعه األمني واالقتصادي فإن على الشعب السوداني التحرك
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الحي ،وليس المجتمع الدولي
الحر و َ
السُبل وعلى الضمير العالمي ُ
بكل ُ
الذي تسيطر عليه الدوائر الصهيوامريكية التي تدعم االخوان المتأسلمين
الفوضى التي
على نهب البالد ،أن يدعم الشعب السوداني إليقاف هذه
َ
يعمد اإلخوان المتأسلمون على افتعالها من اجل أن يعودوا إلى الحكم مرة
َ

أخرى وينهبوا موارد البالد لصالح االجندة الغربية والصهيوامريكية .فإذا

كان اإلخوان المتأسلمون قد امتلكوا األدوات التي تجعل الشعب السوداني
ال يستطيع أن يمارس سيادته على حياته وشؤونه بنفسه فإنه يمكن ِ
للق َوى
الح َّرة في العالم مساعدة الشعب السوداني مباشرة وعدم وضع مسألة سيادة
ُ
مثل هذا البلد في الحسبان ألنها سيادة منتهكة بقوى محلية داخلية ال تقل
في دمويتها عن المنظومة اليانكية التي أتت لنا بأمريكا الحالية على
جماجم السكان األصليين واستعباد واضطهاد السود أو الصهيونية التي

تحتل فلسطين وتذيق شعبها سوء العذاب وتعتدي على دول الجوار أو

النازية في المانيا التي تسببت في الحرب العالمية الثانية أو البنونبينية

في كمبوديا التي بنت نظامها على جبال من جماجم البشر أو
الشاهينشاهية في ايران التي رهنت ثروات البالد ومقدراتها وق ارراتها للدوائر

الصهيوامريكية أو البينوشية في تشيلي التي اختفى أثناء حكمها اآلالف
من الناس أو الفتنة الدموية في رواندا التي أثناءها قتل الناس بعضهم

البعض أو الداعشية التي استقت كل بربريتها ودمويتها التي شهدناها في

العراق والشام وليبيا والصومال من دين اإلخوان المتأسلمين ووهابيتهم
الصور التي يمكن أن ِ
تنتجها البشرية
وعر َ
المزّيف َ
ضت لنا ابشع وافظع ُّ َ
الح َّرة والحيَّة في
الممسوخة في يوم من األيام ولذلك يجب على الُق َوى ُ
العالم دعم الشعب السوداني ضد مجموعة إخوانية متأسلمة ترغب في
إيصال المواجهة مع الشعب السوداني إلى نهاياتها المأساوية والمميتة.
هذا إذا كانت المنظومة الدولية ليست تحت تأثير الدوائر الغربية

والصهيوامريكية؛ الداعمون الدوليون لإلخوان المتأسلمين! فالشعب

السوداني يواجه نفس الفوضى والظروف البربرية التي واجهها الشعب
الروماني في اعقاب سقوط نظام تشاو سيسكو في رومانيا .ويتطلب هذا
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الوضع دعم دولي للشعب السوداني للتخلص من مخاطر وانتقام

االخطبوط االخواني المتأسلم والمتمدد قبلياً وجهوياً واقتصادياً وامنيا.
فاعتماداً على جذور تمكينهم السابق يعمل اإلخوان المتأسلمون بشكل

حثيث ومريض على إشاعة العنف وعدم االستقرار والندرة في متطلبات

الحياة اليومية بطريقة تهدد استقرار المجتمع وقد تؤدي أيضاً إلى حرب
أهلية تمتد إلى الدول المجاورة وتُ ِنذر بحالة من عدم االستقرار في قلب

حياً
يقبل به الضمير العالمي إذا كان ّ
القارة االفريقية .وهذا ال يجب أن َ
وح ّاًر ألنه ُيفتَ َرض أن تعمل الدول الحرة من اجل مصالح الشعوب وتطبيق
ُ
صادق عليها إلنقاذ الشعوب التي ترزح
الم َ
القانون الدولي والمعاهدات ُ
تحت تأثير أنظمة وتنظيمات سرطانية اختلقها االستعمار الغربي
والصهيوامريكي الحديث واالخوان المتأسلمين ليسوا استثناء من ذلك .فإذا

الحي لدعم الشعب السوداني فإن
الحر و َ
لم يتحرك الضمير العالمي ُ
السودان حتماً سيشهد ما شهده الصومال وليبيريا ورواندا .وإذا حدث ذلك

فإنه لن تستطيع الخاليا اإلخوانية العسكرية واألمنية السيطرة على الوضع

ألنه في ذلك الوقت ستكون المواجهة شعبية عارمة وشاملة وستتغير
الموازين الداخلية وسيدخل الالعبون االقليميون ويسّلِحوا الشعب السوداني

وحينذاك والت حين مندم .لذلك يجب استنطاق اآلليات الدولية بأسرع

فرصة التخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل انقاذ الشعب السوداني من

اسالموي ح َرم الشعب السوداني لعقود عديدة من كل
اخطبوط تنظيم
ٍّ
متطلبات وابجديات الحياة .وبالرغم من السقوط الظاهري لذلك التنظيم

تج ّره إلى األسوأ.
المتأسلم ّإال أنه مازال يتحكم في واقع السودان بطريقة ُ
فإذا لم يستطع الشعب السوداني أن يقرر مصيره بنفسه نتيجة لسيطرة
ُق َوى داخلية نافذة ومتغطرسة ،فانه يكون ِلزاماً عليه ان يتحرك بكل السبل
الحّية مرة
الح ّرة و َ
الحّية ،وأقول ُ
الح ّرة و َ
المتاحة له وعلى المنظومة الدولية ُ
أخرى ،أن تدعم الشعب السوداني وتمنع مآالت قد تكون لها آثار وخيمة

ِ
أن تشبُّث البعض بما
على المحيط اإلقليمي بل والعالم
بأسره .حيث ّ
تسمى بالسيادة في ظرف فوضوي يختلقه اإلخوان المتأسلمون في السودان
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سيكون ام اًر عبثياً بل سيكون ام اًر يساعد اإلخوان المتأسلمين على

االستفراد بالشعب والعودة إلى السلطة بوجوه جديدة ترتكب نفس الفظائع

يعد ام اًر
والجرائم التي ارتكبتها الوجوه القديمة .فاألمر في السودان لم ُ
أن التاريخ يخبرنا أننا في السودان لم نصل أبداً إلى تسوية
داخلياً بل ّ

بأدوات محلية ألية مشكلة داخلية سابقة .بل كان المآل في النهاية دائماً
وأبداً هو ُّ
أن المائتي سنة الماضية تُثِبت
اللجوء إلى
ُ
التدخل الخارجي و ّ
ذلك من خالل كل االزمات التي اصابت السودان والقوى الخارجية التي
اجتاحت السودان بمساعدة مرتزقة داخليين وكذلك خارجيين؛ من دول

مجاورة! ولذلك فإن تلك المجموعات التي ترفض ُّ
تدخل المجتمع الدولي
يصر على سلمية
الحر اآلن تريد أن تستفرد بهذا الشعب األعزل الذي ُّ
ُ
التغيير السياسي وترغب تلك المجموعات إلى جر الشعب إلى مواجهات
قبلية وعرقية ّإال أن مثل هذه المواجهات ستخرج عن السيطرة وتؤِثّر على
االستقرار اإلقليمي برمته وتضع خارطة جغرافية جديدة للسودان في شكل
كانتونات متحاربة ومتقاتلة .وأخي اًر ،فإن المبادرات الدولية المخلِصة يمكن

أن تُساعد الشعب السوداني على التخُّلص من براثن اإلخوان المتأسلمين
واخطبوطهم االقتصادي واألمني وذلك بإعادة هيكلة المنظومة االمنية
الهالمي وتفكيك
من جيش وأجهزة امنية وشرطة وفك ارتباطها بالتنظيم ُ
السيطرة االخوانية على منظومة االقتصاد السوداني بالطريقة التي تُر ِجع
مصادر االقتصاد السوداني إلى إدارة و ازرة المالية .وهذا هو الحل الوحيد
ليصبح السودان مرة أخرى دولة متّ ِحدة وذات سيادة ومن دون ذلك لن
يحتفظ السودان بخارطته الجغرافية المعروفة.
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