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 إلى: إهــداء
 

 في كل زمان ومكان يوالي أهل الحق ويتبرأ من أهل الباطلكل من 

 

   :وإلى

   :عليه السالممام علي مير المؤمنين اإلأكل عالم يؤمن بقول 

وما أخذ هللا على العلماء أن ال يقاروا على كظة ظالم، وال سغب  ”
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 هل الطاهرين آ  والصالة والسالم عىل النيب و   بســم الـلـه الرحــمـن الرحــيـم

 

 مقدمـة ال

 
 

ما شاء هللا وال حول وال قوة إال باهلل تعالى رب العالمين                        

يقول هللا  الطاهرين،  الطيبين  آله  وعلى  محمد  النبي  على  والسالم  والصالة 

ال ُكْم   تعاىل أ ْعم  ل ُكْم  يُْصل ْح    * يداً  س د  ق ْوالً  قُولُوا  و  ات قُوا َّللا    نُوا  آم  ين   ال ذ  ا  أ يُّه  ﴿ي ا 

ي ْغف ْر ل ُكمْ  ً  و  يما ُسول هُ ف ق ْد ف از  ف ْوزاً ع ظ  ر  ع  َّللا   و  ن يُط  م     ﴾ذُنُوب ُكْم و 

االستبصار             كتاب  لي  صدر  لقد  القارئ،  عزيزي  وترجمته وبعد، 

باعتباره   ماواستقبله اإلنجليزية   بالترحيب  ً   عمالً   ماالبعض  ً   عقليا   وبحثيا

 ً المغي    مميزاً   وعلميا الحقائق  العا يوضح  عن  البعض مة  بة  امطرني  بينما 

والدالهات اآل القردية  المفردات  ذات  والشتائم  بل  االنتقادات  من  بوابل  خر 

والشتائم   االنتقادات  تلك  معظم  وكانت  الممجوجة  والمضغات  ما  إالببغاوية 

ت  فاقد  يتعب    عليميمن  بدين  جاهل  يتعب  ف  مزي  د  كان  الجاهل كما  ابوه  د 

ابيه  ومرضعته األ  المستنير ممن  أ جهل من  و من جانب من يحملون الجهل 

منها   يزدادوا  فلم  العلم  من  الخاوية  الجامعات  خباالً ال  إ درسوا  خبالهم     على 

يتُ  المتميز وس م  من خالله عاليا    القديم. لم يدركوا انني قد اخترت طريقي 

والوصول   الحقيقة  عن  البحث  مجال  مفردات غفي  معي  تُجدي  ولن  ليها 

التحطيم  ألتسقيط   ا التهشيم  أو  التجريح  أو   التحقير.  أو  ال و  االشم  فالجبل 

لذلك وسأعيش رغم الداء واالعداء كالنسر فوق القمة الشماء.  يهمه الرياح.  

بعنوان   الجديد  كتابي  تنظيم  في  عهد   المتأسلمين:االخوان  عهد  ”باشرت 

 . “بالماضيربط الحاضر لمواضيع ت تناول فلسفي،  الوبال الوخيم

الذي              الكتاب  المنقحة من هذا  الطبعة  ُم لكم  اكتبأُقد   منذ فترة   هبدأت 

كانت سطور فقد  في شكل ومضات   هطويلة.  الورق  عقلي على  من  تخرج 
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النظر   عن  تنتج  وتحليالت  الواقع  إوخواطر  اخباره  ألى  سماع  ثم وو  من 

والتدبُّ التمعُّ  والتاريخ  ن  النص  في  الكتاب  ر  محتوى  يميل  يكون ألذلك  ن 

 ً ً ونقدي  خطابيا ً وتحليلي  ا لذلك قد تكون ذات نكهة فلسفية    من خالل لغة بسيطة   ا

الكثير من النصوص مكررة في سياقات مختلفة ومتعددة لكنها تبرز الوجه 

وعرض  خالله  من  الشيطان  ابدع  الذي  المتأسلمين  االخوان  لعهد  القميء 

 . على سطح االرض لناس أسوأ تجلياته من خالل أسوأ عباده على ا

             ً ن البعض الذي قرأ كتاباتي أ. إذ  قد يرى البعض ان هذا النقد الذعا

ن أالسابقة بصفة عامة يتهمني بسخونة بل وبفظاظة لغتي النقدية. لكن يجب  

ط ا ح ان الواقع الذي  . ألوسحق  ودهس   من صدم يخلو نه ال نقدأيدرك الناس  

 ً جميعا المتأسلمين    بنا  االخوان  عهد  صادم  في  واقع  وساحق هو  وداهس 

 لغة ال  إنه ال ينتج  إومحبط. لذلك فمن له عقل ويتناول هذا الواقع وامتداداته ف

ومتمردة  والطمة  صادمة   يسمعها  للجبت وثائرة  لمن  الخنوع  على 

. لذلك العصور والتاريخعلى مر    ومن اولياءهما  والطاغوت ومتبرئة منهما

اللغة المستخدمة في هذا الكتاب لكن  وغلظة  قر بلهيب نار النقد وفظاظة  أُ نا  أف

موجهة الفظاظة  العامي    تلك  للشخص  وليس  فقط  يستحقها  الجاهل  ولمن 

الكامن في اعمالي ود. فكل النقد الالذع  المظلوم والمخموم بالتجهيل المتعم  و

للمس السابقة موجه فقط  لهالعلمية  وكذلك   تعاىلن هللا  أ واحد مسوغاته   تحقين 

وآلهنبيه   عليه  اهلل  بغلظة اقد    صلوات  والفاسدين  والكاذبين  المنافقين  نتقدا 

وناقدة لغة الذعة  كل  تستخدم  حدود  جهادية  دون  قال هللا  من  فقد  في   تعاىل. 

ن يم  ﴿  ،شخص ز  ذ ل ك   ب عْد   هللا    ﴾.ُعتُل    قال  قوم  تعاىلكما  ُحُمٌر  ﴿  ،في  أ ن ُهْم  ك 

ة   ر  ق ْسو  ْن  م  ْت  ف ر   * ةٌ  هللا    ﴾.ُمْست ْنف ر  قال  شخص  تعاىلكما  ث لُهُ ﴿  ،في  ف م 

ث ل   إ ن  ك م  لْ  اْلك ْلب   ي ْله ثْ  ت ْحم  ْيه   ي ْله ث أ وْ  ع ل  هللا    ﴾.ت ْتُرْكهُ  قومتعاىل  وقال   ، في 

ث ل  ﴿ ُل أ ْسف اًرا ك م  م ار  ي ْحم  من حاول   صلوات اهلل عليه وآله. كما سمى النبي  ﴾اْلح 
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القر و  . “كلبا”ن  آتحريف  للحصر  وليست  للتمثيل  قليلة  امثلة  فإوهذه  ن إ ال 

وعليه،  ذلك.  يستحقون  لمن  والتسقيط  والسب  والشتم  باللعن  مليء  القرآن 

ً   لهية والنبوية اعالها نقداً ليست كل هذه التعابير اإلأ بل وفي منتهى قوة   الذعا

والغلظة  اللذع والسب  والفظاظة  ثقافة    ؟والشتم  هي  وفهذه  أسلوب ونهج 

والمنقلبين والناكثين   المنحرفينوالمنافقين  مع    الشريفة  ةوالسنة النبوي  القرآن

 .  والظالمين

حولنا من   أيناهغات هذا النقد بلغته واسلوب تناوله ما رن مسو   ن م  إ           

ال المتأسلمين  سادذي  الواقع  االخوان  بمفاجآته فاق والذي   في عهد    الخيال 

لى قاع الحضيض في عهد إوصدماته المريعة التي اوصلت المجتمع  المقيتة  

المتأسلم سراً ياالخوان  معهم  والمؤتلفين  الحرام من    وعالنيةً   ن  أبناء 

والشافعيين  و والحنبليين  االحناف  من  والفاشيين  المنافقين  الطائفيين 

فهو   السقيفيين.  ال  حقاً  والمالكيين  الوخيم  الوبال  هللا  أعهد  على   تعاىلعاده 

ن ننفي انفسنا عن الواقع والحدث المحيط بنا. أالناس والمجتمع. إذ ال يمكن  

الطبيعي  إبل   من  تنتج  أنه  ون  الصادقة القرائح  الواقع   العقول  يصف  ما 

أل واللدغ  اللذع  يكون  الصدق  ذلك  ومن  ينزع  بصدق  الذي  الصدق إن  لى 

وناص   والدغ  والذع  صريح  بطبيعته  وصاد  يكون  و  عح  حتى  لم إبالحق  ن 

الظالمين   فإن  وبالتأكيد  البعض  الحرام  يرض  وأبناء  يرضوا والمنافقين  لن 

هون. لذلك قال ن اكثر الناس للحق كارأحيث  ن هذه طبيعة بشرية  ذلك. ألب

ن  ﴿  ،تعاىلهللا   ل ك  ُهون   و  ك ار  ق    ل ْلح  ُكْم  ً أ  تعاىل  هللا  وقال  ﴾.أ ْكث ر  ال ﴿  ،يضا ْن  ل ك  و 

ين   ح  الن اص  بُّون   اجل    ﴾.تُح  برضاء هللا  أومن  نفوز  نقد   تعاىلن  تقديم  من  البد 

والباطل  ،يصدم والتضليل  الفساد  اركان  ويزلزل  في   بل  زمنه؛  كان  أياً 

رهبة أو  وال خوف  تقية  وال  مواربة  دون  من  الحاضر  أو  فالنقد الماضي   .

يرمي  الحقيقي   واإلنتاج إتفكيك  والبناء  الهيكلة  واعادة  الواقع  تغيير  لى 

يحب المصلحين. فالواقع   تعاىلن هللا  المجتمع ألالفرد وبالطريقة التي تُصل ح  
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والبد من تفكيكه   اً صادم  في عهد االخوان المتأسلمين كان عهداً   هناالذي عش

الواقع ذلك  تشخيص  به  يمكن  ما  واجتراح  توليد  اجل  من  الذي   وزلزلته 

ووصف الدواء  الذي حقنوه في جسم البالد والعباد  ومعرفة المرض    صنعوه

ه االخوان غرقذي أشفى المجتمع اللي  الواقعذلك    الذي يمكن من خالله عالج

في ُشع ب  من الضالل واالنحدار واالنحالل. واذا لم تنتج العقول   المتأسلمين

نقداً  للحق  تنزع  والمجرمين  المتأسلمين  يلدغ  جريئاً    التي  وأبناء المنافقين 

بعد هْدم ر االصالح  م اطُ قد   يكشف مكامن االنحراف ويشخصها ويُ والحرام  

و متعنتين وفي كال الحالتين يكون أ ما غافلين  إ صبحنا  أننا نكون قد  إفالفاسد  

خاذالً  انتظار    االنسان  وعليه  والحقيقة  هللا  أللحق  يكون   تعاىلمر  لن  الذي 

 ً المبينال  إولن يخرج منه    إيجابيا بالخسران  إذ    العقاب اإلأ.  لهي الذي ن كل 

وعنادهم وغيهم   خرى لم يكن فقط بسبب رفضهم للديننزل على االقوام األ

بل   المؤمنين  واستهداف  الدعوة  وجه  في  ً كان  ووقوفهم  الغفلة   أيضا بسبب 

والمنكر  الباطل  عن  والسكوت  به  والصدح  مناصرته  وعدم  الحق   وخذالن 

ً ظ   و  الذين ال يُ   تعاىلد هللا  . لذلك فقد هد  وعدم نقده وتسقيطه من انواع   فون نوعا

هللا   نصرة  اجل  من  وآلهونبيه    تعاىلالجهاد  عليه  تعاىل  اهلل  يقول .  صلوات  إذ 

اٌل ﴿  ،القران أ ْمو  تُُكْم و  ير  ع ش  اُجُكْم و  أ ْزو  انُُكْم و  إ ْخو  أ ْبن اُؤُكْم و  قُْل إ ْن ك ان  آب اُؤُكْم و 

نُ  س اك  م  و  ك س اد ه ا  ت ْخش ْون   ةٌ  ار  ت ج  و  ْفتُُموه ا  إ ل ْيُكمْ اْقت ر  ب   أ ح  ا  ْون ه  ت ْرض  ن     َّللا    م 

ي  ُ ال  ي ْهد  َّللا  ه  و  ب أ ْمر   ُ ي أْت ي  َّللا  ت ٰى  ب ُصوا ح  اد  ف ي س ب يل ه  ف ت ر  ه  ج  ُسول ه  و  ر  اْلق ْوم   و 

ق ين   لذلك فنقد حاد والذع اصبح فالكلمة الحقة نوع من انواع الجهاد.    .﴾اْلف اس 

 ً ً   ضروريا مجتمعا نريد  ويُ  ألننا  فيه  الذي  للقصور  بعقلية  القراءة نحس  ينتبه 

الحاضرة  والمكبالت  الماضية  الترهات  من  ومتحررة  وناقدة  منفتحة 

السائد   الشرعيين والتضليل  الحق  اصحاب  من  والحقيقة  الحق  عن  ويبحث 

ً منهج   هبه ويتخذ  انفسهم ويظل معهم ويتمسك للتعامل مع الواقع في   معياراً و  ا

 كل زمان ومكان. 
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هو              الكتاب  هذا  هدف  فإن  مختلفة أوعليه  مواضيع  يتناول  ن 

البعض/تاريخية على  بعضها  تؤثر  لبعضها   معاصرة  مرآة  كلها  وتكون 

تُ  والسنن  بي   البعض  األيام  تداخل  ون  والبشريةاإللهية    وتكرارها  التاريخية 

فت االزمان مثيلهالتي انتجت لنا عهد االخوا ولذلك، .  ن المتأسلمين الذي عر 

يستقيم  فإن   ال  يدلفإالحاضر  لم  الماضي    االنسان  ذا  ب ر في  الع  منه  ذ  ليت خ 

هللا  والدروس.   قال  يُروا﴿،  تعاىل لذلك  ي س  ك ان   ك ْيف   ف ي نُظُروا  اأْل ْرض   ف ي أ ف ل ْم 

ين   ن  ع اق ب ةُ ال ذ  مْ  م   لتاريخ له عالقة وطيدة بالشأن المعاصر. ن افاوعليه    .﴾ق ْبل ه 

ف فإنه يكون جزءاً من ذلك الماضي المنحر  الذي نعيشه  لى الحاضر  فإذا تو  

وهذه هي سنن هللا  ف بكل تجلياته لكن بسيناريوهاته الخاصةالماضي المنحر  

األرض.    تعاىل الماضي  في  تول ى  ألنه  انحرف  قد  الحاضر  يكون  وبذلك 

يقول هللا   ْنُهمْ   ﴿،  تعاىلالمنحرف.  م  ف إ ن هُ  نُكْم  م   ل ُهم  ي ت و  ن  م  فإ  ﴾ .و  هذا وعليه،  ن 

من اجل الذي نعيشه  على الجذور التاريخية للواقع    االتكاءلى  إالكتاب يهدف  

ن يضع اسس تحويل مفهومي وعقلي كبير في المجال السياسي والعقائدي  أ

اجل   البناء وذلك من  المعرفي  والنقد  التحليل  بكل أمن خالل  الواقع  نفهم  ن 

والمعاصرة  ابعاده   كل ونخرُ التاريخية  في  منه  نعاني  الذي  الفشل  من  ج 

وفاقمه   المنحرف  الماضي  في  له جذوره  والذي  الحياة  الحاضمناحي  ر  في 

يت   المنحرف  ب  من  الماضي  ذلك  وأعون  يجهلونه  الفاشلة   تنتجأو  سياساتهم 

العقيم واسلوبهم  الفقير  المنحرف   ونهجهم  الماضي  ذلك  من  نسخة 

 . بخصوصيتها المعاصرة

االدانة               هدفه  ليس  عامة  بصفة  التجريح  أفالنقد  يستحق و  ال  لمن 

يجب  ذلك   ال  الوقت  نفس  في  والمديح  أولكنه  الثناء  هدفه  يكون  ال ن  لمن 

ً   بل هو اشتغال بالواقع تحليالً .  ذلك  يستحق ً   ونقداً   وتقييما ً   وتشخيصا  ووصفا

جل تبجيل الذات ولكن أننا لسنا في وارد نزعة لنقد الغير من  أللعالج. كما  

لنا الدالئل والبراهين التي حوْ لى الحق والحق فقط من خالل  إهدفنا الوصول  
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و معاصرة ونعرضهما على معايير الحق لنرى دليل الهداية أ ماضية كانت  

ال اركن  نينإناقد فبصفتي . فمن دون تعنت وال عناد  وحيثما مال الدليل نميل

بإال  إ اسمح  وال  الحق  كاألنعام  إن  ألى  مستغف   وأنقاد  ن أ   أو ليستغفلني 

 في حشد و يجعلني كفردأله   مستحمرة    أداة إلى لني  ع ليحو   يخدعني مخاد  

ال   في رقم أوبهائم   س  حس  أُ قطيع  األو  ن  التصديق  والتصفيقى  المعتوه  بله 

لع بصورة والتهليل ً   ل  يعمياء  الحقا ما    أصحو  على  وضاللتي  غفوتي  من 

كل مناحي الحياة بمادياتها ومعنوياتها   في وانهيار وتردي  اشاهده من اخفاق

الكوارثوروحانياتها   والموبقات   وانتشار  الكبرى  والطامات  المريعة 

م على المجتمع السوداني بسبب حكم اخوان الشياطين ومن المهلكة التي تخي   

التعليمي المجرم  واالهم الفاقد  أبناء الحرام؛  الدبابير   وا دخل  نالذي  ،من حملة 

صعد  او  الحربية  بقرة  واالكلية  أو  حمار  ظهر  من  العسكرية  الرتب   الى 

. لذلك فإنني احرص على استقاللية فأنتجوا لنا وبال عهد االخوان المتأسلمين

في فهم   و مستقبالً أ  قد يستفيد منها المجتمع حاضراً   عقلي ألنني انتج افكاراً 

الساد   الماضي  بخباياه  وتحليل  الحاضر  أل  الماضي   الناشئو  بذلك  والمتأثر 

فيخرُ  جوانبه  بحقائق  المخبوءة  المجتمع  منه  واقعتاريخية  ج   هويستدرك 

ويجتر  ويشخ   المعاصر   وامراضه  ازماته  ً   حص  بما    استشرافا للمستقبل 

و السكوت على الباطل أالحاكمة  عن المجاملة للجهات    بعيداً   تعاىل رضي هللا  يُ 

ً أ و سامرية أو طاغوتية  أ و جبتية  أ من أية سلطة فرعونية    و كتم الحق خوفا

باطشة   كانت  ظالمة.أمهما  والسامري   و  والطاغوت  الجبت  يقف ضد  فمن 

 و يخاف احفادهم من المعاصرين. أ ال يهاب  ينتاريخي   ال

ض الحاضر فهذا النقد هو سالح فكري وسياسي              يُقي  م الماضي ويعر 

ومن   الناجع.  العالج  ويصف  ويشخصها  الجوانب  متعددة  بطريقة  والواقع 

بل  المشكالت على  لتفافاال وال اجل انجاز ذلك فإنه ال يجب تمويه الحقائق

ف بالعقول ويثير نزعات اإلصالح ه ليعص  طرحها بالشكل الذي يوخز وينب   

واولياءهم من  وأبناء الحرام  المنافقين  ويقض مضاجع الضالين والمفسدين و 
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 ً لعالقته بفكره وقناعاته   السابقين والمعاصرين. وبذلك يكون الكاتب ممارسا

. كما يمارس حيويته فةوناس    فةدة بل وقاص  وناق    ة وحي ة وجريئةر  حُ  بصورة

والفكري  الوجودية العقلي  وازدهاره  وحضوره  واستحقاقه  وجدارته 

حواجز   دون  من  مصدرها  مالءاتإو  أ والعقائدي  كان  خلق هللامهما  فقد   . 

حُ   تعاىل و  اً ر  االنسان  الحق  ويتح  ليقول  طريقه  باأليختار  الخي   فه  رة عمال 

قل الحق ”قال االمام الكاظم عليه السالم،    .تعاىلويتحمل مسؤوليته امام هللا  
وإن كان فيه نجاتك   الباطل وإن كان فيه هالكك، فإن فيه نجاتك... ودع

أما بعد فقد علمتم ان  ”كما قال اإلمام الحسين عليه السالم،   “.فإن فيه هالكك

وآلهرسول هللا   عليه  تعاىل  اهلل  قد قال في حياته: من رأى سلطانا جائرا    صلوات 

مستحال لحروم هللا ناكثا لعهد هللا مخالفا لسنة رسول هللا يعمل في عباد هللا باإلثم  

ولذلك،  “ والعدوان ثم لم يغير بقول وال فعل كان حقيقا على هللا ان يدخله مدخله. 

ال  اخوان  يستحقها  بلغة  المتأسلمين  االخوان  سوء  ينصف  الكتاب  شياطين  فهذا 

ب  وتُثل ج قلب كل مبغض لإلخوان المنافقين. كما أنه يثري الخزينة العقلية لطال 

ويجعل انتاجهم العقلي والفكري في المستقبل في  مادة الفلسفة والعلوم السياسية  

االجسام   من  وغيرهم  المتأسلمين  االخوان  اطروحات  لتوجهات  معاكس  اتجاه 

السنين. وبذلك يستطيع المجتمع أن يبني  السياسية التي اخزت المجتمع لعقود من  

ولذلك    أجياالً للمستقبل ال تسمح بتكرار التجارب التي دم رت الشعب السوداني 

 . احرصوا على قراءته 

الف ها على الغ  تُّ ب  ر التي ث  و  أصحاب اللقطات والصُّ كل  ين لنني مد  إ           

هدفتُ  خاللها    والتي  مجس   ألى  إمن  الغالف  يكون  محتوى   داً ن  لغايات 

الخ   يحكي  الذي  الكتاب  المقيموعنوان  والوبال  اسسه   والوخيم  زي  الذي 

الدما  فانتجوا  السودان  في  الشياطين  الدماء  راخوان  وسفك  والسرقة   والقتل 

المآل وسوء  الخدمات  وغياب  والفقر  والعوز  اقدم .  واللصوصية  أنني  كما 

 ( علي  البني  الخالص  وامتناني  التنقيحية   14شكري  قراءته  على  سنة( 
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 للكتاب والتي ساهمت في تنقيح الكتاب واخراجه في قراءته الحالية.

ً أ  تعاىلوادعو هللا             كاشفا العمل  هذا  يجعل  للعقول    للحقائق ومحفزاً   ن 

 هدى. ألتستدرك ما هي فيه وتستهدي بالذي هو 

                                   

 وصلى هللا تعالى على النبي وآله االطهار                              

 

 2020 اكتوبر ،د. عبدالرحمن محمد يدي النور    
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 عن الحقيقة ي البحث التدبر 
 
 

البحث                     و عن  المتدبر  إن  تفكير الحق  محور  هو  الحقيقة 
االزل.   منذ  حياته االنسان  له  ينظم  منهج  عن  يبحث  االنسان  ظل  فقد 

حوله الكون  في  نظام  من  يراه  ما  مع  يتناسب  معه  بمستوى  يتناقض  . وال 
السالم  براهيمإ  تعاىل  نظر نبي للا لذلك     ل  ف  ألكنه    رأى كوكبا  فلى السماء  إ   عليه 

لم   .تل  أف    لى الشمس لكنها أيضا  إنظر  ثم    ل  ف  أ  يضا  ألى القمر لكنه  إنظر  ثم  
به   تعاىلعل ِّم للا  ي    تعليميا    نموذجا  ال  إعن الحقيقة  االبراهيمي  يكن ذلك البحث  

ال وهو  أ  عليه السالم  براهيمإمن خالل ما فعله النبي  من يستجيب من البشرية  
النسان المتوازنة لعالقة  ال في خلق السموات واالرض وترسيخ  ر  والتدب  ر  التفك  

بحث عن الحقيقة من خالل تلك العالقة لذلك نظر البما حوله من الوجود و 
السالم  براهيمإالنبي   والإ  عليه  الكوكب  النهاية  و   نجموال  تابعلى  اعطى  في 

بيده ويهديه   تعاىلذا لم يأخذ للا  إاستنتاجات بحثه بأنه سيكون من الضالين  
في ملكوت    عليه السالم   براهيمإوهكذا فقد كان بحث النبي  .  سواء الطريقلى  إ

ي والبال  معبئا   السماوات واالرض بحثا   واالستنتاج   والتقييم  نقد والتشخيص ت قص ِّ
ن رأى ضالل ما كان  أ بعد  الَ إلى ذلك البحث  إيلجأ  نه لم  أواالستنباط. إذ  

ن أ عندما رأى    فليننه ال يحب اآلإ  ر قائال  نه عبَ إعليه قومه ومجتمعه. بل  
فيهم   أَمل  اآلفلين تجسيد  من  من  هم  والحقيقة  تلبية   الحق  عن  والمنزوين 

هو  . لذلك فليس الدين فقط  نداءات المستغيثين؛ الباحثين عن الحق والحقيقة
وتجليات  ابسط ظروف    يضا  أمه بل  ر ما حولنا ونقي ِّ ن نتدبَ أا  نَ الذي يطلب مِّ 
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قال للا  إتحفزنا  والطبيعة من حولنا  المجتمع االنساني   لذلك   تعاىللى ذلك. 
في   كافة  يَنُظُرونَ   ،نآالقر للناس  ُخِلقَتإ  ﴿أَفَََل  َكيإَف  بِِل  ِ اْلإ نا  ط  ب  ر    فقد  ﴾.إِلَى 

حولنا  آالقر  بما  الحقيقة  ن  يجعل  االنسانل حتى  والنفس   تجليا  كثر  أ   عقل 
شفافية  أ االيمانية   مثوال  أااليمان  وبرهان    كثر  له    كثر  الخلق  كثر  أ واحتياج 

ر والتشخيص المتدب ِّ النقد الموضوعي  البحث المعرفي و إن  وكذلك ف.  انكشافا  
ومساحات    ى لإيؤدي   حقول  و تغذية  والمعرفة  العقل    فتحها يو واليقين  التنوير 

و  البعض  بعضها  الخاَل بذلك  تيح  يعلى  ي    قالتفاعل  الواقع  مح ِّ الذي  ص 
ليبي ِّ ض  ويعرِّ  الحق  المعيار  و للذين    تعاىلل للا  ب  ن س  ه على  يبحثون يجاهدون 

  .به ويرغبون في االيمانعن الحق 
أو            الم تعل ِّم  فإن  يتالعالِّ وعليه  الحقيقي ال  الرباني  مترس في حقل  م 

قة عم ِّ ت  م  لمية  بعِّ   متعددةمجاالت  مار  غِّ ض  و خيبل  محدد  و قطاع  أو مجال  أ
  لما  يستزيد عِّ الضال فط  التخب  و  أالدنيوية    االغراض  خالية منرة  وعملية متدب ِّ 

المختلفة   العلمية  المجاالت  تلك  بو من  النقديتسلح  البنَ العِّ   كوامن    اءلمي 
و  لها  مارسها  ي التي  والموضوعي  مختلفة  وي فع ِّ مجاالت  خالل  من من  تزيد 

والتعبير  إ التفكير  والمعرفي والنقد  مكانات  العلمي  ي  واالنتاج  من  دلف لكل 
وي بنهج فيها  وينتهج  الموضوعية  مارسها  واستنتاجاتها  بتلك ف.  خالصاتها 

فإن النقدية  حقي  اإلنسان  االداة  والعقالني   همارس  النقدي  التفكير  في 
الضال  والتنويري   الكهنوت  يضعها  التي  االستار  والطاغوت  لهتك  والجبت 

السحت  ل  ضِّ الم   آكلة  والطائفية  المنافقة  والسلفية  المتأسلمة  والتنظيمات 
والص الفاشل  والمتسولين  واليسار  المَداحين  سوى  تنتج  ال  التي  ن ويبي ِّ وفية 

جميعا  و الحق   للناس  واهلهما  والدفن   الحقيقة  االنقالب  قوى  خبأتهم  أن  بعد 
يجب  وال.  التاريخي  والتضليل يأ  أو  سمح  ن  الرباني  العالِّ الم تعل ِّم  لعقلية م 
حادي  ال  منطق االقصاء وااللغاء  المنغلقة و وذهنية التحريم  الضالة  االرتداد  
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بربريتهم   أو  بأسهم  كان  يمنع أمهما  الصد  هو ن  التي    عمن  صل  و بالحقائق 
التناول    ا ليهإ و نتيجة  و المتدبر  للالنقدي  والمعرفي  والعلمي  تاريخ الموضوعي 
الأ والفال   .المعاصر  واقعو  والمعرفي  تدبر  والعلمي  الموضوعي  يجعل  نقد 

و اكشف  يست االنسان   عنه  المسكوت  الماضي  من  الغائر  لحاضر  يفضح 
تحكَ الضال   فيه  الذي  و م  الماضين وكهنتهما    التاريخي   طاغوت الالجبت 

و  ألومة الئم    تعاىلالمنحرف وال يخاف في للا  بعقلية الماضي  والمعاصرين  
 اعتراض معترض. 

ضدإن            يقف  من    من  النوع  هذا  و التدب  مثل  هو    النقدر  ال إما 
  سياسات    يحاول أن يخفي  و متسترٌ أ  ا  مزيف  ا  تاريخن يخفي  أشخٌص يحاول  

ى من كان له عقل   و مؤيدٌ أفاشلة    معاصرة  و  أ   الوضاع عاجزة والتي ال ت رضِّ
التفكير والنقد بمعزل عن ر و التدب  لذلك تجب ممارسة  .  القى السمع وهو شهيد

عقائدية    ةيأ فكريةأسلطة  سياسية  أ  و  بطشها  و  كان  أو  و  أمهما  دمويتها 
في  فلالنسان  .  طيشها والتاريخية و التدبر  الحق  الدينية  الحقيقة  عن  البحث 

 هلقناعات  وفقا    والثقافية  الدينية واالعتقادية والفكرية  هممارسة هويتوالمعاصرة و 
ادواتمن  تكون  ن  أيجب  التي   تفعيل  و   هنتاجات  والمعرفية البحثية  التدبرية 

ل  واالستنتاجية  والمنهجية اتاحت  المخفية   ه التي  المناطق  في  الدلف 
الفقهاء   كان  ما  واكتشاف  عنها  الظالمة والمسكوت  االمن  واجهزة  الضالون 

الفقهاء   كان  ما  وقول  اكتشافه  االمن  يمنعون  واجهزة  الجبتية المنحرفون 
قولهالطاغوتية  و  يعي  يمنعون  ذلك  هويتالن  تركيب  والعقدية   هد  االيمانية 

والمعرفية   ت  هوتحرر والثقافية  المروياتمن  المفبركة    واالخبار  المختلقة  سلط 
ال المزيف واالصنام  المتماهي معمبج  والتاريخ  اعادة و   كل ذلك  لة والحاضر 

والمعرفية والثقافية  والعقدية  االيمانية  الهوية  من    تركيب  واقتدار  قوة  بكل 
ة   ،منطلق التدبر  هدف جوهر هو . وهذا﴾َواذإُكُرواإ َما فِيهِ  ﴿ُخذُواإ َما آتَيإنَاُكم بِقُوَّ
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وله آثاره االيجابية على  الهادف  والسياسي  النقد التاريخي والفقهي  البحث و و 
والمستقبل يان  أحيث  .  االنساني  الحاضر  الواعي  الفاعلية النسان  مارس 

و  و التدبرية  االصنام  البحثية  والتعرية  بالكشف  تطال  التي  المعبودة النقدية 
 الضوء والنقاش والتقييم والنقد والفضح والتسقيطتسليط  المستبعدة من دائرة  و 

لمن يستحق ذلك وهذا هو نهج اإلسالم منذ سيدنا آدم عليه   واللعن والسب  
سيدنا    .السالم فعله  ما  السالمبراهيم  إوهذا  الصنمية عليه  االهمية  فرغم   .

الوق ذلك  في  البشر  لبعض  وغيرهم  والشمس  والقمر  النبي  للكوكب  فإن  ت 
وطلب الضال  البحث والنقد والتسقيط للسائد  التدبر و مارس    عليه السالمبراهيم  إ

ن يفعل كل مستن ألتبيان الحق له. وعلى هذا المنهج يجب    تعاىلعون للا  
االنبياء   والتسليمبسنن  الصلوات  افضل  مجيعا  محمد     .عليهم  النبي  كان  النبي  وقد 

عليهص اهلل  المسؤولية قد    لهآو  لوات  لتحمل  تمهيدا  حراء  غار  في  ذلك  بدأ 
   اإللهية في هداية من سيهتدي من الناس.

وحرية التعبير وحرية النقد  التدبر وحرية  حرية  كل انسان يملك  إن           
القرآنالعبادة   يكفله  ذلك  التدب  الكريم  وكل  مستوى  فعلى  من  .  المطلوب  ر 

سم االسالم إمنافقين يحتكر النطق بحد من الكهنة ال أ العامة في القرآن فال  
مهين و يوزع صكوك الغفران وال يستطيع متفيقه  أ و يمتلك مفاتيح االيمان  أ

يبين   يكاد  ي  أوال  التفتيشية  ن  المحاكم  يحر ِّ أقيم  البوليسي  ك  و  و  أالتحكم 
يمان إعقول و على  لي سيطر  أو السلطوي  و القضائي  أو العقائدي  أالقانوني  

الحياة   شؤون  في  والباحثين  الدين  في  ماضيها  في  والسابرين  المتدبرين 
فوالمحققين في   لقوة  حاضرها.  يمكن  تنص ِّ أجبروتية  ال  تفتيش ن  محاكم  ب 
ر على الناس استعمال عقولهم التدبرية واالستفهامية والتعجبية معاصرة لتحجِّ 

واالستخالصية واالستنباطية  والحاضر  واالستنتاجية  الماضي  مهما    حول 
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القوة   تلك  دموية  و كانت  العصر  .  التسلطيةالجبروتية  التسلطي  فذلك 
ه وعلي. وتلك الحقبة االحتكارية للمعلومة قد افِّل ت الغابر قد انتهىوالجبروتي 

ليكشفوا ما    تعاىلن يلعبوا دور عامة الناس بوكالة من للا  أفال يمكن للكهنة  
من  سلطتهم  يهدد  ما  ويدفنوا  ومزورات  ومفبركات  خزعبالت  من  يخدمهم 

الناس   فالدين قد كفل الحريات الفردية والمجتمعية  حقائق. ونزل على كافة 
الدين في هذا   نأ حتى  .  جهل الناس بهأعون فهمه وهم  وليس على كهنة يدَ 

السياق لم يضبط تلك الحرية العقائدية بأي شرع سوى شرع الحرية الفردية 
المسؤولية  م  ح  وت  المطلقة  االختيارية   ذلك  الكاملة  ل  الدين.  عن  يقول يوم  إذ 

فُرإ ﴿  ،مطلقبشكل    تعاىلللا   ِمن َوَمن َشاَء فَلإيَكإ الكريم   والقرآن  ﴾. فََمن َشاَء فَلإيُؤإ
ومقصدها مليء   ومعناها  اآلية  لهذه  الداعمة  اآليات  من  بينت     بالكثير  وقد 

بعنوان كتابي  في  المفصلة  نور  ”  :تفاصيلها  الى  السقيفة  ضالل  ظالم  من 
ال من يهدد إلم يكن يقاتل    لهآو  لوات اهلل عليه صن النبي  أ. كما “هداية السفينة

ويعيق حركة الدعوة وكان القتال في هذا الحال  وحياة الناس  من المجتمع  أ
يلجأ    يضا  أ النبي  إآخر ورقة  عليهصليها  اهلل  ن يستنفد كافة أبعد    لهآ و  لوات 

تسوق   قد  التي  الدماءإاالوراق  يحقن  سلمي  حل  تحر ك   لى  بحرية  ويسمح 
السالممام علي  مير المؤمنين اإل أ وكذلك كان يفعل    .الدين وكالهما لم   عليه 

ولم   بدا  أ  و جريحا  أ  سيرا  أمن القتال ليجهزا عليه ولم يقتال    هاربا    بدا  أ يطاردا  
ولم يكن مبدأهما في يوم يسبيا أنثى ولم يقتال كهال  وال يحرقا أو يدمرا طبيعة  

مع   االيام  يقولأي  أمن  الذي  الجاهلي  المبدأ  الناس  من  بيننا  ”  ،حد  ليس 
السيف اال  تعلَ   “وبينك  به  والذي  وتمنطق  والخارجون ق  والناكثون  المنقلبون 

والمعاصرون والقاسطون  منهم  الق دامى  بالعفو    .؛  العدو  على  ي م َنا  كانا  بل 
قيد   دون  من  شرطأ والصفح  هزمأبعد    و  العقائدية   العدو  ان  ساحاته  في 
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هل  ل  لهآ و  لوات اهلل عليهص. فقد قال النبي  اثبتا له أن الحق معهماو   والحربية
الطلقاء   اذهبوا”مكة   دون    “وانتم  عليهم  أمن  يشترط  في  حتى  ن  الدخول 

فعل  االسالم وكذلك  المؤمنين أ.  علي    مير  السالماإلمام  المنقلبين   عليه  مع 
  ن هزمهم في ساحات أوالخائنين والناكثين االوائل ومن تبعهم بعد ذلك بعد  

 .  اثبت لهم أَن الحق معهو   العقائدية والحربية المواجهة
مِّ           من  ويتدبر  نَ لكن  يبحث  النصوص في  ا  في  ويتمعن  االحداث 

والحقيقة الحق  يكتشف  حتى  و واهلهما  المتواترة  حاولنا ؟  نفعل  اذا   ،ذلك   أن 
بذلك؟  ف للقيام  االلهية  االدوات  امتلكنا  الموجودة  أهل  التفاسير  تنتج  في  لم 

المقدس  وغرضيا    ا  متناقض  تناوال  غالبيتها   للجبت  لت  للنص  بذلك  تقرب 
ال  ر  والمعاصر  المقبور  ابرغ والطاغوت  فإنه  ؟  المسيطِّ حقيقة ولذلك  في 

إبراهيم  ،االمر النبي  فعل  السالم  كما  اإللهية،    عليه  الهداية  طلب  إن فالذي 
ل الدائم  احتياجه  يستشعر  أو  االنسان  يبي ِّ مؤو ِّ م رشد  شرعي  ظالل  ل  له  ن 

ظ ل     نأإال    .وخفاياهاوطبقاتها  النصوص   فرضه  االنسان  واقع  امام 
هل الدين الحقيقيين. وفي ظل  أ عن الدين وتغييب  ه  بعادإالطواغيت القدامى ب

تنطلق ن  أنه يجب على العقل وكوامن التدبر  إ هل الدين الحقيقيين فأ غياب  
و ل النص  تتبحث  في  و ر الوتعرض  المقدس  دلف  عليه  واية  جل  أ من  التاريخ 

المعنى   الى  و تدبر  اإللهيةالوصول  والمقاصد  المعاني  الدين  أمثل   من 
وأهله  الحق  و   ومعرفة  منهم  والبراءة  الباطل  أهل  وفضح  كشف وواليتهم 

 . التزييف التحوير
وعرض            النص  في  والتدبر  والدلف  البحث  و وهدف  التاريخ  الرواية 

كما استقرت  ة للدينوالمفبرك  ةفصورة المزي  ال  ةزعزع هو كشف الحقيقة و   عليه
  العقلي  الحضيض  حة والتي تعيش في اسفل قاعفي العقول الجاهلة والمسط ِّ 

هدف اعادة قراءة التاريخ أما  .  لذلك التزييف والتحريف   وتصيغ حياتها وفقا  
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الحاضر به   ستيقظ من اشكال  يجعل االنسان ي ن  أهو  فوالتمعن في عالقة 
كسر القوالب  ويوالضالل  يدي كهنة التضليل  أمن بين  العقول  نزع  يالثبات و 

ونسَ  قولب  التي  الجاهلة  واالنساق  العقلية  الكهنة  خاللها  من  حة والمسط ِّ ق 
عديدة   ادَ لقرون  من  إ ى  مما  المزيد  انتاج  في  لى  والتفسير الدين  التزييف 

من    ساللة المردة المنقلبين على الدين   المنافقين الجدد و والمتأسلمين  المضل ِّل  
. من اجل حقوقهم الذين يثورون السرحيين وأبناء الحرام الذين ي قت لون الثائرين 

المتدبر   الدلف  هذا  مثل  يهدف  للمعرفة  ستخالا إلى  كما  جديدة  شروط  ص 
ض للا للتخلص من كل آثار االنحراف الول ليغي ِّ   واستبيان الحق والحقيقة

لن  تعاىل ينقذنا  بذلك  من  بر ِّ إا  ب  االمان   لى  صنعناه  الذي  الواقع  يدينا  أ من 
 ماضي المنحرفال رنا نسخة من  جعل حاضِّ   اول    وإنقالب    متأثرين بانحراف  

 .  والمنقلب
و و التدبر  إن            و التاريخي  النقد  البحث  مجاالت  كبيرة فاق  آيفتح 
بهوواسعة   الحاضر  وعالقة  الماضي  ومراجعة  الحاضر   لتناول  وإصالح 

الماضي سقطات  هذا  أال  إ   .بتجنب  يتخيلها  ن  التي  بالسهولة  ليس  المر 
رث التاريخ الذي يصعب على  إاالنسان وقد أصبح غالبية الناس تحت ركام  

العادي   الم  االنسان  العقلية  تحتهة  ن  قَ ل  صاحب  ورفع ركامه عن   الخروج من 
الكثير من الجهد  االنسان  يبذل  ن  ألى  إ. فاالمر يحتاج  ووجدانه وروحه  عقله

خالل كل ذلك االنسان  كون  ن يأجب  والمعرفي ويوالتدبري  العقلي والعلمي  
عن   ا  باحثو بق  او تلقين سأ  قةكل برمجة مسب    عن   ا  ومتنزه  موضوعيا  الجهد  
و  أ   و محادةأو مشاققة  أمن دون عناد    حيث مال الدليل  ومائال    فقط  الحقيقة

لذلك  عصيان يمكن  ال  السياق  هذا  وفي  يتأتى  أ.  الضمير ال  إن  بإحياء 
الفطرة و  العالقة معهوتقويم  العقل واصالح  تشجع  الو وبينهم جميعا     م تنشيط 

والنقد   والبحث  االطالع  ومعرفيةوالتدبر  على  علمية  وهدم   موضوعية  بكل 
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التاريخية  ادواتهم  من  الحاضر  طغاة  تجريد  اجل  من  الماضي  اصنام 
السهولة.  .  يةوالجدل بهذه  ليس  فاالمر  سابقا   قلنا  المجتمعات  ن  لوكما 

ال كعدد همل  إ  منهمفي واقع ال يقرأ    نتعيش اآلوالبائسة  التعيسة  و المتأسلمة  
فهموا   وإذا  يفهمون  ال  قرأوا  وإذا  لتبن ِّ النعم  محاوالتهم  سياق  في  ي  فإنهم 

الجديدة   فإنهم  أ و رفضها  أالحقائق  نشرها  انفسهم    صراع  في    ن يدخلو و  مع 
أنفسِّ و  و هِّ بين  و اآل  مع م  قيود  حبال  مع  خرين  تكب ِّ وسالسل  التي  لهم  الماضي 

نشأتهم   الماضي  مع  و منذ  معه  يستصحب  والذي  فيه  يعيشون  الذي  الواقع 
م على صدر ثليج  والمضل ِّلةوالمفبركة  والمزيفة    والضالة  بكل اشكاله الرديئة

 .الحاضر بأدواته الجديده
ها  ليس هدف عمال  أ فالبد من إيجاد السبل لتنوير الناس عبر  ولذلك           

بل   والمغايرة  االختالف  و توضيح  فقط  منا    وإن  الحقائق  الحق  ذلك  جعل 
ن هو  واآل  خرين. فقد جاء االسالم غريبا  مختلفين ومغايرين وغرباء عن اآل

والتنويرية الشخصية الواعية  فلذلك  فطوبى للغرباء.    في غربة وسيعود غريبا  
وال    فردا  ليست   قطيع  عام  في  عزف  سياق  في  به كم  ست  ت  ترنيمة  عملية   ال 

ت دواخل  و  ما ح  ل  ا  وفقمعهم والتماهي  و التوافق أو تخديرهم أ تطريب اآلخرين 
ت  الخاوية  رؤوسهم   الشخصية بل  وتضليلية  هات وترنيمات كهنوتية  ر  من  إن 

والتنويرية   مخترِّ هي  الواعية  وكاشِّ عقلية  المموهة  للكثافات  للفراغات  قة  فة 
المخبوءة   القابعةومبي ِّ والمدفونة  والفجوات  للتناقضات  ة ق  طِّ ن  ت  س  وم    والكامنة  نة 

والمريب  للصمت   الكهنة الغريب  يرغب  لم  مناطق  على  يخيم  الذي 
لأ لها  وسالطينهم  والضالليين   تتحدث  اختبأ  ج  ر خي ن  قد  ما  بِّيء  أ منها  خ  و 

وآله  ىصل  بل منذ استشهاد النبي  منذ قرون   عمدا   عليه    ن نمط تعامل أذ  إ .  اهلل 
ن م نما ناتج  إلم يأت من فراغ و   والمضل ِّل   الضال مع التاريخ  السطحي  الناس  

تلك اصبحت  فلقضايا االسالم التاريخية  وتضليلي    تمويهيالدخول في تناول  
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يريد  التضليل  أداة   و للتمويه    وآلة  للتزييف    مصدرا  القضايا   من  ن أ لكل 
ل اجل  يستخدمها  من  و تمويه  لتزييف  والبسطاء  تضليل  العامة  السذج 

لين والم   ن  أهدفنا  إن  فولذلك  .  والمستحمقين  ستجه  من  غي ِّ ن  موقفنا  اسلوب  ر 
الحقائق الحقيقة الن الكهنة قد طمسوا الكثير من  البحث عن  و تناول التاريخ  

دواف وغيَ  وكانت  الوقائع  من  الكثير  صياغة عبوا  اسلوب  خلق  ذلك  من  هم 
العجلي  و السامري  و مجتمعية تتواءم مع ما يريده السلطان الطاغوتي والجبتي  

ن اشتروا بعهد  أيستعيش الكهنة في ظله كاالنعام بعد  التاريخي والمعاصر ل
ثمنا    تعاىلللا   على    قليال    وايمانهم  والطاغوت  الجبت  بتمجيد  الناس  واضلوا 

المساجد   وأهله  الضرارمنابر  الحق  دفن  استمرار  في  نفس   وساهموا  وفي 
الناس من تسييس المساجد ادانة إ تى االمر  أعندما    الوقت منعوا عامة  لى 

  قعدحيث    .في تجل  واضح للتوجيه الضراري للمساجد  الطواغيت المعاصرين
طواغيتهم رأوا  عندما  خارت قواهم  و   لهم الثَوار قومواكهنة المنبر عندما قال  

الشعبية  تنهار   الثورات  أنهم  امام  هو  الكهنة  فعل  ما  نفس   اصعدو وجل 
الماضي في  صامتة  كانت  التي  بو يهدد  وبدأوا  المنابر  من   البلهاء  شدحن 

وجل دوافع الكهنة قعاد الناس وإسكاتهم  إلوالمخمومين من معتوهيهم  اتباعهم  
هي   دينكانت  والالمزيف    الكهنة   حماية  الدينية  بدأت  التي  مالية  وسلطتهم 

أيديهم  ت بين  من  حقا  تفلت  المبين  وهذا  التضليل  المشين   لهو  واالستغالل 
وكأن من يجلس امامهم هم حظيرة وهذا هو ديدن الكهنوت    . للمنبر والدين

االنعام يشاءون   من  كما  فيهم  من    .يتحكمون  وانزالهم  اقتالعهم  تم  وعندما 
كهنوتيا   إالمنبر هربوا   مارسوه  ان  بعد  الحقيقي  التمثيل  ليمارسوا  الخارج  لى 

الضرار.   المنبر  سوى  على  يعرفون  ال  الذين  الكهنة  هؤالء  السلطة فمثل 
والفروج  و  الجنسيات  المال  الذي عممتعددة  التاريخي  الخزي  ل  هم جزء من 

وهم الوبال الحقيقي النازل على الروح البشرية التي لن   على اخزاء الحاضر 
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الكهنة إ  تعاىلبة هلل  تشعر بروحنة حقيقية مقر ِّ  ذا لم تتخلص من مثل هؤالء 
والمضلين الحرام  الضالين  يحث    .وأبناء  الذين  هم  الكهنة  هؤالء  ون فمثل 

من    عليه الطغاة وأبناء الحرامالشعوب على قبول الواقع الفاسد الذي يسيطر  
الزائفة الدبابير  القذرة أصحاب  اللحي  ذوي  المسوخ  الكهنة  هؤالء  فمثل   .

الجائر.  للسلطان  دينهم  باعوا  الذين  الطغاة  السالطين  لوعاظ   حي  نموذج 
الذي يخيم  الذل والهوان والفقر والجوع والجهل  الكهنة هم وراء  فمثل هؤالء 

حت حكم النظمة المستبدة وسيطرة الكهنوت  على المجتمعات التي ترزح ت
 الضال.

احتكر          والطاغوت    كهنة  وهكذا  والمعاصر  الجبت  النص القديم 
ال ما    اهوائيا    اختاروا منه اختيارا  جعلوا القرآن عضين و ن  أبعد  وتالعبوا به  

و يهدد   وانحرافاتهممآربهم  والبهيمية  اطماعهم  الحسية  . والسروالية  ونزواتهم 
تدب   جهد  من  بد  ال  المقدس  ري  لذلك  النص  لكل  االمور  شامل  لى  إيعيد 

. بتعريف الناس بالحق وأهله التاريخيين لنعرف أتباعهم المعاصرين  نصابها
ن يخرج من نطاق أللباحثين الصادقين ال يجب    التبيانيالتدبري و كل الجهد  ف

  معرفيا    والتاريخ المتواتر والمحقق تحقيقا    االصيلةالنبوية  ة  ن  والس  الكريم  ن  آالقر 
ليس فقط مقدسان بل أيضا   ة المطهرة منطوقان  ن  ن الكريم والس  آ. فالقر وعلميا  

من   معهما  آ لى  إولهما  أعقالنيان  المتوافق  المنطق  بينما  يماني  إخرهما 
حِّ   ويقيني ويرو  الضمير  م  ويقو ِّ الوجدان  الروحيبني  يحاول  ن  فعندما   .

فال يجب    ةعلمية ناقدبحثية و المستنيرون والمستبصرون تناول التاريخ بعقلية  
الكهنة   لمجابهة  إ الركون  الجهلة  على  متشنجة  واساليب  امبريالية  عقلية  لى 

التناول   الدليل. و البحثي  مخرجات  مال  حيثما  تميل  التي  والمعرفي  العلمي 
المتواترة من السقوط وابراجهم المتهالكة من الهدم ن ذلك لن ينقذ اكاذيبهم  ل

. بد لى الإ  في حراسة االكاذيب والترهاتوا االستمرار  يستطيعن  للن الكهنة  
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الكثير   نَ أكوا  ر ن يدأ. يجب على الكهنة  هنوتمتم نوره ولو كره الك   تعاىلفاهلل  
ومعرفية في ن تكون علمية في تناولها  أتميل  الواعية  العقليات المعاصرة  من  

العلمي  ن  أ و استنتاجاتها   الضاللية الكهنة    سيحاصر  حتما    التناول  ومنابرهم 
اعداء  والضرارية   جحر  في  وحيدين  يمكثون  ويجعلهم  المطاف  نهاية  في 

من    تبن تشر  أمن ذلك الجحر بعد  الواعية  االسالم بينما ستخرج الجماهير  
االستنارة   االصيل  اإللهي  االسالم    توحملار  واالستبصمعين  المحمدي 

 . بكل ثقة وإباء اجمع لعالملقدمه لت والمستبصر المستنير 
فتجربة الشعب السوداني مع المتأسلمين وكهنوتهم ومن شاركوهم في         

اثبتت الظالم  بالدين   الحكم  لهم  عالقة  ال  واالهم  ومن  المتأسلمين  ان 
اذية  الدين  فآذوا  اشواكهم  غابات  الى  معهم  الدين  وا  جر  وإنما  ونصوصه 

و  للناس  متعمد  تجهيل  ظل  في  تيارات  تاريخية  تقوية  في  تسببوا  بذلك 
الديني   للنص  التدبري  التناول  اصبح  ولذلك  البالد.  في  وااللحاد  العلمانية 

وبطر  صروح والتاريخي  لهدم  فقط  ليس  حتميا   امرا   ومعرفية  علمية  يقة 
الكهنوت التضليلية بل أيضا العادة ثقة الناس في الدين بعد ان اهتزت تلك 
المجرمين  المتأسلمين  جانب  من  للدين  السيء  االستغالل  بسبب  الثقة 

    وكهنوتهم ومن شاركهم في الحكم.
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 منحرفال وتفي مواجهة الكهن  ي العقل التدبر 
 
 

في  يواجه االنسان في بدء حياته الدالفة في الدين التباس                    
 معرفة المعنى وكالهما ينتجان اشكاليةلى إفي الوصول النص ومحنة تناول 

عليه  ا وأهلهالحقيقة   سيطر  واقع  والتاريخ   في  النبوي  والنص  الدين    تزييف 
الباطل  و  الباطل  ساد  ترسَ وهو  العقل  الذي  تعطيل  وطأة  تحت  ووضع  خ 

الثياب   الكهنةوالقبول بتر  الصابع في اآلذان واستغشاء  وعدم مساءلة   هات 
. لذلك ما ي عر ض أمام النظار من نصو من قول  ما ي قذ ف به نحو االسماع  

وتجاربه. وحيثياته  ن قراءة التاريخ بكل احداثه  حسِّ العقل ون  ر  حر ِّ ن ن  أفعلينا  
من   بكل ما حملالذي تم فرضه على الناس  الفقهي  وائي و ر الن االسالم  أذ  إ

ص الكهنة ومع ذلك يحر    وي ري السَ ط  العقل الفِّ رفضه  ي ال ما  إ لم ينتج    غثاء
المرفوضات   تلك  حراسة  بين عاض ِّ والغثاء  على  ومنص ِّ بالنواجذ  عليها  ين 

لهية إصاية  و حد  ال ل ناس بينما  واعتقاد ال  تعاىل  انفسهم اوصياء على دين للا 
الناس  عل وعترته  ى  النبي  والتسليمسوى  الصلوات  افضل  فعليهم  الرواية رباب  أ. 

ويقر ِّ أوا  ب  نَص   ،المزيج  ؛والتفسير   الفقهو  ليفكروا  الناس  نفسهم  عن  كافة روا 
العقل  فأخذوا   بثغراتهم  يسحلون  كتبهم  و ويمألون  العلمية  المتناقضة  غير 

 وقحة  و   ضالة    عقائدية    بنرجسية    الكهنة  ف يتصر  مع ذلك  و   والمرفوضة عقليا  
انعاما  و   وبغيضة   يخاطبون  بالشمطاء    ن مو وصِّ ي  ف  كأنهم  وتلك  بالكافر  هذا 

ن على  يهم غير قادر بينما  في االرض    تعاىلوهذا بالزنديق وكأنهم وكالء للا  
الضالة   الفقهية  شرنقتهم  من  بها  ة  لَ ضِّ والم  الخروج  يتعلقون   ا سو ستنفِّ ي  لالتي 

على معنى    اويسيطرو فات  المحرَ   ابو ستشرِّ المفبركات وي    امو ستطعِّ رات وي  المزوَ 
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 بالفلتة  وانتصر بالكثرة  لهوائهم المتسقة مع من سيطر    النص ويفسروه وفقا  
وا غثائهم واستفراغهم يصب  فوجبتا  وطاغوتا     لو كان باطال  صعد الى أعلى  و 

 هم الِّ جهَ بسطاءهم و وا عوام الناس و ل  ويضِّ الضرارية  سن والنتن على المنابر  اآل
م م مع  الكهنوت  ل  ة حاصر حاولة  النص تامة  في  للتدبر  مستقلة  محاولة  ية 

عليه   التاريخ عرض  و  واالستبصار  المتواتر  التنوير  نشر  أجل  فلماذا .  من 
التدب   من  للنص  المستقِّ العقلي  ر  التضايق  اآلخر  إبداء  و  أل  النقد أالرأي  و 

فالواثق من منهجه   ه؟يعل  التاريخو شخصيات  ال ويعرض  الذي يتناول النص  
ج العلمية    والتمحيص  نقد والتقييم والتحليلف من الال يتخوَ  بل يخاف والحج 

ذلك   يشعر  من  والذي  المزيَ أالمتضعضع  منهجه  للسقوطن  آيل  هِّ   ف  وب رجِّ
فقد .  المزروب  وفلتته تفقد السيطرة على القطيع  السقيفي على حافة االنهيار

 بليس الملعون ويستمع لمحاججته العاصيةإحتى  ن يحاجج  أ  تعاىلرضي للا  
وي  والمشاققة   الحسابهِّ م  بل  ليوم  يخاطب    له  ابتالء  وهو  الناس  به  ليبتلي 

عليه . كما استمع النبي  والجسدوالروح  العقل ليتحكم به على القلب   اهلل   صلى 
والمحادين  لل  كثيرا    وآله نهجه والوالعاصين  مشاققين  وعلى  عليه  معترضين 

ومع ذلك م رزية الخميس  و قبيل غزوة بدر وفي الحديبية ويااللهي  الوحيي  
عليهالنبي  ه  ويقوله ويقر  ن كل ما يفعله  أرغم    لم يفعل لهم شيئا   اهلل   وآله   صلى 

أن محادو   وحى م    وحيٌ  أولئك  ا رغم  المحادين ة وعصيان واعتراض ومشاققة 
وال  من يصن ِّ   معترضين والعاصين  السفل  الدرك  في  وهم  المنافقين  من  فهم 

يِّه التِّبياني  ومنهجيته القرآنية    وآله  صلى اهلل عليه. فرحابة صدر النبي  النار ووح 
فتجلى  ي المواقف.  من  العديد  الحديبية  في  في  وشاققه حادثة  عصاه  عندما 

صهاك  وعاكسه   النبي  توكذلك  ابن  صدر  رحابة  عليهتجلى  اهلل    وآله   صلى 
ذو الخويصرة بعدم العدل وكل ذلك وامثلة كثيرة كذلك  عائشة و   تهعندما اتهم
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خر لى الرأي اآلأهل الدين في االستماع  أ خرى تدل على سعة صدر الدين و أ
للنصوص االلهية   في الضالل وهاتكا    وغارقا    موبقا  كفريا  و   حتى ولو كان رأيا  

 صلى اهلل عليه تسامح النبي  ومع ذلك    وآله  صلى اهلل عليهورسوله    تعاىل ومشاققا  هلل  
التسامح تجسيدكان  و الرأي والعصيان والمشاققة  مع ذلك    وآله منهج ل   ا  ذلك 

مام مير المؤمنين اإل أالنبوي  االلهي و وسار على هذا النهج  سالم الحقيقي  إلا
 .عليهم السالموبقية العترة االطهار  يضا  أ عليه السالم علي 

لألسف            النبي  لكن  استشهاد  عليهفمنذ  اهلل  يشهد   وآله  صلى  لم 
ال و النبوي  والفعل واالقرار  القرآني والنص  رم فيه النص  ي حت    المسلمون عهدا  

بعد  اإلنساني  العقل   النواصبأ المتدبر  الذين   ن أصبح  والناكثين  والمنقلبين 
عهود و   وآله  صلى اهلل عليهالنبي  الغلبية حتى في عهد  وأهله،  الحق  يبغضون  

وبقية االئمة    عليهما السالمالحسن بن علي  اإلمام  مام علي و مير المؤمنين اإلأ
السالم  المعصومين كما  عليهم  السِّ  أ.  وسِّ جِّ ن  السقيفي  المذاهب  جِّ ل  اتباع  ل 

االلهيالمعتورة   النص  باستتفاه  و و والنبوي    حافل  به  تهميشه االستخفاف 
ك بالنص ستمسِّ الم    وممارسة العنف ضد  بلالمتدبر  اإلنساني  العقل  تبخيس  و 

و  والنبوي  المتدبرااللهي  دماء   العقل  ودماء وسفك  يركن    ه  الحق ل إمن  ى 
منع وأهله فقد  و   .  السقيفة  الضاليناقطاب  بعدهم    الكهنة  النصمن   تناول 

بهما عرض الحائط   بل وضربواالتدبري  تفعيل العقل  أعاقوا  و   القرآني والنبوي 
من وسامريتهم  وتقهقرهم  وانحرافيتهم  وخيانتهم  انقالبيتهم وانتكاثيتهم  ومارسوا  

أدى ط مما  ر للدين يعج بالتلفيق والتناقض والتخب  ف ومزو ِّ خالل منظور محر ِّ 
م ل ة والتامة  عد الناس  ابع اد الدين من روحه الحقيقية و يجر لى ت إ ن نعمته الم ك 

 رين. ل الناس عن هداته المطهَ ي ضلت و والهادية 
قاعه          إلى  الهرم  قمة  من  متأسلم  مجتمع  انتاج  تم  لذلك   ونتيجة 
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يتسلط عليه كل كهنوت واسالموي منافق ويتالعب بدينه ومصيره ال الدين 
. النبوية االصيلة  عند ذلك المجتمع هو الروايات المزيفة وليس القرآن والسنة

اسالميا   نفسه  يسمي  الذي  مليء بخرائب    واقع  في    منغمٌس   فالمجتمع  ديني 
العقل   ونقائض  الرواية  المعنى  والذي  وتفح ش  بالنص    ر جبِّ ي  والتالعب 

الناس على المكوث في حظائر التقليد االعمى وعتمات    الكهنوت من خالله
  يفهمالالمعقول ويخواالساطير و من عالم الخرافة    ميسقيهلالمظلمة  التضليل  

كان   ما  يتناول  جهد  كل  مكبوتا  أ  شا  مهمَ و  أمخفيا   من  مقصيا  أ  و  و  أ   و 
النصوص    مستبعدا   النصوصأمن  معاني  المرويات    و  من  يتحقق  أو 

بأسرِّها االمة  تضليل  في  ساهمت  والتي  الكهنوت    .الموجودة  يحاول  وهكذا 
لى رعية يسهل اقتيادهم إالناس وتحويلهم    معاقامة عالقة قطيعية  المعاصر  
يظل الناس التاريخي لالكهنوت  الجبت والطاغوت و لى حيث يريد  إكاالنعام  
جهل قطعانا  في  غباء     هم  عتههم  حميرا   وف وفي  بالدتهم  استحمارهي   م يتم 

 . مواستعباده مواالستخفاف به 
هذا           أن  حدثا    ي ذلا  بيد  يكن  لم  اإلسالم  تاريخ   جديدا    أصاب  في 
صلى اهلل وقد قال امر القرآن النبي  فالسيرورة في كل االديان واحدة  الديان.  

وآله ا﴿   للناس  يقولبأن    عليه  ع  بِّد  ن ت   ك  لِّ  مِّن   م ا  القرآنية وه   . ﴾الر س  اآلية  ذه 
ر سيرورة التحريف واالبتداع والتالعب بمقاصد النصوص وهذا ما حذَ تؤكد  

لى ثالثة إ مة  انقسام الكد  في نص نبوي آخر يؤ   صلى اهلل عليه وآله منه النبي  
فرقة النار    وسبعين  في  و الَ إكلهم  بل  واحدة.  الحوض  يضا  أ  نطق   بحديث 

لى النار ولن يبقى  إساقون  سي    “الصحابة”ن غالبية من يسمون  أالذي يبين  
صلى اهلل مجرد استشهاد النبي  الفعل فإنه ب. وب كعدد همل النعمالَ إمنهم معه  

وآله المجتمع    عليه  بذلك    عميقا    انقساما  انقسم  وذهب    عريضا    االنقسامبل 
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و و   ومتفرعا   الدين  ومتَ أ رافضا   الدين  والطاغوتبِّ هل  الجبت  السامري    ؛عا  
يكن  وعجله ولم  ذلك  أ.  و بطال  من  واالنحراف  االنقسام  االنقالب  سوى 

الصحابة حول    “الصحابيات”و  يسمونهم  الضيقة  الدائرة  في  ب طانة  كانوا  بل 
وآلهالنبي   عليه  اهلل  هم نهم  أذ  إ  ؛ وهم من تلك البطانة التي تأمر بالشر.صلى 
و من   الهداية  وعاكسوا  ورفضوا  وآلهالنبي  وعصوا  شاققوا  عليه  اهلل  في    صلى 

و  بالدين  حياته  استشهاده  تالعبوا  و   االمة  واورثوابمجرد  التزييف  الضالل 
دينا   االبتداع  اصبح  حتى  عقيدة    واالبتداع  والمزورات  م وال  والتزييف  فبركات 

جيال    فتوارث  رسالة   ذلك  كل  جيل    الناس  الدينأمعتقدين    بعد  هو    نه  وما 
و  المبينإ بالدين  الضالل  هو  وعباسية    نما  واموية  سقيفية  شجرة  فانتجوا 

وعثمانية وتيمية ووهابية وإخوانية ملعونة وظل نهج كل هذه الفرق ال عالقه 
االصيل  اإلسالمي  بالدين  فالله  وال.  باالسالم  نفاق  على  تظاهر  والتظاهر 

ح  فلقَ هو الذي آذى االسالم في عهده االول    آلهصلى اهلل عليه واإلسالم ونبيه  
االنحراف   انتجت  الملعونة  شجرة  و فاحتلبشطرا   التي  السقيفة  على    اسالن ت 

والنفاق ر  هذا التظاه    وظلَ طلع العقب دما  عبيطا  وذعافا  ممقرا   مر ِّ العصور  
ويثمر   وعباسيا     وامويا  سقيفيا   وارهابا   عبيطا   ودما   مزمنا     سرطانا  ينتج 

وإخوانيا   ووهابيا   وتيميا   المجتمع    وعثمانيا   جسم  هذا  إفي  يومنا  ه ر  ينخ  و لى 
و إه  ويجر   الوراء  منه  خرِّ ي  لى  برمتهج  للدين  ما    مايسيء  التالون غب  ليعرف 

متمسك بدين آباءه    انسان  كلن  نرى اآل رغم كل ذلك  سف  ولأل .سن االولون 
عليهم  وعترته  ر فيما قاله القرآن الكريم والنبي  تدب  الو  أعمال للعقل  إ من دون  

 فتحَول الناس إلى قطيع من االنعام بل هم أضل سبيال. .افضل الصالة والتسليم
إ ف          مع  السقيفي  ئتلف  قد  والطاغوتي  والعباسي  الجبتي  والموي 

الكهنوتي في دفع عجلة التزوير عبر والعثماني والتيمي والوهابي واإلخواني و 
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الكهنوتي    والقرون. وقدوالعقود  السنوات   التواطوء  الظالمين استمر ذلك  مع 
الطغاة   من  واالهم  ومن  الدمويين   المتأسلمين التاريخيين  المعاصرين 

في  و  بالرعاع  ويحتفظوا  المنقلبين  بصحابتهم  الناس  ليضللوا  المنشاريين 
والفقهية   العقلية  و الحظائرهم  والمهترئة  والترهات  سطحية  بالكاذيب  الممتلئة 

ودأبت   وحشرهاتلك  واالفتراءات.  ترسيخها  على  الكهنوتية  عبر   الدوائر 
الضال الضرار واالعالم  المسط ِّ   المنبر  العامة  و دسها في  أ  حينفي عقول 

  االحتفاظ بهم في حظيرة غباءها تلقينهم و من اجل  طفال  مقررات المدارس لأل
 . جيال  بعد جيل

يتالعب  .  لى يومنا هذاإ  وهكذا استمر الحال التضليلي عبر القرون          
ويحر ِّ  التاريخ  بالنص  ويتقم  ويدفِّ ف  الحقائق  ويس  ن  الحق  أهل  حقوق  وق ص 

إلى ما ال  ستمروا  ن يأولكن ال يمكن للكهنة  الناس خلفه كقطيع من البهائم.  
واالهتداء    استنطاقهماو   التاريخالنص و منع الناس من اعادة قراءة  في  نهاية  

العلمي  االستنطاق  الناس   .والمعرفي   والبحثي  بذلك  حصر  للكهنة  يمكن  ال 
و  الجاهلة  حظائرهم  في  بهم  لم  بوتقاتهم  واالحتفاظ  التي  المقيتة  التكفيرية 

سِّ  حولها  والمنطق.  تجمع  والعلم  العقل  فاقدي  ولَ فوى  الداعية قد  زمن  ى 
الت على ظهر ب  والذي يتلقى ق  رؤوس  الجالس على المنبر والمسيطر على ال 

البدعية  ةوالنجس  ةالقذر كف  اال والصالة  المزيفة  الخطبة  اداء  وطقوس   بعد 
على العقول بعد   ينسيطر يظل مثل هؤالء الكهنوتيين ملن    .العبادة المفبر كة 

وتنتشر رغم انف الدوائر الكهنوتية   غ. بل فقط الحقيقة هي التي ستبز اليوم
االجاهلة فالناس  على  ن  آل.  قادرة  الحق لى  إ الوصول  اصبحت  منابع 

ي  و  الذي  هو  الواقع  وهذا  الخاصة  بطريقتها  الحقيقة  الكهنة فقِّ مصادر  د 
طورِّ  من  يخرجون  لذلك  اعصابهم  هم  مصداقيتهم  المنابر ويهز  ويفقدون  ون 

المنخور التائه  بصراخهم  وعوائهم  المهزوم  ال فيحط ِّ   وعويلهم  بهستيريا  مون 
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حتى   لها  خلفهمحدود  من  المعلقة  الضرار  مساجدهم  الجدار   على  ساعة 
وسقوط بتضعضع  منذرا   معهم  يهتز  و   الذي  ومذا منمنابرهم  هبهم ا هجهم 

وال نباحهم وال صراخهم هذا   ملن يجدي عويله  إذ.  للسقوط  ةيل واآل  ةالمتهالك
التطورات والمستجدات التي تسحب  القبول بما  سوى إخر  آوليس لهم خيار  

ليستمعوا  أمام هم  يجلسون    وتأخذ منهم منهم النجسة  ارجلِّ   تحتمن  البساط  
وتعر ِّفهم  تعطيهم نور الحقيقة  لومزوراتهم ومفبركاتهم  وظالمياتهم    لى ترهاتهمإ

الحق   سفينتهاوتنقِّ بأهل  عبر  المبِّ أ  ذهم  الحق  مواجهة  سيقلب  و  الذي  ين 
ن يرجع  أما  إ. فعلى ادبارهمالنعال  ويضرب    رؤوسهمالمنبر الكهنوتي على  

بالحقيقة  إالكهنة   ويتمسكوا  حقيقيين  علماء  ويصبحوا  الحقيقة  ويركبوا  لى 
النجاة   الزمن  إ فال  إللناس و الحق    ا غو ويبل ِّ سفينة  ن ويتجاوز يتجاوزهم اآلسن 

والمتأسلمين  الطغاة  من الساسة  واولياء نعمتهم  ترتيباتهم الخاصة مع اربابهم  
العقول   يسومون  الماضي  في  كانوا  والناس    تجهيال  الوعي  و   تعتيما  وقد 

لكن اآلن فقد خرجت االمور عن   . وتضليال    والمجتمع خما    وتحميرا    استبغاال  
وسائل   عبر  الوصول  اآلن  الناس  لعامة  ويمكن  واربابهم  الكهنة  سيطرة 

االجتماعي   الكهنةى  ل إالتواصل  مضاجع  يقض  ما    لطواغيت وا  كل 
 . وآخرتهم واالستفادة منه في دينهم ودنياهموالمتأسلمين 

ن أي كاهن أقد  تعت   متأسلمة المنافقةال تهم  منظوموقد كان الكهنة و          
قد تركها    تعاىلن للا  كأالنصوص اإللهية و العب بتستمر في الن يأيستطيع  

يشاؤون  كما  بها  ليتالعبوا  الدينإو   لهم  يوم  يمكن  لى  ال  فالنصوص  ن أ. 
لتكون عرضة للزحزحة واالحالة والصرف والتحويل والنسخ   تعاىل للا  يتركها  

لها التأويل االلهي  و ِّ لها لمن يؤ وكِّ بل يحرسها وي  والمتهافت  والتبديل العشوائي  
تجارب االنسانية واالدوات والمناهج المطلوب باختالف السياقات الزمانية وال

وإذا   . إلى سواء السبيل  يهديهم به  ليعطي الناس تأويال  يقينيا  وجازما    المعرفية
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عدم توفر   كان للكهنة سيطرة على ذلك لفترة من الزمن فقد كان ذلك بسبب
البحثية والمعرفية و  لاستكانة المستحم  الوسائط  ورضاهم بتغييب    لكهنوت رين 

م والب كم لى افراد في قطيع إعقولهم وتحويلهم   . من الص 
اآلن          المفتوح، لكن  الوسائطي  العالم  وبسبب  بدأ    ،  الناس فقد 

االسالمي    على  ون فتعر  يو   ون ر تدب  ي والتاريخ  االصيل  المحمدي  االسالم 
مرورا  المتواتر   االسالمية  الدعوة  فجر  بعد  المشؤومة  بالسقيفة    منذ  وما 

وعلمية ومعرفية   ة ك  كِّ  ف  ل وبعقلية متدبرة وناقدة وم  بشكل واضح ومفَص   السقيفة
السقيفي    نب  من تحت ركام الت ِّ نسج الحقيقة  برة  إج  خرِّ ن ت  أتستطيع    موضوعية

المترب ِّ الم تعف ِّن النيابة  . فالخطاب االحادي اإلقصائي   عن للاع على كرسي 
كامبراطور وطاغية وهم وتجسيميا   تصويرا  تشبيهيا     تعاىل  للا    وتصوير  تعاىل  

اآل العقول  تقبله  لن  االرض  على  ووزراءه  الناس بدا  أ  نوكالءه  فامراض   .
دينية   خلفية  عن  منه إالناشئة  دخل  الذي  المنفذ  ذلك  عن  ناشئة  هي  نما 

ق ب مختلفة انتجت لنا    لى الدينإ  السقيفي  االنحراف في  وظل يتجسد خالل حِّ
  ال ينتج انحرافا    الحقيقي  ن الدين أ   ث. حي العصر الحالي متأسلمين متأخونين

كان هناك شيئا  إو   ابدا   من   ذا  تنفر  الناس  يجعل  القبيل  هذا  فهو    الدين  من 
و  الدين  من  من  إليس  الدين  اعترى  مما  و نما   حشره    وتبديل   تحريفتزييف 

إلى يومنا    عبر العصور ليكم ن في الدين    وأولياءهم  كهنة الجبت والطاغوت
صورة   هذا تشويه  من  زادت  التي  المعاصرة  واإلخوانية  السلفية  لنا  وينتج 

بأسره العالم  أمام  اآلالدين  فالشعوب  المحقَ .  القراءة  اسلوب  تعرف  قة ن 
النبي  والموثَ  استشهاد  بعد  التي حدثت  االنحرافات  بالتفصيل  صلى قة وتعرف 

وآله عليه  صلى النبي  قبل استشهاد  تعرف المنحرفين والمشاققين من  بل و   اهلل 
وآله  عليه  االنحراف  أوتستطيع    اهلل  اقطاب  سلوك  تربط  منذ  التاريخي  ن 
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لتتأكد من دورهم الكبير في ازاحة   هالكهمحتى  الظاهري و هم اسالمهم  ظهار ا
بعد ان تقَمصوا مهامه    وتضليل الناس بإسم الدين  الدين عن خطه المستقيم

 . لجليل الذي لم يكونوا أهال  له ا
ال بد من لى حقيقة أنه  إاآلن يصل الكثير من أصحاب العقول  ف         

المخي ِّ  الوهم  وتبديد  بداهة  العامة  اعتبره  ما  وفصل مساءلة  عقولهم  على  م 
الصحابة اؤلئك  الصحابة بعد حفر ونبش تاريخ  من يسمونهم  ثنائية الدين و 

نة النبوية االصيلة مام النصوص القرآنية الكريمة والس  أ وعرض ذلك التاريخ  
التاريخ  وذلك من اجل   المنحرفين المنقلبين و يفضح    استنطاقا  استنطاق ذلك 

التفكيك  و  يسمونهم  ن  أالواهي    فهومموتفنيد  عدول  من  كلهم  الصحابة 
والزائفة الكاذبة  المقولة  تلك  كانو ل  ودحض  اذا  جميعا  نهم  لبشَ   ا  رهم عدول 

وآلهالنبي   عليه  اهلل  عي  مروية تدَ   ةفبركلى  إاحتاجوا  ا  م  بالجنة ول    جميعا    صلى 
النبي  أ وآله  ن  عليه  اهلل  بينما  قد بشَ صلى  منهم من  العشرة  اؤلئك  ر عشرة فقط 

بعضهم   وق  حربا  بعض  الحارب  بل  فيها  هوادة  بعضهم  اال  بل    بعض التل 
بعضهم   قتل  في  ل  بعضالوساهم  بالجنة  مبشٌر  أنه  يعلم  الخزي  ولم  ن 

فيتندم ويستصرخ لو أنه كان له طالع واالسي كان يحيط به أثناء احتضاره  
النار  ليفتدي به من عذاب  انه لو كان بعره سقطت من مخرج   الرض  أو 

وبذلك فإما أنه لم يسمع بتبشيره بالجنة أو أنه لم يؤمن بما سمعه عن  .دواب
فكيف يكون .  من هذا القبيللو أنه اصال  سمع شيئا     صلى اهلل عليه وآله  النبي

الجنة؟   في  والمقتول  بهذا؟  القاتل  يقبل  عقل  هناك  حتى هل  يقبله  ال  هذا 
والحيوانات االصنام  يعبد  الذي  م .  الوثني  يقبله  عقولهم. ولألسف  غيبوا  ن 

وزوجات    “الصحابيات ”والصحابة  من    ا  بعضن  أيعلم العامة  ن  أولذلك يجب  
وآلهالنبي   عليه  اهلل  االسالم  إانتسبوا  قد    صلى  به  لى  و وتظاهروا  تظاهروا بل 
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فأعليه   القرآن  كذلك  بي ِّ الكريم  دانهم  ووَض بآيات  للناس نات  خصائصهم  ح 
للنص   التاريخ  المتدبرين  ادانتهم  من  مه    نأال  إوزاد  للخونة الكهنة  دوا 

م مواصلة  والكاذبين  لل انتسابهم    ةمارسوالناكثين  نحو  سالم  المزيف  على 
موازيا   مزيفا   وجعلوا من ذلك اسالما  جديدا     ر للسالمف ومدم ِّ ب ومحر ِّ مخر ِّ 

يومنا هذا وجسدته الحقبة االخوانية في كل ارض الصيل امتد إلى  لالسالم  
الناقد والبحثي  العقلي والعلمي  تناول  الإن  فلذلك  .  حكمها اإلخوان المتأسلمين

د الحقيقة ويوضح للناس الحق وأهله والباطل  ول ِّ تاريخ هو الذي سي  نص واللل
  . الدين االصيلانتشار  عن طريق ته كهنالجبت والطاغوت و زيح وي   واهله

فإنه            الضروري  ولذلك  و من  الناس  عقول  ثم  تحرير  اصالح  من 
عقولهم   مع  على  المحررة  عالقتهم  وكسر وحثهم  نقدية  بفاعلية  التفكير 

والتحر   والكهنوتية  التسلطية  التاريخية القوالب  والسياقات  االنساق  من  ر 
والمزوَ  للناس  المفبركة  بدت  التي  بسبب  كأنها  و رة  مِّهاحقيقية  يجب  وال   . قِّد   

أو  باحتكار  كهنوت  لالسماح   فهم  أالمعنى  النص  على  الوصاية  ممارسة  و 
من دون تمييز وال جرح   التاريخية  االسماءحماية كل    وأ  القدسية  النصوص
تعديل المحليين  ف.  أو  الكهنة  النجديينواربابهم  على   واإلخوانيين   الالهوتيين 

ون ن لكل الناس عقل يستطيعم ل االحتفاظ بفهمهم الديني الممسوخ لنفسه
ن والنص أه و و ويفهموالتاريخي  والنبوي  النص االلهي    وان يتدبر أ  من خالله 

ريخ متواتر مفتوح ا دعمه من نصوص نبوية صحيحة وتتنه و بي ِّ تبما  االلهي  
وال   وتطبيقا    وتأطيرا    وتركيبا    تفكيكا  و   ن يتداوله ويتعامل معه فهما  ألمن يريد  

ل اآل   كاهن  يحق  على  فهمه  وفرض  النص  فهم  هذا   خرين.احتكار  وفي 
التي   المعاصرة  المنافقة  االخوانية  ومنتجاته  السقيفي  الدين  سينهار  السياق 

ك م ونهبت فأساءت النهب حتى كرههم البشر والحجر.  حكمت فأساءت الح 
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 والتاريخ الطاقة التدبرية الكامنة في النص
 
 

ظل                     مسارا  لقد  وتفسيره  وتأويله  وفهمه  ختالف لل  النص 
وهذا نتاج رفض الناس لهل التأويل اليقيني    والنزاع عبر العصور واالزمان 

النبيالجازم عترة  امجعني  ؛  عليهم  اهلل  النص صلوات  رفض  من  الناس  فمن   .
م  ومنهم  قبِّ ل  قبِّ ن  برمته  من  ومنهم  به  وآمن  وفقا  ل  ه  بتفسيره  قام  لكنه  لهواه   ه 

ناتج عن حقيقة    .تاريخيا    بذلك تحريفا  وتضليال    منتجا   للنص أوكل ذلك  ن 
له من هو    تعاىليقيض للا    طاقة تدبرية وتأويلية وتفسيرية متعددة الطبقات

 .  مؤهل لتأويله
و غيره يعطي معناه بعد أ و فكريا  أ كان  ن النص بصفة عامة ادبيا  إ          

تناوال   منتِّ   متدبرا    تناوله  االعتبار  عين  في  يحيط يضع  الذي  والواقع  جه 
انتاجه   منتِّ وقص  وظهوره  بظروف  النص د  الناس  ج  بين  بث ِّه  بيد  من  ن أ . 

القر  فالنص ني  آالنص  البشر.  انتجها  التي  النصوص  بقية  عن  يختلف 
ال   بل وشاسع  واسعوتدبري  داللي  تأويلي و فضاء  له  وجه و أ ال  حمَ ني  آالقر 

 يتعَرض  إن النص . ولذلك ف لهذا المهام  تعاىليقدر عليه سوى من عينهم للا  
والجازم  للتأويل  إما   الحق  القيني  على    الهوائي  لتفسيرل  عرضة   وأالقائم 

ه الذين هلأ على    اليقيني الجازم  فبينما تم اقتصار التأويل القائم على الهوى.  
للا   التدبر    تعاىلاصطفاهم  بينما  فإن  البشر  كل  يمهام  عنه التفسير  بحث 

 المطهرين   ؛ الذين تم حرمانهم من التأويل اإللهي الذي له أهلهعامة الناس
امجعني عليهم  اهلل  ما ينسجم مع    نتجين  أ قادر على  ني  آإن النص القر   .صلوات 
ويعز ِّ  ويؤازرها  تناوله الفطرة  تم  اذا  المجتمع  افراد  في  والهداية  االيمان  ز 
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عليهم امجعنيعترة النبي    ؛هل الحقأ بواسطة    تأويليا   هم عدل  حيث    صلوات اهلل 
للا    القرآن ربطهم  دائما     تعاىلالذين  رباطا   الدينإبالقرآن  يوم   ن  أ كما  .  لى 
ذا تم تفسيره ابين الناس  لفرقة واالختالف  ن ينتج التباين واأقادر على    النص

وآلهوهذا ما نعاني منه منذ استشهاد النبي    هل الهوى أ بواسطة   عليه  اهلل   صلى 
اليوم. انتصر  ولأل  وإلى  فقد  السقيفة  أ سف  في  الهوي  رفضوا أبعد  هل  ن 

اختلف لذلك  و   اليقيني الجازم  العتري والتبيان االلهي والتأويل  طريق الهداية  
وتفر  المسلمون   وانقسموا  وتباينوا  ومعتزلة و   وشيعةسقيفية  لى  إقوا  مرجئة 

ق ر  لى فِّ إتشظت    يضا  أهذه االجسام  أن  و   .وغيرهاوجبرية وكسبية وصوفية  
صغر  أ جسام  ألى  إ ق نفسها منقسمة ومتباينة  ر  وهذه الفِّ   .حت بالعشراتبفاص

ومتشاققة ومتشاكسة  والجسام الفرق  هذه  واصبحت    .ومتعاكسة  متناطحة 
عليهم تون التفسير االهوائي للنص والذي حرمنا من تأويل العترة  أ  غارقة في  

وبتأويلهم    السالم بهم  والجازموالتمسك  اليقيني  سوى .  اإللهي  لنا  يتبقى  ولم 
ما  د بالخروج به  ل الج  ذ  من العامة وب    ر المطلوب قرآنيا  إعمال محاوالت التدب  

ب مخلصا   االنسان  الهيا  يعتقده  بنيَ   المقصود  حياتنا  في  االلتزام وتطبيقه  ة 
وآلهونبيه    تعاىلمر به للا  أ بما    المخلص  الشرعي عليه  اهلل  إلى أن يأتي    صلى 

 . بأمرة تعاىلللا 
ذلك  إوللوصول            اإل علينا  لى  النص  في  التدبر  فقط  لهي  ليس 

 ومعرفية    وبحثية    علمية    النص التاريخي قراءة  قراءة    يضا  أبل  المتواتر  والنبوي  
حقائق ونستخلص  توضح  نية والنبوية حتى نسآالقر على النصوص    هِّ عرضِّ و 

لنا  تبي ِّ  التاريخ.  ن  س  ن  االستمساك  إذ  ن  يمكن  التدب  الَ إبالدين  ال  بتفعيل  ر  
يوظف و يقود روحهم    معنويا    ره للناس منهجا  ووفَ   تعاىلل فيما اوحاه للا  والتعق  
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ني والنبوي آفالنص القر   .لمصلحتهم ومصلحة البشرية جمعاء  ماديا   ما حولهم
نن ن س  ي ِّ  ليبدقيقا    ويشرحها ويصنفها تصنيفا  السابقة  نن التاريخية  يوضح الس  

تناول الواقع  ي  ني والنبوي آالنص القر   نأكما    .حقينابقين والال  في السَ   تعاىلللا  
التنزيل  زمن  وتوجيها  وتحليال    نقدا    السائد  وتقييما   الزمان      على  لينعكس 

وتوجيها  وتحليال    نقدا  حقة  الال   وتقييما   حياة  ويقد      لبناء  الحياتية  التوجيهات   م 
النص   نإوبهذا فه العصر وتضبطه في حركة االعمار االلهي لالرض.  توج ِّ 
طريق  وفَ قد   للمتدبر  وبعد  أالماضي  تحليل  ر  و ثناء  مدى التنزيل  مالحظة 

استجالء المستقبل    رالمتدب ِّ   حتى يستطيعالحاضر  و عدم ارتباطه ب أ ارتباطه  
المثلى   عبر  بالطريقة  يتم  ذلك  القر إلرجوع  اوكل  والس  آلى  االصيلة ن  نة 

وطبيعتها التكرارية   نية الحياةنر سهِّ ظ  ترة التي ت  اص احداث التاريخ المتو وتفح  
الخاصة بسيناريوهاتها  ومكان  لكن  زمان  كل  المتواتر   .في  التاريخ  فعرض 

القر  والس  آعلى  القرآن  نة  ن  مع  المتوافقة  من الصحيحة  الكثير  سيعطينا 
تأويليةالحقائق   بنكهة  اقرب  أ؛  اإلسالمية  بنكهة  كان إي  الذي  المعنى  لى 
الحقيقيون أ سينتجه   الدين  أن  .بون المغي    هل  الفع    إذ  عبر القراءة  للتاريخ  الة 

القر   هِّ عرضِّ  للتاريخ ونظرة جديدة فة فعَ ني والنبوي تنتج معرِّ آعلى النص  الة 
يدة تتيح للمجتمعات  جد  وبنودا    وموادا    واحكاما    تنتج تشريعا  ن  أ نها  يمكِّ للنص  

المقدرة   العصور  تعامال  على  عبر  المستجدة  شؤونها  مع    مسايرا    التعامل 
واحد    قا  وخاَل للنص   آن  النصوصفي  تعاليم  من  الخروج  دون  نية آقر   ؛من 
 ني والنبوي يختزن طاقة تدبرية تنتجآو نبوية. وهكذا يظل النص القر أكانت  

التاريخ   المعاصرمناظير  الواقع  العصور  معا    ومايكروسكوبات  مر   على 
لقيادة الحاضر    المرشد والموجه بدالالته المختلفةو الجديد  فيه كل  واالزمان و 

كذلك   ني والنبوي آالنص القر ولكون    .واستشراف المستقبل وفقا  للهدى االلهي
اول حتى  فقد عمد الكهنوت وطاغوته على منع الناس من هذا النوع من التن
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ولذل الناس.  عوام  على  سيطرتهم  هياكل  تتهدم  الكهنوت  ال  انغمس  ك 
الحاكم  و  ادلجة  طاغوته  التعل  الجيالعلى  النظام  خالل  والمنبر من  يمي 

الصحابة   دين  على  الموجه  واالعالم  متردية الضرار  كل  رفعوا  حتى  فقط 
الصحابة  ونطيحة   النبيمن  مرتبة  وآله  فوق  عليه  اهلل  عبر   النبوةبل    صلى 

ا  حيث   . التاريخ اتباع  اهتف  إال  لصحابة  تكن  ولم  هلل"  "هي  لمعاصرين 
ولسانه   قتال  الكيزاني  للشيطان  الناس  سام  الذي  الكذوب    وترويعا    الهاتف 

السودان.  وحرمانا    وتجويعا    وتهجيرا   بقاع  كل  االخوان   في  فعل  هكذا 
وتال الدين  احتكروا  الذين  و المتأسلمين  به  جهال  عبوا  اركان    انتجوا  يضرب 

هم الحجر والمدر في كل  لعنفعليه حتى بلغ السيل الزبى    ويسيطر  المجتمع
 واصبح هناك قبوال    فاقتلعهم الناس وارتدوا عن دينهم المزيف  بقاع السودان

   .واعتناقه وتجديد البيعة له الصيل  اإلسالميللبحث عن الدين   عاما  
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 النص المقدس وآفاق التأويل والتدبر 
  
 

الت                   تناول  ليس  آ القر   أويلإن  السهلني  على    باالمر 
العادي داللي    االنسان  تطابق  ايجاد  الصعوبة  من  نص البين  تام  النه 

 وتفاسيره المختلفة ني  آ وهذا نالحظه في النص القر البشري العادي  التفسير  و 
قد بالفعل  ن نصوص الكتب المقدسة االخرى  أالذي يثبت  ن و اآل   والمتضاربة

و سيء النية لذلك أر حسن النية  كان المفس ِّ أو دالالتها  أتم تبديل مقصودها  
والنجاز هذا   .اليقيني الجازم  لون بشأن التأويلئمة يتكف  أللقرآن    تعاىل   جعل للا 

الرسالي طه   للا  المهام  والرجس هو كل    تعاىلرهم  الرجس  الذنوب  أمن  نواع 
الكذب فيها  النسيانأ  بما  حتى  الناس    .و  يستطيع  يأخذوا  أوبذلك  الدين  ن 

يشرب  المدمن الذي  و من  أوليس ممن يعتريه الشيطان    بدا  أال يكذب    ن مم
المغي ِّ  للعقول  النبيذ  الخطايا أب  السلطان  من  وأو من حَمال  وعمالء   كهنة 

 والجنيه   وال يعرفون سوى الدوالر   الذين يبيعون دينهم بثمن بخس  الطاغوت 
لى  إيهربون  ويحسبون كل صيحة عليهم ف  والحيض والنفاس  والريال والفروج 

الماس أن  ونية  تركيا  الق  "معتقدين  فكيب  في  حيث  "ة  الفطرة ن  أ.  أصحاب 
ن للا لالصادق  الشخص  بكل ثقة من  دينهم  خذ  منون بأأ ي  مبطبيعتهالسليمة  

اِدقِينَ   ،قال  تعاىل الصَّ َمَع  عالمات    او ضعي و الناس    ترددي   بينما  ﴾.﴿َوُكونُواإ 
لشيطان من ا  و اعتراء  أ  التعجب واالستفهام امام نصوص من وجدوا فيه كذبا  

م ال    صلى اهلل عليه وآله للنبي    ومعاكسة    و مشاققة  أللنبيذ    ربا  و ش  للخطايا أ  أو حِّ
والطاغوت   العجلي  الجبت  اتباع  تفاسير  العقول  اصحاب  يرفض  ولذلك 

االئمة  تأويل  ف  .عليهم السالملى تأويل العترة النبوية الطاهرة  إالسامري ويلجأون  
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السالم  والمصطفينالطاهرين   ال يال  للدين    عليهم  نفس   بدا  أصل  ستبعد  وفي 
من  د  ول ِّ يالوقت   المزيد  الم  اإلالمعنى  طبقات  تأويلهم  بذلك نتج  يو د  م  ت  ع  لهي 

و الحِّ  وتالقدسية  المعرفة  كمة  تتوافق  قالتالتي  لذلك  االصل  مع  مير أ   طابق 
صلى اهلل عليه من خالل النبي  و ؛  تعاىل  ن للا أ  عليه السالممام علي  اإلالمؤمنين  

واحد أمه  علَ قد  ،  وآله باب  من  باب  باب    لف  كل  من  له  باب أوفتح    لف 
الناتجة عن هذه   حسنةال  ظةوالموعِّ   مةك  وليتخيل اصحاب العقول طبقات الحِّ 

اإل و النعمة  الكبيرة  تجل  أن  لهية  قد  انتاج  ذلك  في  واضح  بشكل  مير أى 
م والمواعظ واالرشادات    عليه السالممام علي  المؤمنين اإل  ك  والتوجيهات  من الحِّ

وهذا .  همن بعدِّ   ينتجها أحدٌ   نول  ه من قبل  التي لم ينتج مثلها البشراإللهية  
على   اأيدل  القر ن  التي  والنبوي  ني  آلنص  الحقائق  من  الكثير    هي يختزن 

عن   ل عامة  محجوبة  تالناس  اإلوض ِّ كنها  النص  مقدرات  للناس  في  ح  لهي 
ليتوافق مع    الصليمن النص    الحقو   توليد المعنى وانتاج مزيد من الحقيقة

ال الراسخون إن ال يعلم تأويله  آالقر ن  أ  تعاىلللا  قال . فقد  تغير الزمان والمكان
عليهم  وطلب من الناس أن يسالوا أهل الذكر الذين هم أهل البيت  في العلم  

فقد  و .  السالم القر لذلك  الح  آاقتصر  الناس  م  ك  ن  شؤون  في  وإدارة  للراسخين 
ع للتأويل  مد ِّ و  أمن يعتريه الشيطان  ف النص كل  ختطِّ العلم وذلك حتى ال ي  

 له هواه ونزعاته يتخل    فسيرا  وت  ينتج تأويال  ن  أالتفسير من اجل    جاهل    ومتصد  
نشاهد  واعتواريته ما  المذاهب    ه وهذا  كتب  نقرأ  تد  المبتدعة  عندما  عي  التي 

تضرب  أ بل  بسنية  هي  وما  سنية  الحائط ب  النبوية   نةالس  و القرآن  نها  عرض 
هلل   و خائن  أو ظالم   أ و ناكث   أو كاذب   أ   و منقلب  أ  من اجل حماية منحرف  

اهلل    هورسول  تعاىل وآلهصلى  تلك .  عليه  من  الهدف  الرباب    الحماية  وكان 
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ا  انحرافات متتالية عبر الزمان والمكان يحرس بهاالنحراف هو انتاج وتوليد  
بدأت  ابليس   متتالية  تاريخية  اجسام  عبر  للناس  ويقدمه  المزيف  الدين 

 خوانية المتأسلمة. واال المنحرفة وهابيةبالسقيفة ولن تنتهي بال
للتنسبة  و           المتناهية  غير  والتللطبيعة  وامتالءه أويل  القرآني  فسير 

وفي ظل عدم تعاليم النوعية الكافية القامة مجتمع رسالي  مة والكتب القي ِّ بال
القرآنية التي    باآلية  للناس مخرجا    تعاىلفقد وضع للا  وجود المؤول الشرعي  

ي أ  ﴿  تقول، م ك   ق و  ذ واو أ م ر   ا خ  نِّه  س  قِّين   بِّأ ح  ال ف اسِّ ار   د  م   أ رِّيك  يأخذ   ﴾س  حتى 
ويتبَ  بها  يتمسك  نصوص  خالل  من  التنزيل  بأحسن  خالص إبعها  االنسان 

ك بالنصوص النوعية ق بين المجتمع المتمس ِّ ح الفر  يوض ِّ   ا  نوعي    زا  ق تماي  ليخلِّ 
الفاسقين.  بِّ والمتَ  دار  وبين  لها  فإن  ع  الكاملة  وهكذا  الحرية  كفل  االسالم 

النص  للناس   فيه  والتدب  لتناول  الحرية  ر  تلك  عمق  النصومن  تناول   في 
ال إ ن ينشأ  أحقيقي    و تدين  أ  د  ش  ر وال يمكن لر  ينشأ التفكير النقدي الح    وتدبره

الح   النقدي  التفكير  ذلك  ظل  التدب    رفي  عبر  النص  كفله وتناول  والذي  ر 
. فمن امتلك ومارس ذلك النوع من التفكير النقدي  في كل زمان ومكان  الدين

ال الذي  لى التدين الفعَ إيصل  سهو الذي  ري في النص فوالتناول التدب  الحر  
ب لي  أيأخذ  الدين  التمي  نشِّ حسن  مجتمع  اإليء  عن ز  يختلف  الذي  لهي 

حسن مافي االسالم أ ن ياخذوا بأ ن الناس  آالمجتمعات االخرى. فقد امر القر 
عن   وي  ليميزهم  االخرى  الفاسقين.  المجتمعات  دار  ننظر  ريهم  لى  إوعندما 
ف اليوم  هو:  إواقعنا  ينشأ  الذي  السؤال  نشأ  ن  قد  التمايز  هذا  ن أم  أهل 

 ؟ ذلك مجتمعاتنا نفسها جزء من دار الفاسقين
على الفرد المسلم مراجعة النص االلهي  وللجابة على هذا السؤال ف          

تامة   تدبرا  والتدب  مراجعة  فيه  بروح   دارسا    ر  الناس  تمسك  مدى  وتفح ص 
. الن اعتماالت المنظور الخاطيء للفهم الديني  النص اإللهي بشكل عملي
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المزيفة  المعتوِّ  النسخة  تعيش  المتأسلمة  المجتمعات  جعل  قد  وشكليات  ر 
ن نها تتمسك بالدين االصلي. إذ أ أتعتقد  مع ذلك  و التدي ن ومظهريات الدين  

ي ت انها نبوية  الك فاقدة هي في الحقيقة  وتاريخية  ثير من النصوص التي أ د عِّ
ال   يضا  أبل    ة نبويتها وتاريخيتها ح  ليس فقط للدليل والبرهان الذي يثبت صِّ 

تاريخي   كنص  مشروعيتها  لتكتسب  البسيط  المنطق  شروط  نبوي  أتراعي  و 
المقبولةأمقبول   الحقيقة  تعطي  ت  وذلك    و  القرآنيناقِّ النها  النص  .  ض 

، صلى اهلل عليه وآلهمنذ استشهاد النبي    ،ظل كعادته  السقيفي   فالخطاب الديني
ر الكثير ويختلق الكثير ويحجب الكثير مما يتكلم عنه بل ويحيط الكثير و ِّ ز  ي  

يحاول   الذي  بالتمويه  وفالنأمنه  وفالن  وكذا  كذا  مثل  بتعابير  يمنطقه   ن 
بياض يستطيع    وهنا  ال  بدا  ألكن ال  يأالضال  و   المفبرك  نصذلك  كل    د س  ن 

كليتهر    وأالثغرات   من  و و والقرائن    النظائر  ب  تقود الدالالت  الشواهد  التي 
وتحويلإ دحضه  ل إ  هلى  بهتان  مجرد  الفبركة لى  بعملية  يقوم  الذي  ن 

بل  م للمعنى  ك  ح  ن نصوصه تفتقر التنصيص الكامل والم  أوالتزييف ال يدرك  
ن وما يتفق معه آض القر ناقِّ وت  راد  الم  تلك النصوص المزيفة المعنى  ل  مح  وتت

نبوي   نص  مفضوح    نهارا    جهارا  شريف  من  الذي  الخطاب  فلذلك  وبشكل 
دينيا  أارادوه   يكون  متناقضا    ن  ومشاققا    ومتعاكسا    يأتي  اإل  بل  لهي  للنص 

  تى حقا  ألما    نزيها    ال  ولم يكن ممثِّ   تعاىل تى من عند غير للا  أالنه  والنبوي  
وحتى اذا زاد المؤرخ الكاذب من    . صلى اهلل عليه وآله  ورسوله  تعاىلمن عند للا  

ر    ص  ومتخر ِّ   ملتو    ق  له وافرغ ما في جعبته من منطِّ تمح   ن إ للحقيقة ف  ومحاصِّ
الخرى   ودالالتها  المصادر  وقرائنها  بشواهدها  المتواترو ونظائرها   التاريخ 

المؤكدة   دامغةال  دالئل ال. فالكثير من  هضِّ ناق  وت    تفضحه وتبي ِّن كذبهوحقائقه  
حقيقية تلك النصوص    تذا كانإ ن ما  لتبي ِّ تقبع في النصوص  و الداحضة  أ
   .مفبركة مأ
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التأويل أ وبما            امر  بالتدبر وترك  قد سمح  القرآن  الجازم   ن   اليقيني 
العلم   في  الذكر  للراسخين  العترة  ولهل  هم  السالمالذين  التأويل  إن  ف  عليهم 

إذا لم االصلي  عن النص    ا  كون مختلفين  العادي للنصوص آيل لالبشري  
القارِّ  ذلك  المؤو ِّ أئ  يكن  معصوما  و  للا    لهما  وم    ل  نجد  تعاىلمن  لذلك  ن أ. 

 فسير لنها خضعت للت   كثيرا    الكتب المقدسة السابقة متناقضة وفيها اختالفا  
ن انقلبت اممها على من عينهم  أالبشري العادي غير المعصوم وذلك بعد  

االمر    خصيصا  واالنبياء    تعاىلللا   في  فالغريب  االلهي.  المهام  ن  ألهذا 
التاريخ   عبر  االنسانية  االلهي  قد  المجموعات  التأويل  اصحاب  رفضت 

الت اصحاب  مع  تماهت  لكنها  والمتناقضة    فسيراتالمنسجم  التي  المختلفة 
ت بعضها البعض ونشبت بينها  استبعدت بعضها البعض بل والغ اختلفت و 

وقد وقعت  .  وللباطل متبعون   الن اكثر الناس للحق كارهون   الحروب والفتن 
نفس المبتدعة  المذاهب   ودخلت  المصير  نفس  في  اسالمية  تسمى  التي 
المذاهب  أذ  إالجحر.   بين  الدين يوضح صعوبة المبتدعة  ن االختالف  في 

في فهم مراد واستحالة التطابق  المقدس  المقبول للنص    فسيراالتفاق على الت
لن تلك التفاسير لم   لى االختالف واالنقسام والفتن إمما ادى    المقدس  النص
  المقدس وتفسيره وفقا  في عهود طاغوتية عملت على استغالل النص    تتم إال

من االنقسام قد  حذر االسالم  بما أن  و   .الهواء السالطين واطماع الكهنوت
النها مصطفاة   بدا  أ   جعل التأويل في ايادي منسجمة ال تختلف ذلك  ولوالفتنة  

من    ال  إوما نتجت الطوائف والجماعات الدينية    . يقيني وجازم  لهيإوتأويلها  
لذلك  واقع   الناس  التأويلرفض  في  االلهي  فمن  .  الجازم  ياليقين  المصدر 

صلى اهلل عليه نبيه  و   تعاىل ربط للا  اجل التأكيد على التأويل اليقيني والجازم فقد  
السالمعترة  ال ن مع  آالقر   وآله السماء وطلبا  إوجعالهما حبل ممدود    عليهم  لى 
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ن مجتمعاتنا قد فصلتنا عن عترة أ وبما    ن نستمسك بذلك الحبل المتين. أمنا  
امجعنيص النبي   عليهم  اهلل  السقيفة    لوات  احداث  اوصى    تابعدوالتي  منذ  من 
وآلهالنبي   عليه  اهلل  نه ليس  إف  عنهم  سالمقد    ذ تأويل النصخ  أو   باتباعهم  صلى 

النص معنى  امتالك  يدعي  من  ذلك  بعد  على  أ   المقدس  هناك  القبض  و 
االمر صحيحة  فهم و  أ   االلهي  حقيقة  بطريقة  ذلك   .االسالم  بعد  ساد  بل 

بل وتم حشر المفبركات  س.  المقد  معنى النص  وتفسير  ويل  أتاالختالف في  
والقواعد والمزو   والمطلقات  الثوابت  اختلفت  لذلك  ونتيجة  الدين  في  رات 

يد   ذلك  ومع  والمتناطحة  المتناقضة  المذاهب  توتكاثرت  احتكار  ويل  أعون 
هاتهم وضالالتهم بعد ر  في ت    ليزيدوا الناس غرقا    المقدس  وانتاج معنى النص

ومسخ وتسطيح الفكر  الوعي  يش  بوتغلى مصادرة العقل  إ  الناس  ن تعرض أ
للدينالضمير   الحقيقي  المعنى  من  افقارهم  كما  نتيجة  التدي    نهأ .  ن حتى 

ظهر  والشكلي  المظهري   يظهر  الذي  مشلوال  وظل  لم   وعقيما    كان  النه 
الشكليات  أيستطيع   في  اال  الدين  يجسد  المنافقة  ن   والطقوسوالمظهريات 
كي ونِّ التاب  جلبال االستعراضي  البكتيري  والمسواك  القذرة  والدقون    المنحرفة
بإعتبار ذلك وكأنهم أكياس من القمامة  على النساء    االسودو سدل  أ للرجال  

الكامل وما هو   التدين  التدين  إ هو  واصبح لسان حال  ال مظاهر وشكليات 
يقول   عناء  أ الناس  ويكفينا  عنا  يفكر  من  هناك  و ن  العقل  التنقيب  امتالك 

لى  إوتحولوا    بين الناس  والتضليلوالبحث والتحقيق وهكذا استشرى الضالل  
  فسيرات ن التأعون  فالذين يدَ   .ومستحمقة  كائنات قطيعية مستحمرة ومستبغلة

ن ذلك الثراء هو ثراء وتنوع ضال  أع قد نسوا  المختلفة هي مصدر ثراء وتنو  
و انتج   االلهي  و والحر   اتواالختالفالفتن  التناقضات  التأويل  بينما  اليقيني  ب 

االجازم   النبي  لمصطفين  من  امجعنيصمن عترة  عليهم  اهلل   فيه هو الذي    لوات 
ال ينتج تناقضا  أو فتنة  أو إختالفا  أبدا  بل    هلكنوعمق المعنى  تنوع  الثراء و ال
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المقد  منسجم  هو   النص  الهداية  يرس ِّ و س  مع  حِّ خ  لهية  إظة  وموعِّ كمة  وينتج 
مسبوقا    انسانيا    تعايشا  ويخلق   االنسان    غير  كرامة  من  مستوى إويرفع  لى 

ال م  حقيقيةاالنسانية  بلسان  ناطق  فالنص  خاللل  و  ومؤ له  زِّ  ن  .  لهم   من  من 
الجازم   اليقيني  التأويل  على  صالح  وهو  حق  ويحتوي  ومكان  زمان  لكل 

واثره ومفاعيله اليقينية والجازمة ودالالته  ويالته  أد تطبقات من المعاني ويول ِّ 
السالمامر تأويله. فآدم    ماليه  وكِّل  عند تناوله من خالل من أ   ف قد عرِّ   عليه 

، لوات اهلل عليهم امجعنيص؛ النبي وعترته  اإللهيةاالسماء  ودالالت  حقائق  بعقله  
ي    أ عطِّ فقد  السالمدم  آوبذلك  مفاتيح ها  بإعتبار   اإللهية  السماءت  دالال  عليه 

آدم   فقراءة  كافة.  السالمالعلوم  هي    االلهية  لألسماء  عليه  على  ال  إما  داللة   
عندما    االلهية  السماءتلك  تأويالت  ن  أو اليقيني الجازم  لمعنى  الهية  إقدسية و 
بعد التفكيك والنبش   ،تفرععاني تدالالت ومحمل  فانها ت  لى االنسانإ تصل  

واالستنتاج متعددة    ،واالستنباط  ودالالت  معاني  شكل  تساهم ومتشعبة  في 
اإل والفكري  العقلي  الثراء  نمط  صياغة  في  قابلية بدورها  إن  للنسان.  لهي 

النص القرآني والنبوي والمعصومي للتطبيق في كل زمان ومكان هي التي  
تتطلب   معاني  يختزن  التأويل  جعلته  من  المستمر والتفسير  مستويات 

على مر هتدية  الملهي ليسقي به العقول  ر الدائم ليخرج عصيره اإلاص تعواال
مكان  الزمان كل  اإل أ  ةرسال  أصبحتولذلك    .وفي  المؤمنين  علي  ممير  ام 

السالم عنهلمالك االشتر    عليه  اهلل  رغم   الممفتخر به كل  ت  لدا  خا  دستورا    رضي 
للا م  لهِّ ذي ي  الجازم الفهذا هو مثال لتجسيد التأويل اليقيني    .اختالف اديانها 

الصالحين  تعاىل عباده  االلهي،    .به  قرآنيا  أفالنص  نبويا  أ   كان   تأويال    و أ  و 
، ال يبوح بكل اسراره ومعانيه وابعاده مرة واحدة بل على العقول في  معصوما  

زمان   وتنشيط ره  وتدب  ليه  إالرجوع  ومكان  كل  لتفعيل  واستنطاقه  الستكشافه 
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التنويرية   والهدائية  فاعليته  حتما  واالصالحية  ستنتج   قة  خال    عقوال    التي 
حِّ تحمِّ   عة  ومبدِّ  ل.  متميزا  وتنويرا     وفكرا    كمة  ل  االلهي  مثل  لن  النص  ذلك 

يحتاج  ب  ومعلَ تماالت داللية وفضاء مفتوح وكثافات مجازية وكالم مقفول  حا
الفتحإ وسبر   والتمحيص   لى  استكشافها  بعد  تعطى  متناهية  غير  ومعاني 

بِّ  آفاقا  ن  كثافتها  تفتح  بيانية  وثروة  جديدة  مفهومية  التفسير   واسعة    يات  في 
الثابت  إو   والتنوير بالقول  العقول  االلهي  والموعظة  والحكمة ثراء  فالنص   .

والمعصومي   المعاني  والنبوي  من  متعددة  طبقات  ذات  ومعان  مدلوالت  له 
تظل المدلوالت    نأ ويجب  جها  ستخرِّ لي    را  تدب  ويحتاج لمن يسبر تلك الطبقات  
ارتباطا   بالنص  مرتبطة  و   وثيقا    دالليا    والمعاني  عنه  تنفك    فاقا  آتعطي  وال 

المعاني  لت من  المزيد  االنساني الوالمنسجمة  المتوافقة  وليد  الفكر    غناء 
إذ  في كل زمان ومكانالتأصيلي   للفكر من دون نه  أ.  ليس هناك مصدر 

من   انتاجه  تم  الذي  الفكر  ذلك  ويصبح  له  خامة  ي شك ِّل  وخطاب  نصوص 
مصدرا   للنصوص  المستمر  الجديدة    ونواة    التوليد  الحياتية  القائمة  للممارسة 

وفقا    على االصلية  وامتدادا  ل  الممارسة  االصلي  الممارسة   ثريا    لنص  لتلك 
و  أ لغوية كانت  المتغيرة  الحياتية التي تتوغل في كل جوانب الحياة االنسانية  

و اجتماعية لتؤسس المجتمع الذي طلب منه أو قانونية  أو اقتصادية  أثقافية  
النص ليميز نفسه عن المجتمعات  في كلية    ى  تِّ أ و ن يأخذ بأحسن ما  أالنص  

دة من النص االصلي صانعة للتجربة خرى. وبذلك تتحول الحقائق المولَ ال  
بتلك التوليدات    كٌ ن المتجمع متمس ِّ ل  في كل زمان ومكان  الم مار سةالعملية  

فتتحول  ويطب ِّ  حياة  كنهج  الم  قها  التوليدات  لى  إوالمضمونية  عانية  تلك 
كاملة  مؤسسية   وفقا  حياتية  الناس  شؤون  بها  تمس  مدى  ل   تدير  الناس  ك 

يحتاج    م واتباعه بتأويلة  النص  فإن  لذلك  وفاعلة إ لها.  مثمرة  قراءة  لى 
كل جوانب   واالستنباط مستثمرا  والفهم  التعقل  التدبر و ومستلهمة ومتعمقة في  
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والتف ري  التدب  السبر   النبش  بعد  والتأصيل  التأسيس  في  ومقدراته  كيك العقلي 
يتحقق   ال  المتعم ِّ ال  إوهذا  بالقراءة  لما  و قة    اللغة  و الكاشفة  دالالت  راء 
لي عمِّل المتناول  واسباب النزول والنطق  ومضامين النص    ومجريات االحداث

وفِّ  واحتماالت  ك  عقله  وابعاد  امتدادات  لآلخر  وي خرِّج  لم واعتماالت  ره  معان 
اساسا    علىتخطر   ذلك  فيكون  قبل  من  اآلخرين  تشريع  أوجيه  لت  بال  و أو 

ال يزال له نفسه  ل  جديد. فالنص المؤوَ تأصيلي  تربية تؤسس لواقع مجتمعي  
المتناوِّ  فيستخدم  خفية  وجوانب  ظاهر  لجانب  ال  تقنيات  ذلك  ر التدب  لنص 

لو  النص    ربط الفهم  في  التي  دالالتها  معالتأويلي  العبارات  ذات    مقاصد 
. وهكذا  وحيثيات النزول والتطبيق  الصلي الصلة مع النص االلهي والنبوي  

لمعصوم   و كالما  أ   نبويا    و حديثا  أ   هو امر تأويل النصوص إذا كانت قرآنا  
ي    عاديا  تأصيليا    و نصا  أ  و خطابا  أ   و حكمة  أ المزيد مما  ينتج  ينفك  ثري  ال 

 .متجدد  إسالميفي واقع  الحياة العقلية والعملية
السياق،            هذا  نتساءل:  أيمكننا  وفي  النص  ن  يتيحه  ما  من هل 

هو   التأويل  إن  النص؟  صاحب  يقصده  عما  تنفصل  ومفاعيل  وآثار  تأويل 
 وليس ما ال يقصده النصمباشر  بشكل  النص    وضحه و انتاج ما ال يأ قراءة  

خذنا النص أذا  إه  ن ولذلك فإ  .و باطنا  أ   د قد يكون ظاهرا  قص    الن للنص دائما  
فإنهال و يست  دائما    دبي  للتفكيك  التأويلجيب  ويحتمل  التفسير  الن   يقبل 

ال كان  له  دبي  النص  فلو  مفتوح.  وتأويلي  نقدي  الفضاء    حقا  دبي  العمل 
لي   دبيا  أوحقيقة نصا    رفع من خصائصه  فهو ينغمس في االيحائية والرمزية 

وي وعلى  االدبية  النص  صاحب  يقصدها  التي  الرسالة  الناقد المتناول  عطي 
القص   طياتاستخالص  تحت  من  والرمزية المعاني    بقاتوط  د  االيحائية 

 ةتنوعالتأويالت المنحو  صاحب النص    ةي  ونِّ   د قص    أخذوبعد ذلك  المتعددة  
فهدف تلك االيحائية والرمزية هو رفع  .  ي العمل االدبي والنقدي معا  ثرِّ التي ت  
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وفي    ات من المعنى طبقات وطي    اواعطاءه   االدبية للعمل  مستوى الخصائص
تناو   الوقت  وجمالياتها  نفس  وروحانياتها  مادياتها  من  الحياة  جوانب  ل 

المنسلخة المادية الحالية  ن  أبالرغم من  و واخالقياتها وابرازها بطريقة ادبية.  
و  الروح  العالم  عن  على  تسيطر  االتي  غادرت  يحائية االخصائص  لقد 

الجمالي   التناول  في  ودوره  لالدب  والعقالنيوالرمزية  لجوانب    واالخالقي 
طت المادية الجانب الحسي في الوجدان اإلنساني وجردته من  نشَ و بل  الحياة  

االدبي تحت مزاعم الحرية فأصبح الوجدان    االدبيةالروح  رمزيات وايحائيات  
ينتج   الحسية  ال  إال  المحفزات  ومجر    مباشرة  من  بطريقة  و  أايحائية    ةيأدة 

ادى   مما  سلبا  إرمزية  التأثير  الخاصة    لى  والمقاييس  المعايير  على  حتى 
وما    في الوقت الحاليويتم انتاجها    ةادبينها  أالتي يقال  ل  اعمال لكثير من ا با

ه يام بل  بأدبية  والتضليل   هي  الضالل  أودية  ذلك د م  المتع   في  يدرك  ولم   .
الروح   عن  المنسلخ  ب الوجدان  المحاوالت  والمتعلق  أ دب  حياكة  ن الهائم 

الجسد   وحق  حق  مبتذلة  ال  أللجسد  بطريقة  عرضه  يتم  بدعاوي  ونزواتية   
يحائية التي ترفع من رمزية واالانتهاك مباشر لل  في  المزعومة  الحرية الفردية

االدبي  الدبيةخصائص  ال ينطبق  للعمل  وهذا  القلم   يضا  أ.  منتجات  على 
النصوص    واللسان الفردية  لمن  الحرية  بد  أن  ال  الجماعية  تحد  أو  ها  ن 
و  تحو  ال  إحدود  ممارسة  إلت    وحسية  هو وشوحيوانية  غابية  لى  مدمرة انية 

و الثقافي  أدبي  على سبيل المثال فإنه إذا كان العمل الوالمجتمع. ف   نسانلال
ي   الذوق  ال  معايير  اآلخرين إف  ةالعامواللياقة  راعي  حريات  على  يعتدي  نه 

ف لإوبذلك  بدعوى   ذلك  مارسيأن  من يدعي صناعة االدب  نه ما من حق 
ن حترمه ل ين  أيقابله حق لشخص آخر يجب  فأن ذلك    ال  إالحرية الفردية و 

وليس  اإل مجتمع  في  ويعيش  إنسان  يعيش  إنسان  حيوان  في    منفردا  نسان 
منبر و  أكانت    إعالميةصانع االدب ووسائل الترفيه  يجب ان يعلم  غابة. ف
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أو   المستمع  أالقارئ  ن  أ غيرها  ثقافية  له  أو  المشاهد  يجب    يضا  أ و  حق 
ويدخل في نطاق انتهاك الذوق   يةدبخاصيته ال فإن النص يفقد  ال  إو   مراعاته

بذلك   يكون  وال  العامة  قِّ   ا  يدبأ  نصا  واللياقة  الندبأة  ل  بل  يقرأ   الشخص  . 
. أو يسمعه  و يشاهدهأ   لما يقرأه ه  لِّ ع  دة فِّ و ر  أ و فهمه  أوله رأيه  ويسمع  ويشاهد  

على    ن يؤثر سلبا  أ   و ثقافيأ  بيادنه تعبير  أعي  ي يد  الذ  نصذ ال يمكن للإ
وغرائزه حامال  نزواته  من دون إذن  ويقتحمها    واللياقة العامةالعقول واالذواق  

دون  وهفواته   أو  من  لمشاعرو  ألياقة  أدب   مووجدانياته   الناس  مراعاة 
يحاول  م  وذوقياته  م وروحانياته ذلك  يفرِّ أومع  نَص ن  لي  ض  اجندته ه  مرر 
ادبيا  اذا تجرد    نصا  يكون  وبذلك فإن النص ال    .الخاصةالمسخية  االفسادية و 

االيحائية والرمزية هما روح انتاج العمل االدبي  . لن  من االيحائية والرمزية
دبي بل يتحول العمل  إومن دون إيحائية أو رمزية فليس هناك عمل    بانواعه

خص خارج هذه الصناعة ان يستطيع كل ش  كتابة عادية أو عمل عاديلى إ
اإفلذلك  و .  ينتجه والرمزيةالمتشب ِّ لنص  ن  بااليحائية  ال  ع  الحقيقي  دب  لهو 

التأويل دالالتهو  تأويله ولذلك  وبالتأكيد فإن تلك   هومفاعيل  هوآثار وقصده    له 
واآل والمفاعيل  الالدالالت  ال  ثار  للنص  صاحب  دبية  يقصده  عما  تنفصل 

دبي  ن كل إناء بما فيه ينضح. وقد ينتج الناقد من ذلك النص الأإذ    النص
دبي  د صاحب النص الخرى من المعاني التي قد تكون خارج قصأ  ظالال  

بباله  أ تخطر  لم  لنفس و  االخرى  النقدية  االعمال  مع  متضاربة  تكون  وقد 
ذلك   في  ضير  وال  مفاعيله أذ  إالنص  له  الذي  النقدي  االثراء  من  جزء  نه 

وقد رأينا اثناء    وآثاره على الخيال االدبي والنقدي واالعمال االدبية الالحقة.
واعالما  فوا ما يسمونه ثقافة وادبا  المويين المنافقين كيف انهم وظ  حقبة االس

ادبا  ب  يوما ه  ح االلهاء وتسطيهم وراء ذلك  دافعوال اعالما وكان  ثقافة وال 
من السذاجة التي تقتل بعضها   من الضحالة وجماهيرا    العقول فانتجوا شعبا  
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القل   كان  .بالسباالبعض  الت  كل  وقد  نتاج  الم  هذا  بالنص  ج  نت  العب 
 . بشريا  

و الحديث النبوي الشريف  أكالقرآن الكريم    ذا كان النص مقدسا  إما  أ          
المعصومي   التأويل  سياق    قصدهن  إف أو  من  يخرج  لتأويل  ال  ن النص 

لذلك ال   .ر الزمان والمكانطبقات المعاني فيهما تستهدف التطبيق رغم تغي  
لنص القصد القدسي لمع   متناقضا   ن ينتج معنا  أالنص المقدس  ويل  أيمكن لت

يكون يمكن أن  ال  في هذه الحالة  و   شامال    نه سينتج انحرافا  إ  فال  إالصلي و 
لى كل فضيلة ونهى عن كل  إ  ى ن النص المقدس دعل  نصا  مقدسا    أصال

فالنص  سوء المتَ   سالمقد  .  للمعنى  لذلك ق  والمتوافِّ ق  فِّ مصدر  يمكن  وال 
د مفردات وسياق ومقاصِّ   حولتفا   ل  و مأو مناقضا   أ  ن يكون مصادما  أالمعنى  

محكومة تكون  الخرى المشابهة. وعليه فإن طريقة الفهم  سة  المقد  النصوص  
النص   الم  بسياق  فم  ك  ح  وتأويله  فهما  إواال  يكون  لن  بل    مرتبطا    نه  بالنص 

 ال عالقة له مع معاني مفردات النص االصلي.  آخر لسياق ومعنى منتجا  
ال  اجلمن  و           تلك  و فهم  المعنى   متعددةال دالالت  المعاني    وطبقات 
ن  أب  تعاىلمرنا للا  أق لذلك  د  ن ينزع االنسان للصِّ أ يجب  ستخالصها  االكامنة و 

الصادقين   نحمِّ معهم    ونكون نتبع  الصِّ حتى  به د  ل  ونصدح  جوانحنا  في   ق 
كنا واينما  زمان  ؛حيثما  كل  التدب    .ومكان  في  سياق  الفردوفي  العادي    ير 

الباحث  أيجب   يكون  هذا  صادقا  ر  المتدب ِّ ن  الباحثين   في  فإنتاج  المهام. 
هو الذي يكون نواة للتمكين   والمعاني  الصادقين وتوليدهم للمزيد من الحقائق

االيماني واإلثراء العقلي والمعرفي الذي يبني الفكر اإلسالمي ويغذيه بصورة 
مصدرا   االسالمي  الفكر  يكون  حتى  البشري. إ  مستمرة  للعقل  مستمر  لهام 

ذلك   اجل  هناكأ  يجبكله  ومن  تكون  باالستعانة   ن  النص  تدبر  في  ثورة 
ادة تشكيل عقلياتنا وفكرنا الصادقين الطاهرين من اجل إعالمصطفين  بتأويل  
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المعرفي التخلف  ثراء الواقع الذي يرزح تحت براثن الفقر الفكري و إو   من جديد
العقل   نتاجات  من  حقيقيا    ة ل  المؤص  المحروم   الدجال   انتجلقد    .تأصيال  

المتأسلمين مهندس    اإلخواني، اإلخوان  المعنى    ،الفكر  باسمو   ،منهج  خراب 
 فلسه  يع الذات رغم معلى دوافع سياسية ونزعات لتل   واساس التضليل معتمدا  

هد  صبح عهد االخوان المتأسلمين في السودان ع أ العقلي والفكري الواضح ف
دجالهم محاولة  رغم  والمنهجي  الفكري  كتب  أ  الكبير   الخواء  لكنه  يكتب  ن 

بل تنم عن   ال تنم عن معرفته بدين وال فكروباهتة  بطريقة سطحية وضحلة  
ال والتدجيلاجادته  وعهدهم  خداع  نظامهم  انحدر  لذلك  قاع  إ .   اإلفالسلى 

الذ  والفكري  عهدا    هنأيبرهن  ي  المنهجي  نص    كان  يحكمه  وال  ال  مقدس 
تخريب العقل و م الدين  تضليل الناس باسقويم بل انغمس في  يضبطه منهج  

 .العبادسلب البالد و  ونهب
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 تلغيم العقل والغاء دوره
 
 

تدخل                     آثار  من  العصور  مر  على  البشري  العقل  عانى 
االهواء   الكهنة  أصحاب  السوية  من  والفطرة  الدين  مسار  واعداء  في 
. واضلوا الناس  تناقضات في تفسير تلك الرساالت  وانتجأالرساالت الهادية ف

توضح لنا  لنصوص المقدسة  افي تفسير  التي  نتيجة التناقضات  إن  ولذلك ف
النص  أن  حقيقة   به أي فرد    سهال    عمال  ليس  تناول  مقي  يقوم  د بشروط بل 

بإنتاجهانتاجه وهوية من   يحتويها    يقومون  التي  الحقيقة  يدافعون عن  ومن 
النص  النص   كان  العقول    مليئا    دائما  ولذلك  أصحاب  انتباه  والتدبر بلفت 

   . هوا لما يحتضنه النص من معانيحتى ينتب والبصائر
أن            الناس  العقول  فاقدي  الكهنة  إال  عقول  مألوا  بالتزييف  قد 

 د بهعبَ ت  ي    از  و وم  جديد    لى دين  إلوا كل ذلك  وحوَ والكاذيب  والتزوير والتحريف  
يمر عبر التاريخ االسالمي  من يدلف في  . فل يمن الدين اإللهي االص   بدال  

م   واحداث  معتمة  وتناولمناطق  رؤية  مجال  من  وتدبرهم   ستبعدة  الناس 
و وفهمهم محرما  قد  .  و كان  االمك،  بعض  في  البحثي    على  نة، مازال  العقل 

في الدلف  التاريخ  والمعرفي  العلمي    ذلك  قوله  وتشكيل  والمعرفي  وقول  فيه 
معانيه   طيات  على  لنتعرف  والموضحة  والشارحة  الكاشفة  الغائرة المفاهيم 

صفحاته   و   مخبوءو المطوية  ومحجوبات  المغلقة  القضايا  سبر  ملفاته 
و  للن  البِّ حفر  المسكوت عنها  الغائرة  تمثيل    المشبوهة  تفاسيريات  تدعي  التي 

كتب الموروثات مليئة ن  أكما  .  وهي بعيدة عن ذلك كل البعد   اإللهيالمعنى  
ب والتضليل وعدم االمانة تجاه النصوص االلهية ج  بالتشويه والتحوير والح  

السقيفي الذي  المذهبي  االسالم الفقهي  هذه هي طبيعة  والنبوية والتاريخية. ف
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تاريخية روائية و اطق  يعتمد على آليات الحجب والكبت واالستبعاد ويرسم من
  يوالنقد   يالتحليل التناول  و  أ   تدبرا  ونقدا  وتقييما    وفقهية ممنوعة االقتراب منها 

النصوص  لها   وعلى  البعض  بعضها  على  عرضها  خالل  و أالقرآنية  من 
الذي  واستجالء الغموض  و زيفها  أحتها  لتبيان صِّ النبوية الثابتة والصحيحة  

والسقوط رت لنا عصور االنحطاط  والتناقض الكامن فيها والتي صو  يكتنفها  
 رشدا    ث النكو االنقالب والخيانة و وفترات    االنحدار علوا  التخلف و وعهود    سموا  

من غير   بالمقلوب وشرعا    استحضروا لنا دينا  مدحوا لنا اقطاب االنقالب و ف
للا   رسلأالذي  م  القي ِّ الموجوب ووحشية فقهية وسلطوية ال عالقة لها بالدين  

 رحمة للعالمين.  الرؤوف   صلى اهلل عليه وآله سوله  ر به  تعاىل
قد            كوهكذا  انفسهم  الضالون  الفقهاء  استراتيجيات  الي  ودج  فقهاء  م 

  فأصبحواواالستحماق  واالستجهال    واالستبغال  السيطرة والتنميط واالستحمار 
البشرية    ا  جزء  بذلك بترك خير  بدأ  الذي  الحطام  الصراع على  اهلل من  صلى 

وآله وتراكضوا  مسجَ   عليه  السرير  على  لدنيا  الجرباء  كالكالب  ى  يلهثون 
 يستذلونه   هر  يحاربونه وط    يعتلونه ودين    وكرسي  ليه عون  ينز    ومنبر    يصيبونها
بحرقه  يحاصرونه  واصطفاء     وجبروتيا    طاغوتيا    حكما  فأقاموا    .ويهددون 

التي تدعمه وتشرعِّ   وسامريا   الكهنوتية  التي ال   وده وأفعالهوجن  له مؤسسته 
بالدين لها  الكهنة  حيث  .  االصيل  عالقة  وتأويالت  أسس  وتفسيرات  معاني 
يعرضها على    أوعقله    يعمل فيهايتدبرها أو  من    ويقاومهاملغومة يرفضها  

ن أ من اجل  يحرر نفسه من تلك الترهات الكهنوتية  ف  ليالصالديني  النص  
و قراءات  بنفسه  ينتج   وخاَل تأصيلية  عقلية  واستكشافية  لم حرة  عما  تعب ِّر  قة 

وتقرأ ما لم تسبق قراءته من قبل من خالل سبر ظل    عنهالتعبير    يرغبوا في
الغستواالمعنى   ال ما جالء  وتلميع  المخفِّ ش  غب  م  ض  ما  وكشف  واستقصاء  ي 

الكامنة واستشراف   المعاني وابعادها  انتاج مفاهيم آ تختزنه  المعاني في  فاق 
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   .وتكون منسجمة معه سالمقد    تتوافق مع النص جديدة
العقل دورا            السياق. حيث أ   كبيرا    ويلعب  دور  ن من يلغي  في هذا 

 سالمقد    نه بالتأكيد سيفشل في اختبار تناول النصإففي هذا السياق  العقل  
النص  ل العقل  س  المقد  ن  وبقية   وال  أيخاطب  القلب  على  تعاليمه  لي نزِّل 

والضمير   القر والوجدان  الجوارح  قال  فقد  اآليات  آوالفطرة.  من  كثير  في  ن 
تَعإِقلُونَ ﴿مثل  تعابير   ُكنإتُمإ ﴿﴾،  تَعإِقلُونَ  لَعَلَُّكمإ ﴿﴾،  أَفَََل  قيمة فال    .﴾تَعإِقلُونَ  إِنإ 

البهائم وفعل نفس الحساب عن    تعاىل للنص في غياب العقل لذلك رفع للا  
والطفل الذي    فيق عقلهحتى يوالنائم  ليه عقله  إحتى يعود المجنون  االمر مع  

و  أ نه ال هداية كاملة  إمرحلة الرشد العقلي. وعليه ف  لىإلم يكتمل نمو عقله  
الحدود. بعد  أو لى اقصى  إ  ر في النصالمتدب ِّ   عمال العقل إ صالح من دون  

العقل  إف بالفهم    المتدبرعمال  الوعي  سقف  من  يرفع  الذي  هو  النص  في 
الحياة جوانب  متطلبات  عالما  لكل  ويجعل االنسان  بااليمان  ويروحن القلب  

  ا ليبنيوآفاق ائتالفهما  لوظائف المادة والروح    مدركا  ظاهرا  منها و فقط  وليس  
الذي   ويؤسسأالمجتمع  بناءه  النص  كل    اراد  الفردية فيه  منظوماته 

    واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.
المقد            النص  مع  الناس  وعامة  الكهنة  تعامل  من  فهل  جل أس 

لتعاليمه؟ لم يحدث ذلك   ليعيشوا وفقا    هِّ مِّ ي  منطلق سبر معانيه واستخالص قِّ 
الشرعي بدا  أ ل  المؤوِّ الناس  رفض  فقد  رجس  .  كل  من  نفس   الطاهر  وفي 

وتأويله وبالفعل اصبح المجتمع الذي    المقدس   ر النص الوقت فشلوا في تدب  
نزل فيه النص كالحمار يحمل اسفاره ال يعلم كيف يتعامل مع النص من 

 . بل وال يرغب في ذلك اجل تطبيق معانيه في الحياة الفردية والمجتمعية
السلف            و فكهنة  مِّ التلف  هم  التي  الطالح  الجهات  تلك  مت  لغَ ن 

ت مقدرات التفكير والنقد هات وشل  ر  وشحنتها باالكاذيب والت  رؤوس الجاهلة  ال
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في تبجيل كل متردية ونطيحة والترضي  تلك الرؤوس الخاوية  نغمست  فإ فيها  
وطاغوت   جبت  كل  الوبال  سامري    وعجلعلى  هذا  فكان  نهجهم  وانتهاج 

   معاصرة.ال المتأسلمة تعيشه المجتمعات الوخيم الذي 
. وممسوخة  خرجات معتوهة من من يحارب العقل ال يحصد سوى  إ         

ونرى   نشاهد  رفض  إ فقد  اآلن  وكما  الذي  باالبله  المجتمع  يقرأ  أمتأل  بل  ن 
الت    رأسهم  وسلَ  عنه  ليقرأ  فراغات  ر  للكهنوت  ويحشو  الضحل    رأسه هات 
والتزييفات  مبال ذلك ختم  والفبركات  شعوذات واالكاذيب  الكهنوت على  وبعد 

ن يراجع  أصبح ال يرغب في  أب تفكيره الممجوج فل  الممسوخ وقو    رأسذلك ال
مواد حشوية سامة في عقله و قذرة  صراصير سقيفية  دخله الكهنوت من  أما  

ضد  فتراه  السطحي   و إيقف  والنقد  الفهم  و رادات  وهكذا التفكيك  التشخيص 
فتحول   التفكيرو الع واالط القراءةقرأ برمتها عن إمة أ  استقالت من تدعي انها 

بل ودمار   عقلي وفكري   ف وتقهقر وتيه وعجز ومسخ وتشويهلى تخل  إالواقع  
   .للذات الفردية والمجتمعية

النصوص واستخالص تعاليمها  ر في  تدب  ن الدين لم يأمر فقط بالإ         
المقتدر أبل   المجتمع  لبناء  منها  والنهل  العلوم  كل  في  العقل  تنشيط  يضا 

العقل  و وتكنولوجيا    وماديا    وعلميا    وعقديا    عقليا   تعرفه إثراء  ما  يعرف  الذي 
من  النها  المادية  والحياة  التطبيقية  العلوم  جوانب  من  االخرى  المجتمعات 

الرض   العمار  االساسية  االلهية    وفقا  المتطلبات  تكون لالرادة  لن  وحينئذ 
لكل  أعملية   ومقنعة  سهلة  ستكون  بل  صعبة  الواقع  ذلك  وروحنة  سلمة 

ن أ عن اختياره بشرط  السوية  ال تحيد البشرية    وخيارا  غير المعاندة  رية  البش
متكامال   االمر  هو  إفال  ؛  يكون  بل  تفريط  وال  االسالميفراط  الحياة   ةمنهج 

وفقا  و  حوله  من  المادة  تناول  على  العمار   القادر  االصيل  الدين  لتعاليم 
اإل  تمسكا  سم  االرض وم بالمنهج  فقط حفظ  .  هل  ا  تبع لهي  ليس  ببغائي فالدين 
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م لكيفية التعامل وتعل    فيه  عقلي  رتدبُ بقوة    تعاىل  أخذ لما آتانا للا للنصوص بل  

الجراء اعمار متقدم ومتميز لَلرض تتكامل فيه الروح   مع المادة من حوله

المادة قرآنيا    فكل  .مع  والمطلوب  الشامل  التدبر  من  يتجزء  ال  جزء    .ذلك 
ذلك    العقلويلعب   حيث    دورا  في  لما  أمركزيا   العقل  ال  لو  هناك نه  كانت 

نصوصا   تحمل  هناك    رساالت  كانت  و ولما  وواجب غايات  ات  فروض 
العقل  ومسؤولية الغاء  فإن  وعليه  الرسالة أ.  لروح  الغاء  هو  دوره  تحجيم  و 

 وافراغها من محتواها ومضمونها. 
مجتمعنا            عهد  هل  وضعا  أفي  ولكن  حياته  مراحل  من  مرحلة    ية 

ذل  فإن  ال،  به؟  الالئق  موضعه  في  قط.للعقل  يحدث  لم  اشد   ك  كانت  بل 
هي مرحلة حكم هيات مل بالترهات والوتلغيمه وتهميشه بل مراحل الغاء العقل 

التي حكم فيها    الوخيمة   اليةالفترة الوب. ففي  في السودان  يناالخوان المتأسلم
المتأسلمون   لتسطيح  السودان  االخوان  مكثفا  جهدا    العقل شهدت مجتمعاتنا 

االنسان.    وتضحيل وحيونة  فهم  االهتمامات  اقتصار  برمته  وتم  لى  إالدين 
ور  وثالث  حقبة با مثنى  سوى  الدين  من  المتأسلمين  االخوان  يفهم  ولم  ع 

فكان الوبال الذي حل على    وطبقوه بحذافيرها  افتشربوا به  نعثمان بن عفا 
مته. لقد كان عهد االخوان المتأسلمين عهد الغاء العقل وتنشيط المجتمع بر 
ف  وآكل    فيالمجتمع  غمس  إنالحسيات  البعض  لبعضه  مناطح  بهيمي  واقع 

بالباطل   لموال  وف    الناس  لهو  بكل  االخوانت  ر  وملتهيا  اعالم  وسائل  له   ه 
ومقرراتومنابرهالشيطانية   التضليلة  الم   م  تعليمهم  لما  نظام  فاسسوا  مسوخ 

و نراه   قبلية  من  المجتمع  وهمجية  في  البعض جهوية  بعضها  تجاه  تقسو 
الدماءو  المتأوبذلك ساهم االخ  السباب التفه    تسفك  لعنهم للا، سلمينوان   ، 

     ترسيخ الجاهلية الثانية في المجتمع السوداني. بجدارة في 
 



 د.عبدالرحمن يدي     بالماضيربط الحاضر لمواضيع ت تناول فلسفي  ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيم االخوان عهد  44
 

 

 

 لنصِور لعت  م  لفهم االسلف التلف وال 
 
 

يتدينون بدين ال يعرفون اآلن  ن العامة  إفي حقيقة االمر ف                  
مآالت  ن دينهم الذي يدينون به هو من نتاج  أ كنهه وال يدركون  وال    حقيقته

د والتي اختلقت دينا  موازيا  يتعبَ   صلى اهلل عليه وآلهاالحداث بعد استشهاد النبي  
اآلن.   العامة  التاريخ  به  ذلك  احداث  يبررون  تم لكنهم  لما  وفقا   كالببغاوات 

و  به  اعقابها تلقينهم  على  والمنقلبة  المنحرفة  رموزهم  تحمي  التي    بالطريقة 
 والظالمين لهل الدينلقيمه  والتاركين    لرموزه  الخالعين و دين  والمتقهقرة عن ال

ل  حيث  . الحقيقيين واسسوا  الناكثون  المنقلبون  التلف انقلب  منهجية   لسلف 
و  شحنر  ط  للكهنوت  دوا  عبَ التحريف  بالتحويرات    ق  مروياتهم  مجمعات 

و  التضليلية  لهم  والتزويرات  بالتباساتهم    ةاحاطمنهجية  وفروا  تفاسيرهم 
وهم على  المفهومية و  القرآن من  يجر تاز  ومعانيه ومقاصده مفاعيله  تبيانه و د 

التي سارت على دربهم فكان هذا الوبال    لألجيالوتركوا ارثا    اإللهيةالداللية  
الذي   المجتمعيضرِّ نراه  الوخيم  في  اطنابه  جميعا  ف  .ب  بعد   جيال    ؛تعاونوا 

الهداف السماوية شمولية  ب  ال عالقة له  مواز  اسالم  نسخة  نشر  على    ،جيل
اختلق السلف الطالح واولياءهم وهكذا  .  االسالم االصيل  التي نزل من اجلها
وضع أساسها  نسخة شيطانية  حقيقة  في الهو  فبل    مزيفا    المعاصرون اسالما  

والكاذبين   والظالمين  والناكثين  المنقلبين  من  الشياطين  يعتريهم    ي  م ِّ وس  من 
اإلسالم    وبهتانا    زورا   وسكنت   تغلغلت ف باسم  المزيفة  النسخة  داخل    تلك 

لال  و   لضِّ ال ي  له عقل فإنه  وال اقول العقول الن من  الخاوية  الرؤوس   وال   ي ضِّ
الناس  .  لض  ي   خطأ  وظل  ويعتقدون  المزيفة  النسخة  تلك  هي  أ  يتبعون  نها 

السلف   تقديس  عن  ناتج  ذلك  وكل  الحقيقي.  اإلسالمي  الذي   التلفالدين 
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و جعل   والمفترين  الكفر  رموزا  ائمة  والرزيات  الموبقات  باع ت ِّ لل  اصحاب 
ف وتقديس ترهاتهم لفعبادة ما يسمونهم بالسلف الت .  تباع االنعامبواسطة ال

فيهم الرغبة في    رادة الفهم وشل  إل في الناس  قد عطَ الضالة والتماهي معها  
المشكالت والجرائم الطامات و رر لهم  م احداث التاريخ وبَ ه عليهِّ المعرفة ومو  
 والجرائمالطامات  لك  تة  ل من طبيعفها وقلَ بل وخفَ صا   ومتخر ِّ ال   تبريرا  متمح ِّ 

المنحرفون  الموبقة   فيها  وقع  لوزيَ بل  التي  والرزيات  الموبقات  لناس  ن 
ف الجنة تحت تصرَ حسابات اجور  لكل منحرف وكأن  كذلك    جرا  أص  وخَص 

و الكهنة   والحقائق    واحجبالذين  الضالين  الدجالين  الوقائع  الناس  أدى فعن 
وفقيرة وهشة ية  صِّ ية وتخر  لِّ وتمح  لى قراءة التاريخ قراءات تضليلية  إكل ذلك  

والتدب   الناقد  العقل  نظرة  امام  تصمد  و ال  العلمي  والتناول  الثاقب  البحث ر 
لذلك    المعرفيالسبر  و   يالموضوع  بالتدي  تمسَ ونتيجة  الناس  بدين زائف ك  ن 

ن اآل فيه    هملى الجحر الذي  إ  واالصيل فدخلاإلسالمي  ومنقلب عن الدين  
 قد المنقلبين  وكل ذلك لن  من دخوله.    صلى اهلل عليه وآلهالنبي    هموالذي حذر 

  السلف االسالم فهما  م من يسمونهم  وضعوا أساس التزييف لمن سيخلفهم ففهِّ 
والفظاظة والغلظة   للعنف  ومنتجا    ومتطرفا    وخاطئا    ومتعصبا    وشموليا    احاديا  

الدين ونبي بعيدة عن روح  وآله  هالتي هي  عليه  اهلل  إ صلى  الفهم   ن.    مثل هذا 
الفهم  ف   .الصيلللسالم    صحيحا    لم يكن في يوم من اليام فهما    الكهنوتي

فهما  الكهنوتي   كان  والعنيف  والمتطرف  والمتعصب   را  فِّ  ن  وم    م غل قا    الشمولي 
الذين ال يتفقون معه.إ  للتفكير ومحاوال    لآلخرين وقامعا   بينما    دانة اآلخرين 

حقائقه    االصيل   السالم اأن   يفرض  اآلوتعاليمه  ال  يدعوهم  على  بل  خرين 
تدب  إ وتدار  لى  واالتعاظرها  العِّ   بها   سها  منهاب  واخذ  ي  .ر   اإلسالمدعو  كما 

باحسنإالمسلمين    الصيل  االخذ  الدين    لى  في  عن ما  صفوفهم  لتتمايز 
 . صفوف بقية البشر
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ر ج  وضعوا ح    دق  وأهلهمن انقلبوا على الدين  ن  أ   عاقلإذ ال ينكر           
  وأن   صلى اهلل عليه وآلهللدين ونبيه    كل ما يسيء و أساس االنحراف عن الدين  

صلى اهلل لى نبيه  إساء   والم  ورثوا ذلك الدين المنحرف  ون بالسلف قد  سم  ي    من
وآله ف    دينية  انشأوا حواضنو   عليه  خ عن االسالم وتفر ِّ ومزيف  م مغلوط  ه  لها 

اآل الحواضن  يسيء  والفاحشة  سنة  تلك  ما  المسلمين  كل  ويسوء  للسالم 
منشأ   القذرة  الحواضن  تلك  فأصبحت  وعدم   الحقيقيين.  والتطرف  للعنف 

ل االسالمية  المجتمعات  في  منتجي االستقرار  المعتوِّ   ن  الفهم  لم ر  ذلك 
عليه وال بنبيه  الذي ليس كمثله شيء  يفهموا االسالم بإلهه الحقيقي   اهلل  صلى 

والمبرأ من كل    والرحيم والرحمة للعالمين  والرؤوف  تعاىل المختار من للا    وآله
  اإللهي تبيانه  در  امع مص   تعاىلل من للا  المنز    الكريم  نهآوال بقر عيب وشين  

الجازم  و  اليقيني  في  تأويله  السالمالعترة  المتمثلة  للا  ؛  عليهم  ، تعاىلحجج 
. حيث  تعاىلغير للا  السلف التلف    لهإبل اصبح    .مطهرون من كل رجزالو 
وه حد  وبذلك  شاب امرد ينزل في الصباح الباكر على ظهر حمار    ن إالههمأ

وال يحده حدود وال    والفراغ  خالق الحدود  تعاىلبينما للا  فراغ  حاطوه بأو بحدود  
فراغ نأ .  يشمله  القر بيهم  ما  ينسى  واقفا  آفهو  ويبول  االنتحار   ن  في  ويرغب 

وي الحيض  اثناء  زوجته  مثل  مر  أويعاشر  و إبالفواحش  الكبير  ة بقسو رضاع 
محمد  وفظاظة   النبي  بينما  االعين  وآلهيسمل  عليه  اهلل  قال    صلى  كما  فهو 

حليم رؤوف  وبالناس  للعالمين  ورحمة  عظيم  خلق  على  يف   .القرآن  م  هولم 
النبي   أن  التلف  وآلهمحمد    السلف  عليه  اهلل  والحياء هو    صلى  اإليمان  سيد 

والطهر والعفة واالدب  والسمو  والصبر  من   دنهم مجر  آن قر أكما    . والحكمة 
الجازم اليقيني  والتأويل  آياته    التبيان  الشاة  السرير هم  الم  وتأكل  تحت  لة 
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ب قرآنهم  ويحكم  اآليات  تلك  يقنن  فتضيع  الذي  صهاكهم  الزاني  آيات  رجم 
بين زوجاته واصحابه بينما القرآن الحقيقي  والمتباينة  وتتوزع نسخه المختلفة  

وآلهبواسطه نبيه  ومدَون  ن  مبيَ ليس مجرد بل   عليه  م آياته ولم ومحكَ   صلى اهلل 
للتزوير   للتبديل وال  آياته  و يتعرض  السخلة  أكلت  النبي  لال  عليه ن  اهلل  صلى 

عِّ   وآله له  الطاهرين  د  جعل  عترته  وهم  السالمل  الطامات    تلككل  ف.  عليهم 
وآله  ونبيه  تعاىلهلل  وبهتانا     زورا    المنسوبة عليه  اهلل  الكهنة وقرآنه    صلى  احدثها 

رتَ  السقيفة  الذين  لهم  االنحرافالمشؤومة  بت  وطريق  والتبديل    اسس 
مع اقطابهم السقيفيون   السلف التلف  كهنة. فوالتحريف واالنقالب على الدين

رفضوا   التأويل امصقد  الجازم  در  عليهم    اليقيني  القرآن وانقلبوا  وجعلوا 
العلوي فوجر    الحقيقي مهجورا   النبوي وتأويله  تبيانه  منظورهم اتخذوا  دوه من 

ويكفرون   يؤمنون ببعضهوقراطيسا     يناوجعلوه عض  قرآنللمنحرف  ال الخاص و 
على السلف التلف ف   فما جزاء من يفعل ذلك في الحياة الدنيا واآلخرة؟  ببعض

وهذا هو ارث السلف مصير وجزاء من يفعل ذلك.    عرفيلأن يرجع للقرآن  
تد   التي  للمجتمعات  واالعتوار  واالنحراف  الضالل  اورث  الذي  عي  التلف 

  الول والجاهلية االولى الل  االسالم وهي غارقة في امتدادات واعماق الض
الجاهلية فيها  تجسدت  بعون اقطاب السقيفة فواصطنعت منها جاهلية ثانية  

 . كثر انحرافا  من الجاهلية االولىأالتي هي الثانية 
عقل    كل ف            له  من  أيعلم  مسلم  المسلم  المجتمع  حرمان  تم  قد  نه 

دل   الذي ينتجه عِّ الجازم  اليقيني  العترة  االتأويل  تعاىل لقرآن وهم  اهلل  صلوات 
امجعني و عليهم  السقيفي    حاول.  البالط  وكهنة  السقيفة  البيت  منع  أقطاب  أهل 

امر التأويل اليقيني الجازم الذي يبني المجتمعات  لقيام بمن اعليهم السالم  
بفرعيه   جيال    اصيال    إسالميا    بناء    االسالمية االسالم  ليؤصل  جيل  بعد 
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والعِّ  جوانب  في    ي تر القرآني  الناس كل  م    حياة  العصورعلى  تو ج حيث  .  َر 
بعد عراك وصراع  الضالل للناس يوم رزية الخميسيارهم اختاقطاب السقيفة 

وآله  مع النبي عليه  اهلل  للناس في يوم ونتيجة للضالل الذي تم اختياره  .  صلى 
 ة المنقلبين االوائل ه على المجتمع االسالمي بواسطضِّ بل وفر  رزية الخميس  
المؤول التأويل اليقيني  القرآن  المفسرون  رفض  فقد    المشؤومين  من السقيفيين 

النص  وانغمسوا  الجازم   تفسير  القاصرة    وفقا  في  وعقولهم  فأنتجوا الهواءهم 
مع بعضها البعض تفاسيرهم التي تختلف عن بعضها البعض بل وتتناقض  

يدعي   منهم  اخالصا  أوكل  االكثر  هو  تفسيره  النص   ن  لدالالت  ومراعاة 
الناس  الصلي   ر المفسرون وناقلي المرويات . وقد تنكَ فيحاول فرضه على 
و ل  المزيفة الجازم  اليقيني  التأويل  يقبلوا  هل  التأويل  أحقيقة  لم  اليقيني  ن 
من االلهي  من النص وهو كشف المطوي  االلهي المراد  يعني ايضاح    الجازم

االلهية وبذلك ال يمكن الغاء مفهوم القصدية  االلهية  النص وسبر مقاصده  
و  النص  فإفي  النص إال  لوجود  سبب  هناك  يكون  لن  القبول   نه  يمكن  وال 

. كما هو موجود في المذاهب المبتدعة  تعريضه للتناول التفسيري االهوائيب
اذا تناول تأويله الراسخون في العلم ن النص المقدس كما هو يهدي  أحيث  
ذلك ول  اذا تناول تفسيره الرافضين لتأويل الراسخين في العلم  يضا  أل  ضِّ فإنه ي  

النبي   وآله حذر  عليه  اهلل  انه  قائال  أصحابهبعض    صلى  للا   ملهم  بكتاب 
إ.  ضلون ي فإن  القصدية  ولذلك  عن النص    مناإللهية  لقاء  الطرف  وغض 

يجعل النص اليقين الجازم    ضيح تلك القصدية الهل التأويلو ضرورة ايكال ت 
ل محف ِّ عرضة  يكون  والمشاقق للتفكير    زا  ن  وخلق والمحادد    المعاكس 

بالنص الصلي وبذلك لن   نصوص اخرى جديدة ال تكون لها عالقة نهائيا  
بأن  عي  ن يد  أمن الصل وال يمكن لشخص  االلهي  للمراد    يكون هذا تأويلٌ 

مولدا  تأويل  ذلك   النص  اصبح  بعيدا  لمعاني    بل  النص كي  ل   تذهب  توازي 
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وتدحضه   بل  تحر ِّ أاالصلي  تحجبه  أفه  و  تنسخه  أو  ت  أ و  كان بد ِّ و  بينما  له 
مع    كثر صدقا  أن يكون  ألذلك    هال  أ البشري العادي اذا كان    فسير االجدر للت

ن يكون أوهيهات  لكنه لن يكون كذلك  للنص    مخلص    من خالل تدبر    النص
النص  كذلك   السلطانالن  لكهنة  اخضاعه  تم  المنقلبين قد  أولياء  الذين   ؛ 

. اذ ال ويحملون الخطايا  ويدمنون الخمرويقتلون االبرياء  يعتريهم الشيطان  
  ال لظل النص مصدرا  إن يناقض التفسير الصحيح موضوع النص و أيمكن  

عالقة   ال  اخرى  معاني  يمكن  لها  النتاج  ال  وهنا  االصلي  النص  ن  أمع 
المعسم ِّ ن   النص الصلي  ى  المنتجة من  بل هي نصوص   مقبوال    تفسيرا  اني 

ذاتها   حد  في  دينا  جديدة  سعى    عا  ر تخم  تنتج  ما  الدين  إوهذا  السقيفي  ليه 
اربابه   رفض  والمشاققون  عندما  وقالواالمنحرفون  اإللهية  حسبنا  ”  ،الهداية 

القرآن  “كتاب للا  لم يسمعوا قول  اقِّقِّ  ﴿  ،وكأنهم  ي ش  م ن   ول  و  دِّ م ا   مِّن   الَرس  ب ع 
َنم   ه  ج  لِّهِّ  ن ص  و  َلى  ت و  م ا  لِّ هِّ  ن و  نِّين   مِّ ال م ؤ  بِّيلِّ  س  ي ر   غ  ي َتبِّع   و  ى  ال ه د  ل ه   ت ب َين  

ير ا  اء ت  م صِّ س  وكأنهم  وعصوه    صلى اهلل عليه وآله  مشاققة النبيوا في  سنغمفإ  ﴾.و 
للا   قول  يسمعوا  بَنِي﴿،  تعاىللم  ِمن  َكفَُرواإ  الَِّذيَن  ِلَساِن  لُِعَن  َعلَى  َرائِيَل  إِسإ

يَمَ  َمرإ ابإِن  َوِعيَسى  يَعإتَدُونَ  دَاُوودَ  َكانُواإ  وَّ َعَصوا  بَِما  الهدى و  ﴾ .ذَِلَك  رفضوا 
ضارية    حربا  التبيانية  نة النبوية  وحاربوا الس  وحرموا الناس من الهداية االلهية  

النتيجة   الدين اإلسالمي الصيل وال     مخترع  جديد    دين    إنتاج وكانت  يوازي 
إله    بدا  أيلتقي معه   نبي    ال في  فقد مارس كل مفسر وال في قرآن    وال في   .

والتالعب    خرين سياسة اقصاء واستبعاد بل واستتفاه تفسير اآلسقيفي  سلفي  
طر  على  الخاصةبالنص  المفسرون  يقته  حاول  ولألسف  السقيفيون . 

فر   تفوتالمذتهم  الناس  اض  على  تفاسيرهم  أ  بينماسيرهم  من  أليست  ن  كثر 
وجلعت    الغت االصل وحلت محلهصات  وتخر  وتمويهات  هات  ر  وت    الت تمح  

التناقض  السلفيالسقيفي  . فأصبح الفقه والتفسير  من نفسها االصل   ات رغم 
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كمن فيهما هما أصل  ت ي  تالصات  والتخر  الت  والمشاققات والتهافتات والتمح  
القر  وليس  الآالدين  النبوي  الحديث  وال  الكريم  امر    صحيحن  من  تأويل  وال 

و الفقيه أأصبح رأي المفسر  إذ  .  ك بهممس  باعهم والت  إت ِّ   صلى اهلل عليه وآله النبي 
 تعاىل؛ للا  واقوى من مقاصد صاحب النص  الصلي المقدسولى من النص  أ

وآلهونبيه   عليه  اهلل  وآله فبركوا مرويات منسوبة للنبي  و بل  ،  صلى  عليه  اهلل    صلى 
وتقاليدهم واعرافهم    خالل آراءهم  وحاربوا النصوص منتنسخ النص القرآني  

البكرية   المذاهب  كل  في  واضح  الحنبلي  المذهب  مثل  المبتدعة  وهذا 
والشافعي  والحنفي  ت  و   والمالكي  التي  المذاهب  من  المنقلبين  ج ِّ ب  غيرها  ل 

لى الغاء القرآن والحديث النبوي الصحيح في  إبل وذهب كهنتهم    .والناكثين
والسلطوية  الخاصة  الكهنوتية  مصالحهم  تخدم  مختلقة  مروية  وجود  حالة 

الذي  نأ كما    القامعة. الرواة  امتألت  اد    ن كتب  النبوي  للحديث  نقلهم  عوا 
ي  فوالفواحش والعيب والشين  مات  هات والمجس ِّ بالمختلقات والمزورات والمشبِّ  

المقَدس   المفسر حق  بينما  ضفة  على  الصيل  اإلسالم  والرواة و فأصبح  ن 
ومعهم  بدين آخر  يدينون  و   ضفة أخرى على  وخاماتهم الممسوخة  السقيفيون  

يتبعهم الذي  و الرعاع  المرك  ل.  الجهل  فان  المجتمع ذلك  اركان  يضرب  ب 
فرحالمبتدع  المذهبي   لديه  بما  والثقافي    وكل  العقائدي  الشرخ  من  بالرغم 

ال بين  اصبح  العميق  حتى  وآله  ونبيه  تعاىلللا  مسلمين  عليه  اهلل    صلى 
تحتل   ال  سِّ أونصوصهما  ينشر  ال  مذهبي  واقع  في  اهمية  ت  ية  هات  ر  وى 

وتماهيات  وخز   وهوامات  الفلتوية  الرموز  صات  وتخر  الت  وتمح  عبالت 
القر الضالون  فقهاءهم   وعترته  الكريم  ن  آ بينما  القرآن  الصالة ونبي  افضل  عليهم 

  كهنة ن كل هموم الل  وشامال    كامال    تغييبا  عن حياة الناس  ن  و بمغيَ   والتسليم
 عن  للدفاع ام طمسه بل هلهاأ الحقيقة و  معرفة المذهبيين الجهالء ليست في
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و السامرية  رموزهم   والمنحرفة  المشبوهةوتلميع    هم ابراز المنقلبة  التي   أدوارهم 
يتول من  عبر  تدأب  ومازالت  دورها  دأبت  لعب  والسيطرة  الهيمنة علىى 

واالستغالل للا    .واالستعباد  على  حرب  هي  السامرية  الرموز   تعاىلفتلك 
وآلهورسوله   عليه  اهلل  حذيفة  صلى  قال  كما  الساعة  تقوم  أن  اليمان    بن  إلى 

عليه تعاىل  اهلل  قال للا    غالبا  لذلك ال نسمع    .رضوان  المساجد  وقال    تعاىل  في 
وآله رسوله   عليه  اهلل  السالمعليهوقال عترته    صلى  قصص وحكايات  بل نسمع    م 

و  والناكثين  والخائنين  المنقلبين  وتزيين  المذاهب  تلميع  وتشبيهات  تجسيمات 
وسامرية   الجوزيةأمثال  وترهات  وناصبية  وال  ابن  وضالالت  البصري  حسن 

 ةكهن ولف ودوران ومماحكات  ابن تيمية وانغماسات وارهابية ابن عبدالوهاب  
و  اال  ينالقصاصخياالت  و الغي    ةعبدالمنبر  سوى  يعرفون  ال  موال  الذين 
والنفاس  والفروج   والحيض  الدم واالفخاذ  على  يسكتون  ذلك  اجل  ومن 

باطال   المنهوبة  واالموال  ظلما   يد    وكأنهم  المسفوح  الذين  بعض السحرة  عي 
  عصره   السودانيون انهم خرجوا من منطقة ناوا شمال السودان لنصرة فرعون 

هؤالء  أ  بيد من  افضل  السحرة  اؤلئك  الغي  الكهنة  ن  عبدة  من  المعاصرين 
ن عبدة الغي  أال  إ الن السحرة آمنوا بالحق واعتصموا به في نهاية المطاف  

مراهقين   مازالوا  وحريو في مجتمعاتنا  فروجهم  منحرفين  يشبع  ما  على  صين 
بل    وإذا رأوه ال يؤمنون به  بدا  ألذلك ال يرون الحق  ويمأل جيوبهم  وبطونهم  

لينهقوا من   إسالميةنها  أيدعون  إلى دول  مستعدين بأن يفروا بمنهوباتهم  وهم  
لذلك ازدهر المتأسلمين و   .في السودان  أخرى هناك القامة اسالم مزيف مرة  

المنافقين في عهد كهنة الضالل والتضليل؛ خليط التيمية والوهابية والسلفية 
والصوفية. فرض  لذلك  و   والسرورية  الناس  ن  يالضالالكهنة  هؤالء  فقد  على 

حادية المعنى وضالة الداللة للنصوص وفرضوها بشكل استبدادي  أ  قراءات  
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الناس  وحو   متلإلوا  معتوهين  مجرد  الجاهزة  ق ِّ لى  الخرسانية  للمعاني  ين 
القر  اطار  عن  الخارجة  النهائية  والس  آ واالجوبة  ل ن  االصيلة  النبوية  ن نة 

في  اليقيني الجازم  المعنى  ر على القل  ما يجاوِّ هدف الكهنة لم يكن انتاج  
ليسوا أهل لذلك بل كان دافعهم ونزعتهم هندسة الخداع اصال   حد ذاته وهم  

كانوا ينتجون لغة غير مفهومة تعج بكلمات مثل  والتضليل وفي سياق ذلك  
وفالن” وكذا”و  أ  “فالن  بياض”و  أ  “كذا  جدارا    “هنا  التمويه  ليضربوا   من 

لهي  اإلالنص  ومغازي ودالالت  والضبابية على امتدادات ومعاني    والتضليل
ي  يالتاريخ النص  و النبوي    نصالو  واصنامهم  ضح  ف الذي  وسامرييهم  اربابهم 

التي    التأويليةالحقائقية و حتى ال يعطي ذلك النص كامل عصارته  وعجولهم  
اصنامهم   وتالتهدم  الحقيقة  ستعرف  الناس  المزيف  ن  السقيفي  الدين  ترك 

الدينإنتقل  وت الصيل.  لى  في    االسالمي  الكهنة  اعتمد  حملتهم وقد 
الم    التضليلية جهل  الم  لق ِّ ت  على  وبهيمية  أمامع  مِّ ست  ي  الجالس   ومعتوهية 

الال وعالمهم  الضالل  واستبهموهم هي  منابرهم  استجهلوهم  من  وهم 
وذلك والمعتوهية  وقد كان ذلك الجهل وتلك البهيمية  م واستبغلوهم  واستحمقوه

التي استثمر    و هاالستحماق واالستبغال   المخادعون كل   فيهاالثروة  الكهنة 
سلطتهم   وممارسة  والتضليل  والتمويه  الخداع  في  المعرفة مقدراتهم  ذات 

حشو  لة ل متمح ِّ احادية معانيهم المبتذلة والنشر وترسيخ  السطحية والتضليلية و 
الوالسطحية  الجاهلة    رؤوسال الكهنة  قرائح  بها  المتقرحة البما مَنت  معرفية 

والنتنة   تكشف والعفنة  التي  الفراغات  يخبئون  الكهنة  كان  السياق  هذا  وفي 
ال  مناطق  ويستنطقون  المعاني  من  مع  دالالت  المستور  يتوائم  بما  النصية 

العقدية الطاغوت  الضالة  اهدافهم  والجبتية  والسياسية  تلك الكاذبة  ية  فتظل 
الداللية  المناطق   النص  ذات االشارات  تم خوضها  المقدس  في    تحريفيا  قد 

ما يليق مع اجندة الكهنة فبركة و   القصد االلهي صفو  روا بواسطة الكهنة ليعك ِّ 
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 التمويهية والتضليلية.  
والب            الكهنوتي  التفسير  السياسية نِّ فمنظومات  والطاغوتية   ي   الجبتية 

كر   التي  هي  الكهنوتية  التفسيرية  المنظومات  تلك  تحتها  عملت  ست  التي 
القراءة المنحرفة والواحدة واالجبارية للنص وجعلت من تلك القراءة والتفسير 

النص   مقاصد  محل  يحل  من  دينا  بالرغم  لتلك نه  أالمقدس  تكون  ال  قد 
عالقة   والقراءات  النص  التفاسير  ذلك  والنبوي اإلمع  هي  بل    المقدس  لهي 

من  له  نة  ودافِّ   محاربة   واختزالها  النصوص  تسطيح  الدين  كهنة  حاول  فقد   .
الذي   السياسي  التفسير  وتقديم  الحقيقي  و ويتخر  ل  يتمح  معناها  يتماشى  ص 

محد   ومكان  زمان  في  سياسي  خط  واستحقاق  تاريخ  مع  فقد ويتماهى  دين. 
النص   المخادعة  قرأوا  بتفسيراتهم  التواتوا  لمعانيهم  واختلقوا  الضالة بريرات 

واسقطوا على النص احداث التاريخ واستحقاقاتها السياسية التي    هافي   الو وتمح  
وقو   بامتياز  جاهلية  النص  ل  كانت  فخرجت    وفقا  المقدس  بوا  االحداث  لتلك 

محرَ االلهي  لنص  ل  تهمقراء بل  ومريضة  على    رة  ومزوَ   فة  متوعكة  وفرضوها 
بعد ذلك   الناس فرضا   السؤال حول ذلك    الناس من  ومنعوا  جراء  إو  أحرية 

النص   على  احداثه  عرض  واعادة  للتاريخ  ناقدة  اخرى  ال  قراءة  يتبين حتى 
الحق  أ سبيل    وأالحق  للقارىء   القارىء  كتشف  ي  و أويواليهم    مفيتبعههل 
 التاريخ  هلأ قد نسخ  وهكذا ف.  ويتبرأ منهم  مفيتجنبه  هل الباطلأ سبيل  الباطل و 

والتفسير و  خالل  النص    ل المتمح ِّ   الفقه  المعلول  من   ه ل  ر  وِّ ت  ع  والم  تناولهم 
ص   تحمى  التي  التاريخ  نَ بالطريقة  احداث  الحق من  اع  على  المنقلبين 

النص نسخا    ظلما  والمنتصرين   وجعلوا خالصاتهم تحل    عليه وبذلك نسخوا 
النص   والمفسرين  االلهي  محل  الفقهاء  ذلك الن  كانوا سي أما  إوكل    ئينهم 

االلهي  لم يفقهوا قراءة النص  أنهم  و  أعن قصد  النية وارادوا تحريف الدين  
هل التأويل بل تسلقوا على مهام  أ النهم ليسوا من    فسيره ولم يحسنوا توالنبوي  
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فحشروا انوفهم فيما ال    ضل سبيالأ لنعام بل  نزا كاكابالرغم من أنهم  التأويل  
 . لهم به ل  ب  قِّ 

  ون سم  ي  فما    وكل ذلك انتج دينا  وواقعا  مجتمعيا  يعج بالمتناقضات.          
والشافعي و  والمالكي  والحنبلي  الحنفي  ديانات    موكأنه  ن بدو ي  نيذالبالمذهب 

بل  والتسقيط  والتنازع والعداوة   التنابذ على اسس  وا مستقلة ومتناقضة قد نشأ
م الناس االستعاذة من عل ِّ المنظومة الكهنوتية ت  ن  أ. كما  يضا  أ  التقاتل القتل و و 

لتضليل الناس   الشيطان الرجيم بينما يتخذ الناس مع كهنوتهم الكذب اسلوبا  
الناس   الكهنوتية  المنظومة  وتدعو  الحقيقة  علىلى  إعن  الحصول    اهمية 

المذبوحة   ت    حالال  البهيمة  للظالمين  شر ِّ لكنها  بالباطل  أ ع  الناس  اموال  كل 
المالية  الربا  ل  تحل  و  الظالمين  مصادر  من  وتحل  وتجعله  نهببل  من    لهم 

اغرق   عنصمت  وت  بالباطل  الموال  الذي  الطاغوتي  الحكم  نظام  قصور 
ب رغم  المدن  الكهنوت  أالنفايات  الكهنوت  الضال  ن  الجاهل  وشعب 

 على اللسان  ليجعل الدين لعقا    ينعق بمقولة النظافة من االيمان والمستحمر  
الحياة في  عمليا   تطبيقا   الناس و .  وليس  من  فئة  وقاعدته  الكهنوت  يتهم 

بالزندقة والمروق من الدين بينما العقيدة التي تحرك الكهنوت وشعبه قائمة  
الديناصال    تجلياته  الصحيح  خارج  والقرآنية  بكل  والنبوية  يتكلم االلهية   .

للا   عن  لشعبه  وقيمه    تعاىلالكهنوت  والرؤوفة  الرحيموتعاليمه  ال ة  بينما 
عن   الكهنوت  و يتوانى  الضالين  ااصدار  حشد  و فتاوي  السحل  أوامر  لقتل 

الكهربائي  النشر  مراسيم  و الذبح  قرارات  و  في  فرمانات  و بالمنشار  التذويب 
اآلاالحماض   تأويل  ضد  في  معه  المختلف  صحابي  أ ية  آخر  انتقاد  و 

. وكل ذلك ظالم  وأ جاهل    و أمعتوه    و أعاقر  و التظاهر على حاكم  أ   منحرف
بين   مشروخة  عالقة  و يعكس  الجاهلة  الطغاة  الشعبية  وقواعدهم  الكهنة 

من جهة الحقيقي واالصيل  من جهة وبين الدين  ها  و ومجتمعاتهم التي انشأو 
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بل   الحقيقي  إاخرى.  بالدين  لهم  عالقة  ال  في  .  وممارسة    عقيدة  و   فهما  نه 
طبيعتهم    الكهنة  ن إف  ،الحقيقة و الض يمارسون  واالستغاللية اللية  المتوحشة 

مواآل دين  ستار  تحت  حرام  من  لطعامها  زائفة ر  ومعتوِّ   فبرككلة  وروحانية 
لها    وكاذبة الدين  متقمصين  العامة  قفطان  تضليل  اجل  البسطاء و من 

 . والسطحيين
ن  أمتعددة ال يمكن    ق  ر  لى فِّ إم المسلمين  هو الذي قسَ الحال  وهذا           

م وخداع وضياع ية محاولة لتوحيدهم هي وه  أو   بدا  أتلتقي مع بعضها البعض  
تدعي التقريب واالتحاد بينما المصير   للوقت وانغماس في برتوكوالت منافقة

وهذا   .هو ثالثة وسبعون فرقة؛ واحدة منها فقط في الجنة والبقية في النار
للا  أ هو   يريد  ليتدبَ   تعاىلمر  من  يتدبَ أر  يريد  ويتعقَ ر  ن  من  يتعقَ أل  ل  ن 

يستبصِّ ويستبصِّ  أن  يريد  من  من  ر  والخروج  تلكر  والصدوع   بين  الشروخ 
والف  ال والخ  عميقة  يفاجرة  ال صومة  رقة  من  جانب  من  العقل  ن أ حاول  وتلغيم 
وفقا  ي االسالم  باسم  النطق  يحمِّ   حتكر  مذهب  لما  كل  طائفة أمعتوِّر  له  و 

 للنصوص.ة ر والمعتوِّ  متوعكةمن قراءاتها الضالة  
القم          المتأسلمين  االخوان  عهد  في  السودان  شهد  افضح  وقد  يء 

الت ونصوصهمظاهر  بالدين  بالدين العب  التالعب  هذا  في  شارك  وقد   .
االنحراف   اصبح  حتى  المتأسلمين  واالخوان  السلفية  ذلك بو   واضحا  كهنوت 

يستبصر اتضحت   الواعي  الشباب  من  الكثير  وبدأ  الضالة  الكهنوت  حقيقة 
القدامى   اعداءهم  من  ويتبرأ  السالم  عليهم  البيت  أهل  طريق  ويختار 

 والمعاصرين. 
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 الحاضر مرآة للماضي
 
 

الماضي  ن  ن  س  مظاهر  من  وواقعه هما  الحاضر  معالم  ن  إ                  
السيناريوهات   اختالف  الحال  وهذا  مع  ديدن  وال هو  ومكان  زمان  كل  في 

والحياة  تعاىلة للا  ن  سُ   االنفكاك عنيمكن   الناس  ذلك  ف.  في  سُ كل  ن للا نَ من 

و  تعاىل األرض  لَ ال  إفي  قال للا  مَ   يَِسيُروا﴿،  تعاىلا  فَيَنُظُروا فِي    أَفَلَمإ  ِض  َرإ  األإ

َعاقِبَةُ  َكيإفَ   فِي  َكاَن  َوآثَاًرا  ةً  قُوَّ َوأََشدَّ  ِمنإُهمإ  ثََر  أَكإ َكانُوا  قَبإِلِهمإ  ِمن  الَِّذيَن 

ِسبُونَ  يَكإ َكانُوا  ا  مَّ َعنإُهم  نَٰى  أَغإ فََما  ِض  َرإ للا  مَ ولَ   ﴾.األإ قال  أَفَلَمإ ﴿،  تعاىلا 

ِض فَتَُكوَن لَُهمإ قُلُوب   فِي يَِسيُروا َرإ بَِها أَوإ   األإ َمعُوَن بَِهايَعإِقلُوَن  وما    ﴾.آذَان  يَسإ

ن الحاضر انعكاس للماضي ألوال  . والكريم  نآ يات في القركثر مثل هذه اآلأ

قصص االولين ولما  الكريم  ن  آلما سرد القر  ةالخاصوسيناريوهاته  باسلوبه  

القرحلَّ  ونَ وقيَّ   الكريم  نآل  الذين  أسلوك    دَ قَ م  حول  ولئك  عليهم االنبياء  كانوا 
تلك   سلبياتووضح  بصفة خاصة    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  وبصفة عامة    السالم

   .اوايجابياته اتالبطان
اولذلك فإ          وال بشكل من االشكال    الحاليموجود في الواقع    لقديمن 

  معاصرن ال ل  معاصرنه حتى ولو حاولنا التسلق على ال عن ننسلخ  أيمكن  
للا   وفقا    تعاىليهندسه  للماضي سس  ل  لنا  لهموات ِّ   هلهأ و   والءنا  يقول    . باعنا 

ِمنإُهمإ ﴿القرآن   فَإِنَّهُ  ِمنإُكمإ  يَتََولَُّهمإ  على  السائد    معاصرالف  ﴾.َوَمنإ  الوالء  قائم 
أن  لقديم  ل ببل  القديم  ارضية  في  غارقة  و جذوره  دينه  ذاكرته تعاليم  خزائن 

 . منحرفةو  أه المتنوعة اكانت مستقيمة  وتعاليموكوامن سلوكه  وذخائر ثقافته  
قد   اننا  الماضيدمنَ أوبما  من   المنحرف والمنقلب والفاشلو   الناكث  ا تمجيد 
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في  الننا    ي الفاشل الماض  أصبح حاضرنا افشل من لذلك    دون تمحيص له
وجميع   الماضي  لكل  االعمى  تمجيدنا  قد أ سياق  فإننا  فرز  دون  من  هله 

المنحرفين والمنقلبين والمنافقين والكاذبين والظالمين فوالنا للا الناكثين و تولينا  
االنحرافية نحرف بكل تجلياته  مط علينا واقعهم السيء وال تولينا وسل    ن م  تعاىل

َوَمن  ﴿  تعاىلقال للا  ولذلك    .و نفهمأ  عقلن  ان كنإنا  ن من حولاآل  نراهاكما  

نُكمإ فَإِنَّهُ ِمنإُهمإ  اذا لم ينتج لنا واقعهم هذا    “منهم ”فماذا سيكون معنى    .﴾يَتََولَُّهم ِم 

   ؟والوبالي والمخروم المأزومالوخيم و
المزمِّ           قصوره  من  العقل  خروج  من  فالبد  التاريخ لذلك  ليتناول  ن 

. فمن مشاكل  وفارزة  وفاحصة وكاشفة  بطريقة شفافة وناقدةالمعاصر  والواقع  
المزمنة   رضخت  أمجتمعاتنا  قد  الناس  التي  إ ن  الجهات  من  مجموعة  لى 

العقول  وتغييب  واالستعباد  والهيمنة  والتنميط  واالنغالق  االحادية   تمارس 
ولذلك أنتجنا هذا الواقع الغارق   .وحشوها بكل غث وتضليل  الستخفاف بهاوا

المقيم   الخزي  الوخيم  في  عقل  والوبال  لغياب  يتناول    عقائدي    فاعل    نتيجة 
   ناقدا  وفارزا  بين البذر والقشر.الواقع 

ف          اجل  ولذلك  عليه   لزاما  اصبح  فقد  عقائدي    كفاعل    لفردِّ ل  دور  من 
الكهنة   قبضة  من  عقله  و استرجاع  ترهاتهم  من  وتحريره   ه تشغيل الضالين 

والنهل   واالطالع  الحقيقة  عن  الدينية للبحث  بالمعلومة  فقط  ليس  والتزود 
ليتعل    يضا  أبل  المتواترة  نصوصها  و   الصحيحة التاريخ عليها  الفرد  بعرض  م 

ن نِّي  يتخذ من التاريخ  فعلى الدين    يء من تاريخ متك  س ا افعال النعبرة و الس 
التعامل مع  اعه  نَ وص  لتاريخ  لصحيحة  عظة النه من دون معرفة   ال يمكن 

بطريقة   ومعت بِّرة  صحيحة    الحاضر  عظة    على  عبرة  ومتكئة  كما  نل  .أو  ه، 
فإن  سابقا،  للا  ن  س    قلنا  عباد  تعاىل ن  في  و  أ ايجابية    نن  س  اكانت    ؛همتكررة 
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للا    سلبية. ابتلى  فتنة    تعاىل فكما  والشر  بالخير  بنا    ،السابقين  يفعل  فكذلك 
ن ننظر أعلينا    تعاىلولكي نفعل مايريده للا    .نفعل سليرانا ماذا  نفس الشيء  

ونعت   الدروس  لنأخذ  الماضين  افعال  يستحق ظ  عِّ ونت    ر بِّ في  بمن  فنقتدي 
له المتكيء على الدين ونتجنب من يستحق تجنب عم  ه  مِّ ل  وعِّ ه  لِّ االقتداء بعم  

ل للدين  بيالمناقض  واقعنا  االرضكون  في  وسائرا   دارسا   قلنا    .الفعل  وكما 
اآلسابقا،   نراه  ما  نسخةفكل  هو  وشر  خير  من  لكن    ن  الماضي  من 

الجديدة   من  أوبما  والمتجددة  بسيناريوهاته  متجددة  نسخة  هو  الحاضر  ن 
ف الخاصة  بسيناريوهاته  معه  إالماضي  التعامل  سيناريوهاته    يضا  أن  له 

وقد   .معه  الخاصة التي قد تكون نسخة معدلة من اسلوب التعامل التاريخي 
ذلك التعامل التاريخي   معالممع    متماهيا    مع الحاضرالتعامل    أسلوبيكون  

وقد يختلف   تاما    اختالفا  عنه    مختلفا  وليس    بق االصل منهو طِّ أه  واقع  مع
في صناعة الخاصة    بطريقتهوهكذا يسهم الماضي  .  يضا  أ   عنه اختالفا  تاما  

البشرية  الحياة  لتكون  المستقبل  بصناعة  الخاصة  الرؤى  ويجهز  الحاضر 
تلك  حلقات مترابطة في سلسلة    وهداية    وتماسكا    وثقال    وزنا  الحلقات  تزيدها 

بالهادين اذا كانت    .اذا كانت مهتدية  تُ أما  فهي  قول للا  ك ِ ذَ ضالة  ، تعاىلرنا 

َكذََّب   قَبإِلِهم﴿َكذَِلَك  ِمن  وقوله  .الَِّذيَن  قَبإِلِهمإ   ،تعاىل﴾  ِمن  الَِّذيَن  فَعََل   ﴾ .﴿َكذَِلَك 

" كلمة  على  نركز  معنى  ف"  كذلكوعندما  نستوعب  ﴿فََهلإ   ،تعاىلقوله  إننا 

اإ  َخلَوإ الَِّذيَن  أَيَّاِم  ِمثإَل  إاِلَّ  قَبإِلِهمإ  يَنتَِظُروَن  تت ﴾.  ِمن  التني  نَ الس  ى  جل  وهنا  رارية كة 

 للحياة والخلق.

التاريخ والحاضر يحتاج إ          ة وناقدة ومتكئة على  حي  ة  قراءلى  إ   انن 
و  والمتفقة كذلك  القرآن  القرآن  المعروضة على  الصحيحة  النبوية  النصوص 

حتى نعرف الحق   عليهما معا  التاريخ المتواتر والثابت  ض  عر  معه ومن ثم  
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ص فنكتسب الحقيقة ونتخل  رموز  ونصحح مفاهيمنا حول النصوص والهله  أ و 
 تعاىل امرنا للا    ن  ى م  ونتولَ هل الباطل  أ ي  ونتجنب تول ِّ هات واالكاذيب  ر  من الت  

نتوال  أ وظلمنا  هم  ن  ظلمهم  ممن  االلهية  و ونتبرأ  الهداية  من  ونتحرك حرمنا 
والتعليمية  والدعوية  والمنبرية  االعالمية  المناهج  في  والتجديد  للصالح 

ن   حتى  عامة  ما  غي ِّ والحياتية  لي  ر  للا  غي ِّ بأنفسنا  البئيس  من  تعاىل ر   حالنا 
لى اعادة مراجعة لفهمهم إن يحتاجون  يلذلك فإن المسلم  هذا.  والوبيل والوخيم  

اوجهِّ  من  الحضارية  للسالم  والعقائدية والتاريخية  ه  والمعرفية  والعلمية 
بات الواقع الذي يعيشون ن مسب ِّ أوالثقافية حتى يدركوا  والسلوكية  واالخالقية  

وعقولهم  ب الذي تعيد انتاجه اياديهم  ريخهم المنقلِّ فيه اليوم هو من صنع تا 
عط   من  فيه  هم  ما  فيتداركوا  وخل  المعاصرة  الجسم ب  اصاب  جسيم  ل 

السامريين الذين و المنقلبين  االسالمي في مقتل نتيجة التشرب بعجول التاريخ  
 فوا الدين بأكمله.فحرَ وانقلبوا وتقهقروا انحرفوا 

حقيقة            للن  أوبسبب  العقدية  لها  البنية  اآلن  نراه  الذي  نحراف 
امثال فرج من  اعداء الدين  فإن    ،جذورها التاريخية الضاربة في العهد االول

ومن يفكرون بطريقتهم المعهودة والمحارِّبة وغيرهم  الجدد    والمستشرقينفودة  
جوهره   في  تلك  للدين  استغلوا  عهد قد  في  حدثت  التي  االولى  االنحرافات 

االنق العهود فأالثالثة  الناكثين  البيين  اؤلئك  تلك  في  القصور  جوانب  برزوا 
ظلما   براءالسالم  ل  وجورا    ونسبوها  ومنهم  منه  االصيل  يكن    .واالسالم  ولم 

الناس عن امكانية تحكيم االسالم   تحبيطو   اإلسالمتسقيط    ال من اجلإذلك  
الحياة جوانب  كل  في  مجتمعاتنا  الصيل  و في  من   نيون امل العغض  قد  . 

ممن يفكرون بنفس تلك الطريقة من المستشرقين العرب    وغيرهمامثال فودة  
للدين    ن  والدف    تغييبالعن حقيقة    ،و مستجهلينأجاهلين    ،فالطر  المعادية 

تعر   لهالذي  يحكم    ض  لم  الذي  المحمدي االصيل   ا  قصير   ال حينا  إاالسالم 
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وحتى  . بل  صلى اهلل عليه وآلهوهو زمن حياة النبي  في زمن التنزيل    زمنمن ال
تظاهر   الحين  ذلك  المتظاهرون في  وعاكسه   ضده  المشاققون  وشاققه 

العاصون  المعاكسون   النبي  وعصاه  وآلهوعانى  عليه  اهلل  كبيرة   صلى  معاناة 
كانوا يرتبون للنكوث واالنقالب حتى قال النبي حوله    بطانة شر  وأوذي من

صلوات اهلل وسالمه   نه ما اوذي نبي من قبل كما اوذي هوأ  صلى اهلل عليه وآله
وآله فإن    .عليه  والملحداالستشراقي  الفودي  التناول    ذلكمثل  ولذلك   العور 

مستشرقين والعلمانيين العرب  من اللالسالم من جانب أمثال فرج فودة وغيره  
التاريخي بهو   التناول  فادح في  الحقيقي بل  و ل  خطأ  مؤامرة على اإلسالم 

مثاال   وليس  منحرف  اصله  تاريخي  ببرهان  خاطئة  لالسالم   ومحاججة 
مزوَ هو  بل    االصيل  من  نسخة  على  اإلسالمرة  السلطة    اختراعها   عملت 

االصيل  و  االسالم  زحزحة  في  ونجحت  ودفنِّ انتشارها   اإلسالمصبح  فأه  بل 
زورا     السائد  هووالمخترع  ر  مزو  ال االسالموبهتانا   والرافع  فالعهود شعار   .

النبي  االنقالبية   بعد  جاءت  التي  الولى  وآلهالثالثة  عليه  اهلل  في    صلى  هي 
ن أن المفترض  عما كان موالنكوث  واالنقالب  د االنحراف  جس ِّ ل وت  مث ِّ نفسها ت  
تولييحدث   علي    وهو  اإلمام  المؤمنين  السالمامير  الدين   عليه  إدارة شؤون 
منذ بداية   صلى اهلل عليه وآله  بها النبي  علخريطة الطريق التي صد  وفقا    والدولة

رزية الخميس قبيل  وحتى  بغدير خم    مرورا  والمنزلة  في حديث الدار  الدعوة  
وآلهاستشهاده   عليه  اهلل  وآلهالنبي    فيها   والتي وعدنا  صلى  عليه  اهلل  نه اذا إ  صلى 

عليه مير المؤمنين اإلمام علي  أ. فإذا كان  بدا  أفاننا لن نضل  ا توجيهاته  اتبعن
تول    السالم االمر  قد  النبي  ى  وآلهبعد  عليه  اهلل  النبي    وفقا    صلى  صلى لتنصيب 

لدفع الزكاة الن عامة    فما كان سيواجه رفضا  في غدير خم  له    اهلل عليه وآله 
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بينما لم يكونوا مستعدين   عليهم السالمعوها للعترة  دفن يأالناس كانوا مستعدين  
ن وصول ابن أبي قحافة الن المسلمين اعتبروا  أابن  لمتقمص  عوها لدفن يأ

قحافة   انتهاكا  المغتصب  ابي  كان  و   للسلطة  ووصايا  تعاليم  وامر ألكل 
والنبي  وترتيبات   عليه  اهلل  ال  آلهصلى  الخضوع  رفضوا  قحافةلذلك  ابي   ؛ بن 

لم تسلم اسالما   التي  الطليقة  فقط   اظهرت اسالمهأبل    حقيقيا    ممثل قريش 
باإلوترب  واستسلمت   والصت  الدوائر.  سالم  محاججة مؤمنين  في  ولنا 

عليهالصحابي مالك ابن نويرة   تعاىل  اهلل  ا  رضوان  الوليد ضد  لسفاح خالد ابن 
لذلك  ال وامتناع   وتبريرهم  قحافة  ابي  البن  الزكاة  دفع  عن  بانهم قبائل 

ن الكثير أخير مثال على    صلى اهلل عليه وآلهن يدفعوها لعترة النبي  أمستعدون  
النبي   بعد استشهاد  الذي حدث  المسلمين قد رفضوا االنقالب  اهلل من  صلى 

قحافة واذا   ون فلم يكونوا غالبية من خرجوا على ابن ابي . اما المرتد  عليه وآله
و غيره أفال يحق البن ابي قحافة  وال ينوون قتال المسلمين  كانوا مسالمين  

 لهم.  اتقأن ي
فودة  فكتابات            تعبيرا  أ يمكن  وأمثاله  فرج  تكون  جهل    ن  من عن 

انفسهم   التاريخ  العرب    “المستنيرين ”يسمون  استغالل أبحقائق  محاوالتهم  و 
ومآالتهما   واالنقالب  المحمدي  ونتائجهما  االنحراف  االسالم  لضرب 

  السقيفي  لنتاج ذلك االنقالبالحقيقي  متداد  الفأمثال فرج فودة هم ااالصيل.  
ال على  يجب  تجن ِّ ن  ي مستبصر ولذلك  فضح  المجتمع  على  في  اإلسالم يهم 

امثال  .  والدفاع عن اإلسالم االصيل يفاذا كان  انتاج ما  حاولون  فرج فودة 
من اجل    والمخترع  يهدم االسالم االصيل من خالل تناول االسالم المزيف

ما    المستبصرون نتج  يمن الممكن ان  ف،  برمته  تشويه صورة اإلسالم االصيل 
من  ب ِّ ث  ي   االصيل  االسالم  دعائم  التعم  ت  تتناول  خالل  دراسات  في  ذلك ق 
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المزيف   في التدب  و االسالم  االحداث    ر  تاريخية و تفاصيل  النصوص  تحليل 
روائيةأ كانت   القر   و  النصوص  على  واثبات آوعرضها  الثابتة  والنبوية  نية 

والناكثين   المنقلبين  والمارقين جيين  والخار انحراف  ودحض   والقاسطين 
. وهذا هو الذي سيجعل  واخراجهم عن دائرة تمثيل االسالم  فاسالمهم المزي  

مدرِّ  دين الناس  بفعل  تشكل  الذي  اليوم  الواقع  ومآالت  الصحيح  للتاريخ  كة 
وآلهونبيه    تعاىلوليس دين للا  المنقلبة  السلطة   عليه  اهلل  وعندئذ لن تجد   . صلى 

منتجات أمثال فرج فودة سوقا  في واقع عقلي ينتجه ويبنيه المستبصرون في  
 المجتمع. 
حقيق          فإ في  االمر  الماضي  ة  انحراف  في  جذوره  له  اليوم  بؤس  ن 

حياة النبي  اثناء  في  والذين مردوا على النفاق  المنحرفون    ،سرا    ،الذي هندسة
وآله عليه  اهلل  جه  صلى  تطبيقه  في  وعلنا  وصراحة  ونهارا     را  اوبادروا  بمجرد     

وآله  استشهاده عليه  اهلل  انقالبهم    صلى  خالل  أالمشؤومالسقيفي  من  إذ  ن . 
بعد   االسالمية  للقيم  السريع  االنحسار  بدء  يرى  االسالمي  للتاريخ  الناظر 

وذلك بسبب محاصرة التنزيل والتالعب    مباشرة  صلى اهلل عليه وآلهالنبي    رحيل
منهاالمفص    بمعانيه وتجريده  الس    لة  الشريفة  ومحاربة  النبوية  وتبيانها  نة 

تبناها  قد    االسالمية  تلك القيم. وقد كانت  اومتداوليه  اومعاقبة المتحدثين به
القليلة   النبي  القلة  عهد  وآلهفي  عليه  اهلل  وجود  صلى  ونزول االلهي    هبفعل 

والحماية   الناس  اإللهية  والعصمة  الوحي  السماء  من  تضمنها  كانت  التي 
ة وقدر ل  من االيمان بين القِّ درجة  لى  إمما ادى    صلى اهلل عليه وآلهلنبي الرسالة  

 مؤمنين ة عدد الل  بالرغم من قِّ   من المنافقينعامة وحذر  بين النضباط  من اال
ال  ضخامةو  تمخ    ينص ترب ِّ الم و   منافقين عدد  وبالفعل  الدوائر.  ضت  باإلسالم 

الترب   الحقا  صات  تلك  عِّ   النفاقية  عل بأشكال  االنقالب  منها  الدين دة  ى 
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وهم  ال  أ  الدين  هل أ   محاصرةو  السالم البيت    أهل   الظلم  إو   عليهم  عليهم  نزال 
 ه ف في التصر  و ن الدين  عاالرتداد    يضا  أضات  ومن تلك التمخ    .ضدهموالكيد  

لى يومنا  إنتجرع آثاره    بأسلوب انقالبي وتقهقري واحداثي وتحريفي وتزييفي
مجتمعاتنا    مرحوال    ا  مخطوموسيظل  هذا   العبيط  يطارد  لى  إويسوقها  بالدم 

المآل الماضي  سوء  منحرفي  نوالي  دمنا  الكهنوت   .ما  الدوائر  ية واستغلت 
من   ن اقطاب السقيفةتداد الناس البعاد تهمة االرتداد عة احداث ار والجبروتي

   . متدادا من الجاهلية االولىإ جاهلية الثانية أجل دوام السيطرة وهندسة ال 
بدأ  فالظلم            حولنا  من  اليوم  نراه  الذي  العترة حرمان  بالمستشري 

بمجرد   وآلهالنبي    استشهادحقوقهم  عليه  اهلل  من    صلى  االمر  انتزاع  تم  عندما 
السالممير المؤمنين االمام علي  أهل االمر وهو  أ  عليها وحرمان فاطمة    عليه 

حقوقها    السالم وآلهالنبي  على    الكذب  فتراءوامن  عليه  اهلل  وفبركة   صلى 
اجل   من  االنقالب المزورات  اجندة  بدأوا .  تمرير  من  جرأة  يوضح  وهذا 

للا   من  خوف  دون  من  الدين  بتحريف  ق    تعاىل وباشروا  من  حياء  ب  ر  وال 
 ،من دون وجه حق  ،كما ساد اجبار الناس.  صلى اهلل عليه وآلهلنبي  با  همعهد

ت والم  على  الناكث  االنقالبي  الحكم  والتهديد دِّ ح  أييد  والكاذب  والمفتري  ث 
فاطمة   دار  السالم بحرق  غصبا    عليها  يخرجوا  لم  اذا  فيه  عنهمبمن  للتأييد    

ليجبروا   .لالنقالبيين  والبيعة  والم ت ق َمصة  الم َدعاة  وخالفته  ابوبكر  هو  فمن 
للا   يجبر  لم  بينما  مبايعته  على  يجبر   تعاىل الناس  ولم  عبادته  على  الناس 

مام علي  مير المؤمنين اإلأ احدا  على بيعته ولم يجبر    صلى اهلل عليه وآلهالنبي  
السالم  بيعته؟أ  عليه  على  احدا   عبدللا   يضا   الناصبي  رفض  عمر  فقد  بن   

ولم يفعل    عليه السالممام علي  مير المؤمنين اإلوسعد بن ابي وقاص مبايعة أ 
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 شيئا.   عليه السالممام علي مير المؤمنين اإل لهما أ 
الذي نراه اليوم من  ل المسلم للمسلم من دون وجه حق  ن قت  أ كما             

لكي بعد عن نفسه بدأ منذ عهد المنقلب الول ابن ابي قحافة. و حولنا قد  
قاتل  ينه  أب  ه للناسلِّ قت  بي قحافة  أر ابن  بر  عى و ادَ قد  ب الفلتوي فتهمة المنقلِّ 

مع قوله   وتماهى فقهائه الضالين المضلين من بعدهالمرتدين ومانعي الزكاة  
المرتدين الذين لم يحاربوا اإلسالم   صلى اهلل عليه وآله يقاتل النبي    مبينما لذلك  

وآلهالنبي  يحارب    موالمسلمين بصورة من الصور ول عليه  اهلل  المنافقين   صلى 
 ه ن المنافق في الدرك االسفل من النار وخطر أ بالرغم من    بهمرغم معرفته  

المرتد ومانع الزكاة. فبأي حق قاتل ابن   من  ة ر و على االسالم اشد من خط
النبي  اقصى ما فعله  بينما  له  م ورافض دفع الزكاة  الِّ بي قحافة المرتد المسأ

ن يأخذ الزكاة من صحابي وهو ثعلبة الذي أرفض  نه  أهو    صلى اهلل عليه وآله
صلى باب الرزق فدعا له النبي    تعاىل كان قد وعد باإلنفاق اذا فتح عليه للا  

بل  ورفض دفع الزكاة  ر ماله لكنه نكص عما وعد به  بذلك وكث    اهلل عليه وآله
في عهد ابن  . وعليه فصلى اهلل عليه وآلهله النبي لم يقاتِّ مع ذلك  و وسماها جزية  

ن نقول أالكثير من الدماء بغير وجه حق وماذا يمكن    ت قد اريقبي قحافة فأ
وهذا ما نراه اليوم يتجلى في   ي ذنب آخرأفي اراقة الدماء بغير حق مقابل  

من   البشرية  الدماء  اصبحت  والتي  اسالمية  انها  تدعي  التي  المجتمعات 
االشياء قرَ .  ارخص  ابن  كما  قحافة  أب  ببث  لإبي  يقومون  من  الكذب  يه 

الدينو  في  واالنحراف  كيزيد   التحريف  باإلسالم  والمتظاهرين  الطلقاء  أمثال 
ن أفنرى اليوم    يرهم.وغالوليد    وخالد بنوعكرمة بن ابي جهل  بن ابوسفيان  

التي   النسخ  بتلك  مليء  الولالمجتمع  االنحراف  أسس  ن ل  هندست 
المنحرفين توالي  المعاصرة  منهجياتهم   القدامى   المجتمعات  مع  وتتماهى 
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 . المنحرفة
انتشارا            الظلم وانتشرت  أنواع  تعمقت  فقد  ابن صهاك    اما في عهد 

و القوانبثقت    واسعا   والقوميةبلية  والعرقية  ابن   هويةوالج   الطبقية  عهد  في 
الدين عن  انحرافات  من  المسميات  تلك  حملت  ما  بكل  االسالمي    صهاك 

ارث ابن أبي قحافة المتمثل  ابن صهاك  واصل  . كما  لقيمه  االصيل وهتك  
العمل   و في  القرآني  النص  حثيث    ةالنبوينة  الس  ضد  الدين فحرَ بشكل  ف 

ليه من  إقر ب    يضا  أابن ابي قحافة فان ابن صهاك    كما فعلو   .كبيرا    تحريفا  
الدين  في  واالنحراف  التحريف  من  المزيد  ببث  الطلقاء    يقومون  أمثال 

ومعاوية بن والمتظاهرين باإلسالم من أمثال كعب االحبار  والسكارى والزناة  
سفيان   شعبة  ابي  بن  مؤمنين    وغيرهموالمغيرة  فيه  يكن  لم  المجتمع  وكأن 

النوعية  ابن صهاك  حتى يستعين   الحكم  الفقه و الهابطة في  ة و نحط  الم  بتلك 
المسلمين  وإدارة صهاك   .شؤون  ابن  لها  اسس  التي  لالنحرافات  وكانت 

حولنا من  المعاصر  المجتمع  في  عميقة  منحرفة  امتدادات  دعوات   من 
وغيرهاوالعرقية  والقبلية  كالقومية   صهاكأالتي    والعنصرية  ابن  لها   .سس 

مير المؤمنين اإلمام علي  أ وعندما هلك ابن صهاك عرض المنافقون على  
السالم مير أ  ؛ولنهم لم يرغبوا في ان يحكمهم الحق ورمز الحق  .االمر  عليه 

اإلمام علي   السالمالمؤمنين  ات ِّ ،  عليه  اشترطوا عليه  ابي  فإنهم  ابن  باع سيرة 
جنبا    صهاك  وابن  والس  إ قحافة  القرآن  مع  جنب  يعلمون لى  وهم  النبوية   نة 

القرآن والس  نه  أ  جيدا   اتباع  اتباع سيرة كنه حتما   ل  لنبوية نة اسيقبل  سيرفض 
فإن   وبالفعل  وابن صهاك.  قحافة  ابي  اإلأ ابن  المؤمنين  عليه مام علي  مير 

اقتصر الكبير عن الدين فالنهم يعلم انحرافهما  يرتهما  رفض اتباع س  السالم 
والس   القرآن  باتباع  عفان التزامه  ابن  وعينوا  عنه  النظر  فصرفوا  النبوية.  نة 



 د.عبدالرحمن يدي     بالماضيربط الحاضر لمواضيع ت تناول فلسفي  ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيم االخوان عهد  66
 

 

 

المتناقض المزيج  ذلك  باتباع  التزم  والس  الذي  القرآن  النبوية  ؛  جهة نة  من 
لم يتبع    ابن عفان  ولكن  بي قحافة وابن صهاك من جهة أخرى،أبن  اوسير  

الس   وال  واص  القرآن  بل  النبوية  ن  نة  على  المنقلبين  س  ل  نهجه بولكن  ق 
 .االنحرافي الخاص به

ث وال حرج. فقد كان االنحراف قد وصل  حد ِّ   فان ابن عفي عهد  ف         
باسلوب وانتشر الظلم  بطريقة صارخة  ذروة فاقعة واستشرى البعد عن الدين  

تحم   يمكن  فال  منه  المزيد  من  ل  خليط  و تحرك  وذوي الثائرين  المظلومين 
وتم االنقالب  ضد ابن عفان  لة  المعط  الشخصية  المطامع الزائدة والمصالح  

في  جيفته   تحتى بدأ   ورميه في المزبلة من دون دفن اليام عديدة  هلِّ عليه وقت  
في    . لالتحل   نراه  الذي  الواقع  منوهذا هو  ت    الكثير  التي  نفسها  سمِّ البالد  ي 

 فقد وصل الظلم ذروته  . ويستحق جبابرتها ماحدث البن عفان  اسالمية اليوم
الن تلك البالد محكومة ومسكونة بمن يترضون على االنقالبيين والمنحرفين 

حال الناس بخير بينما    تعاىلفماذا سيكون المصير والمآل؟ فهل سيجعل للا  
 عاند الناس  ستطيع أن ييأعليهم؟    تعاىلهم يترضون على من ال يرضى للا  

 خزي ووبال في الدنيا واآلخرة؟ من يفعل ذلك إالَ فما مصير   ؟تعاىل للا  
ان            يمكن الحد  يحاجج  بأ  جاهال    وأ  ا  مكابر كون  يوبذلك فال  و  أن 
. بل كان يجسد غياب االسالم االوائل كان إسالميا    ةن عهد الثالثأويدعي  

يلبس   كان  لكنه  و بجوهره  ويتقم  مظهرية  االسالم  نفاق  عباءة  تقنيات  ص 
والظلم  ة  ناشر و النظير    منقطع تمرسا   سة  متمر ِّ  واالرهاب  العنف  انواع   كل 

ومع ذلك لم يكن الناس مستعدين   هل الدين أ واالنقالب على الدين ومعاداة  
وأهإللرجوع   الحق  االنقالبيين أكما    له.لى  مع  وتماهيهم  الناس  جهل  ن 

وقودا  وتقهقرِّ  كان  الدين  عن  والتقم    هم  التمثيل  ذلك  المنافق الستمرار  ص 
الثالثة  والكاذب   للدينإليصل  للمغتصبين  التحريفية  غاياته  واستهداف   لى 
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  وهر  عن كل ذلك بل واجتهدوا ليبر ِّ فقهاء ال. وقد سكت  هله المصطفين االبرارأ 
خبيثة انحرافاته    بطريقة  على  مفضوحة  ويغطغطوا  عهوده ويجم ِّ بطريقة  لوا 

وهكذا من ازمة الشرعية  االنقالب    اقطابجوا  خرِّ لي  جة  بطريقة سمِّ المنحرفة  
المتفيقهين   زالوا  ظل  هذا  إوما  يومنا  في  لى  وليس  الدين  بعباءة  يتسربلون 

لى يومنا هذا إللدين    فا  ر ِّ ح موالذي امتد  ف  والمفبرك والمحرَ المزيف    ال  إعقلهم  
المجتمع جهال  أي عقول  يغذ ِّ  العارفين ويمأل  . ولذلك مقيما    وضالال    نصاف 

واالنحراف  والظلم  واالرهاب  العنف  بنتاجات  المجتمعات  غالبية  امتألت 
ل لها ت وشك  ما تول    تعاىلللا    اه فوال    بغباء  تهووالى  بعم    هتالسقيفي الذي اتبع

ذلك   وانعكاسات  نتاجات  من  فحياة  واالنحراف.  والظلم  ى  يتول  كما  اإلرهاب 
يول ِّ  الماضي  عهود  ارباب  للا  الناس  لهم    تعاىليهم  ينتج  تلك من  من  نسخة 

 . يضا  أ  الحاضر العصر في العهود
ي للتاريخ يكشف ويعر ِّ والمعرفي والبحثي والعلمي  إن التناول الناقد           

ويوضح مآالت ذلك االنحراف   ويفضح آفات ومخازي االنقالب على الدين 
ى على  ى الماضي وترض  الذي يئن من آثار الماضي لنه تول    على الحاضر

المنحرفين وسار  اقطابه  السقيفة  بعد  ساد  الذي  الديني  فالفهم  على    الحقا  . 
حصنا  السقيفي  نهج  الخ ط ى   االيام  من  يوم  في  يكن  لم    منيعا    المنحرف 

عالجا   وال  االقتصادي    للمسلم  الواقع  في  ذلك  نتاجات  نرى  لذلك  لمشاكله 
يس الذي  والسلوكي  والثقافي  هو  واالجتماعي  ما  والذي  اآلن   من  ال  إود 

 .واالسالم االصيل   تجليات نتاجات ومخرجات االنقالب على الوصية النبوية
االصيل    حيث االسالم  من  الناس  حرمان  إتم  هذا. وهدايته  يومنا  لى 

م ليس فقط المسلم بل  كرِّ التي ت  يمتلك الحقيقة المطلقة  كان  االسالم الصيل  ف
للناس  بتجربة وسطية تجعل   االنسانية جمعاء . بيد المة خير أمة ا خرجت 

واالعتدال  أ أن   الوسطية  االبرار  هل  تغييبهم المصطفين  نتيجة  غابوا  قد 
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متعمَ  النبي  بطريقة  استشهاد  اعقاب  في  وآلهدة  عليه  اهلل  مظهر صلى  فساد   .
عن االسالم واستمر ذلك المنظور   خاطئا    أَسس  منظورا  و مزيف من االسالم  

جماعات  إ ظهور  فيه  نجد  والذي  هذا  يومنا  متأسلمة لى  وإخوانية  وهابية 
منظماتها ال التكفيرية اسست  اإلرهابية هالمية  وتنظيماتها  وأنشطتها 

فزرعوادموية  ال   مجموعاتهاو  انحاء  الرعب  والمنافقة  كل  في  الدماء  وسفكوا 
بالباطل  العالم   والعباد  البالد  أموال  مواكلوا  العاقبة واذاقوا  سوء  حكموا  ن 

ف الوبال.  كان  وبئس  السقيفيكذلك  العنف  الذي  الفهم    الفاحش  يختزن 
والجنون والمدمِّ   حر كته والعبث ر  وقد  الحقاد و  والمطامع الهواء بالمصائر 

لذلك نموذج  ما هو إال  اآلن  لحاضر الذي نراه  . فاهادفأورثوا االمة بئس المِّ 
صلى اهلل عليه بعد استشهاد النبي   الحداث  به شهدت ما . هذاالفهم المنحرف 

على عترته   صلى اهلل عليه وآلهالنبي    “اصحاب”من ي سمون  انقلب  عندما   وآله
السالم ووصاياه.    عليهم  وهدموا وتعاليمه  الح ر مات  واستباحوا  المسملين  فقتلوا 

اإلسالم.   مصطلح  قِّي م  فان  خرافة   “الصحابة ”لذلك  هي  الوردية   وصورتهم 
ف بها كهنة البالط السقيفي عبر ص  المعاندة التي ات   النرجسية صنعتها كبيرة

فوا ويعموا عيون وعقول الناس عن الخط يكسِّ شوا الوعي و يغب ِّ العصور حتى  
 الموالي الذي يمثل الدين االسالمي االصيل. 

واالغتصاب   السبي أعمال فاذا فعل االرهاب المعاصر ما فعل من         
 بحق والعرقي  والمذهبي الطائفي والتطهير تل والتهجيروالق والحرق    والتنكيل

ورثه   المسلمين فقد  المسلمين  الذين   عمليا    تاريخا  وغير  من  سبقهم  ممن 
الدين   لالحقين  له ف  المزي  فبركوا  عالقة  وال  اليوم  االرهاب  به  يتدين  الذي 

حوَ  فقد  االصيل.  التاريخي بالدين  الكهنة  الهوتي  إ  المنحرف   ل  س مقدَ لى 
ذ   من  لكل  قداسة  اسمه  كِّ وجعلوا  ي  أر  لم  أولياء  أبشرط    رذك  و  من  يكون  ن 
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أمة بعث  هم الدين وليسوا    جميعا    “الصحابة”. فاصبح  واالنقالبيين  المنحرفين
ن أفقط العبين لدورهم الذي يجب  وأنهم    صلى اهلل عليه وآلهلهم النبي    تعاىلللا  

والرفع   والتجريح  والتقييم  للنقد  لكسب  والحط يخضع  منهم    وفقا  وخاتمة كل 
 . عمله

ل المجتمع قادر ع يج ونقده    هيللفهم الماضي وتفكيكه وتح لذلك فإن           
الماضي  تجن  على   موبقات  واعية  ب  بطريقة و بطريقة  الحاضر  استيعاب 

التي   بالطريقة  وهندسته  و تصحيحة  مستقبال  ستشرف  سلبيات    تبني  يتجنب 
والحاضرومخازي   و الماضي  كما  من  .  تجنب  ل الماضي    موبقاتيستفيد 

فالماضي  والمستقبل   الحاضر  منزلقات  ودروسِّ رِّ ب  عِّ بِّ .  الحاضر    هِّ ه  لى  إيرشد 
السس السير على الطريق   الطريق القويم بينما يبني الحاضر مستقبله وفقا  

الحاضر لتتم   هاويات. فمعرفة ضالالت الماضي هي مدخل لتجنب  سليمال
المست بهندسة  السلبياتأقبل  مرت  والسقطات  قل  الماضي  يظل  وهكذا   ا  ز ك  . 

أن و   وواع    دارس    مراجعة والتدبر والعظة والعبرة لتكوين حاضر  سير فيه واللل
يستطيع    ا  حاضر  الذي  هو  يصبح  أكهذا  وهكذا  افضل.  لمستقبل  يؤسس  ن 

مصدرا   فيس    الماضي  وسلبياتها  بايجابياتها  المتراكمة    يضا  أل  ه  للتجربة 
. فليس هناك عاقل ينادي  الصحيحة  سس الحاضر ل  المسقبل وفقا  استشراف  

بعيدا   الماضي  فس  برمي  للا  ن  .  نفسه   تعاىل ن  يكرر  الماضي  ويظل  متكررة 
يعيشون ويحض   الذين  هؤالء  على  حتمي  تأثير  له  ليكون  الحاضر  في  ر 

ا الحاضر   لرموز  و موالة  للمستقبللماضي  تلك   يؤسسون  آثار  معه  يجر 
تقي بعض يسو   ال  إليس هناك مجال من المجاالت العقلية  كما أنه  .  المواالة

عليه ويبني  الماضي  من  يعمل  حاضره   جوانبه  ماض  له  ليس  فمن   .
متحض ِّ ومنقودة  له  مدروسة  كمرجعية   حاضر  تأسيس  يستطيع  ولن لن  ر 

يعطي فالماضي  واعد.  مستقبل  بناء  المعاصر  يستطيع  تراكمات    االنسان 
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والمتوافق  وآثار   والمشاقق  والمطيع  والمسيء العاصي  والمخطئ    والمحسن 
الثنائيات المتقابلة    استخالصاته من  منو والمصيب والصادق والكاذب   هذه 

ل بي    ثر  أقل  أب  قيميا    ن يبني حاضرا  أ وازية يستطيع االنسان  توالم لثنائيات  لسِّ
مستقبال   ليستشرف  يمكن    يا  خال  والمتقابالت  عقأمما  على  يخطر  ل  ن 

من  لل  الحاضر  ل بي  سِّ و تأثير  و ال ثنائيات  يتقدم   .متوازياتال متقابالت  وهكذا 
والضعف الهشاشة  من  خال  راسخ  مستقبل  نحو  بالطاعة   االنسان  ومليء 

 .وااليمان واالعمار االلهي لالرض
للتدبر والتفكيك والتحويل            فالماضي ليس هوية بل مرجع ومصدر 

قل الخسائر واستشراف مستقبل يستقي  أب  هالتعامل معو الحاضر  فهم  ليسهل  
لى تأصيل  إتدبر الماضي يسعى  مويفوق الحاضر. ف ما يفيده  من الماضي  

جوانبه االيجابية ليساهم في بناء حاضر متجذر في القيم واستشراف مستقبل  
فالعقل الفردي أو المجتمعي المنسلخ عن الجذور  .  عن الجذور  نسلخغير م

ل والخالقة  االبداع  مقدرات  يملك  عقول ال  من  ينشآن  والخالقة  االبداع  ن 
وعليه   .لى المستقبلإوناظرة    مرتبطة بالجذور وواعية بجوانب الحاضر كافة

يمكن   نسخة  أال  الحاضر  يكون  م  ن  وال  الماضي  من  االصل    ماهيا  ت طبق 
ويوالي قيمه وممارساته االيجابية  قدواته و نما يأخذ من الماضي كل  إو   همع

انحرافاتأهلها   الماضي  ويترك  من    ذلك  تشكيل هلها  أ ويتبرأ  الواقع    ويعيد 
في الحاضر وفي    ذلك  متطلبات تفعيل مع  بالطريقة التي تتناسب  المعاصر  

له سلبياته أيضا  نفس الوقت يتجنب الحاضر سلبيات الماضي الن الحاضر  
معهاالتي  المستجدة   التعامل  لسلبيات  وتحييدها    يجب  السماح  يمكن  وال 

بان   أخرى  تتولد  الماضي  سلبيات  و مرة  من  المجتمع  يواجهه  ما  مع  تتراكم 
 . التي يجب تحييدها حاضرلا

في  يضا  أ ليس فقط في معركة ناقدة للماضي بل  فاالنسان الطبيعي           
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نه إ وفي هذه المعركة فالمستجد ومستقبله الذي يخطط له  معركة مع واقعه  
ت   التي  الماضي  بدروس  والتمسك مك ِّ يتسلح  السلبيات  تجنب  من  نه 

دوات  ألى  إبااليجابيات في التجارب وهكذا تتحول االفكار والمباديء القديمة  
المجتمع   االفكار  الحاضر  لتنوير  تلك  لتطوير  له  وتؤسس  حاضره  حول 

إوتحويلوالمباديء   و   دواتألى  ها  الحاضر  المستقبلتنفع  بطريقة    تستشرف 
كل ماضيه بكل ما حوى ال يتماهى مع    الواعي  . فاالنسانوواعية  صحيحة

سلبيات   لها  ن  أيحاول    و أيبررها  وال  من  المخارج  متحج ِّ ال  إو يجد  ظل    را   
سس الحركية في العيش في  ال  الماضي  ايجابيات  نما يصنع من  إو   فا  ومتخل ِّ 

يستصحبها  ر  ويقِّ الحاضر   ال  حتى  الماضى  منها معه    بسلبيات  يتعظ    بل 
استطاع   فأومن  ذلك  يفعل  يستطيع  إن  المستقبل أنه  يستشرف  بطريقة   ن 

بشكل دائم لعالقة بين الماضي والحاضر عالقة متغيرة  ن افا  عليه. و افضل
ينق  ل قد  االنسان  يمدحن  وقد  شيء  في  الماضي  آخر  د  شيء  في  ومن ه 

التغيير  أيستطيع   ذلك  يتفهم  الماضي  الدائم  ن  بين  التعامل  شكل  في 
مستقيا  والحاضر   معه  ومتجنبا  إمن    ويتعامل  الذي  فسلبياته    يجابياته  هو 

مجتمعا  أيستطيع   يبني  بأعلى    قادرا    ن  حاضره  يعيش  مستوى  أن  على 
وي  بلاليجابيات  مستقبله  و إصنع  الخسائر  ذلك  يؤ قل  ب سس  قل  أالمستقبل 

وترتقي  المجتمعات  تتطور  وهكذا  وفقا  عم ِّ وت    السلبيات  الرض  للمنظور    ر 
للتعمير  ي  اإللهي  التي  الطينة  هو  فالماضي  تشكيلها  .  من عاد  والتخلص 

النموذجي  لحاضر  هذا اولالنموذجي  لحاضر  بناء اوذلك من اجل  ها  ات هدممت
   .لي ال يمكن تجاهله في استشراف المستقبأر بالتأكيد 
أنها  ال نحسب  يقة واعية؟  لى الماضي بطر إفهل نظرت مجتمعاتنا           

بل   ذلك  افتر   أسوأ أن  فعلت  إدعاءات  فترة  كان  السودان  عاشها    السلمة ة 
المقيتة شيئ  االخوانية  تؤسلم  لم  بل  التي  الدين  أبعدتا  عن   برمته  الناس 
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منهو  والدين حتى    نهائيا    طالقا    أحدثتبطريقة    فصلت وجدانهم  الناس  بين 
نوا كاضد االخوان المتأسلمين لكنهم في جوهرهم    فون ظاهريا  خرج الناس يهت 

 صورته.  ةاشانزادوا من  ن و له االخوان المتأسلميضد الدين الذي مث  يهتفون  
حقبة  بل   إال  أن  تكن  لم  المتأسلمين  الخوان  استجالبا  عهد  رموز لمثالب     

عهدا    المنحرف  الماضي السودان  يشهد  لم  حيث  الحاضر.  في   وتطبيقها 
قبلي المتأسلمين   وظلما    وعرقية    وجهوية    وعنصرية    ة  اكثر   .من عهد االخوان 

ذلكوما   في  ان  إال    يكن  السالبة  آثاره  تمديد  تم  مخترع  اسالم  لثقافة  عكاس 
 ومة التعليمية الكاذبة. ظل والمنالحاضر بفعل المنبر الضرار واالعالم المضل ِّ 

بكل  السقيفة  لواقع الذي صنعته  ل   مرآة دان االخوان المتأسلمين هو  فكان سو 
 رة.لبة والمدمِّ  السا تجلياته
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 تشابهت اقوالهم وقلوبهم 
 
 

النبي                     حرص  الحديبية  صلح  عليهص في  اهلل  على    لهآ و  لى 
ف رحيم وقد جاء رحمة  و بالمؤمنين رؤ ق عظيم و ل  على خ  حقن الدماء لنه  

كثر من الكفار انفسهم الذين أ  ة، صيللعالمين. ولكن حركة النفاق كانت حر 
عليهصتوريط النبي  على    ،والمهادنةرضوا بالهدنة   اهلل  والمسلمين في    لهآو  لى 

  مبدأ ال القريشي و لجناح  ل اصر ابن صهاك التابع  . حيث  دماءلل  وسفك    معركة  
الجديد  الداعشي بمقولة   القديم  يؤمن  وبينك  ”  والذي  بيننا  السيفال  إليس   “  

نه لم يكن  أرغم    على التظاهر في الرغبة في مواجهة الطرف اآلخر قتاليا  
أ   ابدا   القتال  ألمواجهة  اهل  من  الحرب  أو  هروبه  و  الجبلي بسبب  الماعزي 

ءا  من ما فعله ابن صهاك جز لكن كان    المتكرر من معظم المعارك تقريبا  
كان   التي  آمنا  ستعرضها  ين  أ يحب  بهلوانياته  يكون  يأمن   حين  اناس  بين 

كما رأينا في يوم هجومه  ن له  و عسم ي  وأبمن يدافعون عنه    و محاطا  أ جانبهم  
العترة   بيت  على  السالمالغاشم  جميعا    عليهم  بحرقهم  ابن وتهديده  ذهب  بل   .

بعيدا   الحديبية  ن نفسه حدثتهأ قر  أو فيما بعد    صهاك   من بمواجهة    في يوم 
الدماء   النبي  أيحرص على حقن  عليهصال وهو  اهلل  بِّل  ق  نه  أب  عىإد  و   له آو  لى 

ح بوقاحة صر    هفي الحديبية لكن   لهآو   لى اهلل عليهصعلى مضض  ما فعله النبي  
مير  أ إذا اَمر    لهآو  لى اهلل عليهص ج على النبي  كان سيخر  نه  أ بالغة وحقد واضح  

في   لهآو  لى اهلل عليهصالنبي  إلنجاز ما انجزه    عليه السالماإلمام علي  المؤمنين  
بمعارضة   الصريح  التلميح  صهاك  ابن  وضع  وبذلك  الحديبية  في  صلح 
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مام لى ال إالخطط المستقبلية لوضع وتأسيس طريق سير الدعوة اإلسالمية  
الوصية   قيادة  والنبويةوالخالفة  تحت  في  الشرعية    اإللهية  مير أ المتمثلة 
 . عليه السالمالمؤمنين اإلمام علي 

نجد            بعدألذلك  فيما  السلطة   نه  على  السقيفة  استولت  عندما 
المبدأ  وتقمصتها   على  قائمة  اآلخر  الطرف  مواجهة  في  فلسفتها  كانت 

  ب به كل سقيفيذي تشرَ وهو المبدأ ال  “ السيفال  إليس بيننا وبينك  ”الجاهلي  
بعد و  يومنا هذاإ فيما  بيننا وبينك  ”فمبدأ    .لى  السيفال  إليس    كان محركا    “ 

النهم لم للمسلمين الذين رفضوا دفع الزكاة له    ته البن ابي قحافة في مواجه
مير المؤمنين  عائشة في حرب الجمل ل  وهكذا قالت أيضا  يعترفوا بسلطته  

رغم نزوع وسفك الدماء  اصرارها على الحرب  ابرزت  و   عليه السالممام علي  اإل
ورغم معرفتها    حقن الدماءلم و السِّ لى  إ  عليه السالممير المؤمنين االمام علي  إ
اإلأ   محاربةن  أ المؤمنين  علي  مير  السالممام  هلل    يه  عليه   تعاىلمحاربة 

  الذي يقول لعلي   لهآو  لى اهلل عليه ص  وفقا  لحديث النبي   له آو  لى اهلل عليهص ورسوله  
السالم يخاطب  أفي رواية  كما  و  أ  “"حربك حربي وسلمك سلمي ،  عليه  خرى 

عليهص اهلل  سلمي ”  ،قائال    السالم  معليهعترته    لهآ و  لى  وسلمكم  حربي  . “حربكم 
فو  اشبالفعل  حامل  عائشة  لت  عقد  بقتل  امرت  عندما  الحرب  القرآن شرارة 
عليهالشاب المؤمن مسلم العبدي    وهو   لتحكيم لكتاب  ك تعاىل  اهلل  ؛ وهو  رضوان 

القر  اخذ  الذي  وذهب  آالشاب  اجل  إن  من  تحكيمأليها  تقبل  بين   القرآن  ن 
الرجوع    الفريقين  عائشة  رفضت  ر  إلكن  بشج  وامرت  بل  القرآن  حكم  لى 

 ه وبالفعل قتله دواعش عائشة. لِّ ت  وق    رضي اهلل عنهالشاب المؤمن مسلم العبدي  
لها،  تقول  التي  القرآنية  اآلية  مستلزمات  تواجه  قد  أنها  تعلم  كانت  لنها 
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ال  ول ى﴿ لَِّيةِّ  اهِّ ال ج  ت ب ر ج   ن   ت ب َرج  و ال   ب ي وتِّك َن  فِّي  ن   ق ر  و آتِّين   و  ة   الَصال  ن   و أ قِّم 
ن   ع  ول ه   الَزك اة  و أ طِّ ر س  آن تحكيم القرفضت  اذنيها ورعاشة  ولذلك صمت    ﴾َّللَا  و 

   وامرت بقتل الشاب المؤمن.
قال  و           الذي  معاوية  في  والدموية  االرهابية  النزعة  نفس  نجد  كذلك 

ليس بيننا وبينك ”  له  كما قالت عائشة  عليه السالملمير المؤمنين االمام علي  
السيفال  إ التوجه  “ .   أساس  كان  اختطف السقيفي  وهكذا  الذي  الباغي 

ك التوجه لى يومنا هذا. فكانت نتيجة ذلإونرى آثاره  منذ يوم السقيفة  اإلسالم  
ابن   تصرفات  في  المآسي  ذهب  أالداعشي  الذي  قحافة  اقصى  إبي  لى 

عليهم   درجات البربرية والدموية والفظاظة والفظاعة بالهجوم على بيت العترة
فيه    السالم من  بحرق  السلمي    يضا  أ  ق ر  وح  والتهديد  من ت  وق  الفجاءة  كل  ل 

انقالبه   أ خالف  فف  ر    والمشؤوم  له.  الزكاة  دفع  الوليد الداعشي  ض  بن  خالد 
المسلول  سيف   وسبى  الشيطان  جماعية  مقابر  في  ودفن  وحرق  قتل  قد 

و  واغتصبهن  البربرية  رغم  المسلمات  التصرفات  تلك  كانكل  بن   فقد  خالد 
وبالفعل    حازملن يتخذ ضده أي موقف  بي قحافة  أابن  ن  أيقين  على    الوليد

قحافة أبي  ابن  يعاقبه  و لم  ذلك  د  أ.  من  إ ى  الكثير  قتل  المسلمين لى 
يسل  و وهتك االعراض  والمسلمات   بالتفاوض م منهما  لم  منهم  المنادين  حتى 

نويرة بن  مالك  عليه  مثل  تعاىل  اهلل  فروة   رضوان  أم  بالحق  له  والمجادلة 
   .رضي اهلل عنهااالنصارية 

النزعة            الحقا  إفهذه  امتدت  التي  هي  الدماء  سفك  واصبحت    لى 
والعثمانية   جزءا   والعباسية  االموية  مثل  العهود  اطروحات  من  يتجزأ  ال 

المتأسلمة   واالخوانية  الكهنة  والوهابية  وغيرهم أ واطروحات  تيمية  ابن  مثال 
ال المذهبية  والخطوط  واخوانيته  بوهابيته  الحنبلي  الخط  المالكية كخرى  من 
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والشافعية   تدعي  والحنفية  لت  يَ ن ِّ س    وبهتانا    كذبا  التي  نراه  تها  ما  انتاج  من عيد 
وعنف  وارهابيين  ومعاصرين  جدد  وفراعنة  سامرية  وعجول  وطاغوت  جبت 

احفاد ودماء وبربرية ودمار وهالك للحرث والنسل في كل مكان سيطر فيه  
لذلك نرى   واتباعه على مر العصور وااليام.  راإلسالم المنقلب والمزوَ ارباب  

الغي   عبيد  النالكهنة  افخاذ  السالطين  والعقي  وأحذية  مجتمعنا  ساء  في 
يفتون   حياء  المعاصر  لمن غير  وفقا   قول ت ي  ت وال  ةالمنحرفلمذاهب  للطغاة 

ن أ والغريب في االمر  من اجل استمرار الطاغوت في الحكم  بقتل الشعوب  
تد   الشعوب  انها  تظل  تلكعي  المنحرفة    تتبع  الشعوب المذاهب  هذه  وكأن 

بدين   المعتوِّ سسه  أتتعبد  المذاهب  تلك  ذلك أوالمؤسف حقا     رةارباب  نه مع 
الدين بحث عن  فإن هذه الشعوب ال تتمرد على تلك المذاهب المبتدعة وال ت

إليهاالسالمي   لترجع  الغي  الصيل  عبيد  الكهنة  لفتاوي  تستمع  تظل  بل   .
المعتوِّ  المذاهب  تلك  من  تحد ِّ المستقاة  وال  المذاهب  رة  تلك  بأن  نفسها  ث 

االصيل.  المعتوِّ  االسالمي  الدين  تمثل  ال  تحويلها  رة  تم  قد  لى  إفالشعوب 
لى صونبيه    تعاىلولئك بدين للا  أيتعبد الكهنة عبيد الغي  أقطيع من االنعام.  

؟ هل نبي السلفية ينعمالمؤسسي المذاهب المبتدعة الم بدين  أ  لهآ و  اهلل عليه
هو واالخوان  عبدللا    والوهابية  بن  محمد  عليهص  النبي  اهلل  حد أ م  أ  لهآو  لى 

 ؟مؤسسي المذاهب المبتدعة المالعين
هل  الباغين في السابق لو وكما قال الناكثين والقاسطين والمارغين           

وكهنتم كذلك فقد سار اخوان الشياطين    “ السيفال  إليس بيينا وبينك  ”لحق  ا
السلفية   الحالي  من  العصر  درب  في  والمار على  والقاسطين  ين قالناكثين 

قال معتوه وعقيم  الق    الباغينو  إذ  بع  حك  شامل  دامى.  للناس  السودان  ال   ته  م 
له الشارع ”،مثيل  في  يقابلنا  من  “ الراجل  ح  أبالرغم  ابسط ر  نه  من  شعبه  م 

الحياة.   فو مقومات  طفال  ينجب  لم  النساء  لنه  قتل  عن  يتوانى  ال  هو 
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بكل   كما فعل سيف    بربرية ودموية مجردة من كل ضمير ووازع واالطفال 
الشيطان المسلول خالد بن الوليد بالمسلمين الذين اعترضوا على حكم ابن 

فالقوم ابناء القوم وإخوان في رضاع الكبير وقد رضعوا من اثداء . أبي قحافة
ومتفحشة  خبيثة   انجبتهم  وفاسقة  وفاحشة  ان  و بعد  النجسة  االقدار النطف 

السوءة  يَ الدع رايات  رفع  ليواصلوا  سوء  مضاجع  في    من  ر  م  العصر  الح 
كشفالحديث إذ  الشياطين    .  الغير اخوان  واصلهم  معدنهم  سوء  حقيقة 

الحرام.   أبناء  واقوال  وتصرفات  بالشر  والمليء  المؤمنين أيقول  اصيل  مير 
في عمله حر كته واليته على حسب    إذا قوي الوالى”،  عليه السالممام علي  اإل

والشر الخير  من  طبعه  في  مركوز  هو  ف  “.ما  اخوان   قدوبالفعل  ابرز 
السلفية  الشياطين   الوجوه  و المنحرفة  وقياداتهم  وكهنتهم  مركوز سود  هو  ما 

  ودمارا.  وخرابا   فطرتهم وفهمهم المعوج للدين ومألوا البالد قتال  طبعهم و في 
ورمي الجثث  ودماء  وقتل  رهاب وعنف  إن من  ما نراه اآل لذلك فإن           
الن    بربرية النها والتاريخية  الوبربرية وفساد وافساد وظلم له مرجعيته    هرفي 

االمويين السقيفيين و دربهم من    علىلمنقلبين االوائل ومن سار  تستقي من ا
والوهابيين   والتيميين  يمثلون أوكوالعباسيين  الذين  المتأسلمين  االخوان  ن 

الفلتة    ى حدإ تلك  اآلنحلقات  والمنافقة  مردة أ هم    المتأسلمة  رموز  حفاد 
الشيطان  النفاق يعتريهم  دليل  ومن  ذلك  وكل  أ .  تم على  قد  االسالم  ن 

هوية مسخ  وتم  وتحريفه  عليه  تلك  عيدأ  و  بل المسلم االنقالب  تركيب  بناء 
والسلوكية  اله والثقافية  العقائدية  ممسوخة  وية  من بطريقة  نهجها  لتستقي 

 م واسلوبه  همقرن الشيطان وطريقت رين بالشيطان والمتأثرين بقيادة  عت  الم  زعامة  
له مع  الحرقي و  الذي ال عالقة  الكريم و آالقر المنشاري  اهلل ص نبيه  ة  سنَ ن  لى 

والتسليم  افضل   مجيعا  عليهم عترته  تأويل  و   له آو  عليه الديني  الصالة  فالفهم  وعليه   .
المنقلب على االسالم والفهم الذي استقى من ذلك الفهم المنقلب على الدين 
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فتشابهت    اليومبنسخته الوهابية واالخوانية  هو الذي انتج التطرف واالرهاب  
 .  مع أقوال وأفعال رموزهم التاريخية المنحرفةاقوالهم وافعالهم وتطابقت  

والدم  فاإلرهاب          والسلب   ار والقتل  اليوم   والتهجير والنهب  نراه  الذي 
مسرح االحداث بعد استشهاد النبي   على اإلنقالب السقيفي لصعود ثمرة هو

عليهص اهلل  على  إن  .  لهآو   لى  سيطروا  الذين  برموزه  السقيفي  الصعود  ذلك 
سقيفية ة أهل الاالسالم بصبغ  صبغ قد  نبي الرحمة والرأفة    مجتمع مفاصل  

الدماء   بسفك  والمليئة  المحرمات  المنحرفة  وانتهاك  الفظائع  وارتكاب  البريئة 
في عالمنا  واضحة  ن  ولذلك نرى تجلياته اآل  التي يندي لها جبين االنسانية.

تطبيقه انجز  وقد  المتأسل   االحاضر  سلفيتهم  اإلخوان  مع  مؤتلفين  مين 
   وطائفيتهم.
لى اهلل صفالمجتمعات الحالية قابعة في ضاللها منذ استشهاد النبي           

فهما  و   لهآو  عليه تمتلك  الدماء  صحيحا    لم  يحقن  الذي  النبوي  فقد لالسالم   .
على المبدأ السقيفي    ا  وقائم  ا  ومزور   ا  مفبرك  ا  اسالمالمجتمعات الحالية  بعت  تَ إ

القائل   البربري  وبينك  ”الدموي  بيننا  السيفال  إليس  ذلك .  “  تجليات  ونرى 
بل وما    على امتداد اراضي المسلمينليس فقط في السودان بل أيضا   اليوم  

ذلك الذي  .  وراء  االصيل  باالسالم  له  عالقة  ال  الدموي  االسالم  اتى  فهذا 
د  يحرص  كان  والذي  للعالمين  قيمة    ائما  رحمة  واعطاء  الدماء  حقن  على 

ل  االنسانية  للحياة  التعمير  قصوى  يحدث  االنسانية  الحياة  خالل  من  ن 
ً   ،قائَلً القرآن  كد  أ لذلك    .لألرض   اإللهي بِغَيإِر نَفإس  أَوإ فََساد   ﴿أَنَّهُ َمن قَتََل نَفإسا

 ً ِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعا ً  فِي األَرإ يَا النَّاَس َجِميعا يَاَها فََكأَنََّما أَحإ  . ﴾َوَمنإ أَحإ

لى يومنا  إاستمرت مآالته  و   غير مسبوقا    فقد انتجت السقيفة توحشا           
النبي  لهذا   من  االبدية  الهداية  رفضت  عليهلى  صنها  ذلك .  لهآو  اهلل  ونرى 
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 معتوهة   في حال العالم االسالمي من حولنا والتي تقوم فيها كياناتالتوحش  
نفسها   تستطيع    “والد  ”تسمي  وال  الحديث  االستعمار  بواسطة  تشكيلها  تم 

ع م لها الحماية ويشر ِّ حماية نفسها بل تستقي وجودها واستمراريتها ممن يقد ِّ 
تتوانىنها  أبيد  وجودها   العرش من   على االشراف رسميا    ال   من على سدة 

واذابتها في  بالمنشار  وتمزيق اجسادهم  تقطيع  تخدير الناس وقتلهم بالفأس و 
ممثلياتهمأحواض   داخل  في    االحماض  ولكنها  دبلوماسية  يسمونها  التي 

قابع لسفك دماء االبرياء في  مو حقيقة االمر هي اوكار للجريمة والمجرمين  
دول  العصابات الحاكمة ليض من فيض الجرائم التي ترتكبها  غ وهذا  الخارج  

إسالمية نفسها  سقيفية  تسمي  دول  هي  وافعالهم   بل  اقوالهم  تشابهت 
  .هم التاريخية المنحرفةأقوال وأفعال رموز وتطابقت مع 

رادة الفهم والنقد مقاومة إن كهنة اتباع المنقلبين يقاومون  أكما نرى            
في   والخلل  والعطب  االنحراف  مكامن  عن  الكشف  في  يرغبون  وال  عنيفة 

االرادة   تلك  مثل  الن  والمجتمع  النقدية الفهمية  التاريخ  بنتاجاتها  ستهدم، 
كهنوتيتهوالتبصيرية  والتنويرية معابد  من  تهم  اوضالليم  ،  على  تسيطر  التي 

اسالمية اآلن. اذ التي تسمي نفسها  لوا عقولهم وهم غالبية المجتمعات  عط  
ن ما يعانيه المجتمع من أيعترفوا    وأ وا  ر  لين ان يقِّ ق على الكهنة المضل ِّ يشِّ 

ما يقوم به نما هو من نتاج  إ  مبينامراض نفسية وانحرافات عميقة وضالل  
المنحرفون من   الضالون  القر ومريض  توجيه سقيم  الكهنة  الكريم  آلمعاني  ن 

وحشره في  ر والمفبرك وتنشيط المزوَ حداث التاريخ المتواتر أو  والسنة االصيلة 
الكهنة المنحرفون يحملون كل  الء  هؤ . فهملالستمرار في تضليل عقول الناس  

الذي كان    االول   امراض االنقالب واالنحراف والنفاق والنكوث وزيغ القلوب
عليالتي تحيط بالنبي  للبطانة  ينشط في الدائرة الضيقة   اهلل  حيث .  وآله  هصلى 

يتسترون على    الكهنة  احاط التاريخي حتى  والتجهيل  الديني  بالجهل  الناس 
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واولياءهم اربابهم  ارتكبها  التي  التاريخية  ورموزهم   واصنامهم  الفظاعات 
ن ي ويحافظون على صورة المنقلبين الزائفة في مخيلة العامة السذج المخموم

ن  ما يفعله بهم حكامهم م  ا حتى ال يربطو   نين وفي غالبيتهم فاسقيف ِّ خ  والمست  
اولياءهم االولون  فعله  بما  الكهنة أ . كما  بالناس من مآسي  مآسي  ن هدف 

ذلك   التي    يضا  أمن  السلطة  وحماية  الكهنوتية  مواقعهم  على  المحافظة 
وتتماهى   معها  معها  معهم  هي  يتعاونون  هم  انهم ويتماهون  هي  والنتيجة 

اشكالها   وأخطر  اسوأ  في  التاريخية  االزمات  انتاج  اعادة  في  يساهمون 
االولىفي جا  المعاصرة الجاهلية  من  اسوأ  ثانية  فهلية  وفعل  .  السلطة قول 

والحاضر    ةكهنالو  الماضي  وهو واحدفي  واحد  والهيمنة   القولبة  وهدفهما 
واحد التسلطو  ذلك  وممارسة  االستخفاف   وهو  ومآل كل   االستبعادبالناس 

واالستئصال والتهميش يخالف  ضدهم  واإلقصاء  وكهنتهم    ومن  الطواغيت 
بينهم وبينه   السيف! ال  إليس  اقوالهم وافعالهم وتطابقت مع أقوال     فتشابهت 

 .وأفعال رموزهم التاريخية المنحرفة
كل           المتاسلمين  االخوان  عهد  خالل  السودان  شهد  فد  وبالفعل 

تشابه   و قو أتجليات  الأال  السودان قلبين  منفعال  يشهد  لم  حيث  السقيفيين. 
واإلقصاء   والتهميش االستبعادبالناس وممارسة  الستخفاف  ل  محموما    نشاطا  

وعندم  ضدهم  واالستئصال  المتاسلمين.  االخوان  عهد  في  شهده  ثار  كما  ا 
على   السوداني  وسلفيتهم الشعب  وكهنتهم  المتأسلمين  االخوان  من  ظالميه 

  “ السيفال  إليس بيننا وبينك  ”وى تجليات مقولة  هم سِّ وطائفيتهم لم يسمع من
ن الناس ورموهم في النهر  و ولذلك وبوحشية ال مثيل لها قتل االخوان المتأسلم 

بعضه ف   الجثث   ووضع  تحللت    ا وق  حتى  المشارح  في  تجد البعض  من    ولم 
الشعب السودان    وجده من الوبال الوخيم الذي  يسير  يدفنها. وكل هذا هو جزء  

 مين. من عهد االخوان المتأسل 
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 مع االستمساك  تعايشو  تعارف
 
 

المتخل                    المجتمعات  في  الفرد  الدين يخضع  تفهم  والتي  فة 
لى نوع من الصبغ الديني المنغلق الذي يجعل االختالف بين إ   خاطئا    فهما  

. لذلك اصبحت المجتمعات التي تسمي نفسها  الدموي   للتنازع  االديان مصدرا  
تختزن  بينما  الداخليين  وطاغوتها  وجبتها  ظالميها  مع  متسالمة  اسالمية 

الصراع   وبذور  وكل  الدموي  كوامن  مبرر.  دون  من  االخرى  الشعوب  مع 
ا بدعوى  كوامن  التضليل  كهنة  زرعها  قد  تلك  اآلألصراع  االسوأ  ن  هو  خر 

ينتشر   ال  الدين  بممارسة  إوان  التي  الفعالال   صحابتهم   امارسه   القميئة  
و  وهو  الدواعش  و الضالون  والنهب  واستعداء السلب  الدماء  وسفك  القتل 

 خر.  اآل
 ينتصر بالدماء واالشالء؟و ينتشر  الحق  ن االسالم  أقال  الذي  من  ف          

هن كانت  وقطع  ومتى  واالشالء  والدماء  جانب  من  الحق  بين  عالقة  اك 
آخر؟   جانب  من  ينتشر  إ الرؤوس  ال  الذي  االسالم  ذلك  بالدماء  ال  إن   

ل  لقد تشكَ المزيف وليس االسالم االصيل.  المخترع و هو اسالمهم  واالشالء  
واسعنهايات  في  االصيل    اإلسالممجتمع   كعالم  النبوي  د  العهد  متعد 

 في والتيارات واالبعاد وتعايشت والفئات العناصر ومتنو عوالقبائل  الطوائف  
وطوائفالمجتمع  فضاء   ديانات  النبوي  في   مختلفة ولغات وأمم االسالم 

التاريخ في  له  نظير  وال  متميز  تعايشي  استوعب  االنساني  انسجام  وبذلك   .
الثقافات و  االسالم  الوالديانات  راقية   حضارة ر ازدهأسس  ف  ي ضتانسانية 

م  جديدالكثير  ال الشرائع ن  تلك  وكانت  رائعة  مبادرة  والقوانين  وغير اضافة 
كل االنبياء   لبناءهاوالمدنية االنسانية التي سعى  سجل الحضارة إلىمسبوقة 
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السالم والرسل   االسالمي    عليهم  المنظور  كان  فقد  واالزمان.  العصور  عبر 
منالنبوي  للمجتمع   لنه  التنوع  قبول  على  و  مصادر قائم  التي  الثراء  القوة 

هوية تغتني  المجتمع  تجعل   البيئات حسب وتتكي ف  وتتهج ن االسالمي 
د الطوائف ومتنو ع والعصور. وفي ذلك العالم النبوي الواسع والثقافات  متعد 
النبوي  الفئاتو  العناصر  االسالم  أتاح  واالبعاد   حرية ممارسة والتيارات 

والحركةواالنتماء  االعتقاد   واضحة    والتفكير  ونبوية  تنزيلية  بنصوص 
بل  وصادحة  ةعوصاد حتى  و .  النقد  عن  الطرف  النبوي  االسالم  غض 

ثقافة  المجال لبروز  لللهي والنبوي والرباني رغم معصوميتهم وبذلك افسح 
لى بروز إبذلك    في الواقع االسالمي العام ممهدا  والتحاور  النقد والمحاججة  
النقد  النقد والعقالنية   الالعقالنية في    قد ال ي  ذالالتنوير  و والتصحيح  وحتى 

متمسكعن    بعضهحيد  ي مادام  االلهية  ذلك   بها   ا  مرجعيته  عن  يحيد  قد  أو 
للا   أمام  المسؤولية  االفراد   تعاىلويتحمل  وسالمة  امن  يمس  ال  كان  إذا 

النبوي    االسالمفأسس    والمجتمع.  انسانية حضارة  من خالل ذلك  في العهد 
و   متعايشة والتبادلية  والديناميكية  والتعددية  االنفتاح  ب اساسها    االبتكارسمح 

الديني   النص  يكن  لم  وبذلك  م  ال  إوالتجديد  والسلم   جا  نتِّ   التعايش  قيم  لكل 
هو الدين الذي يمتلك االصيل  االهلي والتسامح واالخوة االنسانية. فاالسالم  

التي لها قدرة على خلق مساحات وصيغ للتعايش الواثقة من نفسها و الفكرة  
ويمنع  المسالم مع بعضه البعض  السلمي المشترك بين كل مكونات المجتمع  

والمدمر  وقوع   القاتل  التنافس  من  النوع  المهلكة  ذلك  الناس والضغائن  بين 
المختلفة.   المجتمع  المميز في  في مكونات  التعايش  لذلك  دليل واضح  ولنا 

سالمية في ايران االسالمية وفي الود الشعوبي الموجود بين تجربة الثورة اال 
المتمذهبة غير  الواعية و الطوائف االخرى  شعوب  قواعد حزب للا في لبنان و 

المسيسة هناك وهذا نموذج لمقدرات االسالم االصيل على التعايش مع  او  
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 . والتضحية من اجل التعايش المتبادل خر بل والدفاع عنهاآل
بين اإلنسانية والتعارف بين الشعوب    النظائريةلى  إ  ىالسالم دعفا          

  الصيل  خرين والنابع من التمسك بالدينوالقبائل مع احتفاظه بتمايزه عن اآل
معتقد الباطل  صاحب ال احترام    وفي نفس الوقت موهدمهرموزه  وانتقاد الباطل 

ي عل ِّم معاملة    اسلوبو منهج حياة  بصفة عامة  الدين  ف.  خراآل  المتعايش مع
ومع   البعض  بعضهم  مع  التعامل  كيفية  ومع  خر  اآل الناس  من الكون  بل 

، تعالى إذ قال للا   .حافظا  لمكوناته ومعمرا  له  ومحتوياته  كل تفاصيلهحولهم ب 

ً  يَا أَي َها﴿ ن ذََكر  َوأُنثَى َوَجعَلإنَاُكمإ ُشعُوبا إِنَّ   ِلتَعَاَرفُواَوقَبَائَِل   النَّاُس إِنَّا َخلَقإنَاُكم م ِ

إِنَّ  أَتإقَاُكمإ   ِ َّللاَّ ِعندَ  َرَمُكمإ  َخبِير   أَكإ َعِليم    َ يحص    .﴾َّللاَّ االخو  فلم  االسالم  ة ر 
في   تتجسد  رائعة  انسانية  مخارج  لها  جعل  بل  فقط  العقيدة  في  االنسانية 

التعارف االنساني الذي يخلق التقارب والتبادل النافع. يقول امير النظائرية و 
السالمالمؤمنين االمام علي   و  أ لك في الدين    اما اخٌ الناس صنفان:  ”،  عليه 

ال  نظيرٌ  انسان  هكذا فإن  و   .“خلقلك في  لإكل  اخا  ذا  يكن  الدين لنا    م  في 
نظير الل  فهو  في  تحمِّ أ و   خلقنا  االصيل  بمعناها  الحقيقية  االنسانية  ل  ن 

االلتقاء مع  يمكن  ولهذا  به  نؤمن  الذي  الدين  قيم  قاعدة   ها الكثير من  على 
واسعة وقيمية  االسالمإو   ومتنوعة.  اخالقية  بقيم  المسلمون  استمسك   ذا 

ف  االصيل  المسلم سيدرك  وطبقوها  االسالم  حقيق  نيغير  ه و ِّ وسم  االصيل  ة 
الهادية   وطبيعته  القي  ألى  إونورانيته  الس  فضل  واحسن  يقول  .  لب  م  للا اذ 

َواحِ ﴿،  تعالى
األَلإ فِي  لَهُ  ء    َوَكتَبإنَا  َشيإ ل ُِكل ِ  َوتَفإِصيَلً  ِعَظةً  وإ مَّ ء   َشيإ ُكل ِ  ِمن 

ة   بِقُوَّ َمَك   فَُخذإَها  قَوإ َسنَِهاَوأإُمرإ  بِأَحإ الإفَاِسِقينَ  يَأإُخذُواإ  دَاَر  ف   .﴾َسأُِريُكمإ  إن وهكذا 

حيث  ا الخاص.  سوقها  لها  الكريم  وعد  الديان  اذا  أ القرآن   استمسك نه 
به  المسلمون   امرهم  اآلخرين    تعاىلللا    فان  اإلسالمبما  عن  سيميزهم 

بع الفاسقينيوسيكونون  دار  خصائص  عن  الصفوف   .دين  ستتمايز   وهكذا 
دين  قبِّ ي  و  على  الناس  و ل  بورااالسالم  المنحرفة  االديان  فان .  تصبح  وعليه 
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وعندئذ ستتمايز   تعاىل براز حياتنا متمسكة بما اعطانا للا  إاالسالم يطلب منا  
االنغماس  مجرد  ف.  بطريقة واضحة االخرى  الصفوف وتتضح مآالت العقائد  

على مجتمع  و المجتمع االسالمي  أز االسالم  تمي  حول  النظرية  مناقشة  في  
يجدي   لن  مسلم  وتمي    نفعا  غير  الحقيقي  االسالم  يوضح  بقية ولن  على  زه 

متمي ِّ  مجتمع  خلق  على  ومقدرته  مسبوق االديان  وغير  اظهر  ال  إ  ز  اذا   
التمي  و المسلم ذلك  والتماي  ن  بك  ز  االستمساك  عبر  القي ِّمة ت  ز  االسالم    ب 
القرآنو المذك  الرة في  يكون ذلك  الناس ال  إ  ز واضحا  تمي  . ولن  استمسك  اذا   

   ﴾.َسأُِريُكمإ دَاَر الإفَاِسِقينَ ﴿،  تعاىلاذ يقول للا  .  بالمنهج الديني المطلوب اسالميا  

ك  ﴿  ،تعالىيقول للا  كما   ت م سِّ ي   ف اس  ت قِّيم  إِّل ي ك بِّاَلذِّي أ وحِّ ر اط م س  ل ى صِّ  .﴾إَِّنك ع 
فقط التعارف مع الشعوب الخرى والتسابق ا  نَ االسالم لم يطلب مِّ وهكذا فإن  

أيضا   بل  التقوى  حركة  مِّ   في  به أخذ  أ  انَ طلب  واالستمساك  لدينا  ما   حسن 
 .ومبلغي دين   والتعارف بعد ذلك مع الشعوب االخرى لنكون حاملي رسالة

تداخل  الن إ فوإال    ز المنهج االسالمي عن غيره الن ذلك هو الذي يوضح تمي  
ا تداخل  االسالمي االصيل  الدين  بستمساك  المع اآلخرين من دون  سيكون 
كما نراه في مجتمعات اسسها االخوان المتأسلمون   من دون ضوابط ووعي

عن القيم العملية   االنجراف بعيدا  لى  إ  هذا  يؤديو والسودان  في دول كتركيا  
ك للذ باالسالم    مع التظاهر  للدين واالنغماس في مناهج حياة غير المسلمين

تركيا الترابي    االوردوغانية  تعطي  المزجاةمذجهانموالسودان  دين   ا  من 
و مختر   تقدممزيف ع  فتكريا  عراة للعالم    .  وشواطيء  مثليين  بينما    زواج 

والقتل   والعنصرية  والعرقية  القبلية  مظاهر  اشرس  للعالم  يقدم  السودان 
لى  إال عالقة له بالمجتمع الذي دعى االسالم االصيل  كله  وهذا  .  تهجيروال

م االسالم لنه ليس هناك حتر يجعل غير المسلم يبناءه. فاالسالم االصيل  
ليها  إن تلك القيم االنسانية التي تدعو  إانسان طبيعي ضد القيم االنسانية و 
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من خالل مجتمع االسالم االصيل. واذا   كافة شعوب االرض تتجسد حتما  
نعرف  أاردنا   فعلينا  أن  االصيل  لالسالم  العملية  التطبيقات  اقرب  ن  أين 
اليومإلى  ننظر   العالمي  الطاغوت  يعاديه  حقيقية  من  النواحي    معاداة  من 

يعاديه    ؟!العقائدية القرب  فمن  هو  العالمي  الحق.إ الطاغوت  طريق   لى 
يكن   لم  والسودان  تركيا  اخوان  من    جديرا  فإسالم  يوم  يكون   اليامفي  ولن 

    أبدا. الصيل اإلسالميمثل  ن أ جديرا  
االسالم  ل          دعى  اسس  يتكو لى  إالمسلمين  االصيل  قد  التعارف ن 

والتداول  و التعايش  و  والشراكة  من  لتكون  التواصل  الناس  بين  وسائرة  قائمة 
هذه الظروف مثل  النه فقط في  م  المسالِّ خر  و نبذ لآلأو تقوقع  أدون انقطاع  

دار رينا  سي    تعاىلالقرآنية التي تقول بأن للا  ية  معنى اآل  رؤية تجلياتيمكن  
لآل  .الفاسقين الفوارق  تتجلى  و حيث  واضحة  بطريقة  االستمساك عطي  ي  خر 
اآل  الصيل  باإلسالم ليقتدي  الجاذبة  المسلم  يضا  أخر  ثماره  اخذه   ، بما 

المسلم بقوة ويجعله منهج حياة وفي نفس الوقت يستمر    ،الموالي لهل الولية
لى عدم إوهكذا يدعو االسالم    . خرمع اآل  ومبادال    ومشاركا    تعارفا  وم   معايشا  

اآلو  أ التقوقع   اآلخر  االنساني  التعارف  لى  إيدعو  بل  م  المسالِّ خر  نبذ  مع 
يخلق االسالم التعارف . إذ  خالل ذلكله  واستعراض احسن ما في االسالم  

جميعا   الناس  بين  الحضاري  االنتباه  مع    والتقارب  على  تمايز  إالتأكيد  لى 
القِّ  النواحي  من  مع  مية ي  الصفوف  يعيش  فاالنسان  وتكون   نظيره.  االنسان 

واالخذ كافة   والتداول  والمناقشة  والمفاوضة  للتحاور  مطروحة  الحياة  شؤون 
تأتي   التي  المجاالت  كافة  في  العامة إ والعطاء  والمصلحة  بالنفع   ليهم 

 وفن التعايش الناس  ين  بالتعارف  الحوار و لغة    نتقن بين الناس حتى  المتبادلة  
اال عداء  يكون  وال  المسالِّ نسان  معهم  بسبب  لآلخر  بل  االعتقاد  بسبب  م 

 فحرية االعتقاد قد كفلها الدين االسالمي كفالة تامة.  .والظلم  االعتداء
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قد   تعاىلن للا  أالتي توضح  القرآنية  ن اآلية  أن يدرك الناس  أويجب           
الناس شعوبا   المتعايش.    جعل  التنوع    بشرية الفالوقبائل قد وضعت اساس 

ال   ا  واحد  و شعبا  أو ثقافات متجانسة  ألى هويات صافية  إتحول  تن  أيمكن  
فيه.   للا  قبائل  يجعل    تعاىل الن  واحدأالناس  لم  مختلفين   ةمة  جعلهم  بل 

يقول للا   اذ  ذلك.  ةً  ﴿َولَوإ   ،تعاىلليبلوهم من خَلل  أُمَّ النَّاَس  لََجعََل  َرب َك  َشاَء 

تَِلِفينَ  َواِحدَةً  كما يقول وقبائل    شعوبا    البشر  تعاىلفقد جعل للا    ﴾.َوالَ يََزالُوَن ُمخإ
أَي َها  ،تعاىلللا   إِنَّا   ﴿يَا  ً النَّاُس  َوَجعَلإنَاُكمإ ُشعُوبا َوأُنثَى  ن ذََكر   م ِ َوقَبَائَِل  َخلَقإنَاُكم 

أَتإقَاُكمإ إِنَّ  ِلتَعَاَرفُوا  ِ َرَمُكمإ ِعندَ َّللاَّ َ َعِليم  َخبِير   إِنَّ أَكإ وهذا الجعل سيستمر .  ﴾َّللاَّ
القرية الكونية ما تسمى ب  و ألى يوم الدين ولن يتغير تحت ضغط العولمة  إ
الن الشعوبية والقبائلية مزروعة في الفطرة والوجدان ي استعمار غاشم  أو  أ

و تقدم أ ا كلفه االمر  ممه   ليهما نزعا  إ  غير المعصوم  االنسانينزع  و البشري  
وهذا نراه واضحا في اليمين المتطرف الذي بدأ يظهر ليس فقط   ومدنيا    ماديا  

التي تدعي   الدول الغربية  ي دول كالهند التقدم بل أيضا فو مقراطية  الديفي 
هي أو التعدد الديني  و القبلية  ألذلك فان محاربة الشعوبية  وكبورما وغيرها.  

وحتى القبائل التي على حافة   . بمثابة محاربة الوجود البشري على االرض
للا   سيغيض  بل  تنقرض  لن  اسباب    تعاىلاالنقراض  و لها  انتعاشها  بعثها 

يم من قِّ ر ي  ط  أ  ن يبحث عن  ألذلك يجب على االنسان  .  خرى أ مرة    ووجودها
ف والتبادل والتعاون والتعايش بين الناس لتكون هذه العناصر خاللها التعار  

ظروف  في  خاصة  البعض  بعضهم  من  لينتفعوا  البشر  بين  عبور  جسور 
امكانتوف   فيه  والتعارف  يرت  والتبادل  التواصل  الثورة والتقارب  ات  بسبب 

والقبائلية   الشعوبية  واقع  في  النه  والتقنية  الدينية  الرقيمة  التي  والتعدديات 
 ةبرز واضح تس  “خير الناس انفعهم للناس”قيمة  ان  بد ف لى الإ ستكون سائدة  
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المسلمين   على  يستوجب  االصيل  ن  أوهذا  باالسالم  تدين  مجتمعات  يبنوا 
تسل  إيتسابقوا  و  واالخاللى  القيم  ساللم  الناس   قق  لينفعوا  والتبادل  واالنتاج 

 . جميعا  
وسلفيتهم وطائفيتهم  لقد شهد السودان في عهد االخوان المتأسلمين          

معهم   عهأالمؤتلفة  والعحلك  القبلي  التشرذم  والجهوي ود  والعنصري   رقي 
ن دل على شيء إنما يدل على أن دين إ. وهذا  والتفكك المجتمعي واالسري 

المتأسلمين   المؤتلفةاالخوان  وطائفيتهم  دينٌ   وسلفيتهم    ومفبركٌ     مخترعٌ   هو 
وكل هذا يدل على  .  الظروف الحديثة  فاقمهاتفاض القديمة  االمر ينتج    ومزورٌ 

معهم االخوان  أن   يأتلف  ومن  الدين   المتأسلمين  من  شيء  على  ليسوا 
هم    الصيل  لمن  إبل  و متداد  و   انقلب نكث  القبلية  وظلم  والعنصرية  أعاد 

الجاهلية   والطبقية  والجهوية  أخر إوالعرقية  مرة  الواجهة  بعد  لى  جاهد  أى  ن 
المسلمة بعد   ولم تتعافى المجتمعات  .من اجل ازالتها  وآله  هصلى اهلل عليالنبي  

 تعاىل   مر للا أمن هذه االمراض الجاهلية التي قطعت ما    بدا  أانقالب السقيفة  
ي  أ و وص  ن  والحسد    السقيفة   نشرتل  والحقد  والبغض  فراد ال  بينالكراهية 

والشعوبية   القبلية  الطبقية  والعرقية  واالنتماءات  تشكيل  ت  ق  م  أ في  واعادت 
 ونشرت الظلم المؤسس والممنهج. صورها 
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مام وهابية قرن  اجدار صد  مواليةالصوفية ال 
 الشيطان 

 
التصو  إ                    ثقافته هو  و ن في السودان  ف الموجود اآل ن  بكل 

  هلالتشيع ل إخفاء  من وراءها الصوفية إلى  حاولت  من مظاهر التقية التي  
السالمالبيت   على صيغة الوالء للنبي    ت زادن بعض الصوفية قد  أ  إال    عليهم 

بمؤمنيهم    “الصحابة”  هممن يسمونكل  مدح    عليهم الصلوات والسالمأهل بيته  و 
ومجرمهم  ومنافقيهم   ونطيحتهم  ومنحرفهم  الذي  أيضا  زترديتهم  هو  وهذا   

اصلهم من  ل هم    البرائي  اخرجهم  ي  م  البيت    الوالئيوحَيد  لهل  عليهم الصافي 
خطر  اإلسالمعلى    همخطر   وجعل  السالم من  يقل  وكذب  ال  السلفية   نفاق 

قد جاء نتيجة   “الصحابة”المدح لمن اسموهم    ذلكن  إ.  والوهابية واالخوانية
الوهابية   تأثير الثقافة االموية والعباسية وااليوبية والمماليكية والعثمانية واخيرا  

اولياءهم  واالخوانية   الخطوط المنشاريين  القتلة    منالمدعومة من  وكل هذه 
اليوم  الناصبية   وإلى  التاريخ  آثار  عبر  مسح  على  جاهدة  عملت  التي  هي 

ا المحمدي  للسالم  عفويا  الوالء  دخل  الذي  االحمر    الصيل  البحر  عبر 
الشمالية   الفاطمية  والغربية  والحدود  الدولة  زمن  نوعا  ذالو في  اظهر  من   ي 

النبي   بيت  لهل  السالمالوالء  المتأثر   يضا  أوجاء    عليهم  افريقيا  غرب  من 
لى السودان وهو االسالم إالدولة الفاطمية في شمال افريقيا  تلك  بامتدادات  

نه لم أحتى    عليهم الصلوات والسالمأهل بيته  ف سوى النبي و يكن يعرِّ الذي لم  
يعرف   من  يكن  والوهم  ياسر    أمثالمن    االخيار  "الصحابة"من  بن  عمار 

 رضوانوحذيفة بن اليمان وجابر بن عبدللا وسلمان الفارس واباذر الغفاري  
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روا و يتقهقأينقلبوا  الذين نصروهم وساروا على دربهم ولم    اهلل تعاىل عليهم امجعني
طريقو  أ عن  بيتهو النبي    يحيدوا  والسالم  أهل  الصلوات   نل   بدا  أ  عليهم 

وا اد  قد    همانمنهم  خيار  وحتى اال  "الصحابة"مثل اولئك    كان يعتبر  التصوف
الناس   حركة  في  و واجبهم  الدين  مع  تعاملهم  الدين  أ في  التاريخ هل  عبر 

وكان ذلك فرضا     عليهم الصلوات والسالم   أهل بيتهو لنبي  تهم لواليوالمتجسد في  
 .و نقاشأو جدال أو موضع مساومة أ  حد  أا  على  عليهم وليس منَ 

اصبح            ينزعون  و السودانيولذلك  غالبيتهم  في  من لى  إن  نوع 
الصلوات   أهل بيتهو يختزن في دواخله مواالة النبي    موبعضهالتصوف   عليهم 

البعض    والسالم يختزن  للنبي    معاآلخر  بينما  بيتهو المواالة  عليهم   أهل 
والسالم لمن    يضا  أ  الصلوات  االخيار.  واالهم التقدير  الصحابة  ن أ كما    من 

وكل   عليهم السالم  أهل البيتفي ثقافتهم العامة مظلومية    ون يختزنالناس  عامة  
السوداني الذي انتقل من ثقافته   روحيذلك افشل اختراق الوهابية للجدار ال

البحته   التصوف  إاالفريقية  ثقافة  يدرك  الموالي  لى  كان  بعض الذي  في 
الصلوات افضل    عليهم    بيته االطهار  أهلمقام اإلسالم الصيل ونبيه و جوانبه  

 .  والسالم
يدعونه            بما  عالقة  السودانيين  السالم  يكن  اسالم  أ لم  ابوبكر؛ نه 

   وأ  ،الظالم لهاو   عليها السالمفاطمة  سيدة نساء العالمين  على    ب الكاذِّ ي  المفترِّ 
يوم رزية   لهآو  لى اهلل عليهصالمطرود من بيت النبي    عمر بن صهاك؛  اسالم

حمال    ،أو إسالم عثمان بن عفان،  عليهم السالم  العترةالمهاجم لبيت  الخميس و 
ونع أ الخطايا  بني  اليهود    ،ميةثل  مع  كوكب  حش  في  اسالم   وأ المدفون 

و المفترِّ  السرحي  ابي  ابن  عبدللا  الطليق  السودان غازيا    ؛الكلب  دخل    الذي 
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وفقا    وفارضا   والنهب  والسلب  والرق  والعبودية  الغزو    للضرائب  لثقافة 
وسار  واالهم  ومن  السقيفة  اقطاب  نتاجات  بها  اشتهرت  التي  واالسترقاق 

نهجهم وانتهج  دربهم  االوائل  على  الدواعش  االسالم والجدد   من  فذلك   .
يحمل  المزيَ  وهو  انتشر  الذي  والمفبرك  مجرِّ ف  ارث  نفسية  من  انبثقت  مة 

ن الشيطان قر وارهاب  ظاظة  فو   عليهم السالم الهجوم على بيت العترة  قيفة و الس
السقيفة واجندتها  النجدية  الوهابية  والتيمية و  ثقافة  الذي يستقي من  وتطرفها 

قسَ   وممارساتها الناس  التي  وعجم  لى  إمت  وأسود  عرب  حنابلة  و وابيض 
لى قيام يوم إ  مختلفين ومتعاركينووهابية وإخوانية  واحناف ومالكية وشافعية  

المنقلبالدين من   مستبصرين   في وسط  لن يجد مكانا    . فمثل ذلك اإلسالم 
كوامن عقلية تهوى الحرية والنقاش والمنطق وال تتواني    لهمصوفية و   أصول

ي  م مستبصرون لهم ف . فهف االمرمهما كل  التاريخي  الخاطىء  عن تخطئة  
ال وهي خط أاتكاءة عقائدية يثق فيها    م انبثقوا من بيئة صوفية ولهمجوهره

حدث في    الذين لم يختلفوا ولم يتعاركوا ولم يتقاتلوا كما   عليهم السالمالبيت    أهل
وكانوا على  دوا مختلفين ومتقاتلين ومتعاركين  لِّ ياءها الذين و  لخط السقيفة واو 

عليهم  البيت    أهلبينما ظل خط  شفاة حفرة من النار وعادوا اليها مرة اخرى  
الشعب  إن  بالحق والمضحي من اجله.  ح  والصاد  عهو الخط الصاد  السالم

ت  أدرك  يالسوداني   ما  بالسلفية  سم  ن   جسامأهي  واالخوانية  الوهابية  و ى 
وال   أخيرا  هم بذلك  وا  كما اقر  لخدمة اسيادهم في الناتو  لغراض جيوسياسية  

ول الحقيقي  اإلسالمي  بالدين  لهم  مزيَ   ذلكعالقة  بإسالم  ومفبر  نعقوا  ك ف 
على  ي  ودموِّ  تأثير  لهم  و فكان  الت الجهالء  الدهماء  والفاقد  عليمي  والبسطاء 
ليست لها    أصال  أو االخوانية المنافقة  لوهابية  ن اأكون  ر الذين ال يدربوي  والت

هات الناصبي ابن تيمية ر  نشأت من ت  . فقد  عالقة بالدين المحمدي الصيل
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النبوية لسنة  ر لالمزو ِّ الكاتم للحق بصفة عامة و التشبيهي والتجسيمي  الحنبلي  
وقد ادركت الشعوب    عليهم السالم والناكر لفضائل وحقوق العترة    بصفة خاصة

حسن البنا  بينما نشأ  مدى دموية وارهابية ابن تيمية ومن اتبعه من الوهابية.  
قطب   حركية    الحنبلي  ماأصلهمن  وسيد  تقمصا  وصولية لكنهما  هالمية 

  ي تدرك غالبية الشعب السودانولذلك    .وهي تتقزز  ولفظتهاجربتها الشعوب  
الصوفية  أ تيمي وهابي  أ كثر رحمة مما  أن اصولهم  تيار سلفي  عتراهم من 

ن أ . وبجهد بسيط يمكن للصوفي  السقيفة  قطابأدموي فظ وغليظ ك  واخواني 
  .ايضا   عداءهممل لهل البيت عليهم السالم ويتبرأ من ا كا لى مواليإيتحول 
 انها ستظل جدار صد امام ال  إهات النزعة الصوفية  رُ وبالرغم من تُ            

الخط الوهابي السلفي السقيفي الصارخ الذي يحاول تضليل الناس وابعادهم 

اقرب  هي  الصوفية  وتظل  األصيل.  المحمدي  الدين  طريق  من  اكثر 

الذين قال فيهم   عليهم السالملى طريق العترة  إى االهتداء  لإالحواضن البشرية  

وآلهالنبي   عليه  اهلل  مسند    صلى  في  هو  حنبل  السلفية  كاهنكما  بن   احمد 

تارك فيكم خليفتين: كتاب للا حبل ممدود ما   إني”  ،وصححه كاهنهم االلباني

واألرض السماء  األرض  بين  إلى  السماء  بين  ما  أو  بيتي، ،  أهل  وعترتي 

عليَّ  يردا  حتى  يتفرقا  لن  الطرق “ .الحوض     وإنهما  اقطاب  ندعو  ولذلك 

الواعية   وقواعدها  الحقيقة أالصوفية  سيجدون  النهم  الموروثات  تراجع  ن 

السالموسيوالون العترة   السالمالعترة      وسيتبرأون من كل من ظلم  عليهم   عليهم 

  و آذاهم.أ

لكن هل و  عليهم السالمحب أهل البيت  تا  هن مجتمعاتنا ا  عيدَّ تولألسف             

دعاء الحب للنبي وعترته إد  الن مجرَّ شيء؟    عليهم السالمأهل البيت    منا منتعلَّ 

ً   عليهم الصالة والسالم ليس الحب الذي أراده لنا الشرع أللذمة.    ومبرءاً   ليس كافيا
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االتباع؟   هو  القرألهم  يقل  ُكنتُمإ ﴿  ،الكريمن  آ لم  إِن  فَاتَّبِعُونِي  قُلإ   َ َّللا  تُِحب وَن 

ُ َويَغإِفرإ لَُكمإ  بِبإُكُم َّللا  ِحيم   ذُنُوبَُكمإ  يُحإ ُ َغفُور  رَّ قول القرآن على لسان ال يأ  ؟﴾َوَّللا 

بإتباع   صلى اهلل عليه وآلهلم يأمر النبي  أ  ؟﴾﴿أَنَاإ َوَمِن اتَّبَعَنِي،  عليهم السالمالرسل  

في كتب ومستفيضة    القرآن وعترته من خَلل نصوص صريحة وواضحة

صلى لم يأمر النبي  أ؟  وليسوا بأهل سنة بل أهل بدعة  نةس  أهل  نهم  أمن يدعون  
وآله عليه  والسالم  بالتمسك بالقرآن وعترته  اهلل  الصالة  وجعلهما حبَلن ال   عليهم 

الحوض  بداً أينفصَلن   يردا عليه  أن  فكيف  ؟  حتى  ونحن ال بِ نتَّ نستطيع  عهم 

كيف   شيئا؟  عنهم  أن  نعلم  نوالي    عهمبِ نتَّ نستطيع  وظالميهم أونحن  عداءهم 

فوالمتآمرين  والكاذبين   فإن  عليهم؟  االمر  حقيقة  بوصية   االمةفي  تعمل  لم 

وآلهالنبي   عليه  انغمست هذه االمة في الترضي على أعداء النبي بل    صلى اهلل 

فكان هذا الوبال والخزي المقيم الذي نعيشة في كل    عليهم الصالة والسالموعترته  

حياتنا.   من  جنبات  الواعين  ندعو  العادةألذلك  الصوفية  الطرق  قراءة   هل 

ليرجعوا   الذي كان إالتاريخ والنصوص بطريقة علمية ومعرفية  لى اصلهم 

كما هو الحال في المجتمعات الصوفية   عليهم الصالة والسالم  وعترتهمواليا للنبي  

في نيجيريا وبقية دول غرب افريقيا التي تشهد رجوعاً واسعاً إلى والية أهل 

السالم  البيت ندعوهم  .  عليهم  تكوإكما  حركة لى  لمواجهة  عريضة  جبهة  ين 

 االجيال الناشئة والمنتظمة في منظومة التعليم الحالية ووهبنة وتهبيل  تسليف  

والمفبركات من الكاذبة   باالكاذيب والترهات  الدينية  تمتليء مناهجها  والتي 

ضالة وذلك من اجل ومالكية  لى وهابية وسلفية  إاجل تحويل االجيال الناشئة  

الموالي   التصوف  السودان  اقتَلع  ينظر من  فمن  ونهائيا.  ممنهجاً  اقتَلعاً 

كم إواحدة  نظرة   يرى  المدارس  في  الدين  مناهج  صفحات  من  صفحة  لى 

يهدد والكذب  التزوير   وهذا  النشء  عقول  في  الجارية  االصنام  وصناعة 

السوداني ويحوله   احد.   فيه  لى مجتمع نجدي ال رحمة الحدإالمجتمع  تجاه 
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ي والمنات حيث  الطلقاء  عن  االطفال  والناكثين  علم  والمنقلبين  من أ فقين  كثر 

والسالملنبي وعترته  مهم عن اتعل   ومن واالهم من المؤمنين الذين   عليهم الصالة 

وعترته نبيهم  طريق  عن  ينتكثوا  ولم  بالعهد  والسالم  اوفوا  الصالة  حتى   عليهم 

ذلك   عم و  االطفال  يتم حشر ترهات مالك بن أنس في عقولكما    اتاهم اليقين.

ي! فكيف يكون من يتبع مالك بن أنس سنيا ومالك بن لمجتمع انه سن ِ يدعي ا

ة النبوية وضارب لها بعرض الحائط؟ هل يعلم كهنة المنبر  ن  للسُ   انس منتهك  

؛ وهو  ن الليث بن سعدفي السودان وواضعي المناهج الدينية في المدارس أ

مسألة كلها أحصيت على مالك بن أنس سبعين  ” ،قال  أعلم من مالك بن أنس،

لسُ  النبي  ن  مخالفة  فيهاة  مالك  قال  في “برأيه مما  المنبر  كهنة  يعلم  هل  ؟ 

أ المدارس  الدينية في  المناهج  ابي ذئب قد اصدر   نالسودان وواضعي  ابن 

ة النبوية وضربه ن  فتوى استتابة مالك بن أنس بسبب انتهاك مالك بن أنس للسُ 

يتفق أحمد ألم  الحائط؟  النبوي بعرض  السلفية،بن حنبل  للحديث  مع    ، كبير 

بن الجوزي مالك بن أنس إلم يدين  أبن أبي ذئب في ذلك؟  إتلك الفتوى ويؤيد  

لرأية  إبسبب   الفتوى وفقاً  ندَّ ن  لسُ امعارضة  ودمانه  النبوية؟ فكيف  بأننا ة  عي 

نتَّ   ُسنَّة سُ بِ ونحن  أننا  ندعي  كيف  أنس؟  بن  مالك  الوهابية نَّ ع  نتبع  ونحن  ة 

وتمتليء صفحات كتبهم بفتاوي   تعاىل يه للا  والتيمية التي تؤمن بتجسيم وتشب

يحتاج   فاالمر  ولذلك،  الدماء؟  وسفك  والتدمير  منهجية إالقتل  مراجعة  لى 

المجتمع  وعلمية   افراد  عقول  في  حشره  يتم  الدين لما  إلى  نرجع  حتى 

وآله لنبي  ا  تي توالي اْلسَلمي األصيل. ويمكن أن يكون للصوفية ال عليه    صلى 

السالمبيته  وأهل   ومخاطبة   عليهم  المراجعة  هذه  مثل  انجاز  في  كبير  دور 

البيت   أهل  إلى  بالتشيع  اصلها  إلى  والرجوع  المراجعة  بتلك  عليهم قواعدها 
المجتمعات الصوفية في غرب افريق  السالم الكثير من  يا التي  كما حدث في 

 رجعت إلى اْلسَلم األصيل بأعداد مجتمعية كبيرة وضخمة.
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التي حكمت السودان لثَلثة   ت عصابة االخوان المتأسلمينوقد عمل           

مون خوان المتأسلمين يعل ن االتسليف ووهبنة الصوفية أللى  ع  عقود عجاف

والوهابية  أ  جيداً  السلفية  والمعاصرينأن  القدامى  للظالمين  والًء  أنهم و  كثر 

الموثوقون لحراسة منظومة الظلمرَّ الحُ  والقبلية   والنهب والسلب والفتنة  اس 

والعرقية السودان.  والعنصرية  في  اسسوها  كانت    التي  هي بينما  الصوفية 

من كل السودان في روح وحدوية والقبائل    األعراقهر فيها  صانت تن التي ك

وها  التي تبن  د  ق تسُ ن سياسة فر ِ أأدركوا  خوان المتأسلمين  اال. إال أن  خالصة

يمكن   عمن  أال  لذلك  لهم  الصوفية  سلفية إوا  د تنجزها  بدوائر  اختراقها  لى 

بالطريقة  لتفكي   ووهابية البلد  والوبالية  ك  رأيناها  آثارهاالتي   الوخيمة  نرى 

   .لى يومنا هذاإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د.عبدالرحمن يدي     بالماضيربط الحاضر لمواضيع ت تناول فلسفي  ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيم االخوان عهد  95
 

 

 

 القومية واليسارية الفاشلة
 
 

وباال                       القومية  الدعوة  نشأت    كانت  التي  المجتمعات  على 
وباال   كانت  بل  الحديث  العصر  في  منذ    فيها  الناس  ابن أن  أعلى  حياها 

حيا  أ مت تلك القومية التي ب. فقد قسَ العهد السقيفي المنقلِّ بدايات صهاك في 
نبي  اجتهد وجاهد  ن  أابن صهاك شجرتها الملعونة المسلمين وشظ تهم بعد  

وآلهالرحمه   عليه  اهلل  القومي  توحيدهمفي    صلى  للحس  لبي  السِّ الثر    وتحييد 
واموالهم  .  لعرقيوا واعراضهم  حياتهم  من  الناس  دفع  مهر الوقد  ذلك ل   ا  كثير 

القومي   قيم الصهاكي  والعرقي  التشظي  اركان  هدم  منه  القصد  كان  الذي 
واشعال نار الحس القومي بين   اإلسالم في مجال التعارف واالخوة االنسانية

فقد كانت خطة ابن صهاك    .ى عن االسالمميات االخر و وابعاد القالمسلمين  
ت االسالمي  مناالخرى  والعرقيات  القوميات  نفير  هي    االصيل   الدين 

خذها ابن ا من الخطوات التي اتحوقد كان ذلك واض   .وابعادهم عن اعتناقه
ادخ مثل  تطبيق  اصهاك  وعدم  المالي  التفاضل  على  يعالشر العقوبات  ل  ة 

أخرى. على  وتطبيقها  محددة  محاربة   قومية  اجندة  من  جزء  هذا  وكان 
بصفة خاصة ابن صهاك  اقطاب السقيفة بصفة عامة و االسالم التي انتجها  

   نفاذها.إعلى    واوعمل
 النتاج   ة لى ادا إقوميتهم  ل القوميون  أما في العصر الحديث فقد حوَ          
من له   مزيد  القومي  فالفكر  والخراب.  والدمار  واالستبداد  والقهر  التسلط 

حقق ين  أدون  ت. وقد هدم نفسه بنفسه  ال  كله عِّ في الحقيقة    هو   بل   تهال  عِّ 
قدر  كانإبل    .هيل إدعو  يمما    ا  بسيط   ا  ولو  القومية  دعاة  الجهات    اكثر  وان 

واالهوال.    انتاجا   والحروب  واالختالف  والتشرذم  التفتت  شيء  لعوامل  وهذا 
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ولِّ طبيعي ل ابن صهاك.  ي  ن  االيام  هم هو  يوم من  في  العروبة  كانت  فهل 
يحن   حتى  ظاللها إ  جامعة  تحت  يجتمعون  كانوا  من  لها ظٌل    ليها  كان  لو 

على شفاه   بل كانت دائما    فالعروبة لم تجمع الناس في يوم االيام  !؟صال  ا
. الن لى كل االنسانيةإمنها بدين قي ِّم    تعاىلحتى انقذهم للا    حفرة من النار 

لو حاولت حقا   ت  أ  القومية  الناس  حيِّ ن  نفسها وتجمع  حتاجت المثال  إا  م  ل  ي 
يحيوها. اذ   من الجرذان وقتلة شعوبهم لكيميشيل عفلق واتباعه الموهومين  

االي  يوم من  في  العروبة هوية  تكن  كانت  لم  بل  االزل  ام  لقبائل    منبعا  منذ 
لى  إووصلت  تفه االسباب  ولوالعذاب  سوء الحروب  البعض  مت بعضها  اس

 . االسالم وازال جاهليتها التي كانت عروبية بامتيازحافة حفرة النار فانقذها  
كان عروبية    تحيث  جاهلية  بامتياز  الجاهلية  العروبية  في  بامتياز  وكانت 

خصا  توليسخصائصها   ذلكفضل  اص  ئلهما   االسالم   جمعهاحتى    من 
 . تحت مظلة االخوة اإلسالمية

النه   بنفسه  العقل القومي قد انتج عوامل فشله وانهيارهإن  فولذلك            
ت  ال  إلم يتكيء    اصال   امثال الجرذ  هات واكاذيب صاغها  ر   على  وحقنها في 

صدام   صبحة  المقبور  يتميزون  ضِّ لي  بن  من  بها  الل  وفقدان   رؤوسبخواء 
الصحيحة على    حاولوعندما    .الوجهة  عفلق  المعتوهين  امثال  من  جمع 

منه    ى لإ بمكر  رجع  فإنه  حوله   وفلسف  قول  تضليلية    بعادا  أاالسالم   بلحن 
متجاهال  منافق   والعرقية  العنصرية  دعوته  سوءة  بها  التركيبة   ليغطي 

تكون من عرقيات شتى  والتي تبرمتها  المتداخلة للسكان في المنطقة العربية  
وغير   خرافيا  و   خياليا  وبذلك اعتمدت القومية المنطق االختزالي فكان طرحها  

بل   في  و منطقي  تطبيقه  يمكن  ال  واقعأدوغمائي  ب  . ي  يؤمن  الدعوة ولم 
التي لم تجد   المفككة   سربناء ال  أ و   اذ اآلفاق وناقصي العقولذَ اال ش  القومية  

الفكر القومي قد هوى   ولذلك فإن.  مكانا  في حياتهم وتربيتهم  والخالق الروح  
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الشام   في  منبعه  في  و وهلك  عامة  و العراق  بصفة  خاصة  باقي  بصفة  انتج 
من خالل الحزاب المشبوهة التي تتفرع منه في بالد   عوامل فشله واخفاقاته

كالسودان بالعروبة  لها  عالقة  عربي  ال  قومي  السوداني  يجعل  الذي  فما   .
عقل خبالة  ل  سوى  المدعين  تفكيرهلعروبة  قومييه  وهشاشة   موسطحية 

الذي يشعر بالنقص مقابل هويته   موخراب ضميره  موبالدة وجدانه  ممحتواه
 ؟ الصافية االفريقية
لى وحدة عربية حتى يحشر عفلق االسالم في  إ  تعاىل فمتى دعا للا           

ة اع عفلق سوى الجاهليتبة؟ وبالفعل لم ينتج الَ ضِّ ترهاته العرقية الضالة والم  
سوى مع اعداء االسالم من    ف اتباع عفلق الحقا  التي ازالها االسالم ولم يأتلِّ 

ضد والخوانية المنافقة الوهابية والسلفية التيمية الدموية  و بقايا اليسار الفاشل  
للدمويين من اجل    كل من حاول التمسك باالسالم االصيل فكان ذلك ائتالفا  

نتيجة النتاجهم ن انهارت  أبية قائمة على ارجلها بعد  ئجعل مشاريعهم الخرا
الجاهلية  ل مظاهر  العراقو كل  في  العالم  شهدها  التي  واالماكن   الدموية 

يدا   القومية  فيها  امتلكت  التي  القول  داعمة  االخرى  يمكن  بل  القومية أ.  ن 
م جزء من منظومة  قه من ه  ق وقد سوَ مستحيل التطبي  الهائيا    كانت برنامجا  

ويسارية  وتضليل  لهاء  إ وعنصرية  وعرقية  قومية  ببرامج  االسالمي  العالم 
اجل   من  االجندات  الكئيب  بقاءها على حالها  إويمينية  تنضج طبخة  حتى 

صفقة قرن جديد يسوم فيه   مرحلةز ل جهِّ االجنبية االستعمارية والتي كانت ت  
العالم االسالمي سوء  ودواعشه  مية  االستعمار الحديث بقيادة الصهيونية العال 

بعد   الداعشية  . وبالفعل فقد خمدت التنظيمات القوميةالخرابدوام  و   العذاب 
وخبأ ضوضاءها واصبحت تصيح إبن صبحة  العراق  وجرذ  سقوط طاغية  

كانت   التي  االجندات  لصالح  اختفاءها  عملية  لتمسرح  السراب  خلف  من 
 .  منذ تنشئتها ونشأتها تعمل من اجلها 
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فإ          تنتج  أن  في حقيقة االمر  وال   ساميا    فكرا    بدا  أية دعوة قومية ال 
ثار االطروحات  آولقد رأينا    مقبوال    وال تهندس مستقبال    محمودا    تصنع واقعا  

كالعراق التي عبأ الجرذ المقبور ارضها    القومية على البالد التي جثمت فيها
. فقد  سحلة الكيميائيةبال  قصفهم و   ء ودفن الناس فيها احيا   بالمقابر الجماعية

ل  ةالقوميالدعوات    ترجع أ القهقري  العراق  وخاصة  العربي  نها  المشرق 
تتقدم   التي  الشعوب  بينما نجد  افكار عرقية  هي في جوهرها  اعتمدت على 

كما  ودينيا    ثقافيا  ثرية  و   عرقيا  و   قوميا    متنوعة الناس  القوميون  استعبد  فقد   .
االتحاد السوفيتي والدول التي سيطر رأينا في العراق مثلما فعل اليسار في  

 .ق اوروبا وشر  عليها مثل اثيوبيا
الوهمية           بدعاياتهم  ونعقوا  واخابيلهم  بترهاتهم  تعلقوا  فالقوميون 

بالو  للبالد إ ي  سعتظاهروا  وهالك  دمار  من  ذلك  كلف  مهما  تحقيقها  لى 
يعلمون   وهم  يشغِّ إنهم  أ   جيدا  والعباد  اجندة نما  تنضج  حتى  الناس  لون 

المشاريع  اولياءه ذات  الجديدالصفقوية  م  القرن  مع  القرن الالحقة  ؛ 
النتاج  الصهيوداعشي فكان  الهو  .  المدوي  القومية السقوط  الدعاوي  قطاب 

تتحملهألم تستطع حفرة تحت االرض    نالذيو  تلك   رووان  أبعد    من  ظاهر 
فلفظت    وجورا    المقتولين ظلما  االحياء  االرض من دماء االبرياء ودفنوا فيها  

قائدهم   ليلقى الجرذ بن صبحة،    ؛الوحدالمبجل وزعيمهم  الضرورة و الحفرة 
بجدارة يستحقه  الذي  االرض  مصيره  وال  السماء  عليه  بكت  من فما  الن   .

ن يستعدي االمم االخرى المجاورة ل ن  أيجب عليه  ة ال  م  أن يوحد  أيحاول  
يأ   التي  يأحاول  مته  الو  أوحدها ال يمكن  ن  التعامل  بمنأى عن    يد ِّ ن تكون 

االمم    تبادلالم القول  واالقوام  مع  ويمكن  التي  أالمجاورة.  القومية  الدعوة  ن 
من الفاشية التي لم ترحم   انتهت مع انتهاء الطغاة المتشدقين بها كانت نوعا  

العرق   في  يخالفها  السياسة  أمن  ايران أو  مع  حربها  فكانت  ذلك  غير  و 
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بالكيماوي  االسالمية   شعبها  للدول و للكويت    ها واجتياحوقصف  استهدافها 
و  بل  لأالعربية  بالقومية  المتشدقين  قصف  االن  لم السرطاني    يسرائيل لكيان 

اتخذها دعال  إيكن   القومية  ا  حركة دعائية صراخية  بالتنسيق مع اسيادهم ة 
الصهيونية   بعد  آفي  من  وجودهم  لحظات  الحتميأخر  بسقوطهم  تيقنوا    ن 

من اجل    الجهالء فقط   فيما بعد   تضلل لتصرفات مسرحية    حتى يكونوا رموزا  
 .  تعبئتهم في بوتقاتهم القومية الضالة

العربية كانت            بالقومية  المتشدقين  التي  فتر الاقتم  من  ففترة  يمر ات 
اسوأ من تجربة الحكم الفرنسي    القومية  بها العالم العربي. بل كانت تجارب

الفاع  كان  الجزائر  في  هناك  الن  ومآسيها  دماءها  بكل  مستعمر للجزائر    ا  ل 
يد    واجنبيا   االسالم  ولم  العروبةأعِّ  انتاج    و  من  القومية  مآسي  كانت  بينما 

بها والمتشدقين  الكاذبة  اربابها  الحقيقية  وبعروبتهم  المأساة  تكمن  وهنا  ن أ . 
اليوتوبية  نظره  وجهة  على  اعترضت  النك  معك  الوحدة  يطلب  من  يقتلك 

الوحدوية ارهابا    فانتجت كل المدمرة والقاتلة    رهاثت آاستشرى ودخل  دعواتهم 
الدعوة القومية   ثارآاصبحت  و بل  العالم العربي  نَكست آثاره  و بيت في العراق  

اذ لم يركن .  بن صبحةا  الجرذ المقبوربعد اقتالع طاغية العراق    اكثر دمارا  
مشرو  وفشل  المدوي  لسقوطهم  القومية  التضليليعدعاة  انطلقوا   هم  بل 

كانوا   من  مع  ويأتلفون  والنسل  الحرث  السلفية   ظاهريا  يدمرون  من  ضدهم 
من اجل استعادة سلطتهم القومية الفاشلة التي  واالخوانية المتأسلمة  والوهابية  

.  بقية االعرابرهم بوحدة مستحيلة مع  كانت تمتص دماء وقوت الناس وتخد ِّ 
 بتهميش العقل والوعي لذلك لم تنتج سوى ال  إ  فدعوة القومية لم تزدهر اصال  

الوحشية الغابية التي زرعت الدماء ولم تحصد سوى الهياكل العظمية على 
اوصلت   بما  االرض  وتحت  إسطح  وتجويع  حصار  من  العراق  شعب  ليه 

لشعبسطح   جماعية  مقابر  من  حفرته  بما  والشعوب    العراق  االرض 
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والوحشية واالرهابية للزمرة    ناتج من التصرفات البربريةوكل ذلك  المجاورة له  
العراق   حكمت  التي  وظ  و نذاك  آالمتعجرفة  والوحدة التي  القومية  دعاوي  فت 

العربية فقط كاداة للقولبة والنمذجة واالخضاع والهيمنة واالحتواء واالستبداد 
ه  والبطش الذي سحق المجتمع تحت سلطة   القائد الضرورة والزعيم من سَمو 

الهمام   والبطل  الملهم  االوحد  النرجسي ذو  والقائد  تعلق    القاتل  الخبل  الذي 
والخراب   والدمار  الويالت  المجاورة  والشعوب  شعبه  فاذاق  فارغة  بادعاءات 
والفقر النه قاد البالد بطوباوياته والعقالنياته نحو الهاوية ومازال الكثير من 

وك القميء  العهد  لذلك  يصفق  والخبل  عقل مخلوقات  نهم  أالهبل  دون    من 
بدا  أالذي لن يأتِّ    “في انتظار قودوت”  يشاهدون مسرحية صمويل باكيتو 

لهم  ن  أبالرغم من   القومية فشلوا حتى في توحيد بالدهم فكيف  ن أ اقطاب 
قبائل    شعوبا  بدعوة قومية  يوحدوا   تتكون من  شتى واعراق وقوميات  مختلفة 

المحيط  بين  االرض  على  تعيش  شتى  ومذاهب  متنوعة  وسحنات  مختلفة 
الف  وا القوميون  انتج  لقد  بل  بلخليج؟  الوحدة  إرقة  االحزاب فأسم  صبحت 

 خ الفرقة والشتات واالختالف. القومية اجسام تفر ِّ 
ف          االمر  حقيقة  القومية  إن  ففي  والناصرية  االحزاب  قد كالبعثية 

وتحولت   الواقع  ارض  على  الغامها  القومية تلك  انتجت  والكيانات  االحزاب 
لى مراتع النتاج التشرذم والفرقة والشتات والفتن ليس فقط في السودان بل  إ
كما    يضا  أ برمته.  العربي  العالم  السودانغالبية  ن  أفي  تلفت    يالشعب  لم 

اليسارية   الحزاب  القوميةأ نظره  شعبية   و  قاعدة  االحزاب  تلك  تكتسب  ولم 
الذي  المريع  ل النقص  كمِّ ن العروبة ت  أمن يشعر  ليها  إبل انضم    بدا  أواسعة  

عيش تن طبيعتها العلمانية تسمح له بان يعيش في وسطها كما  أيشعر به و 
للنص الذي تم حقنه به    . فالقومي واليساري السوداني ظل فقط مقلدا  االنعام

ت جدارته ثبِّ ن ي  أو  أ لواقعه الخاص    فكريةلذلك لم يستطع انتاج خصوصية  
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ون به بل  اختالفه عن منشأ الفكر المحق  مالمح خصوصيته و الفكرية بإنتاج  
ن يشم غيرها. أمحددة ال يعرف  ظل ككلب بوليسي دربوه على شم تركيبة  

ك   القوميف يعتنق  د  افرامن  حد  واهو   طة محنَّ ال مومياء  بال أشبه    اً أفكارالقطيع 

ويحاول   فيهايطوف حولها  الروح  الصنمية وهذا ضرب من ضروب    نفخ 

خواالرتهان   أن  مهترئة  يةبش ألفكار  كما  على  .  يدل  القوميين   نأهذا 

التبشير  ساريين  والي ابعد من  حقنهم به ونقل    بما تمالغبي  لم يكن لهم هدف 
لآلخرين وعفلق آبأن  واالدعاء    جرثومتهم  ولينين  ماركس  في  المتمثلة  لهتم 

في التجربة   ذريعا    . لذلك فشلوا فشال  ما زالوا احياء يرزقون   وصدام وناصر 
السودانية للا   السياسية  يحمد  سليمة  فطرة  ذي  ذلك   تعاىل   وكل  فشلهم  على 

القوميين  لحكم  المدمرة  اآلثار  رأى  حكمتها    واليساريين   لنه  التي  البالد  في 
ال من ال إن يجربهم مرة اخرى  أ وال يمكن    اليسارية  و أتلك االحزاب القومية  

 .  عقل له
ببعثييه            واليساريون  غارقين   وشيوعييهوناصرية  فالقوميون  وغيرهم 

بأوهام لتضليل البسطاء    مازالت تتعلقالتي    بةالكاذِّ   في تهويماتهم النضالية
آلة لتدمير كانت  جثة فكرية هامدة والبعثية    اصبحت  قد  لشيوعيةاوالسذج. ف

م الرجعيون . فماذا قدَ  الهزيمة لشعبهاال  إلم تنتج  والناصرية    ن حولهاذاتها وم  
وى مضغ نفس العلكة  د على الساحة سجد  وناصريين  من قوميين ويساريين  

تعد قادرة   مولوال تقبل حتى عاهرة على مواصلة مضغها  التي فقدت طعمها  
ال عقل    ن الذيوالدهماء  الهوام  و سوى الخبل    ي قاعدة شعبية لهمأعلى جذب  

والشيوعيون وين  ي ليها القومإ. وأية عدالة وحرية ومساواة تلك التي يدعو  مله
للبعث   المنتسبين  بالدناواليسار    والناصرية امثال  القِّ في  فهذه  تكن  ي  ؟  لم  م 

والناصرية   جزءا    اصال   للبعث  المؤسسين  ايديولوجية  صميم  والشيوعية   من 
 ق. فتعل  ليهمإوحتى اذا نعقوا بها فقد كانت فقط لجذب السذج وفاقدي العقول  

القيم    واليسار  والناصريةلبعث  ا كذبا  بتلك  يدعونها  لدغدغة فقط  كان  التي 
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  يمارسون من خالله كذبا    ف وكاذبق مزي  هو تعل  الجاهلة و مشاعر الجماهير  
سوءا  أليس    ونفاقا   ونفاق    قل  كذب  القِّ االخوان  من  فتلك  يم  االسالمويين. 

من   تخرج  والناصريين  عندما  البعثيين  تخرج  افواه  فإنها  مبتذلة والياسريين 
ن يتحدث عن مثالية في  أو ناصري  أوفاقدة لمعانيها. فال يحق لقومي بعثي  

المنظومة   وبربرية  وفشل  وسادية  فساد  العالم  رأى  وقد  السياسي  طرحه 
الذل  السياسية   سوى  شعوبها  تورث  لم  والتي  ومصر  العراق  في  القومية 

. اذ لم تر الجماهير والهزائم والخراب  والخراب واالنتكاسات  والبؤس والهوان 
والقتل   والعنف  الدكتاتورية  سوى  والناصرية  البعثية  المنظومة  عايشت  التي 

البعث وهجوم  نقد  فان  وبذلك  الحياة  مناحي  كل  في  والفشل   ين يو والهزيمة 
السودان  االسالمويين  على    الناصريون و  فشلفي  على  هم  بسبب  هجوم  هو 

هم   حققوه  للقومي  ايضا  فشل  ليس  وبذلك  االسالمويين  قبل  مميزة  ين بجدارة 
  ذريعا    فشلت فشال    ا  يضأ  من حق على مخاطبة الجماهير ببرامج قومية النها

ذا وصلت  إسوى مزيد من الخراب    للجماهير شيئا  الدعوات القومية  لك  توال تم
ال التلك  قددعوات  ال  الحكمإ  تعاىلللا    رقومية  و لى  االمر  .  في  ن أالغريب 

يتعلقون  القوميين   والناصرية  مازالوا  البعثية  و بمسمياتهم  علني  بجرأة بشكل 
سمحت  هي التي  ن البيئة السياسية الجاهلة  أك الحصيف  درِّ سمجة وي  و وقحة  

باهظا   الثمن  البيئة  هذه  مثل  وستدفع  بذلك  القريب.    لهم  بالتاريخ  لجهلها 
اآل السودان حتى  المستوردة في  القوميات  ن يدركوا أن فشلوا في  فأصحاب 

بل نحن في   ان نكون منهأوال يشرفنا ننا لسنا من القومية التي يتشدقون بها أ
ب  فنحن مزيج من الشعوب وتغل    قومياتهم المستوردة.   عن  ون الحقيقة مختلف

   المميزة.تها وسحناعلينا االفريقية بقيمها 
كانت  في السودان  و يسارية  أظهور احزاب قومية  إن  فبصفة عامة           

ومحاولة استثمار فشل االخوان على خداع ومراوغة الجماهير    ا  مستند  ا  ظهور 
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الناس ومعاناة  واطروحاتل  .المتأسلمين  نظريات  و  أقومية  الحزاب  اال   ن 
قد يلجؤون  إلت  آ  اليسارية  مازالوا  ولكنهم  المدمر  واالخفاق  الفشل  لى  إلى 

فيتعلقون جميعا  آ الذريع  فشلهم  لتغطية  دفاعية  مثلب   ليات  العدالة ”  شعارات 
. وهذه القيم بريئة منهم جميعا    وينعقون بها كذبا  وتضليال .   “والحرية والمساواة 

نها تظل  أال  إها  فقيم العدالة والحرية والمساواة رغم امكانية تطبيقها ومعايشت
  لتطبيقها بل   هال  أ ليسوا  وأنهم    وخيالية  دةم مجرَ ي  قِّ واليسار  ن  يفي اعالم القومي

الغبية   وال الجماهير  تضليل  لمواصلة  بها  هي    .والمعتوهة  النعق  فالعدالة 
على   حياته  للفرد  الحرة  الممارسة  هي  والحرية  وعقلنته  التفاوت   ال  أ تنظيم 

اآل بحرية  ولآلتمس  لها  خرين  التي  حرياتهم  و خرين  اذواقها. خصائصها 
لهم  المقدمة  والخدمات  الناس  معيشة  لمستوى  العام  الرفع  هي  والمساواة 

و و  وفقا  تأهيلهم  فرد  كل  ليتقدم  وكوامنهم  طاقاتهم  العقلية   لكوامنه  تفجير 
و  أ ريين  او اليسأوال عالقة للقوميين  .  في ظل اقتصاد منافس ومنتج  والمهنية

الشياط القيماخوان  بتلك  في  ل  بدا  أ   ين  تزدهر  القيم  تلك  تر   لم  الشعوب  ن 
قهم ن تعل  أ. كما  واالسالموية  الدول التي حكمتها الدعوات القومية واليسارية

ليها مشاريعهم  إلت  آم هو فقط للتستر على ما  ي  بهذه القِّ االدعائي والدعائي  
وسقوط  الطوباوية   ودمار  خراب  االقرار  لكنهم  و من  في  يرغبون  ما  ب ال 

يحاولون ببهلوانية   وصلت اليه مشاريعهم الفاشلة وايديولوجياتهم المنهارة بل
 ال  فوق حقائق التاريخ المعاصر والقريب وكأنهم يخاطبون شعوبا    ايقفزو ن  أ

  فشلهم الذريعبربريتهم التاريخية و خر ولم تشهد آ تت من كوكب أ  وأذاكرة لها 
المريعة. السياسية  ف   وهزائمهم  البهلوانية  هي  انفصام تعب ِّ التي  هذه  عن  ر 

بال له  صلة  ال  عميق  الم  سياسي  رأتها  حر  حقيقة  وكما  الواقع  ارض  على  زة 
بأعينها   الماضيةوعايشتها  الشعوب  العقود  للقوميين  خالل  االجدر  فمن   .

بعد  واالسالمويين  واليساريين   السياسي  المعترك  من  اذاقوا  أاالنسحاب  ن 
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 وموتا    ال  ومشاريعهم التي اذاقت الجماهير ذ    م الفاشلةالشعوب ويالت دعواته
دمارا   ح  وخرابا    والبالد  حكموا  قد  فجميعهم  ويسفك   وارهابيا    فاشيا    ما  ك  .  يقتل 

معهم.   يتماهى  ال  من  كل  ينجحوا  أذ  إدماء  لم  بناء  إ نهم  في  جبت  ال 
سلطوي  و  يمعاصر  طاغوت  للناس  لم  الدم  أسوى    شيئا  قدم  العبيط نهار 
بكل    واقعال  خفاق المريع في كل جوانب الحياة واذاق الناس مر  اإلحصاد  و 

بؤسا    المريعة  تجلياته الثمن  الناس    وكوارثا    وحروبا    وخرابا    وفقرا    ال  وذ    فدفع 
قد واالسالموية    واليسارية   . فالنزعة العصابية للتجارب القوميةفا  وتخل    ودمارا  

لى كل  إمارست القتل والعنف بصورة عشوائية فوصلت الدماء التي سفكوها  
فقد كشفت االحداث  لى كل فردإ بل    بيت النصف  .  المعاصرة خالل عقود 

عن سوء االحزاب القومية واليسارية الذين ارتكبوا  الثاني من القرن العشرين  
في اقبية التعذيب  المظالم وانتهكوا الحقوق وقتلوا الناس احياء ورموا بآخرين  

البائسة  يوتوبياتهم  تطبيق  بامكانية  التبرير  فن  يمارسون  نجدهم  ذلك  ومع 
المضل ِّ  القناعات  هذه  على  النوم  والخدَ ويؤثرون  في  لة  تستصحب  التي  اعة 

الجاهلة ر الجماهير  لتخد ِّ   “العدالة والحرية والمساواة ”نعيقها المنافق قيم مثل  
نتاجات  بهوالمعتوهة  الغبية  و والدهماء   تستبعد  بينما  تجربتها  وملموسات  ا 

الحياة  بويالت  وردمتهم  االستبداد  ضروب  اشد  الناس  اذاقت  التي  المخزية 
 والممات.  
دعاة القومية العربية ومنظري العروبة واليساريين الفاشلين ن  أ كما            

ساهموا   ال    يضا  أقد  وانقسام  تشرذم  في  قوية  فوبطريقة  فإن  مة.  الحقيقة  ي 
ت  ي السوفي  وقياصرةن بسقوط الطغاة في بغداد  ي ن المفجوعين واليسارييالقومي

الغربيين كانوا   مقابليهم  والكوارث    الليبراليين   مع  والمآسي  المحن  اساس 
فشلالق ط ر  فقد  والعالمية.  واالقليمية  العربية    ية  القومية  واليساريين دعاة 
سوى انتهاكها وشن ها  من   ئا  في تحقيق شعاراتهم التي لم يجيدوا شي  مهري ومنظ ِّ 
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ن ما يتقنه إ. وعليه فوسوء المآل  فاذاقوا من حكموا وبال امرهمالحرب عليها  
 الحرية   ي ال وهأ  ن هو ما احسنوا اشعال الحرب عليه القوميون واليساريون اآل

والمساواة   القومية  و المدعاة  والعدالة  حكمتهم  من  طعمها  يذق  لم  و أ التي 
جهل أبكلمة    بدا . أاليسارية   اثبتوا  قد  واليسارية  القومية  حماة  إن  بما    همخرى 

وانتهاك به  يد    هم يتشدقون  فإون  ع  ما  عنها  أ ليه.  يتكلم  الحرية  من  نوع  ي 
في   كانوا  كما  هم  من  وهم  واليساريون  وعراق القوميون  عبدالناصر  مصر 

وكوريا الشمالية التي    وسوفيت لينين وستالين ورفاقهمواثيوبيا منقستو  صدام  
ر لهم  بينما لم توف ِّ   “آلهة الشمس”ما يسمونها  نهم ينحدرون مأيدعي طغاتها  

 ؟  تهم سوى الذل والهوان آله 
 جيدا  في حكم السودان وهم يدركون  قومويون واليساريون  لقد فشل ال         

خالل  أ من  يحكموا  لن  هوياتهم  إ نهم  يستطيعون ية  الحقيقعالن  لكنهم 
كالطائفية   الموجودة  التضليلية  العباءات  تحت  والمطلحة الصعود  الجاهلة 

والباصمة   الأوالمدخنة  التنظيمية  المسميات  قبوال  و  الناس   كثر  لدى 
مستخ  كالمستقلين   لكل  الدعارة  كبيت  المفتوحة  البوتقة  و  أ بالليل    ف  وهي 

مما يؤكد عزلتهم المجتمعية ومحروميتهم من مكان في عقل  سارب بالنهار  
ن أ ن العامة يعلمون  . لللولوج منه والمكوث فيه والسيطرة من خالله  العامة

باد أليه. فمن هو الذي  إعون  ول من ينتهكون ما يد  أالقوميين واليساريين هم  
العراق؟  ال العراق جزء مما يدعو دعاة   سكانليس  أعرب في جنوب  جنوب 
وحدتهمإلقومية  ا الموتالمزعومة  لى  مصيرهم  يكون  فكيف  واالبادة   ؟ 

عى القوميون دَ إذا  إو ؟  والمقابر الجماعية والدفن احياء والتعذيب في السجون 
تحدَ أالسودانيون   من  ضرب  ن  فلماذا  وقومي  عربي  فهو  العربية  اللغة  ث 

الكيميائية  باالسلحة  االكراد  العراق  يتحدثو   طاغية  منهم  اللغة والكثير  ن 
القومية أومن الذي اجتاح الكويت؛ الدولة العربية؟  ؟  العربية ليسوا هم دعاة 
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عندما    و ايرانأ من تركيا   ا  ؟ فهل كانت الكويت جزءالمزعومة  والوحدة العربية 
المقبور صدامااجت الذي قصف السعودية؟ هو    ؟ ومنابيهبن    حها الجرذي 

ومن الذي اورث العراق ؟  المزعومة  العربيةليسوا هم دعاة القومية والوحدة  أ
السياسي   التخلف  القوميون؟  واالقتصادي  ذلك  سوى  تحته  رزح  وهذه  الذي 

وليس  فقط  يدعون   تامثلة  لما  وانتهاكاتهم  القومية  للحصر من مآسي دعاة 
االهداف إ وخراب  المعنى  مأزق  في  اطروحاتهم  القوميون  اقحم  وهكذا  ليه. 

لى  إت بل انتهت اطروحاتهم ورمى بها المجتمع  لذلك انحسر و ومأزق الوجود  
بل ودفنوها في الحفرة التي اختبأ فيها زعيمهم الجرذي المنهار مزبلة التاريخ  

والتائهون   بتلك الدعاوي الضالةنه مازال هناك بعض الهائمون  أبالرغم من  
قون هناك كما يعوي الكلب الضال وينهق الحمار هها يعوون هنا وينلِّ ب  في س  

روا فكرة الوحدة التي قضوا ضوا ودمَ فالقوميون هم في الحقيقة من قوَ ي.  الغب 
ل  بل يعتقد كل محل ِّ   ليها.إيدعون الناس  ينعقون بها و كثر من نصف قرن  أ

ليهم مهام تكريه الناس في وحدة قومية فتصدوا إنهم هم من أ وكِّل  أحصيف  
دوا م وباع موا المقسَ قسَ معتوهة فوانجزوها بكل جدارة    باخالص غبي   لمهمتهم
القوميين  ف  القريب. خسائر  كانت  ل أ قد  اليساريين  من خسائر  بكثير  ن كبر 

وخرجوا   خفاق والفشلنتاج المآزق فحصدوا الخيبة واإلإالقوميين ابدعوا في  
سليمة  فطرة  ذي  كل  قلب  واليساريون من  خاصة  بصفة  الشيوعيون  بينما   .

ماتت في كل مكان ت فكرة االشتراكية معهم ميتة وقد  د  لِّ بصفة عامة قد و  
سابقا   السوفيتي  االتحاد  ارض  كوبا  إ  من  كاستروا  لى  بعد  كوريا  ما  ومن 

شعبها  المكبو الشمالية   اثيوبيا  إ ت  ومجاعاته لى  تلك ا  ممنجستو  تشهد  ولم 
والمجاعات   والفقر  البؤس  سوى  المزعومة  االشتراكية  حقب  في  البالد 

 . ماعيةوالمقابر الج  والتخلف والكبت والقهر والقتل والدماء 
لجأوا            فإنهم  القومية  اعمدة  انهارت  االئتالف  إوعندما  مع  لى 
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الوهابية  تغريم  سِّ واالخوانية  ها  فاستولدوا  والعراق  الشام  الداعشية   فاحا  في 
اوطانها  التي هدمت  الهوية حرقا    اإلرهابية  الناس على   وقذفا    وذبحا    وقتلت 

صور البربرية التي  واشرس  استعرضت على العالم اقبح  فمن فوق المباني  
وبالرغم من    . وإبن الزنى  غير السوي المسخ؛    ليها االنسانإن يذهب  أيمكن  

الذي فرضوه   المرير  الواقع  الناس و عهذا  بعد كل ذلك االخفاق والفشل  لى 
واليساريون  القوميون  حكمها  التي  المجتمعات  له  تعرضت  الذي  والسقوط 

التدمير   ذلك  كل  والمعنوية  منهج  الم  وبعد  المادية  لتلك والروحية  للحياة 
الشعارات  إ ف  المجتمعات نفس  رفع  على  واليسار  القومية  اقطاب  اصرار  ن 

ل مطروحة  كانت  التي  والمدمرة  هو    قرابةالخاوية  ما  الزمان  من   ال  إ قرن 
الشعوب   لها  ومستقبلها  مسعى عبثي واهبل واخرق يستخف بمصائر  ويريد 

يعيشه . وقد كشفهم الواقع الذي  ومقهورة   فة وممصوصة الدماءتخل ِّ ن تبقى م  أ
هم أب  السودان الماضية  سنة  الستين  خالل  شعارات  رفعوا  الذين  كل  ن 

اصحاب مشاريع مستحيلة وعقول مفخخة واستراتيجيات قاتلة ومدمرة نشرت  
و  والفساد  والنهب  والرشوة  فلم  ك  أ المافيات  بالباطل  الناس  اموال  يجد ل 

   . والمعاناة وسوء الوبال هم سوى الظلم والحيفمن  المجتمع 
ولى من سواه في  أحد  ألم يعد  نه  أن يدركوا  أ  جميعا  ويجب عليهم           

ن يصعد من يخدم الشعب وهذا أ بل يجب    .و المصلحة العامةأالشأن العام  
مع    ويتنافس الحقا    الخدمي  لبرنامجه  وفقا  من بين المتنافسين  يختاره الناس  

لِّي االمر. وعلى  النجازاته التي قد   وفقا  اآلخرين   مها في ذلك الصعيد عندما و 
  ء نهم لم يفعلوا شيل  ياليسار والقوميين االبتعاد عن هموم الشعب السودان

 سوى مفاقمتها. 
لقد ان  واإلخو          بل  واليساريين  القوميين  بأفضل من  ليسوا  المتأسلمين 

فاق االخوان المتأسلمين القوميين واليساريين في مجال خداع الجماهير الن 
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استخدمو  الخداع المتأسلمين  بالدين    ا  فاستطاعوا   ستخداما  اوالتالعب  كثيفا 
نحو   وجرفهم  الجماهير  والخبال    ةسناآل  تهمرع  ت  تضليل  الوبال  كان  ولذلك 

 فمآسي سودان  خوان المتأسلمين في السودان.الوخيم الذي نتج عن حكم اال 
يا منقستو أو و اثيوبأم  ت اقل من مآسي عراق صدااالخوان المتأسلمين ليس

ن أ بل    ن.لي أوغيستو بينوشيه أو كمبوديا بنوم بِّ و تشي أ   اوسيسكورومانيا تش
المتسي  آومإجرام   لن  أ سلمين  أاالخوان  وأخطر  لم كبر  الدول  تلك  مآسي 

للخداع  ت نتيجة  النشأ  باستخدام  المتأسلمين   دين والتضليل  االخوان  فعل  كما 
   في السودان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د.عبدالرحمن يدي    بالماضيربط الحاضر  لمواضيع ت  تناول فلسفي ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيماالخوان عهد  109
 

 

 

 القومية واليسار ليس تزكية لليبرالية  مساوئفضح 
 
 

البشر  إ                    قلوبهم  بصفة  ن  داخل  من  يرغبون  ال  في  عامة 
يمكن  أ منهج  لطائلة أي  وخاضعين  والحق  العدل  حكم  تحت  يجعلهم  ن 

االسالماألنبياء  كل  ن  أرغم    المسائلة والمحاسبة ول مهام لهم تجاه أكان    عليهم 

تثبيت   القرآنإذ  .  طوالقس  العدلالناس  بِالإبَي ِنَاِت  ﴿لَقَدإ   ،يقول  ُرُسلَنَا  َسلإنَا  أَرإ

بِالإِقسإطِ  َوأَنَزلإنَا َمعَُهُم الإِكتَابَ  ِليَقُوَم النَّاُس  ت عدم الرغبة تجلَ   قد. و﴾َوالإِميَزاَن 
اهلل النبي    “صحابة ”في موقف من يسمونهم  في العدل والقسط والحق   صلى 

مباشرة بل ومن    صلى اهلل عليه وآلهبعد استشهاد النبي  ذلك  وقد حدث    عليه وآله 
صلى اهلل  رت الكذابة على النبيعندما كث  . صلى اهلل عليه وآلهقبل استشهاد النبي 

إذ لم يرغب اغلبية وعندما رفضوا تثبيت الهداية يوم رزية الخميس.    عليه وآله
االلهي   المنهج  استمرار  في  وامتدادتهوالنبوي  الناس  ابعاده  العدلية   بكامل 

خرى لم ترغب اغلبية الناس أ. بكلمة  عليهم  ليكون حاكما  والمهدوية  والقسطية  
بقِّ  الحقيقي  الدين  والتقوى  والقسط  العدل  مثل    هِّ مِّ ي  في  االيمان و والحق 

بل   القانون  وحكم  جاهليتهم والمساواة  ي  كانت  تجعلهم    نحونزعون  الكامنة 
و  والمشاققة االستحواذ  والمشاكسة  والسبق  والمنافسة  والتمايز  السيطرة 

نهج  وقفوا ضد  لذلك    .بأية وسيلة كانتوالقبلية والقومية  والضالل والتضليل  
سي  ووسائلهم  كان  وسلوكهم  اساليبهم  وي  المنحرفة  نتقد  حكم    لىإعهم  خضِّ بل 

 يردعهم.  ن أ من اجل  شرع
النبي            المسلمون منذ استشهاد  وآلهلذلك يعيش  عليه  اهلل  وحتى    صلى 

ر منها  والجاهلية الثانية التي حذ    من الفشل واالنحدار واالنحطاط  ا  بق  حِّ اآلن  
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وآله  النبي عليه  اهلل  العصور صلى  في  التاريخي  الفشل  ذلك  من  يستفد  ولم   .
اغوتية والجبتية والسامرية الحاكمة  المنظومات الطإرث  الحديثة سوى وارثي  

وال كالديمقراطية  السياسية  بالنظم  تتسربل  وغيرها  واالسالموية    قومية التي 
 . وتعيش به  بل وتمتهن السوء والتي تمتليء بكل عوامل السوء

الواولالسف            ذلك  من  التاريخيوهروبا  اختلط   البائس   قع   به   الذي 
فقد اصبحت المجتمعات المسلمة  القومية واليسارية واالخوانية    النظمةفشل  

بتسب ِّ  رغم  إح  الديمقراطية  لها  أسم  ما  لها  تنجح  ن  ولم  بل  عليها  ما  وعليها 
  جت لها الديمقراطية النجاح المطلوب حتى في المجتمعات التي اسستها وروَ 

ومن ال يصدق ذلك فليأخذ   منذ قرابة قرن من الزمان  بشكل علني وواضح
بؤس والوبال الوخيم الذي  جولة في شوارع المدن االمريكية والغربية ليرى ال

تعل    . يسيطر عليها بالدوسبب  الجاهلة  الشعوب  هو  يق  لم  أمقراطية  تقرأ نها 
اعقاب   في  للعالم  واالقتصادية  السياسية  الثالجغرافيا  العالمية  انية الحرب 

تلك   ن من يحكمون قراءة صحيحة وذلك ل  الحقا    سقوط االتحاد السوفيتي و 
الجاهلة   الدماءالشعوب  مصاصي  من  الدبابير    شلة  أصحاب  من  والبلهاء 

والشاذة التي تدعي    و ربطات العنق المنحرفةأو العقاالت المنشارية  أالغبية  
وانحطاط شذوذ  كل  وتجيز  الشعوبإ.  االسالم  تلك  تتمعن  لم  فشل    ذ  في 

ل  العالم  كل  في  الديمقراطية    نالديمقراطية  تأتي  تلك  على  ال  إلم  لتتستر   
امريكا   في  نرى  كما  الكواليس  خلف  من  تحكم  والتي  مرئية  الغير  االجسام 

ل العالم  استحمار  هدفها  والتي  و واوروبا  ثرواته  دماءهنهب  بل    امتصاص 
باالنقراض الشعوب  بعض  على  هذه والحكم  الجاهلة  الشعوب  تدرك  لم   .

فقدت اسنانها  نيا  كفرنسا وبريطالى دول غربية  إلذلك واصلوا ركونهم  الحقيقة  
خيف زئيرها سوى االغبياء ين ال  وهي اآل منذ الحرب العالمية الثانية  الحقيقة 

بالنار والمنشارالقتلة   . والقتل باالغراق في االنهار  الذين يحكمون شعوبهم 
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ن سوى هندسة الفتن هنا وهناك تستطيع اآل   حيث اصبحت الدول الغربية ال
وسرقة   بالسالح  المفتونين  وط  وتزويد  الطريقة  بهذه  المتقاتلين  ق ر  ثروات 

اذا تدخلت عسكريا  أخرى    ذاإو تهرب بسرعة  تغدر و و جوا   فهي تاتي    وحتى 
بر   اذا   ا  جاءت  ولبنان  فإنها  وسوريا  العراق  في  حدث  كما  مقاومة    وجدت 

 . ي االدبارا تول ِّ ه فإن  وأفغانستان
الثالث    قصدَ لقد            العالم  التي  ا  ةهل االجوشعوبهم  حكام  لدعاية 

التاريخ  بنهاية  السوفيتي  االتحاد  سقوط  اعقاب  في  الغربية  الدول  اطلقتها 
الر  المنظومة  وصدَ أوانتصار  الغربية  افريقيا  سمالية  في  الحروب  مجرمي  ق 

نهاية ”ع فوكوياما مقولة  ماكينة االعالم الغربي المضلل واستسلموا له. فقد لمَ 
ا على ارث وحاضر تة الغربية انهما انتصر سماليأوبدى لليبرالية والر   “التاريخ 

العالم السياسي واالقتصادي والعقائدي وخرجت الليبرالية والراسمالية الغربية 
باالنتصار   الشيوعية  تتظاهر  يشكل  ت  أ بدو على  الذي  باالسالم  تتربص 

وتمليك شعوبها الحق الظاهري  بانتصارها  المزيف  كمال زهوها  تحدي لها إل
استيطان   اآلأ في  و راضي  من  خرين  جديدة  موجة  في    سكانالابادة  البدء 

الشمالي  الراضي لتلك    الصليين  أمريكا  في  فعلوا    وأستراليا   والجنوبية  ةكما 
 .  ويتحركون لفعل ذلك في جنوب افريقيا

باعتماالت            تشعر  الغربية  والراسمالية  الليبرالية  تكن  لم  لكن 
كانت هشة   التي  وحتى العسكرية واالجتماعية  منظومتها االقتصادية والمالية  

عراض سقوط الدوالر أ. لم تشعر المنظومة الغربية بوآيلة لالنهيار والسقوط
سمالية والليبرالية في اكثر أاقامة الر   بِّ ع  من ش  وهشة  مفبركة    ة  عب  الذي كان ش  

خالل   من  الشعوب  سلب  على  القائمة  االستغاللية  الحروب صورها  شن 
و  العقوبات  عليها  مطبو فرض  ورق  عبر  ثرواتها  نوعي    ع ونهب  غطاء  ال 

تضم   سمالية غربية الأر   ل سوقا  نه كان يشك ِّ أولم ينتبه الغرب من  حقيقي له  
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االتحاد  بمما يسمى    نسحبتسوى المتحاربين في جوهرهم وها هي بريطانيا  
خيارات احالها مر ويذل ها االوروبيون ذ ال لم تشهد بريطانيا  فتواجه  االوروبي  

مثيال   لندن  له  بريطانيا  على  النازي  القصف  عهود  في  تدرك    حتى  وال 
لذلك . و كن بادوات غير عسكريةل ن هذا ما هو اال قصف آخر  أبريطانيا  

وغير راضية   إتخاذ قرار االنسحابلى  غير قادرة عبنرجسية  بريطانيا  ظل ت  
وتشعر بالذل وتستجدي االوربيين بعض بل ومهزومة  ن ذلك  بشكل كامل م 

بينما يحاربها االوروبيون اثناء خروجها من اجل اخراجها خالية االمتيازات  
 لى انجلترا فقطإوتحولها    ليضعوها امام االعتماالت القوية لتفككها  الوفاض

غير قادرة على الخروج وال على البقاء في  بريطانيا    تفبد  .من دون اسكتلندا
المدعاة صعودا   ليبراليتها  المتطرف والم    وقت تشهد اوروبا رغم  ف تر  لليمين 

في  نفصالية النزعات اوالقتصادية  المشاكل االبينما تواجه الكثير من شعوبها  
ذلك   في  بما  دولها  من  تحاربهم    وهكذاواسبانيا  نفسها  بريطانيا  العديد 

الشعوب  باستغالل  اقاموها  التي  الحروب    االخرى   رأسماليتهم  كما  واختالق 
اسموها  ما  اقامة  اجل  من  وذلك  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  تفعل 

تس  التي  الخالقة  لهم  ت بالفوضى  لهم  بقية  بيح  وتستجلب  الشعوب  موارد 
االجو  حول  احتجاجات  موجات  اوروبا  تشهد  بينما  والغالء  المهاجرين  ر 

تلميعات   تتساقط  التاريخ ”وهكذا  بانتصاراتها    “نهاية  االحتفال  اكتمال  قبل 
اآل المتحدة  الواليات  تصبح  بينما  كالوهمية  يترصده  ن  للخزف  من متجر 

داخله  الخارج   وفي  الروسي  و الدب  مغلق  والباب  الهائج  الصيني  كل الثور 
لتاريخ الذي حاول الغرب  نهاية انه  أما زعموه  ل  انتقاما  ذلك يحدث امام العالم  

واللجوء   عليه  الستار  الهشة إ اسدال  رأسماليته  بانتصار  شكلي  إعالن   لى 
الغرب مشغوال  والطفيلية    واالستغاللية  اآل  بينما كان  ال أ خير  بمحاربة تحديه 

اما  الغرب  لكن  اإلسالم.وهو   العالمية واالق  ميتقهقر  المقاومة  يمية ل ضربات 
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للجلو   تضطر او  طالبان  س  امريكا  لها    اإلرهابيةمع  وتركت  المتخلفة 
. الزمن  من  ال طائل من ورائها استمرت لعقدينمعها  بعد حرب    أفغانستان

مع كوريا الشمالية التي ال تكبر جغرافيتها اال للجلوس    أمريكاكما اضطرت  
بالقليل من اصغر والية امريكية وكل ذلك تحت الضغوط الصينية والروسية 

من  ل  ك  أ  تت  آالتي   بالرغم  الليبرالية أها  من  جزء  ليستا  والصين  روسيا  ن 
وطيدة الغربية بينما تضطر المانيا وحتى فرنسا لصياغة عالقات    والراسمالية

بعيدة عن التجاذبات االمريكية مع الصين وهكذا تتشتت  وروسيا  مع الصين  
يمينا   الغربية  الرأسمالية   وغربا    وشرقا    وشماال    الراسمالية  فيه  تبدو  عالم  في 

التاريخ كما ضللهم فوكويا انها لم ترسم نهاية  وصدقتها  ما  واليبرالية الغربية 
الطفيلية   جدا  عقولهم  بعيدة  هي  تحقيق  بل  تستطيع  ولن  ذلك  بل    بدا  أ  همن 

حقيقته عن  تكشف  الغربية  الراسمالية  تؤكد    ابدأت  قِّ أالتي  من ل  ن  قليلة  ة 
لسرقة العسكرية  باساطيلها  البالد  تلك  يقودون  الشعوب   وقرصنة  المتنفذين 

لشعوب الغربية المستحمرة لناخبيهم لتستمر ا  الحياة   وتوفير بعض اساسيات
انتخابهم الغربية   في  للشعوب  الساسية  الخدمات  من  الكثير  غياب  رغم 

كورونانفسها   العالمي  الوباء  فضحها  شركات    كما  ووكالء    السلحةونهب 
. فالديمقراطية الغربية لم وب الغربيةعها الشعدفت   الحروب فيها للضرائب التي 

اذا لم يكن الغرب يجتر  و تستمر فيها لكل هذه الفترة  أ  بدا  أتكن تنفع الغرب  
من دون   تعمار القديم والحديثخرين خالل فترات االس ما نهبه من ثروات اآل

 . أن يحمي الشعوب الغربية من الهزات االجتماعية والصحية المفاجئة
اآلن  أ كما             الدول  من  عن الكثير  االستغناء  في  تفكر  بدأت  ن 

اوروبا   تحاول  بينما  االمريكي  بديال  أالدوالر  اليورو  تقدم  الذي    ن  هو  وهذا 
حرب   في  تدخل  المتحدة  الواليات  و سيجعل  بل  تجارية  سياسية  اوروبا  مع 

وتتسبب في تفكيك حلف االطلسي وتتركها امام الدب الروسي الذي طالما  
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امريكا  خوَ  تخو ِّ به  فت  كما  ايران اوروبا  من  الفارسي  الخليج  دول  ف 
كما    لها ماديا  ما الستغالإاإلسالمية من اجل استمرار االحتفاظ بهذه الدول  

وجعلها ارض   و اعتقالها سياسيا واستراتيجيا  أفي حالة دول الخليج الفارسي  
نووية   اوروبا محتملة  مواجهة  حالة  في  جليا  .  الغربية  كما  ذلك  في    ونرى 

اوروبا ساحة  لتجعل  المدى  الصواريخ متوسطة  اتفاقية  امريكا من  انسحاب 
النووية     راضيها عن ذلك بينماأتنأى بن  أتحاول بذلك  و االساسية  للمواجهة 

الخاص  جيشها  واقامة  االطلسي  حلف  تفكيك  في  الغربية  الدول  تفكر 
ر دول الخليج الفارسي  اصتعا الواليات المتحدة االمريكية  تواصل  لحمايتها و 

ي ليبرالية أفض.  وامتصاصها لتجريدها من كل نقطة دافئة تجعل قلبها ينب  
التاريخ   بنهاية  تحتفل  التي  تلك  رأسمالية  يقود  او  فين والمخر ِّ   هيتامعالبينما 

فالتطرف   ؟ةالخارجيالمواجهة  الواليات المتحدة نحو عدم االستقرار الداخلي و 
الجيش  وجود  في  التجييش  مرحلة  وصل  المتحدة  الواليات  في  االبيض 

الملو  االمريكي   القانون و نين  الذي فيه نسبة كبيرة من  التشريع والنظام بينما 
بالقتل والسجن واالفقار والتهميش في واقع    االمني االمريكي يستهدف اعراقا  

باسما   وجها  تجد  وال  للمكسيك  ظهرها  امريكا  يثور    تعطي  بينما  كندا  من 
المريكا  الوالء  ذات  االنظمة  ضد  الالتينية  امريكا  في  االصليين    السكان 

العجوز الورا  واسبانيا  وتختلط  عديدة  لعقود  حكمتها  أمريكا  والتي  في  ق 
 ن يجعلها الحديقة الخلفية لهأالالتينية تجاه واقع ليس في صالح من يطمح  

ن امريكا  أخاصة بعد النزول الروسي والصيني في فنزويال واصرارهما على  
 .  الجنوبية ليست حديقة خلفية للواليات المتحدة االمريكية

حروب   ضال وقد فرض الغرب ن يعاني من امراض ع  فالغرب اآل         
العالم  بينما تحاول تسيير مؤامراتها ضد  اقتصادية على روسيا الخضاعها 

لروسيا    ي االسالم استهدافها  مع  وساق  قدم  االنشقاق أال  إعلى  وتيرة  ن 
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العالمية   ومطامعها  االقتصادية  ومشاكلها  الوباء  االوروبي  اعتماالت  وأخيرا  
تسوق اوروبا نحو االختالف والتشظي بوتيرة اسرع من وتيرة العالمي عليها  

روسيا على  االقتصادية  حربها  كان  و   .مفاعيل  في  كما  الروسي  الصبر 
صبر الشعب الروسي  فإن  ثر في هزيمة المانيا  أله  الحرب العالمية الثانية  

الغربية   العقوبات  على  الغرباآلن  اغراق    ،جعل  حاول  في الذي  روسيا 
ق هو في مستنقع االنقسامات  يغر  نفسه    ،مشاكل اقتصادية وفوضى سياسية

والتشظي والسقوط السياسي واالقتصادي وتبدو ارهاصات تفكك الناتو قائمة 
باوروبا   خاصة  دفاعية  منظومة  بإقامة  واللمانية  الفرنسية  الدعوات  تحت 

ة الغربية هو جزء  ومستقلة عن الواليات المتحدة. فسقوط الليبرالية والراسمالي
و  أ من تشكيل نهاية التاريخ الحقيقي اذا صحت التسمية وهو غاب قوسين  

 ادنى ومسالة وقت فقط.  
الخاوية ألكن            من  االرضية  بالفراديس  والحالمين  الحداثة  طفال 
بالدنا  عقولهم   وبسيطة في  ساذجة  طفولية  بصورة  بالديمقراطية  ينعقون 

فقدأوك وقد  يرونها  ال  وباال  نهم  واصبحت  نشأتها  ارض  في  مصداقيتها   ت 
لالسرة  صارخ  وانعدام  لالفراد  ميكانيكي  استغالل  شكل  في  شعوبها  على 
وانحالل  المنتجة  الصغيرة  االجيال  وندرة  وقلة  المجتمع  شيخوخة  وسيادة 

على تلك االعداد القليلة مما    الكنيسة وكهنتها الشاذين الذين انغمسوا جنسيا  
المجتمعات فاحالوهم    تنتجه  اطفال  من  النفسي  واقع  لى  إالغربية  الدمار 

نه ال يمكن مماهاة أ  ةلديمقراطينصار ا اقول الف .  ونزعات االنتحار  والمعنوي 
تجاربه الخاصة  الخضوع لالمنحدرة بعد  لى هذه المرحلة  إنه وصل  الغرب ل

حتى يصل    الغرب فيسكون الزمن طويال    هواذا ارادت مجتمعاتنا فعل ما فعل
 اذا ارادت مجتمعاتنا القفز على  ال  إن  تطبيق ما يطبقه الغرب اآل لى مرحلة  إ

اآل  الغرب  عليه  هو  ما  وتطبيق  الزمن  وطوي  مجتمعاتنا  التجارب  في  ن 
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لباس قرد مالبس بمجرد القبض عليه من الغابة إمباشرة وهذا سيكون مثل  
وبعد   السيرك  وتعليمه فنون   وال  أ من تدريبه  رك بدال   واشراكه في العاب السي 

المالبس الباسه  كالبشر.    ذلك  يبدو  انصار أكما  حتى  مجتمعات  ن 
ن توفر أالديمقراطية في الدول النامية لم تنهب شعوب العالم حتى تستطيع  

من اجل استمرار اساسيات الحياة  بعض  من  لشعوبها ما وفره الغرب لشعوبه  
خاللها المزيفة    ديقراطيتها  من  يحكمون  من   اصواتي  وجنِّ   ومن  الناخبين 
 .  خالل ذلك

ف          منظومإوعليه  تأسيس  شعوبنا  على  تتناسب  ن  التي  الحكم  ات 
اآل  هر  ت ظِّ التي  الغربية  البرلمانية  التجربة  عن  النظر  وصرف  ن معها 

الواضح فشلها  أنها    اعتماالت  حقيقة  ت  في  سوى إلى  ل  دخِّ ال  البرلمان 
 شعوبنا عن  فاذا عجزت مجتمعات.  المجرمين وزعماء العصابات والفاسدين

اصال   فلماذا  معها  يتناسب  سياسي  نظام  المستعمر  اجتراح    ؟ طردت 
االصلي   المجتمع  اوصل  حتى  مكث  افريقيا  جنوب  في  لى  إ فالمستعمر 

واآل   اعراض ومنهجه  من  ثقافته  القرنين  قرابة  بعد  المجتمع  ذلك  يحاول  ن 
في واقع يتجلى فيه استمرار سيطرة يتوعك  لكنه  ص الديمقراطي  الزمان التقم  

الفقر   السود واالنحراف  والفساد  االبيض على االرض والموارد وانتشار  بين 
دول في قارات    ن ينفع معأن ما نفع مع الغرب ليس بالضرورة  أوهذا دليل  

 . خرى أ
البعض            الن  إ  مدعيا  يجادل  تلك  ت  ظ  ن  التي  لها  سمَ م  ديمقراطية  ى 

التجربة   تلك  نقل  في  ويرغبون  ايجابية  اماكن  إجوانب  العالم أ لى  من  خرى 
يدركون   ال  الن  ألكنهم  فإذا  ظ  ن  شعوبها.  تخص  كالثقافات  هي  السياسية  م 

المكاسبكان بعض  حققت  قد  بالديمقراطية  تسمى  ما  تلك   الظاهرية  ت  في 
ومازالت كذلك كما نراها اآلن   نةالتي كانت استعمارية ومتقرصِّ   المجتمعات
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العالمي   الوباء  خضم  بالضرورة  في  ليست  في  أفانها  ناجحة  تكون  ن 
ال  ديم خرى.  المجتمعات  دون  من  تذِّ قفالصين  فإنها  ماديا  راطية  الغرب    ل 

وعسكريا  صناعيا   و   ديا  واقتصا  وحضاريا   لالنسان  .  بل  يمكن  ال  يأإذ  تي  أن 
ليبقيه حيا   المدارية  المناطق  اذا كان   بدب قطبي ويطلقه في براري  خاصة 
تترأسهم رؤوس طائفية  الجهلة  البراري شلة من  تلك  وضالة   سكان   ومنافقة 

ن نأتي بمالبس الشتاء الطويل والبارد  أفال يمكن  .  وعصابات نهب مسلحة
ن نرسل مالبس الصيف  ألنلبسها في شتاءنا الدافئ والقصير مثلما ال يمكن  

لى الغرب ليبسها الغربيون في صيفهم القصير إالحار التي نلبسها  و الطويل  
 البارد.  

للا           خلق  شع  س النا  تعاىل   فقد  فقط  سجايا    با  و ليس  بل  شتى 
بط   معه  وتتعامل  الواقع  تتناول  شتى  النهايات  ر  ووجدانيات  لتخلق  شتى  ق 

بالضرورة   وليست  متشابهة  تكون  قد  والتي  متطابقةأالمرجوة  تكون  رغم   ن 
. فما يتناسب مع مجتمعاتنا يجب ى تلك النهاياتلإق للوصول  ر  اختالف الط  

من  أ وابتكاره  واجتراجه  استيالده  يتم  للا  اتنا لمجتمعداخل  ن  خلق    تعاىلن 
البشر   كل  ن يتطابقأختالف وال يمكن  اإل   يهمكتب عل وقبائل و   الناس شعوبا  

المجاالت   كل  في  حياتهم  ف بدا  أ ومنهج  واجتراح إ.  استيالد  في  فشلنا  ذا 
واالقتصادية  السياسية  النواحي  من  مجتمعاتنا  مع  يتناسب  ما  وابتكار 

فيجب   وغيرها  والثقافية  جميعا    ن أواالجتماعية  ونرميها  ونعل ِّ   نقوم  ب عقولنا 
ن أ   في  تلك المجتمعاتلت  ن فشِّ أفي البحر علها تنفع االحياء البحرية بعد  
م علينا قتل  ن هذا الفشل يحت ِّ إبل    تعيش وتواكب الحياة على سطح االرض. 

 تعاىلمرهم للا  أ قل مما فشل فيه بنو اسرائيل فأن ما فشلنا فيه ليس  انفسنا ل 
 يقتلوا انفسهم.ن أ

اعتماالتها            بكل  الديمقراطية  تسمى  ما  تطبيق  مجتمعاتنا  تريد  فهل 
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ع تشر ِّ نرى المجتمعات الغربية  فعلى سبيل المثال  ؟  والفاشلة  الوخيمة والمنحلة
بينما  مريضة  وهي حرية فردية  تحت مسمى الحرية الفردية  للمثلية الجنسية  

الطبيعي الزواج  فيها مؤسسة  تامش  غيابا    غابت  الذي  المرض    وهذا هو  به 
التعان  المجتمعات  منه  كما  ليبراليةي  الذين   ،كنيستهارجال  فيها  يستهدف  . 

سلطان من  بها  للا  اتى  ما  عزوبية  انفسهم  على   جنسيا    طفال الا  ،فرضوا 
والدين والتكافل  لا قيمة بر  غابت  بينما  رغم قلة عددهم  وبذلك تقتلهم معنويا  

وانتشرت   والعفوي  الشعبي  و االجتماعي  الوجودية المخدرات  المعضالت 
والمهلكة تهدد    المستفحلة  المجتمعاتالتي  لتلك  الوجودي  إذ  البقاء  تشهد  . 

فإذا أخذ   . ن الكريمآمن اطرافها كما ذكر القر   انحسارا  ن  اآل المجتمعات    تلك
الوباء العالمي أحد طرفيها كل مأخذ فإن الطرف اآلخر م دَمر وال يمكن له 

يبنِّ  الجداد.أن  بن ى  كما  الطراف؛  ي  تلك  نواة   ومن  هو  التي  االسرة 
 طفولتهفي  جنسيا  كهنة استهدفونه  بواسطة   افيهر الفرد  يدمتم ت. فقد  المجتمع

نظام اعالم خضع لو الكنيسة وكهنتها  استتفه  قيمة الدين و ه  في نفسفانهارت  
فإمنذ  ده  اافسواصل  وتعليم   الدين  قيم  فيه    تنهار طفولته  لباقات  و  أ الوالء 

في  القيمية  االنسانية   االسرة  كالرغبة  الوالدين  تأسيس  والتكافل  وبر 
إلى  وتحول    االجتماعي المطاف  نهاية  د.في  تلك   م لحِّ انحسرت  وهكذا 

واآلن هم في مرحلة االنهيار   االسرةومن ثم    الفرد   أطرافها؛المجتمعات من  
فرنسا   في  الصفراء  السترات  اصحاب  واحداث  الحكومات  التام  مقدرة  وعدم 

المتطرف   اليمين  على  السيطرة  ذلكعلى  على  دليل  تلك   .خير  أن  كما 
لال ت أتستطع    م مجتمعات  م ن  نفسها  عن  اثر  درأ  من  عليها  وقع  تالعب  ا 

االصلي   بالنص  بل    وتزويرا    وتبديال    تحويرا  كهنتها  غياب  في  تسبب  مما 
و  المقدسة  كتبهم  للا    مابتعادهضياع  تعقَ تعاىلعن  تلك .  مشاكل  دت 

ن تدرأ أالديمقراطية الظاهرية  و عت ولم تستطع النظم النيابية  المجتمعات وتنوَ 
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الستار الحقيقيين خلف  الحاكمين  نفسها مساويء حقيقة  روا والذين خدَ   عن 
الخرى من دون أن شعوبهم لعقود فقط بجزء يسير مما نهبوه من الشعوب  

الذي  يوف ِّ  العالمي  الوباء  حاالت  في  االكسجين  تعطيهم  طبية  نظم  لهم  روا 
الرئتين  شرائح يصيب  تقودها  التي  المظاهرات  تحت  ترزح  اروبا  هي  وها   .

والثروة السلطة  على  تستحوذ  صغيرة  شريحة  ضد  المجتمع  من   واسعة 
العامةو  يراها  ال  خلفية  غرف  في  العالمية  تجلس  الصهيونية  ايدي    تحركها 

لها حقيقية  تغطية  ال  التي  النقدية  الوراق  اعراض ومخترعي  نرى  وهكذا   .
بالمجتمعات    فشل الديمقراطية في المجتمعات التي اسستها والموسومة زورا  

علميا   تنجز    وماديا    المتقدمة  لم  ظاهرا  إلكنها  الحيا  ال  قال  من  كما  الدنيا  ة 
 خرة هم غافلون. القرآن وهم عن اآل

للتقدم الصناعي    واحدا    نه ليس هناك طريقا  أن تدرك  أعلى الناس           
وغيرها  وكمبوديا  فيتنام وتايلند  الصين و واالزدهار الزراعي والمادي. فدول ك

. كما  بكل تفاصيلها  تتقدم رغم انها ال عالقة حقيقية لها بالديمقراطية الغربية
التي كان يحتكرها الستعباد الغرب  ن  أ القديمة  الكثير من مكتسباته  قد فقد 

والتطف   و العالم  عليه  الجرَ ل  مكتسباته  من  حتى  نفسه  والبرائيةد  التي    علمية 
 عناصر الرفاهية و العصرية  مستلزمات الحياة  كان يحتكرها من اجل احتكار  

من لى الشرق  إتكنلوجية  وبراءات  صول  ن يعيد ما نقله من ا أ ولن يستطيع  
و اعادة  اجل   وتسويقها  احتكارها  أخرى تصنيعها  الغرب  مرة  تلك ل  في  ن 

ضافات برائية شرقية ومن مناطق إ التكنولوجية قد اكتسبت  البرائية  صول  اال
اآل السلعة  واصبحت  العالم  في  استطاع مختلفة  بل  االنتاج  في  تشاركية  ن 

ر من المنتجات والسلع وليس ن ينتج نماذجه الخاصة به من الكثيأالشرق  
ك لن الغرب قد يم  التماهي مع مكتسبات الشرق والقبول به ل ال  إ ن  للغرب اآل

من   استعمارا  أ ما سرقه  استعمرها  التي  الدول  حديثا  أ  قديما    موال  لكنه ال   و 
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ن تساير المهارات  أيملك الموارد البشرية الماهرة والرخيصة التي ستستطيع  
لذلك حرص الغرب على افتعال الحروب   .في هذا السياقوميزاتها  الشرقية  

ال الشرق  منطقة  العالم  أ ماكن  أو وسط  في  من  موجات  إلخرى  ستقبال 
أو حماية   بها   قامة صناعة خاصةلى الغرب في سعي محموم إلإالمهاجرين  

ومزارعها   القديمة  شرق  و الصناعات  جنوب  في  الصناعة  سيا  آضرب 
ن مساعي الغرب  أ  ال  إوالصين واعادة توطينها في الدول الغربية مرة أخرى  

اآل ل تفشل  حروب  ن  العالمن  تصد ِّ   حول  ا ر  لم  يقض ال  إلغرب  إلى  من   
والجرائم االرهابية  باالعمال  بل    ةثار إو   مضاجعها  والعنصرية  القومية  الروح 

الغرب في  التركيبات    والنازية  هيكلة  و واعادة  في  السياسية  والعرقية  القومية 
خالل القرن    ية لن الغرب لم يتبَنى ويرب ِّي في الدول اإلسالميةالغربالدول  

إال  اإلسالم الوهابي والتيمي واالخواني الذي هو سبب الجرائم في    الماضي
 .الغرب اآلن

نه أوا  ن يع  أبمسميات مثل الديمقراطية عليهم  في بالدنا  قون  عل ِّ فالمت          
النمط على واقعين مختلفين.   واحدا    ليس هناك نموذجا   يمكن تطبيقه بنفس 

لكن  ها ديمقراطية  و  سم  أوخاض تجارب  ر الشعب السوداني الحكومات  فقد غي  
ن سئم من أضدها بعد    نقلبوأَيد من إبل    بقي على ما هو عليه من الحال

فالفاشلة   تجربتها لذلك  يمكن  إ.  فكرة  هناك  ليست  شخصين أنه  يترجمها  ن 
وهذا ينطبق على فكرة الحكم وإدارة شؤون الناس. مختلفين بنفس الطريقة.  

ال  هو  مجتمع  ب فكل  امكانيات  إجدر  ننكر  ال  داخله.  من  ادارته  نمط  نتاج 
وال النماذج  استنستالقح  يمكن  ال  لكن  وتطبيقه فكار  قارة  من  نموذج  اخ 

قاره   في  الطريقة  مناحي    أخرى.بنفس  كل  في  تختلف  والقبائل  فالشعوب 
وطريقة  حياتها   محتوى  ووجدانياتها  إكلها  أمن  وثقافتها  اخالقياتها  لى 

ش  وتعامالتها  وضمائرها  تسيير  قواعد أيمكن  .  ونها ئوطريقة  هناك  تكون  ن 
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بعض    فيال  إن تكون نماذج حكم الشعوب متطابقة  أمشتركة لكن ال يمكن  
الحركة  حرية  و الخطوط العريضة كمراعاة حق االنسان في العيش واالعتقاد  

وغير ذلك   عن الرأي من دون انتهاك لحرية وكرامة اآلخرين  التعبير حرية  و 
وهذا كله موجود أصال  في الدين اإلسالمي الصيل    مور االساسية.من ال

الدين اإلسالمي الصيل   إلى  إلى إستيراده. فقط علينا أن نرجع  وال نحتاج 
 وليس الدين السقيفي. 

فإن            الحقيقة  والطائفية في  الجاهلة  المجتمعات  في  الديمقراطية 
وتغييبها وفي  نفسها    م في تعطيل الديمقراطيةسهِّ ت  والمليئة بالمنافقين  والحزبية 

الديمقراطية   الحالة تصبح  و   عبئا  هذه  ال  بل  الذي  الديكتاتوري  النظام  صنو 
  بل يخدم الديناصورات البالية التي تتحكم في الشعوب   يخدم شعبه وناخبيه

. فانظروا  باجترار الكاذيب ووراثة الجداد من دون أن تمتلك شرعية حقيقية
ن ل   ذريعا    التي فشلت فشال  في العالم العربي و اللبنانية  ابية  النيلى التجربة  إ

اإلنسان   لطموح  المعادية  االرتباطات  ذات  والحزبية  الطائفية  الكانتونات 
ما  متطت صهو  إ في الكرامة والعزة والمقاومة وردع أعداء لبنان قد  اللبناني  
ب وعطَ   الديمقراطيةتسمى  نفسها  الديمقراطية  الشعب  فحاربت  مصالح  لت 
فكانت  برمته  اللبناني والحكم.  الدولة  دوالب  تعطيل  المجتمع    النتيجة  وحياة 
في  .  باجمعه النفايات  تراكم  من  بالخجل  يشعرون  اللبنانيون  فاصبح 

عاصمتهم ويتأسفون عندما يقارنون واقعهم بالعاصمة السورية النظيفة والتي  
وهذا الواقع اللبناني  يدعون انها محكومة بديكتاتور حسب زعمهم المريض.  

كل على  فيها    ينطبق  رِّعت  ز  التي  جوانب  المجتمعات  الديمقراطية كافة 
في ارض ال تأخذ من دم وكرامة الشعب    بتكاليف سمادية وتخصيبية عالية

معها سوى   تتوائم  منهما  نرى  لم  ديمقراطية  فترتا  عايشنا  فقد  كالسودان. 
المر   الجهل  الم  صعود  الجهل  ذلك  ورموز  َبككب  الطائفية   س  البيوت  من 
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حكم البالد. ت ن تستعبد االنسان السوداني لأالتي تريد  حة  ة المطل ِّ الديناصوري
التي ت قب ِّل نعال الطائفية فالديمقراطية ال تنفع مع الشعوب الرعاع والجاهلة  

بنخامتهم   تنزع  وتتمسح  التي  الشعوب  مع  بحكم  إبل  وااللتزام  الوعي  لى 
 .  القانون 
في            الناس  قريحة  فشلت  فقد  وتولألسف  انتاج  في  سيس أبالدنا 

مع   يتوائم  حكم  ولذنظام  دينهم  النموذج لتعاليم  استحضار  ارادوا  ك 
الديمقراطي الغربي الذي جربوه عدة مرات وثبت لهم عدم موائمته مع الواقع  

  تستوعب المنهج التداولي العقلية    جعلالبد من  المجتمعي السائد عندنا. إذ  
والقسط للحق  ت  الموالي  است وال  في  الديمقراطيفكر  النظام  من    حضار 

قال  الخارج حيث  َوأَنَزلإنَ ﴿القرآن  .  بِالإبَيِ نَاِت  ُرُسلَنَا  َسلإنَا  أَرإ الإِكتَاَب  َمعَُهمُ  الَقَدإ 

بِالإِقسإطِ  النَّاُس  ِليَقُوَم  يإف  ال  إو  ﴾َوالإِميَزاَن  من  النموذج ن  استحضار  حاول 
وهكذا يدخل الناس   ال يقبله الشعبسيكون هدفه ارجاع ما  الغربي في الحكم  

  و اسالموي أو يساري  أ  خر طائفيآفي حلقة مفرغة تتنقل بين نظام شمولي و 
على سبيل  . فتجارب السودان  كذبا  وزروا  ف  الدين المزيَ و   يلتحف الديمقراطية

بالطائفية  المثال   اتت  والتي  بالديمقراطية  اسموها  ما  نة المدخ ِّ و حة  المطل  مع 
والراغبين في ان   ةبصمتوقيع بالاصحاب ال دة من  عب  قواعدها الجاهلة والمست  و 

اعداء الدين يتالعب بهم  و يستعبدهم اسيادهم المحليين كما استعبد اجدادهم  
عملت    النها جميعا    .ة جدا  ط  بِّ ح  ة وم  ي  زِّ خ  والمنافقين والمتأسلمين هي تجارب م  

عملة واحدة بوجهين؛ إما حكم نيابي  اورثتنا  و   ضد روح اآلية القرآنية اعالها 
 دة  وبالوعتها  وبالهة     ال يقل غباء  وغبي و حكم احادي عسكري  فوضوي أو  

كل اموال  أ ممن استمرأوا    من حكم الطائفية الجاهلة بأقطابها ووارثيها  وجشعا  
وتضليلهم بالباطل  تل    الناس  والبليدة ع  بينما  والمعتوهة  الغبية  قواعدهم  ق 

د المشاريع  تول ِّ في العهد النيابي  . فالممارسات الطائفية الجاهلة  القذر  ن خام هم
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ولألسف   مرات  عدة  رأيناه  وهذا  اآل إنجد  االستبدادية  رعاعا  لى  يمجدون   ن 
الطائفية   المحننة  اقطاب  الدقون  وابناءهم المسترجالت    وبناتهماصحاب 

زوا اصحاب  ليأتوا بهم مرة أخرى فيحف ِّ المشاركين للمجرمين في كل جراءمهم  
للسلطة.  التداولي  النظام  على  اخرى  مرة  للوثوب  االستبدادية  المشاريع 

يستطيعوا   لن  انهم  يعلمون  الطائفية  السودان  أفاقطاب  يحكموا  من ال  إن   
الطائفية على وئام  كانت  لذلك  الشمولي  النظام  الخفي مع  خالل االئتالف 

العسكريةدائم   الشمولية  المنظومات  وعندما    الغبية  مع  البالد  حكمت  التي 
بالوقوف مع خيارات الشعب   للثورة ضدها تتظاهر الطائفية  يتحرك الشعب 

 .ولكن بطريقتها الخاصةة  ويختطف الثور ليركب على نفس السرج مرة اخرى  
قطاعات   الطائفية  واستعبدت  استحمرت  وجاهلة  وهكذا  الشعب  غبية  من 

الزمان.   لقرابة قرن من  البشر  السوداني  هؤالء  المعتوه واالبله  فأي نوع من 
اآل حتى  الجاهلة  الطائفية  اقطاب  يؤيدون  فاشلة الذين  تجارب  وبعد عدة  ن 

ديمقراطية   ؛تت فشلها في كل العهودن القيادات الطائفية قد اثبإبل  منهم؟  
دارة الحكم  إو عسكرية. ففي الفترات الديمقراطية فشلت الطائفية في  أكانت  

وتقدم لهم    النيابي بالطريقة التي تخدم القواعد الشعبية في معيشتها وشؤونها
يستحقونها التي  الطائفية الخدمات  القيادات  فشلت  العسكرية  الفترات  وفي   .

تمثيل   الكيكة  و   تطلعات في  وتقاسمت  بل  الناس  وآالم  مع  المسروقة  آمال 
دمويتها  الحاكمة   العسكرية  اتالمنظوم  على  ولذلك  وبربريتها  وسكتت  ال . 

البشر    جد تفسيرا  ن الطائفية حتى اآلن لنفسيات هؤالء  الرموز  الذين يؤيدون 
ويستتفهه  ويسترقه  يستعبده  عمن  يبحث  الذي  البشر  من  نوع  انهم  سوى 

الناس اال يسمونهم  و   ويستخف به يركب على ظهره وبعد ذلك يطلبون من 
سروج على  ها  لتنقصها اذناب و ية  يرِّ مِّ ح  غالية  بِّ بل هي قواعد طائفية  .  عبيدا  

هذه القاعدة الطائفية ال تفقه سياسة بل  ومثل  .اسيادها ظهرها ليمتطي عليها  
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معها   وجاهلةتتعامل  غبية  كاالنعام  بطريقة  وتعيش  ادنى   لتستأكل  من    بل 
فنتيجة لجاالنعام الطائفية مع قواعدها  لهم  ه.  المنظومة  ايام ينشطون  ظلت 

المنظومة التداولية كنه    تتفهم  نأمن دون  في واقع نيابي  الحكم الديمقراطي  
الناس  للسلطة   لخدمة  تسييرها  خيارا  ولوكيفية  يملكون  ال  سوى   خرا  آ  ذلك 

الناتجة عن   العسكرية   يةفي شراك الخيارات االستبدادافشالها وايقاع الناس  
ل مثل هذه المجتمعات الحلقة ي الجاهل. وهكذا تدخ  دالعهد الطائفي االستبدا

. فال الديمقراطية وال الحكم الشمولي  بدا  أ هي ولن تنتهي  تالتي لم تن  المفرغة
السودان. مع  والفتن   نفع  الحروب  كانت  المفرغة  الحلقة  هذه  ظروف  وفي 

و المداهن أعاكس والخانع  مم المشاكس وال ومحاوالت صناعة الحوار والسال
 لتندلع حروب وفتن اخرى وهكذا دواليك.   الذي ال يستمر كثيرا  

في الحروب الداخلية ومع    طرفا    دائما    سودانكان من يحكم القد  ف         
الناس   تضليل  يتم  الحروب أذلك  اطراف  السالم   هذه  ن  صنع  على  قادرة 

هيهات.   نرى  و ولكن  ما  أ لذلك  حرب  أنه  تنتهي  مع  ن  سالم  اتفاق  بعقد 
الجمهوري   القصر  المجرمون  اقطابها  ويدخل  متمردة  تندلع  مجموعة  حتى 

  . و بجوارهاأو في نفس ساحة الحرب السابقة  أخرى في مكان آخر  أ حرب  
السالم   اجنحة  اقطاب  بينما  جرائالمجرمين  وهكذا  ارتكبوا  قد الذين  حرب  م 

مشرعين   الحكم  وتنفيذيين  اصبحوا  جهاز  يبدأو في  مواجهة   ن فإنهم  في 
في  متمردةمجموعة   وخارجة  ويجديدة  سالموق ِّ حاربوها  معها  فينضم   ا  عوا 

لى المجموعة المجرمة السابقة والقابعة في القصر وتندلع إالمجرمون الجدد  
فاصبح البلد يحكمه    .بقيادة مجرم آخر  جديدة في مكان ما  حربا  مرة اخرى  

وأصبحت    .ومعاناتهممجرمون ملطخة ايديهم بدماء البرياء  ر حروب و تجا
المجرمين لعتاة  مرتعا  السياسية  الحرام  االجسام  النطف   وابناء  ومنتجات 

المذرة الناس .  القذرة  بِّ   البهائم   وفشل  يستخف  المجرمين  إ م  هِّ الذين  ن أ عالم 
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وال    بدا  أ  ن تصنع سالما  أال يمكن  والجريمة  ى الحروب والقتل  و  ق  ن  أ يدركوا  
للناس  أيمكن   تقدم  السلطة ل  خيرا  و  أخدمة  ن  تشكيل  يعيدون  من  هم  نهم 

ليتفاوضوا مرة اخرى مع  و   ها الجندتهم التي رفعوا السالح من اجل تحقيق  وفقا  
ي   وهكذا وفقا    ا  خر آ  ا  خر ويوقعوا معه سالم آو خارج  أمتمرد   لتوازنات ت رضِّ

االبريا وقتل  السالح  رفع  تلك وهَجر هم    ءمن  ولكن  والنسل  الحرث  وهلك 
التي يصل   ي  إ التوازنات  ت رضِّ الغالب ال  في  الحروب  من كل  ليها مجرمي 

  وال تحقق لهم طموحا  ي مطالبهم  لبِّ  رفعوا من اجلهم السالح وال ت  نهم  أعوا  اد  
لمآربهم السياسية   معبرا  ية الغبية  ر ي مجرمي الحروب قواعدهم الجماه  بل يتخذ

ذات مردود المسلحة والسلمية  هذا ظلت مشاريع التغيير والثورات  لالخاصة. و 
من  أ بكثير  و قل  والبشريةتكاليفها  خسائرها  لزعماء    .المادية  كان  وهكذا 

في انتاج هذه الخسائر التي ال   كبيرا   الحرب والقيادات الطائفية والحزبية دورا  
تعويضها   دورا  .  بدا  أيمكن  والتنظيمات  االحزاب  كل  لعبت  في    وقد  كبير 

مجتمعاتهم   وانقسام  ووهابية إ تشرذم  واخوان  ويساريين  وقوميين  طائفيين  لى 
اغبياء  وسلفية   عسكر  تخل  وانصار  الشامل  فصنعوا  الم ريع  فها  يِّها  ز  وخِّ
 م.المدقع وبؤسها المقي الوخيمة وفق ر ها  وهزيمتها 

الوهابية             مع  المؤتلفين  المنافقين  االخوان  لفشل  كان  الدموية وقد 
م زَيفة   بشرعية  المتسربلة  في    دورا  والطائفية  النزعات  كبيرا   وتيره  تسريع 

والدعوة   وااللحادية  بالدين  إالعلمانية  القذف  الناس ليأت  “المعبد”لى  إلى  ي 
حكم   وديم بمنظومات  كما  و   راطيةقليبرالية  نشأتها  مراكز  في  فشلت  الحادية 

في  الجهالء  فقط  الحضارة الغربية المتهالكة التي تثير اعجاب  في  نرى اليوم  
المتخلفة   مِّ المجتمعات  يرون  سِّ ي  لِّ ث  فال  وال  مخدراتها  ها  حاقِّ تها  إدمان  وال  وال 

و   ندرةوال    العالية  انتحارهامعدالت   فيهااالسرة  البؤ   االطفال  المخي ِّ وال  م س 
م العقل  مع العقل وصنَ   الذي تعامل الهوتيا    . فااللحادعلى شوارعها وبيوتها
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ي  أالتائه لن ينقذ الملحد من الحاده ولن يجعله يرسو على شاطيء اليقين. ف 
م المواطن؟ أم العقل؟ المؤمن  أسجال هذا الذي يدور حول مقابِّالت مثل للا  

؟ المسترشد   م الشرع؟ فبماذا يعرف االنسان خالقة سوى بالعقلأالديمقراطية  
ف يحك  وما  لم  اذا  الديمقراطية  فائدة  وما  مؤمنا؟  يكن  لم  اذا  المواطن  م  ائدة 

المادي  ن العلم  أفالملحد ال يدرك    ؟القسط  ليقيموا  لهيإ  شرعبالمشاركين فيها  
ولن يفسرها    عن تفسير الكثير من مظاهر الحياة  بكل مؤسساته مازال عاجزا  

القرآن.  بدا  أ قال  وما  ﴿،  فلقد  َربِ ي  ِر  أمإ ِمن  وُح  الر  قُِل  وحِ  الر  َعِن  ألُونََك  ويَسإ

ِمنَ  قَِليَل أُوتِيتُمإ  إال  الم  ﴾الِعلإِم  أن  الوباء العالمي لحد  بل  ال يدرك أن جرثومة 
ل قِّ ال يراها هي مِّ التي حبسته في البيت رغم أنه   . كه االبصار رِّ د  ت  ال   ن  م    ن خ 

الدنيا   الحياة  من  بظاهر  وعلمها  التقنية  وتطور  العلوم  تقدم  كان  فاذا 
ى من غالف جوي قد اد    اواالستغالل الخاطئ لموارد االرض وما يحيط به

من العقل    ىءوكل ذلك نتاج العلم الناشواالوبئة  لى نشوء الكوارث الطبيعية  إ
والتجربة   فأ االعتباطية  التائه  االنسان  حول  شيء  لكل  االستغاللية  ن  إو 

الم    لوحدهالعقل   يوصل  ستكون إ  ال  إلحد  لن  والتي  الكوارث  تلك  نفس  لى 
 ان دمواإل  االنتحاراالرتفاع المريع في نسب  كوارث معنوية نرى تجلياتها في  

الغربية   المجتمعات  في  المستشري  واإلحباط  والالدينية. الليبرالية  والكآبة 
الم   و والم فر ِّطة  طة  فرِّ فالعقالنية  المسترشدة  صاحبها  وغير  قادت  لى  إ التي 

دروبا   للملحد  تفتح  لن  شاطئا  لمنة  آ  االلحاد  وال  عليه. ل  هادئا    يسلكها  يرسو 
وهكذا فان طريق الملحد مفخخ حتى يموت ويرتحل وهو قد سئم كل شخص 

 .  بل وسئم نفسه حوله وكل شيء
والتنظيمات            االحزاب  كل  فإن  الحكم  ظ  ون  وعليه  تأسست  م  التي 

الديمقراطيةبد الحكم  منظومات  في  الناس  تمثيل  فة لِّ ت  خ  الم    والليبرالية  عاوي 
فة قد رسمت هيكل الخزي وانجزت بناء التخلف للشعب السوداني وال والمتخل ِّ 
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خرى أو دعمها لتصل مرة  أ ليها  إبعد ذلك االنتماء    ي فرد واع  أيجب على  
مآربها  إ تجارب   خبيثةال لى  عدة  خالل  من  السوداني  الشعب  عهدها   التي 

السياسية عامة حتى يحتكروا  والحزاب  ك اقطاب الطوائف  فماذا يمتل.  فاشلة
عام؟   المائة  لقرابة  الشعب  و أ تمثيل  عبقرية  من  يمتلكون  ما  كل   لهام إهذا 

بئس تلك ؟  يمتلكونه  كل ما قدموه من واقعالبؤس والفشل هو  أذلك  ؟  سياسي
بة كبر من تلك التي للبهائم لتحركها مطالِّ أليس ب  وي هذالعبقرية وااللهام ال

 ! ف والماء والتعشيرللعل  
م القومية واليسارية فليس القصد  ظ  وعليه فعندما ذكرنا مساويء الن           

الراسمالية تزكية  ذلك  الليبرالية النهما  أ  من  االنسان    يضا  أو  لة آلى  إ حولتا 
طحينها   ماكينة  و في  شيء لللنسانية  االجتماعية  ي  القِّ بذلك  اهدرت  ف  كل  م 

المجتم يسود  كان  الذي  العفوي  االجتماعي  والتكافل  قبل  كاالسرة  عات 
الر  الوحش  كثيرا  أانطالق  اجرم  الذي  سيطر   سمالي  التي  الشعوب  حق  في 

بذور   ذات  العالمية  الحروب  كانت  بل  العليها  نواة  في  أر تختزن  سمالية 
وحتى   للر أجوهرها  رسختا  العالميتين  الحربين  نتاجات  ترى أ ن  فلم  سمالية 

وحتى مكتسباتها العلمية. مها واخالقها  ي  اوروبا الغربية بعد ذلك عافية في قِّ 
المزي   دينهم  انحسر  الفقد  وزال  للكنيسة ف  الفعلي  عليها   تاثير  يسيطر    التي 

المثليين الشاذين    ةقساوسال لزواج  الراسمالية   والسحاقيين   والمجيزين  لتضع 
المؤدلجة الخفية   وكنيستها  بالماسونية    بالعلمانية  لو والمتشربة  لقيود الراكعة 

واالنقراض الهالك  حافة  على  الغربية  المجتمعات  لذلك  المادية  تحركوا  . 
من  إ   جميعا   محددة  مناطق  في  الحروب  اشعال  االسرة ألى  استجالب  جل 

بسبب  مجتمع على حافة االنقراض    لى الغرب وتجديد دماء عروق إالالجئة  
الر  التي  أكلبشات  الالرجعة أسمالية  نقطة  ليبرالي    وصلتها  نظام  مستغلة 

 .بعد فوات االوان جوف تكتشف الشعوب االوربية اآلن مساوئها أ
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السودان          الشعب  المتأسلمين  االخوان  اخضع  وذلك  هذا    ي وبين 
القميئة والفاشلة  لتجربتهم  جهد   والدموية  الناس  على  فوفروا  الحكم  في 
الدين الحكم    المزيف   استكشاف  جوانب  كل  في  المريع  فشلهم  خالل  من 

واق   .واإلدارة المتأسلمين  االخوان  عهد  جسد  يمكن    أسوأ  عا  حيث  ن أ مما 
اصبح من السهل  ذلك  الليبرالية وبعد    وأالحكم اليسارية    أنظمةتجسده حتى  

 اإلسالملى  إنه ال خيار للناس سوى العودة  أن تدرك حقيقة  أللعقول الواعية  
السالأهل البيت  الذي يتمثل في والية    الصيل  والبراءة من اعداءهم.  معليهم 

عهد   كان  الشياطين  احكم  لقد  السودان  خوان  لالسالم   حقيقيا    تجسيدا  في 
والمزي   و الذي  ف  المخترع  السقيفة  منذ  المسلمين  صدر  يومنا  جثم على  إلى 

 ذا.ه
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 هل االحزاب غير الراشدة مؤهلة القتالع فاقدي الرشد؟ 
 
 

المتأسلم النظام االخواني    اقتالعلى  إون  يطمحظل الناس                    
ل    مل  نظام يخدم البالد والعباد  السعي القامةالبغيض. وفي سبيل و   الناسيعو ِّ

الذي شارك االخوان المتأسلمين   معارضة في شكلها الرسمي جسام العلى اال 
ي نفسها معارضة هي من مكونات  سمِّ  الن تلك المكونات التي ت    مهم ئ في جرا

وحزبية   و ر  خت  م  طائفية  االخواني  كانت  قة  النظام  استمرار  في  مصلحة  لها 
لثروات    كة ذلك االستمرار الناهب والسارق المنافق بل ولهم نصيبهم من كي 

و  أللناس على ظلم االخوان المنافقين  من الزمن    ا   لما صمتوا عقودال  إو المة  
الناس   ليوهموا  مسرحية  بطريقة  الحكم  أعارضوا  يعارضون  نهم  أ  و أ نهم 

لم . فالمعارضة بصفة عامة  من اجل مصلحة الجماهيرفقط  يشاركون فيه  
اصال   لها  و   ة صل  تكن  بينما    المنافقة  شعاراتها   ظلت بالواقع  جاذبة  غير 

 . وتظلم الناس جميعا الطغمة الحاكمة في غيها تعمه
اصال            هي  الطائفية  ل  فالحزاب  تغيير  مضادة  وعي  ي  إلى  يقود 
وتصريحاتها  الجماهير سلوكها  من  واضح  ضد   وهذا  الشباب  ثورة  أثناء 

الشياطينا تجد    خوان  الشياطين  لنها  أخوان  الكيكة  من  من  نصيبها 
الشعب   من  من  المسروقة  اسهل  في  أ بطريقة  وهي  تجدها  نيابي  م  حكن 

السلوب منهجا ل   مباشر  الطائفية هذا  اتخذت  فقد  الناس ولذلك  أموال  كل 
السوداني  بالباطل   الشعب  يحكم  ونهب  لمن  التظاهر  عبر  لهم  أوذلك  ن 

و  تاريخية  الحكوماتشعبية  قواعد  شرعية  فتبتز  للمقاومة   العسكرية   مستعدة 
ن تشارك الحكومات  أمن اجل  وذلك     اآلنبتلك القواعد الغير موجودة أصال  

الشعب   ثروات  في سرقة  الطائفية العسكرية  االحزاب  كانت  الذي  هو  وهذا 
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. فمادام بها الشعب السوداني عدة مراتوقد جر    ستفعله لو كانت في السلطة
منه   نصيبا  الطائفية    ويعطون بسرقة قوت الشعب  يقوم االخوان المتأسلمون  

بأس   العسفي  للطائفية  فال  ا ر  ك حكم  وام دو للشعب    ينالشياط  وانخوظلم 
من   بؤس الشعب وخراب بيته الن المكونات الطائفية والحزبية لم تعمل يوما  

عليه   االيام تمرد  والذي  البغيض  حكمها  فترات  في  حتى  الشعب  اجل  من 
 ؛أصحاب الدبابيرمن  عليمي  والفاقد التيه من االغبياء  لِّ ك ِّ ن  الشعب واستقبل م  

  تتوزع أسريا    الطائفية  لتلك االحزاب. لذلك نرى الرؤوس التقليدية  ابناء الحرام
نحو نصيبه من الكيكة    ناهم  للحكم العسكري و وبطريقة مسرحية بين مشارك  

له يأخذ نصيبه وهو يؤدي    مسرحي    ومعارض    من جهة    لهع  وبالِّ المسروقة  
المسرحية   الطلح  معارضته  الوالدة وهو جالس على دخان  ر في وجع  وي ن ظ ِّ

شلة من الجهالء يهتفون لهم  تجد تلك الحزاب الطائفية    لالسفومع ذلك  
انقاذ  أن يأتي خير  أويرجون منهم اإلنقاذ وهيهات   من أمثال هؤالء. فقد و 

ا وسهولة  الناس  جهل  خالل  من  ضالتها  الطائفية  هم  ب   ستخفافالوجدت 
. فهل يتوقع الناس من االحزاب الطائفية واستحمارهم واستبغالهم  واستحمقاهم

د عقود من الحكم الفاسِّ لالفاسدة    اتن هادنت تلك االحزاب الحكومأبعد    خيرا  
عقود إذا لم  ل وهل هادنت تلك الحزاب االخوان المنافقين    ؟ق ب والسارِّ والناهِّ 

؟ فقد سكتت االحزاب  المتأسلمة  يكن لهم نصيب من كيكة السلطة االخوانية 
المتأسلمين واال االخوان  التي سفكها  الدماء  التي  الطائفية عن كل  نتهاكات 

ر الطائفية الحكم  س  الذين يشاركهم بعض افراد ال    نافقينارتكبها االخوان الم
يرتكبون   ما  المتأسلمين  االخوان  مع  جرائم  ويرتكبون  يتمسرح من  بينما 

ال  نفس  من  لها وهم  البعض اآلخر  ومتقمصين  بالمعارضة  متظاهرين  سرة 
الدمار   المسفوكة وكل ذلك  الدماء  الذي صبغ  المدم ِّ شهود على كل هذه  ر 

جميعا   اصبحوا  وبذلك  للبالد  المتأسلمين  االخوان  حكم  بمنغمسيهم   عهد 
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والمسفوحة   المهدورة  الدماء  تلك  في  شركاء  الوخيمة ومسرحييهم  والمآالت 
البلد  إالتي وصل   ن  أبالمعارضة واستطاعوا  بعضهم    حتى ولو تظاهرليها 

ويستخف  يستنكِّ  منهمحوا  والمنتفعين  الجهلة  بعض  في  يوالراغب  وا  ن أن 
مرة  أيستعبدهم   االمرخرى أسيادهم  حقيقة  ففي  تكن  ل  ،.  معارضة م  هناك 

التعويل   وكل  حقيقة  خاللها  يقد ِّ التي  شعبية  الثورة  الفي  كان  رسمية  من  م 
الناس مهر الحرية واالنعتاق من االخوان المتأسلمين ومن االحزاب الرسمية  

الطائفية   وخاصة  المعهود  شكلها  لنها  واليسارية  في  ت    جميعا  منها  ت ثبِّ لم 
 .  بطريقة أو أخرى   مشاركتها لجرائم االخوان المتأسلمين و أ سوى عجزها

رمزا            الطائفية  كانت  وفي    فقد  الحكم  في  تكون  عندما  للفشل 
فاالحزاب  ال    المعارضة.  عامة  لتجاربها  تمتلك  بصفة  مجال  إتراكم  في  ال 

واستنكاحه   الشعب  غش  واستحمارهكيفية   وسرقته   واستبغاله  واستحماقه 
تجاربها  .  ونهبه تراكم  من  تتقدم  االمم  كانت  أفاذا  تراكم أهذه  ن  إال  ال  مة 

فينتج هذا البؤس والخراب    الفشلالذي يتراكم على  الفشل  إيجابي لها سوى  
مرجعية تتكيء عليها سوى مرجعيات  هذه  مة ك أ ين ستجد  أف  .الذي نراه حولنا 

واشباه الرجال  غريبي االطوار  د في  والتضليل المتجس ِّ الفشل والتخبط والخيبة  
آ و من  المهدي  المرغني  آل  تعاىللعنهم  ل  سياسية  اهلل  فكيف    ؟كمرجعيات 

رجى  كهذه ال ي  كونات طائفية  فم  ؟و تحسينهأمة كهذه لتغيير حالها  أستتقدم  
 مزيد من االخفاق والفشل والتراجع والتقهقر والخيبة والهوان  ال  إمنها شيء  
كهذه لم تقدم للبالد والعباد سوى التجارب المريرة   كيانات طائفيةواالحباط. ف 

نقذتهم منها  أن يثوروا عليها لو ال  أرة التي تمرد عليها الناس وكادوا  والمدم ِّ 
لذلك   .من الحقب الطائفية  قل سوءا  أالتي لم تكن  الفاشلة و الحقب العسكرية  

ليس   تائه  ح  لفقط  فالشعب  المتعاقبكَ ن  بلو امه  افشلوه  لم ل  أيضا    ن  نه 
ي  أيستطع   فيه  درِّ ن  يعيش  الذي  التضليل  عمق  الذي  أك  االستخفاف  و 
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له  يتعر   يتجر  أض  الذي  التجهيل  له  أعه  و  الذي يخضع  االستحمار  وكل  و 
التي  التوعية    كمن  أال يدرك  ذلك بسب الجهل المريع الذي يعاني منه وهو  

التعليم  إبيكتسبها   ما هو  الفاشل  التلقيني  سم  له   مزيد من ال  إالذي يخضع 
سوء   ليزداد  والتزوير  وتضليال    التضليل  عقله  سوء  تراكمات    على  على 

يغير   كيف  يعرف  ال  اصبح  حتى  فيه  القابع  ف أالتضليل  يتغير.  هود  عو 
تعاىللعنهم  المهدي  آل  ل المرغني و آ الفاسدين من   لم تكن سوى عهود   اهلل 

تجلَ  والتخب  خانقة  االنحدار  معالم  اوضح  فيها  المركَ ت  والجهل  فط  مة أ  ب. 
ن فشلت تلك الطائفية مرات عديدة أمها بعد  كتختار مرة اخرى الطائفية لتح

وتستحق   ال تملك القدرة على التمييزو   والحمير والخراف  من البغال   مةأ  هي  ل
الذي هي فيه لهامة الأ  . بل هي  الخزي  العجز والفشل  و    عقل  تبحث عن 

الجحرلد  واالخفاق وت   الذي مرات عديدة    غ من نفس  الوخيم  المآل  وتستحق 
تحته الفساد ترزح  روح  تمثل  كانت  قد  الماضية  تجاربها  خالل  فالطائفية   .

على   قائمة  قياداتها  الن  النزاهة  و تجسيد  وغياب  المساواة  الظلم عدم  نشر 
الناس   على  ذلك واالستسياد  على  سلطة   ومتربية  انفسهم   فوقية   ويعتبرون 

بشكل    لهموم ست عب دة  عة  ن تكون خاضِّ أتجب  مستحمرة ومستبغلة    على رعية
فحوَ دائم انفسهم  .  والرعية  إلوا  ارباب  عبيدإلى  في  الطائفية    متلكت وال    .لى 

حي ِّ أالسياسية    اممارساته خ  ي  يردعهز  فانتجوا  عل  فِّ عن    القي  شيء 
واوصلوا البَلد دوا التفاوت والالتكافوء والتهميش واالقصاء  حاصصة وولَ الم  

 لى الدرك االسفل من االنحطاط والتيه. إخَلل عهودهم 

ن في البَلد. بل يجب على  ي جسم حزبي يتحرك اآلأفَل رجاء من             

ً ن تحذر من الوهابية  أالناس   الحكم السياسة و ن تتقمص  أالتي تحاول  و  ايضا

وقد  المآل.  سوء  والعباد  البَلد  لتذيق  سابقا  المنقلبين  اولياءها  تقمصه  كما 

الوهاب جزءكانت  السلفية  المنافق.  اً ية  االخواني  الحكم  نظام  حكم حيث    من 



 د.عبدالرحمن يدي    بالماضيربط الحاضر  لمواضيع ت  تناول فلسفي ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيماالخوان عهد  133
 

 

 

المتأسلمون السودان    االخوان  الوهابية  في  من  والسرورية و بعون  السلفية 
البغيض  المنافقة   ائتالفهم  من  وغريبةليصنعوا  استثنائية  بطريقة   المتاشبك 

لصناعة  ف  ر  حِّ   ومريبة و ة  والعوز   والتسلط  الجشعالتضليل  للفقر  اسس  الذي 
فقد   واالرهاب.  والقتل  والتحلل  واالنحدار  والجهل  االخوان   جم  د  والمرض 

زفَ  السلفية  المتأسلمون  بل  و ة  عقود  من  الكثر  ومازالت  كانت  التي  الوهابية 
االجندة  النجاز  وتتكدر  والصهيونية  االستعمارية  االجندة  مع  تتماهى  لقرن 

ا فاصبح  والغربية  ظاهريا  الصهيوامريكية  المتأسلمين  عقدي  ك  الخوان  فرع 
شاء بينما  تستغله كما  تد بيادق في يد الوهابية  مجر  و بل  حنبلي مذلول منه  

فانحدرا  المجتمع  في  عقائدية  كشرطة  الوهابية  المتأسلمين  االخوان  استخدم 
غياهب  إبالمجتمع    سويا   و لى  والمآسي  التجهيل  والمفاسد  والشرور  التضليل 

و والتحلل  والكوارث   والتمزق  والضعف  العذاب.    سويا    ساموه والغباء  سوء 
اصبحت   والتنظيمات  كل  وهكذا  مسمى    سما  إاالحزاب  غير  مستعدة و على 

وا استخفوه  الذي  الشعب  ضد  الشيطان  مع  واستجهلوه سللتحالف   تحمقوه 
 .لعقود عديدة  واستبغلوه
  مستفيضا    هذا السياق سنتناول عهد االخوان المتأسلمين تناوال  وفي           

ن عهد النفاق الديني لالخوان المنافقين كان اسوأ بكثير من  ألنوضح للناس  
االخوان   لن  و االنحالل اليساري.أو الغباء العسكري  أعهد المكر الطائفي  

سيئة    قدالمتأسلمين   كل  خبيث  جمعوا  كل  مصيب واحتضنوا  كل  ة وحملوا 
لى جحيم ال يطاق وتهاوت شعاراتهم المنافقة وانفضحت  إواحالوا حياة الناس  

نوا سوى انتهاك ما يقدسونه وهم ال يقدسون سوى سِّ ح  دعاويهم الكاذبة ولم ي  
البهيمية ونزعاتهم  الحسية  الشخصية  نزواتهم  النهارية   ومطامعهم  وسرِّقاتهم 

ط على السودان د من التسل  بعد عقو المنافقين  . وهكذا اصبح االخوان  والليلية
و امام   مريع  مركبة  فشل  ومدنية و اخفاقات  واستراتيجية  واخالقية  حضارية 
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والخطيرة  والجسيمة  المزمنة  المشكالت  لتراكم  واسسوا  وسياسية  واقتصادية 
نظرهم وفقرهم تقع ر عدسة  و وفلسهم الضميري  مما يدل على قصورهم العقلي  

وهجَ  فيها  الثروة  مصادر  واهدر  البالد  في  القوة  منابع  دمر  الذي   رالثقافي 
لذلك لعنهم الشعب بثورة لفظتهم لفظا واخرجتهم    ليهم.ف عو أسالناس غير م

 من القلوب إخرجا.
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 عهد االخوان المتأسلمين: عهد الوبال الوخيم 
 
 

بعض إ                       في  تناولناه  عما  ينفك  ال  اآلن  نتناوله  ما  ن 
  و نبويا  أكان    االبتعاد عن النص المقدس قرآنيا  آثار  المواضيع السابقة حول  

من  العقل  تلغيم  في  الكهنة  ودور  تحريفه  ومحاوالت  بل  فيه  التدبر  وعدم 
ول مما جعل  خالل ارث سلف تلف خلقوا امتدادات لالنحراف واالنقالب ال

الن  المنقلبين  واقع  انقالب  زمن  من  الممتد  الديني  باالنحراف  يعج  في  اس 
وقد ظل الدين المنقلِّب والمزيف واولياء االنقالب والنفاق واالنحراف  السقيفة  

الناس   هذاإيحكمون  يومنا  امتدادات    لى  أحد  هم  المتأسلمين  االخوان  وأن 
ً أ كما  .  ذلك االنقالب المشؤوم وقتل ن الظلم والطغيان  أ  نه من المعلوم تاريخيا

الدعِ االبرياء   الدعِ إي  يرتكبه  الزنى    وأي  بن  إبن  اآلكل أالظالم    وأالزاني  و 

وللسحت نظرنا  إ.  ف إذا  االسَلمي  التاريخ  نرى شواهد  إلى  على واضحة  ننا 

يدوا االنقَلب عليه أو  أن من انقلبوا على االسَلم في عهده االول  أذلك. بل  

؛ منتجات أمهات وأبناء الحرام  والظالمين واآلكلين للسحتدعيين  من الكانوا  

ن المنقلبين على أص تاريخ االنساب نرى  عندما نتفح  ف .  ذوات رايات حمراء

 ً بل وزناة وابناء   من سَلالت دعية وابناء دعيين   االسَلم االول كانوا تاريخيا

ً على مر االزمان  . وهكذا ظل صانعي الظلم والطغيان  زناة  يتصفون اساسا

ل التاريخية  الصفات  التاريخي بنفس  والطغيان  الظلم  كان االول  صناع  . وقد 

خصائل  أالنفاق   عملغَ الط    تلكوخصائص  حد  التي  الظالمة  في   ت م  ما  كل 

عليهم   يتسلطون  من  تحويل  اجل  من  المستَخفين إوسعها  من  شلة  لى 

يسه ِ والدهماء  والفاسقين   ذلك  حتى  حكم  من  ل  استمرار  المنقلبين عملية 

هم هو  كان  كما  الظالمين والطغاة.  و من ادواتهم والجهل ليكونا  نشر الفقر  هم 

وتحويلهم الى بطون كلبية   من يحكمونهمو اذالل  أساعدهم على تفسيق  التي ت
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ترويضها يسهل  جحشية  وعقول  ما  .  فارغة  كله  اْلخوان وهذا  فعله 

السودان. حي  في  ً ث  المتأسلمين  ذلك واضحا الفقر    نرى  المتعمد  والجهل  في 

ة الذي نشره في السودان ائتَلف مجموعة تبدو ثقافة كل فرد منهم كأنها ثقاف

و أ السودان لم يعاني من اليسار  وحقيقة، فإن  .  وزان  ابن زان    دعي بن دعي

الشياطين اخوان  من  عانى  كما  اخس  العلمانية  من    وانذل  الن  هو  الناس 

اخوان الشياطين في كل   موهكذا هالخسيسة  به  رلى مآإيتستر بالدين ليصل  

لآلية   حقيقي  تجسيد  وهم  تقولالقرآنية  مكان  النَّاِس ﴿  ،التي  يُعإِجبَُك  َمنإ  َوِمَن 

لُهُ  َ َعلَى َما فِي قَلإبِِه َوُهَو أَلَد  الإِخَصامِ  الإَحيَاةِ الد نإيَا فِي قَوإ ِهدُ َّللاَّ َوإِذَا تََولَّى *  َويُشإ

ِض   األَرإ فِي  ِلكَ َسعَى  َويُهإ فِيَِها  لَ  ِليُفإِسدَ  َوالنَّسإ َث  *   الإَحرإ الفََسادَ  يُِحب   الَ   ُ َوَّللا 

قِيلَ  بِاِْلثإمِ  َوإِذَا  ةُ  الإِعزَّ أََخذَتإهُ   َ اتَِّق َّللا  َجَهنَّمُ  لَهُ  بُهُ  الإِمَهادُ  فََحسإ  القدرفب  .﴾َولَبِئإَس 

الواق فإن  المتأسلمين  باالخوان  الظن  االنسان  يسيء  يخلقوه الذي  الذي  ع 

فأفعالهم وسلوكهم تجسيد ألفعال   يبرهن انهم أسوأ بكثير مما يظنه الناس بهم.

   !؟المتأسلمينم األخوان يظتن أعضاء فماذا يكون وسلوِكيَّات أبناء الحرام

استغرب منه هو  ف            الذي  ارى  أالشيء  ً أُ نني  كانوا طَلبا  ناسا عندما 

عونها اسَلمية عون قيام الليل والصيام النفل والنشاطات التي يدَّ فقد كانوا يدَّ 

الدماء من دون وجه حق وهتك   هم صمتوالكن  ابداء رأيهم في استباحة  عن 

الظلم   انواع  كل  وممارسة  الناس  وتجويع  الرعب  واشاعة  في االعراض 

األأ   .المجتمع كوادر  المتأسلمين  ين  لنا  نالذيخوان  زمَلء  نعرفهم  في   كنا 

الدراسة على  أ؟  زمن  هم  التواصل  ين  يعتنقأ؟  االجتماعيوسائل  اسَلم   ي 

إليها  االنذال  هؤالء  ! فرقة من المسلمين  73هناك  حيث  ؟  وأية فرقة ينتمون 

أبناء أخس  ينتمنها  فألي فرقة    ن ما فعلوه منذأرى  أ؟ الني  البشروأذل  مي 

ً ثَلثين ع السودان    اما الحق بصلةفي  للدين  يم  ال يمت  الحَلل وال  بأبناء  ت 

والضالينإبل  ؟  بصلة عليهم  المغضوب  من  اشرس  كل    وتتجسد  نهم  فيهم 

الم !  الحرام  أبناء خصائص   المخلوقات  مشاعر هؤالء  تتحرك  مسوخة كيف 

ن أ وكيف يمكن الفراد تنظيم مجرم بكامله  التي تسمي نفسها أخوان مسلمين  
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ورمي إيتحولوا   واالغتصاب  والسحل  القتل  تمارس  صماء  مخلوقات  لى 

  ؟الحرام  أبناءمن خَلل مسلحيهم من    بارد  بدمواالحياء واالموات في النهر  

؟  والقذرة  ين هو الجانب اْلنساني في هذه المخلوقات المعتوهة والممسوخةأ

ً المتأسلم  الضمير االخواني    حل أيضا كيف يصب أس ن  نأولنا   لى إوميتاً    بائسا

المخزي؟   الحد  االخوان  إهذا  يعكسون المتأسلمون  ن  االمر  حقيقة  في 

المريض ذاتهم  عن  المشوهة  الرحمة    ةصورتهم  من  ذرة  تمتلك  ال  و أالتي 

الناس.    اْلنسانية الممسوخة عن  الذات  تلك  يخفون  كانوا  فتنظيمهم ال لكنهم 

والسحل   القتل والدمارالتضليل و  عصاباتل ع  مجمَّ هو  ل  عَلقة له باالسَلم ب

والسلب والنهب  على  .  والحرق  دليل   ة طبيعوالمنحرفة    مطبيعتهوهذا 

االسَلموي  فسفنحر الم  تنظيمهم  واللصوصي  لوكهم  .  الحكم  سلوكهم في 

هلل    قوموايصلوا ولم  ي صوموا ولم  ي لم    همأن يوضح  اثناء الثورة عليهم  الدموي  

للا    تعاىل أمر  و  تعاىلكما  يؤدي  من  ً   اْلسَلماجبات  ألن   اْللهي لَلمر    وفقا

ى يندَ   ن من جرائميمل سفإنه ال يرتكب ما ارتكبه االخوان المتأالنبوي    واألداء

االنسانيةلها   ذلك   .جبين  فعلوا  فقد  وقاموا  وصلوا  صاموا  عندما  أنهم  بل 

ين قولهم الذي كانوا يطلبون من الناس قوله عندما أف  .تعاىللشيطان وليس هلل  

معهم الهُ   ينتظم  تنظيمهم  قولأ  ؟َلميفي  َعلَى    ،ين  يَنُكُث  فَإِنََّما  نََّكَث  ﴿فََمن 

؟ ليضمن والءه  من ينضم إليهحاصر به  يُ َلمي  الهُ التنظيم  والذي كان    ﴾نَفإِسهِ 

 هل منه؟  نكوث  ليهم من الإكان االخوان المتأسلمين يحذرون المنضمين    مَّ فمِ 

المتأسلمين    ناك الحق حتى    اصَلً االخوان  المنضمين يحذ ِ على االسَلم  روا 

من  إ ينتكسواأليهم  المتأسلمين    نكثيلم  أ ؟  ن  باالخوان  االقل  إرتكابهم على 

عتبرون يم  أأيضاً عن ذلك  والسكوت  القتل واستباحة الدماء واالعراض    ذلك

؟ اصَل لمن حتى اآلنالمفعول    ساريةالمشبوهة    السقيفية الفلتوية  مهن بيعتأ

البيعة؟ البيعة هلل    كانت تلك  وآلهورسوله    تعاىلهل كانت تلك  عليه  اهلل  م أ  صلى 

ال يُعد أ؟  ؛ فأر الفحمشيطانهم الرجيملأم كانت    الضال الدجال  م  هكانت لمقبور
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م تشتمل هم كانت بيعتأفي هذه الحالة  عن االسَلم الحق  عدم قول الحق نكوثا  

الباطل   كتمان  كإعلى  همناذا  الباطل  مصدر  وا  للا  أ؟  ذلك  ما    تعاىليرضى 

يها أ  نتمأله تعبدونه  إي  فأ؟  بسبب فعل االخوان المتأسلمين  حدث في السودان

المتأسلمون البربريون انجب  تعاىللعنكم للا    :االخوان  نطف من    كمتولعن من 

هل  أرحامو االحد    تعاىلللا    تعبدون؟  الملعون أالواحد  ترابيكم  جعلتم  م 

 تعاىل ال لعنة للا  أ؟  تعاىل  ه لكم من دون للاهلإمكم الممسوخ  فأر فحوالمقبور  و

وعلى   المقبور  ترابيكم  وعلى  فحعليكم  الممسوخفأر  دينكم وعلى    مكم 

لعنه للا   ؛الحضاري االنحداري وليس    كمفنتاج مشروع  .عرَ ختَ والمُ   فزيَّ المُ 

دولة لصوص ومجرمين ومليشيات وموت ودماء ودفن في داخل   وه،  تعاىل

الشاعر  قول  أو  األنهار. المتأسلمينقول  افراد االخوان  قديمهم   لكل فرد من 

 :القاتل لى تنظيمهم المجرمإومن سينضم في المستقبل  وجديدهم

 

  إن التي قد أرضعتَك حليبها قد ألقمتك مع الحليب شعيرا

 لكان أعز منك أميرا لو أنها حبِلت بكلب أجرب نجس 

 

هلكوا ألنهم ساروا على خطى فتنظيم االخوان المتأسلمين برمته قد             

مروان بن  للا    عبدالملك  فتعاىللعنه  كان  .  الملك  بالتعبد  للناس  فقه يتظاهر 

وضع القرآن لى كرسي الحكم  إ  في المسجد، فلما وصل   فاعتكواال  عبدالتو

وهكذا    “هذا فراق  بيني وبينك”  تعاىلبحنق وهو يخطاب كتاب للا  جانباً وقال  

األ  المكان  عقوداً فقد    .سلمونتأخوان  وااليمان   أمضوا  بالعبادة  يتظاهرون 

الخوارجي  والت دي ن   دينهم  الناس طبيعة  يدرك  ورَ ختَ المُ ولم  ولما  ف.  المزيَّ ع 

السلطة  إوصلوا   يعملوالى  القرآن    لم  العمل  إبل  بآيات  إلى  نص البرتكنوا 

يقوللميكيافيلي  ا تُبر ِ ا”  الذي  الوسيللغاية  في رفبرَّ   “ةر  اجرامي  كل عمل  وا 
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هي غاية التي كانت  في السلطه و  مجودهووا  دعميكي  حق الشعب السوداني  

 ال  إ   ولن يجد الشعب السوداني ناصراً مكان.  زمان واالخوان المتأسلمين في  

 االخوان المتاسلمينفي صراعه من اجل الحرية والعدالة الن  ونفسه    تعاىلللا  

العدالة.    وانولم يك بل يجب ان في يوم ما من انصار حرية الشعوب ونشر 

 ،مثل الوهابيةماسوني،  وان المجرمين لهو تنظيم  نظيم االخيتذكر العامة ان ت

 ربيب المخابرات االمريكية.  ؛ البريطانيةصنيع المخابرات من 

            ً نظاما السودان  في  المتأسلمون  االخوان  اقام  مطب ِقين   فقد  شموليا 

من  بذلك   نمواحداً  اعإدذج  ااسوأ  جامعين  لاء  الحديث  التاريخ  يشهده  دين 
بين في وأردأ القديم الزمن  في ما  أسوأ  بذلك  نفاق   الحديث الزمن ما  من 

حقر أنواع البشر على االطالق أظهر المتأسلمون بأنهم    اوهكذ  .نوإدعء للدي
النها هي السلسلة التي    ني المغضوب عليهم والضالجزء من سلسلة  م  بل ه

وتضلَ تكذ ِّ  الناس  على  وتقتلهم  همب  المتأسلم  .وتنهبهم  اتى  ن و فقد 
التاريخ  المعاصرون   في  ما  منهجا    متأسلمالالسقيفي  بأردأ  لهم    ليجعلوه 

نتيجة   أينافحكموا بطريقة فلتوية وحملوا الخطايا واسسوا للحكم العضوض فر 
الفظيع  ل الواقع  حم  ي  المنهج التدميرو ذلك  في  وكأنهم  السوداني  لة للمجتمع 

السوداني الشعب  من  وانتقام  منهم    ثأر  الكثير  وصل  مرحلة إالذي  لى 
. الرجيم   من استعاذتهم من الشيطان  اكثر المتأسلمين  االستعاذة من االخوان  

ومتعمد   مقصود لى تخريب إة الشعب السوداني  إذ اخضعوا كل جوانب حيا
شر  وممنهج  ومنظم   عهدهم االخوان  فاستفحل  مآسي  وانتشرت  المتأسلمين 

لى واعظ إب وتحول الثعلب  افتحالف البوم مع الغر   الظالمي االسود والكالح 
العام  تص وتقمَ  الشأن  المعتوه   الذئاب  وتقدم  العقول  أصحاب  وتأخر 

البهائمو وفخر  الرَ   الهمبول  الت يَ وم سي ِّل  والفاقد  والجهول  صبحت  ا و   عليميال 
منذ   نيالكالب مستشارة في قصر لم يدخله سوى المجرمون واتباع المجرم
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 ال  أ مخلصين على    تعاىليدعون للا    واصبح الناس.  مغادرة المستعمر البالد
على  وال  يعيد عهد اخوان الشياطين مرة اخرى ال على السودان فحسب بل  

مسلم. مجتمع  اإلسالم أ فاصبح    كل  هو  المنافقين  للمتأسلمين  ضحية  ول 
المتأسلمين   واصبح  ووهابيتهمنفسه  هم  بإخوانهم  من   وسلفيتهم  اكثر  من 

 هوا صورة اإلسالم في العصر الحديث. شوَ 
البالد  إطريقة    إن          لشؤون  النفاق  جذورها  دارة  لها  والتي  اإلسالمية 

التي  التاريخية   المجتمعات  ورثأهي  والمهالك  اإلسالميةت  لى  إ  المخاطر 
فكان   . اآلنون  مسلملى الدرك االسفل الذي يعاني منه الإيومنا هذا وساقها  

ال الممتد    تباع أحد  التاريخي  االنحراف  لذلك  هذا هم إالمخلصين  يومنا  لى 
من   ووهابيةالمتأسلمون  وسلفية  المعتورةاخوان  المذاهب  اتباع  والتي    ؛ 

المتأسلمون من   لو التزمنه . لوتكف ِّر بعضها البعضتناقض بعضها البعض 
المعتورةاخوان وسلفية ووهابية المذاهب  اتباع   تعاىل بما اتى من عند للا    ،؛ 

ومعتورة متناقضة  كانت  البعض   لما  لبعضها  لدماء    ومكف ِّرة  وسافكة 
لوا ودكاكين فحوَ  لى تجارةإالدين  المتأسلمون المنافقون  ل  وَ ح. حيث  المسلمين

 عن  تبحث  سلفية هائجةو طعان اخوانية  لى قِّ إالناس    من خالله الكثير من 
ابشع قتلة قتله  تتسلط عليه وتسرقه وتنهبه وتأكل ماله بالباطل بل وتل اآلخر

خراب مزيد من اللى  إفأدى ذلك  وتهتك عرضه  من دون رحمة  سفك دماءه  تو 
 . اإلخوان المتأسلمين في عهد السودان  في الذي سادوالوبال 

بلغ  و           االخوان  قد  حكم  من  السودان  الشعب  أصاب  الذي  الذى 
وأد   ذروته  وانقسامهإى  المنافقين  المجتمع  تفتت  اسفل  إوانحداره    لى  لى 

احتكر االخوان المتأسلمون المشروعية وزرعوا الفتنة وحصدوا   . حيثسافلين
م رجِّ لى الفشل وت  إالشقاق وأقحموا الشعب في اتون الصراعات فآل مشروعهم  

وزرعا    وتفتيتا    وقتال    عنفا   المواطنين   للوطن  بين  التشرذم   للمشاحنة  فأنتجوا 
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والجهوية   والقبلية  القبلية  والعرقية  والفرقة  الهويات  محميات  إفتحولت  لى 
م   وسجون  م  قة  غل  عنصرية  م  و دَمرة  وأراضي  أسس وهكذا  ة  ر  هجَ مجتمعات 

مجتمعات متعادية   جهوياتال و عرقيات  الو يات  قبلبال  مةلغ  م  جاهلية    االخوان 
 ية لحظة.أ في   والمدمر وقابلة لالنفجار الكامل فيما بينها ومتقاتلة

ينكر            أن  أوال  تحت  حد  النار  حطب  زادوا  قد  المتأسلمين  الخوان 
في السودان في السودان    ةكامن  تي كان تالعوامل االنقسام والتفتت والفتنة  

حالت تلك قد  و من تحت السطح  ومشرئبة برأسها  زة  متحف ِّ   دائما  كانت  والتي  
البعض مع    وشعوبهاقبائلها    تعارفالعوامل دون   الخوان   شعلفأ  .بعضها 

والفتنة  نيران    المتأسلمون  البالدو التفتت  في  قة  الحروب  بذور  رعوا  وز   الف ر 
وسقاها    االهلية نبتت  الشياطين  والتي  العوامل  مياه  من  اخوان  تلك  فاعلية 

والفتنة من التباعد والتشرذم والتفتت    مزيدا  واثمرت  سا   أزهرت بؤ االنقسامية ف
قةو  في الناس  السودانية  وكل ذلك يكشف انعدام وجود احساس بالوطنية    الف ر 

التي لم تتشكل في يوم و بصفة خاصة  بصفة عامة وفي االخوان المتأسلمين  
ذلك   على  والشاهد  االيام  يتفقوا أمن  لم  سودانيون  انفسهم  يسمون  الذين  ن 

مدعاة  االختالف  هذا  وظل  الزمان  من  قرن  من  اكثر  خالل  شيء  على 
المتأسلمة  االخوانية    حتى ظهرت الحركات  ف والضياعللخالف والنزاع والتخل  

و  االنقسامات  طينة  التعايش الفتن  نيران  فزادت  في  الهشة  السس  لتهدم 
النسيج    السلمي يربط  كان  البعضاالجتماعي  الذي  بعضه  مع   السوداني 

   .الشياطين المجتمع السوداني وانوبذلك شيطن إخ
المواطنة            مفاهيم  المتأسلمون  دمر  االجتماعي  م  انسجاالنمط  و لقد 

السوداني   المجتمع  صيغ  واهدفي  سائدذوال   المتبادل التسامح  روا  كان   ا  ي 
السوداني المجتمع  في  وفطرية  عفوية  طويل  بطريقة  عهد  نظام فجعل    منذ 

فإن أينا  وكما ر   . مستحيال    موضوع التعايش بين الناس امرا  ين  المنافق  االخوان



 د.عبدالرحمن يدي    بالماضيربط الحاضر  لمواضيع ت  تناول فلسفي ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيماالخوان عهد  142
 

 

 

ترزح   فاصبحتكل بقاع السودان  بينما اشعل االخوان المتأسلمين الفتن في  
المنتفعين ازالمه االخواني  جمع النظام  و على حافة االنفجار أب و تحت الحر 

  بأموال الشعب  م المناسبات العامةنظ  و ببرود ينم عن عته عقلي ال مثيل له  و 
ل تقم  و  بينما  البالد  امر  على  القائم  دور  يكن  ص  على  م  من أيسيطر  كثر 

ما تم   وتاركا  من الحروب والكوارث التي اشعل نارها    و متهربا  أ   نصفها هاربا  
للشعب   ليتفرغ  المجاورة  للدول  المجاورة  الدول  بواسطة  السوداني  احتالله 

بقسوة وينكل بشيوخه  بدموية باردة  يقتل ابناءه وشبابه    له سوء العذاب  سائما  
لها   مثيل  نساءهال  اعراضه   ويستحيي  القيم   ويهتك  ابسط  من  كامل  بتجرد 

الشياطين    استرخصف  .واالنسانية  الخالقية الدمار  اخوان  ونشروا  االرواح 
فساء ظن الناس ببعضهم البعض وانتشرت االحقاد في كل مكان.    والخراب

الناس   ونزع  لإوالضغائن  السودانية  الهوية  من  والتخلص  الهجرة  ن لى 
دمَ  واحتكروا  المتأسلمين  الحياة  في  الشراكة  اسس  فجة  روا  وحم الة بعثمانية 

والياب للخطايا   السوداني  االخضر  المجتمع  تمزيق  اسس  بذلك  فأسسوا  س 
ابناءه  وإفقاره    وتفتيته مواجهة عرقية  وتشريد  اتون  في  البلد   وا غرقوأ واقحموا 
الفَجة في متاهات االزمات االقتصادية فتحولت اطروحة االسالمويين  البالد  

. حيث  ومقيم في السودانووخيم  ووبيل  دمار كامل    وأدوات الت خراب  آلى  إ
االخواني النظام  وق البغيض  الشيطاني    حكم  بالباطل  الناس  اموال  د اوأكل 

ط بالمجتمع  احأنتشر و االذي  والعوز  حياة الرفاهية لنفسه على اجساد الفقر  
هذا   صناع  هم  االسالمويون  اصبح  وبذلك  جانب  كل  و من   الفقر العوز 

ال  المدقع المجتمع  اركان  ضرب  فالذي  واالفالس سوداني  العجز  فيه  ساد 
 .مات الحياةومقو ِّ   والمرض والجهل وانعدام ابسط الخدمات  ي والتفككوالترد ِّ 

االخواني   الحكم  نظام  حصيلة  هي  َ ﴿إذا    الذي   المنافقوهذه  َّللاَّ اتَِّق  لَهُ  قِيَل 

ثإمِ  ِ ةُ بِاْلإ عيث القتل االنفس وهتك االعراض ولش أبناء حرامه فجيَّ  ﴾أََخذَتإهُ الإِعزَّ

 .في األرض فساداً 
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واستغالل الدين والشعارات  االخواني  من النفاق  السودان    ىعان  لقد         
واالرهاب   التطرف  كان  واذا  دنيوية.  لمآرب  الجذور  الوهابي  الدينية  ذو 

فإن    كمهلكة آل سعود  أخرى السقيفية الجاهلية قد آذى االسالم في اماكن  
لستغالل  إلوااالخواني    النفاق السودان  الكاذب  في  االسالمية  هو  لشعارات 

و   حنبليٌ   فرعٌ  آذى  منه  في  قد  التطرف  اذى  من  اسوأ  نعتبرها  أذية  الدين 
ل اخرى  التطرفمجتمعات  مع  التعامل  من    والمتطرف   ن  بكثير  اسهل 

والمنافق النفاق  مع  و هكذا  و   . التعامل  النفاق  التاريخ أ كان  فجر  منذ  هله 
بكلمة  و   لالذى   كبيرا    مصدرا    اإلنساني  القرآن  ربطهم  َعلَى  لذلك  ﴿َمَردُواإ 

تحريفهاختطفوا  الذين    فهم؛  ﴾الن ِفَاقِ  اسس  وضعوا  من  وهم  الذي   االسَلم 

ووهابية مية  وتيشكل مجموعات اخوانية وسلفية  نتجرع مآسية حتى اآلن في  

بَلهة والفقر الجهل وال  وا البَلد والعباد الى اتونجر  روا و ففجَ حكموا  منافقة  

الخدمات ابسط  وغياب  يكون  .  واالستغَلل  يصيب  وبذلك  الذي  الدمار 
الدين كذبا   النفاق ولبس عباءة  هو دمار اشرس من   وزورا    المجتمعات من 

بعد االعمار  ويصعب  بل  لمجتمعاتهم  واالرهابيين  المتطرفين  الدمار    دمار 
النفاق يستجلبه  هم    فالنفاق   .الذي  م  ومردته  القِّد  على  منذ  االفتراء  مصدر 

ن أ هل الدين. كما  أ صوا الدين وظلموا  تقم  اعتراهم الشيطان فالدين وهم من  
ومردته   مالنفاق  القِّد  الم رت ك ب ة   أس    مه  منذ  والموبقات  ظلما   المهدورة  الدماء 

و ا    السقيفة المصنوعة  والمشاكل  ع د  والترص    منذ  اإلصرار  بقصد بسبق  د 
وما االخوان المتأسلمين   لمؤمنا والمجتمعهل الدين  أ و الحاق اكبر اذى  للدين  

الدم العبيط الذي    رومهدِّ إال ورثة ذلك النفاق و واتباعهم من السلفية والوهابية  
   .اهدره اولياءهم السابقين

االمر          حقيقة  الذي  ف  ، في  المجتمع  في  الواقع  تنظيم يإن  حكمه 
بدِّ  يجسد  واقع  هو  المتأسلمين  من  ق  االخوان  الدين  اعداء  اراده  ما  ة 

ففي فترة ما بعد الحرب العالمية االستعماريين الجدد بالمجتمعات االسالمية. 
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تدمير   االستعمار  حاول  فشل  أبعد    ،اإلسالمالثانية  مار االستع واسطة  بن 
والقومية    المباشر، اليسارية  التنظيمات  خالل  التنظيمات    تلكن  أ  ال  إمن 

مها  انجاز  في  الدينية فشلت  المجموعات  قبضة  امام  هشة  وكانت  مها 
التقليدية   الجاهلة. فوالطائفية  المجتمعات  القومية  على  اليسارية أ االحزاب  و 

لن السودانية  السياسة  سوق  في  لها  تسويق  السودانيون   ال    كانوا   معظم 
لة  صوفيال  طرق ال  هات ر  ت    بعون يت   القومية  ألليسار    تعطِّ   مالتي  الحزاب  و 

لى جانب  إ  فدهماء المتقمصة للدين المزي  حركة والمناورة لكسب اللل  شاغرا  
الدول   فشلتسببت في  ي  تالو   االنحراف والتحللالتيه و افكارهم المنغمسة في  

ا ومصر  نتجتهاالتي  وسوريا  والعراق  السوفيتي  ان  كاالتحاد  كما  الدوائر . 
تعتمد    الحديثة  االستعمارية الشياطين لم  اخوان  الحكم  على  لنها  ال  إ  في   

يستطيعون  أأدركت   والقوميين ال  اليسار  الصوفية أن  البالد  ن يحكموا هذه 
الضالة الروحانية  ترهات  في  أن    .والمنغمسة  الدوائر فسحأوبعد  ت 

ن تحكم جزيرة أ ، عدوة الصوفية،للوهابية التيميةالمجال  االستعمارية الحديثة
مناطق اخبرى لالخوان المنافقين ليحكموا  العرب فإنها افسحت ايضا  المجال  

الصوفيةك لترهات  مجاورة  شعارات  رفع  خالل  من  وذلك  وهكذا   .السودان 
االستعما اخرى  استعاض  بمجموعات  الحديث  فصنعت  ر  الدين  تتقمص 

 البعاد  ممسلسلمين لخلق اختراق كبير في المجتمع ال تأوهابية واالخوان المال
الدين االسالمي  لى  إالناس عن فكرة البحث والتدبر ومعرفة الحقيقة والرجوع  

االصيل  الحقيقي للحق  وفقا   حياتها  المجموعات  وتأسيس  هذه  فوفرت   .
التجهيل واالستخفاف والقهر  مزيد من  عداء الدين قاعدة لتأسيس  المتأسلمة ل

ال واالستبداد  القهر  عن  شيء  في  يختلف  ال  الذي  و  أجاهلي  واالستبداد 
اليساري  أاالستعماري   القديم أ و  التاريخ  عبر  الناس  شهده  الذي  القومي  و 

بالد  على  سيطرت  التي  السياسية  االجسام  كل  كانت  وهكذا  والحديث. 
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على   القائم  حكمها  منهجية  في  تتفق  لكنها  مسمياتها  في  تختلف  المسلمين 
والسياسي الجلية  الدينية  الحقيقة  من  بعيدة  الجماهير  الراشدة ابقاء  ة 

واالقتصادية المثمرة لتستمر حركة تضليل الشعوب واستنزافها بواسطة وكالء  
من   الدوليين  النفوذ  اصحاب  لصالح  الحديثاقطاب  محليين  ؛  االستعمار 

لها فعلية  تغطية  ال  التي  النقدية  الوراق  وانتشار    . أصحاب  نشوء  فكان 
واالخوان  و السلفية   يالالمتأسلمين  الوهابية  االستنارة غييب  تفقط    ون جيدذين 

الحقيقيو والعقالنية   االسالمي  والالمعقول  ونشر   الدين  تثبيت  و   الفوضى 
الجهل  التجهيل المتعمد و ترسيخ  و والنعيق به  الشكلية للدين    مظاهر ال واقامة  

المجتمع   المزيف واعتبر المستشري في  الدين  الدين االسالمي    ه الذي اعتنق 
وصلت  ن تلك النسخة المزيفة من اإلسالم قد  أ والمصيبة الكبرى    الحقيقي.

تمدد نحو  حكم شبه الجزيرة العربية في القرن العشرين ومازالت تلخرى  أمرة  
جغرافية   مغلوطأموا  قدَ وقد  كبر  امساحات  ديني  فهم  من  لديهم  ما   سوأ 

 .بتها وقهرها وك دمستغلين جهل المجتمعات وتجهيلها المتعمَ 
اإلسالموية بصفة عامة لها  السلفية و و الوهابية  لذلك فإن الحركات           

مشبوهة واجندة  شكل    تاريخ  في  االجندة  لتلك  عملي  ودماء  وتبيان  طغيان 
التعاون المني بين الشيطان الكبر   رأينا. حيث  وقتل وذبح وتهجير ونهب

السودان في  الشياطين  تاريخ  .  واخوان  خالل  المتأسلمين االخوان  فمن 
الكاذب  المنافقين وزيارات   الترابي الوروبا وامريكا والمنافق  والدجال  كاهنهم 

الالمشبوهة  ولقاءاته   والدولية  االقليمية  وعالقاته  ومؤتمراته يبة  مر هناك 
والعروبية   الخبيثةاالسالموية  االجندات  خسيسة   وما  ذات  ادوار  من  رأينا 

في المسرح   أدوار فوضويةلتلك االطراف االقليمية والدولية التي كانت لها  
واالسال واعترافاته  العربي  الخطيرة  مي  الغنوشي  أمثال  بعد واعترافات  فيما 

و دون ادراك أبإدراك  المنافقين كانوا  االخوان  ن  أوبشكل قاطع    يتضح جليا  
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من    جزءا   وتنفيرها  االسالمية  االمة  تفتيت  هدفها  للدين  معادية  حركة  من 
فيه  والشتات  والتناطح  الفوضى  وخلق  االسالمي  الناس    ا الدين  لى  إودفع 

والعلمانية  ا الشرق  صه  إقامةوتسهيل  اللحاد  في  كبرى  وهذا   الوسطيونية 
والجزائر ومصر  بيا واليمن  يواضح من دور االخوان المتأسلمين في سوريا ول

المقاومة  ايران اإلسالميةجمهورية  الخبيث ضد  وموقفهم   والتحرر    وحركات 
تواجه   الاالط  حبِّ وت  التي  تنفذها صهيوامريكية  جندات  الضالة   وهابيةال  التي 

المتأسلمة فواالخوانية  المتأسلمين؛    تنظيم.  اخوان والذين هم حقيقة  االخوان 
واسلوبها   ومنهجها  السقيفة  روح  تحمل  حركة  هي  في  الخاص  الشياطين، 

الخالص االلهي  الدين  عن  اكثر  وابعادهم  الناس  بتقمصهم    تضليل  وذلك 
. ف زي  الم  و   عختر  الم  ة اسالمهم  نسخ  وتضليل الجهالء من خالل المزيف  الدين  

ي انهم لم يقرأوا التاريخ االسالمي  الترابكاهنهم  ففي لقاء مع الجزيرة يوضح  
تي  التاريخية ال   مليئة باالكاذيب  الصفراء  وبالفعل فإن كتبهولم يعتبروا منه.  

نا ذلك في  من دون تحقيق كما بيَ كالذباب الذي يقع في القاذورات  وقع فيها  
بعنوان الترابي ”  ،كتابنا  عبدللا  وهالمي    :حسن  االستيعاب  وحشوي  سلفي 

  م واتباعه   االسالمويين  وهكذا هم كل كوادر“ .منظور استبصاري   :االنشائيات
و ين  والمضل  ينالضال الحاضر  العصر  التاريخ في  وتخيلوا  عبر  من  أن  . 

المقارنة لم يقرأ التاريخ   اإلسالميةالفقهية  حمل شهادات في الدراسات  دعي  ي
كما اسودت وجوه االموات منهم    وجوه  تعاىلد للا  سو    !لم يعتبر منهقرأه و   وأ

  الحمرالذين هددوا الناس بكتائب الظل والموت ،  فئران الفحم؛ االحياء منهم
الناسومازال تقتل  كتائبهم  اقتالع  ت  بعد  المتأسلمين  حتى  أن بل    !االخوان 

أو  يعتبر  فإنه لن يفهمه ولن    اإلسالميحتى لو قرأ التاريخ  مثل هذا الدجال  
و سيبل    . منهيتعظ   الحق  باليكتموا  والتاجروا  االسالمكاذيب  ية و شعارات 
و   وزحزحة    تضليال   الحق  التاريخ   بالباطل  لحاقا  إ عن  ديدنهم عبر  . وهذه هو 
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وابادة   ومحاربتهم  اإللهي مهم  هل الحق عن مهاأ فاذا كان مهام السقيفة ازاحة  
النبوي  التِّ  الس  بيان  النبوية  ودفن  بنهج    تمهيدا  نة  الناس   ثانجاهلي  لتضليل 

الذي يحمل القرآن بخطهم    بعدهم متمسكا  من  تى  أهل السقيفة ومن  أ يضعه  
ن مهام الحركات االسالموية في  إ ف ة الرماح  نَ سِّ أ على  د ويرفعه تضليال   المجر  

هو   وعشرين  والواحد  العشرين  النامواصلة  القرن  نهج  ابعاد  عن  وتبيان  س 
جاهدا   عمل  الذي  االستعماري  النهج  وترسيخ  التاسع    القرآن  القرن  خالل 

القرآن عن  الناس  ابعاد  على  العشرين  والقرن  والمؤول    عشر   تأويال  المبَين 
المنابر لهيا   إ كل  في  العاوون  به  يعوي  الذي  المجَرد  القرآن  من  وتقريبهم 

و الضاللية و  االعالم  ل ِّل ة  التعليمن ظ م  وسائل  يزيدوا مجتمعاتهم    الم ض   ال  إ ولم 
ووباال   وعتها  خباال   واستحمارا      عرِّ و .  واستحماقا    وحمرنة   الشعب  هكذا  ف 
في ظاهرها  المنافقين الذين رفعوا شعارات دينية براقة  االخوان  ن السوداني اآل

ل من  لى مناهج عقيمة وقاصرة وبرامج احاطها الفشإ  تلك الشعارات   فتحولت
  التي لم تكن حية في يوم ما  المنافقيناالخوان  افكار  إزداد موت  كل جانب ف

والممسوخ الميت  وتم مسخ ضميرهم  والنتنة  أصال   المتقرحة  وتبلدت قريحتهم  
بالباطل  أ وغلوا في  أن  أبعد  صال  أ الناس  اموال  الدماء من دون كل  وسفك 

الذين يحتجون على  دماء  مزيد من  لى شياطين مستعدة لسفك  إتحولوا  حق ف
 . ونفاقهم المارد  المخترع و  الذي هندسه للناس اسالمهم المزيف الواقع المخزي 

الكوارث للبالد والعباد   صنعتهي التي  المنافقين  فحركة االخوان           
شعبها   حساب  على  وثرواتها  البالد  على  االستحواذ  بعقلية  حكمت  النها 

الوجودي   البالد  ها  تفبددومصيره  الداخليين  بالمهجَ فامتألت  وضع  رين  في 
في الشعب  يعيش  داخلي    بكامله ه  لجوء  الخارجي  أوضعية  اللجوء  من  سوأ 

مع   الحاكم  المحلي  زعماء  وائتلف  الحروبالالجئ  مجرمي  أبناء  من  ؛ 
و   الحرام، المواطن  نهب  الكريمإ في  العيش  مقدرات  من  وتجريده  كما  فقاره   .
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قه الذي يسو ِّ الجنسية والجواز السوداني  السفيانيوين  االجانب  حمل الالجئون  
ف نافذة  عائالت  من  السلطة االمويون    االجانب   اصبحأناس  يد  في  ادوات 

قذف مز ق و بينما    والبالد  نهب من خاللهم المواطنينتتاجر بهم و تالحاكمة  
الجئا   ليكون  وجوازه  جنسيته  ما   المواطن  مكان  العالم  في    مجتازا    في 

والطفاله   ومستقرا    المهلكة  والبحارالصحاري   له  مستقبل  ال  مجتمعات  في 
اياديه  .  فيها ارتكبته  ما  سوء  النظام  د  إوالخفاء  المنافق  عي  ن أاالخواني 

لى الخارج  إبينما يتم تهريب ثروات البالد    امريكا تفرض على البالد حصارا  
عوائدها   تعود  يإوال  ذلك  ومع  الداخل  والمظالم   نسبون لى  المفاسد  كل 

والبالدوالف العباد  على  تقع  التي  استطاعت    ظائع  مزعوم  اجنبي  لحصار 
التي تعاني منها حقيقة  تقاومها  أ  ،ضمائر  أصحابلكن يحكمها    ،الدول  ن 

ايران والتقدم  وتكسرها وتبني لشعوبها العزة والمنعة    االسالمية  كما نرى في 
 . وغيرها وكوبا

السياسي  ما  ك           االسالم  الشعوذة االخواني  انغمس  في  المنافق 
اربابه   واحاط  والتمويه  الضالين  والدجل  المتفيقهين  والعناية من  بالرعاية 

والتضليل   والخداع  الكذب  واجاد  الخبيثة   ت رتدفإوالتبجيل  اعمالهم  عليهم 
مردوا عليه من   ما الوقائع من افكارهم العقيمة و   تنتقم او والخسيسة  والدنيئة  
مشار   السقيفي نفاقهم   حصيلة  خزيا  فكانت  المنافقين  وخباال  يستشري    يع 

الموت    غطي كل بقاع السودان ناشرا  ف  يستحمر  وتجهيال  ك  يهلِّ   وفقرا  تمادى  ي
شيئا   يتقن  ال  الشعب  فجعلوا  الخدمات  وانعدام  والتخلف  لغة   والخراب  سوى 

والشكوى  الحتمي    الندب  القتل  واجه  ضدهم  متظاهرا   خرج  واذا  واالحتجاج 
  ا الناس بل وقتلو   يشظ ِّ ت  م  رصاص  و   جوي قصف  باسلحة مضادة للطائرات و 

ابن حالل بأب يفعلها  التي ال  الشيطانية  الطرق  ابناء    شع  افعال  بل هي من 
 أعمدةوحشروا    الطباءؤوس  عندما دقوا المسامير في ر   وابناء الزنى  الحرام
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ادبار   في  المتأسلمين  الساتذةالسيخ  االخوان  للا  لعن  و   أينما ؛  نما  أيذهبوا 
ة على الباطل  صر  النرجسية والم  االسالمويين    خطابات  ناجدو . ومع ذلك  واحل  

و  الحياة  جوانب  كل  في  الخزي  سيادة  التي ل رغم  اليأس  حالة  نشروا  ذلك 
وهم   منها  بيخافون  السياسي    .ةنجسال  يديهمأيصنعونها  المشهد  وباحتاللهم 

والتشبيحات العقائدية الضالة   زائفةمنذ عقود اشبعوا فيه الشعب بالشعارات ال
الندرة  مرارة  الشعب  واذاقوا  وعنصرية  جهوية  تصنيفات  في  البالد  فاوقعوا 

الفساد وسيادة الفوضى  فيض  وانعدام الخدمة وغياب العدل وانتشار الظلم و 
  بنفسه مؤججا  المنافق  الشيطاني  االخواني  رها نظام الحكم  ادأ ة التي  المنظم

ات الحرب والمواجهة االهلية ن  لب    الصراعات والقتل والتدمير الممنهج وواضعا  
كرسيه بزمرة من المرتزقة واالرتزاقيين الجهلة   في كل بقاع السودان وحاميا  

حدود الكل  في المركز واالقاليم منتهكين كل الحرمات والحقوق ومتجاوزين  
صرحا   الموارد    فرعونيا    ليشيدوا  واهدار  الشعب  دماء  بمص  يقوم  بامتياز 

مليئا   الداء  بيت  االسالموي  التنظيم  فاصبح  البالد  ثروات  باآلفات    وسرقة 
مدعوما   والسلوك  والفطرة  العقول  تدمر  التي  البلهاء    المتعددة  من  بمجموعة 

السودان والدهماء   نهار  ليحيلوا  والبارود  بالجهل  المسلحة  الدبابير  اصحاب 
الرغبة في  وهو  هل السودان  أ   بعهت  الذي كان ييش  عالنسق  وا  دمر يو لى ليل  إ

النظام  لكن  و   .واإلنتاج العمل   التعط  االسالموي  نشر  والعطالة الحاكم  ل 
النظام االخواني  الريف  الناس على مغادرة  الكثير من  واجبر   بذلك فضرب 

اإلن الريف  تاج  مصادر  مغادرة في  على  الناس  من  كبيرة  قطاعات  واجبر 
الموجود والعته  على الجهل  بعد ذلك  غ البالد من العقول ويستحوذ  فرِّ البالد لي  

الناس و الجاهل  الفرعوني  لحكمه    تعضيدا    هخرسوي استنزاف  في  يتمادى 
 ومستعبدا    المستنيرخيراتها لصالح اركان جهله    وسرقة موارد البالد مستغال  

التي ضللوا الناس المفبركة والمزورة  خلف نفس النصوص    شعبها ومتمترسا  
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بداية   منذ  للدين  المتقم ِّ النظام  عهد  بها  الكذب  س  منغمِّ ال و ف  المزيَ ص  في 
 والتضليل.  

لقد اتقن االسالمويون ادوات استحالب الناس واهدار الموارد حتى           
بينما يتم تسريب تلك وقاعا  صفصفا     عظميا    هيكال   جعلوه  إال    لم يتركوا شيئا  

لى بالد يعمل فيها المستعمر الجديد على استدراج إ  ؛لى خارج البالدإالموارد  
وكالءه خالل  من  للعالم  استعماره  منهم  ؛مكتسبات  ونهبها    ،واالسالمويون 

االسالم اعطاء  فتات  يبعد  يبحثون يلبي  ين  كانوا  فارغة  مدنية  عن  بحثهم 
ي  فلم  هَربوا  عنها  التي  البالد  في  هياكل إمتلكوا  سوى  شعبهم  ثروات  ليها 

بناءية وبعض الخدمات العالجية والتعليمية لهم والبناءهم وكان ذلك مبلغهم 
الكوارث المتالحقة وتتعايش ب  محاطة ان جعلوهأبعد   بالدهممن سرقة ونهب  

 مع االزمات المتتالية.   يوميا  
االخوان            عهد  بالفوضى    المتأسلمينففي  السودان  ضج 

واالضطرابات واالزمات والحروب واالقتتال وغياب الخدمات وتمزق النسيج 
و  و   تار نهإاالجتماعي  واالخالق  السوداني  تلو  القيم  والوجدان  الضمير  ث 

نتشر إفي كل مناحي الحياة و االخواني المتأسلم  ل نظام الحكم  وفشِّ   .الفطري 
ن و . فقد صنع المتأسلم االسالموي الظالم  كمالفساد في كل هياكل نظام الح

ب السودان  الخادِّ أخراب  وببداهاتهم  الم  يديهم  ووجوههم  المجزومة و   عةنَ ق  عة 
االخوان  والكالحة وصل  فقد  ذروةإالمتأسلمين  .   والظلم  والجهل الزيف  لى 

ووظفوه للتفرقة بين الناس وليس للجمع   وليس للبناء  للهدم استخدموا الدينو 
وسخروه لتكريس الهيمنة وليس للتحاور والتعايش ونعقوا به من اجل تسهيل  

للتدبير  وليس  والفساد  والسرقة  ل النهب  الناس  تحسين  الراشد  جوانب  و شؤون 
رفعوها   التي مي  للقِّ  وكل ذلك لنهم ال ي قيمون وزنا  وخدماتها الضرورية  الحياة  

هو  لنزائفة    شعارات  كان  واالخير  االول   السلطة  إلى  الوصول هاجسهم 
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كان   بأي عليها  والقبض ولو  حتى  خالل  ثمن  من  القيم  كل انتهاكذلك 
المكونات   نفس  صنعوا  وبذلك  الدينية.  عن  ناهيك  التي  الموبقة  االنسانية 

وصولهم   قبل  محاربتها  يَدعون  السلطة  إ كانوا  محاربة بل  لى  في  وانغمسوا 
لمانة لعدل واكا  مسلما    قا  المسلم ح يكون  بها والتي  والحكام الشرائع أسس

والت   الواقع  والتكافل  والتعارف والعفو والتواضع ى ق  والصدق  فأصبح  والتراحم 
مناقضا   اسسوه  السماء  الذي  قيم  البسط  لكل  ومعاكسا   االنسانية   بل  القيم 

 . التي يلتزم بها االنسانيون في كل بقاع االرض
المتاسلمحيث            االخوان  االستخدام   في   غير مسبوق    مثاال    ن و ابرز 

حضاري   بمشروع  والنعق  للدين  اوصل  ك  هت ِّ ت  وم  ع  ضِّ ضع  ت  وم  م  متهد ِّ المنافق 
و قاع  لى  إالبالد   الكامل  الذريع.  هوة  االنهيار  فقدوا الفشل  قد  فالمتأسلمون 

به الواقع  عتمل  ا مقدرات إدارة شؤون الناس واستنفدوا طاقتهم ودليل ذلك ما  
ومع ذلك الفشل الذي ضرب اطنابه   .والفاشل  في عهدهم القميء   داالذي س

يه لإعودوا  لي   متلكوا صوابا  ن االخوان المتأسلمين لم يإفي كل انحاء البالد ف
يتزحزحوا وظلو  ولم  وفسادهم  طغيانهم  النهائي   اعن  السقوط  حتى  كذلك 

ت  آليا و   واالحتكار المصادرة شوكتهم وسقوط كل أشكال وانكسار لمشروعهم
والخداع التشبيح و   الحجب  االخوان   ضروب  مارسها  التي  والشعوذة 

 فقداالنحداري الفاشل.    مالمتأسلمون لعقود في السودان من خالل مشروعه
المتأسلمون    أسقط االسالموي  االخوان  حيث    بأنفسهمالمنافق  مشروعهم 

مشروعهم   وسجَ   “الحضاري ”أصبح  علىمتأزما  نهايته  أصحابه  ل  يد 
وكذبهم وذلك بسبب سياساتهم المنحرفة القائمة على اعمدة نفاقهم  المنافقين  

بأيدي   اكتبو فمسبوق  ال غير   الكارثية  كهمنهايته  المتأسلمين  فاالخوان  ظيم تن. 
اعة من بين اقة والخدَ االكثر سفسطة وقدرة على رفع الشعارات البرَ نه  أن  تبيَ 

س   على  قدرة  واكثرها  االخرى  واالحزاب  والتمويهات  و  التنظيمات  الحجج  ق 
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والتخر  والتمح  والتبريرات   سمجة واالكاذيب  والتضليالت  صات  الت  بجرأة 
في قيادة المجتمع وهو    هن يغطي على فشلأ  من خاللها التي حاول  ووقحة و 

ي الإدري  ال  والشعارات  السفسطة  هذه  ستكون  متى  بريقها لى  والحجج   زائفة 
قادرة   الواضحة  والتضليالت  الهالمية  والتمويهات  عليه   علىالواهية  االبقاء 

ن خرج من قلوب  أبعد    الذي تشبث به مذعورا  ط و المتسل ِّ في كرسي الحكم  
ل ينزعون  من  بسبب    ف المزي    تدينلحتى  الدين  اسم  في  الناس  وكَرهوا  بل 

 . ع ومختر   تمثيلهم المنافق لدين مزيف ومفبرك
النياأ وبما            التجربة  المتأسلمين في  القرن  ية  بن كسب  في ثمانينات 

  المفرغين من اإلسالم الحقيقي   الماضي كان في اوساط المتعلمين والمثقفين 
 مؤيدا  استمر  مثقف واعي    وأ متعلم حقيقي  و  أمتدين متدبر  نه ليس هناك  إف

الطفيلي.  .  لهم حكمهم  نظام  من  ماديا   المنتفعين  إال  لم يفالمتأسلماللهم  ن 
وغياب الوعي  السائد  استغالل الجهل الديني  من خالل  ال  إيمتلكوا مصداقية  

لى شعارات خاوية حتى ساقوا من إا على ذلك بتحويل الدين  لو الروحي واشتغ
. واخزى العباد   والذي نكب البالدنكوب  الم  لى براثن تأييدهمإ   جهال  اتبعوهم  

القطاعات    فقد هذه  تأييد  سبب  والمثقفين كان  المتعلمين  يسمونهم  ممن 
هو الفراغ في الثمانينات من القرن الماضي  للمتأسلمين في التجربة النيابية  

التي  والمنبر  م  يالتعل  ات ق الذي فرضته منظوم الروحي والجهل الديني المطبِّ 
و  كهنة  جاء  والتي  لها  ليمألوهخضعوا  المتأسلم  الفكر  بشعاراتهم   امدعي 

المنافقة من مرجعية جامدة  معلوماتها  ستقي  التي ت  ةالزائفالحركية   وافكارهم 
المزيف مجتمعاتنا  أحيث    .واسالمهم  في  الديني  الواقع  مشكلة   ن  أ هي  ن 

موا الناس الدين عل ِّ لى كهنة دين لي  إنفايات التعليم يتم تحويلها  فواقد وسواقط و 
يقدمون   ال  الدين  ال  إولكنهم  والبلهاء    فالمزيَ   الدهماء  يجلس  ولالسف 

بعواطف االخوان  فقد تاجر كهنة    خيار سواهم.فليس هناك    .لالستماع اليهم 
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ال إالعامة الدينية وخدعوا العامة وهكذا لم ينج من نفاقهم وتدليسهم وتضليلهم  

العقول الواعية    الراشدة  أصحاب  هذه أوما  والمستبصرة  والبصائر  مثل  قل 

بعد   والفاقد   نأالنوعية  بالرعاع  المجتمع  والمنبر  التعليم  منظومة  مألت 

والجهَلء  التعليمي المحمدي  و  . والدهماء  اْلسَلم  نفهم  الحق األصيل وحتى 

للدين   المغلوط  والفهم  والعته  الغلو  من  متعافي  مجتمع  في  والذي ونعيش 

المن الديني  الواقع  تيمية  حرف  فرضه  إبن  كتب  إبادة  من  بد  حنبل ال  وابن 

 ،لعنهم للا   والترابي واشباههم من كهنة المذاهب المعتورة؛  ابن عبدالوهابو

الشباب   وتقود  لَلسَلم  الشيطاني  فهمهما  النشء  عقول  في  تنمي  لى إالنها 

وتبرير واستحَلل ذلك من نفس تلك   هدم مجتمعاتهم بأنفسهمتدمير انفسهم و 

 ة ي اومن اجل حم بغباء منقطع النظير    ،عيد  ن كتبهم تأ. حيث  الكتب الصفراء 

الزاني أن  في الجنة ولصحابة"  "امن  ن القتيل والقاتل  أ  ،اولياءهم المنحرفين

والمخمور   يقبل  "الصحابة"  من  والداعر  ولألسف  الجنة    اصحاب في 

المفاهيم   الفارغة مثل هذه  المنحالتي تصن ِ المغلوطة  الرؤوس  س رفين وتمِ م 

للا   وتعاىلعدالة  من    سبحانه  األأبالرغم  المنظور  هذا  حتى ن  به  يقبل  ال  بله 

اْلسَلم  الوثني.   افتاركي  وسائل والملحدين  لمرتدين  من  تستضيفهم  عندما 

يتحدثون   ال  فانهم  اْلسَلم  صورة  لتشويه  الغربية  مصادر إاالعَلم  من  ال 

ه ما يشو ِ  منهاى بالصحاح ليستخرجوا سمَّ تُ فوا فيما بل ويدلِ  ،لعنهم للا كهنتهم؛

محمد   نبي للا  البشر  آلهصورة خير  وعلى  عليه  وسالمه  اهلل  يملك ال و.  صلوات   

الواعي إال   لم يعرفوا اْلسَلمن  أاالنسان  بل عرفوا   االصيل  يعذرهم النهم 

ال من اتبعهما امثال إلم يعرفوا  و   الناسين اضَلَّ ذَ اللَّ   المتأسلمان منذ السقيفة

والسلف  المنافقين؛  الوهابية  واالخوان  ً ية  جميعا للا  في   ،لعنهم  يستمر  بينما 

المنحرف   الخط  ذلك  شاذ ِ تمجيد  معتوهين  والسلوككهنة  العقل  ظل ت و  ي 

المدجَّ ودهماء  اللشعوب  ا المواشي  والتزوير ت  نةقطعان  الخزعبَلت  تبع 

الكهنوت الذي يصدح به  للناس  والكذب  ً كل ِ مُ األمر  ليس  أنه  . ونقول   كثيراً   فا

يتم  أ والمعتوهية    م خداعكن  الغباء  من  لكن  تظل أمرة  بصفة   ين مخدوع  وان 
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 .دائمة

ينتشر وبدأ الكهنة    فقد بدأ الوعي بنفاق  تعاىلوبحمد للا  ن  لكن اآلو          
االناس    إدراك المزي  بطبيعة  الديني  لدين  الوعي  توجهات  فزادت  يزداد  ف 

ا  ي واالستبصار  اتجاه  الحقفي  الطيبين لدين  وآله  محمد  النبي  دين  ؛ 
امجعنيالطاهرين   عليهم  اهلل  اللعب على  أرادت  أذا  إو   .صلوات  ية جهة سياسية 

الدين   المستقبل  وتر  الدينإفعليها  في  وعي    ناالصيل ل   االسالمي  ختيار 
وضالل غالبية زيف الوهابية  و فاق المتأسلمين  الشعب في ازدياد وأنه ادرك ن

التلف   ذلك  السلف  التوجه  وكل  على  الناس  من  الكثير  اختيار إساعد  لى 
النبي    االسالميالدين   عترة  ومواالة  عليه  االصيل  اهلل  من    لهآوصلى  والبراءة 
كما  د  والج  امى  د  الق    ماعداءه المجتمع  أد.  من  كبيرة  قطاعات  ن أ دركت 

الوارثين الشرعيين   ؛ المعاصرين  المتأسلمين والوهابية السلفية هم اعداء الدين 
لذلك .  الظالمين االوائلو الكاذبين  و الغادرين  و الناكثين  و المنقلبين  و للمتقمصين  

السلفية  ظل والوهابية  ومانعين   المتأسلمين  المعاصرين  للظالمين  مناصرين 
الظالم. الظلم و بالحق ومقارعة    عللصد   تعاىلالناس من استخدام مساجد للا  

فقد  لكن   وصاية اآلن  تحرر  بحمدللا  من  الواعي  الشباب  من  الكثير 
من   شايعهم  ومن  المنافقين  السلفيةالمتأسلمين  الدين   ؛الوهابية  ارباب 

المعلومات    الناس   صبحا و   ، المزيف ويستقون  يقرأون  كيف  ويعرفون  يقرأون 
ي الزيف الذي شحنت منظومة المنبر والتعليم واالعالم جلِّ الصحيحة التي ت  

لزمن الكهنوتية التضليلية سلطتها الرمزية يهم به علومارست  الناس  به عقول
م   حتى  الناس    تعاىلللا    نَ طويل  ح  بعلى  التي كسرت  التواصل  ب  ج  وسائل 

و  االعالم  اوهنتالتضليل  اسس  وخلخلت  الباطل  والمضل ِّل    الجاهل  اركان 
وكهنته من قلوب  ضال  المنبر الاخرجت  و الكاذب  التعليم  ضعضعت اعمدة  و 
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و   هممرجعيات ضت  وقوَ   الكثيرين يجدون الضالة  المنحرفة  الشباب  واصبح 
البديلة   ويطَ والواعية  المرجعيات  لها  عل لِّ ويستمعون  اعمالهاعون  العلمية    ى 

للا  والتنويرية   دين  في  اصبحوا فافواجا.    تعاىلويدخلون  الشباب  من  الكثير 
  التزييفحول    ن اكثر وعيا  هله بل هم اآلأ حول التزييف الديني و   اكثر وعيا  

يضل ِّ  الذي  منذ  الديني  المسلم  المجتمع  و يوم  ل  هذاإ السقيفة  يومنا  كمالى   .  
الشباب  االخوان  أ  الواعي  يعلم  والسلفية المنافقين  ن  الوهابية  من  واعوانهم 

جزء السقيفة من  ا   كانوا  منذ  والممتدة  المعاصرة  التضليل  حركة  استمرار 

اْلسَلم المزيف ن يعرف الفرق بين  أفشباب اليوم يستطيع  لى يومنا هذا.  إو

المثال فعلى سبيل  األصيل.  الموبقات  واْلسَلم  ارتكاب  أجل  فمن  ابن ،  قال 

إن أظفرك للا ببني حنيفة فأقل اللبث فيهم، حتى ”  ،ابي قحافة لخالد بن الوليد

تنحدر إلى بني سليم، فتطأهم وطأة يعرفون بها ما منعوا. فإنه ليس بطن من 

عليهم،   مني  عليه  أغيظ  أنا  أن العرب  فيهم  آلوك  فَل  بهم  للا  أظفرك  فإن 

ل هناك فرق بين فه“ .ل فيهم القتل حتى يكون نكاال لهمتحرقهم بالنار وهو ِ 

قحافة   ابي  ابن  فعله  عثمان األوائل    بالمسلمينما  وعلي  البشير  فعله   وما 

من  وعساكره ً   لعنهم للا  ؛الحرام  أبناءم  السلميين؟    ،جميعا لم أبالمتظاهرين 

ومرتزقتهقواتو نه  وأمإ البشير  الملعون  يأمر   من  ه  باستعمال   الحرام،  أبناء، 

السلميين  الرصاص المتظاهرين  يهدد  أ؟  ضد  عثمانالملعون  لم  ؛ علي 

الن  نمن    الناس بقتلهم بكتائب الظل  ممسوخ الوجه،  ؟ بأي ف الحرامطَ تاجات 

ارواح االبرياء وبأي حق   ،المَلعين  ،وقوشالبشير وعلي عثمان  حق ازهق  

الذي  اوسفك الشباب  آلباءهم   ندماء  عونا  ويكونوا  ليعيشوا  اسرهم  ربتهم 

حرم  هليهمأو  وامهاتهم بأي حق  وعلي  ن؛  و المجرم ؟   وقوش  عثمانالبشير 

ظلهم السلميين    ،الحرام  أبناءمن    وكتائب  شدد المتظاهرين  التي  الحياة  من 

وليس   ناالسَلم على صونها وحمايتها وحق الناس  بإحياء  واالهتمام  الدماء 

هذا  أقتلهم؟   يوضح  اسَلم  أال  يشبه  المتأسلمين  اسَلم  الذين أن  ولياءهم 



 د.عبدالرحمن يدي    بالماضيربط الحاضر  لمواضيع ت  تناول فلسفي ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيماالخوان عهد  156
 

 

 

فَإِنَّهُ َوَمن  ﴿،  تعاىلليس هذا دليل على قول للا  أن عنهم؟  وإ يترضَ  نُكمإ  م ِ يَتََولَُّهم 

ونهج اقطاب السقيفة؟ الدموي  ؟ هل هناك فرق بين نهج االسَلمويين  ﴾ِمنإُهمإ 

اجل  من  المسلمين  قتلوا  المتأسلمين  االخوان  وأقطاب  السقيفة  فأقطاب 

بالباطل  الكرسي   الناس  أموال  وأكل  اصبح  والجباية  حكمهم  وبذلك  نظام 

 ً وخائنا وغادراً  وباغياً  ً وناك  ظالماً  وهكذا  ثا توف  .  المواد فقد  الناس  امام  رت 

تزودهم وت    التي  فيه   مجهخرِّ بالحقائق  نشأت  الذي  التاريخي  الضالل  من 
 من   واعوانهم المتحجرينالمتأسلمين  االجيال السابقة لذلك لن يكون لالخوان  

والتيمية   والوهابية  تضليلي  السلفية  يستطيع  آ برنامج  يأ خر  شخصا  أن    خذ 
مايزالإاللهم    ممعه  واعيا   هناك  كان  اذا  للوعي    ال  فاقد  هو  فاقد أ من  و 

مستعد و   خواني والوهابي التاريخيو منتفع من التضليل اإلأتعليمي وتربوي  
ن أت قطاعات واعية من المجتمع تدرك جيدا   اصبح حيث    . للتماهي معهم

وليس موظف حكومي   مجرد  ال  إ ما هو  الملتحي الذي يصعد منبر المساجد  
يدركون    الواعين من  واصبح الحقيقي  للدين    ممثال   الواعية  العوائل  ن أابناء 

من   اراغوساتالكثير  الدين  عليهم    عتصد  غبية   اساتذه  المقرر  بالزيف 
االطفال  به    عالصد بلهاء  ليلقنوا  والتزييفبطريقة  والترهات  من    الكاذيب 

على  الرسمي  واصبح شاغلي المنبر الديني  .  اقوال الفقهاء ومذاهبهم المعتورة
االع والمرئية  وسائل  المسموعة  والخاصة  الحكومية  الم  فقط يخاطبون  بل 

تودهماء  جاهلة    اجياال   وال  إستمع  ي  عليمي وفاقد  بعته  منهم  يليهم  ال  إخرج 
والبال والضحك  واالكاذيبتسلية  افواههم والبص   زيف  من  المتطاير  القذر  ق 

أبله    كاهنعندما يظن  ف  . والنتنة  الكاذبة  الدين سوى دين  يعلم من  ومعتوه ال 

ً ن قتإ أغسل الجنابة والحيض والنفاس   والقاء    ل االنفس التى ما حملت سَلحا

النيل   فى  القتلى  بالحجارة  جثث  االعراض  مربوطة  يشفى   مراً أواغتصاب 

ن ذلك الكاهن ال عَلقة  أن تدرك  أ فعلى الناس    المؤمنين من يسميهم بصدور  

يحرس غنيمته التي اكتسبها من بل هو شيطان بشحم ودم وعظم وله بالدين  
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نساءه    المتسلطين عدد  الشيطانمن  ؛  وذريتهالبائسات  ليضاعف   . تشاركية 

ي المتسل ِ وعندما  فرتكب  الدموية  جرائمه  بط  رمضان  نهار  العشر ى  فى  ل 

لدين ضد ذلك ويعلن وال يقف كاهن ااالواخر من رمضان والقتلى صائمون  

عي الدين ذلك ليس ان مد  فعلى الناس ان تدرك    المجرمينلى جانب  إوقوفه  

حقير وسفاح يختبئ خلف ابن ديوث و اال عاهر بلحية وابن عاهرة وديوث  

المسجد   القذرة  جدار  الناس  واللحية  الحاكم  ليضل  للجبروت  ويخضعهم 

على   التبول  فان  وحقيقة  بالباطل.  اموالهم   لك ذ ل  القذرة  ة  لحيالتلك  ويأكل 

لهو افضل من التبول فى المراحيض اآلسنة التي هي اطهر الكاهن النجس  

لحيت تبي  فالنتنة.    همن  االمر  غالبية من يصعدون على منابر ن  أن  في حقيقة 

 ل للا المساجد هم من المعاتيه ومن خَللهم يتذكر كل صاحب عقل قول رسو 

يأتي زمان على امتي ال يبقى فيه من األسَلم اال اسمه، س”  ،صلى اهلل عليه وآله

فقهاء ذلك عامرة وهي خراب من الهدى،    مساجدالن اال رسمه ،  آومن القر

السماء،   ظل  تحت  فقهاء  شر  واليه  تخرج  ممنهالزمان    “.تعود  مالفتنة 
هؤالء   مثل  الحرام  ؛السدنةالكهنة  وينشط  يأتي    ،ابناء  المنافقون عندما 

والهتليين  و خَل "ووالدهماء  الهمبول  البهائم  "فريق  القصر إ  وفخر  لى 

َكنُوا إِلَى  ﴿،  تعاىلللا    قولى كهنة الدين  وقد نسالجمهوري ليحكم الناس.   َوال تَرإ

ِليَاءَ  أَوإ ِمنإ   ِ لَُكمإ ِمنإ دُوِن َّللاَّ َوَما  النَّاُر  تُنإَصُرونَ الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَُّكُم  ثُمَّ ال   . ﴾ 

هم على ظلمهم وقتلهم للناس رفبئسا لعمائم تقف على ابواب السَلطين وتؤاز

م اصحاب السلطة والمال وال تحتسب ليوم الدين؛ يوم ال ينفع مال وال وتعظ ِ 

ى هدم الدين وينسَ من ي  يس هناكلبقلب سليم. حيث    تعاىل من اتى للا  ال  إبنون  

من  وتعاليمه    تعاىلللا   يحو ِ اكثر  الذين  السلطة  انفسهم  كهنة  قطيع لى  إلون 

ويحبون  أيمكن   عاوي  أي  يقودهم  العامة  أن  يحولوا  ذلك إن  في  افراد  لى 

وينادونهم  والهمج    القطيع من إالمعتوه  ليشحنوهم  الضرار  مساجدهم  لى 

في مساجد ال يعرف ائمتها سوى   صَلً أفهل يجوز الصَلة    .الزائفة   ترهاتهم
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النافخا وذ  اساء  والنفاس  احكام  المراقة لحيض  الدماء  عن  ويسكتون 

ن رأينا ما رأينا من تآمر  أوبعد    واالغتصابات التي يرتكبها أولياء نعمتهم؟

هل يقبل بشر عاقل وابن المؤسسة الدينية على الشعب ودعمها للمتسلطين ف

مد ومح يوسف  ن يفكر له أمثال عبدالحي  أناس يعتد بوجود عقله داخل رأسه  

و اعتقد بمعتقدهم أومن سار على دربهم  والجزولي  مصطفي ومزمل فقير  

ما الجنة إ  ويواجه به  ويتحاسب عليه  تعاىلللا    سيَلقي بهالذي  في جوانب دينه  

 و النار؟ أ
المتأسلمون           االخوان  هندسها  المنهارة  الدينية  المؤسسات  هذه  وكل 

ومن يدعمهم ال المنافقين  ن االخوان  أ  ى جليا  د  وبة جاهلين  كهنفيها    وانعيَ و 
التي  بالشعارات  الوفاء  يستطيعون  وال  بل  يحملونها  التي  المشاريع  يطيقون 

هم   وليسوا  بل  بهاي  للقِّ   هال  أ رفعوها  نعقوا  التي  فقف.  م  عهدهم  وصلت  في  د 
ذروتها ولم يبق شيء سوى استخدام مفردة التغيير الذي  في السودان  االزمة  

تغي    ا  حتميكان   قد  المجتمع  والبداهات    بعيدا  ر  الن  الزائفة  الشعارات  عن 
االخوان   يجد  ولن  مرفوعة  كانت  التي  تلك ن  و المنافق الخادعة  ذلك  بعد 

التي لم تحقق ن الشعارات  الشعارات الزائفة اداة لجر شخص عاقل وراءهم ل
شيئا  في خالل ثالثة عقود من حكمهم البائس لن تحقق شيئا  في المستقبل.  

التي   اآلفالشعارات  وتسود  سيكون تنشط  وبالتأكيد  التغيير  شعارات  هي  ن 
بعيدا   تعلَ   مضمونها  التي  الشعارات  مضمون  االخوان  عن  بها  المنافقون ق 

الماضية  وتضليال    كذبا   العقود  يعني  عبر  وهذا  اخوان  أ.  الشياطين ن 
على الناس بعد ذلك    لى التحكم إيصلوا  بشعاراتهم اصبحوا سلعة بائرة ولن  

بالحد الذي سيهلكهم ويهلك شعاراتهم  اال  والنار وهذا هو  الإيد  بد طال  لى 
قص  أاالمد   فو  علِّ   احكمو قد  ر.  النهم  والطاغوت  الجبت  مآلهم   امو باسلوب 

القاتم التاريخ  الحتمي  مزبلة  في  سيدفنهم  الذي  فالتغيير  والمهلك  هو  كان  . 
التغيير الذي  الهاجس االساسي للناس وال يعني التغيير السياسي فقط بل هو  
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ن يزيل كل آثار المنافقين من العقول أوالذي يجب    يشمل كل مناحي الحياة
سواء حد  على  متبل ِّ ل   .والمجتمع  سياسي  لواقع  اسسوا  االخوان  وبدائي  ن  د 

تعليمي وابن حرام  يجمع حولة كل متردية ونطيحة   وينهمكون جميعا   وفاقد 
فهل يمكن لواقع النخرة.  لم يبق منها سوى عظامها  التي  على قصعة الوطن  

الَلئي ال   والحميراوات   والممسوخات   تسرح وتمرح فيه الشمطاواتسياسي  

ن يكون راشداً؟ أ  بغير وجه حق  خروتسقيط اآلالشتائم والتشهير  سوى    نَّ تقِ ي

لمثل مؤتمرات صحفية  بهيمي يحضر  جتمع  مموضع إهتمام  ومع ذلك فانهن  

هل يمكن لواقع نشاطاتها؟    التلفزيون القومينقل  ي وات السياسية  تلك المنحدرَ 

هذا    سياسي ومتعافياً  أمثل  محترماً  سياسياً  واقعاً  يخلق  يؤسس ن  أو  أن 

 ؟ؤسس لدولة وتقودها قيادة حكيمةت حقيقية لمؤسسية
االخوان وذلك            بها  نعق  التي  االسالموية  الشعارات  اصبحت  فقد 

عناوين مجرد  من   المتأسلمون  كل  فليس  شعارا  فارغة.  تنزيله   حمل  يحسن 
الواقع  إوترجمته   ارض  رفع  أ لى  فمجرد  عنه.  الدفاع  لالو  يعالج   مشعارات 

والمهترئة المتردية  ب  االوضاع  المتأسلمون  االخوان  خلقها  إذ نفسهمأالتي   .
  وأبناء  التنظيمية  العصبيات والجهويات   لخدمة أداة  تحولت اجهزة الدولة إلى

الشعب يرزح تحت   ة  فقط تارك  الناس بالباطل   أموال والمجرمين وآكلي  الحرام  
د الفوارق ولَ   االخوان المنافقين قد  فنظام.  ومرارة تتفقع  يصقعوعوز    فقر مدقع

وهندسة   الفشل  صناعة  في  وتميز  االزمات  لذلك وانتج  ونتيجة  اإلحباط. 
و تردَ  الواقع  وسادشر  تناي  واالنحطاط  المزمنة    تالتخلف  المعضالت 

و  المتالحقة  والتفكك  تانتشر والمشكالت  الذي    المتكاملو الشامل    الكوارث 
المنافقون نظام لقد    .المجتمعبأطنابه جميع نواحي  ضرب   المتأسلمون  أقام 

والعنصري   القبلي  بالحقد  مشحون  ممسوخ  معتوه والجهوي  حكم  عقل  يجره 
فن  وتقودوفاشي   اتقنوا  ممن  ال  شلة  وسفك  القرى    دماءالقتل  وهتك وحرق 

اآلمنين   االعراض والعوز   وصناعة الممنهج    لتعذيبوا وقصف  الفقر 
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  ودمويته. وهمجيته حيث بربريته من  له سابق ال نحو  على  والمرض والموت
االخوان  فقد  بذلك  و           الفرز   لى إالبالد  المنافقون  اوصل  مآالت 

نهبا   البالد  وجعلوا  العرقي  والتطهير  االهلية   العنصري  واالختالفات  للفتن 
واقع   في  البالد  واقحموا  والعشائر  القبائل  بين  والوحشية  الدموية  والخالفات 

التخلف   انتاج  واعادوا  وخسائره  واهواله  بفظائعه  واسوأ   بأردأمظلم  اشكاله 
حاالته  تجلياته تقمصها    الشعب صبح  فأ  .وأقتم  كبيرة  كذبة  االخوان  ضحية 

والفشل    باإلخفاق البالد    فأحاطوا سلمون وهم متسلحون بالتزييف والخداع  أالمت
واإلقصاءإن    مسبوق. الغير   االستبعاد  البالد  منطق  اتبعه    ونهب  الذي 

كان   الشياطين  و اخوان  المشكالت  تفاقم  وضعتهم  مآله  التي  سياساتهم  قد 
بالموت  اتبعوها   والقتل  البشع  الخازوقي  امام مأزق وجودي جعلهم يحكمون 

النهر   في  خالفهم  والرمي  من  كل  عليهم  على  ضدهم. أواعترض  خرج  و 
النهم    البائد  نظام حكمهمتركات فاصبح االسالمويون انفسهم ضحية مرتقبة ل

بأحادية   لألمور  وصدَ قذَ نظروا  وبنونبنية ومنشارية  امية  افية  وبينوشية 
اقتالعهم من لى  إ   د حتما  و قسيمتنرجسة وطغيان مكابر  و طرسة وفردية  متغ

والع  صلومفا جذورهم   البالد  على  االقتالع  وسيكون  باد  تحكمهم  على  ذلك 
التي لم تنتج سوى الضالة والمنحرفة و حسابهم وحساب اطروحاتهم وافكارهم  

 دمار السودان. 
سابقا            ذكرنا  تؤيد   وكما  كانت  التي  الجماهير  انخدعت  فقد 

و المتأسلمين   بالدين  الجماهير   ين المتأسلم  خطابل  الظاهرية   براقةلللجهل 
الديني    ينالمنافق  الجهل  السنتهمالذين استثمروا ذلك   المنافقة   ومقدرات لعق 

الم  أ  الجماهير  دركتولم    .استثمارا  شيطانيا  مريدا  بالدين     هو ما  ح به  صرَ ن 
الهوامي    الإ منافق    واالدعائي  ليفي غوالت والهالمي  السياق  على  لخبث  مرد 

ذلك الخبث  كان  و   ساتونجِّ   راتبل ورضع النفاق من أثداء امهات قذِّ ق  االنف
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يتم طبخه بهدوء من اجل تمكين فئة محددة تسوم البالد والعباد سوء  المنافق  
علموا  العذاب وعندما  يستهدفهم  أ.  العالم  الصوري  ن  االنشقاق  ذلك  خلقوا 
 . ة لخدمة البالد والعبادو حتى ني  أرنامج  ي بحقيقة عدم امتالكهم لواثبتوا  

كانوا يعملون   باالنشقاق ظاهريا  منهم    ن معظم من تظاهرأوالدليل على ذلك  
الطرف   تظاهرمع  ومشارك   وتمكينا    ا  توتثبي  دعما    باالنشقاق عنه  الذي    ا  بل 

 في حركة التمكين الخبيثة لسرطانهم المنافق.   فاعال  
حكمهم          عقود  االسالموي   فخالل  يمارس  لم  نَص و الظالم  الذين  بوا ن 

و   الشيطانية  انفسهم جد  آكانبياء  فقد لهة  والتالعب.  والخداع  التمويه  سوى  د 
مخاتِّ  لغة  استعمال  في  مبط  ابدعوا  ونصوص  ومضل ِّ لة  واقعا  نة  انتجت    لة 

  الباطل حقا  في عهدهم  اصبح  و لبسوا فيه الحق بالباطل بل  أ  ال  ومضل ِّ   ضاال  
مخرومي العقل والضمير   وعب ر هذا الواقع عن نظريات كهنة    والحق باطال  

على   االخوان المتأسلمين  ل  م هشة عمِّ ي  المجتمع على قِّ ة  الكهنأولئك    فأجلس
م الخير ي  عالقة بقِّ تلك القِّي م  لسيطرة على كرسي الحكم ولم تكن للترسيخها  

اخوان  ع في امراض صنعها  لت المجتموالتقدم بل كبَ   ية حر والوالقسط  والعدل  
الوصاية والهيمنة والمصادرة   الشياطين تعمل على  تحت منظومة احتكارية 

القِّ  بل  الخي ِّ م  ي  وااللغاء واالستئصال فحجبوا  وطمسوها وعملوا على سيادة رة 
وانواعه   اطيافه  بكل  والخراب  وتجلياته  الفساد  والكوارث  الفضائح  فسادت 

عوا التي نشأت من مشروع اد  والجهوية والقبلية  ف والبربرية والعنصرية  والتخل  
وحضاري  أ تأصيلي  االستبداد أ ال  إنه  لتمكين  تمويها  كان  الحقيقة  في  نه 

ال للباطل والفساد إ فلم يمكنوا    شعارات مثل "هي هلل"تحت  والتضليل  والتسلط  
ال يتجزأ من سلوك  ا  فأصبحت هذه الشرور جزءوالسرقة واللصوصية والكذب 

الحاكمة االسالموية  و   المنظومة  لشخصيتهابل  فالم  صابغة  به  صرَ .  من ح 
مث  هللشعارات  "هي  كان "  ل  دعوى  إ  تما  سياق  على  كاذبة  دعاية  مردة ال 
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الذين  المنافق  وآله النبي    توعص    وا شاققين  عليه  اهلل  حسبنا كتاب  ”وا  وقال  صلى 
ن أمن دون    “اإلسالم هو الحل”  نفاقا  بأنعى اخوان الشياطين  دَ إبينما    “للا 

الحل   :يوضحوا هو  اسالم  هم    ففي  ؟أي  كانوا  فقد  االمر  من   يضا  أحقيقة 
المتطرفين  لنا  انتجوا  لذلك  والفطرة  الدين  ومحاربة  والتزوير  النفاق  مردة 

والبربرية والمتطرفات في العلمانية وااللحاد واالنحطاط واالنحراف واالنحالل  
عهدهم   الحالوكان  هذا  من    على  التي  أبالرغم  العهود  علمانية ن  اعلنت 

ت   لم  البالد  وصِّ نفسها  االسفل  إل  الدرك  هذا  مثل  االنحطاط  لى  الذي  من 
المتقمصإاوصلها   المزي  و ليه  بالدين  الكهنوت  ن  بقفطان  والمتسربلين  ف 

مثل  نفاقهم    اصبح  نالذي  ،فطاحلة ومردة النفاق في العصر الحديث  ؛الضال
الق   المنافقين  مردة  االسال  الذيندامى  نفاق  من  يفهموا  ومن إم  لم  اسمه  ال 

حداث في الدين ع والضالالت واإلد  لبِّ مزيد من ال   هال  أ ال رسمه فكانوا  إن  آالقر 
 هل الباطل على مر التاريخ. ومجددين للتزوير والتحريف وملمعين ل

االخوان            صنعه  الذي  يدعمهم  المنافقون  فالواقع  السودان ومن  في 
صورته   بكامل  بربري  واقع  اللالقاتمة  هو  سوى  ينتج  لم  والبؤس ا هو نه  ل 

اخوان صنعه  لما  الحتمية  العقائدية  والنتيجة  والفقر  والمشاكل   والكوارث 
هي  الشياطين   يدعمهم  الجاهلومن  الشباب  جه    ؛جر  االخوان الذين  لهم 

تعلي  ونظام  واعالمهم  بمنربرهم  الكاذبالمتأسلمين  انصاف   ،مهم  وحاملي 
العقلي   إما  الوعي  لأااللحاد  لى  إوالديني  العلمانية  ما  و  ليه إوصل  أن 

لألالمتأسلمين  خوان  اال كان  ودعوات  البالد  زائفة  دينية  شعارات  سف تحت 
في  الفطرية  صيلية كاذبة وهذا هو الذي سيؤذي النزعة الدينية والروحانية  أت

  ن الدين برمته عويجعلهم يتقهقرون  والشباب بصفة خاصة  العامة من الناس  
الشياطين اخوان  بسبب  فهمه  اساءوا  أن  قد    بعد  في  الذين  الدين   أسوأ موا 

المجتمع. المتأسلمين  ليه االخوان  إ وصل  أ. وكل ذلك نتيجة حتمية لما  ةصور 
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كبر أ كانوا  لكنهم في الحقيقة  اس للقيم  ر  انهم ح  المنافقين  عى االخوان  فقد ادَ 
اد المنتهكين وصياء على الدين فكانوا من روَ أنهم  أادعوا  . كما  الهادمين لها

 لمعاصرين.  له من ا
ما هو  لم ينتج سوى عكس    متأسلمينال االخوان    مشروع ولذلك فإن           

القذِّ   معلن وهذا يوضح    وبشعا    ا  مر    ا  للناس واقع. حيث أنتجوا  رعلى لسانهم 
ن المتأسلمين قد فشلوا واخفقوا وابرزوا فشلهم وفشل فهمهم الديني القاصر أ

شاركهم في  مصلحين. حيث    في الحكم فاصبحوا مفسدين في الرض وليسوا
االغبياء  صناعة   الدبابير  اصحاب  من من  الفشل  معهم  ومن  المتأسلمين 

والم ت ل ب ِّك د  القذرة وذوي النمو البكتيري المتجل ِّ و   والنتنة  اصحاب اللحي المتعفنة
الت ي سيالكدِّ الجباه    على والعبق  البدعية بالصالة    ينمتظاهر   رتفطِّ الم    رة 

 في اعمال الهدم   واابدعفالمخالف للنص القرآني  المتكتفة والمنحرفة وضوءها  
و   كذب وال واالموي الطمع  و   الصهاكياالنحراف  القحافي  م إ  .العثماني  ا  ن 

لل   من يحدث السودان   كوارثاستمرار  توغ  في  المتأسلمين بسبب  االخوان  ل 
 حدا  ،عاجال أو آجال،  سيضعواختراقهم لهما  اصل الدولة واقتصادها  في مف

من   وشنيعا    بشعا   المنافقين  دينهم  ورجال  المتأسلمين  االخوان  لغطرسة 
والترابي والوهابيين  وصايتهم    والسروريين   ين السلفيين  على  وتأثيرهم  وسينهي 

استمرار  الناس و  السيئة و سيقصم ظهر  للعودة نزعاتهم  أعمالهم  وطموحاتهم 
النرجسية  تهويماتالو  الفكرية ةشعوذالجرف الناس ب ة و لسلطإلى ا  أخرى مرة  

الإ فمصيربدلى  وتنظيمهم    .  التصد ع حزبهم  هو  النهاية  س واإلفال  في 
 ذاإ و   . وال ركزا    صوتا  ذلك  من بعد  لهم  ال يكون    دمارا    م سيدمرهالذي   واالنهيار
الجماهير  أحاولوا   يواجهوا  لهم  ن  دفعوا الالفظة  التي  كتائب ظلهم  بواسطة 

االنتقالية   وحكومتهم  ثورتهم  الثوار  لتشارك  القصر  داخل  إلى  فستتسلح بها 
آخر يدعي  كتائب ظلهم المتظاهرة مكرا   ماليين ولن يجد اخوان الشياطين و ال
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   .ا واآلخرةي في الدن الخزي المبينلهم   تحركاتهمجلب بل ستدعم الثورة 
للناس بشكل واضح أن   ت حالمتأسلمين وض    أن فترة عهد االخوان          

عليه النهم تعاملوا مع الحكم  ني قادر  هم  وال  اإلصالح المتأسلمين ال يريدون 
و  التمكين  و بعقلية  والتكالب السطوالنهب  والجشع    والتهجير والقتل    والغنيمة 

هي  النتيجة  والثأر واالستكبار ر التجب   فكانت  والفساد  من  والسرقة  واالنتقام 
المدم ِّ  لمشروعهم  معارض  تسب كل  الذي  وقتلهم  ر  االبرياء  خطف  في  ب 

للمهجَ إل السودان  ديارهم وتحو   من الناس واقتالع من   رين داخليا  لى ارض 
بل واستبداده  االنحداري وإخفاقهخوان الشياطين  ا   بسبب عجز مشروعسكانه  

أنجزت  وإرهابه.   الوقد  االخوانية  بواسطة الطغمة  سلطتها  تمكين  مجرمة 
  وليسوا جديرين بها  بدا  أ  االكثير من منتسبيها في مواقع ال يستحقونه  وضع
و العلمية ألى تلك المواقع من النواحي العقلية  إالصعود    مهرلم يدفعوا  لنهم  

االخالقأ المهنيةأ   ةيو  في    بل   و  المعتمدة  المعايير  بانتهاك  اليها  وصلوا 
تصعيدهم   تم  التي  لديهم  إالمجاالت  ما  وكل  هو  ليها  تنظيمي  كان  رصيد 

مسمياتها وانتحلوا صفات  ار  خارج اطوسياسي خبيث فحملوا مسميات وهم  
نهم انتجوا  إليست لهم وحصلوا على القاب هم ليسوا جديرين بحيازتها لذلك ف

 وهكذا   الشعب منها.  نقذوانهم اتوا ليأاالزمات وفاقموا المشكالت التي ادعوا  
النظام  بَ ث اركانه  ت  المتأسلم  الطاغية  االخواني  ورسخ و بدموية  اعمدته  اقام 

   باساليب الجبروت.ه طغيان
كذبا    لقد           االسالمويون  المست    ا  وزور   رفع  والجوفاء  هل  الشعارات  كة 

 بوا انفسهم حماة  والم ث ل الخاوية مثل شعارات الشريعة والعدالة والمساواة ونَص 
والمنحرف الذي هو  لفهمهم القاصر    للدفاع عن االسالم وفقا    للهوية وحراسا  

المنقل للفهم  الدين و امتداد  الهائمة والتائهة   وادغدغب على  الدينية  العواطف 
الناس.  والدهماء    للجهالء من  والبسطاء  الهويةوالسذج  رفعوا شعار  فلم   إذ 
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الهوية   ي  ال  إ تنهدم  ولم  البغيض  عهدهم  في  السليمة  ؤت    الفطرة  على   ال  إ ى 
واالستبداد  والعوز  الفقر  انتاج  كذلك  واعادوا  المريض  حكمهم  فترة  خالل 

صوره  وا اسوأ  في  المجتمع    .والغير مسبوقةالقاتمة  لتخلف  الوراء  إفارتد  لى 
لمشروعهم   واالنقالبية  االرتدادية  الطبيعة  بسبب  االوحال  في  وانحدر 

عليا  “الحضاري ” قيمة  لكل  ف  .الهادم  االمر  حقيقة  الحكومات  إففي  ن 
. المتأسلمين اليسارية وحتى االستعمارية كانوا ارحم على الناس من االخوان  

  السودان بعد كل  تاريخ  في حقبة سوداءاالخوان المنافقين    سيظل عهدحيث  
الفشل وبعد   الذريع هذا  الحياة  مناحي  كل  في  الواقع ن  أ لمشروعهم  ملئوا 

االسالمي   باسم ودموية  وبربرية وشعوذة وغطرسة   استكبارا   والدين  الدين 
براء منهم  عقيد   فقد  .االصيل  ال انفضحت  االخوان  واحترق   منافقين ة 

وفي اتون البائس  على ارض الواقع  والدنيء  الخسيس    “الحضاري ”مشروعهم  
وفشلوا في مقاومة الغزو الخارجي بل ومهدوا له ليعطيهم الخائبة  التجارب  

دوا للتسلط مصداقية على استمرار تسلطهم على الشعب وفي نفس الوقت مهَ 
والسطو و والسرقة    والنهب  الداخلي  وجودها  اوالتالعب  اسباب  البالد  فقدوا 

 الحياتية والسيادية.
نهم ال يملكون مقدرة على تشغيل عقولهم أفقد اثبت االسالمويون           

شخصية  . فتعاىلواضطهاد عباد للا    كل اموال الناس بالباطلأ في هندسة  ال  إ
نفسه ومأزقا    لة  آ  تصبحأ   ااالسالمويين  حولهم  للخراب  ولمن  حيث لهم   .

والساقطة المنحرفة  المقيتة و الدنيئة والخسيسة و النذلة و الشخصية  تلك  ت هندس
والترد    واقعا   والقصور  والعجز  والتسلط  والفساد  الفقر  واثبتيسوده  تلك   تي 

المعتوهة   القِّ أنهم  أوالممسوخة  الشخصية  مراعاة  عن  يكونوا  ما  م  ي  بعد 
بال المتعلقة  وال والحقوق  ضربوا  حرية  اذ  والتضامن.  والتكافل  والمساواة  عدالة 

القِّ  مقتل  ي  هذه  في  المجتمع  ر  ليج  م  في إوا  الفيكتوري  بالعهد  اشبه  واقع  لى 
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 صبح السودان أفلكرامة االنسان  ا  وانعدام الخدمات االساسية واهدار   تخلفال
وكأنه محكوم بشركة عابرة للقارات عديمة الرحمة  في عهد االخوان المنافقين  

واقعا   والع   وخانقا    مهترئا    حياتيا    انجزت  الفقر  اتون  في  الناس  وز اغرق 
بكل انواع    و القتلألذلك الواقع المخزي  ما الرضوخ  إ وفرض عليهم    طالةبوال

وقدَ  انتجها  التي  المتأسلمالقتل  االخوان  دون و مها  من  السوداني  للشعب  ن 
 . و انسانيةأو شفقة  أ رحمة 

حكمذالالمتأسلمين  االخوان    ظامفن          نظاما   السودان    ي    ا  مرعبكان 
متراكمة    “الحضاري ”مشروعهم    ترجمه  ا  وبغيض مآسي  شكل   أذاق ف في 

ونفاقهم  السودان   المتأسلمين  سوء  الوطنية أو ويالت  هويتهم  السودانيين  فقد 
ر عالقات وصيغ التعايش والتواصل وازهق روح قاعدة االمور الجامعة ودم  

ز اخوان تميَ فقد  .  بين الناس   وازال كل المساحات المشتركةالتي كانت سائدة  
الناس وجعلوهم متقاتلين مع بعضِّ  الفتن بين  هم البعض الشياطين في خلق 

جها تجار بعد سنوات من تغذية الحقد المتبادل من خالل سياسات رعناء انت
الذي المركز   نالدين  في  الحاكمة  الطغمة  عن  باالنابة  قبائلهم  على  تربعوا 

على   فجعلوا  فقارهم  إو اتباعهم  تضليل  وعملوا  البشر  بين  العالقات  وتفخيخ 
ازمة من  تنتقل  فحولألى  إ  فادحة  البالد  فداحة  اكثر  لى  إالبالد    واخرى 

قبلية   وكانتونات  نزعات  محميات  وجهوية  ذات  عرقية عنصرية  وتشكيالت 
العمياء بالنزعات  ومشحونة  والتهجير  واالبادة  القتل  تمتهن    متحاربة 

اخوان   زاد  وبذلك  المتناحرة  البالد الشياطين  والعصبيات  تمزيق  واقع  من 
وا طاقته االنتاجية ن شل  ألى نهايات مفجعة بعد  إوتفكيكه وأوصلوا المجتمع  

لوا في كل مناحي الحياة وحو    را  وقصو   بل وكل طاقاته الحياتية فانتجوا عجزا  
وكوَ إالحياة   يطاق  ال  جحيم  مليشيات  لى  الحرام  ابناء  من  تشبيحية   ل   ظِّ نوا 

وعدوانيةبقيادات خلوية   ومتوحشة  حق  مجرمة  من دون وجه  وتتمتع    تقتل 
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والمطالِّ و بالقتل   البريء  يقتل  بحقوقال  الحرام  إ   هب  ابناء  ابن أال  الدعي  و 
ذلك  الدعي   وكل  عبرة  التاريخ  في  لصوصيأمن  هو  ولنا  حراسة  ة جل 

 .من الزمن  عقودل على صدر البالد  تجثمتي الالمتأسلمين  
 بقلوب  ال  إلى الحكم  إالكهنوتي المفلس  وهكذا لم يأت اتباع الترابي           

سلب ونهب  خطط  تمألها نزعات االنتقام من الناس اجمعين وعقول معبأة ب
فالناس   االساسية.  حقوقهم  من  يول ِّ أ وحرمانهم  حكم  نظام  االزمات  سسوا  د 

مما احال   ونوعا    بعد يوم كما    يوما    ت وتفاقم  تزداد ا والمشاكل والمخازي التي  
الناس   ومرض.  إحياة  وجهل  وعوز  وفقر  بؤس  ذلك لى  تشبث   ومع 

الخاسرة االنحداري  المتأسلمون بمفردات مشروعهم   الدينية  الفاشل وتجارتهم 
والمدمر ليستمروا في تضليل  والخسيس  هم التنظيمي الخبيث  ع  م  ج  وت  البائرة  و 

ن مشروعهم قد اورث الناس أمن الناس رغم  والمنتفعين  الجهالء واالغبياء  
فقد ح  المِّ  والخراب.  والفساد  واالضطهاد  والظلم  والقهر  الجماعية  والمآسي  ن 

مشروعهم   ووصل  إ  “الحضاري ”حمل  المعدودة  غير  آفاته  الناس  لى  إ لى 
واالسئثار  آ والظلم  الفساد  فيه  يسود  واقع  في  المسدودة  واالنانية فاقه 

المال   وهدر  واالستبداد  الثروات  العام  واالقصاء  خارج إوتهريبها  ونهب  لى 
 الشلل والعجز والتردي واالنهيار والخراب.كامل لى  إوصلوا البالد البالد فأ

اأالناس    دركالقد            وجرثومة    الشياطين  خوان ن  االستبداد  يمثلون 
بعنفوانه ونرجسيته وشراسته وهيمنته وال احسب   خرى عدا أن دولة  أالفساد 

الفساد قد  السودان   من  النوع  ذلك  والحاضر  الماضي  تاريخها  في  خبرت 
الذي ضرب باطنابه كل مناحي  واالناني  الجريء والوقح  السمج و االخواني  

في السودان فضالت    المتأسلمين   ذ انتج فساد االخوانإن.  الحياة في السودا
سامة   ونفايات  ومتراكمة  مناحي  ونهبت  دمرت  و نتنة  كل  منهجي  بشكل 

الظاهرة   وثرواته  ونباته  وحيوانه  انسانه  ذلك  في  بما  السودان  في  الحياة 
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سوى االستبداد والتسلط والحروب   المنافقينينتج االخوان    حيث لموالباطنة.  
والفاشية  والعصبية  والتخبط  والعجز  والتمزق  القانون  وغياب  والفوضى 

ن   فاصبح مشروعهم  والنرجسية  واالزمات.    قا  سِّ تَ م    قا  س  والفساد  االخفاقات  من 
ذلك   من  ومع  هناك  المشكالتكان  فوق  يقفز  من  منهم   المستفحلة  يخرج 

الواقع    يئة،، بطريقة سمجة وخبيثة وخسيسة ودندمج ِّ واالزمات المستعصية لي  
بناهالذ  المخزي  المتأسلمين   ي  يستفز بذلك  و   ممنه  ا  منتفعكان  النه    االخوان 

التي رزح  الناس  المعاناة و   تمشاعر  الدنيء  تحت  التصرف  نابع  مثل هذا 
بالواقع   جاهلة  نرجسية  له  أ من  مستجهلة  بالنعمة  أو  مستجدة  دليل    ووهو 

من  ثلة  قيادة  تحت  االزمة  استحكام  الضمير  على  االخالق   ميتي  وفاقدي 
الحرام قذرةوابناء  اثدية  حليب  نتاجات  اصبونجسة  ؛  وهكذا  المتأسلمين .  ح 

ل  ا  جزء التي  المشكلة  يجب  إقتالعهم  بتنجلي    ممن  بل  فقط  القصر  من 
واالقتصاد  الدولة  مفاصل  من  نهجهم   اقتالعهم  تامة  وتمكينهم   وابادة  . ابادة 

ت باضدادها على ارض الواقع لتخلق ازمات  م  رجِّ قد ت    الزائفةكل شعاراتهم  ف
وم   فضاع  مزمنة  مستحكمة.  ومآزق  كان  فة  االخوان  قد  عهد  المنافقين  عهد 

خواء  تراكم   تفضح  التي  المفارقات  وصناعة  المآزق  وانتاج  المشكالت 
وسوء المنافقة  الهالمية  انتجتهم  وقذارة  شعاراتهم  التي  ارحام   النطف  من 

البشري  التاريخ  عهود  كل  في  الحمراء  الرايات  ذوات  ارحام  تشبه    مشبوهة 
  لىإنظام الحكم الذي سرقة االخوان المنافقون    ل تحو  قد  ل  .الجاهلي والحديث
 هم في ابشع صورة لهم فاصبحوا في ورطة ومحنة ت  د  فار    ابوتقة تخبطوا فيه

ا ذا سلمو فقد كانوا يعلمون أنه إ.  ستؤدي إلى زوال آثارهم إلى االبد  وجودية
لى قاع حضيض إوصلهم  فإنه سيذا بقوا فيه  إنه سيحاكمهم و إللشعب ف   الحكم

الحضاري   عثماني  فاختاروا  الفاشل  مشروعهم  للخطايا  حمَ اسلوب  في  ال 
والمكابرة  القصر إ وانسحبوا    العناد  إلى  ظلهم  بكتائب  ودفعوا  السجون  لى 
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ز عليهم عملهم حتى  هِّ ج  لهم وي  ت  نتكس عليهم ف  يهم و على سوء  ليزدادوا سوءا  
المتأسلمين    استئصال عملية  تتم   االخوان  من مجرمي  المزبلة  في  ورميهم 

دفن الكالب  دون  اطرافهم  من  لهم  .  ليأكل  والدولية  اإلقليمية  فالمنظومة 
إلى السطة بأي شكل من ن الرجوع  و ماالخوان المتأسل  حاولبالمرصاد. وإذا  

كما  االشكال   والدولية  اإلقليمية  المنظومات  وستساعدهم  الثوار  فسيتسلح 
اجتثاث   ليتم  ليبيا  حالة  في  الحربائيجذور  فعلت  واله المي    ظلمهم 

 . والمت شك ِّل
 الثقافة  المتأسلمين هو صنيعة  الخوانإن واقع السودان في عهد           

دربوا من  لي عقود طوال ية الممسوخة التي عكف عليها المتأسلمون اإليديولوج
ايصال   على  انفسهم  إلى خاللها  البائسة تلك   البالد    والظلمات  المآالت 

وصلت    الحالكة عهدهمإالتي  في  الشعبف.  ليها  من   السوداني  نكبة  نشأت 

لتغييب   المتأسلمين  الوعي  لوعياالخوان  ً   وجعل  وعيا ً   الجمعي    قطيعيا

 ال  إلى عقل حسي ال يفهم  إتحويله  تجريده من تعقله لَلمور ووتأطير العقل  و

خلف   وتقديس يَّ س ِ الحِ الركض  والكذب  واالساطير  الخرافة  وترسيخ  ات 

ن وكل ذلك ل .  ينهل المُ هين ووالَل  وعشق اْللهاء    على الحق  ةاألصنام المنقلب 
 خر االخوان المتأسلمين كانت تتحكم فيهم االهواء المادية واالحقاد تجاه اآل

قطعوا االرزاق عمن يستحقها ووجهوها  و   ملوا على السيطرة العقلية والماديةعف
الضالة   و لكوادرهم  الرشد  الضيقة وفاقدة  والمصالح  الموتورة  النفوس  ذات 
لت  فتعط    وفي البالد خرابا    عاثوا في االرض فسادا  ف  الشاذة  والنفسية النرجسية

. فتمكينهم المزعوم عجلة الدولة وساد البؤس والدمار في كل ارجاء الوطن
هو الذي وقف وراء هذا الخراب والبؤس والفشل الذريع الذي نراه اليوم والذي 

ن أ   ال  إها  تِّ ل  م  في ع    زمبابوي التي عايشت انهيارا  ك ال مثيل له حتى في دولة  
للمتأسلمين مسجلة  ماركة  كان  السودان  في  الحال  منافقو    بؤس  انتجها 

اال االنهيار  واجهت  عندما  زمبابوي  الن  بنية قتصادي  السودان  لها  كانت 
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سنوات  سس حياتية تتجاوز الواقع المعاش في السودان بأ  و ال بأس بها  تحتية  
وبعقود بتخل  ةكامل  بل  السودان  فواقع  وعجزه  .  وخرابه   اخوانية ماركة  هو  فه 

م وسرقتهم وسطوتهم ونفاقهم. وفساده ن باستبدادهمو بامتياز صنعها المتأسلم
الحاكم   المتأسلم  السودانيين بنشر  في  إذ أمعن  الجهل تشويه وتخريب حياة 

و يغيت و وااللهاء  والتخلف   الوعي  في  توزيع  ب  والخراب  والندرة  والعوز  الفقر 
بعد   صوره  بعقليةأاسوأ  البالد  المتأسلمون  قاد  وعنصرية  ن  وفئوية  أحادية 

ونسف وعرقية   وجهوية  مبدأوقبلية  المشترك    المواطنة وا  ضوا وقوَ  والعيش 
ونتاجات    الوجود الحقيقي للدولة ولم يبق شيء سوى شبيحتهم؛ ابناء الحرام

من هم اشبه بأبناء صاحبات    ة، الذين يحرسون لصوصي النطف القذرة المذرة
 . ضدهم خرج ين بقتل وسفك دماء من يدِّ هد ِّ الم   ،الرايات الحمراء 

السودان وجود             في  المتأسلمون  االخوان  الذي خلقه  الواقع  ويعكس 

صراع ظاهره صراع من اجل الحريات والديمقراطية والعدل وحكم القانون 

المتأسلمون  ن  أيبدو  لكن   وعنصري يعتبرونه  االخوان  عرقي  اذ .  صراع 

عربية من تشكيَلت غالبيتها    تتكونالدموية  الظل االخوانية    كتائب ن  أنرى  

الجيش هناك جيش  إ  ،وانه حتى ضباط  كان  من اصول   مفغالبيته  أصَل،ذا 

قد تم تكوين هذه التركيبة يبدو انه  عربية حسب الشكل العربي في السودان و

قديمة اجنبية  االقليميين في   وضعها  متجددة  لمجابهة خطة  الغرب وعمَلءه 

ال القرن  المتمرد    عشريننهايات  حروب  الشمال  اثناء  مع  والنهب قرنق 

السودان   الهدف منالمسلح في غرب  الخطة  وكان  خلق زحف زنجي   تلك 

في زمن تلك الحرب االهلية مع الجنوب وكانت الخطة   السودان  نحو شمال

لتغيير  المَلئم  المناخ  وخلق  افريقية  باحزمة  العاصمة  احاطة  تتضمن 

يسيطر   ع  عليهديمغرافي  االفريقي  العنصر  المستقبل  وانهاء في  الحكم  لى 

 .الصراع الذي كان تحت السطح منذ زمن التعايشي في القرن التاسع عشر

االأيبدو  و المتأسلمين  ن  لكنهم خوان  منه  ومتوجسين  ذلك  يدركون  كانوا 
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على نشر تعليم نوعي يرفع   بداً أولم يعملوا    اوزادوا في استعاره  ا نارهروسعَّ 

المدني   الوعي  مستوى  اوالوطني  من  عملوا بلناس  بين  بل  عرقياتهم  شتى 

ألنهم لم ينووا أصَل بناء دولة وطنية على ترسيخ الحاجز العرقي بين الناس  

. بل كان همهم األول واألخير نهب في تعايش واحترام متبادل  تسع الجميع

نهبه.   يمكن  انتشرتوما  علىبعد    ،لذلك  المتأسلمين  الثورة   ، االخوان 

ذات  ا شكل  عنصري  ال طابع  الالحداث  وغيرهاالقتل  في  التي   والمواجهات 

ن الوضع في السودان سيستمر على هذا الحال أل ف  .سادت وتسود بين الناس

نظام   خَلل  من  انشاءها  يتم  لم  مدنية  والراشد  لحكم  لثقافة   والتعليم القويم 

الذي  واالعَلم    النوعي المنتج  والمجتمع  ومساواة الواعي  عدالة  تحكمه 

لَلمراض النفسية المستعصية التي يعاني منها مجتمع في جوهره محاربة  و

النخاع   حتى  باالخو  أق  تنافولو  عنصري  تظاهر  في  و  . والدين  الوطنة 

فالعاطفيات ال تبني الدول حتى ولو سمعنا تلك العاطفيات من خَلل االناشيد 

التي سئمنا سماعها لمدة تزيد على ستين سنة وقد فشلت  الوطنية  واالغاني 

تشكيل وجدان حقيقي متعافي السوداني  في  منقو ”لعقود  فقد سمعنا  .  للشعب 

يفصلنا  من  فصلوا  “قل ال عاش  الذين  هم  وعاثوا  البَلد    وها  في قد حكموا 

ً فشعب تصو ِ االرض فسادا.   ً  ر له اغنية وطنية واقعا وغير موجود ومع   مزيفا

مُ  البرسيم  رأت  التي  كالبهائم  وعواطفه  مشاعره  تجيش  لهو ليها  إ  َلً قبِ ذلك 

لن يصيغ تصو   ً لإ عِ   راً شعب  ً مَ وعَ   ميا فالشعب    ليا لى  إيحتاج  كله  ليبني وطن. 

وسياسية   عقائدية  صياغة  تُ ومدنية  اعادة  العرقية لغي  شاملة  النزعات 

و استثمرها  والعنصرية  التي  والبالية  القديمة  المنافقون االخوان  القناعات 

حيث   استغَلل.  اسوأ  والسياسية أوالطائفيون  العقائدية  الصياغة  اعادة  ن 

النوعية  والمدنية   ستُ والتعليمية  والعنصرية النزعلغي  الشاملة  العرقية  ات 

وصحيحة و حقيقية  لقناعات  وتؤسس  والمزيفة  البالية  القديمة  القناعات 

الشعب  ومتعافية   هذا  سيستطيع  فقط  وأوعندها  نفسه  يجد  يؤسس أن  ن 

 البناء والتقدم.التعايش والتسامح ووجدانيات وعقل 
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حكم             نتاج  من  الحالي  الشياطين  فالخراب  ملئوا  الذين  اخوان 
العنصرية   بالتصنيفات  القبلية  المجتمع  والتصفية  والنكات  التطهير  وساد 

ودمَ  السودانية  الجغرافيا  من  المجتمع  الكثير  في  المشترك  العيش  اسس  روا 
فات مزمنة وازمات متالحقة وعنف اعمى وفاحش نتج عن آواورثوا المجتمع  

اد   مما  المجتمع  مكونات  بين  العداوات  حصد  إى  زرع  والى  نتاج  الفتن 
واالنسا  الكوارث  النعرات  يةن االجتماعية  بروز  من  السودان  شهده  فما   .

عهد   في  العنصرية  والنزعات  فاقاالخوان  الجهوية  قد    كل  المتأسلمين 
ذلك  التصو   يكن  ولم  جزءا  ال  إر  باالسالم     المتظاهرة  المتأسلمين  اجندة  من 
بقفطانه  نفاقا    ادركوا  لدعاءا   إوالمتسربلة  زيفها  أنهم  سينكشف  شعاراتهم  ن 
للبالد   .جال  آو  أ  عاجال   الوطني  النسيج  تمزيق  اجل  من  بجهد  عملوا  لذلك 

وعنصرية   وجهوية  قبلية  نفوذ  مراكز  بخلق  فيما  وذلك  ومتنازعة  لهم  موالية 
النفوذ و د.  س  ق ت  ليحكموا على قاعدة فر ِّ   في شتى بقاع السودان  بينها مراكز 

تلك   ارث  كانت  القبلية  لحماية  على االخوان  مستعدة  المتمكن  المتأسلمين 
بل   الدماء  اراقة  ذلك  كلف  ولو  حتى   الدولة  الدماءو مفاصل  في    كل  ولنا 

االخوان  عينالمال وعسكرييهم    من  دوليا  المتأسلمين  مثال   الملطوبين   . خير 
هل  أ   تسعير المواجهة مععلى    وا في قتل االبرياء في درافور وعمل  وافقد شارك 
حوَ   .كردفان جنوب   المتأسلم    ل وهكذا  والالالنظام  القبلي  هلي  التجانس 

قبلية  إالتاريخي   فاشيات  عنصرية  لى  البعض   يرغِّ ت  ونزعات  بعضها  على 
وت  ج ِّ هت  و  البعض  بعضها  المتأسلمين قت  ر  اعاد  وهكذا  البعض  بعضها  ل 

  ما كان عليه الحال في الحجاز قبل نزوللى واقع اسوأ م إالمجتمع السوداني  
شياطين خوان الاأحيا  . و كان الناس على شفاه حفرة من النار  عندمااإلسالم  

الذي هدم جهد الوطنيين الذين عملوا على  والبغيض  العهد التعايشي البائد  
التركي   االستعباد  من  البالد  المصريين  تحرير  البالد   نشرو والمرتزقة  في 
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ل من مما سه    وهدم أسس الوحدة الوطنية الوليدة  النعرات العنصرية والقبلية
وعلى  .  غزو واحتالل السودان بواسطة االنجليز ومرتزقتهم المصريينعملية  

ج فقد  مشابه  المتأسلمنحو  السو عل  بلدا  ن  مستقبل    ودان  دون   للتعايش من 
المتجانسة والحياة  المتوافق  ن جردوه من كل امكانيات الوجود  أ بعد    المشترك

التعايش االهلي  اسس  بضرب    يضا  أليس فقط بضرب اقتصاده وتدميره بل  
على اإلبقاء عليهما فيما  ون  حرصيون  سودانيالالذي كان  العرقي  سامح  توال

المظلم   ،السودانكان    فقد .  بينهم الشياطين  للتمازج   ،قبل عهد اخوان  بوتقة 
العربية.   والمنطقة  االفريقية  القارة  كل  من  والسحناتي  ن أ ال  إالعرقي 

التفاهم   وجدانيات  قتلوا  ال  المتبادل  المتأسلمين  السمحة  خو  وضمائر  بين ة 
سائدة   كانت  والتي  على  و الناس  ولغة  عملوا  المتبادل  التواصل  قنوات  قفل 

حلك الظروف الناتجة أ حتى في مثمر والتي كانت تربط بين الناس  التفاعل ال 
جريمة   أعن  فتنةمنفردة  والتسامح بازغة    و  بالعفو  يطفئونها  كانوا  والتي 
في عهد اخوان ما لغة الواقع  أ.  وتعويض المظلوم وردع الظالم  واحقاق الحق

التصفية  الشياطين   لغة  الواقع  نتقام  والظلم واالالهيمنة  و فقد اصبحت  ليكون 
االنفجار   شفاه  والعنصري  على  المالئمة  العرقي  الظروف  توفرت  ما  متى 

متجه   والمجتمع  بعد  حتما   لذلك  المتفجر  الواقع  حكم أ لذلك  اوصله  ن 
بين إالمتأسلمين   المتسامح  بالتعايش  يختص  فيما  الالرجعة  نقطة  لى 

للا   من  حبل  ولوال  المجتمع.  االمو   تعاىلقطاعات  ذلك لكانت  من  اسوأ  ر 
من اجل تشريع وتبرير بقاءهم قد أرادها المتأسلمون كذلك  كثير بين الناس و ب

البالد   بها  وانزلوا  اغتصبوها  سلطة  سدة  على  الحضيض.إ المدمر  قاع   لى 
عاليا   الشعب  هتف  االسالموي   لذلك  العنصري ”  المنافق   مخاطبا     ايها 

ن أ للخواني المتأسلم    الشعب السوداني  ليثبت   “دارفور   البلد   كل   المغرور * 
متفرقع  بالون  المتأسلمة  قِّ و   شعاراته  كل  من   اإلسالمية الخوة  ا م  ي  فارغ 
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 .االنسانيةالنظائرية و 
انظرنا             الواقع  إ فاذا  المتأسلمون  لى  االخوان  بناه  جوانبه الذي  بكل 
خطابيكذ ِّ   هوجدنا وشعارات ب  االسالمويين   ات  نفاق  ويفضح  السلمة 

زق في  أ لى مشكلة ومإل دعاويهم لالسلمة  وهشاشة اطروحاتهم الكاذبة وتحو  
ذاتها ل الدعائية فحوَ حد  ناقض اطروحاتهم  البلد  ن سلوكهم  لى مزرعة إلوا 

له الذي  الجهل  يحكمها  ومتنقلة  متنوعة  المتسخة   كوارث  واللحي  دبابير 
تدعي ما  عكس  اثبتت  التي  المسودة  المجزومة  الوجوه  في  فبينما  والنابتة  ه. 

اال السودان  رفع  في  المتأسلمون  وتقم  خوان  الدين  ف  اصو شعار  نهم  إاسمه 
 بربرية ال مثيل لها جعلت الناس تشمئز من كل مظاهر الدين والتديناقاموا  

منها اد  وتنفر  حيث  في  حرَ   منهأن  و المتأسلم   االخوان  ىع .  ولكن  الدين  اس 
قلوب  روا قدسية التدين في  اعداء الدين بل ودم    من الد  نهم  أالحقيقة اتضح  

مصداقيته لدى الكثير من الناس وبذلك اصبح   ي الدين  هممشروع  د  ق  وف  الناس  
فأسسوا اعتى  االصيل  االسالمويين اقوى اداة البليس في حربه ضد االسالم  

نفاقا   الدين  لباس  يتوشح  دنيوي  فوكذبا    وبهتانا    طغيان  استغل  .  قد 
والتدين  الدين  من  تنفر  الناس  وجعلوا  استغالل  اسوأ  الدين  االسالمويون 

الييو االسالماصبح  وبذلك   الماسونية  دام  خ  هم  لى إالسودان    وااوصلذين  ن 
ر   والتدي    ض  ف  واقع  اثب  ن. الدين  سوى أ  ن و يو االسالم  ت فقد  يحسنون  ال  نهم 

يدَ  ما  و   هعونتدمير  يعترفون  ال  بذلك.  يقر  ال  لكنهم  المتأسلمةفون    الحكومة 
دام دائم مع المتأسلم كانت كوادرها في صِّ ن اسالمها حركي و أعي  التي تد  

عاد قد  واستسلمإ  تالوهابي  الوراء  كان  ت لى  من ت  ت لمن  باالمس  حاربهم 
الجامدين التي    لهم تبعية    وا ازدادو   المتزمتين   الحنابلة  المبتدعة  ولمذاهبهم 

سوى البقاء في السلطة وجمع  ألخوان المنافقين ل  نه ال همٌ ل ناسفتي بقتل الت  
ولو كان ذلك شترك معهم في ذلك ويخدمهم عليه  وتوظيف كل من يالثروة  
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و مآله   الدين  وهدم  بل  المدعاة  الدينية  حركيتهم  و ترك  البالد  هالك إ حرق 
انغمس .  العباد الشياطين    فقد  و اخوان  الناس  الهاء  انفسهم    غوافر  في 

ال و   لهال عالقة لهم باإلنهم  أنت حقيقة  تبيَ لكن  . و خرينالبلسة اآلالشيطانية  
بل هم اسوأ شياطين االنس ويفوقون شياطين الجن العليا.  ه  قيمِّ ال ب الدين و ب

 بدا  أفي الجرأة بالنفاق والخداع والزيف والكذب البواح الواضح الذي ال يقول  
ع  تراج  قد  في شكله العام  فاذا كان للسالم  .  رب العالمين  تعاىلنه يخاف للا  أ

نما سبب ذلك إاليسار وال الدوائر االجنبية و ر في السودان فسببه ليس  وتقهق  
اورثوا الواقع  و   المزيف  لبسوا قفطان الدين   هو نهج االخوان المتأسلمين الذين

االقتتال   صناعة  سوى  يحسنوا  ولم  والخراب  والتفتيت  والتبديد  التدمير 
ن الواقع  و فقد احاط المتأسلمبريء منهم.    تعاىلوللا    تعاىلوالتصارع باسم للا  

باإلخفاقات  من  نتهاكات واال الذريعة السوداني  الناتجة    ضروب  الشنيعة 
لى هزيمة واسقاط المشروع إ  أدتواالجرام والتي   واإلرهاب  الفساد واالستبداد

فت اكة وفتن قبلية واسعة  الكيزاني الذي تسبب في حروب أهلية  “الحضاري ”
عرقية   وضغائن  و وعنصرية  النطاق  واستحكمت  المجتمع  في    يهاستشرت 

قوسين   الذي  أ قاب  االنفجار  من  ادنى  يو  ذلك خمِّ لن  بعد  شيء  نيرانه  د 
م السودان   عخاصة  من  ستجعل  التي  والدولية  اإلقليمية  الوضاع  هشاشة 

ترابه   صوماال   من  الطامع  ليستقطع  متتالية  لعقود  امره  وبال  يتذوق  آخر 
 ويسرق اللص مما تبقى من ثرواته. اعراضه ويغتصب المجرم من 

اخوانأالنتيجة    ت فكان           رفعوها    الشياطين  ن  ما  صرف  يحسنوا  لم 
ال  إسابقا   قيمة تبجحوا برفعها  توجهاتهم  ال بضدها ولم يعطوا  إ من شعارات  
يعاكسها تدميرية  بما  توجهات  تكن  حيث  .  من  المتأسلمين آلم  حكم  ليات 

تسل  إللبالد   تنشر  ادوات  الناس  ال  على  االسالميين  العجز  و ط  في  تنتج 
ن شعار نأكل مما نزرع ونلبس و فقد رفع االخوان المتأسلم.  وتستعبده  الشعب
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مقتل   في  االنتاج  مفاصل  ضربوا  فقد  االمر  حقيقة  في  ولكن  نصنع  مما 
في  وتروسا  خرة س  تخدموهم سليلى المدينة إلهجرة على االريف  شباب واجبروا
إلى وحولته    المحلي  اإلنتاج البالد من    ت دي جر  ت تمكينهم التطفلي الماكينة  

ا  افواه   االجنبيإلمستجدية  من  الشباب    . طعام  اؤلئك  كان  في  و تجمنوقد  ن 
ل مفاصل االنتاج  عط  البغيض  خواني المنافق و الريف لكن النظام الحكم اال 

 ماكينة في    ليعملوا تروسا  بواسطة سياسياته الخبيثة واستجلب اؤلئك الشباب  
المستوردة   المتنفذينالكيزان  الفرز الثالث من الفرز الثالث من بضائع  توزيع  
ق   بالريفيين   جنوب شرق آسيا. البضائع في    ةماممن  المدينة  وهكذا امتألت 

مطاعمفجلسوا   واستهلكوا    في  الحاكمة  االخوانية  المستورد الزمرة  قمحهم 
يعلم  بالسموم  ر  والمبخَ  ال  لما  وتخزينه والمتعر ِّض  انتاجه  يتم  كيف  الشعب 

البالد  وتصديره   ليحولوا  استهالكه  هم  إ ومآالت  يديرونه  مطعم   واليتاجر لى 
 ونفايات غذائية   سامةو   عةشِّ ون موبوءة ومغذائية قد تك  بموادو ببطون الناس  

غير   المنافقين   واستوردها وكالء حكومة االخوانوالجيران  لنا العالم    ها ر صدَ 
مزبال   السودان  ليصبح  البيئة  وسالمة  العامة  بالصحة  خرين لآل  مبالين 

المشعة   وظهرت  والموبوءة  ببضائعهم  االوبئة  فدخلت  والرديئة  والمسمومة 
الخبيثة العامةوا  االمراض  الصحة  البالد    .نهارت  تحولت  مرتع  إولذلك  لى 

المستعصية  نتشر  ت االمراض  الدم  كالسرطان  فيه  الكلوي  وامراض  والفشل 
يرقد الناس في بيوتهم    مستشفى  برمتها  فاصبحت البالد    مريعا    انتشارا  وغيرها  

فكان كل ذلك   .وال يجدون عالجا  وال دواءا    بامراضهم المستعصية ومعاناتهم
ح ثمار  من  للبالد.  ثمرة  الشياطين  اخوان  المشروع وهكذا  كم  ينتج  لم 
االخواني سوى    المنافق  الحضاري  السوداني  القصر   وبالهة    خباال  في  في 

 في البيوت.  مستعصية    وامراضا   وأوبئة  شوارع الفي متراكمة وقمامة    وزبالة  
السوداني            المتأسلمين  فالمجتمع  االخوان  حكم  تأزما  إ تحت    زداد 
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على كافة االصعدة   وتدهورا    وسقوطا    وافالسا    وترديا    وارهابا    واضطرابا    وتمزقا  
انتجوا مآزقهم الشياطين قد  خوان  إوخيمة. ف  ومآالت    سحقية    لى هوة  إووصل  

ب ومهاويهم  كوارثهم  وصنعوا  بانفسهم  مشروعهم  ق  وف    يديهم أوافخاخهم  د 
ال إ    ماالتي لم يمتلكها يوما    االنحداري مشروعيته ومصداقيته  بل   “الحضاري ”

والجهال الفاسد  والزرع  الخبيث  بالحرث   الجهل  عقل  فقد والمخمومين  ء في   .
ا االخوان  تميز   انتاج  في  والتسلط واالضطهاد واالستبداد المتأسلمين  لتمييز 

فضال   واالرهاب  اآل  والعنف  الفقر عن  عن  الناتجة  واالوبئة  واالمراض  فات 
وال  االقتصوالتلوث  االنقالبي  زمات  مجيئهم  منذ  المتالحقة  المشؤوم ادية 

العباديتي  خرتال وجثومهم    للسلطة صدر  على  والبالد   ظلما   للعباد  ساحقين 
رحمة  دون  على  من  اعتاشت  التي  والكاذبة  المنافقة  العقلية  حصيلة  فهذه   .

المنظَ  الزائفة والتضليل والتعتيم  العِّ ل  عِّ   يه  هم وهذالشعارات  التي  ل  ة  زادت  ل 
مرض  و   “الحضاري ”مشروعهم    من  بطريقة المريض  الفساد  فانتشر  الزائف 

ففي عهد اخوان الشياطين   لى قاع الهالك والخراب.إفاحشة واوصلوا البالد  
شعار نرى   تحت  البشر  افساد  في  تكمن  ب  المفارقة  الدينأ تمايمسى   . صيل 

ل واالنحراف والفساد تحت شعار ذلك الذي لم ينتج سوى التحل  كان  ي دين  أو 
الوطنية  ال  ت انتجالتي  المزيفة  االسلمة   الوحدة  شعار  تحت  الكاذبة تفتت 

مفاصل    توضرب باع المذاهب المبتدعة  ت ِّ إفتاوي القتل تحت شعار    توانتج
تحت   نصنع ”الزائف  شعار  الاالنتاج  مما  ونلبس  نزرع  مما    ت فتح و   “نأكل 

يكمل  لكل غث  باب االستيراد على مصراعية   العالم من حولنا  حتى جعل 
ن أن يضحكوا بل  أ ويحق لهم    “ونضحك مما نسمع ”  قائال  ضاحكا  و الشعر  

اخوانية   تجربة  على  منهامنافقة  يقهقوا  افشل  التاريخ  يشهد  مجال    لم  في 
 . الحكم واالدارة

جرَ           الب  و االسالموي  لقد  عساكرهم  خالل  من  الحرام هاء  ل  ن  وأبناء 
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متخلف  إالبالد   واقع  مجيئهم.  أ لى  قبل  كان  مما  جر  أي  أ كثر  البالد نهم  وا 
لى  إالمدينة  كما تحولت  لى الخلف ورفعوا من نسب الفقر والبطالة.  إ  تقهقريا  

االنسانية وخلق الحياة  مقومات  ابسط  فيه  تنعدم  كبيرة   وااستورد  سوقا    وا قرية 
كل  إ وسخَ شيء  ليه  الريف  ر سيء  من  المستجلب  الشباب  ذلك وا  لتسويق 

لخدمة المدن  في  في نشاطات تطفلية  وا شباب الريف  د واقحمالسوء المستور  
البالد بكل    تالتي مألو   تسويق موبقاتهم المستوردةو عناصر الحكم الفاسدة  

وخبيث الريف  اجبروا    وهكذا  .وضار     غث  المدينة شباب  في  البقاء  على 
لية وارتفعت مستويات الفقر واختفت الطبقة يمضطرين فانتشرت التجارة الطف

وف  الوسطى   والمنتق  نهائيا   العاملة  قواه  الريف  قيمته ق  وف  جة  د  شيء  كل  د 
الحاكم    الحقيقية. االستيرادي  االقتصادي  النظام  حقيقة  أوفشل  يدرك  ن أ ن 

نه يمارس هويته إف االساسية  من ال يملك القدرة على انتاج متطلبات حياته  
قراره   ويفقد  شكلية  الخارجي  إبصورة  االستعباد  سيادة  قبوله  درجة  لى 

الجنبية   ص  والوصاية  تجلياته  الهنزِّ لي    اهرِّ و  بكل  بأسوأ  الشعب  .  اعلى 
كانت  فالمنظومة   مستعبدٌ   دةٌ عب  مست  االخوانية  الشعب  بينما  الخارجية   بالقوى 
اشكاالت  االخوانية  بالمنظومة   برزت  لذلك  ونتيجة  الحاكمة  الطاغوتية 

وعصيَ  و مستعصية  الحل  على  مستحيال  اصبح  ة  يكن  لم  اذا  الصعب   من 
حتى   لها  حلول  المباشر    الم دو ِّي م  سقوطه  بعدايجاد  الحكم  وخروجهم  من 

القصرالصو   من  وهكذا  ري  اشكالها    قطبَ .  اسوأ  في  العولمة  المتأسلمون 
و  صورها  االستهالكية  وابخس  واالستعبادية  جر  المادية  االستغاللية  دت  التي 

اتَ  وهكذا  والبشرية.  المادية  مواردها  من  شيء؛  كل  من  االخوان البالد  بع 
 ن للبالد والعباد. شل واالخفاق المزمِّ لى انتاج الفإيسر الطرق  أالمتأسلمون 

يرغب  حيث            فيه المنافقون  االخوان  لم  واقع  اقامة  في  فقط  ليس 
الواقع من مشاعر االخوة  جر    يضا  أبل    حقيقية  شراكة سياسية  االنسانية دوا 
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مصدرا   السودان  شرقا    فاصبح  ابناءه  وغادر  الهجرة  مصادر  في    وغربا    من 
رحلة البحث عن المأكل والمشرب فواجهوا كل صنوف المخاطر في سبيل  

. حيث  واستغنوا عن هويتهم االصلية  يينذلك. إذ هاجر الماليين من السودان
لى مجهول خارجي العنين القائمين على امر البالد إ  محليا    مجهوال    واغادر 

فيها  نظاما    الذين طغوا  وانشأوا  الفساد  فيها  الحروب    استبداديا    واكثروا  يشن 
الضعفاء   الفاسدين  على  أنصاره  المعارضين ويدلِّ ويحلل  على  بالحبل  ي 

نصيبا   واعطاءهم  السترضاءهم  المنهوبة   المسلحين  الوطنية  الثروه  من 
جوعان وجوعانة ثريا  وثرية بطريقة فاحشة   لفاصبح ابن وابنة ك .  إلسكاتهم

الخدمات.    بينما وانعدام  البؤس  يعيشون  الناس  االخوان  عامة  فاصبح 
الطائفية  التمكينيين   من  الحنبلية  وشركاءهم  البغيضة والمالكية  واتباع 

المسلح   والنهب  التمرد  قيادات  من  الحروب  نثيلهم  ومجرمي  بين  يعيشون 
الشاذة   غرائزهم  ويشبعون  يعتلفون  حظيرة  في  للا ومعتلفهم  مال  ويقضمون 

لي  تعاىل الربيع  لنبتة  االبل  السودان  قضم  يديرها من  إتحول  كبيرة  لى حظيرة 
تحويلها  أ حظيرة  إ راد  الخاضعةلى  البهائم  بعد    من  الواحدة  والمذبوحة 

مشروعهم  .  االخرى  اصبح  فيها  م  عت    “الحضاري ”وهكذا  يصطدم  دامسة  ة 
باآلخر   يراه  الشخص  المنافقة  وتحو  وهو  شعاراتهم  آالت  إلت  من  آلة  لى 

  ال  إوبذلك لم ينتج برنامجهم المنافق    خراب والدمار واالخفاقات المتالحقة.ال
االزمات    وارهابا    وتخلفا    وجوعا    وخرابا    فقرا   السوداني  بالمجتمع  فعصفت 

ف االقتصادية  والعاهات  المجتمعية  ال ن  و االسالمويأثبت  واالمراض  أنهم 
يمصداقييملكون   وال  سوى  ة  وج  متهنون  والدعاية  ال ر  الكذب  عقول  ام و عف 
بسببهم الخرائب والكوارث في كل    تل فانتشر بإعالم مشوش ومضل ِّ الخاوية  

السودان حيث  بقاع  ونهايات  إالمجتمع    ن و االسالموي  قاد.  بائس  مآل  لى 
ريعة التي ن والفتن الم  م واالضطهاد المقنَ ف بسببها الظلم المنظ  اع  ض  مدمرة ت  
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االعراض فرَ  فيها  ت هت ك  التي  البربرية  الممارسات  فسادت  المجتمع  قت 
 .   تهدين برموال والحرمات
للسلطة أفمنذ            السلمي  التداول  على  المتأسلمون  االخوان  انقلب  ن 

 ال ق،والتساب   التنافس كان الهاجس االساسي لهم هو   ، ختاره الشعبالذي ا
والتسابق   التنافس  أجل من والمصلحة العامة للناس بل العام الخير  أجل من
الغنائمهِّ الاَل  لحصد  والالأخالقي  الناس  ف  دماء  ومص  الدنيوية  والمكاسب 

حديثا   المعروفة  الفساد  اساليب  االموال  وقديما    بكل  الثروات   ونهبوا  فأهدروا 
فكانت القاعدة الذهبية التي يتمسك بكل أساليب القتل البربرية  وقتلوا االبرياء  

هم لكل من يقف في طريق تمكينهم  لِّ بها هي قت    كوادر اخوان الشياطين دوما  
وجر ِّ  للسودان  حكمهم  في  فالمتأسلمين  الدرك  إه  الشيطاني.  ذلك    السفل لى 

والشنار العار  مش إ  من  كانوا  منافس نما  يقاتلون  من يغولون  التقليديين  هم 
وي   والطائفية  عجالتهم  مك ِّ اليسار  سحقت  ذلك  سياق  وفي  النفسهم  نون 

سحقا  الحديدية   السوداني  الشعب  الخفاء  في  حتى  المتناطحة  وقتلت  بل   
تصر   في  يثقوا  لم  الذين  كبراءهم  لي فِّ بعض  المستقبلي  الجو  هم  لهم  صفوا 

 !!واستحواذية  وحيوانيةوشهوانية  بطريقة شرهة    المتنوعالمقتولين    نهبوا ارث وي
لتجارة كل انواع ا   وفي سبيل ذلك امتهنوا عمل المافيات العالمية وانغمسوا في 

العمالت االجنبية   البالد  وهرَ   لى سلعةإالغير شرعية وحولوا  لى  إبوا ثروات 
رثوا البالد أو فالمشبوهة   واالدوية الخارج واستجلبوا البضائع والغذية الفاسدة

 . والمجتمع فقرا  والشعب مرضا   فالسا  والبنوك ا خرابا  
  ر وأوكا  لى مراتعإالمؤسسات التعليمية    اخوان الشياطين  لحوَ كما            

وتصديرهم االرهابيين  وتفريخ  المستنير  الجهل  وانتاج  الناس  إذ  إلفساد  لم . 
علميا  بدا   أن  و االسالموي  يساهم العقول  تنمية  تلك   وصناعيا    في  في 

تجارية وصورية    يةبل اقاموا منظومة تعليم  .تعليمية  المؤسسات التي تسمى
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غالبيتها  وجامعات  الناس    في  اموال  بالو تأخذ  ال تتاجر  وال كرتونية  مؤهالت 
لم   وبهتانا    بل توزع شهادات كرتونية زورا    تعطي علما   بينما  ويمينا  وشماال  

سوى   ومخرجاتها  نتاجاتها  العقولتمثل  و ت  وع    خواء  المحتوى  فلس ه 
تخر   حيث  منالمضمون.  الواطي    ج  تعليمهم  مصداقية ثورة  لهم  ليس  من 

نه لة شهاداتها  توظيف حملاستيعاب و في  البالد    تفشلو و علمية  أمعرفية  
تعل وف  ينظام  لكنه  مخرجات  من  البالد  تحتاجه  فيما  يبحث  لم  زورا  مي  ر 

وراءه   العقل  فاقدي  يركض  ما  الكرتونيةأ وبهتانا   الشهادات  وهي  . ال 
الجامعيةالشهادات    فاصبحت فوق  وما  نتاجاتها    الجامعية  تتجاوز  ال 

جلوس ومضامينها   صالونات  حوائط  تزيين  الفاقد ن  م  تها ل  حم    متطلبات 
زورا   الصاعد  تعليم  وبهتانا    التعليمي  فمنظومة  الشياطين  .  ج خر ِّ ت    ملاخوان 

العطالى   و و سوى  االهلية  كتابة عديمي  فاقدي  عن  حتى  والعاجزين  المهارة 
صحيحة بطريقة  المجتمع    .سطر  الحاكمة  المنظومة  امية  فساقت  نحو 

وجهل مستنير اخالقي وفاقد تربوي  فلس  ثقافي وفقر عقائدي و عته  هجائية و 
لونا   واصبح  المستعمر   عاما    استشرى  مغادرة  من  عقود  سبع  بعد  للمجتمع 

المنافقين.   االخوان  حكم  من  عقود  تعليم وثالثة  منظومة  نتيجة  ذلك  وكل 
ها   ،التدريسيةكوادره  تعاني   على  العلمالمسترزقة  الخلل    ،مش    المريعمن 

الواضح  من  االكاديمية  مناهجه  و  عتالل  االمن    التقويمية  نتائجهو الضعف 
و  المصداقيةالبائن  الكثيرحيث    .عدم  االغبياء  حمل   ن معتوهي وال   من 

العقول   كبيرة    القابا  وأنصاف  من  علمية  العقل  بالرغم  بخواء  إتصافهم 
الثقافة.و  وهشاشة  التفكير  التعليمية  و   ضحالة  منظومتهم  لى  إتحولت 

بلصوص   تعج  مهنة  مؤسسات  و إمتهان  أن  المعرفة  التدريس    اتحصلو بعد 
يوزعون بدورهم  وإنغمسوا  بالتدريس الجامعي    التحقو أفكرتونية    شهاداتعلى  

الحمير  العقل    فاقديمن    امثالهمعلى  الكراتين   ونساء  وفخر  رجال  من 
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وصاحبات   والمعتوهات اصحاب  والمعتوهين  والبلهاوات  البلهاء  من  السلطة 
القاصرة  م َرة  العقول  الم ح  إال     والشفاه  عقلية  مؤهالت  يملكن  ال  في الالئي 

دخان  حدود   حفرة  على  النتنة الجلوس  اجسادهن  كان    .وتسويق  كل  فمتى 
الجامعيةشهادات    ون حمليو معتوهة  أ معتوه   سوى في عهد    جامعية وفوق 

النفوذ أصحاب  زوجات  كانت  ومتى  الجاهلين؟  حمراوات  االسالمويين  ؛ 
االجسادوالشدقين  الشفاة   في  الغائرة  الرؤوس  عتههنذوات  على  داللة  ، ؛ 

شهادات   على  السارقين سوى  عليا  يحصلن  االسالمويين  عهد   في 
 ! ؟اللصوص
اخوان  فالتعليم            انشأه  الذي  واقع    مفصولٌ الشياطين  الباهت  عن 

علمية    الحياة معايير  يملك  أوال   وشعوذة    وهذيانا    وتخلفا    جهال    نتج لذلك 
وتفس    وارهابا    وظالما   مخرجاته  ووضع  خا   وانحالال   من  حافة الكثير  على 

النفسية المجتمع  االمراض  في  الموبقات  الغريب  أ.  وانتشرت  من  ن أ ليس 
أحد ذلك   ي عزِّي  المجتمع وال  الموبقات في  تلك  نفاق وخبث  إ تنتشر كل  لى 

ب  سوى  أالقائمين  دينه  مقررات  صفحات  بين  ليس  الذي  التعليم  اكاذيب  مر 
وكأنهم هم تلميعهم  وناكثين وخائنين من أجل    منقلبين صحابة    لتمجيدتروى  

النبي   وليس  الرسالة  وأصحاب  وآله  صلى النبياء  عليه  يضعون ف؟!  اهلل  من 
الدراسية   أالتضليلية  المقررات  يتجاهلون  أو  القرآن  يجهلون  وفضح  إن  نتقد 

ة  ؛ المتردي “والصحابيات ”ون عليهم من الصحابة  دان من يمجدونهم ويترَض أو 
وال ينجوا منهم إال   بينما حديث الحوض يحكم على غالبيتهم بالنار  والنطيحة، 

النِّ  همل  شي.  عمكعدد  النشء  يعرف  ال  الزهراء    ئا  فبينما  فاطمة  السيدة  عن 
السالم النبي    عليها  بضعة  أنها  يعرفون  وآلهوال  عليه  اهلل  للا    صلى    تعاىل وأن 

و  لغضبها  ويغضب  لرضاها  قدسية  أنها  يرضى  تكون مخلوقة  أن  ويجب 
محشوة  المقررات  لألسف  أنه  إال  اتقياء  رجاال   لينتجن  لبناتنا  الولى  القدوة 
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و بتلميع   للا  المتفحشات  هددهن  الالئي  القلوب  بجيش مالئكي    تعاىل زائغات 
 صلى اهلل عليه وآله جر ار وطلب منهن التوبة ولم تثبت توبتهن ووصفهن النبي  

مي راوات   بالح  المجتمع  إمتأل  لذلك  الشيطان.  منه  يخرج  الذي  الفتنة  برأس 
الشفاه وهكذا  والشدقين  حمراوات  المتأسلمون  تعم  .  و د  الناس  تدمير تضليل 

نالعقول   خالل  ص  من  تعليم  وجوديري  و  ظام  خواء  خلق  اجل   وفراغ من 
ل قي وضحالة سلوكية  دينية   فكري وشعوذة خاصة  مي  ييوفلس تقوانحراف خ 

تل أ الذي  التاريخ  عبر  اإلسالم  وسماحة  واعتدال  وسطية  تر  لم  الناس    ى ن 
النبي   عليهصاستشهاد  اهلل  دين   وآله  لى  فقط  تعرف  بل  شيئا   عنه  تعرف  وال 

المسلح والنهب  والسبي  ولكنها  حو فت  ا سموهي  تال  غزوات  ش تلم  ات    يئا  نشر 
المجر   القرآن  الحقيقي  روائي م    تراثو د  سوى  الدين  يعمل على ضرب  فبرك 

 .        الحق هلأ و 
وكل القيم االنسانية والدين   وهكذا اطاح االخوان المتأسلمين بالدولة         

العقل وال عالقة لهم بهما وفشلوا أواثبتوا   الشرع وال مع  ليسوا مع   في نهم 
جر   الذي  للدين  المغلوط  الفهم  نتائج  من  ذلك  وكل  من كليهما  المجتمع  د 

للخوان  االساسي  الهاجس  الن  واالستقرار  والكفاية  واالمن  االيمان 
االيام   من  يوم  في  يكن  لم  النوعي  ي  والقِّ الدين    بناءالمتأسلمين  والتعليم  م 

الناس    الحقيقية  والتنمية التشبث  كان همهم الساسي    بل  .والمجتمعوخدمة 
االقصاء والنهب والسلب وإعمال قطع الطريق وعمل المنكر  بالسلطة بعقلية

اعترض   من  كل  من  واالنتقام  وإلهاءه   فسادهمعلى  والثأر  المجتمع  وإفساد 
ضريبة كانت  . لذلك  المريضة  اتهمنزو واشباع  ليخلوا لهم الجو الستخالص  

  ي هواالنخراط في تلك اللعبة    للسلطةو البقاء كجزء من آلة ادارتهم  أالدخول  
والشهادة التمكيني المقيت  الشيطاني  ن يكون المرء جزء من العرف الكيزاني  أ

مخلوق   ى لإبالزور واكل اموال الناس بالباطل وممارسة كل منكر والتحول  
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التي مارسوها من اجل  اللعبة االستغالوممارسة    قميءمسخ و  المنحطة  لية 
البالد وشعبها و   وال يستطيع  بدا  أبن حالل  إ ال يرضاه    هذا السقوطاستنزاف 

القذرة  الدعي ابن الدعي مشكوك اصل النطفة  ال  إو البقاء فيه  أالدخول فيه  
وجودهالمذرة   في  تسببت  حتما  .  التي  سيفضحهم  الحالل  يرضى    فابن  ولن 

. لذلك ي كل المجاالتالتي مارسوها ف   المنكرة والخبيثة  التماهي مع اساليبهم 
التخل   على  المتأسلمين  االخوان  وابعاده عن عمل  الشريف  الصوت  من  ص 

خس   يكشفها  وفسادهمونذالتهم  م  هِّ تِّ دائرة  ال  فاالخوان   .للعامة  الشريف  حتى 
، يبغضون وفاقدي الشرف  ويحبون العبيد  والشرفاء  ن يكرهون االحرارو المنافق

امثالهم ويحبون  الحالل  الحرام  ؛ ابناء  يكرهون ف.  اوالد  المتأسلمين  الخوان 
ناهمة  جائعة  بيئة  في  تربوا  من  ويحبون  والكبيرة  النبيلة  النفوس  أصحاب 

ومن ر وانجاز كل سرقة في وضح النهار.  ومستعدة على لعق كل حذاء قذِّ 
انفاذ   المقيتةاجل  االقصاء    اجندتهم  من  حروب  المتأسلمين  االخوان  دخل 

قد يضايق  الحر  و الشريف  وااللغاء لآلخر   انواع يحارب  و بل  الذي  مختلف 
 بطريقة مافيوية   شياطينالذي يدمنه اخوان الوالشاذ  الشبق المزمن والمنحرف  

 مأبونة.بل و  ومأفونة
تعليم   االخوان المتأسلمين  هابشيء اسم  قد سارتواذا كانت الحياة           

تعليم   فهو  فق  من  مفرغ  شكلي و واقتصاد  واقتصاد  الحقيقي  المحتوى  د معناه 
الناس و  اها من أين. وما ر ومستقبلهم  عافيتهم واخالقهمفاصبح متاجرة بقوت 

قد فشلوا في    اخوان الشياطينن  أ تثبت حقيقة  انهيارات في كل مناحي الحياة  
لى ادوات  إلى تراكيب الفهم الصحيح وسقطوا في امتحان الوصول  إالركون  

مجردين من   فاصبحوا  الموضوعية  فهم  أالمعرفة  وتحوَ أي  معرفة  لى  إلوا  و 
خالل   من  الشارع  في  الناس  يقتلون  أبناء    عتوهةالم  تشكيالتهم بلطجية  من 

تجسيدا    الحرام و الفاقد    فاصبحوا  باالصِّ تَ م  ال لعقالنية  منهج  أي  من  س  فال ف 
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هم  يدين بوجود رب للعالمين الن رب  د من كل دين  والمجرَ لتفكير الموضوعي  ل
 خوارا   ال  إهم  يعطِّ المقبور الذي لم  وسامريهم  وعجلهم  لم يكن سوى الهوتهم  

لذلك نرى ل  والخوار المضل ِّ   كري الفِّ   للخبال   النه كان رمزا    خباال  ال  إيزدهم  م  ول
من  تا رموزا  باعه  باالمر  المنظ  للخب    القائمين  واالجرام  والسطل  والعته   مل 

الخلقي فاالخوان  واالنحدار  المقبور  .  االغبياء وكاهنهم  ر فكَ ذي  الالمنافقين 
يطيقوها  ر  وقد   لم  مشاريع  حملوا  متطلباتها  لهم  يعرفون  ال  شعارات  ورفعوا 

ف مدلوالته  يفقهون  ال  وتأويل  لدين  ذلك  وتصدوا  في أنتجوا  المقيم  الخزي 
تحو    البالد. االسالمويين  فقد  مشروع  اسموه  ل  سعي  إ  “حضاري ”الذي  لى 

قاتلة وفشل ذريع ضرب باطنابه كل مناحي  وهاويات  انحداري نحو نهايات  
فحو   كبيرإالسودان    لالحياة  سجن  الحياة   لى  مقومات  ابسط  فيه  . تنعدم 

عهدهم  والفقر  فالداء   في  رأيناه  الذي  الخدمات  عته وانعدام  ثمرة  هو 
االسالمويين العقلي ونتاج فقدانهم البسط قيم االنسانية ووحشيتهم وبربريتهم 

كانوا   لذلك  القاتل  البشع  للقتل    ربابا  أ الالمحدودة  على  والخازوق  والمسمار 
الذي اصاب كل  المريع  اب والدمار  والكوارث والخر الجماعية  واالبادة  النافوخ  

الرؤوس  البيوت على  القرى ودك  ثقافة حرق  فيها  التي نشروا  البالد  اركان 
وقتلهم ونشر ثقافة النزوح واللجوء وتعذيب السجناء  بطياريهم؛ أبناء الحرام،  

الطرق  ببا شره  شع  في  شارون  في  ففاقوا  بن  في    دمويتهوبنوم  وبينوشيه 
 . مومنشاريته ارهابيتهمل سعود في آ وصدام في بربريته و وحشيته 

مفسدينأ   لقد          المتأسلمين  االخوان  االرض   حقيقيين  صبح  في 
يسفكو مرتزقة  وشركاء   ويخر ِّ   ن لمن  يعود   ن بو الدماء  ذلك  ومع  الدول 

الترتيب  عهد    انتجهمالذين    السودانيون   ن و االرهابي ويتم  المنافقين  االخوان 
استقباال   و   حافال    الستقبالهم  تقع  اشكالها  الطيور على  الشيء  أن  لن  شبيه 

ز االخوان المتأسلمين السودان للمصير الذي ارادوه وهكذا جه    .ليهإمنجذب  
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واليمن.   وليبيا  كسوريا  االخرى  ومفتوحة فللبالد  سائبة  ساحة  الوطن  أصبح 
سلفي   شيخ  و دموي  لكل  وشاذ  البالد فل  ال ضلحية    ملتح  ومشعوذ  امتألت 

والدراس للتجارة  الحقيقة  لكنهم  والدعوة  ة  بالمدعين  مشاريع  نوا  كا في  خلف 
القتل والذبح   اوكارلى  إمشبوهة واطماع موبوءة جَرت الكثير من السودانيين  

البالد  دخلت  التي  المشبوهة  المجموعات  هذه  بواسطة  البالد  داخل  والسلخ 
الجريمة الم ريعة لى فصول من  إالبالد    ت في عهد االخوان المتأسلمين وجر  

التي  والدماء  ع  المرو ِّ العنف  و  سفكهاالعبيطة  المجتمع  تم  أمعن  في  فقد   .
البالد في   الكابوس  البغيض في اغراق  العقائدالاالخواني  الفاسدة   ية فوضى 

ومز   البغيضة  واالجندات  الجامحة  ونشروا  والرغبات  االجتماعي  النسيج  قوا 
 السودان بؤسا    وازرعو   ثقافة العنف والقسوة بين الناس وجعلوهم ضحايا لها

وسيظل   ا  وكوارث   ومرضا    وعوزا    وفقرا    وجهال   الضنك  عهد  عهدهم  وظل 
 ال  إ   هذا المآل الوخيمآثار    نتهيت لن  و بل    صفحة سوداء في تاريخ السودان.

وتطهير  وأياديهم االخطبوطية    عهد االخوان المتأسلمينعمق  إقتالع جذور و ب
 . المجتمع منهم

المجتمع.  ن االأ كما             المرأة في  المنافقين هم من هدموا مقام  خوان 
وتمتلحيث   بائرة  المرأة  كانت  و   ن بهىء  متى  الحكومية  الوزارات  غير  أروقة 

  لمنتجاتدارا   لمرأة  لسوى في عهد اخوان الشياطين؟ ومتى كانت    الحكومية
والمعنوي سوى والتربوي  يحكي انفكاك عقد المجتمع االخالقي  لشرعية  غير  

اال عهد  يتم  في  سلعة  المرأة  كانت  ومتى  المنافقين؟  لى  إ تحويلها  سالمويين 
و  واستغاللها  توار  يتم  ارملة  في  أثها  فشل  عقيم  واقع  بواسطة  استغالل  سوأ 

لى تحفة يتنقل بها ليعرضها  إل المرأة  توظيف ابجديات متطلبات وجوده فحو  
على غيره بينما يترك من ال تتميز بتحفيتها مرمية في البيت سوى في عهد  

للا   خلق  بتغيير  متجاهرة  المرأة  كانت  متى  الضالين؟!    تعاىل االسالمويين 
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كانت  آوتبتيك   ومتى  المنحرفين؟  االسالمويين  عهد  في  سوى  االنعام  ذان 
وكل ذلك في عهد االسالمويين الزائغين؟  م سوى  حر  المرأة تغترب من دون مِّ 

حقيقتهم  المنافقين  االخوان    نل يتظاهرون ي  القِّ هدمون  ي في  التي  العليا  م 
عنها   الأو بالدفاع  الم  ن  ر واقع  الذي  نواياهم أيننحل  يوضح  حولنا  من  اه 

المجتمع  االنحاللية والراقصات    .تجاه  الغواني  رايات  رفعوا  من  فهم 
  لىإدوا لهن الطريق للوصول  حتى يعب ِّ   الشرف  وعديماتالدمن    واتوخضرا

العام   السليمةلتزبيله  الوجدان  والفطرة  العام  بالذوق  االنحدار  في    ويساهمن 
سافلين.ألى  إ عي    سفل  من  العاهرات  وهم  يجالسون  الذين  المسؤولين  نوا 

فكان عهدهم عهد تجريد الشعب  جاجات الخمر  وز ويغازلوهن امام الكاميرات  
 .  عليه وتسليط ابناء الحرام  من قيمه واخالقه

سوى في يوم ما  لم يكن للمتأسلمين  نه  أوكل ذلك هو نتاج حقيقة           
وثبَ  المثقوبة  والشعارات  الفارغة  العملي  االدعاءات  التاريخ  لهم  الملموس  ت 

يم واخالق لينتجوا المزيد من  من قِّ   ا يدعونه  ا انهم ال يحسنون سوى انتهاك م
االستبدادي  نتيجة مشروعهم  واالنحدار والسقوط  الخسائر والكوارث والعواهن  

فمشروعهم  واالستغاللية.  االنانية  االستحواذية  واستراتيجياتهم  الشمولي 
تخلفا    “الحضاري ” انتج  مسبوقا    قد  تخلفا  أويمكن    غير  نسميه    حضاريا    ن 

نموذجا  يشك ِّ  مسبوق    ل  المقيم  غير  والوبال  الخزي  يريد  من  يسير ألمن  ن 
المتأسلمين  لشعب ما. فوفقرا  وبؤسا     يصنع تخلفا  لعلى نهجهم   هم االخوان 

من   حضاريا  االنم واحدا  االسوأ  الح كم  وتاريخيا    ذج  أنظمة  تاريخ  التي    في 
. فمن خالل يافطة مرت على السودان بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة

والبالية  واالمهترئة    “الحضاري ”المشروع   حو  إفلباهتة  البالد  نهم  بؤر إلوا  لى 
م   السودان  في  المتأسلمون  االخوان  واصبح  لالستبداد  وآالت  ال   لوكا  للفساد 

 والمرضقر والفاقة  على حقول ومساحات واسعة من البؤس والف م  له  إحساس
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والخوف   صنعته  والرعب  القمعية و   النجسة  أيديهمالذي  االمنية  اجهزتهم 
نشرت  والدموية   ي    ا  جحيم  ا  واقعالتي  من  ال  التي    اإلرهابطاق  والدموية 

عهدا  جس   المريعمن    دت  والسقوط  الشياطين   . التردي  اخوان  اصبح  وهكذا 
العِّ  واآلل  مصدر  والخس  ل  والدناءة  والمعضالت  عبأت    الةذوالن   ةفات  التي 

والك   والنهب  والسطو  والتكالب  بالجشع  والحِّ ر  المجتمع  والمكر ه  والغدر  قد 
والقتل والهمجية والبربرية  والخالعة    والزيغ واالنحراف  واصبح العهر والفحش

وبضاعة وماركة  عملة  و   مجتمعالفي  عاشة  عائشة م  والوحشية متعددة االوجه  
ل بامتياز  يقتلون  اخوانية  و نهم  الكرسي  بقاء  لمقتضيات    قا  وفببشاعة 

البالد االعمال    تشهد لذلك  و تحت ادبارهم النجسة  من مال ونفوذ  خرجاته  وم
واالس والتنكيل  والتعذيب  واالعتقاالت  والمدمرة  اصبح  تالفتاكة  حتى  ئصال 

ويمكن لنا    .وماركة متأسلمة  ة كيزانيةم  وسِّ الجحيم االرضي صناعة اخوانية  
الشيطان بوصف سوء  و  أمخلوق الضار  ال مساويء  نه ما وصفنا  أن نقول  أ

هو  الواقع االخواني المتأسلم    مآل ذلكأن  حتى كان االخواني ذلك الوصف و 
والترد ِّ  والتداعي  واالرهاب  والخراب  والدماء  واالستباحة  الفساد  من  ي المزيد 

 نحو الهاوية ومهاوي التهلكة.  
االخوان             حرق  بها المتأسلمين  فقد  يلعبون  كانوا  التي  االوراق  كل 

شعب  لت غالبيته  ضليل  والتهبيل    لهم  ل سه  و   أ م ي في  نشره التضليل  الذي 
ذلك   تعليمهم  ونظام  واعالمهم  لكل  الشياطين    اخوانفأثبت  منبرهم  فقدانهم 

مشروع  ةمصداقي من  المنافق    “الحضاري ”هم  ولحق  السابقة  بالمشاريع 
الذريع  الفشل  الم    طائفية وقومية ويسارية من حيث  نهاية   ي و ِّ دوالسقوط  في 

مزيد لى  إالمتأسلمين  الفشل الذريع هو الذي اجبر االخوان  ذلك  . و المطاف
الطائفية  من   و مهادنة  والقومية  من حتى  والوهابية  عقود  بعد  اليسار 

والتي كان هدفها الكسب  رة  وغير المبرَ غير المؤسسة  الصورية و المواجهات  
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االستحواذ عليهم من دون امتالك برنامج السيطرة و الناس و تضليل  السياسي و 
المتأسلمين    انتقلف  تنموي حقيقي العداء  االخوان  القديم من حالة  العدو  مع 

من  إ حاالت  لو الة  واالستم المهادنة  محاوالت  لى  الصوري  لمشاركة  النداء 
مواصلة االنغماس   تنمية البالد بل  بدا  أوالعمل المشترك الذي لم يكن هدفه  

ولذلك   .النتنة  راتهماخ بقذوتوسيخ من لم يتوس    استغاللها ونهبها وسرقتها   في
و  الطائفية  و بعض  شاركت  طريقته على    كل    ؛والوهابيةالتيمية  كل  اليسار 

البالد    ، الخاصة ايصال  في  االخوان  ذإمع  البائس الو   لكلى    خزي والم    اقع 
 الخسيس   االخواني  نحداري الذي تجلى بعد ثالثة عقود من حكم المشروع اال

 ، . لذلكوسقوط في الهاوية  ووبال عديم الرحمة  في شكل خزي مقيم  والدنيء
شريكة   السودان  في  الموجودة  والعقدية  والحزبية  السياسية  المؤسسات  فكل 

وانتظموا   . فقد تحالفوا جميعا  وخراب  ليه االحوال من بؤس ودمارإفيما آلت  
دون   من  الشعب  وترك  البالد  ثروات  لنهب  منظمة  عملية  شيء  أفي  ي 

والقهر  والتفاوت  والفقر  والفوضى  والفساد  والتردي  العجز  الحصيلة  فكانت 
والجهل   والمتالحقةو والتسلط  المتنوعة  وال  الهزائم  الوخيم. و والتخلف  بال 

النيابي فاالخوان   العهد  في  الطائفية  فساد  على  انقلبوا  الذين    المتأسلمون 
ل  السابق الفساد  يحاربوا  هم  لم  ل  صناعٌ يضا   أنهم  والهدر متميزون  لفساد 
اد الفشل واالخفاق ولم وَ النهم ر    نجاحا  االخوان المتأسلمون    قلم يخلِّ   .والرشوة
باطرة أالنهم هم اإلدارية  ي جانب من جوانب الحياة أ لى انضباط في إيسعوا 

بالبالد   يديهمأر االخوان مشروعهم بدم    لذلكو والالنظام.    الفوضى  وانحدروا 
نهم  أكان مؤسس الصهيونية ثيودور هرتزل قد قال    واذا  .لى اسفل سافلينإ

فحقا  ل  و  سي   قومهم  سفلة  والمسلمين  العرب  على  هناك    ون  سفأليس   لة اكثر 
ن االخوان المتأسلمين وقد جربهم الشعب السوداني  لة وخسة ماونذ  وانحطاطا  

ولذلك   .من إنتاج االخوان المتأسلمين  غير مسبوقةلة وخسة  اونذورأى سفالة  
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كانوا في قائمة السفلة والمنحطين المتأسلمين  االخوان    يشعر الفرد الواعي أن
 .  السودان واحكمكي يل  دفعت بهمو المشبوهة  العالمية  الدوائرصنعتهم  الذين 

دمروه دمارا  كامال   لقد استولى االخوان على السودان ولم يبنوه بل           
 ورث البالد ضررا  أثرواته و  أهدرفالبالد     إدارة يحسن لم فاشال   نظاما   سسواأو 

منطق   ن  أن يدركوا  أفي  المنافقين  غير مسبوق. لقد فشل االخوان   وخسرانا  
والصِّ  واالقصاء  واالستحواذ  ي  االنفراد  لن  ولن لهم  ب  ص  ن  دام  االفخاخ  سوى 

قد أصبح ف  .بديال االقتالع  الحتمي و   والخزي والسقوط  سوى المآزق لهم  ينتج  
يتسم   الشياطين  اخوان  عهد  في  السوداني  المطبِّ الواقع  والترد ِّ بالعجز  ي  ق 

وادخلو  منه    البالد  المريع  الخروج  يمكن  ال  ونفق  مستنقع  بإقتالع ال  إفي 
  ن المشكالت بادة تامة لإاالخوان المتأسلمين  وامتدادت وجذور  إبادة نهج  و 

خطيرة مشكالت  هي  السودان  في  النفاق  اخوان  انتجها  ومستعصية   التي 
نان عامة في السودان لتدمير الكائ  على الحلول. فقد اصبح االخوان تنظيما  

البشر.   فقط  كالصمغ  وليس  تقليدية  أسواق  من  السودان  خرج  عهدهم  ففي 
والقطن   والكركدي  من وصد  بل  العربي  السودان  ليخرج  الحيوانات  اناث  روا 

إقليمية   فرَ أبعد  للماشية  أسواق  التحكم  ن  في  اإلنتاج في  ط  استراتيجيات 
الخر .  السليمة  والتصدير  الدول  من  واحضروا  أشجار بل  يقتلع  من  ى 

لها إلى فحم نباتي   ب عائداته ص  تها لر دويصالسودان بطريقة عشوائية ويحو ِّ
مشبوهة جيوب  البالدلسرِّ   الجنبي مع    قت نس    في  ثروات  فوسعقة  ت  . 

. وهكذا حيوانوال  سان االندائرة التصحر التي آذت  مشاريعهم االستغاللية من  
السودان.   في  شيء  االخوان  شرِّ   من  ينج    المنافقين   االخوان  وظللم 

تشخيص وي   الواقع يرفضون  قراءةر  صِّ المتردي  عدم  على  التحوالت   ون 
ويحسبون   دائما  أاالقليمية  سيظل  االمر  اياديهم    ن  سيطرة  النجسة تحت 

  لثروات  بةهانحقوقهم الالسارقة ل و  برياءالملطخة بدماء االو المستغلة والفاسدة  و 
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ل   لكن  البالد وخستهم  نذالتهم  عليهم   ايدركو لم    المنافقيناالخوان    نارتدت 
 متفككفي تجهيز البالد لواقع جغرافي    ااهمو سيوعي    بوعي أو من دون أنهم  

ودليل ذلك أنه بعد    .و دوليةأاقليمية كانت    ؛ماريةاالستع لدول  مطامع اي  يلب ِّ 
المنية  فقد  اقتالعهم   دوائرهم  قيادات  بعض  الدول  إهرعت  بعض  لى 

المجاورة لتقديم تنازالت وإبراز وعود بالبقاء في فلك من يريد استغالل وسرقة 
للبالد من هناك بعد أن ادخلوا كتائب التي ظلهم    السودان ومازالوا يكيدون 

راقب لهم مسار الثورة عن تل  لقصر الجمهوري لى اإتحت قيادة فخر الحمير  
ا  وترتب   قرب الالمحمودةمعهم  عودتهم  أن   .جندات  الشعب  على  ولذلك 

     .الدنيئة ؤامراتهموم لمكائد االخوان المتأسلمين  يكون واعيا  
ق االخوان المنافقين بدين قد نع  ن ال دين لهم. ف و فاالخوان المتأسلم         

و  يفهموه  يلجأأبدل  ال  مصدرا  إ  وا ن  ويتخذونه  الحق  الدين  للت قى   لى 
في  الواقع  نهم وجدوا  أ  ال  إبينهم وبين الفساد واالفساد   رادع واالنضباط وكحد

حافة  غالبه   استخفافه  يسه  و ق  و فسالعلى  افوتفسيقه  ل  في  لدين استثمروا 
شعارا  ال واستخدموه  تدمير إلهم  وصِّ لي    فارغا    مزيف  في  ساهم  حكم  سدة  لى 

اآل حرمات  وانتهاك  وخرابها  وتدمير  البالد  تحك    مي  القِّ خرين  كانت  م  التي 
الحقيقة ففي  السودانية.  واالعراق  والقبائل  الناس  بين  لِّد فقد    ،العالقة  و 

ا  مشروع المتأسلمين  سموه  لاالخوان  ي  ميتا    “ا  حضاري”ذي  لم  أية لنه  متلك 
تجلَ يمة  ق بل  الواقع  ارض  انتهازية  على  في  المتأسلمين  االخوان  ومهارة  ت 

القِّ تدمير   التي  شعار والم  ي  كل  والسذَ   ارفعوه قد    وا كانات  الجهالء  ج لتخدير 
لى  إن توصلهم  أرادت  أال بترتيب مع االجندة الدولية التي  إوكل ذلك لم يكن  

خدَ  التي  تضرب شعاراتهم  ثم  ومن  لتستغلهم  تقوم الحكم  وبذلك  الشعب  رت 
لشعوب اشربوها    مزعوما    ب نفسه قائدا  بقتل الذي نَص   الحقا    االجندة الغربية

بما يتم عرضها عليها    الحقا  هذه الشعوب  كؤوس الجهل والتجهيل لترضى  
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الستعمارية وتخضع لالمالءات ا  فالمزي  الدين  من كؤوس التدين المغشوش و 
ليبيا لذلكا خير مث  االخوان  وفي  الديني  ل  فالواقع  المتأسلمون .  الذي اسسه 

الفهم المغلوط فهيكله العظمي.    نخاعحتى  منخور  في كل مكان هو واقع  
الناس.   عن  غائب  الصحيح  الفهم  بينما  السائد  هو  اصبح للدين  ولذلك 

 .مآالت وخيمة على الشعوب التي خضعت له  ينتجمشروع االخوان الديني  
 استطاعت ان تتخلص منه في بداياته كالشعب الجزائري   ما الشعوب التيأ

فعليها   والسوري  للا أوالمصري  تحمد  قبضة    كثيرا    تعاىل  ن  من  نجاتها  على 
المشروع  ذلك  ضحية  السوداني  الشعب  أصبح  بينما  المنافقين  االخوان 

على    والكالح  يقف نفس المشروع ليطل بوجهه القبيحبينما  االخواني الفاشل  
الموريتاني    شعوب اخرى  والتشادي وشعب مالي والنيجر وجيبوتي  كالشعب 

من ليس هناك أسوأ  لنه  حترس منه كل االحتراس.  ت ن  أ  وعليهاوالصومال  
المنافقين.   االخوان  اإلفالعهود  النص المتأسلم  خواني  منهج  نتاج  ليس 

لإو  ه بل    االصيلوالنبوي    الكريم   القرآني الفلتوي    اتنتاجمتداد  االنقالب 
 عهد حكم   ستقِّ يلم  . حيث  والمذاهب المبتدعة  التلف   والسلفف  المزي  والتراث  
 لى اهلل عليه صي اثر من روح القرآن ونصوص النبي  أالمتأسلمين من  االخوان  

إن  وآله بل  ال.  في  الشياطين  اخوان  خلقه  الذي  الواقع    سودانالواقع  يشبه 
الفلتة   تلك  نتاجات  خلقته  المنقلب المتقم ِّ الذي  والنفاق  الزائغة  والرموز  صة 

ذ لم إ  .والمذاهب المبتدعة  الضال والسلف  المزيف  والتراث  الي الخطايا  وحمَ 
الدين   تقديم  الشياطين  يتم  اخوان  عهد  المزي  ال  إفي  صورته  في  والتي    فة 

من    ون ال يعرف  والجبت والطاغوت  وعبيد للغي   كهنوت منافق هيئة  يحرسها  
ال  "مثنى وثالث ورباع"  ال  إن  آالقر  تكاثروا"  مروياتومن  الفقه   "تزاوجوا  ومن 

والنفاس   الحيض  مذاهبهم فقه  بفقه  تيمنا   شعبوهم  بقتل  للطغاة  ويفتون 
بشقه   والضالة  المبتدعة الدين  عن  انحرافها  القدامى  فقهاءها  اثبت  التي 
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الليث بن سعد وهو افقه من مالك بن  .  القرآني والنبوي  نه أ نس  أحيث قال 
السنة   مالك بن أنس   لة خالف فيها أ حصى على مالك بن أنس سبعين مسأ

اع مالك بن انس ب . ومع ذلك يقول اتوعلنية  النبوية مخالفة صريحة وواضحة
ن ة وقد افتى ابن أبي ذئب باستتابة مالك بن أنس فك  ة!ن  أنهم س   يف يكونون س 

النه رفض اتباع الحديث النبوي الذي يقول البيعان بالخيار وقد أيد احمد بن 
مالك   تجاه  ذئب  ابي  ابن  فتوى  أنس  حنبل  الجوزية  و بل  بن  قيم  إبن  أدان 

النبوية بعرض  أاعتماد مالك بن   للنصوص  الخاص وضربه  نس على رأية 
ع الكهنة ذوي الصول المالكية حول السلطة الظالمة  ومع ذلك تجم    ائط؟الح

بينما  فتوا لها بقتل الناس لتدوم سرقاتهم ويستمروا في تبديل افخاذ النساء.  او 
  له آ و  يهلى اهلل عل صف وتحسر على نشر حديث النبي  بن حنبل نفسه تأسأحمد  

. وحدث وال حرج نكران ابن الحديث النبوي من مسنده  اط ذلكوامر ابنه بإسق
ا من  للكثير  النبيتيمية  علص  حاديث  اهلل  السلفية  لهآو  يهلى  تنتشر  ذلك   ومع 

يح كانا  اللذين  تيمية  وابن  حنبل  ابن  عن  تأخذ  الس  ر ا التي    . نبويةال  نةبان 
وقف  فأن  وهكذا   الذي  من  إالكهنوت  وعزز  المتأسلمين  االخوان  جانب  لى 

بل    .الصيل  السالمكهنوت ليس على شيء من االم هو  نظام حكمهم الظ
ب اال  يهتم  ال  كهنوت  الحس ِّ هو  بالروح. الجانب  له  عالقة  وال  الحياة  من   ي 

الجانب  وللكهنة  لهم  ي  ما يلب ِّ   ال  إتفعيل  خوان البهائم  الفي عهد الم يتم  ولذلك  
و الجنسي   ال و الجسدي  والحسي  من  فتاوي  و   فقهالبهيمي  االبرياء  انتاج  قتل 

فقد هدم عهد االخوان  . ولذلك  المعوذين والفقراء الباحثين عن كرامة العيش
ايمان  م  ي  قِّ كل  وكهنوته   من  و وعدالة  الدين  صالح  وتراحم وعمل  تواصل 

 لم ينتج و   في المجتمع السودانيورحمة وسالم وبناء وتعمير    وانتاج   وتكافل
والمر   سوى   عهدهم والفاقة  والبؤس  والتخلف  الفقر  والعوز  والظلم ض 

مشروعهم   عكف  حيث  والفساد.  على  االنحداري    “الحضاري ”واالستبداد 
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والقِّ  المعاني  وولَ ي  تدمير  والكوارثم  االزمات  ورِّها  د  ص  ابشع  ويمكن   .في 
والقطع   يد   ن  أالجزم  على  انتهى  قد  المنافق  االخواني  الديني  المشروع 

يمكننا   وبذلك  أنفسهم  نقول  أاالخوان  االخواني    “الحضاري ”المشروع    ن  أن 
الشامل.  واالنهيار اإلخفاق الذريع  لىإ ه وآل  عاتِّ نتهي على يد د  إالمتأسلم قد  

ومعاكسة ومشاققة   ن بطريقة نفاقيةم  م وهي  ك  المآل الوخيم لكل من ح   هو وهذا
وآلهورسوله    تعاىلهلل   عليه  اهلل  االخوان  صلى  فنفاق  ظاهرهم   عليه شهدي. 

فكان وباال  وخيما     وواقعهم وحالهم الذي اسسوه   أعمالهم وتصرفاتهم وباطنهم و 
 لواوعمِّ  ال  إنبيلة    قضية  عن تظاهروا بالدفاع  لم يلخوان المتأسلمين  . فا عليهم

وما وتر إال   جميال    شعارا   رفعوا بعكسها  افعالهم جموه  خالل  من  ه    بضد 
 إال   وا دورا  نهم ما اد  إولذلك ف  .وفطرتهم الممسوخة  الفاسد  وسلوكهم  المنحطة

وباال   وارتد    الشعارات وراء  المتواري  الدافعهذا لن    .مبينا    وخسرانا    عليهم 
لشريعة اإلسالمية لنهم ال ل  ا  تطبيق  بدا  أ يكن لم الخوان الشياطين  اإلسالموية

استبدادية نزعة  هو  وإنما  طريقها  يعرفون  وال  من يعرفونها    ع  منز    تغذت 
و وبرنامج  تضليلي   ارحام   ةفاشيرغبة  هالمي  من  به  خرجوا  نفسي  وخلل 
 عليها  والقبض  السلطة إلى  ن اباءهم يؤزهم للوصولعوجوع ورثوه  امهاتهم  

بأي واالحتفاظ  ولو بها  وارتكاب   الخلقية القيم كل بانتهاك  ثمن  واإلنسانية 
تاريخيا   كانت  التي  بطونهم  ملء  اجل  من  فروجهم    الفظائع  واشباع  خاوية 

ف االخوان المكبوتة والتي لم تكن في يوم من االيام تقية وورعة. فقد تصر  
 تهم نهم لم يحرسوا سوى لصوصيتهم وعصابيَ أ  ال  إن كحراس للعقيدة  و سلمتأالم

المنحدرة بالفقر  التي اصب   ونزواتهم  البالد  فعبأوا  والمواطن  الوطن  حت ضد 
و المدقع   االمن  و انتشار  وانعدام  العنف  وسيادة  المنظمة  تسويق الجريمة 

فترة  ففي  واالنهيارات.   الكوارث وانتاج  المخدرات   الشياطين كل  اخوان  عهد 
الذي  فإن   الوحيد  الشعب  هو  السوداني  ويتقهقر  ا ر تيظل  الشعب  لى  إجع 
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المتأسلمين على  االخوان    استحوذن  أمتياز بعد  الوراء بكل جدارة واقتدار وا
وضربوا اقتصاديا  وافسدوا الناس اخالقيا   وافقروا المجتمع  وتنافقوا دينيا   البالد  

بالناس سياسيا    الحريات ونكلوا  تنكيال    ضربا   مثيل  له  ال سابق    وجسديا   وال 
 .له

بالسلطة  قد  ف          يتشبثون  المتأسلمون  االخوان   القوة باستخدامظل 
مبدأ   تفرض  التي  ضى  فو ال أو أناإما  ”أو    “حدأ ال  أو أناإما  ”الغاشمة 

االستراتيجيات   .“والخراب  سوى  يؤسسوا  والعوز  فلم  الضنك  وحياة  القاتلة 
العقل  نتاج  هو  الذي  الهائم   اإليديولوجي والوهم الغاشم  االستبدادي والفقر 

ش  الذي الترابية   عش  عقولهم  العجلية  في  ومن السامرية  والخاوية  الملعونة 
الشباب  غش    ذلك  خالل عقليا  المفر  وا  اسوأ وضللوهم  وروحيا     غ  واستغلوهم 

بقاع   شتى  في  شنوها  التي  حروبهم  محارق  في  وقتلوهم  بل  استغالل 
يوضح    .السودان غش أوهذا  سوى  يستطيعون  ال  المنافقين  االخوان  ن 

الشباب   أنفقط  الجاهل  وتضليل  ال  بعد  من  المجتمع  النوعي  افرغوا  تعليم 
وعلميا .   روحيا   يؤهل  التجاري  الذي  تعليمهم  خالل  انصاف ومن  انتجوا 

يسه   التي  وجر  العقول  تضليلها  كل  ل  في  والموبقات  المهلكات  الرتكاب  ها 
السودان.   الشياطين    ينتج فلمبقاع  مزيد  اخوان  التشرذم و   التجزئة  من  سوى 

المجتمع   افشل  بذور  الذي  فوبث  فتشظَ الف رقة  يتسم أ ي  البالد  واقع  صبح 
ال واعراض  مشروعهم   تفتتبالهشاشة  مع  المميتة  مماهاتهم  الفتنوي  بسبب 

والظلم على    التأصيلي الفاشل الذي لم يؤصل سوى الفساد واالفسادالقاتل و 
 .  العباد

عادة انتاج إ زمات و عهد المتأسلمين هو عهد انتاج ال وبذلك أصبح            
منذ    الكوارث  السابق  أوالعواهن  النيابي  العهد  في  قالوا  سالحا  ”ن    أعطني 

لى سدة الحكم بالسالح الذي  إوصلوا  فأجهضوا العهد النيابي و  “اعطك سالما  
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النيابي  حملوه   النظام  على  الشعب  وانقلبوا  يحاربون  وهم  الحين  ذلك  ومنذ 
عقله  وفي  عافيته  وفي  طعامه  في  فطرته  السودان  وفي    وفي  سالمته  وفي 

داة أاستقراره فكان السالح الذي طلبوا حمله ليأتوا بالسالم المزعوم والموعود  
وهيمنتهم  مكَ  وجبروتهم  طغيانهم  من  صبح  أ فالبالد  وشظ ت  مت  وقس  نت 

ص   للكوارث و متميز   ا  اع نَ االخوان  والشتات   ن  تظاهر حيث  .  والفتن   والفرقة 
الإبالدعوة  الشياطين    اخوان الوحدة  لكنهم في واقع االمر عمِّ لى   لواوطنية 

ومز   تفكيك على واالعراق  القبائل  بين  الفرقة  وزرع  المجتمع البالد  قوا 
فكانت الحصيلة الحروب االهلية التي اندلعت    غير مسبوقا    السوداني تمزيقا  

واالعراق   القبائل  السوداني   التشرذمو ساد  فوالبين  المجتمع  في  والتفتت 
 واحزاب  لى جماعاتإلت المجتمع السوداني  وانتشرت شريعة الغاب التي حو  

 متصارعة ومتقاتلة فحرقت وميليشياتوقوميات   وتنظيمات وقبائل واعراق
ل م الهلي والعنف الخراب كذلك وساد  واليابس االخضر   . وغاب الس ِّ

النظام االخواني    ن  أ السوداني    ظلم ادرك الشعبوطوال عهدهم الم           
 على  ال  إض عضالته  وال يعرِّ   عزل  على الشعب الال  إال يسترجل  المتأسلم  
يبحثون عن عيش كريم ومستقبل  و العجز والبطالة  يعانون من  الذين الجوعى  

لى ما يحفل به إواوصل البالد  المنافقالشيطاني  آمن هدمه النظام االخواني
للعافية  لم وخراب ودمار في االجساد  ن بؤس وظ  مالواقع   انحسار  و وغياب 

ط االخوان الرعاع والهمج حماية كرسيهم المتهالك سل  . فمن اجل  االرزاقفي  
الحرام  ينوالهتلي التربوي وأبناء  الحمير والفاقد  مشروعهم  عهر  ؛ ثمرة  وتجار 

ودمويين    . فاصبحوا برابرة  رقا  وتهجيراوح   وتنكيال    قتال    ، على الناس نحداري اال
ورعاعا   المدينة  الريف.  وجالوذة    في  الشياطين في  اخوان  نشر  حيث 

نتاجات  المجرمة   الميليشيات من  ابناء  الحرام  ارحام  المكونة  قيادة  وتحت 
 البربرية  أعمالهم تشهد كما  واإلنسانية الخلقية القيم  كل  ون نتهكالذين يالحرام  
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الشباب    من رؤوس  على  الحي  الرصاص  السلميين إطالق  المتظاهرين 
ت هتك. ف منهم الذين يشاركون في التظاهرات السلميةوالنساء  وحتى االطفال  

المنافقين   النساءكتائب ظل االخوان  حرمات    توانتهك  المحصنات  اعراض 
الزعر والخوف بين الناس وهم ال يعلمون أن الدين يلعن من    ت ونشر   البيوت

المنظومة ف.  ينلمستأخوان المدين به االوال نعرف نحن أي دين ي  ذلك  يفعل

الشيطانية  االمنية   على  االخوانية  التي عملت  الرسمية  اللصوصية  حماية 

 ً علنا الناس  النهار  تسرق  في وضح  االعراض  ودموية  وتهتك  بربرية   بكل 

فظهرت واالمني وقيادته  م العمل النظامي  لَّ لى سُ إوا  تسلق وكأن ابناء الزنى قد  

التي  التشريعات  رعاية  تحت  النهار  وضح  في  والسرقة  المنظمة  الجريمة 

فبركوها لحماية انفسهم وانتشرت مخدرات العقول في المجتمع وتبدو عملية 

المخدرات   تلك  واستهَلكها.وكأنها  نشر  بل  وتوزيعها  في وصولها   محمية 

يُ  المتأسلمين  أت  ثبِ وهذا  االخوان  واآلأب  ون جاهلن  الدنيا  وسُ مر  للا نَ خرة  ن 

خلقه.    تعاىل ً في  اْلأ قال    وحقا المؤمنين  علي  مير  ملك ”  السالمعليه  مام  إذا 

ومنظومة االخوان المتأسلمين كانت منظومة جاهلة .  “فاضل ذل هلك األاراأل

أبداً  يعترفوا  لم  أ   ولكنهم  من  بالرغم  مصيبة  أن  بجهلهم  يجهل أ  هيكبر  ن 

مدوياً.  نه جاهل.  أ حقيقة  الجاهل   د يمُ   تعاىلفاهلل  ولكن سقوط مثل هذا يصبح 

 ً سقوطا ليسقطه  للطاغي  الطغيان  ً   حبل  فالواقع  مدويا خلقه  .  خوان إالذي 

يعكس حجم الجهل الساكن في اعماق الجهاز العسكري والنظامي   الشياطين

المتسل ِ  المهلكات واالمني  ونشر  البَلد  هدم  والذي  العباد  على   والموبقات  ط 

متعم   ومنظ  بطريقة  ظل    مة.دة  العسكري  حيث  اخوان يحرُ الجهل  س 

ل البَلديحكمالشياطين  النظير    وا  منقطع  الجهل  وها  يذيقوبغباء  نبع  من 

شرب نتج من النطفة القذرة التي انجبتهم وم الذي  العصابي المنظَّ ي  االخوان 

 ً الثدي    عميقا جهل  رضعالقذر  من  منظومتهم   همن  وا الذي  حراسة  تحت 

ً أ  لَ شَ نه يأتي من فَ أ. فمصيبة السودان  والعسكرية  األمنية م ويصعد سل    كاديميا
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ً العسكرية ليمتلك ادوات القتل ويتحك   لشعور عميق   م في رقاب الناس تنفيسا

ووالنقص  بالدونية   العقلي  والفشل  ً إوالجهل  منحرفة    طَلقا تكمن  لمكبوتات 

ات وصاحبات رايات دعيَّ مهات  وكأنها شربت من حليب فاسد ألفيه وتؤزه  

ينتجن  حمراء   النطفلم  تلك  و  من  وأخوات إخواسوى  النجسة  القذرة  ن 

اروثو لل ا  متأسلمات  والالخزي  السيئة بَلد.  مجتمع  الثمرة  هي  ذلك  وكل 
االخوانية   الفاشلةمنافقة  الللعقلية  مشاريعها  ضحية  الناس  تجعل   والتي 

الفاشية الترابية  وطل عاتها  الحاكمية  سامت  فقد  قهرا  الملعونة  .    وارهابا    البالد 
مستخدمة في ذلك نتاجات أبناء الحرام ومخرجات   ودمارا    وخرابا    وابادة    وقتال  

 .  بيوت الجوع
في السودان في عهد ها االنسانية  ت التي شهدالمروعة    لجرائممن ان  إ           

الدين   والطموحاتهي  تجار  اآلمال  قتل  االخوان   جريمة  ارتكبها  والتي 

آمال شعب  المتأسلمين   تدمير  تم  فقد  السودان.  الكريمة كامل  في  الحياة   في 

و موارده  وفرة  السوداني  ثرواتهكثرة  رغم  الشعب  لكل  فالطغمة وكفايتها   .

اا بالمُ   تط تسل  تي  لمنافقة والالخوانية  لعبت  السوداني  الشعب  ك لإ على رقاب 

بطريقة ال تحدث إال   الناسوحياة  بمصائر  وتَلعبت  وابن الزنى  ي  لعب الدعِ 

و الداعرة  ة  االِسرَّ إنتاج  من  كان  تلك العاهرةالبيوت  ممن  وابدعت  بل   .

على  الخدمات  وسوء  والعوز  والفقر  المصائب  توزيع  في  المنافقة  الطغمة 

الشعب السوداني. فتلك العصابة التي انقلبت على خيار الشعب لم تكن لديها  

العام للعمل  الناس  معيار اصطفاء  ينوخدمة  المعيار   ن  أ حد  أكر  . وال  غياب 

الوطن غياب  االساسية  يعني  الخدمات  وصل    .وغياب  الحرام حيث  ابناء 

و و القوم  المجرمون  الناس إن  والوالدجَّ والمنافقون  اراذل  امر  سدة  لى 

اللصوصنوا ايادي  شخص  طلقت  وكل  شيء  كل  وتسرق  فظلموا   لتنهب 

والمدر الالحجر  فاالخوان  ً َل .  واقعا فقط  يقتلوا  لم  النائمة  واذرعتهم    مسلمين 

قبلأكان   المشؤوم  فضل من  المَليين ايضاً  بل اجهزوا    ظهورهم  على حلم 

كريمفي   بالثروات  عيش  يعج  وطن  تجسيداً والخيرات  في  هذا  وكان   . 
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 ً المزي  لتدي    وانعكاسا ً نهم  عميقا منه  شربوا  الذي  الثمالة  ف  تميزحتى  فقد   . 

المتأسلمين والنفاق  االخوان  الدينية  الغواية  والكذب   السلوكي  في  والتدليس 

غيبوبة   أثناءا في ازقة التعبير القلمي والشعاراتي والخطابي وتسللوا  واختبأو

استخفافهإافتعلها   تم  بسيط  شعب  عقل  على  المنافق   واستحماره   عَلمهم 

مؤسفة . وكل ذلك نابع من حقيقة  ليسوموه سوء العذاب  واستحماقه واستبغاله

سم الشعارات الدينية المزيفة إن من يحكم بأفي البَلد ذات الشعوب الجاهلة  

يُ أيستطيع   الدينيسكِ ن  بالتزييف  البسطاء  الكهنوتي  ت  وفي سياق   .والخداع 

فإنهم   البَلهة والعته والسطل في كلذلك  الخبل ورسخوا  مناحي   قد نشروا 

نهج  صناعة  في  الخاصة  طريقتهم  ورسموا  الحر  التفكير  وحاربوا  الحياة 

بالدي ويتظاهر  اهواءهمن  مع  معدنهم  ينساق  وسوء  ونجاسة   وانحرافاتهم 

 . منشأهم

لكنهم لم يكونوا في  نهم دعاة الحرية  أعى اخوان الشياطين ب د  إلقد             
اليام   من  بل  أ يوم  للحرية  المدنية  هال   الحياة  قواعد  وملئوا والنيابية  انتهكوا 

آذان الناس بمقوالت مستهلكة وخطابات مراوغة وشعارات مزيفة فلم يصنعوا 
وفقههم   المغلوط  الديني  بفهمهم  والكوارث  المآسي  سوى  السودان  في 

الضال وفتاوي  بائدة من كهنة وجوههم مجزومة من شدة كتم ال  همالتجديدي 
الباط  ومناصرة  يؤمن  الحق  ال  الذي  والمعاصر  التاريخي  بمنطق ال  إل   

 الموروث من عهود والتمكين للباطل  لحق  ل  ل آثارك  واقتالعاالقصاء لآلخر  
والطاغوت   رمزا  وحم  والزيغ  الجبت  السودان  فجعلوا  الخطايا  للفشل    الي 

بطالها في القبور ورجالها في  أسسوا دولة  أحيث    للفاشلة من الدول.  وممثال  
حرامها  وابلصوصها  بينما  السجون   القصور. وزناتها  ومجرميها  ناء   في 
الفشل فيما  من االخوانيين المنافقين    سودانال  ومجرمي  لصوص  أدمن  وهكذا

زوا في نجاحهم في نهب ثروات الشعب وتجريده يختص بخدمة الشعب وتمي  

ه القوة تحماالخواني  . فالفشل والفساد والسلب والنهب  اساسية  من كل خدمة
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تقديم احياءهم و  ليسو  الناس  قتلوسفك الدماء و   والبلطجة ال القانونال الحق  

حاكم وزبانيته وطبيعتهم الدعية خواني ال. وهذا يؤكد رعونة اْللهم  الخدمات

لصوصيتهم  حماية  اجل  من  واالعراض  الدماء  الستباحة   المستمرئة 

 .وسلوكهم المجرم
الشياطين  إ كما             اخوان  حصار أدعي  عن  ناتج  االوضاع  سوء  ن 

للسودان   ف  وعقوباتهم عليهاالعداء  الحقيقة  في  كا لكن  االوضاع    نقد  سوء 
الشياطين  أفكارج  ا نتهو   وتصرفات  اخوان  المنافقة  وشعاراتهم    همالخاوية 

خزيا  المنحرفة   عليهم  ارتدت  تخلفا    التي  البلد  بالد وتقهقرا    وعلى  من  فكم   .
لها وها هي ايران اإلسالمية   ةالدولي والعقوبات  تقدمت في ظروف الحصار  

  ن قوة ليست فقط إقليمية بل دولية أيضا  وهي اآل  ا  محاصرة منذ أربعين عام
امريكا    بوتتجن   وتصنع صواريخها العابرة واقمارها الصناعية وتطلقها بنفسها

ك ام .  لكن هيهاتفيها  على ثورة داخلية  مريكا  أل  االصطدام معها وتعو ِّ  فالح 
ي الملتزمو  بتقديم اقصى ما  للناسن  ال تثور عليهم شعوبهم    مكن من خدمة 

بل تثور الشعوب وتقتلع أبناء الحرام والفاسدين الذين يهلكون شعوبهم بالفقر 
لالستكبار  ويرهنونها  والجهل  التخلف  أ تون  في  ويزذلونها  والتنكيل  والقتل 

اإلقليم واالطماع  الدمالعالمي  رخيصة  مرتزقة  إلى  لونها  ويحو ِّ سوق   ية  في 
التي    ،اآلن  وتلك هي كوبا التي تستورد منها أمريكا.  نخاسة الحروب والفتن

تحاصرها الزمان  كانت  من  قرن  الناجعة    ، لقرابة  عالج ل  النادرة و االدوية 
ت قوى االستكبار . وتلك هي كوريا الشمالية التي اذل  المراض المستعصيةا

تحاصرها  العالمية الغاشمة    التي  القوى  تلك  رضخت  معها  وجلست  حتى 
ومازالت تلك القوى االستكبارية مفزوعة   على طاولة الحوار  خاضعة وذليلة

الشمالية كوريا  ففزَ من  هي  .  ما  الحصار  والعباد ال  إاعة  البالد  لنهب  ستار   
الذي سرق    الفاسد  وتبرير سوء الحال الناتج من نظام حكم اخوان الشياطين

وحرق   السودانالخضر  في  فاالسالمويون  اليابس  الواقع  يصو ِّ   كانوا.  رون 
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ب اليه  البالد  الذي اوصلوا  للسودان   ية الغربالدول  نه بسبب محاربة  أالمزري 
 صونهلون كذبهم الذي ما فتئوا يتقمَ لكن في الحقيقة فانهم بذلك يكذبون ويفع ِّ 

السودانيأمنذ   الشعب  الجاهل  ن عرفهم  فالسودان ضحية حكمهم  لفاسد او . 
الذ  و  بوتق  في  وادخلته  وموارده  الشعب  استنزفت  التي  وممارساتهم  ل  الغبي 

الحياة  مكونات  وغياب  الخدمات  ابسط  وانعدام  والعوز  والفقر   والمهانة 
النظام   هاوعمالء   ية الغربالدول    صمت   أظهركما  .  االساسية جرائم  تجاه 

اداة هامة  كانن نظام االخوان المنافقين أ السلمية االخواني ضد ثورة الشعب
 لما صمت الغرب على قتل  ال  إو ها في المنطقة  وعمالء   ية الغربالدول  في يد  

سلمية تظاهرات  اثناء  الخرى  والمدن  الخرطوم  شوارع  في  بينما    البرياء 
فنزويال في  ضد مادورو  سرعة  الءها االقليميين ب ت الدول الغربية وعمتحرك

واحد   يوم  احداث  لم  بسبب  انه  فعله رغم  ما  معشار  بشعبه  يفعل 
 الممنهج  االسالمويون بالسودانيين خالل سنوات من الظلم وشهور من القتل 

وهذا يؤكد أن االخوان المتأسلمين كانوا متماهين مع    . ارعو للسلميين في الش
االستعم المشاريع  العربية  كل  المنطقة  تنتظم  كانت  التي  الحديثة  ارية 

الحكم. إلى  أصال   وصلوا  ل م ا  وإال  عقود  منذ  واإلسالمية  بعد و   واالفريقية 
و  عليهم  بآخر  الثورة  أو  بشكل  السلطة  إلى  يعودوا  الثورة   ويجهضوالكي 

ظلهم كتائب  بقيادات  دفعوا  فإنهم  الجمهوري   ،الوليدة  القصر  دخلت    ،التي 
والتأييد بأن   الوالء  صكوك  لها  ويقدموا  العالمية  الصهيونية  بقيادات   يلتقوا 

والمتلونة واله المية  الحربائية  عودتهم  أن لي رت ِّبوا  السوداني  الشعب  فعلى   .
 لذلك. يكون منتبها  

شعاراتها    هاورفعالشياطين    أخوان  هاا الحاكمية االلهية التي ادعن  إ         
ة ترابية قائمة على الهوى واستغالل لى حاكمية اخوانيإلت  قد تحو    وزورا    كذبا  

فانشأوا  خ لال البالد  ثروات  ونهب  وعهود  بذلك  خيه  االستبداد  من   واليات 
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الفساد   الغابي  من  سِّ والسلوك  الناس    باعا  فكانوا  معايش  اغتنمت  ضارية 
المشروع   يكشف زيف  وهذا  من كل شيء    “حضاري ”الذي سموه  وحرمتهم 

الذي تماهي مع رموز الدين من المنقلبين السابقين. فقد ساقوا الدين بحسب  و 
لوا حياة ليه هوسهم وهزيانهم وتهويماتهم فاستبقوا يوم الحساب وحو  إه  ما يجر  
هتكا   وانتهكوا كل الحرمات  فتكا   ا بالمجتمع  طاق ففتكو لى جحيم ال ي  إالناس  

خير الباقي في يد واشاعوا الفقر والحرمان والخراب وكان ذلك هو الرصيد ال 
المنافقين   خد  لي النجسة  المتأسلمين  الذين  المنافقين  عهد  نهاية  روا هندس 

لى عمى ايديولوجي واستبداد إر فتحول كهنوتهم  مزوَ فقه  الناس بدين مزيف و 
في  نزعات التدين  ر  وهكذا لم يدم ِّ   . ةم  ة وال ذِّ م  ر  ال يراعون في ذلك ح  سياسي  

 . اواالمناء عليه ا نهم حراسهأالمدعين المنافقين االخوان سوى  الناس
ا            بقاع السودان.  لقد نشر  المعاناة في كل  الشياطين  فالعصابة خوان 

في الخرطوم ال تستشعر اآلالم وال تسمع االنين. بل تي حكمت  الاالخوانية  

دارفور وجنوب  في  المآسي  فكانت  السودان.  بقاع  في كل  المآسي  ونشرت 

وشرق   االزرق  والنيل  وكردفان  ً   هشمالالسودان  من  .  أيضا ينُج  لم  حيث 

السودان.   في  بقعة  أية  اجرمإجرامهم  االمنية واالسَلموي   فقد  ومنظومتهم  ن 

ً المعتوهة والساطِ  ن المتمعن  إال مثيل له.    لة في حق الشعب السوداني اجراما

النظام   معدن  السودانال االخواني  في  حكم  كاسرة أ  رى ي  ذي  وحوش  نهم 

الناس وز   الفاسدة مما جعل  للمنظومة  للموالين  البلد في شكل كانتونات  عت 

ليسوا  أقناعة  إلى  تصل   الشياطين  ااخوفقط  نهم  آباء  بل  الشياطين  بل ن 

أ ً الشياطين  منهجا كان  فالنفاق  ً   نفسهم.  وفي   مؤسسا الشعب  مع  تعاملهم  في 

كمؤسسية  الكذب  تأسيس  من  وتمكنوا  البعض  بعضهم  مع  حتى  تعاملهم 

راسخة يتمسكون به بصدق غير مسبوق وال يحيدون عنه قيد انملة بدرجة 

الصدق  أ عاراً أن  ومن  صبح  ذلك   لديهم  وكل  بينهم.  مكانا  يجد  ال  به  يلتزم 

سياسية  أيوضح   نخبة  توجد  ال  الشياطيننه  اخوان  من    ة شلهم  بل    بين 

السياسيين  نتاجات اشباه  من  الدماء  ومصاصي   والتجار   المعتوهين  الحرام 
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السحت و  تاجرت  يتال  السارقة  والشركات  آكلي  الشعب آ  قتلتبالدين  مال 

 احَلم الناس. جهضتو

ن انهم كانوا اسَلمويون لى السلطة تبي  إ  وااالسَلم ووصل   وافمن ادع           

للوصول   السماء في إبشهوة حكم عارمة  لهم بدعوة  الكرسي وال عَلقة  لى 

 ً ً   بسط العدل بالرغم من نعيقهم ونعيق منافقهم المقبور بها نفاقا ً   وكذبا  وتدليسا

بل  وتضليَل كإ .  العدل  ً ن مصطلح  البداية  ان غريبا منذ  يعرفونه   عليهم  وال 

سبيَل له  يعرفون  سفِ وال  نتيجة  كان  للحكم  فوصولهم  الشعارات .  بين  اح 

من تحت الطاولة مشبوه و ودعم دولي  وسجيتهم المنافقة  الزائفة  االسَلموية  

ً يل ً   فشَلً   نتج الحقا ً  في كل مناحي الحياة وسلبا وضعوا فلثروات السودان    ونهبا

نظام  أ مثيلإسوأ  توجد  ال  البدائية  سوءهال  دارة  المجتمعات  في  لذلك   .حتى 

وا مستوى الخدمات   المدن والقرى لى مستوى ادنى من بدائي وخر  إجر  بوا 

ودم   العون العامرة  على  تعتمد  كانت  التي  تلك  حتى  االنتاج  مقدرات  روا 

الريف   سكان  روا  وهجَّ جزءاً إالذاتي  ليكونوا  المدن  توزيع   لى  شبكة  من 

يستجلب  التي  الخبيثة  ذكرنا  ونها  بضائعهم  حول كما  من  البضائع  قمامة  من 

البَلد  كانت  التي  االخوانية  الطغمة  ف العالم.   النقاذ  جاءت  انها  أن تدعي  إال 

البداية منذ  فتسبب  عهدكان    عهدهم  للبَلد  منظم  الحرث إفي    واتدمير  هَلك 

والنسل وتدمير كل امكانيات البَلد المادية والبشرية ووصل التدمير ذروته 

جل أمن    االبرياءالستباحة دماء  الوقح والسمج  تعدادهم  د في اسوالذي تجس  

 . كما رأينا ورأى العالم اجمع  وقد فعلوا ذلك بابشع الطرق  التمسك بالكرسي

التي   هاربيهم  ولذلك لم تستقبل المجرمة؛ تلك  الدول الطاغوتية  بعد ذلك إال 

   الشعب السوري والليبي. وتفجير ساهمت في قتل وسرقة وتهجير

شيء            كل  بشراسة  االخوان  استباح  التكال  و فقد  والتهاف  نشروا  ت  ب 
والقتل   والوحشية  والقهر  والهدر  والنهب  والسطو  والحقد  والغدر  والفحش 

نظامية   ؛هممؤسساتالرسمية ل واآلليات  دوات  الكل ذلك من ا  والبربرية فأصبح
من بنات افكار كان  ن كل ذلك  لبقاء في الحكم ل ، من أجل او مدنية أ كانت  

ومن ثمرات تجديدهم وأخالقهم الهابطة وشخصياتهم السمجة دينهم المنحرف 
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الخ   وعملتهم  والضال  الضحل  والفقهي  يتداولونها  ل  الفكري  التي  المنحلة  قية 
والمنحطة المنحدرة  وسوءتهم    الغير مسبوق   همء و فيما بينهم لترسيخ ثقافة س  

بالمجتمع   سافلين.  إلينحدروا  أسفل  فد  لى  عهدهم لذلك  خصائص  كانت 
المقيم  المتالحقة والخزي  السودان   االنهيارات  الحياة في  الذي ضرب هيكل 

بسبب    كن ي م  كل اركان البالد لضرب اطنابه في  ذي  فاالنهيار ال  . في مقتل  
وأبناء الحرام؛ نتاجات    نقص في موارد البالد بل بسبب فائض في اللصوص

دموية وحشية و التي انتجت    والنطف القذرة واالرحام المذرة  الغ ر ف المشبوهة
م  ضربتبربرية  و  في  االخوان    . قتلالسودان  وراء  قد  فبربرية  من  تسللت 

االالدموية  ذواتهم   ومشاريعهم  عهد  ية  ر نحدا المنافقة  عهدهم  فكان  الزائغة 
 .  استئصال لكل ما هو ايجابي في المجتمع السوداني

فقار إساليب جهنمية في تمكين أنفسهم و أ  شياطينلقد اتبع اخوان ال         
تفتقر  أ وهي    .الناس قواعد  أ لى  إ ساليب  والن  بسط  والمروءة  وال   ل ب  االنسانية 

الحرامإيصدر   ابناء  من  المذرةالمول    ؛ال  القذرة  النطف  من  والراضعين   دون 
الدعيَ  اثداء  فيه  اتمن  تظاهروا  الذي  فبالقدر  فبمح  نفاقا  .  اليسار  ن  إاربة 

المتأسلم الرأسمالي  ياالخوان  االقتصاد  جوانب  افظع  انتاج  في  انغمسوا  ن 
من المنظومة االقتصادية المتخلفة في العهد  بدائية  الطفيلي الذي هو نسخة  

اليتم والترمل  ينتج سوى  لم  الذي  البريطاني   والفاقة والفقر والعوذ  الفيكتوري 
ال في  المتأسلمون  االخوان  عليه فأستصحب  وزادوا  معهم  ذلك  كل  سودان 

الداخلية   والحروب  الجماعية  التهجير  الناس واالبادة  وتهجير  القرى  وحرق 
االمن   امطار  وغياب  وانعدام  مياه  في  تغرق  عاصمة  في  الخدمات  ابسط 

البعوض  ويعيث  الرئاسي  القصر  حول  من  الماء  ليجرفوا  الزمن  من  ساعة 
إنهار على رؤوسهم بسبب سياساتهم    مر  أ والذباب حتى في مناخير القائمين ب

والقائم   المتطفلوالسالبة لقوت العباد ونشاطهم االقتصادي  لالقتصاد  الخانقة  
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مجتمعا  على   فخلقوا  واالستعباد  والعوز   وهشا    عاجزا    االستغالل  الفقر  يقبع 
ي حقيقة ف  والمرض والقهر والفساد والعنصرية والجهوية في اركانه االربعة. 

ف ققاالمر،  المتأسلمد  االخوان  صناعة و َدم  في  كاختصاصيين  انفسهم  ن 
الكوارث  المسبوقة  وانتاج  االخواني  النظام  قيادات  . فوالعواهن والمآسي غير 

ابسط الشعب من    وامر وحالبالد  وخيرات    اتثرو   واسرق؛ أبناء الحرام،  الحاكم
و  الحياة  من    هو ظعو متطلبات  و   يهالنفاقالخ ط ب  بسيل  بصفاقة نصحوه  بل 

صفق    ووقاحة الشعب    الشجار بأكل  أراضي  القيادات  تلك  سرقت  أن  بعد 
حياة الشعب    تحولفت   .السوداني الزراعية وبنوا القصور في المدن واالرياف

تحو  إ بسبب  يطاق  ال  جحيم  لى  إحاكمة  الاإلخوانية  الطغمة  عناصر  ل  لى 
لنزواتهيعب بالسرقة   المجنونة  مواحالمه  مواهواءه  مد  جمعوها  التي  وثرواتهم 

مر الواقع  سياسة الالمتأسلمين  فرض االخوان  ف.  وأكل أموال الناس بالباطل
والبؤس  والعنف  والموت  والجوع  والفقر  العوز  ومظاهر  اشكال  كل  فنشروا 

والتهميش واالستعباد واالستغالل والقهر  والتلوث والمرض والجهل والتفاوت  
والتسلط والحجب والمصادرة وتخريب البالد وضرب المشاريع التقليدية وسبل  

البسيطة اسس  للناس  العيش  لقد  الشياطين.  اناس   مجتمعا    اخوان  يسكنه 
  أبسط مقومات   لىإيعانون من الفقر والظلم والقهر والجوع والبؤس ويفتقرون  

والال وصولهم    مان. من  والمشؤوم  المفمنذ  افكار إقيت  ظلت  الحكم  لى 
بحِّ  مفخخة  المتأسلمين  واالعيبهم  هِّ لِّ ي  االخوان  والخسيسة م  والدنيئة  الخبيثة 

حول والوساويس  الهواجس  تطاردهم  للسلطة   احتماالت  وظلت  فقدانهم 
بناء  أال  إبكل االساليب الوضيعة التي ال يفعلها  فانغمسوا في تمكين ذاتهم  

النتيجة  الزنى   والخراب   اغرقوانهم  أفكانت  الفشل  وحل  في  والبؤس   البالد 
المركز    . والدمار في  وحكموها  اطرافها  في  البالد  امن  االخوان  ضرب  فقد 

وخر   كرسيهم  ودم  لمصلحة  البالد  في  الحياة  جوانب  كل  منجزات  بوا  روا 
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لها  ولم يضيفوا  رغم قلة االمكانيات  الماضي التي تعب الناس على اقامتها  
مسرح  شيئا   سوى  جانبهم  طرق  من  شكل  في  وظالمية  وسوداء  باهتة  يات 

وسدود لم تنتج تتآكل خرصاناتها عقب افتتاحها  وجسور  تتحفر وهي جديدة  
الموعودة  ر الكه خاللا  حاولو وقد  باء  ورية   من  الص  المشاريع   تلميع    هذه 

   .والكالح  عهدهم المظلم
مدى ما يغرق فيه   بدا  ألم يستشعر  االخواني المنافق  فنظام الحكم           

والترد ِّ  الهاوية  نحو  تطل  الواقع  التي  والبربرية  والفوضى  العنف  وكوامن  ي 
الب  برأسها   على  الق  من  ومن  بل  قاب    يضا  أرب  عد  الفوضوي  الواقع  ليكون 
الغباء والبالهة ونفاق أو  أقوسين   دني نتيجة نرجسية عسكرية منغمسة في 

قِّ  ضرب  اسالموي  الي  تنظيم  بعرض  السماء  في  م  الشعب  قيم  وذبح  حائط 
كل قيمة طيبة كانت ضاربة جذورها     بذلكمسالخ طمعه وتطفيليته محاربا  

نحو مهلكهم    مزي ف  الناس باسم دين  ومستدرجا  البسيط في تاريخ هذا الشعب  
الكهنوت عباءة  ليجر    الضال   البسا   بهم  ومستخفا   الناس  لى  إ هم  ومستجهال  

نوعا     كان منضبطا    جا  لهم من واقع  خرِّ ح وم  ل والوقِّ انتاجه النذِّ معدن عمومية  
لظواهر المادية وقشور   محاربا  و الفطرية  م  ي  لباقة من القِّ   وخاضعا    تقليديته بما  

السطحية التي استجلبها اخوان الشياطين لت جر ِّد الناس من االنسانية و الحداثة  
لهم   ال في تاريخ  إبرية لم نراها  لى مخلوقات تسحل بعضها البعض ببر إوت حو ِّ

النبي   استشهاد  بعد  اضلوهم  عليهصمن  اهلل  الناس   لهآو  لى  استعباد  أجل  من 
الشياطين  فلذلك  ومص دماءهم.   ستهلك ت  ةطبقي  اتمجتمع قد أسس اخوان 

و  ببغباء  ترهات  تنغمس  في  الطاغوت  وف  بالهة  لها  تو رها    غثاء    إال    جنتِّ ال 
ليموت االنسان من دون استخالص حقيقي لثمار حداثة حقيقية بل انغمس  

وذلك بسبب    كثر بالهة من بالهة القائمين باالمر في البالدأفي حالة  العوام  
الشياطين أخوان  نشرها  التي  الضحلة  يمكن  الثقافة  فال  ت  أ.  تلك سمَ ن  ى 
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ن واقعها  ة لالمظاهر التي تعَمد النظام االسالموي الجاهل على نشرها حداث
كرَ  حديثة  تبدو  بأدوات  تخل ف  هي  بل  الكلمة  ومعنى  لمفهوم  سها  مناقض 

واللصوصية  يعطل كل شيء في الناس باستثناء السرقة  لالنظام االسالموي  
ن و المتأسلم  بدعأ   حيثكل اموال الناس بالباطل والنفاق والتدليس.  أ والكذب و 

اتخذوا الدين اداة وفي سياق ذلك   .والبهتانفي صناعة وتجارة الكذب والزور  
وحرقوا بإسمه  سمه  إفي االرض وقتلوا ب  تعاىلفوا نيابة عن للا  لهوائهم وتصرَ 

بإسمه   وأبادوا  بإسمه  بوهج روا  بإسمه  سمه  إوسرقوا  اسم وحو  وتحل لوا  لوا 
جال  إالجاللة   بعبع  البالد  لى  وا  وجر  في  إد  وابدعوا  مسبوق  غير  خزي  لى 

لنفاق وحرموا الشعب من ابجديات الحياة ومع ذلك تماهوا  التجارة بالكذب وا
وادعوا استهالكية ضحلة  من مستوردات  ايديهم الناهبة والسارقة    ادخلتهابما  

السودانن  أ به   يالشعب  الهوت    الم يكن يحلم  فتحدثوا بضحالة جاهلة عن 
تبتلعها بالعيم  التي  الحاكمة    دوق  النجسة الطبقة  وتلفظها مواخيرهم  العفنة 

قطعة  و   وعالج طبياسعاف  بينما الشعب ال يجد ابسط متطلبات البقاء من  
للب   القليل من الزيت الصحي  رِّ ش  خبز وماء نظيف وفول  وهكذا  .  والنقي  به 

مراحل   حرق  في  االسالمويون  التقنية الضحالة  ساهم  قشور  فاستوردوا 
السطحية   الحداثة  حقل إومظاهر  عقلية  بما    لى  الناس  على  يم ن وا  وبدأوا 

تمأل عين سوى  ال  التي  المدنية  وسطحيات  القشور  تفاهات  استجلبوها من 
مثلهم الجائعة  الخلفيات  الحيوانات  ؛اصحاب  طعام  على  تربوا    الذين 

المآوالكرتات   بيوت  من  المستجلبة  ف ر  والمناسبات والس  الطائفية   تم  أبناء  أو 
الذين اعتادوا على سرقة البالد والعباد بالتعاون مع الحكومات السابقة منذ  

الحديث االستعمار  أنماط  وبروز  االستعمار  االخوان فتحو  .  مغادرة  ل 
  معاصرا    نموذجا  تعكس    دةلى مافية عاصية وتركيبة اجرامية معق  إالمنافقين  

المع  من   السفاحية  العالقات  ومخرجات  تلك منتوجات  مثل  انتج  لمن  قدة 



 د.عبدالرحمن يدي    بالماضيربط الحاضر  لمواضيع ت  تناول فلسفي ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيماالخوان عهد  208
 

 

 

البشري  التاريخ  القارئ  المافيات عبر  فلينظر  العنف والدمار والبربرية  إ.  لى 
فقد  بها.  مروا  التي  الدول  وفي  السودان  في  االسالمويين  بها  تسبب  التي 

  دينيا    ا هوسا   انهم في الحقيقة لم يكونو ال  إاطلق عليهم البعض الهوس الديني  
ص جلباب الدين ي الذي يتقم  و للهوس السلطوي والنهب   بقدر ما كانوا تجسيدا  

غالبية    مات حارما  ر  ليمتص دماء الناس وينتهك كل االعراض والح  ويتكه ن  
 البالد في االخفاقات واالنهيارات.   الشعب من قوت يومه وغامسا  

إفقد            الشياطين  تظاهر  الواقع  شعارابرفع  خوان  لكن  عريضة  ت 
شعاراتهم    وا على اهداف تجلى عن مأزق التفكير الذي كانوا يعانون منه فارتد  

في غفلة وتقمصوها  استحوذوا عليها  سرقوها و مبادئ التي  الوطعنوا  الظاهرية  
الشرفاء  الملطخة بدماء  و   النجسة  من الزمن فوقعوا في ورطة صنعوها بأيدهم

الغالبة   بوكِّذ  وعر ق  صاغوها  بلسنتهم  أبة  انتجوها  وازمة  هم  نفسِّ أالمنافقة 
فاصبحوا   على  يقِّ   جناةالمنحرفة  لها  ضمير  ال  وبجرأة  سمجة  بوقاحة  فون 

و  قتلوها  التي  اراقوها  البريئة  لدماء  االجثث  سحلوها التي  التي  واالجساد 
. فقد ادعى  في كل انحاء البالد  خوهوالخراب الذي نشروه والتخلف الذي رس  

او االسالموي مع  التماهي  وتحطيم ن  انتهاكه  سوى  يحسنوا  لم  لكنهم  لدين 
اركانه  اعمدته   يكونوا  وهدم  لم  االصيل.   اصال  النهم  بالدين  علم  على 
شعاراتهم   المتأسلمين   فاالخوان  انتهاك  سوى  يحسنوا  الدين   لم  تمثل  التي 

ن زادوا من تشويه صورة . فهم م  والطاغوت التاريخي  والفقه المشبوه  المزور
. تشويهكثير من الشحنه السلف التلف بال ن  أبعد    الدين في العصر الحديث 

ض الدين للمزيد من حمالت التشويه على يد االسالمويين المنافقين فقد تعر  
ال يشهد  فجر    مثيال    ناسولم  منذ  الدين  تشويه  في  الخسيسة  لساليبهم 

نفاقا   ادعو  فقد  في    اإلسالم.  ابدعوا  لكنهم  االسالم   لشعارات  التقديس 
ة فعل تتجلى  د  لى ر  إوا الناس  في قلوب الناس ليجر  ا  وهدمهانتهاكها وتدميرها  
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وبذلك كان االلحاد  لمانية و مظاهر العوظهور    هام ونسيان اهل ي  الكفر بالقِّ في  
م ونزعة الخير ي  للقِّ   له وتخريبا    وهدما  الحقيقي  على الدين    االسالمويون وباال  

في الناس فانتشرت قسوة القلوب وتجافت االرحام وه تِّكت االعراض الفطرية  
السليم الفطرة  لت  حِّ نتيجة  وس  ومطامع  أ ة  رافعي  االخوان  هواء  المنافقين 

   .وبهتانا   شعارات الدين زورا  
االسالمأقد  ل          لنظامهم  و راد  بالدين  المتظاهِّ يون  حتميا  أر  يكون    ن 

الكثير من    بتعدإفطرته اسالمية بينما    تحتى لمن كان   خانقا    فانتجوا وضعا  
عل على التقديم السيء والمسيء للدين في  ة فِّ د  الناس عن التفكير الديني كر  

االسالمويين االسالموي  .عهد  المجتمع  و فحصد  واركسوا  واالخفاق  الفشل  ن 
. في حقيقة لعلنيا  االلحادبل و   العلمانية والكفر وحواف  لى ضفاف  إوحركوه  

للدين   قة  ومشاق    سة  معاك  كان  مشروع اخوان الشياطين    نأيمكن القول  االمر  
فانفجر بكل مآسيه في وجه من   االسالموي كان ملغوما   همالن مشروعالحق 
لقد كان  عتقد فيهإ و  أو اقترب منه  أحمله   الماضي  و االسالموي.  ن يجهلون 

فشال   وفشلوا  الحاضر  فهم  يحسنوا  لم  للمستقبل    ذريعا    لذلك  االعداد  و  أ في 
مستجداته.   مواضيع فهم  كانت  فلسفي    لذلك  تناول  البداية  في  الكتاب  هذا 

التلف  السلف  ودور  والتأويل  والتاريخ  النص  في  التدب ر  سبل  يوضح 
بالحاضر   الماضي  وعالقة  الحاضر  وبؤس  الماضي  خزي  في  وسالطينهم 
يفهم  حتى  المتأسلمين.  االخوان  وشر  سوء  تناول  في  الكتاب  يبدأ  أن  قبل 

اذ لم يشهد السودان ومضمونه.    القاريء القصد من عنوان الكتاب ومحتواه 
التعسف واالستبداد    غارقا    عهدا   التاريخية  في  الجذور  كما شهده االزلي ذو 

لى  إ صل  تلم    الجاهل والمقبور  في عهد االسالمويين. فحتى دولة التعايشي 
وصل   والطغيانإما  واالستبداد  للتعسف  انزال  من  االسالمويين   والفتن  ليه 

الواقعإ ارض  ألى  حيث  المتأسلمون   نتج .  الداخل    خربا    واقعا    االخوان  من 
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متفقون  أفي    للسقوط   يال  آو  اربابه  اذا كان  لحظة وحتى  في لحظات من ية 
الن حبل الكذب قصير ن يستمروا في ذلك االتفاق  أإنهم فشلوا في  ف  الزمن

وو   متوترة  المجرم  مؤقتوروح  بينهم  فيما  اللصوص  فالمشروع  د  الفاشل  . 
مة االخوانية الحاكمة رغم وراءه الطغ   تالذي تستر و حضاري    زورا  مسمى  الو 

الكذب   الجرائم والمظالم والكوارث والمآسي يكشف مدى  اقترفته من  كل ما 
المنافق وقياداتهم  و   اآلسن   والتخريف الذي انغمس فيه كهنة المعبد االخواني 

ويقودوهم   الشباب  ليضللوا  مشروعهم  إما  إالضالة  اجل  من  الموت  لى 
. بأيديهم   لهم ومستقبل اجيالهم المقبلةلى تدمير مستقبإو  أالبائس    نحداري اال

قة واختالفات  االنحداري لم ينتج سوى شرذمة وتفرِّ المنافقين  فمشروع االخوان  
في   اهلية  وحروب  البالدووحشية  بقاع  تحسن  .  كل  االخوان ولم  طغمة 

الشعب ال  إاالنتصار  الحاكمة   على  امره    على  االراضي    المغلوب  بينما 
محتل   اطرافها السودانية  في  المطامع   ة  اصحاب  الرجال  اشباه  بواسطة 

عهد   في  السودانية  االراضي  استهداف  على  تجرأ  ممن  وغيرهم  الفرعونية 
القميء فاالخوان  ي  .  باما  المفترض  لجيش  سمى  من  كان  يكون أالذي  ن 

اخوان له  د حو  قوأجواءها  عسكرية قتالية لحراسة حدود البالد  وطنية  منظومة  
مزيفة  كروش  لى منظومة  إالشياطين   ونياشين  ونجوم  راضخة هِّم م   و متدلية 

بنادقها  هوموج لهم   فوهات  الشعب  إة  صدر  لها  في    نفسه   قحمأو لى  مآالت 
وأ وخيمة  مننتائج  عق  كبر  استيعاب   ة والفاشل   اصال    ة القاصر   لهو مقدرات 

. حيث يتكون افراده في الغالب من والمهنية  ة كاديميتاريخيا  من النواحي اال 
شعوره   ما يغطيالنظامية  ال في تلك المنظومة  إلم يجد  وتعليمي  فاقد تربوي  

ويعو ِّ بال العقلي  المريع نقص  المعنوي  انهياره  الجائع   ض  كرشه  ي  ويلب    ويمأل 
جريمة كل  الرتكاب  على    وبدال    . غريزته  والعمل  السلطة  تداول  حراسة  من 

الجيشإفوأجواءها  البالد  وحماية حدود  تطويره    س  مار    المؤدلجاالخواني    ن 
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ارعن بغباء  االسالمويين  حكم  همجي  حماية  ومليشيات  وسلوك  فالجيش   .
البغيض تخوض حروبا   الحكم االخواني  الشعب   نظام  فيها على    ينتصرون 

الرضنا    المكبوت المحتلين  المجاورين  من  البالد  اعداء  امام  و  أ وينهزمون 
الذي ضغوطا  ي  ن الدوليين  الطغمة    مارسون  وابتزازها  الحاكمة    اإلخوانيةعلى 

 واجبار  لتكبير نصيبهم من الكيكة المسروقة من الشعب المغلوب على امره
وتسخير ثروات وشباب    على تنفيذ امالءاتهمة  متلك الطغمة اإلخوانية الحاك 
المشبوهة الجندتهم  المني  فالجيش    .البالد  وكتائب    ومليشياتوالجهاز 

تكن  لاالخوان   المصرية    ترى م  و القوات  لحاليب  تدخل  المحتلة  لى  إالتي 
ير داخل   وال  التعدين  في  العاملين  وتستهدف  االثيوبية   ون البالد  المليشيات 

تهاج البالد  مالتي  ير   اطراف  لكنه   ون وال  الخرى  الحدودية  ال   ااالختراقات 
وهتك االعراض وقتل الشباب  وضرب العجزة  تردد من اقتحام بيوت العوائل  ت

الطفال ا  ودهس  بالطيرانوحرق  وقصفهم  الناس  وتهجير  وهكذا   .لقرى 
التي تحرس نفسها بالزناد والنفاق   حكومة االخوانخضع السودان لعقود من  

اآلخر وبذلك لم تختلف   يقصوتحيط نفسها بخرافة افتعلتها لتؤله منهجها وت  
وال عن الطائفية الجاهلة بشيء  وال عن القومية المهزومة  عن اليسار البائد  

الذي لم والسمج في جرأته و البواح والصريح  زها في النفاق والكذب  سوى تمي  
باهللإيتجرأ   يؤمن  ال  من  حتى  فيه  لمستوياتهم  الوصول  واليوم   تعاىل  لى 

نفاقا   رفعوها  التي  الثوابت  على  ينقلبون  جعلهم  فنفاقهم  ويدحرون   اآلخر. 
اصاب البالد   متحجرا    قاموا واقعا  أف  قضاياهم التي نعقوا بها كذبا  شعاراتهم و 

بتخل   الكاذب  والعباد  ولؤم  المنافق  عدوانية  تحرسه  مسبوق  غير  وبربرية ف 
الذي يحرص على عدم سقوط هيكله العظمي بكل  ودموية المرتزق الجاهل  

النفاق   لذلك  الحارس  تجعل  التي  انظمة    ءا  سو اكثر  الوسائل  اشرس  من 
العالم   شهدها  التي  والهيمنة  لى عقليإ  مستندا  االستبداد  واالحتكار  االنفراد  ة 
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الدماءللصدام    ومستعدا   وسفك  المنافق   البريئة   والقتل  نتاجه  عفونة   لحماية 
ص النفاق لباس . حيث تقم  ابناء الزناة والزانيات  من نوعيةالذي انتجه اناس  

حدوث   النتيجة  فكانت  السودان  في  كارثة  أالدين  و كبر  اقتصادية دينية 
 ودان.في تاريخ السواجتماعية واخالقية 

اوصل  ف          االخواني  قد  الحكم  مستوى  إ الناس  المتأسلم  نظام  من لى 
خوانية االحتالل االستعماري الن الطغمة اإلاالحباط جعلهم يترحمون على  

والمآسي  اصبحت متخصصة في صنع الهزائم والكوارث  كمت البالد  التي ح 
اطلق كل ذلك  و الهاوية والسقوط  نحو  وال تجيد سوى حياكة التراجع والتقهقر  

مشروعهم   على  الرحمة  و رصاصة  تحو  المنافق  الذي  مشروع إل  الضال  لى 
انحداري ال قاع له النه اعاد مرات ومرات انتاج االزمات القديمة فاستفحلت  

التراجع   وتجاوز  االسوأ  نحو  والبالد  المجتمع  وقادت  االزمات  والتقهقر تلك 
. وكل ذلك منذ فجر التاريخ  التي عرفها البشروالمخزية  اآلسنة    كل الحدود
من   النماذج  كان  الحدود  ية  وتالطاغاالخوانية  نتاج  كل  فاقت  في  التي 
مجتم بربريتها   والعجز    سياسيا    ميتا    ا  عوخلقت  والتطفل  الكسل  وفرضت 

  والبطالة في الناس بسبب ادوات وسياسات حكومية ينخرها الفساد والفوضى 
 . وضرب معايش الناس ومحاربة االنتاج

والعوز           والفقر  والالامن  الفوضى  كانت  االسالمويون  كان  وحيثما 
اآلمنة  وا القرى  وحرق  الهوية  على  سكانها  و لقتل  معسكرات  وخلق  و تهجير 

يشة  اجهزوا حتى على    . حيثاللجوء في الريف    ةسائد  ت ي كان ت الكفاف العِّ
الناس  ف مستوى  إأوصلوا  االسالمويون لى  الن  ذلك  وكل  الفقر  خط  تحت 

بل    مأزوما    د سيئ وادوات مستنفدة فخلقوا واقعا  حكموا بعقلية طوباوية وقص  
ا  ه فساروا عكس شعاراتهم التي رفعو مريض  بعناد  عليه    لألسوأ وباقيا    فا  وموظِّ 

سلطتهم  و   ظاهريا   فاصبحت  صوره  ابشع  في  االستبداد  للخراب  آمارسوا  لة 
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خارجيا   يحصدوا  فلم  والجارف  الخسائر    الممتد  والهزائم واالستضعاف  سوى 
الناس داخل والهوان واالرتزاق   طوا عليهم هم وسل  ا بواستخفو   يا  بينما استجهلوا 

ال  مشروعهم  فخلق  يستتفههم  و من  و منافق  خانقة اآلسن  مآزق  الفاشل 
  وانتهاكات انتجت الكثير من المشكالت فاصبح نظام الحكم في ايديهم مليئا  

لذلك   مأزوم  وجودي  في ظرف  والخوف  ومجرميهم   ا رسلو ابالقلق   معتوهيهم 
ت الخراب االسالموية ليقتلوا الناس الذين يمثلون آالت العجز وادوا  وكتائبهم

  لمجرد خروجهم سلميا  ال مثيل لها  وشراسة وبربرية  فجة  في الشارع بعدوانية  
ستغل االسالمويون اذ  إ.  في المجتمعوالمستشرية  ضد االزمات المستحكمة  
من   تتكون  ظل  و كتائب  الحرام  ابناء  نتاجات  تشبه  البائسين عناصر 

 اجرثومة الجنون والقتل واالبادة للغير مقابل الدفع فدفعو والمعوذين وحاملي  
الذين الشباب  لى الشارع لمصادمة وقتل  إوكتائب ظلهم  بمسلحيهم   االبرياء 

االوضاع سوء  على  مستقبلهم  يحتجون  اخوان أ بعد    وضياع  تاجر  ن 
الشباب   باحالم  البالد  الشياطين  ثروات  الزني  ونهبوا  أبناء  يقدم بأسلوب   لم 

الرأسالمنافقين    االخوان في  رصاصة  سوى  شيء  في  أ  للشباب  خازوقا  و 
عقليا    ا ذوهك  .الدبر قاصرين  بأناس  اال  مجيئهم  منذ  االسالمويون  يحكم    لم 

  تحرسهم البنادق والدبابات ليفرضوا على الناس واقعا  وابناء حرام  ومعتوهين  
 منهم كل شيء جميل. ب سل  

في  والتي اوجدها االخوان المتأسلمين  المؤسسية الوحيدة الموجودة  ف         
مؤسسية   هي  و السودان  وضعت  القتل  التي  واللصوصية  والنهب  السلب 

ن تجابه أخرى يمكن  أكل مؤسسة    واباسسها الطغمة االخوانية الحاكمة وغيَ 
 اقبية الخطف . واقاموا  ويذل العباد  ه من واقع يهدر مقدرات البالدو خما رس  

ظلمه  مواجهة  في  يقف  من  كل  لوأد  والتصفية  اطنابه   موالتعذيب  الضارب 
عن جادة   ةشرذمة منحرف  منافقينالاالخوان  وبذلك كان  في اركان المجتمع.  
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االبرياء   يقتلون  المستقيم  الصراط  عن  وزائغين  الحق  عن  وضالين  الطريق 
لم يصنعوا سوى الموت وهدم المجتمعات ونشر الفقر وبذلك  بطريقة عدوانية  

االسالمويواالفقا وصول  منذ  الشعب  يحصد  لم  لذلك  والمرض.  لى  إن  ير 
الحكم سوى الضحايا والتضحية فاصبح حكم االسالمويون آفة استشرت في  

لى  إ ل الحياة  مصالح البالد والعباد على نحو حوَ   تكل مناحي الحياة وضرب 
 جحيم ينتشر فيه االنحراف والقتل والفساد والنهب بصورة عبثية ومجانية.  

االسالمويون من دون حياء يرفعون الشعارات التي    ظلمع ذلك  و          
صدئة إ اوصلتهم   فكرية  عدة  اصبحت  شعارات  انها  من  بالرغم  السلطة  لى 

الناس   بها  كفر  بها  ومتآكلة  المنتفع  حتى  لها  و جميعا   ينتمي  كان    وأالذي 
ما   مرحلة  في  ليؤيدها  عن  إ ر  عب ِّ ت  م  النها  قاصرة    مجموعةال  استبدادية 

كوارث  متعام من  الظالم  الظالمي  عهدهم  فيها  تسبب  التي  المآسي  عن  ية 
السودان كموارد  موارد  لها  دولة  مثيلتها  تشهد  لم  مجتمع    .وانهيارات  فخلقوا 

ليس  التي    يضا  أفقط االقتصادية بل    تالمخاطرة  الحياتية واآلفات  المخاطرة 
التي تقتل  تنبثق من الواقع المنهار والمتمثل في المنظومة الصحية الفاشلة  

تنقذه  المريض وال  الموبوء  من  وتهرب  تعالجه  التعليمية  المنظومة  و   وال 
المنية المعدومة المنظومة  و حمير    همالتي تقبل الجحوش وتخرجالمسرحية  

الكرسي  للشعب   الصحاب  فارغة االلهائية  اإلعالمية  المنظومة  و والموجودة 
و وذات  المحتوى   الببغائية  السلطوية  المنظومة  الثقافة  وليست  القضائية 
للقضايا  بل  العدلية  القضائية   تنظر  ال  التي  معتوِّ إالفاجرة  بعين  تكيل ال  رة 

 واللصوص   ل والبراءة للمجرمين والفاسدينع التحل  العقاب للضعفاء بينما تشر ِّ 
ث عافية الناس وصَحر حياتهم وكل  لوَ اقاموا نظاما  اقتصاديا  سقيما     نالذي

الذي   واالخفاق  والعجز  للقصور  نتيجة  االسالمويين   جعلذلك  حكم  نظام 
لنتِّ م  المجرم   ومنبع  جا   المشاكل  جذور  هم  االسالمويون  فاصبح  لكوارث 
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م و إخفاء آلفات ه  إ ل  ل  ر على عِّ دِّ معهم تست  ج  ولم ي  وجرثومة الداء  االزمات  
في االصل ضحية لفكارهم المغلوطة وها النهم كانوا  ج  نتِّ كانوا في االصل م  

الخروج من قصورِّ والمضل ِّ  ففشلوا في  الذي  لة  العقلي  في هم  المجتمع  ما  اقحم 
السودان  رأيناه   فواقع  الحياة.  مناحي  كل  في  ذريع  فشل  انتجه من  الذي 

ا المنافقون  في  أثبت  االخوان  بل  البالد  موارد  نقص  في  ليست  العلة  ن 
االسالم المنظومة  عقل  المعتوهية  البالد   تقاذوأعناصرها    تحكم تي  وية 

إلبعاد الناس عن   لم يكن سوى مشروعا    منافقالويالت. فمشروعهم ال والعباد  
  وتجريدهم من كل حق اساسي ونهبهم نهبا    تهمومسخ فطر فقارهم  إو   تعاىلللا  

قبل  تاريخيا   من  له  مثيل  الشعوب  من  لشعب  يحدث  نهبا     لم  كان  لنه 
 .وكذبا  ارات دينية نفاقا  ون شع بواسطة من يرفع

مغلَ حيث            زائفة  شعارات  المنافقون  االسالمويون  برفع  عة  قنِّ أفة 
السوداني  فة ونص  ايدولوجية مزيَ  بوا عالقة تجهيل وظلم وعدوان مع الشعب 

ق الصدام الجهوي والعرقي والديني فدخل  سسوا منطِّ أفات متفاقمة و آخوا  فرسَ 
يشت ِّ  جعلهم  مأزق  في  خوفا  بعض  تون  مشروعهم  العالم  حول  من   كوادرهم 

  من تجربة الجزائر التي انتبه فيها الشعب الجزائري   غضب الشعب واتعاظا  
النفاق والشعارات    افتخلص  وكذلك الشعب المصري مبكرا    النشاما من دوائر 

في    أنقبل    فةالمزي   حدث  االرض يتمكن  كما  فسادا   فيها  في    ويعيث 
فلسودانا يوما  .  يكونوا  لم  اليام    االسالمويين  ما من  مقاس  يدعونه.   على 

الفهم   في  والقصور  السياسي  والخبث  الفكري  الخواء  تعاني من  فايدلوجيتهم 
المعرفي واالنحراف الخ   ر شعاراتهم كانت دائمة ال تعب ِّ ن  أكما  قي.  ل  والفلس 

ي   ابدا   للسودان ألذلك    نهعلنو عما  المنافق  حكمهم  من  عقود  بعد  النتاج  تى 
ق والتجاوز النهم لم  بالخر    مليئا    في مهالك الفشل والتيه وواقعا    مريعا    سقوطا  

الناس   لقيادة  مؤهلين  الناس  أوال  يكونوا  يخدموا  خدمة  ن  همهم  كان  بل 
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المنافقة وذواتهم  الضيقة  الب   اغراضهم  ورغباتهم  المنحرفة   هيمية ونزواتهم 
ها فارتد  اد ضدألى  إ. فقد رفعوا شعارات وآلوا بها  وشذوذية نزعاتهم المنحطة

البالد في العتمة والظالم والعطش والندرة   واقحموا  وهدرا    ووباال   سقاطا  إعليهم  
عهدهم؛  فكان  والعرقية  والجهوية  والبربرية  والخوف  والذل  والمرض  والجوع 

 م.  ق والظلم والسرقة والنهب المنظَ عاده، عهد الكذب والمح  أ ال  تعاىلللا 
ل  لقد          السودان    حو  الواقع في  بالبالد إاالسالمويون  لى جحيم يفتك 

من هنا  المذلة  لى مجتمع فقير يتلقى االغاثات  إلوا البالد  حو  . حيث  والعباد
يم  و   هناكمن  المشروطة  والمعونات   االعراب  التي  بها   وغيرهماالنجاس  ن 

وكأن االخوان المنافقين   .وتسقيطية  ممن ينفق ويجعل النفاقه دعاية جارحة 
منَكسة  وشعارات  مذلولة  بعقلية  ل ة  الم ذِّ واإلقليمية  االعرابية  بات  الهِّ  يتقبلون 

عقلية االخوان المنافقين قاصرة ومقوالتهم قد كانت  ف  . الشعب  باسمليبتلعوها  
لى  إب فقادوا السودان  بهم تصدح بترانيم نفاقهم المركَ ط  وشعاراتهم خاوية وخ  

ينضح بالحروب والعنف   كما  واقاموا ح  االسوأ واالفدح في كل مناحي الحياة  
والقهر والفقر  والسلب  والعوز  واالستبداد  االسالمويين والنهب  فتجربة   .

مساوئ  استجمع  قد  واالبله  الغبي  العسكري  حكمهم  خالل  من  المنافقين 
واعطت تجربة اسوأ من التجربة الشيوعية في  منها، الطائفية   ؛ االحزاب عامة

السوفيتي   الشرقية  االتحاد  البعثية واسو ا  واثيوبيواروبا  التجربة  من   الدموية  أ 
و ف والشام  العراق  المهزو ي  الناصرية  التجربة  من  مصأسوأ  في  فكانت  ر  مة 

دة إلرادة االستئصال والممارسات الفاشية والطفيلية مجس ِّ   تجربة االسالمويين
قا وال مجموعة وال قومية ر  ر عِّ واالحتكارية واالستحواذية والبربرية التي لم توفِّ 

 الطبقية والجهوية والحزبية والعنصرية البغيضة.  الظلم و سقتهم من مر و ال إو 
حكموه وهكذا            بل  السودان  شؤون  ادارة  االسالمويون  يحسن  لم 

بوا  قيقة وقر  ق والحكل من يتمسك بالح   اقصائي يزيح بعيدا  و باسلوب شمولي  
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مستعد  إ هو  من  كل  جزءأليهم  يكون  واللصوصية من    ا  ن  النهب  عصابة 
اموا واق   الزائفة والضاللية  رفع االسالمويون الشعارات الدينية. حيث  والسرقة

الفقراء فرس   لدماء  مادية متعالية ماصة  الم  الهوتية  الفقر  المحروس خوا  دقع 
الناس و فكيزاني    يةذااستحو نزعة  و   ببخل   قلوبحو  أفقروا  بل  إهم  لوا  لى حجارة 

. فقد باطل بين عامة الناسالناس بال  أموالفانتشر اكل    قسى من الحجارةأ
  رضي الناهب واللصوصي الغ  لالسالم السياسي  ازالما  اخوان الشياطين    كان

لى أداة إالدين  اسم  لوا  الحقيقي بل حو  باإلسالم الصيل و الذي ال عالقة له  
والهمجية   والعبث  والفوضى  واالهواء  النزوات  من  جرَ ف لتحقيق  المجتمع  دوا 

لى  إالتي كان يتصف بها قبل مجيء االسالمويون    لفطريةا  م ي  كامل باقة القِّ 
وصدمو  تصدَ بتحو    ه الحكم  كبيرة  سلبية  بسببه الت  قِّ   اعت  فطرية مية  ي  اعمدة 

المجتمع يتكئ عليها  الواقع    منذ االزل حتى اصبحت  كان  المنحدر مآالت 
المتحدثين على المنابر والمساجد الكهنة المنافقين  عكس ادعاءات  المزري  و 
في  و  و المنغمسين  والكذب تضليل  الالفساد  الخزي  والدجل    والنفاق  وتجميل 

العمد   القتل  البالدة  وتحليل  المعتوه الحاكمة  بينما  االبله  بزناد  محروسة 
فأدى كل ذلك ب كم  صم  هو كالدواب  الذي    خر الحميروف  والهمبولوالجاهل  

تضليال  إ رفعوها  التي  المنافقة  الشعارات  لدعاية  علني  انكسار  للناس   لى 
احتكر فقد  ينظرون.   وهم  حقوقهم  لسلب  الشياطين  ووسيلة  رفع    اخوان 

فاستعبدوا   النفسهم  شعارات الحاكمية االلهية ليحتكروا مشروعية حكم الناس
وتحكَ  قرارهم  وصادروا  االناس  حقيقة  في  وارزاقهم.  بأعناقهم  فقد موا  المر 

دينيا   االسالمويون  وت    تعلق  الخاوية  به  من  بالعموميات  التفر  أ جوا  د حداثيات 
ب التقليديين كاالمريكان والغرب العطائهم ئعداأ واالحتكار واستغووا حتى  هم 

للناس اخراجا   الديني والثقافي  رضي الغرب. فقد ي    الفرصة الخراج تضليلهم 
حوا للخارج بكل طرق االنبطاح  هيمنوا على الداخل بكل طرق الهيمنة وانبط 
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فة دولة يتمسخر بها الداني والقاصي. دولة متخل ِّ انتاجهم  اه من  أين فكان ما ر 
االسالمويين كتخل   طرح  والمخبولين   ف  والعقيمين  الجهالء  وعساكرهم 

الحمير،والمعتوهين فخر  عقولهم  رينالمعتوِّ وكهنتهم    ؛  كخواء  خاوية  دولة   .
ضمائر كافالس  لشعبها  خدماتها  في  مفلسة  ودولة   االسالمويين  المريضة 

المختل   وعقولهم  كسقوطهم  و   .ةالميتة  ساقطة  سي  ي المدو ِّ دولة  سجله والذي 
 .االزلية ةتمزبللى  إالتاريخ ويركنه  

الشياطين  ا  ساءأ لقد            مسبوقة   االصيل  للدين خوان  غير  اساءة 
ذ  إ.  واذابة    وسحال    لوا البالد في حرب غير معلنة ضد قيم الدين هتكا  وادخ

االسالمأ حوَ ي يو ن  قد  الدين  ن  و لوا  يعتنقونه  الذي  اصال  المزيف  هو  الذي 
لى تدين قشري ومظهري مليء باآلفات واالمراض وفتحوا  إبالتزييف    لٌ محمَ 

التزييف  نجدي منافق  قرن شيطان  لى دين  إكذلك  البالد   غارق تاريخيا  في 
لى  إ وارسالهم  ابناءنا    ةسرقفي  الفتنوي  والتحريف وانغمس ذلك الدين النجدي  

بساحات   لاالرهاب  تسليحهم  والتفجير  التضليل  والقتل  بسبب  حياتهم  يهدر 
له نجدي  الالكهنوتي   مستضيفين  جهلة  محليين  كهنة  يجد  الذي  الزائر 

ارضية   له  تربوي  وممهدين  بفاقد  بسيل  أ تمتليء  ليجرفه  مستنير  جاهل  و 
المنافقون    التضليل والتزوير والنفاق. نهم اصحاب  أفقد ادعى االسالمويون 

اثبتوا   لكنهم  ال أفكر  لتنظير  ومفبركين  بالدين  ومتاجرين  ظنون  حملة  نهم 
مستوى  إ  حتى يرقى   المصابة   االفتراض مجرد  لى  اطروحاتهم  فتزحزحت 

تفكير  عقم  عن  تنم  والتي  االحياء    همبالخربطة  مفكريهم  منهم  وبالدة 
عقليا  و المقبورين  و  الخسيسة يوالمتميز   المشلولين  تنظيراتهم  بالهة  في  ن 

ن ي والمتشبثوالعقيمة  والمغَلفة  ن في ارتجاالتهم االيدولوجية المغلقة  يوالمخادع
والمصر ِّ  الخاطئة  تنتج بمواقفهم  لم  التي  الخاوية  اطروحاتهم  صحة  على  ين 

يضح   ما  العقيم سوى  حكمهم  وذلك في عقود  العاقل  قبل  المجنون  ك عليه 
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مهارات  الحياة سوى  علم  ئتلفوا مع كوادر عسكرية بلهاء لم تأخذ من  إن  أبعد  
ل القاتل  مؤسسة  االستخدام  من  تخعسكرية  لزناد  البالد  لم  لكنها  و   ا  بدأدم 

المزَيفة  الدبابير  الصقت   التربوي  من  يرتادها    منكل  لوالنياشين  الفاقد 
الحمير   والمعاتيه  فاضلوا اتخذوا  و   وفخر  ضلوا  كهنة  من  التفكير  ضواحل 

جيدا   يعلمون  انفسهم  هم  مصداقية  بالكامل    مدعين  بالزناد   اتمسكو و غيابها 
التي   التغيير  حركة  جانب  بهم    تطا حا لوأد  كل  رعبا  تومألمن  من    هم 

في  خ  التي ت  والنتنة  القذرة  اتباعهم    مستقبل يقتلع دبابيرهم المزيفة ويبيد دقون 
حت و ويفقع كروشهم المليئة بالعفنة    اهر بين جنباتهالع   أكل اموال الناس الس 

عن   الناس  بها  ليضلوا  افترشوها  التي  الضرار  مصالياتهم  ويحرق  بالباطل 
 الحق والحقيقة وحقوقهم.

نفاقا            اكثر  هناك  ظلما    فهل  يد    واشد  اسالمويين  الدين من  عون 
البالد  تاريخ  في  حكم  نظام  افسد  اقامة  في  وينغمسون  به  السنتهم  ويلعقون 

شرا   البالد  أ؟  وخرابا    وتخلفا    ووباال    اورث  الداء  لقد  هم  االسالمويون  صبح 
والعِّ واآل مجتمعا  ل  فة  خلقت  والتي  نفسها  و عتال  م    ة  ثمة خرِّبا    هي  فالبربرية   .

والتكالب   الجشع  نشر  الذي  المريض  وطرحهم  يحميه  الذي  اسالمويتهم 
الذي اشهروه في وجوه القاتل    همم وسالحهمقاسوفقا  له  نقانونهم الذي يضعو 

  شنع صورها المعاصرة. أخوا العنف واالرهاب والبربرية في المظلومين ليرس ِّ 
وعد            السودانيفقد  خرابا    نقاذا  إن  ياالسالمويون  البالد  اورثوا    لكنهم 

وكل ذلك ناتج من الحسابات    وجهال    ومرضا    والعباد هالكا    ودمارا    وفوضى  
مقهم الذي لم يجد يين والتي نتجت عن تكالبهم وجهلهم وح  و الخاطئة لالسالم

شراسة ال من خالل  إبقاء على الوضع المزري الذي انتجوه  سوى اإل  مخرجا  
ن يكونوا  أيختارون  سين لهم الذهاب؟ هل  أمنقطعة النظير. فودموية  وبربرية  

م يكونوا كاسالمويي مصر أكاسالمويي الجزائر لتتم ابادتهم عن بكرة ابيهم  
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يي تونس يداهنون و م يكونوا كاسالمأفي السجون المظلمة؟  ويتعفنوا  ليقبعوا  
  المعلنة ويشاركون في نظام يعمل يوميا    ويتجرعون كؤوس مغادرة المباديء 

طوبة طوبة   نفاقهمما يهدم  وتطبيق  واصدار  مبادءهم الكاذبة    استفزازعلى  
تشريعات التي تضرب مباديء االسالمويين الشعارية في مقتل  قبول ال بوذلك  

مبتسما   الغنوشي  عجوزهم  يظل  ذلك  بديال  بخبث    ومع  يجد  بل  لذلك    وال 
مميَ  بسماجة  تجربة  أ بعد  زة  ويبررها  رأى  التي  الفاشلة  السودان  اخوان  ن 

 .والدمار والعجز والفقر   ث السودانيين البؤس والخراب ورِّ ابهرته في السابق ت  
نفاقهم. فضحت  ان  بعد  لفظتهم  قد  تونس  فحتى  ذلك  فاالسالمويون   ومع 

ا المجتمعات  أنتجتهسخ التي  حد اخطر النماذج واسوأ الن  أيمثلون  أينما كانوا  
الحرانية   التيمية  بعد  النجدية  االسالمية  العباسية الممتوالوهابية  من  دة 

 .  الفلتوي  في االنقالب السقيفي اجذوره ةواالموية والضارب
ف          االمر،  حقيقة  المشروع  في  وَلد  في  االخواني    “الحضاري ”قد 
وانزالقات  السودان   اقتصادية  وانهيارات  اخالقية  وكوارث  اجتماعية  مآسي 

البالد   فتحولت  داخلي  واستبداد  للخارج  سياسي  وخنوع  بؤرة إثقافية  لى 
التمر   وخوض  والفساد  والسطو  العنف  التي  لممارسة  بمجرمي  أدات  تت 

القصر ليتحو  إالحروب   البالد دوما  لى مشر ِّ إالمجرمين    ل لى    عين فاصبحت 
الم    خاضعا   و جرِّ لسلطة  التهم  واالبتزازتحت  والضغوط  والنهب    ديد  والسرقة 

الداخل فشلٌ مالمنظَ  ففي  انعزال واستتفاه   حباطاتٌ إو   وتعثراتٌ   .  الخارج  وفي 
بوتهوين  وتحقير الواقع  فانكشف    وتفككا    وهشاشة    وضعفا    وتخلفا    سا  ؤ . 
فزادوتدهورا   الشياطين    .  وهامشيةاخوان  تبعية  المجرمين   البالد  وشاركوا 

  علىوحانات الخمر    والعهر والمثلية الجنسيةمدن الدعارة  شيوخ  المنشاريين و 
في حروبهم االقليمية بارسال ابناء السودان   لخليج الفارسيي لالساحل الغرب 

جمل وال  فيها  لهم  ناقة  ال  خارجية  حروب  في  كما  ليحاربوا  الكوارث  أ.  ن 
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بالسلطة حتى ولو    تشبثا  خوفا  و واالخفاقات المتفاقمة زادت الطغمة الحاكمة  
الناسدما ذلك  ف  كل   تعرِّ ل  جميعا    ء  لن يرحمه أف  نها  الشعب  وبسبب  .  ان 

الناس  مخروجهم   قلوب  التي دأب اقطاب  ن  التخديرية  الشعارات  نفدت  فقد 
الناس المنافق    مواعالمهالهالمية  االخوانية  السلطة   لتخدير  تسويقها  على 

يأتي  لِّ وجع   لن  ما  ينتظرون  وفشل   بدا  أهم  فشلها  الحاكمة  الطغمة  وادركت 
التضليلية فم النخبة االسالموية تستعين شعاراتها ووسائلها وادواتها  ا عادت 
قاصِّ  اصبحت  التي  القديمة  ومستهل  بشعاراتها  قابلة ك  رة  وغير  وعقيمة  ة 

دنى مصداقية بين أتمتلك    المنافقة  خب للتداول بين الناس وما عادت تلك الن  
استفزازية   تصريحات  في  فانغمست  وتوجيه الناس  الرؤوس  بقطع  مهددة 

د كهنتهم المعتوهين وهد  كما  من نتاجات الحرام لقتل الناس  الم كَونة  كتائبهم  
الجهالء   كانت  لهاتهم  ر  بت  المخمومين  والهتليين  بحشد  ما  النخبة تعكس  تلك 

. قم  ح  ست  ر والم  ق  ح  ست  والم    له  ج  ست  ضد هذا الشعب الم    اصال    اتختزنه المنافقة  
اصطفائية   وجرثومة  بنرجسية  مصابون  وقتهلك أ فاالسالمويون  لى  إ هم  ت داهم 

من   النهائي  و الخروج  الناس  زائغتهم قلوب  بسبب  السياسية  المنافسة  حقل 
وواقع المريع  وجهلهم  بأيديهم  همالسياسية  صنعوه  من   الذي  البالد  واخزوا 

 . خالله
داخلية تتسم بالهزال    اوضاعا  المنافقة  االخوانية  خلقت الطغمة  كما            

  .الوجودي واالستبداد السياسي واالنحدار االقتصادي واالنعدام التام للخدمات
فيها  قيمة  وال  صورية  فهي  الخدمات  بعض  هناك  كانت  محتكرة    وإذا  أو 

من   فجوة واسعة بين ما تملكه البالد خلقوا  حيث  .  ةالصحاب النفوذ السلطوي
  اقتصادية وبين ما يعود للمواطن من خدمات وهذا يوضح كم  وثروات  كوامن  

والنهب   الذي السرقة  الطغمة    له   ت تعرض  الهائل  بواسطة  البالد  ثروات 
ال  ذ  متأسلمة  االخوانية  يعانون  الذين  بالفقراء  يعج  مجتمع  الحاجة فخلقوا  ل 
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الفاقة   التيأومحرومون من  ومعاناة  الخدمات االساسية  لم يوفرها  إ  بسط  ذا 
عليه   مأسوف  غير  بالرحيل  فعليه  نهبت    وأالحاكم  التي  ايدلوجيته  على 

  .البالد
أ          فقد  آنفا   قلنا  الشياطين    قاموكما  مع  اخوان  محاصصة  دولة 

س المعارضة بصورة عاهرة تتراءى االحزاب التي تدعي انها معارضة وتمارِّ 
لتحاصِّ  وتوالي  االسرة  من  بجناح  المعارضة  من ص  في  نصيبها  وتأخذ 

دركه  أبجناح آخر من نفس االسرة وبذلك انغمسوا في نفاق  الكيكة المسروقة  
غير   واضحة  بصورة  الواعي  السوداني  يضللون أ  اعتقدو إ نهم  أالشعب  نهم 

المحاصصة واالنتفاع  أبلعب سياسي مكشوف وغبي من    ناسال الدائم جل 
يموت    ثورة من الوضع القائم والترتيب لالنتفاع من الوضع الذي قد يطرأ بعد  

أبناء تكون في منآى عن رصاص  الفاسدة  شباب العامة بينما ذرياتهم    افيه
الدماء القتلة  الحرام؛   س  ،وسفاكي  في  ويشاركون  مع بل  الناس  دماء  فك 

واذا حدث ويقتلونهم شر قتلة.  الذين يواجهون ابناء العامة  االخوان المنافقين  
وممارسي البوخة التغيير المنشود في نظام الحكم يأتي ابناء عاهري السياسة 

ليصعدوا المنبر ليخاطبوا ويقودوا والجالسين على الطلح السياسي  السياسية  
يعتقدون  بهائم.ن أ  من  المرة.لكن    هم  هذه  لهم  العهد    هيهات  هذا  ول ى  فقد 

الباصمة القواعد  الناس    .والمخدوعة  وولت  اصبح  وتدرك  أ فقد  وعيا   كثر 
الحال  إال يمكن تبرئة الحزاب الطائفية مما وصل  نه  أالجماهير جيدا    ليه 

. فنظام الحكم ال يشغله االسالمويون لوحدهم بل تشاركهم  من مآل  في البالد
و غير مباشرة مجموعة من االحزاب الطائفية وغيرها والتي أبطريقة مباشرة  

النظام   منهوبات  من  نصيبها  اخذت  لكنها  بالمعارضة  االسالموي  تتظاهر 
 قوت الشعب بفم ويخاطب الشعب نفاقا  بتلع  الحاكم. فالمتظاهر بالمعارضة ي

ناتج السودان  فمأساة  وبذلك  آخر  التي  ع   ةبفم  االضداد  وتواطؤ  ائتالف  ن 
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ب  البالد ائتلفت  لتنهب  البعض  بعضها  ائتلفت مع  لكنها  اختالفها  من  الرغم 
ب على الشعب فيتظاهرون والعباد واقامت مسرح سياساتها وادعاءاتها لتكذ ِّ 

ليه االحوال بينما يعملون بطريقة ممنهجة على المشاركة إبكاء  على ما آلت  
تد   التي  فاالجسام  الناس.  وافقار  البالد  ثروات  سرقة  معارضة  نها  أعي  في 

ومشارِّ  المشكلة  قلب  في  هي  بل  المشكلة  من  جزء  صناعة هي  في  كة 
لى السلطة لعب اقطاب المعارضة إالمنافقين  االخوان    ءلمشكلة. فمنذ مجي ا

لكيكة  مقتسمون  وهم  بالمعارضة  متظاهرين  الجوفاء  مسرحيتهم  الطائفيون 
ابسط مقومات من  مسروقة فساهموا مع من في السلطة في حرمان الناس  

وقد كانت الطائفية اصال  من نتاجات الترتيب االستعماري    الحياة االنسانية.
وكالءه عبر  البالد  الخبيثين  لحكم  البيتين  والخسيس  من  ل  آ؛  ينوالدنيئين 

الميرغنيالمهدي و  ف . و آل  آنفا   الطائفية  كما ذكرنا  في  عدة مرات  قد فشلت 
البالد   ذلك  حكم  على  قادرة  عقليا  تكن  ولم  ت تستطيع    الو بل  جذب  أن 

تفض ِّ إليها  العقول    أصحاب اصبحت  ادارة ولذلك  مع  الكيكة  مشاركة  ل 
  تسليمهم والدليل على ذلك عسكرية للبالد وهذا ديدنهم منذ مغادرة المستعمر. 

بدايات النصف الثاني  في  نظام نيابي في السودان    ل الحكم للعسكر ووأد او 
العشرين القرن  االسالموي و   من  للنظام  والميرغني  المهدي  وكذلك   مشاركة 

انية عسكرية الكيز لمنظومة ال تها لمعه وكذلك مشارك  مهادنة النميري والمشاكرة
لمنابر الجاهل بصعود ا  يسمح لها الشعبيابي  في كل عهد نومع ذلك كان  

 .والسجون   الشباب المقتول في الشوارعدماء  بمهر  أتتالنيابية التي 
المنافق إ          مشروعها  في  فشلت  قد  المنافقة  المتأسلمة  الدعوات  ن 

الفسق  إ وصلت    النها  مراحل  والدموية  لى  الحكموالفجور  فعلت    اثناء  كما 
إقتالع حتما   سيتم    خوان الشياطين أنهم يدرك الو   . المنهارة  الدعوات القومية

ستكون ملية  أن تلك العو قبرها  و التجربة المتأسلمة في السودان  جذور  تمكين و 
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المتأسلم النفاق  بعير  ظهر  تقصم  مدوية  يكن    عملية  لم  منذ الذي  خطابهم 
إال  بداية   قبله  ومن  بل  القميء  ازمةعهدهم  للنه    . خطاب  يكن  لنفاق  لم 

محتوى حقيقي سوى الشعارات الزائفة والخطابات الخاوية التي لم   االسالموي 
قيمة  أتستطع   تحرس  ت  أ وال    ن  م  زِّ ن  ن  التطبيقإ   ال  ث  ل  ساحات  بل    النافع  لى 
القِّ إسعت   هدم  والم  ي  لى  موجودةث  م  كانت  التي  انفسهم    صال  أ  ل  واوقعوا 

افخاخ   في  و والمجتمع  المقيت  انتااللحاد  التي  الفجة  هم العلمانية  من  جت 
ورثوا التشويه ن المتأسلمين  ن يفهموه وذلك لأالدين من دون    على  جريؤون 

روا منابرهم التي  قاتمة عن الدين وسخَ الخاطئة و الصورة  ونشروا ال الموروثاتي  
ليقدموا  والفاقد التعليمي  والنزوات الزائغة  صعد عليها اصحاب الدقون النتنة  

له    سالما  إ عالقه  من    الصيل. باالسالم  ال  الكثير  فعل  ردة  فكانت 
، الصحيحاإلسالمي  الدين    لىلعة عطَ غير الم  و خاصة الشبابية    ، القطاعات

بينما توجه القليل من الفجة  و العلمانية  أالصريح  ما االلحاد  إ  كما ذكرنا آنفا ،
واالستبصار الحقيقة  ومعرفة  االطالع  نحو  الواعي  الدين م و   الشباب  عرفة 

. وكل ذلك كان نتيجة االنهيارات التي اصابت المجتمع  االصيل  اإلسالمي
ل تمكين  حركة  في  المتأسلمين  انغماس  الم  بسبب  ولر  خت  دينهم  ذواتهم ع 

ل وكل شيء  مث  م واالخالق وال  ي  انزاحت بسببها القِّ مستغلين نفاقا  إسم الدين ف
و  وقِّي مي  فاصبح فِّطري  ومشهده  بنيته  في  السوداني  المجتمع  في  جميل 
السوداني للا،   الشاب  رحم  من  إال  بالهوية  ال    العادي،  وال الوطنية  يشعر 

والدين   الواقعيحمل ضغينة تجاه ما حوله من  و بل  الحقيقي  الديني  باالنتماء  
ذلك   وكل  واالعراق  والسحنات  االخوانية  والقبائل  البرامج  االنانية نتاج 

ال  تجر  التي  والمنافقة   يافطة  المتأسلمون الزائفة  سلمة  تحت  رفعها  التي 
ت جوهر المجتمع  ن  بل علم    ولم تؤصل شيئا    حدا  أالمنافقون والتي لم تؤسلم  

االسلمة من  وشكليات  سوى مظاهر  فيه  ى  بقِّ نزعات الروح ولم ت  منه  وازهقت  
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نتنة   فجة  وقذرة  دقون  بطريقة  تقصر  وجالبيب  وتطول  ال تمتد  ومساويك 
والباطل   السحت  اكل  لعاب  سوى  ب ي ن  ي خ تحمل  كاذِّ فك ي ن  بين  من  وكل  ر ج 

عبة السرقة وفنيات الفساد ومتطلبات  ك التضليل ول  س  ذلك من اجل ممارسة ن  
ن المتأسلمين خاضوا أ. كل ذلك حدث رغم  والمهلكات  ارتكاب كل الموبقات

وتسببوا في قتل الكثير من الشباب بل ف  هم المزي  سم اسالم إطاحنة ب   حروبا  
لى إالذي انزلوه    فبركالوطن من اجل اسالمهم الموارتضوا بفصل جزء من  

الوطن   ابناءلجزء كبير من    وتشريدا    وقتال    ونهبا    وفسادا    قة  ارض الواقع سرِّ 
 ت فالواقع الذي صنعته الطغمة االخوانية التي حكم  .الذي مزقوه شر ممزق 

ليحكي    ال كاريكاتوريا  إعقود لهو واقع هزلي بل وال يمكن تجسيده  ل السودان  
د  و  . فهو نظام احترف واقعا  سرياليا  ي دمي قلب كل من له فطرة سليمةي جس ِّ

ي الهزائم والمخازي  اجترار الفشل واالخفاق وصناعة الكوارث واالزمات وتلقِّ 
في   متفاقمة  واضرار  مستعصية  وامراض  مزمنة  مشكالت  في  البالد  فاقحم 

وال يمكن واالمنية    االقتصادية واالجتماعية والسياسيةالدينية و كافة المناحي  
بسهولة   مسكونا  اصالحها  السوداني  المجتمع  والخ  ل  بالعِّ   فاصبح  ل  ل  ل 

 .  ي وقت مضىأ اكثر من المزمنة فات واالمراض واآل
االسالمويين  إن            ال كان  عهد  استحكام  الخانِّ عهد  التي  زمات  قة 

تعاطى   فقد  واذلتهم.  وامرضتهم  الناس  االزمات  افقرت  مع  االسالمويون 
واالنجاز والعمل  المصداقية  بمنطق  وليس  الشعار  المشكالت   بعقلية  وحل 

العقيم حكمهم  نظام  من  يحصدوا الناتجة  ولم  امامهم  المشكالت  فتراكمت   .
في كل مناحي الحياة   والمتتالية  سوى االخفاقات المتالحقة والهزائم المتوالية 

تعم   نتيجة  وقهالعامة  تهميش  وضرب  ار  دهم  المنتجةاللناس  في    نشاطات 
المزي  المجتمع فاسالميتهم  ال.  السيئة  االوضاع  فاقمت  وهذا    تتراكم تي  فة 

فا  يتوقعوه.  لم  بما  فيه  اصطدموا  الذي  بالواقع  جهلهم  صبحت  يثبت 
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ف وتضرب مختلف اوجه الحياة  لمشكالت مزمنة ومتالحقة ومتفاقمة تعصِّ ا
خالق السودان  جديدة    ةفي  وازمات  لأمشكالت  خطورة  اخوان  كثر  ن 

نتجوا االزمات تلو أروا بصورة احادية وحاولوا طمس الحقائق ف الشياطين فك  
المآزق  تلو  والمآزق  وهكذا االزمات  القو    .  الدين آ   متأسلمون ض  بعث  فاق 

وقِّ  السودان.ي  الحقيقي  في  السامية  االسلمة  مه  فكرة  رفعوها  واصبحت    التي 
م  وبد    فاشال    ا  مشروع مجرد  كانت  بل  خاوية  شعاراتهم  هشة ل  ط  ت  قات 

و   النها  مضلِّ لة  فهما  لِّ وتهويمات  تملك  ال  عقول  من  لالسالم   صحيحا    دت 
ومن ثم   وال  أمن فهم االسالم الصحيح   بدال  . فوفاقد الشيء ال يعطيهاالصيل  

الصحيحةإ االسلمة  آليات  الضالون    للمجتمع  يجاد  المتأسلمون  ن أ حاول 
فمثل    الخاصة بهم والنابعة من فهمهم المزيف للدين.  سلمةنوا آليات اليكو ِّ 

الدين   من  يعرفوا  لم  النهم  واالخفاق  الفشل  مآله  النهج  ولم إال  إهذا  سمه 
دينا  أيدركوا   ق    ن  اعتر له  ما  اعتراه  قد  عام  وخمسمائة  االلف    الديان ى  رابة 
للا   الخرى  النبي    تعاىل  لن  امر  وآلهقد  عليه  اهلل  ُكنإُت ﴿يقول  ن  أ   صلى  َما 

ُسلِ  ِمنَ  ابِدإعً  الق  و    ﴾الر  وال  المقدرة  المتأسلمين  يملك  النظر  ال  فيما  درة على 
ل الدين  ليس  اعترى  نهجهم  وال  ن  للديني  الصحيح  بالمعنى  دين فكري 

مشروعا  وال مشروعهم  كان  فقد  ومجرد  دينيا    فكر.  تقوى  غير  من   ا  من 
يقد ِّ  ولم  الصالح  والعمل  من االخالق  ينتجه  وما  السيء  سوى  للمجتمع  م 

 االسوأ.  
ن سيطر أعد  لقد مأل اخوان الشياطين البالد بالشعوذة والفوضى ب          

والمعرفة الفقه  اميَ   ،ادعياء  على  عقل  ذي  كل  يشهد  الفقهية  تِّ الذين  هم 
ال الفكريةوسذاجتهم  وبالدتهم  وكانوا    ،عقدية  المنبر  الجهل  على  اصحاب 

المعَلب  بالمركَ  المشبوهة  والغباء  عقائديين والشهادات  الهوتيين  فكهنتم   .
عن    ةل  عطَ م معرفي  ي  أعقولهم  دينيين إلوا  فتحوَ   حقيقيانتاج  لصوص  لى 
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بمنطق أبمزوراتهم وهم    ن ينعقو  الدين  تعاملوا مع  وينتهكها.  يهدرها  ول من 
لى ليل وواقعه إالثبات والجمود فانتجوا مآزق مركبة احالوا بها نهار المجتمع  

ي  إ المدبورة كانت عقول مفلسة د  ن ع  طاق للى جحيم ال  الكهنة وحميرهم  ة 
من محروسة بسالح  كر خاوي ومنطق بليد وتصرفات معتوهة  فِّ وفقه اعوج و 

الشمبانزي االراغوسي ال في الرقص  إ ال يتميزون  لكنهم  قادة و انفسهم  يسمون  
رجولة   بظاهر  المغلفة  والميوعة  والنفاق  الفشل  ايقاع  عقما   على  تحتضن 

والتحدث ببالهة تنم عن انفصال اللسان عن العقل المتسم با   متكامال  ومرك  
عون فتساقطت مشاريعهم قل بكثير عما يدَ أ  حالة الخطاب فكانوا جميعا  بض

ع ا دفتظاهرون باللى قاع الحضيض القضايا التي كانوا يإالبلهاء وتراجعت  
عنها وبذلك ظهر فشلهم ونفاقهم وازدواجية تركيبتهم النفسية فغمسوا المجتمع  

االمني  باإلفالس  تنضح  فوضى  واالنعدام  في  المعيشي  الخدماتي    والفقر 
ل و  الشعوب    ومفلسا    بائسا    كاريكاتوريا    واقعا    لبالداقاموا  ضحك كل  من يثير 

في قطيع    اعالمهم يستخف بالناس ويرغب في ابقائهم فردا  وقد ظل  حولنا.  
  رفع ف  والنياشين المزي فة اصحاب الدبابير  ابناء الحمير  يقوده عدد من الحمير  

التضليلي   وافالسها  اعالمهم  خوائها  فرط  من  مصداقيتها  فقدت  شعارات 
كهنة جهالء  لصوص و ت تخدم  وانتهاكها من جانب الناعقين بها لنها كان 

ب بغال  حماية  عسكريةتحت  يفلحوا  نياشين  فلم  سوى جميعا   .  شيء  في 
وتقسيمه إلى مجموعات تنعق   فهصناعة عجز واعاقة الشعب السوداني وتخل  

تفهمه فيه شيئاو   بالدين وال  تفقه  بالسياسة وال  نتاج كان  ذلك    ل وك   .تتهاتر 
الظالم.   الحكم االخواني  المشاركين في  بين اجنحة  اسم تق  حيثمحاصصة 

والوهابيين المتأسلمين  االخوان   والتيميين  الحنابلة  اتباع  من  وحلفاءهم 
على  االغبياء   االدوار  وتبادلوا  والجاهلة  العمياء  البشرية  والقطعان  النفوذ 

على   مايزعمون  حقيقةأاحتكار  تكن  لكنه  نه  لم  كما  ا  الم رك ب.  الزيف  إال 
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استغ  أسوأ  واستغلوها  الوظائف  المنافقون  االخوان  كما  اللاحتكر  احتل  . 
الواحد من كهنتهم العديد من الوظائف وحصد المداخيل بالعمالت الصعبة 

االخوان   نأ. فرغم  والمرض والجهل  بينما الشعب قابع في قاع الفقر والعوز 
والوهابيينالمتأسلمين   والتيميين  الحنابلة  اتباع  من  هم   وحلفاءهم   االغبياء 

تضاد   االأ  ال  إتاريخي  على  تبادلوا  حتى  نهم  والتضليلية  االلهائية  دوار 
وييحتكروا   المتخل ِّ   وا سيطر الناس  القطيع  التربوي  ف  على  الفاقد  وخاصة 

بعد   االسوأ  على  ن  أفانتجوا  التعتيم  التأويل  أ واصلوا  النبي ؛  الطاهرهل  عرتة 
امجعني عليهم  اهلل  الناس    ،صلوات  عقول  عن  تغييبهم  في  ومواصلة  وتالعبوا 

وق البي ِّن  ب بوا  لَ النص  وآمنوا  بها  وسلَ والمفبركات  الموضوعات  المور  موا 
السلف  أوعبدوا   ومهالك  التلف  قاويل  خسائر  الناس  على  نهجهم  فارتد 

ب الذي هو نتاج التشبيح رعِّ وكوارث فكان المآل على هذا النحو البائس والم  
التيمي   الحنبلي  االخواني  قاد  الوهابي  والتهويم  كل  إالذي  الضالل  ذلك  لى 

والظلم   العجزو واالستبغال  والتيه  واالستحمار   واالحباط  واالخفاق  والتردي 
ي    والقهر واالستالب. ذلك  العقائدية لالخوان برِّ وكل  المدرسة  ز مدى سقوط 

تالمتأسلمين   الماهى  ومن  المفلس    سلفيالو   هابيالو و الحنبلي    خطمعهم من 
االمر  مرتزق وال حقيقة  ففي  أ.  القول  للسودان  ن  يمكن  االخوان  كان حكم 

التاريخ اكاذيب  كل  بغباء وبالهة    شرب شعب  ضد  لتاريخ  من جانب ا  ا  انتقام 
وسرحياته وتيمياته ووهابياته وخالدياته ومعاوياته  قحافياته وصهاكياته  ى  وتول  

منهج   الجدد  من خالل المتأسلمين  تعاىل ترهاته وتضليالته فاذاقه للا  صَدق  و 
رموز المتأسلمين القدامى من  من  ى عليهم  َض ر وت  مسهوقدَ   متوالهمن  م   ا  بعض 

الذين   والفلتويين والناكثين والخائنين  االنقالبيين والزائغين والضالليين   التاريخ 
ا الحقيقيينلخانوا  الدين  واهل  االلهي  أويجب  .  دين  االنتقام  هذا  يفسح  ن 

ليالمجال   الناس  االكاذيب  امام  من  انفسهم  ويحرروا  نومهم  من  صحوا 
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داركوا ما كانوا مضللين روا ويتنوا ويتدب  مع  تفيها وي  التي هم غارقون التاريخية  
هله أ وابعد الحق و والمنافقين رموزا     فيه من زيف تاريخي جعل المزيف دينا  

يرش   ال  حتى  الناس  الناس  عن  القويم.إد  الطريق  خلفيتهم   لى  من  فكجزء 
فقد استخدم االخوان التاريخ المزيف ليخاطبوا روح الحنبلية الحركية المقيتة  

وبسبب  السودانيين ال .  التاريخ    مواعجهل  مع    الجهلة  تجاوبفقد  بحقائق 
االخوان    ة فالمزي  والوهابية  االخوان  دعايات   الناس  والسلفية  فقاد  لى  إ واقع 

اقطاب   صنعه  الذي  للواقع  مشابه  التاريخ  ورموز  واقع  المنقلب  ذلك 
انحرافاته و التاريخ  ذلك  واقع  و بعاد  ال  مدركا  الشعب  لم يكن  حيث    . المنحرفو 

عقلى  ل فراغ  مقابل  في  قوية  كانت  واالعالمية  والتعليمية  الدعائية  اآللة  ن 
المجتمع.  ديعق  جهل  و  في  نج   يسود  في  حلذلك  ادواتهم  حقن مواصلة  ت 

حيث تعج كتب الدين في المدارس بوابل    .والتضليل  الناس بالكذب والتزوير
يؤله   الذي  الكذب  و كل  من  بل  المنحرفين  الكتب    تحدثتالصحابة  تلك 

بت  عن  الصفراء اكثر من  المنافقين والمنقلبين  لمجيد  اهلل لنبي  تمجيدها  صلى 
   الرسالة.نبياء  وكأن اولئك الصحابة المنحرفون هم ا  عليه وآله

يحدث  ذلككل  و           االخوان  لن    كان  االصول    حنبليكان  مشروع 
لكنه و   واحد  ونبعهم  تيمية والوهابية الن اصلهمالمع  تماهى  و   الفروع  حركيو 

  ل  وائتلف مع كل خبيث وارهابي موا  بقدرة قادر    حركيا  مشروعا   ى نفسه  سم  
من اجل    لهما  وموزع  التاريخية    كللكوارث والمهالِّ   ع  صن ِّ م  للطغاة والدمويين و 

. ؛ هيكل تضليل الناس وإبعادهم عن الدين االصيلبناء هيكله المزي فإتمام  
مهندسا   ترابيهم  كان  الفاشل.    وقد  المشروع  يدرك  لذلك  الترابي  ولم  المقبور 

حقيقة  أ المتأسلمين  تباعه من  او  تغاضوا عن  لكنهم  كانوا مدركين   ة ي أن  أو 
المبتدعة و فقه المذاهب  أ ايدولوجية دينية تجعل مرجعيتها المذهب الحنبلي  

انها سنية   تدعي  بدين للا  نها  فإالتي  لها  اعادة نها  أو   اىل تعال عالقة  بصدد 
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 اذا ظلوا وسيعانون منها حديثا    انتاج الكوارث التي عانى منها الناس قديما  
يعمهون  المنابر االعالمية  فقد إحتل  .  في ضاللهم  التضليل  لة المضل ِّ كهنة 
الضرارية   كذِّ الضالة  والمساجد  يستفرغوا  الخاوية النتن  هم  ب  لكي  العقول  في 

ويصادروا حرية التفكير والنقد والتحليل واالستنتاج الحر القائم  يهاويختموا عل
التحقيق   باب    اوهكذا حاولو الم وث ق  والدليل  ي  مل الععلى  الحق جاهدين سد 

والحقيقة.  و  االطروحات  المعرفة  في  منغمسين  الشياطين  اخوان  واصبح 
 نشاريةة الميو ويسبحون بحمد ملوك المنظومة الحنبلية الدمالتيمية والوهابية  

التي استعبدت جيش البالد وحولتهم  الدموية  التبعية للدوائر االقليمية  وا  انتجف
يحاربون  إ الذين  المرتزقة  من  شلة  الصهيوامريكية إلى  االجندة  جانب  لى 

 وهكذا لم يحسن  . الضالة والمنحرفة  و االقليمية المنشارية الدمويةأالطامعة  
الشياطين   الشعارات  اخوان  بين  التخبط  تتظاهر   والعناوينسوى  التي 

للجمود   وتخضع  الرجعية  بالحركية  الوهابية  مع  االسالمويين  لى  إ فتحول 
 .  والمعاناة لشعوب المنطقة كافة مصنع النتاج الفتن والدماء 

 وا ن كانأ مع الغرب الرأسمالي بعد  االخوان المتأسلمين ف  تحال  كما و           
لى  إ وا  لكسب الجماهير وتحو  و وتضليل  غش  ه في الماضي من اجل  ونينتقد

الغربية داة  أ المصالح  تخدم  التي  االرهابية  المنظمات  لتجنيد  للغرب 
صبح االسالمويون يتعلقون بما  أ نه عندما فاجأتهم التقلبات  أوالصهيونية بل  

ليبرالية شعارات  من  الماضي  في  يرفضونه    بها   ينعقون اصبحوا  و بل    كانوا 
مكانا    لفظتهملهم  ليجدوا  قلوب  ف.  بتقزز  في  الحقيقة،  الغرب  في  استغل  قد 

المجتمع  الجهل  في  اطنابه  العربيةالضارب  المعرفي    ات  والعلمي  والفقر 
الوهابية  لتحريك  استغالل  اقصى  العقائدي  والتحجر  الوجودي  والمأزق 

وفقا  الدموية   المنافقين  االسالمويون أبعد  اتهما  لمرجعي   واالخوان  تظاهر  ن 
فترات قبل وصول للوهابية في  للحكم   بالعداوة  ذل  .االسالمويون  يكن  ك ولم 
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المجتمع ليتجه  لال  إ الوهابية في  أليهم  إما  إتحريك وتمويج  و ضدهم لتعمل 
تمت   وهكذا  الرزمة  باقي  في  القوميون  ويعمل  لالسالمويين  المعادي  الجزء 

ت التي  الماسونية  الدوات  من  ليكونوا  المنافقين  اإلخوان  على  تعبئة  سيطر 
لت  الجاهل  الشارع   الغربية  ب  ق  وتجهيزه  االجندة  لها بل  ل  خالل    والخضوع  من 

 . و يساريةأو قومية  أو اخوانية  أ االنتماء الحد ادواتها المشبوهة من وهابية  
لوا  مع القوميين و حتى    ،بإيعاز من الغرب  ،يون و االسالمجلس  و بل   معهم عمِّ

قادها  مشبوهة  صورية  و تهريجية  عربية وإسالمية وقومية  من خالل مؤتمرات  
الجندة التر المقبور  و الهالك   واالسالمي  العربي  العالم  تجهيز  اجل  من  ابي 
با   روا  وصفقات القرن وقد صو  في العراق وسوريا  الغرب   اجتماعاتهم تلك كذِّ

اال أب ضد  ال نها  الحديثغربستعمار  من    ي  بايعاز  الحقيقة  في  كانت  بينما 
ذلك   والدليل على  واالسالمويين هو  الغرب  القوميين  بين  الالحق  االئتالف 

عامة   من  خالفهم  من  مواجهة  وفي  مجتمعاتهم  مواجهة  في  والوهابية 
سمى  ن ما ت  إ. وعليه فواليمن  العراق وسورياإيران اإلسالمية و المسلمين في  

وغيرهب الغرب  في  الظاهرية  الترابي  سوى   اخاطبات  الحقيقة  في  تكن  لم 
الغربر  مبك ِّ تنسيق   الوهابية   بين  مع  االندماج  اجل  من  واالسالمويين 
االوسط   العربية  والقومية الشرق  في  الصهيوامريكي  للمشروع  التجهيز  في 

ليفي    ظهور  والدليل على ذلك ليبيا  الصهيوني بيرنارد  مع االسالمويين في 
وكذلك والعراق  امثال    وسوريا  مع  المقبور  اجتماعات  مكين  المنافق جون 

بين  االمني  والتنسيق  المنافق  السياسي  االسالم  رموز  من  وغيره  الغنوشي 
الخ المتحدة االمريكية  حكومة االسالمويين في  ن مقتل  إبل  رطوم والواليات 

ف  السودان  شرق  في  الفلسطينيين  ي ست بع د  إبعض  ال  من  أنه  جزءا   كان  نه 
ومن التنسيق االمني بين االسالمويين في الخرطوم والدوائر الصيهوامريكية  

والقومية الوهابية  مع  االسالمويين  وقوف  ضد    العربية  ثم  واحد  خندق  في 
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االسالمية ي سوريا وضد سيطرة الشيعة في بغداد وضد ايران  نظام الحكم ف
اليمن في  للا  انصار  لبنان  وضد  في  للا  حزب  االحداث  وضد  هذه  فكل   .

بين   المسبق  التنسيق  االكبر  تثبت  والشيطان  الشياطين  وحلفاءه  اخوان 
اتباع   ؛والقومية العربيةالمنشارية  في الشرق االوسط من الوهابية  المنبطحين  

ف ر،  جرذا نشاءهم إو لم يتم  ألم يخرجوا    ؛كالوهابية هم  ن االسالمويين  أو ن الح 
الخريطة ال  إ رسم  اعادة  اجل  من  المنطقة  في  الغربية  االجندة  لخدمة   

القرن  بصفقة  يسمى  ما  لصالح  المنطقة  في  تلك إ و   الجيوسياسية  عطاء 
واضطهادها شعوبهم  حكم  في  والمتمثل  الفتات  المحلية  وذبحها    االدوات 

دماءها.  ومص  قتل    واستغاللها  على  والغرب  امريكا  سكتت  ولذلك 
على  ومن ثم سكوت الغرب    االسالمويين للمتظاهرين السلميين في السودان

الجمهوري  للقصر  االسالمويين  عساكر  على  دخول  واضح  دليل  وهذا   .
يع   ولم  الغربية  لالجندة  االسالمويين  مقدمة  عمالة  في  االسالمويين  د 

بل للغرب  اعادة    اصبحوا   المهاجمين  حركة  في  معه  وترسيخ مؤتلفين   نشر 
الذي    االستعمار يالجديد  أن  االسالمي  ثجيحاول  العالم  صدر  على  منذ م 

و إنتهاء   الثانية  العالمية  الحديث  طسلَ قد  الحرب  ة  القوميالنزعة    االستعمار 
والليبرالي ال  ةوالوهابية  باديء  في  العرب  المجال  على  افسح  ذلك  وبعد  مر 

االستعمار   كيكة  من  نصيب  القتطاع  في  الحديث  لالسالمويون  المطبوخة 
ر  وبالفعل  الطغمة    أينابالدهم  جرائم  عن  الغرب  الحاكمة  االخوانية  تغاضي 

في   لالسالمويين  المدمرة  المشاركة  عن  طرفه  الغرب  وغض  الخرطوم  في 
الحكومة في تونس والسماح لالسالمويين لمشاركات صورية في البرلمانات  

الزنداني  والكويتية  االردنية   ونشاطات  والموريتانية  في المشبوهة  والمغربية 
بر  الوهابية  اليمن  المتقمواليهعاية  لالسالم  ودية  هذه صة  دعم  وضمان 

اجل   من  خليجيين  بداعمين  االسالموية  اجنحة مواصلة  االجسام  تكسير 
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والحيلولة دون نشوء وعي ديني حقيقي يعرف الدين   اليسار في العالم العربي 
من مآالت    ستعماريةاالبعض الدوائر    تفتخو  مع ذلك  لكن    .وأهله  الصيل 

لى السلطة في الجزائر ومصر وعدم اطمئنانهم لنتائج إوصول االسالمويين  
  عندما  أن الدوائر االستعمارية قد رأت أنه  خاصةعلى المدى الطويل  ذلك  
االسالمويين  اكتش نفاق  الناس  ينتق  وعمالتهما  الوهابيةو ف  لى  إلون  بدأوا 

الأهل البيت    مدرسة  ذلك انقلبوا عليهم واشبعوا االسالمويين قتال  ول  سالمعليهم 
وسجنا   الجزائر  مصر    في  سابقا  في  حدث  في  من    كما  لبرامجهم  تفشيل 

ر قِّ . وسيأتي الوقت الذي ت  وغيرها  وموريتانيا   الردن والمغرب واليمنالكويت و 
عه صنَ  ن االخوان المنافقين كانوا جسما  أ الحاكمة وائر الغربية والعربيةفيه الد

 الهداف جيوسياسية في جوهرها استعمارية. الماسوني االستعمار 
حضان أ ورغم محاوالت ارتماء االخوان المتأسلمين في السودان في            

إالدوائر االستعمارية   الدول  أ  ال  الدولية  اصبح ف   .كالصيننهم خسروا بعض 
بل   حقيقيين  اصدقاء  دون  من  السودان  في  احاطتهم  و االسالمويون  تمت 

راق رخيصة تتجسد و لى اإل االسالمويون  بأعداء علنيين وكامنين لذلك تحو  
بالكرسي المقيت  في العمالة واالرتزاق لكل من يدفع لهم ليطيل عهد تشبثهم  

لى اليمن في حرب ال إارسلوا ابناء السودان  . ولذلك  الذي تزحزح من تحتهم
االيمان   ارضي حرب قذرة فرضوها على  وهفيها وال جمل  للسودانيين  ناقة  

اليمن   خاللفي  الوهابي    من  من االو االئتالف  ترتيبه  تم  الذي   ذ خواني 
لى هذه المرحلة المتأخرة التي يحاول  إالتسعينات من القرن العشرين لتصل  

والوهابي   االخواني  الجسمان  من أفيها  ولو  حتى  الحياة  قيد  على  يبقيا  ن 
في    الطفال بصفة خاصة والمدنيين بصفة عامةالعسكري ل  خالل استهداف 

. ابية والتيمية ال اخالق لهمن االخوان المنافقين والوهل  يةاخالق  غيرحرب  
تو  قوة  قد  االكثر  السودانيين  االسالمويين  استدراج  العالم  تنظيميا  م  في 
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لى فخ حرب خاسرة وذلك إالسودان بيد من حديد    ااالسالمي والذين حكمو 
عندما   الغرب  الوقت  أيالن  وينتقم ل المناسب  تي  واالخوان  الوهابية  يحاسب 

مست ن  أيريد  فإنه  منهما   له  موثَ إ مسك  يكون  حتى  جرامي  لى  إهما  يركم ق 
ويجعله  مابعضه  كان  م البعض  خبر  ببعيد  .في  ذلك  نرى   .وليس  اذ 

المنظوم عن  يده  الغرب  رفع  الجزيرة    اتارهاصات  في  الحاكمة  البربرية 
و  اليمن  القذرة ضد  الوحشية  الحرب  تلك  تقود  والتي  تتم مطاردة سالمحمدية 

ليومحاكمة   فيها. وفي هذه   م شعِّ ارتزق عندهم وشاركهم  الحرب ومن  تلك 
بل   فقط  الجناة  ادانة  تتم  لن  شعوبا  أالعلمية  وسيجعل    يضا  باكملها 

ارتزا ثمن  يدفع  السودان  الذي  االسالمويون  في  أقهم  البقاء  خالله  من  رادوا 
البالد مصائر   اسيورثو نهم  أ  ال  إ  وال  أ ن ذلك سيرتد عليهم  أ. وبالرغم من  الحكم

وسيجعلونها لقمة سائغة للمتربصين من الفراعنة الجدد   بائسة ومآالت مدمرة
من    وغيرهم مع  تحالفات  ظلهم في  كتائب  قيادات  من  القصر  إلى  تسلل 

اصب  .المجرمة اختصاصيوهكذا  االسالمويين  الكوارث  و ح  صناعة  في  ن 
واالستقرار والعمران  البالد  عرضة    وتخريب  الشعب  جعل  خالل  من 

بدا  أ للبالد والعباد    االسالمويون نفعا    ذ لم يسدِّ إ.  النتقامات من خارج الحدود
 .غير مسبوقا   ضررا    هما بل الحقوا ب

لم يحسن ش  سابقا  كما ذكرنا  و           الشياطين  سوى   يئا  فإن عهد اخوان 
 ه. يل ي تقديسه. فالشعار االسالموي قد تم انتهاكه على يد حامِّ عِّ انتهاك ما يدَ 

سقوطا   سقطوا  ذلك   يا  مدوِّ   فقد  على  وتشهد  والمبادئ  القيم  امتحان  في 
كانوا سلميين الشوارع حتى ولو  المتظاهرين في  بل حتى ولو    بربريتهم مع 

القوة الغاشمة في البقاء في  المتأسلمين  خوان  ن استعمال االأإذ  .  كانوا اطفاال  
مشروعهم   افالس  عكس  انما  ما الحكم  كل  من  العقل    المتأسلم  يخاطب 

سلوك إذ أن    لنهم ال يرشدون!  والضمير والوجدانواالخالق    والرشد   والحكمة
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االخوان   ظلهم  المتأسلمين  شبيحة  هو  البربرية  وكتائب  سلوك  ال  إما  أبناء  
خارج القانون ويعذبون االبرياء الناس  يقتلون  وذريات العاهرات الذين  الحرام  

والذين لهم حقوق شرعية يطالبون بها وال يجب التعامل معهم بتلك البربرية 
السلمي.  القاتلة   االحتجاج  جانب  جانبوا  ولو  االخوان   ركنن  أفبعد  حتى 

اختاروا التنكيل والقتل لمن يخالف   فإنهم النهب والسلب  المنافقين لعقود من  
الطغياني الناهب  االفقاري   نهجهم  الحضاري  .  اللصوصوي  فالمشروع 

ط والفساد والنهب والصراع د القهر واالستبداد والتسل  متأسلمين قد ولَ خوان اللل
البالد  .  واالقتتال أطراف  من  احتاللها  يتم  السودانية  االراضي  فقد فبينما 

ونتاجات  سترجل  ا من  مضاجع  المجرمون  وميليشياته الحرام  النظام  شبيحة 
الجامعات   طالب  و على  قنصا   السلميين    واذالال    وتنكيال    قتال  والمتظاهرين 

يفكر سفَ أدون   الخرطوم  ن  الدماء في  التي    فياكو  البالد  استرجاع أطراف 
جزءا   بالد    اصبحت  يفكرخرى أمن  لم  التضحية المنافقون  االخوان    .  في 

السود االراضي  واراضيها  السترجاع  البالد  وسالمة  سيادة  الن  المحتلة  انية 
اليامووحدتها   من  يوم  في  همهم  تكن  هو  كابل    .لم  الساسي  همهم  ن 

الع   النساء  ل  ز  مواجهة  بالمحتجين والشيوخ  وضرب  والتنكيل  البرياء  وقتل 
البالد  السلميين نهب  االخوان  ومواصلة  قتل  فقد  الشعب  المنافقين  .  من 
أكثر مما قتل المستعمر وقد جعلوا    سابق اصرار وترصدحقدا  وب  السوداني

داخليا   نازحين  السودانيين  من  كما  وخارجيا    الكثير  حياء  و نهم  أ.  دون  من 
ال  اقو سَ ن الطاغوتية  مع  السودانيين نظمة  المعارضين  التي تشبههم العتقال 

مأسورين   لنهم إ واستجالبهم  فقط  العذاب  سوء  ليسوموهم  الخرطوم  لى 
اللصوص   بالنقد ضد سياسات  الحرام؛  والمجرمين  صدحوا   الحاكمينوأبناء 

 .في الخرطوم
الم          االخوان  كان  مطمئنيلمتأسفلو  لما  إن  ين  برنامجهم  نجاعة  لى 
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لوا من خالل النظام النيابي  على النظام التداولي للسلطة بل لعمِّ  انقلبوا اصال  
لو كان في حتى يقدموا للناس احسن ما في جعبتهم    سائدا  سيكون  الذي كان  

مفيدا    مجعبته يعلمون    .شيئا   كانوا  يملكون شيئا  ألكنهم  ال  سوى كوامن   نهم 
المنظموالسرقة  اللصوصية   النيابي  لذلك    والنهب  النظام  على  الذي  انقلبوا 

ورائحة   البنادق ليتفرغوا للنهب والسطو والسلب والنهب تحت فوهة    كان سائدا  
ا إفوهكذا    .البارود االخوانن  قوَ   المتأسلمين   يدولوجية  تداول قد  نظام  ضت 

أسيس نمية والتناء والتل البِّ ع  كم لكنها فشلت في فِّ السلطة واستولت على الح  
على   دليل  يملكو أوهذا  لم  ي    انهم  ولم  ما  حسِّ رؤية  تدبير  من  نوا  ايديهم  في 

فشل  وهكذا  ن السلطة حق للناس وليس حق من هو عليها.  حقوق الناس ل 
البالد  االخوان   حكم  ذلك  في  بعد  السلطة  في  يبقوا  التضليل  ال  إ ولم  عبر   

والتنكيل  والخداع والكذب   تناقضا  والقتل  تتناقض  مع    كبيرا    وكلها خصائص 
رس   منافقة  طوباوية  شعارات  من  رفعوها  ما  كلكل  الظلم   خت  اشكال 
واالستعباد   واالستغالل  والسيطرة  والقهر  المنظم واالستبداد  والسطو  والفساد 

في التضخم واالفالس   ،الشياطين  اخوان  ، حتى بعد اقتالعاغرق البالد  ذيال
 والفشل المريع في كل مناحي الحياة. والفقر 

االسالموي          اغرق  وجهادية و لقد  سياسية  تهويمات  في  المجتمع  ن 
بها  حو   الال  أمثال من  قطابهم  ألوا  فكره  مقبور  ضحالة  رغم  مفك ِّ إترابي  ر  لى 

الحكم  اعتبروا  و  في  فشله  رغم  رغم  فِّ طرحه  مجرد  أكرا   نرجسي  نه  طرح 
راجع نفسه رغم ما أوصل  ال يعترف بالفشل وال ي  و وبليد  مستكبر ومتغطرس  

السلطة إ واحتكار  الذات  تأليه  عين  هو  وهذا  مقيم.  خزي  من  البالد  ليه 
حتى  ن  و السودان. فاالسالمويخر وارهابه ولم نر مثله في تاريخ  واقصاء اآل

داخل نظامهم  ظاهروا باالختالف  وت  وا بفشلهم الذريع في الحكمر  قِّ ي  اآلن لم  
ن على مفاصل الحكم بكل ابعاده يسيطر كانوا م  جميعا  نهم  أرغم    الذي انشأوه
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النظر عما  والمنية  االقتصادية والعسكرية   التمكين النفسهم بصرف  بهدف 
ود خراب  من  بالبالد  وسلب  مارفعلوه  البالد ونهب  امتالك  من  فبالرغم   .

ال بالطريقة التي تتم إلم يحسنوا ادارتها  اخوان الشياطين    ال انإلموارد هائلة  
لى جيوب الجهاز الحاكم  إمن خاللها سرقتها ونهبها وتمت عملية تسريبها  

في   تمركزت  مأساوي  فالخارج  التي  اقتصادي  واقع  في  البالد  مليء  غرقت 
واالخفاقب المزمنة  المساءلة  الكوارث  غياب  يحميها  التي  المتراكمة  ات 

االسالمويين   حكم  ليقود  انتجت  إالسودان  والمحاسبة  فاشلة  نهايات  لى 
حكم   اصبح  فقد  والدولية.  االقليمية  للدوائر  والتبعية  والتسلط  والفقر  التخلف 

عنوانا   السودان  في  المشاريع    االسالمويين  ال و المنافقة  لفشل  نهيار رمزا  
لى  إرغم طول مناضلة االسالمويين للوصول  الكاذبة  االدعاءات  و الدعوات  

قة ا ار نهم وبسرعة افتقدوا المشروعية رغم تشبثهم بها عبر  أ  ال  إليه إما وصلوا  
  اعا  نَ فاصبحوا ص  بالصادحين بالحق  والتنكيل  والقتل الجماعي  الدماء البريئة  

وجزءا   للسودان  الوجودية  حك  للمشكلة  لقد  السودان منها.  االسالمويون  م 
استع استحواذية  ببعقلية  ونزعة  استبعادية  ادية  ومنهجية وإقصائية  ودوافع 

تسل   فانتجوا  و   طا  عقيمة  والفقر ما   قاتِّ   شموليا    مشروعا  مقيتا   بالعنف  ينضح 
والمظالم والمفاسد  العنصرية  والنزاعات  االسالمويون   .والتخلف  وانغمس 

الح مناحي  كل  في  فشلهم  خالل  يبررون  من  وموتورة  نرجسية  بطريقة  ياة 
احتكار االعالم واحتقار الناس بكيل انواع االساءات والتنقيص لشعب افقروه 

جاهال   وجعلوه  به  ذلك بالكوارث    ومحاطا    ومظلوما    وعاجزا    واستخفوا  ومع 
وكوارث  حم ِّ ي   ومحن  اخفاقات  من  االسالمويون  افتعله  عما  المسؤولية  لونه 

 كل مناحي الحياة.   في وفشل ذريع يضرب اطنابه 
البالد  ذي  الفالواقع            في  االخوان  جس  ساد  فجور  المتأسلمين  د 

بتسخير غريزة أو امرأة يمتطونها  جل دنيا يصيبونها  أوتكالبهم وشراستهم من  
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لم يخلو مكان من البالد من جوع والسيطرة فيمنة واالستيالء  القوة وارادة اله
وكل ذلك كان من    كةهلِّ فعال م  أو  أبة  ع مخر ِّ و صنائِّ أو سفك دماء  أ و قتل  أ

الناس فيما    اخدعو المتأسلمون قد  فاالخوان    .وبنات أفكارهم المريضة  انتاجهم 
شعارات   من  ت  زائفةرفعوها  حضارية  أصيلية  أومشاريع  ال   نهمل كاذبة  و 
ال هذه  مثل  ليسوا  ل و حمال  يطيقون  غرائزهم  ال  إنهم  سيطرة  تحت  البهيمية  

المجتمع  الجامحة   وقع  وقد  الدونية  الدنيوية  بالحقيقة ورغباتهم  جهله  نتيجة 
 اقوالهم سحر  و الكاذبة  ادعاءاتهم  هاويات  و   الزائفةالدينية    في افخاخ شعاراتهم

و ممارساتهم  سوء  و الشاذة  رغباتهم  دناءة  و   الممجوجة واقعهم وبال  الوخيمة 
است  المخزي   ان  نراه هلِّ بعد  ما  حسب  المواقف  زيف  وانكشف  الشعارات  كت 

الذي نهل  المنافق  من الوقائع الصارخة والنهايات الفاشلة للمشروع االخواني  
ك   السقيفة  نهج  و ذِّ من  الصنمين  به  و من  امتضليله  فكانت  تبعهما  من  تزييفه 

لها طريقتها المعاصرة  انواع    التجديدية  سقيفتهم  جديدة الخاصة في صناعة 
لذلك فانهم والفساد واالفساد  الخلل والعجز والشلل  االنحراف والتحريف و من  

ي التي  القضايا  خسارة  سوى  يحسنوا  باللم  وانتهاك   اعدفتظاهرون  عنها 
فتحو   رفعوها  التي  الخادعة إلوا  الشعارات  تصوراتهم  بسبب  اوهام  بائعي  لى 

لشيء بعين الحقيقة بل  فة التي لم تنظر  ومناهجهم القاصرة وشعاراتهم المزي  
وهكذا اصبحت مشاكل المجتمع نابعة من نزواتهم واهواءهم    . بعين التضليل

في مخادع كأنها    تهم بالتي انتجوالمذرة  النطف القذرة    كانت تكمن فيوكأنها  
تنتظر  وعاهرة  داعرة   جماهير  هناك  تعد  لم  المتأسلمون أ ولهذا  لها  يأتي  ن 

ونفسياتهم المنحرفة   المنحط  خواءهم الروحيالنجس و   اصلهمبدين النها تعلم  
الفاسدة. تسجيالت    وتوجهاتهم  إلى  الناقد  العقل  صاحب  يستمع  وعندما 

قل  أاالخوان المتأسلمون كانوا    قيادات ن  فإنه يدرك أويقرأ كتبه البليدة  الترابي  
بكثير   ة  سانجو   جهال  و   ا  خبثو   وبالدة    بالهة  اكثر  و بكثير مما كانوا يدعون    شأنا  
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تتجافى جنوبهم عن الطهر ي درِّك العاقل أنهم  حتسب بل  ي  الجمهور  نامما ك
 والطامةالعظمى  والعفة والفضيلة والعلم حتى اصبح عهدهم عهد المصيبة  

 .والخزي المقيم والوبال المقيت الكبرى 
نحو مزيد من االخوانية  الطغمة    ظلتلذلك  و           البالد  تقود  الحاكمة 

والخراب والتدهور  إذ    التأزم  الحياة.  مناحي  كل  تجربفي  االخوان ان  ة 
 حقيقة    وكارثة    ا  وخيم  ووباال    ا  محض  ا  ر شكانت  المتأسلمين في حكم السودان  

على الشعب السوداني الذي لم يشهد مثل هذا العهد ال قبل االسالم وال بعده 
   .بدلى الإم تهداباو وتمكيناتهم  من جذورهمبعد اقتالعهم  ولن يشهد مثيله 

اإ          نظام  السودان    الشياطين  خوانن  ت في  له.   ا  ائهاصبح  وجهة  ال 
الكيدي  حيث   سدها  في  اثيوبيا  لمصر  ساند  نظام االبتزازي  ادرك  وعندما 

الخرطوم  المنافق  االخوان   من أفي  اكثر  يكن  لم  برمته  االثيوبي  السد  ن 
دوائر استعمارية من   كهوت حر ِّ يتوازى مع صفقة القرن  ابتزازي  مشروع كيدي  

اثيوبيأ وتوظيف  بجيرانه  السودان  عالقة  وتخريب  مصر  ابتزاز  في  جل  ا 
المستقبلية   االستعمارية  وارتمى في احضان مصر   نه عاد سريعا  إفاالجندة 

دائما   تجه ِّ و   الفرعونية  االخوان  التي  وتقطيع  لسلخ  و  أالمنافقين  ز   وا د  جِّ ينما 
عندما شعر المشروع االسالموي لالخوان و .  ر السودان حديقة خلفية لهعتبتو 

من  أالمتأسلمين   تخرج  السياسية  االمور  و ييدان  وميليشياتهم  أهم  ازالمهم  ن 
و  العارمة  الشعبية  الغضبة  من  حمايتهم  تسطيع  لن  المعطيات  أالمسلحة  ن 

لهم المفاجآت  بىء ختنها أو أتتغير بسرعة قد الجيوسياسية االقليمية والدولية 
لونها   يحتمِّ قد ال  ز  و التي  االنتقام منهم  طخ  ت جه ِّ قد تجعل ط  بعد التي  اثرا   هم 

المنافق  عين   مشروعهم  وصل  نهايته إبينما    أصحابه  يد على  الكارثية لى 
فإنهم  وحراسه   يتصر  ولذلك  يستبدأوا  اليتيم  كالطفل  الحماية نفون  جدون 

احذية   امام  ذليل  الروسي  بجلوس  في  الزعيم  اتباعهم  يحارب  الذي  بوتين 
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روسية بينما هم الحماية  التمسوا الالغريب في االمر ان المتأسلمين  ف   !سوريا
تحاربه روسيا في سوريا ومع  ودعم  ممن ساهموا في صنع   الذي  االرهاب 

بوتين   امام  والضمير  العقل  عقيم  المعتوه  يجلس  حماية منه    مستجديا  ذلك 
انتاج االرهاب والتخلف والخراب   السودان و ساحات  بوتين في  الذي يحاربه 

 هلكن   قتال  وسحال    تجرأ على الشعب فرعن النظام االخواني و ت  فلقد.  في سوريا
ي بدأ  فأنه  الهاوية  بأنه على حافة  استمراريته عن  بحث  عندما شعر  اسباب 

في واشنطن التي تتقرصن عليهم ويستغيث في نفس الوقت بالدب الروسي  
مهين   بشكل  امامه  منه  ويجلس  الحماية  التخبط  ويطلب  هو  ذلك  وكان 

امريكا روسيا قد ”ظام االسالموي االستبدادي الذي رفع شعار  إن الن المبين.  
عذابها ضرابها  علي    دنا  القيتها  و  فإذا  “إن  الغبي  العسكري  المعتوه برأسه 

كفأر  قد  والعقيم   موسكو  إلى  شحن وصل  طائرة  داخل  مشحونة  امتعة  في 
البكاء  حالة  امام الزعيم الروسي بطريقة مذلة وذليلة تجاور  بانبطاحية  جلس  و 

عبر مدير  يضا  أمنها  ستجدي  امريكا التي يعن حماية من روسيا ضد    باحثا  
وسلوك    عن مخابراته   سير  حسن  هالكا  لتشهادة  الحكم  في  يستمر    تركه 

قريحتهم   شعبه. استثمار  محاوالت  في  المتأسلمين  االخوان  اسرع  وهكذا 
على كافة الحبال لتحييد العالم من مساعدة واللعب  السياسية الفاشلة والغبية  

ان بعد ان شعروا بانتصار االسد ففزعوا  في السودوالمظلوم  الشعب المكلوم  
واسرعوا يحجون في موسكو ودمشق خوفا  من االنتقام الروسي االسدي من  
سوريا   الوهابية  مع  المؤتلف  السوري  فرعهم  دمر  الذين  السودان  اخوان 

االسدالخضراء سوريا  السودان ؛  في  المتأسلم  االخواني  النظام  حاول  إذ   .
ب االرهابي  ذنبه  عن  كالفأر البشير  ركوب  التكفير  روسية  شحن  طائرة 

زيارة   سورياإ جئة  مفاواختالق  زعيم  ستلك    ؛ لى  التي  اخوان  ا الدولة  هم 
توقع وبوقاحة  بل  هدمها  في  الغبية  عربانهم  مع  زعيمها  واالسودان    مقتل 
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لوالمواج  الصامد القرنيةه  الصهيوامريكية  إال  لمشاريع  مساعيأ  .  اخوان   ن 
والعربان   شيء   ملو وخاست    تب اخالسودان  على  التقهقر    يحصلوا  سوى 

المقاومة جبهة  من  وحلفاءه  السوري  الجيش  امام  ذلك   .واالنهزام  وكل 
كان الذليلة إلى روسيا وسوريا  البشير    االستجداء االخواني من خالل زيارات

ثورة   بدعم  السودان  اخوان  من  االنتقام  من  الدول  لتحييد  الشعب  محاولة 
سوى ستالتي  السوداني   يحصدوا  فلم  السودان.  في  الشياطين  اخوان  قتلع 

المتأسلمين.   االخوان  ودناءة  خسة  عن  كشفت  مهينة  إعالمية  فقد ضجة 
نهم افسد من حكموا السودان منذ مغادرة أخبرتهم الجهات االقليمية والدولية  

و  ايران أالمستعمر  خانوا  انهم  خاصة  لهم  سياسية  اخالق  وال  وفاء  ال  نهم 
لى جانبهم في فترة الحرب االهلية التي كانت مستعرة إلتي وقفت  اإلسالمية ا

المنشارية الدموية واصحاب صناعة الدعارة في الجنوب بينما كانت الجهات  
سترزقون الحقا  وا  متحالفوا معه  ذين ال  ،على الخليج الفارسي  وحانات الخمر 

سابقا    ،عندها السودان  جنوب  في  وكالئهم  عبر  تجنبت  يحاربونهم  كما   .
ع الدفاع  ادركت  الصين  لنها  وحمايتها  الخرطوم  في  الحاكمة  الطغمة  ن 

والتي تتحكم في رقاب وموارد ها  رِّ صر عم  وقِّ عمق فساد هذه الفئة المتأسلمة  
الصين   تجنبت  لذلك  ادركت  حتى  الناس  لنها  السودان  في  ن أ االستثمار 

البالد   التي تتحكم في اقتصاد  ر نحو هاوية سحيقة يتحي    اتجرهسالمنظومة 
من    بعضا  لى دولة جيبوتي لتحقيق  إتوجهت الصين  لذلك  ا العاقل  في شأنه 

الجيوسياسية   افريقيا   العسكريةو مكاسبها  االخوان   .في  فشل  يوضح  وهذا 
 اإلسالمية كما فعلت جمهورية ايران    قويةالمتأسلمين في بناء عالقة خارجية  

استراتي التي   اتفاقية  فارعبت  وقعت  الصيني  التنين  مع  الدوائر جية 
عهد   في  السودان  نهبت  كما  ايران  نهب  تنوي  كانت  التي  الصهيوامريكية 

كن هيهات فايران يحكمها إخوان قاسم سليماني رحمه  ل  االخوان المتأسلمين
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 .للا 
اليائسة            االخوانية  التحركات  تلك  مسرحيات  كانت  والبائسة  فكل 

السياسية  مسرحياتهم  ان  كما  االجنبية.  المخابرات  واهدافها  كنهها  تدرك 
الذي عاني   والتخب ط والتمز ق والعجز التوترعلى  داللة  كانت  المعتوهة تلك  

النظام   البغيض  منه  وتواط ث جذي  الو االخواني  السودان  صدر  على  في    أم 
المتأسلمين  عقلية  حصيلة  هو  ذلك  وكل  دعمه  في  وتور ط  االرهاب  انشاء 

المعتوِّ  الذي خل  المفخخة وعيونهم  ونفاقهم  الداخل وذِّ   ف خرابا  رة  امام ل  في  ة 
ن تحمي أحد مصادر االرهاب الذي تحاربه في  أ. فهل يمكن لروسيا  الخارج

الطاغية يبحث  وهل  وليبيا؟  والوحشي   والبربري  والفاشي  والفاسد سوريا 
فهذه قمة   في سوريا وليبيا؟اتباعه    حاربتحماية من روسيا التي  االخواني  

والبج كان  احة!!الوقاحة  الدول  ألهم    وا فاالسالمويون  كسب  في  وردية  حالم 
قائمة مع حكومات تقمع شعبها  ن العالقات الدولية  أالشرقية لكنهم لم يدركوا  

كما    خلص والنزيهعلى االبتزاز وزرع االلغام وليس على الشراكة والتبادل الم  
وروسيا كإيران  المحترمة  الدول  بين  والصين  هي  كأيران  فاالسالميون أو   .

ي  أفي  فشلوا   في  أدركوا  ن  المستحيل  من  قائم نهم  حكم  ترسيخ  العصر  هذا 
والدليل على    وطغيانا    واستبدادا    على الدولة ذات الحدود المقفولة لهم حكما  

لهم    را  من الدول المجاورة ومعب    ن لالجئي  ن السودان نفسه اصبح مرتعا  أذلك  
مدخال  إ طاغوتي  بحكم  تشبثهم  فكان  العالم  الوطنية لتضعض    لى  السيادة  ع 

ترسيخ من  اكثر  البالد   .لها   للسودان  دفعت  هذه  التسلطية  معركتهم  واثناء 
و   باهظة    ا  ثمان أ فادحة  خسائر  في    ا  وفواجع  واهواال    حروبا  أنتجت  ووقعت 

 . مخترقة استخباراتيا   ،في عهدهم البغيض ،أصبحتوفقدت اطرافها و 
فعندما             المنافقين  وهكذا  االخوان  مشروع  حاول  انهزم  الداخل  في 

المتأسلمين   الجهات  إ يائسين  وتوجهوا  بالخارج  االستقواء  االخوان  كل  لى 
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وسلب  مواصلة  ل االخوان  نهب  توسل  فقد  السوداني.  الشعب  واستضعاف 
لترض   الوسائل لمريكا  تواطئوا وتورطوا في  . حيث  ى عنهمالمتأسلمين بكل 

ال  االجندة  داخليا    غربية كل  بالكرة  وخارجيا    االستغاللية  الالعبين   وأصبحوا 
العربية  المنطقة  في  بل  فحسب  السودانية  ليست  الساحة  على  االمريكية 

و  واليمن  و   غيرهاكسوريا  كالصومال  االفريقي  القرن  افريقيا  في  وفي  غرب 
نيجيريا   وحتى  والنيجر  ذلك  كمالي  النهج وكل  تورط  على  دليل  خير 

الذي لحق بدمار  ال االخواني في   النهج وعدم االستقرار  البالد. فاصبح  تلك 
التخب ط المتأسلم هو نهج  افعالهم    ترتد إوالتواطؤ ف  والتور ط  االخواني  عليهم 

باهتة نعقوا ونهقوا عارية و التي كانت اصال  في جوهرها شِّ مبادئهم  وتهدمت  
كثيرا   وصموا  بها  عوا  وصد    بها  الناس  بها  آرؤوس  في لكنهم  ذانهم  تورطوا 

وكالء   عبر  الشعوب  استنزاف  هدفها  ودولية  اقليمية  وقد محليين  اجندات 
ولعب دو  التواطؤ  في  المتأسلمين  االخوان  الم  الوكيل    رابدع  ص خلِّ المحلي 

بياض   شيك  على  يبصم  والدوليةالذي  االقليمية  االجندات  لصالح    وينف ِّذ 
الحدي االستعمارية  فثةالدوائر  في  .  انفسهم  الدولية   العاب اقحموا  الدوائر 

تريد    التي واالقليمية   يور ِّ لال  لم  لذلك  والهالك  الضياع  سوى  ث  لشعوب 
فخرجوا   . وى الخزي والدماء والدمار والخرابسِّ   السوداناالخوان المتأسلمين  

لى  إلوا السودان  من قلوب الناس النهم بأنفسهم انتجوا مأزقهم الوجودي وحو  
الذين يون  و . فقد صار االسالمإقليمية ودولية  ساحة صراع وتصفية حسابات 

ل  ينتقلون بين الشعارات والعناوين بعد ان تحو  انوا يسمون انفسهم حركيين  ك
صنع  مزيج حنبلي ي لى  إ   ،الطرح الوهابي  ؛فكر االخوان باالئتالف مع غريمه

ل االخوان فمن اجل البقاء في الحكم حوَ   .في اشرس صوره  الفتن واالرهاب 
جندات الدولية العابرة لى رهينة في يد الدول االقليمية واال إالمنافقين السودان  

جزءا   المتأسلمين  االخوان  فأصبح  االرهاب  للقارات  تصنيع  مصنع    من 



 د.عبدالرحمن يدي    بالماضيربط الحاضر  لمواضيع ت  تناول فلسفي ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيماالخوان عهد  244
 

 

 

وادوات    واالرتزاق انواع  مختلف  بخلق  فيه  واالستثمار  بل  وتصديره  ورعايته 
ف  المجتمع  مكونات  بين  االصنعوا  التصادم  وهشاشة  وبؤس  وضاع تأزيم 

 . الداخلية في السودان
ال مع الدول  إم االخوان المتأسلمون في السودان عالقات  قِّ لم ي  كما            

والهشة   و كماليزيا  والنكرة  الفاشلة  الفقاعي  االقتصاد  مرتع  ذات  هي  التي 
اآلخرين  ثروات  تسرق  التي  وتركيا  الموال  ب  وتبتزهم  لغسيل  سالم إوتنعق 

م  يقتو حاقية  المثلية والسالشعارات الهالمية وتشريعات تقنين  مزيف يمزج بين  
ال فقاعات  إ. وبالد كماليزيا وتركيا ما هي  شواطىء الدعارة وحانات الخمر

و فساد الداخل الذي يحكمها ويستجلب  أ لن تثبت امام استهداف الخارج لها  
ن سياسات تلك الدول هي جزء  إ لى داخلها بل  إ خرين  ثروات اآلونهبا   قا   سر  

كي في فترة وجيزة من  من االزمة لشعوبها ودليل ذلك تدهور االقتصاد التر 
المتحدة  استهداف   من  ولعملتها  لها  الواليات  العراق   سرقتها بالرغم  لثروات 

الحرب   نهبها و  اثناء  نسمع    سوريا  فلم  اقتصادها  بتدمير  امريكا  هددتها  وقد 
منافق االستراتيجيي من  بالتعاون  وتذكيرها  المريكا  والتذلل  الرضوخ  سوى    ها 
واالمبريالية   بينهما والذي هو ليس اكثر من دوران في فلك الغرب  والتحالف 

صعود مهاتير مرة اخرى قد رأينا  . اما بالنسبة لماليزيا فواجندات صفقة القرن 
ارضا  أبعد  وإنسحابه   ماليزيا  اصبحت  وقتل    ن  والفساد  االموال  لغسيل 

منذ هوبة  المن ليها اخوان الشياطين باموال الشعب السوداني  إويحج    خرين اآل
المتأسلمة    ى ستجدإو   عقود. الدول  هذه  مثل  من  الدعم  المنافقين  االخوان 

 أصبحنا كاليتام على مأدبة اللئام. و المنافقة و 
هم ادوات لغيرهم ولم   اصال  المنافقين  اإلخوان  ي حقيقة االمر فإن  ف          

أنفسهم بل كانوا حشوات محشوة من  في يوم  من اليام  كوا  يملِّ  سيادة على 
نرى  لذلك  االجنبية  االجندات  ساحة  في  اساسيين  العبين  ليجعلوهم  غيرهم 
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اذالل   شر  اذلتهم  التي  امريكا  وبين  بينهم  الذليل  التنسيق  انها  ذلك  ويبدو 
اما الخضوع الجندتها   امام خيارات احالها مر وهي  االقتالع و  أوضعتهم 

التامة   ومصرواالبادة  الجزائر  في  حدث  بيد  كما  ال  والظالم  المجرم  ن  أ. 
ال  خيار  قد  أويبدو  مواجهة  يحتمل  االا  وااختار نهم  الخضوعلخيار  وهو   ول 

ب  استغالال  والقبول  و ذِّ م    استغاللهم  وسيادته   مريعا  ال   الوطن  حساب  على 
تجسيد وتطبيق الشعب السوداني على ايدي المتأسلمين  . ولذلك رأى  وموارده

ايام   الحاسوأ  االمريكي  االستعمار  المديثعهد  االخوان  كان  فلو   نافقين. 
موا  قد  و ويثقون فيها  مخلصين لمبادئهم ولهم قواعد شعبية اثبتوا لها اخالصهم  

له خياراتها    ا الخدمات  بأسوأ  ورضوا  لمريكا  الذليل  الخنوع  ذلك  أبرزوا  لما 
خياروه ب  و  المنطقة القبول  في  االمريكية  االجندة  انجاز  في  العميل  دور 

المحكومين  و  على  إذاقة  الويل  السودان  يد  أفي  من  اخوان أعون  يدي  نهم 
اخوان   مسلمين إال   هم  يحاربون    .الشياطين  وما  الداخل  فبدأوا  كانوا في  ما 
فينظمون وينجزون كل    فاشية وبربريةافسادية و م بطريقة  ي  ليها من قِّ إيدعون  

ويزيد  الدين  يضرب  االسالمي  من  تحرك  الدين  عن  الناس  د  ال  .  ب ع  حيث 
يمكن لبنت شابة ان تهاجم ثوابت الدين وكهنة الدين الحكوميين اذا لم يكن 
هناك تسهيل إخواني بل ضوء اخضر من الجهات االسالموية الحاكمة لها  

يحدث متوازيا مع ما  وكان ذلك  عن الدين االسالمي    البعاد الخاوين روحيا  
المرخانية  هم  بها تقوم   سعود  آل  اوالمنشارية  لكة  السجون بزج  في  لكهنة 

العامة   في  التحدث  عن  اآلخر  البعض  ثم  و وتلجيم  الحفالت  من  تنظيم 
  وكل ذلك اجندة استعمارية غربية.الماجنة في االراضي المقدسة 

القتالعها ف           تتحرك  الناس  المتأسلمة  االخوانية  الطغمة  رأت  عندما 
نهم  أاس  ف الناس من التغيير وتهددهم بالفوضى حتى يشعر النخو ِّ بدأت ت  

مر؛    خيارينامام   يسمونها  إ احالهما  ما  عاقبة  وتحمل  للتغيير  التحرك  ما 
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حاكمين  أالفوضى   بالظالمين  القبول  الطغمة  لو  فساد  مع  الناس  يتماهى 
نه وبذلك يضمن اخوان الشياطين مكواقع ال انفكاك    مالحاكمة ويرضون به

البالد والعباد. والنتيجة الحتمية لمثل هذا   النفسهم البقاء المخزي الذي افقر
وينفثونه الواقع هي تجهيز الناس لالسوأ وتمهيد كوامن العنف فيهم لينفسونه  

يذيق البالد والعباد فوضى    فوضويا    واقعا    ضد بعضهم البعض لينتج الحقا  
والعباد   البالد  من  سلبوه  بما  اللصوص  ليهرب  مسبوقة.  في  و غير  يعيشوا 

السلب  و السيطرة  ادواتهم في الداخل لتستمر دوامة  كتائبهم و عموا  الخارج ويد
 . بل ويزداد سوءا والنهب ويستمر بؤس الناس

أ          الشعب  لقد  ال  ن أدرك  البالد  يمكن  حال  دون ن  أ  من  ينصلح 
في منظومة وعي  ونالمنافقين من السلطة واجراء تغيير هيكلي  آثار  اقتالع  

الدين واالدارة واالقتصاد والتعليم والثقافة واالعالم واالتيان بأشخاص يدركون 
الطريق.   ذلك  سلوك  على  استعداد  ولهم  القويم  جلس لو الطريق  ذلك 

وهدد اقطاب اخوان االسالميون على صفيح ساخن يغلي الشعب من داخله  
السالح في  النظام االخواني  شهر  ا و دموية بل  ظل  الشياطين الناس بكتائبهم  

االساسية   الحياتية  الحقوق  اوالد  وقت  وجه طالبي  بدم د  اكب افلذات  و ل  الناس 
  وحرموبأفظع الطرق التي لم ينتهجها حتى اليهود في فلسطين المحتلة  بارد  

ينتجوا   منهم لإف  نهائيا    حتى موعد اقتالعهم اقتالعا  و   منهإلذلك فاسرهم منهم  
لن البالد  على الشعب أن يدرك أن  رهاب والدماء. و سوى المآسي والقتل واال

قتالع جذورهم او   ابادة تامة    بإبادة اخوان الشياطينال  إالوحل    هذامن  تخرج  
كل طغيان يرتد   ن  أك حقيقة  ادر إن في  و فقد فشل االسالموي.  وكنس آثارهم

مهما كلف االمر  آثاراهم وكتائبهم  ب   ستصطدم حتما    عامة    ويولد غلظة    سلبا  
عالم التضليل والتجهيل واالستخفاف والتنميط قد فشل  إ ن  أكوا  درِّ ن ي  أوعليهم  
منتهاه لإووصل   يستطيع  لى  ال  الكاذب  دائما  أن  يكذب  وقت    ن  يأتي  بل 



 د.عبدالرحمن يدي    بالماضيربط الحاضر  لمواضيع ت  تناول فلسفي ،المتأسلمين:عهد الوبال الوخيماالخوان عهد  247
 

 

 

لى نفسه. فالهيمنة والتسلط واالستبداد إافتضاحه وهو الذي يقود ذلك بنفسه و 
  وتونس واليمن   نة العراق وليبيا ورومانياله نهاية وقد رأى العالم مآالت فراع

 .وتشيلي وكمبوديا
فإ          الحقيقة،  لفي  االسالمويين  واقع  يكن  ن   كن ل   محتوما    ا  ر  قد  م 

  ي  نه مجتمع رضِّ ل   ن يكونوا ما اصبحوا عليهأالمجتمع هو الذي سمح لهم ب 
واالستصغار واالستتفاه  الفارغ  باالستخفاف  وااللهاء  فواالستحماق  راد أ ذا  إ. 

ر من ن يتغي  أ  يضا  أفعليه هو  يقتلع جذور االخوان المتأسلمين  ن  أالمجتمع  
ال بتلك  للمنافقين  سمحت  التي  ويضل ِّ أطر  يستتفهوه  ويستخِّ ل  ن  بعقله. ف  وه  وا 

سم  التي  القديمة  مفاهيمه  تغيير  المجتمع  على  للمنافقين  يجب  ن  أحت 
وتبهيمهم    تحمار الناستمرار اس س يستغلوه اسوأ استغالل في حركة دؤوبة إل

سيغي ِّ وتبغيلهم الذي  هو  النفسهم  الناس  فتغيير  ويغي ِّ .  الواقع  حولهمر  ما    ر 
ن  أ. على المجتمع  ويمنع من عودة المنافقين وأعوانهم إلى السلطة مرة أخرى 

وهو الطريق الذي ال يسمح    صال  أ رفه  يبحث عن الطريق المفقود الذي لم يع 
خرى. أن يصل ويتسلط على رقاب الناس مرة  أو زائغ أ و طاغوت  ألجبت  

ورثها   التي  هي  والمتحجرة  المزورة  الدينية  والقوالب  الضاللي  فالتاريخ 
التي   وهي  لأالمجتمع  لفسحت  الطريق  االسالمويين  الناس  مثال  تضليل 

في  لى  إلوصول  وا مجتمعا  واذال  همرقاب التحكم  فانتجوا  بالتضليل    مليئا    لهم. 
تلك االزمات والتضليالت والتيه   التعايش مع  بينما    واالزمات وفرضوا عليه 

لن وأهله  لى الحق  إ. فمن دون معرفة الطريق الهادي  كانوا ينهبون ويسرقون 
المجتمع   وسع  في  يتغيَ أ يكون  وال  ن  المطلوب  التغيير  ي  أ ر  التغيير غي ِّ ن  ر 

وسيظل االسالمويون قادرين على الظهور بأجسام تضليلية جديدة   المرغوب
والقتل   والسلب  والنهب  واالستغالل  التضليل  من  جديدة  حقبة  في  ليباشروا 

   .والدمار
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اخوان الشياطين وابادتهم ابادة تامة يجب  آثار  وفي سياق اقتالع           
الدائرة خوان الشياطين  أذيال إعندما تحيط بن يحذر الشعب السودان منهم. فأ

 خرابا  و   ا  ن مألوا الواقع فسادأسيحاولون الظهور بمسميات واجسام جديدة بعد  
بعد انجاز انقالب    ويأتوا بخالياهم النائمة في الداخل والخارج للدماء   وسفكا  

صوري بواسطة كتائبهم التي دخلت القصر وشاركت عناصر الثورة في إدارة 
منتفعا من    ا  عسكري  ارثا  ترك ذلك النفاق  ل خروجه من القصر فقد  قبف.  البالد

القميء   الال   فاستمرعهدهم  االسالمويين  المجرمة بلهاء  عساكر  ومليشياتهم 
مسرحية   حركة  في  القصر  دخلوا  الزناد  الذين  على  االصبع  وضع  في 

االخوان    ظلم  ضدو سجن الثائرين  أ الزهاق ارواح طالبي االصالح  استعدادا   
من خلف الهوس الديني  ممارسة  استمرار المنافقين في  من اجل  المتأسلمين  

الديم المرحلة  البالد    اوتوظيفهراطية  قستار  الواقع  مرة أخرى  لحكم  هو  وهذا 
ن أ على الشعب  لذلك ف  .مرة اخرى   لى الدرك المخزي إوصل البالد  سيالذي  

وبشكل   لينهي  لهم  بالمرصاد  وتمكينهم  نفاقهم    نهائييكون  لى  إو وجذورهم 
ر حياة والفساد الذي ساد البالد ودمَ   لم يصنعوا سوى الخراب  نهم أحيث  بد  ال

نظام إن كنس آثار ذلك ال  .واإلفالس العباد وغرسها في االنهيار واالنحطاط
سالم لل  ع  مد  تنظيم  عن نفاق وتوجه    وتشكيل الواقع بعيدا  الدموي    ي االخوان

لهو  والفاسدين  ن  المنافقي   بالدين وموظفا    قرن متكهنا    ثلث ل الناس لنافق وضل  
. حيث  من اجل ذلكبقوة  ن يتحرك  أوعلى الشعب  حتمي  و امر ضروري بل  

والدولية  أ االقليمية  الظروف  و ن  كان  إمواتية  ي  االنسان  ن  من  ق  و  ت  ال  خيرا   ع 
ذا إمنظومة دولية أحادية تعمل لمصلحتها وتسكت عن ظلم الطغاة والجبابرة  

  ات الدموية والبربرية لما تصرفالمن    هاوما نرا   كان ذلك يصب في مصلحتها
يجب ال  وعلى كل ح   . يسمى بالحلف العربي في اليمن خير دليل على ذلك

اجسام بمسميات جديدة ن يحذر الشعب السوداني من ظهورهم مرة اخرى بأ
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قائمة على  عميقة  سوا منظومة اقتصادية  سَ أن  أ تواصل انتهاك شعاراتها بعد  
واالستيالء  واالستحواذ  واالقصاء  ال    واالحتكار   االنانية  بشراسة  والتكالب 

السوداني وواجهو  التاريخ  لها في  تتسم ا من    ا نظير  عترض طريقهم مواجهة 
والفظاعة   اإل  الفاشيةو بالبربرية  العأويجب  .  قصاءفي  يعلم  فساد   ن  أامة  ن 

واحدةاالخوانية  الطغمة   لعملة  وجهان  الفوضى  مآالت  أبل    . ومآالت  ن 
عمل  الالخوانية. ولذلك فإن  الفوضى أكثر رحمة بالناس من فساد الطغمة ا

اقتالع   المنافقين  آثار  على  ودولتهم  واجتثاث  االخوان  هو  العميقة  بقاياهم 
الحتمي   فوالضروري  االمر  النتائج.  كانت  جهود مهما  تنجح  ان  يجب  ال 

مهما امتلكوا من الحقيقي  التغيير  فلول االخوان المتأسلمين في افشال ثورة  
ومرتزقة حروب  ومجرمي  وعتاد  حمير    عدة  ظلوتجار   خسيسة   وكتائب 

وأبناء حرام فرصا  ي  الحقيقالتغيير  ف.  ودنيئة  اجسام   يفتح  لتشكيل  وامكانات 
سمت مع  الطائفية التي اقتة الشياطنية وبعيدة عن  االخوانيجديدة بعيدة عن  

الطغاة مسروقاتهم وادعت المعارضة لتضليل اتباعها من الجهلة وبعيدة عن 
الذين تماهوا مع الطغاة االقليميين والعالميين وأصبحوا  واليساريين  ن  يالقومي

اآل كذبا  يتماهون  والديمقراطية  الحرية  دعاوي  مع  يجب  وتضليال    ن  وعليه   .
السوداني   الشعب  يقاوم  أعلى  الآثار  ن  االخوانية  طفساد    وتخويفاتغمة 

 وتسجيدا    و اركاعا  أ   ووعيدا    ا  لشعب تهديداضد  طلقها  تبالفوضى التي  اذيالها  
نتج الفقر والعجز والقهر والتسلط ت التأثير على مجرى االقتصاد و ستمر في  تل
في  تو  البالدستمر  ثروات  كتائب  نهب  في    هابواسطة  القصر  دخلت  التي 

سقوطه الشعب    .ا اعقاب  على  يجب  تسلق أ وكما  ضد  منيعا   سدا   يقف  ن 
بالرصاص المقتولة  االجسام  اكتاف  على  واليسار  والقومية   الطائفية 

الشوارع في  والمدهوسة  السوداني  والمسحولة  الشعب  على  يجب  بل   .
بعيدا  عن ليؤسس عهدا  جديدا   المنافق والحزاب    اقصائهم جميعا   الكهنوت 
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كانت   قومية  الكرتونية  والحزاب  السحت  اكلة  يساريةأ الطائفية  وتكون   و 
جوا البالد من خرِّ قيادات ذلك العهد من التكنوقراط والمتخصصين والخبراء لي  

ستة   من  لكثر  يغادره  لم  الذي  الول  سبعة  المربع  مغادرة   عقودأو  بعد 
للعاقل. فال  المستعمِّر الحاكمة أ  عد ذلكب  يمكن  الطغم  ن يقف ضد اسقاط 

ط من اسسوا لشتى انواع سقِّ المسلحة التي ت  فوضى  ال. فمرحبا بللفوضى  تجنبا  
سوء الناتج عن فساد باد. فالعِّ أذلوا بها  ونشروها في البالد و   الناعمة  الفوضى 

سقوط  عن  الناتجة  العامة  الفوضى  عن  الناتج  السوء  من  اسوأ  السلطة 
 حكم العلمانيين قد عَمر ن  أيجة المواجهة المسلحة. كما  نت  الطغمة الحاكمة

ومدنية مرانا   ع  واسس  من حولنا وفي عالمنا    دول  في    ما بعد الفوضى  عهود
االسالموي  يفهمه  وال  يعرفه  بعد ن  أ  حيث .  ن و ال  ازدهرت  الدول  من  الكثير 

نتيجة دوام سلطة طغمة   رولم تزدهوعارمة  فترة فوضى عامة   دولة واحدة 
عندما   تهون  تضحيتهم  لكن  ضحايا  الحالتين  في  فالناس  حاكمة.  ظالمة 

 لى االمام. إك  الدرس بعد الفوضى وتحر    ي  المجتمع قد وع أنيجدوا 
المقبلة إوأخيرا            المرحلة  اولويات  ن وجود نظام حكم راشد هو من 

فإو  سوء  إال  ستزداد  االوضاع  بطبيعته.  ن  لكنهم    مفالبشر  بالهداية  يهتفون 
ن اختيارهم للضالل يكسبهم مكاسب من  أنهم يعتبرون  يختارون الضالل ل

 نأ  يمكن من اجلهاو   والمادية  النواحي الشخصية والجهوية والحزبية والقبلية
بالهداية رغم تشد   البشري ولنا   قهم بهايضحون  التاريخ  وقد حدث هذا عبر 

دليل  خير  الخميس  رزية  أن  .  في  و كما  والخراب  يتحمل إالفساد  كان    ن 
.  نفسها  المجتمع بل واالسره هو  سسه ومنشأه وجذوره  أن  إفاسة  الس  مسؤوليته

نها  إلى االسرة ف إفمادام استخفت الزوجة بمنشأ ما يأتي به الزوج من طعام  
غيره  تبذلك   بطعام  يأتي  بأن  والسلب  إشجعه  الفساد  منشأ  هو  وهكذا  ليها 

الحك مستوى  حتى  ومستوى  ومكان  زمان  كل  في  في  والنهب  الهرمأ م   على 
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  في السلوك والتوجه واالفعال  ال حراما  إبالحرام ال ينتج    ىفمن يترب  .  الحكومي
  كل اسرته لما أ في م  تعاىلر زوجها بتقوى للا  ذك ِّ فاذا كانت الزوجة ت  .  والذرية

وضرب كل اركان   ب متد الفساد وتشع  إ   ظهر تنظيم االخوان المتأسلمين ولما
ي  أبناءفالحكام  .  المجتمع الذي  هو  والمجتمع  بكلمة  نتج  المجتمع  الحكام. 

االسرة  متمظهرٌ فالفساد    ،أخرى  داخل  جذوره  له  لكن  الحاكم  النظام   في 
 . اذ تقول المقولة كما تكونوا يولى عليكم.والفرد
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 اعالم االخوان المتأسلمين: اعالم التضليل 
 
 

السوداني                    الشعب  من  الجاهلة  القطاعات  خضعت  لقد 
في  ما  أ لمحلية واالجنبية.  اللنمذجة منذ عقود مضت عبر المواد اإلعالمية  

نمذجة المجتمع السوداني نمذجة واصلت عملية  تفقد  عهد االخوان المنافقين  
م   ال ف  ستخِّ الهية  النمذجة  تلك  نوع  من  تكون  تكاد  على  ة   خالصة مؤسسة 

ل فاسقة  إعالمية  والهية  مة  التي    اسلوبوهذا  وتأئهة  النمذجة  في  فرعوني 
بالناس االستخفاف  على  تحويلهم    تعمل  والهية أ لى  إبعد  جادة  غير  مة 

القطاعات الجاهلة من الشعب  اعالم االخوان المنافقين    لحيث حو    .وفاسقة
البعض ألى  إالسوداني   لبعضها  المسيئة  النكات  سوى  تنتج  ال  مة 

االنصرا والفالم  الفارغة  طعامهاوالمسرحيات  انتاج  تستطيع  ال  بينما    فية 
ي ف   مة أ . ولذلك فبالرغم من انها  االغاثاتوإشعاعات وسموم  وتعيش على جِّ

  وعلى ما هالحال    ي  بقِّ   لكنبثورات شعبية  رت العديد من الحكومات  غي  قد  
ا  وتراجعت  بل  اإوضاع  العليه  تمردت  لى  مما  واخيب  واشنع  عليه سوأ 

الماضي  ضدهوثارت   المتأسلف   .في  االخوان  عهد  الناس خضع  مين  في 
 ون ستطيعيال  و   ني عاجز ظلوا  م  لها لكنه  مثيال  يشهدوا  لم  من السوء  لظروف  
 م وقد اخذ به ي الذي يضحي تضحية حقيقية من اجل التغيير  الجد ِّ الحراك  

ة التي  ح  سطَ وكل ذلك بسبب الجيال الم  االستخفاف واالستهوان كل مأخذ.  
 . وتغذيتها بالفارغات واالنصرافيات ل االعالم االلهائي على بناءهاعمِّ 

االخواني            النظام  حاول  بخت  لقد  العقول  م  إم  لالنصرافية دمِّ عالم  ن 
والمفضوحة اليومية إ في    منغمٌس   عالمإ ؛  الصارخة  المواطن  لقضايا  هماله 

والكذبل  ٌس مارِّ م  و  والتضليل  ا  . اللهاء  االعالم    نصرف حيث  بني  يلذلك 
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وا والخزي  الضيم  عن  الناس  والهاء  التفكير  وتغييب  العقول  لظلم هشاشة 
برمته   الشعب  وتحويل  ل  لىإوالفساد  بلهاء  تسلية  و مساطيل  فن  مستمعين 

وهكذا   .ال عالقة لهم بهموم الواقع  مخبولينانصرافيين و ممثلين  مشاهدين ل و 
االنصرافي    لحو   لالستخفاف  لى  إالجماهير  االعالم  هين ومترف ِّ مستمعين 
س نفسها  رِّ تي تحعالم الطغمة االسالموية الإ. فوعاشقين للمساطيل  تفسيقبال

ال اإلبادة    قتل بزناد  والهائهموبارود  الناس واشغالهم  تمويه  نفسه على    كر س 
الحياة اساسيات  انعدام  الناس    . عن  تسطيح  خالل   وإهتماماتهمفتم  من 

اعالمي   االموري تشطيح  بسفاسف  العقول  التجميل  ت  فوجد .  مأل  منتجات 
اجياال    كبيرا    حيزا   ليخلق  محتواه  في  مقزز  اعالم  شكلها    في  في  مقززة 

. وهكذا وضحلة في تفكيرها  في عقلهالة  مهب  ومفسوخة في بشرتها و وصورها  
ال االعالم  والم لهي  افسد  بواسطة  أ  بذلك  الهي  المستقبل  اجيال  بعض م 

أجساد   نلكنه  اتاعالمي  نانه  ن دعييي  الئال  ات الحميراوي  نسائية  العناصر  ال
و  الممنهج   ن مثليال  فقط  السلوكي  واالنحراف  الملون  العهر  مظاهر  سوى 

يدعو   الذي  للا  إوالبغيض  خلق  تغيير  على    منبينما    تعاىللى  يسكنون 
في عاصمة عمرها اكثر من مائة النقي  لشرب  اضفاف النيل ال يجدون ماء  

رة محف  تقض في ظالم وهالك ودمار عام في البنية التحتية تتخللها شوارع  و 
المياه الجوفية واصبحت  بل  ملوثة  اليات المنتشرة والمياه الجوفية  تعج بالنفاو 

الصحي الصرف  لغياب  البشري  االستخدام  نطاق  اإل .  خارج  عالم وبينما 
كان   الناس  مليلهي  منظومة    يئا  السوق  تستوردها  العالمية  السوق  بقاذورات 

لى الدرك  إة لنظام حاكم غير اخالقي ال هم له سوى االنحدار بالناس  يتجار 
وعقولهم واخالقهم وكأن ارباب النظام انتجتهم  هم  وعافيت االسفل في صحتهم  

عن معايش الناس الحالل   د  من يص    قذرة مذرةارحام حرام تنجب من نطف  
ومع كل  .  وعافية اجسادهم  ث طهر ايديهم وانفسهم وارزاقهم واعراضهملو ِّ يو 
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الحال   البغيض  مارس  هذا  االخواني  النظام  و اعالم  والخداع  الكذب  التمويه 
ومستخفا    مستتفها   الناس  ومتالعبا    عقول  يحيطها    بها  التي  البالد  بمصائر 

الج   ولد  التهديد  من كل جانب  الحاكم  االنسان  سمع  يم  ي  النظام  اركان  من 
بحامية  هي  وما  نظامهم  كراسي  تحمي  التي  االنصرافية  التصريحات  سوى 

 . لها
تحكَ           وصنعو فبينما  المصائر  في  المتأسلمون  واالهوال    ا م  المآسي 

و أ الالذع الكاريكاتوري  النقد حتى من انهم تحسسو إوالمصائب في المجتمع ف 
بينما   الناقد  االعالمي  يتسم  هم اعالم ان  كالعمل    المعرفي  بالفقر المنافق 

الناعقة  و الفكري   والخواء  االيدولوجية  التهويمات  تغليب  على  والكاذبة قائم 
للوااللهاءات   الملحة  الشواغل  على  بها  الناس  خدمات  مجتمع  واشغال  من 

عليها   ، توفيرها واجبا  اساسية يفترض على الدولة؛ لو كانت هناك دولة حقا  
االخوان المتأسلمين   اعالمتماهى  . فقد  أحدمنها على    ا  تجاه الناس وليس منَ 

البلهالزائغ  مع   المشعوِّ   ذالمستحوِّ والحاكم   العسكري  والفنان  ذ  والداعية 
المتأسلمة فوضى  البشري  والقطيع  ساطلال   واضطرابا   فخلقوا مع منظومتهم 

المجتمع.  وخسرانا   ووباال   جوانب  كل  الكاذ إ   أينا ر إذ    ضرب  ب  عالمهم 
آخر حتى  خلفي  لى خط دفاع  إمتقدم  والمنافق يتراجع كل يوم من خط دفاع  

 ميين للسخرية حتى من ال   صبح مثارا  ألى مرحلة العجز واالفالس و إوصل  
الريف انتقل  في  فقد  ايديولوجية إ .  وتهويمات  نعيق  عبر  الكاذب  عالمهم 

اعالم في  تتمثل  عذابها”  فاشلة  دنا  قد  روسيا  تجييش عالم  إ لى  إ  “امريكا 
التي   “ساحات الفداء”ما يسمى  عبر  الناس ضد ما يسمى بالتمرد الجنوبي  

انتقلوا  بعد أنالجنوب مع ذلك تسببوا في فصل  سوى تمكينهم الظالم و  لم تفدِّ 
االنتقالية  إ لى  إ الفترة  في  التعايش  تجاوزات  عالم  عن  صمت  الذي  والخنوع 

العاصمة   في  التمرد  اإلإ  واخيرا    “النقرز”عناصر  من  نوع  الذي  لى  عالم 
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الذاتية  التهويمات  واصحاب  النرجسيين  من  االعالميين  اشباه  يسيطر عليه 
حاول ذلك إذ    .واستفزازا    ومهاترة    ليحشوا الناس كذبا    وعقليا    من الشاذين فكريا  

اله   جا االعالم  ممارسات  أ  هدا  المي  عن  ويدافع  متداعية  بمواقف  يتشبث  ن 
خفي  ي ما يحدث من انهيارات في كل مناحي الحياة وي  نفِّ فاشلة وفاضحة وي  

تعام   وبربرية  ويغط ِّ وحشية  المعارضين  مع  الحاكمة  االخوانية  الطغمة  ي  ل 
االخواني   الحضاري  المشروع  وعجز  افالس  و على  الذي  المنافق  المتهافت 

غرق    أخوان الشياطين   عالمإلى قاع الحضيض. فف به إقذ  لى مأزق  إوصل  
  االخوان  ظل  في اللغو االعالمي المتصف بهشاشة الطرح والمضمون بينما

التي خلقوها في البالد ن في معضالتهم ومصائبهم  ينفسهم غارقأالمنافقون  
 مكوادره  ويعيدون انتاج مآزقهم على غير صعيد وفي غير اتجاه من خالل

. والجزومة  والمسودة  التي سئم الناس رؤية وجوههم الكالحةاالخوانية الفاشلة  
الشياطين أن  وض  قد  ي حقيقة االمر فف المتأسلمين ح إعالم اخوان  االخوان 

نتجوا أاصحاب ادعاءات زائفة لذلك فشلوا في بناء مجتمع نافع وصالح بل  
والحرائق  ئا  ملي  مجتمعا   والمآسي  والكوارث  والخراب  لعب    بالفساد  ولقد 

 . لهي دورا  كبيرا  في انتاج ذلك الواقع المخزي والوبال المقيمم  اعالمهم ال 
غض الطرف على  لخوان الشياطين  المنافق  االعالم  قد حرص  و          

البائس    ذلك  عن خلقالواقع  اعالما     هلنبأيديهم    الكيزان   هالذي    ا  قائم كان 
الكيزاني مارس   واالحتقار واالستخفاف واالستعباط. فاالعالم على االحتكار 

الدالئل وطمس  الحقائق  وتزييف  الوقائع  السلطة  احتكوإ  حجب  ر  احتق وإر 
ال ممن يعيش في برجه إق تصريحات مستفزة ال تخرج  طالوإ  الناس احتقارا  

نغمس من  االعاجي وال يشعر بحال الناس بل ويستخف بهم ويستعبطهم. إذ  
اعالمهم   تسخير  في  للسلطة  الحتكارهم  مطمئنون  الشعب  للهم  من  سخرية 

وسرقوه  أوبعد  بل   نهبوه  البئيس للناس  وم  ل  الإعالمهم    وَجهف ن  الواقع  على 
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نقلب على كل  قيمة للدهر الذي ي  ايعطو   مالذي صنعه االخوان المنافقون ول
نسي  . وقد  ليرديهم في االرذلين  يتبرص بهم كل متربصقد كان  و طاغوت  

تناسى  أهي  الال  االخوان  اعالم   البؤس أو  ذلك  َناع  ص  على  خي ِّ الذي    ن  م 
وجاءوا  ال الطعام  بئس  اباءهم  بيوت  في  يأكلون  باالمس  كانوا  لى  إبالد 

بكآبة شِّ  يحملون  وهم  بل  مالبس رثة    ويلبسون بائسة  حديدية    طا  ن  العاصمة 
تكون   الشريطية  مقم ِّ وتكاد  بالدودة  كأنهم مصابون  السل ألة وحالهم حال  و 

ذلك   أنفسهمن مكَ أبعد  خرجوا،  الرئوي ومع  يسخرون من شعب كامل    ،نوا 
والعقلية العلمية  المستويات  أرقى  افراده  من  الكثير  ولهم    والمهنية  يحمل 

العملية   العالموالمهنية  مساهماتهم  كوادر  و .  حول  الشياطين سخرية  اخوان 
ت الشعب  البؤس أوضح  من  ذلك  َناع  ص  الخي ِّ الذي    ن  على  كانوا   بالدم 

نعمة.   وبمستجدي  أنه  من  حيث  االسالمويين أ الرغم  كوادر  معظم  ن 
وعندما  نهم  أإال    واخالقيا    وحضاريا    المنافقين كانوا من خلفيات جوعى ماديا  

على كل اخضر ويابس منتشر  جراد  أنهم  نهم انهمكوا ك إآلت إليهم السلطة ف
وراثي   واالنتقام الثأر بدافع فقر  والسيطرة اجل ومن من    والفوز الهيمنة 

العالمهم  والثروة بالغنيمة عملية   وكان  في  كبيرا   دورا   الالهي  التضليلي 
المغتصبة السلطة  في  البالد  تمكينهم  ثروات  فأصلونهب  احتقار   آفة  . 

ن بما في ايديهم وال يتوقعون يمطمئنكانوا  للناس هو انهم    اخوان الشياطين
الجائر   بدا  أزواله   سلطانهم  أمد  إلطالة  أساسيا   سالحا   ظل  إعالم  ل  ظِّ  في 
فيوالظالم المنافقين  االخوان  حكم  أنتج  لذلك  والفقر   .  الجهل  السودان 

تحر   كانت  الالاسالمية  حركتهم  الن  واالطماع  والتخلف  االحقاد  كها 
تمكينا   وخلقوا  واالقتصادية  التمكين   اقتصاديا    االجتماعية  وكأن  لنفسهم 

الزوال والسقوط في مزابل   التاريخ من  امبراطوريات عبر  االقتصادي حمى 
كل    التاريخ. عن  اعالمهم  وطوتغاضى  على  جرائمهم  وعمِّل  ابعاد  غيانهم 
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الناس   اانتباه  الدامغة  عن  تدين  لحقائق  الشياطين.التي  حاول قد  ف  اخوان 
من خالل تغطيه   لى الترهات واللهو والمجون إ اعالمهم صرف عقول الناس  

التي تشغل الناس وتجر اهتمامتهم إلى اسفل  اء واإللهوبث كل مظاهر اللهو 
 . سافلين

ف          االمر،  حقيقة  اس  في  االستالب  قد  على  نفسه  االخوان  اعالم  س 
الثقافة  وتضحيل  الوعي  وتسطيح  العقول  على  الستار  واسدال  والهيمنة 

لى ظالم إل اعالمهم االصفر المظلوم  وتمويه المدارك وامتهان الخديعة فحوَ 
م  إوالظالم   فصلِّ لى  برمته  أ ح  الشعب  من  السخرية  يمتهن  اعالمهم  صبح 

و  التسلط  انواع  كل  عن  المنظومة ويتغاضى  تمارسه  الذي  واالستبداد  القهر 
بة الحرية واالنعتاق والنتيجة الحتمية لذلك هي  ل  الطغيانية على ط  االخوانية  

والسقوط والتراجع  عليه  االنهيار  يتستروا  أن  في  فشلوا  الذي  لقد المستمر   .
الضحلة أ السياسية  الثقافة  ابجديات  من  للناس  المستفز  االعالم  صبح 

ذلك   ا  بذلك لغة وواقع صدام حتمي وآخذ  ا  ممهداالخوانية  العضاء السلطة  
القصوى إالواقع   الخيارات  المواجهة  لى  فبدال  في  المآسي    .  مناقشة  من 

تكلم االعالم عن ترشيح م على المجتمع  التي تخي ِّ االقتصادية واالجتماعية  
وثروة  سلطة  من  لديها  بما  تفتخر  وكأنها  جديدة  حكم  لفترات  الفشل  رموز 

فق  وتحتق على  وتعيره  الشعب  وتكايد  المشكالت  رِّ ر  فتراكمت  ومعاناته.  ه 
متعددة الوالهزائم المتالحقة و   المريعةفات المستعصية واالخفاقات  المزمنة واآل

االعالمية   فاآللة  لماالبعاد.  المنافقة  دعائية   االخوانية  وسائل  سوى  تمتلك 
م  اكر تو صدئة   مقوالت  و ك  ستهل  ر  واساليب    ات دعايصنعت  ة  عقيمة  لنماذج 
ل االزماتال  إتنجح  م  بائدة  انتاج  اعادة  في  الجهاز    .  لصوصية  ولتغطية 

  الكيزاني الفاشل   االعالم   ثفقار البالد والعباد تحدإلى  إالتي ادت  االخواني  
التنديد والسلب وااللغاء بل واالتهام ومن يظهر من خالله   العامة بلغة  مع 
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  وجابهت تجاه البالد والعباد  المقد س  واجبها    قد ادتخوانية  وكأن الطغمة اإل
درء  من خالله  ويكتب  ومن يتحدث  االزمات المستحكمة. إذ حاول االعالم  

بتوجيه صوت االتهام واللوم للعامة ليجعلهم من  خوانية  نقد الناس للطغمة اإل
افضى  تم والذي  للبالد  والمأساوي  المنهار  الواقع  مشروعهم  إسببي  ليه 

الطغمة اللصوصية الحاكمة في الخرطوم من    ت تهربثم  س.  البائ   نحداري اال
صنعته  ما  والمجرمة  ها  ي  يدِّ أ  اتبعات  الخارجي  لت  اآلثمة  على  اللوم  لقي 

والحصار الجنبي  عن المؤامرات التي يتم تدبيرها من الخارج    وتتحدث كذبا  
اجل   من  الصانعة وذلك  وهي  الداخلي  التدبير  عن  وعجزها  فشلها  تغطية 

ن أمنظومة االعالم اخفاء حقيقة    تللفقر والقهر والعبودية والتسلط. وحاول
كل   افتقد  قد  والناهب  واالجرامي  اللصوصي  عمقها  بكل  الحاكمة  الطغمة 

اصال   يؤسسها  لم  التي  بقائه  ومشروعية  االخواني    اسباب  االعالم  سوى 
س خزيه  ي انغمس في تعمية وتضليل الناس لعقود ليحرِّ الذ  والكاذب  لالمضلِّ 

. وهكذا قرن العشرينم على صدر البالد في نهاية الثمانينات من الثالذي ج
لي   القاصرة في االكاذيب والدجل  من ل  سه ِّ انغمس االعالم االخواني بعقليته 

مم المصائب    ةارسعملية  على  ويغطي  الناس  على  االخوانية  الوصاية 
والع تع    التيوالكوارث   البالد  فتجلَ م  الحنبلي  إ ى  باد  الحضاري  المشروع  عالم 

الترابي   البالد   وتخريبا    وتسلطا    ونفاقا    جهال  التيمي  االخواني  اركان  كل  في 
 وفي كل شؤون العباد. 

 زون في التشبيح سيطر على االعالم السياسي والديني من يتمي  فقد           
ي   ال  الذي  الجهالءاالعالمي  غير  التبرير  ؛ قنع  اإليديولوجي   ضحايا 

 التخديرية الجامدة  الزائفة والقوالب والعناوين المستهلكة والشعارات والشعوذات
تختم العقول التي  والتمويه على  والدفاع   وطمس للحقائق بالترهات  الوقائع 
ينافي الحضاري  بذلك  لوا  فحوَ   .السليم والحس العقل عما  الضال  مشروعهم 
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قد تم ذبح في أثناء ذلك ف. و نهارها كل يلِّها  سة وظلمات حالكةلى عتمات دام إ
االسالمي  قِّ  مذابح  في  والحرية  والعدالة  الحقيقة  صبح أ فاإلعالمية  يين  و م 

ومن سيكون اكذب    جمعاء  كذب العهود التي مرت على البشريةأعهدهم من  
والظالمين  والمفترين  الكاذبين  على  ترضى  تسمى    ممن  ما  مألوا  الذين 

الطغاة    ؟بالالصحاح  بالصحاح للرقابة والتعتيم ومن حاول  ظل  فإعالم  اداة 
ل حيث  .  بدا  أ يستطع كشف الحقائق ومعالجة المشاكل    مالظهور من خالله 

ض على من يظهر  يفرِّ ال  و  إذا كان مطب ِّ ال  إال يقدم شخصا   إعالم الطغاة  ان  
  عا  من المساومة على الحق والحقيقة فيكون الضيف ملمِّ    كبيرا    ا  من خالله قدر 

ال يرضى من    للحلول. واصال    و طارح  أللمشكالت    كثر من عارض  أللطغاة  
نفسه   االعالمية  أيحترم  المنابر  تلك  مثل  خالل  من  يظهر  كان إ  ال  إن  ذا 

 من اآللة الدعائية للمنظومة الجبتية والطاغوتية الحاكمة.  ا  جزء
على            سيطرت  من  إ فقد  مجموعة  الشياطين  اخوان  اشباه عالم 

و  واصبحت  الرجال  للعقول  والمستتفهين  والنرجسيين  العقول  فاقدي 
مثاال   وا ل  التصريحات  الحقيقة  عن  واستتفاههم لتعتيم  بالناس  الستخفاف 

هاء  ل  ب    ةكاذبال  ةالرسميوالتصغير من شأنهم. إذ سيطر على وسائل االعالم  
فينطلقوا من وضحل  ن بالثقافة وهم ال يمتلكون سوى عقل مستحمر  يتظاهرو 

فوه النفسهم ليغطي  صن    منحط  ليتربعوا على عرش ثقافيللسذج  استحماريتهم  
عاجزة عن الفهم والتشخيص كانت  عقلياتهم  ن  أحيث    .بعلى جهلهم المركَ 

ل واالستخالص  واالستنتاج  ايديولوجية والتدبر  تعمية  في  منغمسون  نهم 
قبلية و وش ثقافية وتشبيحات  فتنوية  عوذة دينية وتضحيالت  جهوية تلميحات 

منتهى  خوان الشياطين  ا  عالمإ إذ مارس  لى قاع الحضيض.  إأوصلت البالد  
مع الناس بعقلية نرجسية فوقية تقوم باحتقار   ل  ط وتعام  الزيف والخداع والتخب  

والمستمعواستصغار   الحجب    فاعالمهم  .والقارئ   المشاهد  مارس  الذي 
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الكثير من مة حتى جعل  والتضليل قد مارس احاديته االمبريالية بطريقة منظ  
 وعلى رؤوسهم الطير ال يلوون على شيء.   اقا  سَ ين وكأنهم ف  الناس مستخف ِّ 

على  التي  عالم الشاغل هو نفي الوقائع  غل اإلش  فقد كان  أينا  كما ر           
سياسات لحماية  الحكم ااالخوان    االرض  مناحي  في كل  واخفاقاتهم  لفاشلة 

ط  المنافق  الكيزاني  عالم  اإل  تبعإولذلك   والخداع ر  كل  والتعتيم  الحجب  ق 
ل يسمون  ن  والتحوير  لإ انفسهم  من  المعرفية   ا يمتلكو م  عالميين  المصداقية 

ل أو  ساستهم  الخ  ت  من  المشروعية  ومع  ل  متلك  والسياسية.  ذلك محاوالت  قية 
المستمر  التحصين اإل النظام  إفوأكاذيبه  عالمي  المصداقية االخواني  ن  فقد 

ستمر في الغلو في الكذب والمسرحيات  الكنه  في أوساط الطبقات المستنيرة  
يحجب المتناقضات ويطمس المتعارضات    اعالمإ   فا  السياسية الخادعة موظِّ 

النهائي.   خفاءاإلوالمزريات ليسوق الواقع نحو الحجب واالعماء واالقصاء و 
والجائعة    وسافال    ا  مأجور   ا  إعالم  كان عالم  اإل   ذلكفمثل   المنحطة  بكوادره 

النظام   التي يستدير حولها  الجيفة  الحاكم  االخواني  والباحثة عن قطعة من 
الكرتونية   والحزاب  الطائفية  من  صدا  وشركاءه  الفهم    وذلك  لمحاوالت 

ن اوصلوا البالد أ هربون منها بعد  واجههم بالحقيقة التي ي تي  ت والتشخيص ال 
 لى الدرك االسفل من الفشل والخزي.  إ

نجح          المتأسلمين    فقد  تنظيم    كبيرا    نجاحا  االخوان  ينشر إ في  عالم 
مخلوطا   والسطحية  واالبتذال  كهنوتية  بنفاق    التفاهة  مسبوقوأكاذيب   .ةغير 

تبعات    ستتحمل البالد الحقا  معا  و للحاكم والمحكوم    فكان ذلك المزيج مسخا  
هل  أ الحق و   حجبواين  هذا االفساد الممنهج المدعوم بكهنة دين ضالين ومضل ِّ 

عن  و وحاربوهما  الحق   الناس  تضليل  االسالمي  واصلوا  الصيل  الدين 
المعتوِّ وعمِّ  دينهم  ترسيخ  على  والمزي  لوا  السوء  كان  حيث    .فر  لكنهة 

الملعونين   دور الو السقيفيين  االخواني كبيرا     ا  منافقين  االعالمي  التضليل   في 
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مكان و   وتؤسس لهم معتلفهم  عليهم بعلفهم  ر  من اجل حماية وظائفهم التي تد  
نادو سل حهم إذ  م  ا.  ولي    نبطاعة  يبدو    يسمونه  وال  المأفون  ولي  أاالمر  ن 

للا  لعنهم  المنابر  كهنة  نعمة  ولي  سوى  المنابر  كهنة  يقصده  الذي  االمر 
كهنة دين فكيف يحدث هذا الفساد واالنحالل واالنحدار ل. فاذا كان لجميعا  

كراسي   تحتل  التي  النتنة  الدقون  اصحاب  من  بحشد  يعج  المجتمع  بينما 
بوا  الدعوة واالعالم والمنبر   على الرض   تعاىلنفسهم نواب للا  أالضرار ونص 

مارسو إب  اونطقو  والتضليل  الظالم  فكهنة  الم  اسمه.  والرمزية سلطتهم  عنوية 
ظلو  وطغي  اعندما  الدولة  ظلم  عن  والخدمات  اصامتين  العدالة  وغياب  نها 

العقدية    إعالميا    انبرو الكنهم   ودباباتهم  والم  باسلحتهم  لمجابهة لة  ضِّ الضالة 
االستفهام   عالمات  وضع  المزي    مماأمن  التي  قناعاتهم  وتضليالتهم  فة 

والكهنوتية بكل ما امتلكوا من القوة المعنوية والرمزية  مع الشيطان  يحمونها  
بن   الجهالء  و  التي  بتضليل  والتربوي  ها  العقلي  والمجروفين والتعليمي  والفاقد 

التضليلية. ف الكهنة  إ الكهنوت  نغمسقد ابجرافات   ل،الم مضل ِّ ع، من حالل 
الدولة حتى يخد ِّ  ادارة  الناتجة عن سوء  المشاكل  تبسيط  العام  في  الرأي  روا 

ن أ كهنة التضليل. وبذلك ال يمكن  ويبعدونه عن الثورة على ارباب معاش  
الكهنة   والناس  واعالمهم  نجد  المجتمع  قضايا  ادوات    .بدا  أيخدمون  هم  بل 

التضليل الديني والتخدير السياسي والتحكم في العقول الجاهلة في واقع يعج  
 بالجهل والظلم والفساد واالفساد والمآسي االجتماعية واالقتصادية.  

ظل  ف          الحاكمة  قد  والطغمة  بمنطق و يتحدثوالكهنة  اإلعالم  ن 
إل والكذب  التي    همع اخضوإالناس  لهاء  الغطرسة  والنهب  السطو  لعقلية 

ر دم  ل فقد  من خالل ذلك اإلعالم المضل ِّ و   .من الزمن  عقودلالبالد    تتظمان
المتأسلمين   و االخوان  يد    واضقو  ذاتهم  بطريقتهم  إون  ع  ما  ادعاءات  من  ليه 

ائتالفا   ا  الحنبلية  شركاءهم  الطائفية والوهابيين    لتيميينمع  واحزابهم 
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م ي  لى ما يسمونه بالقِّ إ “ حضاري ”  . فبينما يدعو مشروعهم المسمىالكرتونيةو 
موا دعاية عقائدية كاذبة ومتصادمة مع  عالمهم على هدمها وبذلك قد  إ ل  عمِّ 

وج   الوقت  نفس  في  لكنهم  الروحية  الناس  نزعات  يظنونها  اعالمهم ما  هوا 
الناس   نزعات  مع  يتماهى  ما  نف    واإللهائية  لترفيهيها لتقديم  القِّ فهدموا  يم س 

و  أملموسة  إصالحية  موا لها برامج  ن يقد ِّ أليها من دون  إالتي يدعون الناس  
ان هناك ك. فتغلبت المصالح على الفضائل كما  أو أسوة حسنة  قدوة محترمة

من الفاقد   ا كانوان حكمو ن مكر لكم وميادين العلم والفِّ انفصال تام بين الح  
التي ال   بالدبابير  ينالمتدبر   ؛ فخر الحمير،وتجار الحميروالتعليمي  التربوي  
على ارتكاب المزيد   ينوالمستعدوالبارود  بالرصاص    ينوالمتسلح  ها يستحقون

 من الجرائم البشعة من اجل تمديد واطالة حكم االخوان المتأسلمين. 
عَلم يستتفه العقول ويعب ِد الطريق امام إلقد خلقت الطغمة المتسلطة             

المرك   لنفاقهم  القطيعي  الجماعي  أمر  حيث  ب.  االمتثال  على  عَلم اْلقام 

بل  عقوالً  والحقيقة  الحق  مع  لها  عَلقة  ال  هو    كان  معتوهة  تركيزهم  جل 

ية لم يكن الدعِ االخوانية  عَلم الطغمة  إف  تسطيح العقول والهاءها عن حقوقها.

االيام   من  يوم  رسالة  إفي  كان  وقيمة  عَلم  البداية  من  ً عَلمإبل  لصناعة   ا

واالنحطاط   والرذيلة  سلَّ وااللهاء  الرضوخ  فقد  العصابة بشتى صوره.  مت 

اْلاالخوانية   لشُ الدعية  الوعي   ل  لَ عَلم  هياكل  فتهدمت  الضمير  فاقدي  من 

تول ِ  نتيجة  والتصد ِ   يالعام  االعَلم  مهام  ومعتوهة  داعرة  لوعي اشكال  ي 

عَلم الفاسد عملية تلميع من رفع الوعي والذوق العام تولى اال  الناس. وبدالً 

االنحراف ورموزه في شتى مناحي الحياة وتنشئة الرذيلة ونشر السموم بين 

والتوافه  بااللهاء  الناس  واشتغل  العام  الذوق  فانحدر  القضايا  وتمييع   الناس 

االمور الخبَ وسواقط  تنشئة  كانت  فقد  وعليه  الطغمة .  مهام  من  جزء   ل 

التي    االخوانية والساطلة  المهرجين سل  المعتوهة  من  لطابور  الجمهور  مت 

ما   باريحية  ينشرون  فجلسوا  الناس  لقضايا  مهام إل  وكِ أُ والمميعين  من  ليهم 
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سجيتهم   مع  تتوافق  القميء  التافهة  قذرة  بصفة وتسُ ومعدنهم  الجمهور  وق 

خاصة   بصفة  والشباب  االنحطاط  إعامة  مستويات  ادنى   العادة  تمهيداً لى 

على   مدربة  اعَلمية  كوادر  تنشره  اعَلمي  كمصدر  وتوفيره  التحلل  انتاج 

بلذ   ذلك  وتفعل  المشروخة ذلك  االعَلمية  السجية  مع  ينسجم  الذي  االنجاز  ة 

ُمنإَحط ة  والمنحلة نَُطف   من  الموروثة  سيطر  لطبيعتهم  فقد  وعليه  على . 

ويهتم  المجتمع   الحق  وحماية  الفضيلة  بناء  عن  ينأى  بنشر فقط  اعَلم 

عَلم اصفر في صوته إلى  إل  وبذلك تحو  واالنحطاط  االستخفاف والتضليل  

عَلمي يقوم بتعويم قضايا الجماهير وهندسة تضليلها  إوصورته يديره مسخ  

على عصابات النصب والدجل والتزييف والكذب والتضليل مقابل   والتغطية

ومج   للشيطان  ضميرها  باعت  زائفة  اعَلمية  بتعو  ت دَ شهرة  يمه المنكر 

وتزيينه ليحتل الوعي الجماهيري عن طريق التضليل والتغطية على النهب 

واسترقاق  الخدمات  ابسط  من  وحرمانه  الشعب  وثروات  لمقدرات  المنظم 

الوجدان باخبث المنتجات الثقافية واستضافة الخبل الديني والسياسي والفني 

م واذا نهب منظ    واالجتماعي لينتجوا ثقافة بهيمية ال تعلم ما يدور حولها من

فعلِ  له.  تتصدى  ال  شعاراً أمت  الفشل  ً   صبح  معلنا  االخوانية  للطغمة  غير 

لى قاع االنحَلل وانتظار إل  في كل مناحي الحياة وقادنا هذا الهطَ عَلمها  إو

ج وانشاء الُمطِعم الذي هو احد تجارهم الطفيليين ليتم ضرب االقتصاد المنتِ 

مسترزِ  ومتطفِ اقتصاد  عملية  ق  يدير  وكل أل  اليابس.  وحرق  االخضر  كل 

يوضح   سيطرو أ ذلك  من  اْل  ان  ً اناسكانوا  عَلم  على  الم  ا أ من  ن فتَرض 

العَلج  مصحات  في  االنحراف   النفسي  يكونوا  زرع  نزعة  من  ليتعالجوا 

 . في الناس وااللهاء وااليهام والتضليل
المجتمع برمته إلى خب    تعاىلولو ال حبل من للا            ل    ل مخبوللتحو 

ال   همبول  وال  وجسد  لهروح  المتأسلمينإ   دق  ف  د  قل.  عقل   مصداقيته   عالم 
االجتماعي    وفاعليته التواصل  وسائل  عبر  المنتشرة  التوعية  التي  بسبب 

والكهنوتية.   الدعائية  وآلتهم  المتأسلمين  ودجل  كذب  درك أو فضحت 
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تضليلهمأالمتأسلمين   استطاعوا  الذين  القليلين  حتى  قلوب  من  خرجوا   نهم 
د اعالمهم فاعليته التضليلية ق  بسبب الفراغ الروحي الذي كانوا يعانون منه وف  

و  نفسه  اراغوسا  أواستنفد  اعالمهم  المعركة    صبح  ساحة  يهاتر الحقيقية  في 
ويعوِّ ويكذ ِّ  كب  صحفييهم  واصبح  حاشية  الشاذين  غلمان  ال ي   السالطين في 

النهم نتاج النطف المريبة   السوء في القول والفعلاللعق و يمارسون كل انواع  
نهم لن أالمتأسلمون    دركأ. و التي انتجتهم على مخادع قذرة ومذرة ومشبوهة

شعبا  أيستطيعوا   يقهروا  الناس  .هكملِّ أ ب  ن  نفور ت  صبح أ  لن  منهم  تنفر 
بشكل جلي وقد ساهم في   ماتضح نفاقه  نأبعد  من المجزوم    جسدصحيح ال

على    ذلك  ظهور  فرضوه  الذي  وبؤسهم  السودانوبالهم  تحت    ي الشعب 
الزائفة   االسلمة  الم  يافطات  الدين  نزرع ر  وت    عر  خت  وشعارات  مما  "نأكل  هات 

  ".ونلبس مما نصنع
كذ            المضلل  المريعة  تبفإعالمهم  واالنهيارات  والكوارث  االخفاقات  ه 

الحياة مناحي  كل  أن  في  كما  ضحك كانت  البلهاء    "القادة"نرجسية  .  تثير 
بالرغم . فالدبابير  أصحاب   ؛الحميرفخر  ه من  تِّ قاد    حتى الحمير في مجتمع 

تنكر لواقع  الو   الوقائع  اختزال الواقع والقفز فوق   عالمهم حاول يائسا  من أن إ 
وانتجت    عكسيا    ن شعاراتهم اعطت مردودا  سقط في براثن الفشل واالخفاق ل

الذي   البائس  الواقع  ارض  على  والفوضى  والجهل  والعوز  والمرض  الفقر 
ومة وانتاج ن زمن احتكار المعلأ حقيقة  دراك  إنهم فشلوا في  إال أ  يقفون عليه

لى غير رجعة  إى  ما يساعدهم لالستمرار في احتكار السلطة والكرسي قد ولَ 
عليهم االنسحاب من  كان  من البلد والسلم االهلي  أواذا كانوا حريصين على  

 . الحياة العامة ليختار الشعب من يراه مصلحا  
الناس             الحقائق أوعلى  عن  بالبحث  وعيها  درجة  من  تزيد  ن 

  البكل جوانب حياتها و   ةل  جاهِّ مة  أ  ل و عالم مضل ِّ إ ب   فخ  مست  شعٌب  فها.  باعوات ِّ 
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حة لِّ ص  لى واقعها الحياتي نظرة ناقدة وم  إتنظر    وال  تعاىل تراجع عالقتها باهلل  
تناوال    وال تاريخها  تستطيع  وناقدا     ا  متدبر   تتناول  ولو  لن  حتى  حالها  تغيير 

 تعاىل مة مقطوعة عن المعرفة باهلل  أ  والحكومات النها  النظمة  غيرت عشرات 
بل    وال الطبيعي  بالعلم  المعرفة  فقط  وتتلقاه أيضا   تجهل  دينها  تاريخ  تجهل 

والكاذببالتقسيط   الدين والمضل ِّل    والخادع  المزيف  كهنة  فيها  يحقنه  الذي 
و التضليل  ترسيخ  ومردة   المقررات  التحريف    خرصنة  عتاولةوأدوات  عبر 

والمن الكاذبة  واإلالدراسية  الضرار  المضل ِّلبر  ال    .عالم  كهذه  فكيف  ن أ مة 
بالحق والحقيقة؟  ر عقلهار حالها وهي ال تعرف كيف تغي ِّ تغي ِّ  فكل    وتغذيه 

المحافظة عليه ل الناس مايريدون   على ما  ال  إنهم ال يحافظون  يوم يخسر 
قِّ  من  ظاهرية  ي  يرونها  اإليضخ  م  فيهم  المضل ِّ ها  والكهنوت  االلهائي  ل  عالم 

  التاريخي   عن التضليل   ايضا    ناشئ ن حالهم البئيس  أالناس    يدرككن ال  ول
فيهم   يكن  الراسخ  لم  الكيزاني  اإلعالم  م  أ وأن  من  ونهج رس ِّ كثر  للتضليل  خ 

القديم.   ي  التضليل  ال  الأ  الناس  كدرِّ كما  ينتج  يضلتن  ال  مزيدا  ال  إل  من    
يتغي   لذلك ال  يومإ  ال  إرون  التضليل  االسوأ كل  التضليل    لى  يحسبون  لنهم 

مصدر لى إالواقع  عالم االخواني المتأسلم اإلل  حو   فقد.  واإللهاء تنويرا  توعية  
االستالب الثقافي للناس لذلك عملية  ل بذلك  عجز فكري وقصور عملي وسه  

كهذا   شعب  يستطيع  مآثرألن  ينتج  منجزات  أ  عقلية  ن  أو  ولن   بدا  مادية 
رٌّ على  ر حاله لن يغي ِّ أيستطيع   ر للا يغي ِّ فكيف س ر ما بنفسه   يغي ِّ ال  أنه م صِّ

بِّ   تعاىل اإل يحمِّ مة  أ ف  ؟هما  و لها  الريش  الرياح  الضال كما تحمل  تعيش عالم 
وسط الماضي    في  الحاضر  تضليالت  تسنها  إفوتزييفات  انجاز تال  طيع 

 سوى خيبة الحاضر وسوء المستقبل والمنقلب.
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 المشعوذ الفكري  الترابي:
 
 

كاهن                    الفكري؛  المشعوذ  نادى  المتأسلمين:  لقد   االخوان 
بحسن   اسماه  الترابي،  حاول  ما  وبذلك  الفقه  اصول  يكون أيائسا   تجديد  ن 

ولم   مفكرا  بالفعل  ي بانه كان  ن يعطي فكرة واحدة توحِّ ألكنه هلك دون    مفكرا  
باهتة  ينتج   كتيبات  كوامنه  ضحالة  تحكي  وجاهلة  وضحلة  وسطحية  سوى 

الديني   الفكر  وتكاد محتوياتها تكون برمته  والتاريخ االسالمي  االبتدائية في 
التي حاول أن يتشبه   ى كل مطلع في النصوص الخرى مكررة ومعروفة لد

كانوا وخوائهم الداخلي  بسبب جهلهم العميق  اعه  ب  ات  إال أن  .  بها وينتج مثلها 
وتجديده   المستنفدة  بمقوالته  و ع  دَ الم  مبهورين  لنه ى  ليس  شروقه  قبل  اآلفل 

  ء والغبا نهم كانوا غرقى في الجهل والبالدة  بل ل  حقيقيا    و متفقها  أ  كان مفكرا  
لكل واالستحمار   ضحلة    ويستمعون  مياه  منتجهاعتبرو يفوآسنة  خرخرة    ن 

اخرجهم من ضالل    تجديدية   ونةكاي ي  بينما  وصنم هوام  لهم سوى في  دخِّ لم 
في   تتجسد  و ضالالت  متفيقهة  من ت  ةومشوه  ةومتخلف  ة فقير قراءات  ستقي 

 فأعاد انتاج مآزق ولم تستطع االنعتاق منه  مأزوم  و عدواني  منحرف و أساس  
 لذلك  .لى أفخاخ والغام وجحيم ورمادإواحال الحياة  المنحرفة ات تلك المرجعي

لتراث  عاد انتاج افي بيئة جاهلة فأ  ديناصورا    بل  حقيقيا    را  كمفالترابي  لم يكن  
. بل هو  ينتابه  قلتجديد ال فكر فيه وال تعم    ومسخا  بطريقة جديدة  ف  المزي  

الناس  إن يصل  أأزمته حتى قبل  ذروة  بلغ    رٌ ك  فِّ  ض ودليل ذلك ما تمخ  لى 
النواحي   كل  من  المعاش  الواقع  ارض  على  واحباطات  انهيارات  من  عنه 

ن يكون االمر أ . وال يمكن  قبل هالكههو  وقد اعترف بها    المعنوية والمادية
غير ذلك من السقوط والفشل المخزي في امتحان ما اسماه الترابي بالتجديد 
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الج   ابهرت  انشائيات  بل  بتجديد  هو  من  ه  وما  منهم  الناسال    والمعتوهين 
الضحلة  نالذي لترهاته  إال   يستمعوا  ولم  الباهتة  لكتاباته  إال   يقرأوا  ليس أ.  لم 

المخزي   والفشل  ور السقوط  انتجوه  بعد عقود اه  ينأالذي  والمصير  المآل  هو 
ين االسالم الذي تباكى  أين تجديد الترابي و أمن الكذب والخداع والتضليل؟ ف

نفاقا  الترابي   االخوان  ؟  عليه  كان  عقود    ن لو يتخي  المتأسلمين  فهل  ن أ قبل 
بل كانوا يدركون ذلك وساروا في درب  من فشل ذريع؟  لهم  يحدث ما حدث  

. بعد أن اكتشفوا أنه ليس في الق ب ة فقِّيه  تحقيق مآربهم الخاصة من خالله
لى  إل  تحو  نفاقا  و المي ومتأسلم حمل شعارات االسالم  تنظيم اخواني ه  هو  ف

 . شيطان يحارب االسالم وفطرته السليمة
وقد   فكار من سموه مفكرا  ألى ركاكة  إه  ففشل النظام االخواني مرد           

قبل  إقادهم   من  فشلهم  مشاريعه  ألى  تنضج  إذالفاشلةالفكرية  ن  ينتج   .  لم 
او   االخوانيين   صنم الترابي؛   الدغمائيصاحب  الهرطقة   ، لعقل  سوى 

وال احسبه   كرا  فِّ ى االخوانيون تلك الهرطقات  سف سمَ والضحالة العقلية ولأل
ق رِّ ي واقعنا بل لم   يتناسب مع  و تايوانية ال أسوى فكر من صناعة صينية  

قبوله ب السوداني  بعد  أللشعب  االثمان  اكتشف ز  أبخس  ينتج  ي  ن  لم  لذلك  فه 
للدماء    وسفكا    وقتال    وتخريبا    فسادا  في وجهه  نهجه سوى الغامه التي انفجرت  

وتفكيكا   المجتمع  بعد    في  من أللبالد  شرذمة  يد  في  السلطة  تمركزت  ن 
الحرام  المرتزقة   الحمير وابناء  وتجار  الطرق  وقطاعي  وفخر    والمجرمين 

فولة وهادمي االستقرار رى اآلمنة وقاتلي الطري الق  ورعاة البقر ومهج ِّ   البغال
ومخر ِّ ومجو ِّ  الناس  الخدمات.  عي  ابسط  من  الناس  وحارمي  االقتصاد  بي 

عدمفكر  صبح  أ وهكذا   ال  ا  و المتأسلمين  وهادمروح  ال  ا  السالم   لفطرة صفاء 
واالجتماعي  ا  ومدمر  الهلي  سائدا    السلم  كان  البالد  الذي  بل  في  ما  نتج  أ. 

ب م فك ِّر  ب يسمى   الضالل  للا    اإلسالمسم  إاالسالمويون  كتب    تعاىلوكأن  قد 
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 على بني اسرائيل.  هعليه الضالل كما كتب
الترابي  قد  ف          م  أ كان  في  نظ ِّ كبر  منافق  وطوباوي  وحالم  ضال  ر 

لى عمق إ  بدا  أنهايات القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين فلم ينتبه  
رث اتباع الترابي  لم ي  نه إ. في الحقيقة فالنفاق الذي اغرق نفسه واتباعه فيه

ت   المحتوى  فارغة  وعناوين  تجديدية  شعوذات  سوى  الترابي  امثال  ر صدِّ من 
لها سوى   و معنى  وال صدى  أو محتوى   أ  ل مضمونا  ن تحمِّ أأكثر من    صوتا  

الترابي   ترك  الذي  والتيه  الذريع  أصبحوا  الضال  الفشل  حتى  فيه  اصحابه 
المنهار   اقتصادهم  إلنقاذ  عناصر  إيلتجئون  من    ا اعتبروهلى  السابق  في 

الذين كانوا يحاربونهم من قبل ويوصمونهم ب  االقتصاد   كفرضالل و اليسار 
فالذي يحتضنه رؤوسهم الذي صد  إ.  عوا به رؤوس ين االقتصاد االسالمي 

والغارق سن  قوا اقتصادهم اآلن يسرقوا كرسي الحكم ويطب ِّ ألعقود قبل  الناس  
يساري  من يسموه  الفساد والذي اكل اموال الناس بالباطل حتى يستغيثوا ب في  

لى السلطة إاقتلعوه من مهامه االقتصادي الذي كان يشغله بمجرد وصولهم  
فألإواحالوه   العام؟  الصالح  عام  لى  صالح  وصلت  أي  وقد  االخوان  تى 

النا في  واالقتصاديات  وغدألى  إس  الروحانيات  سافلين  الشعب    ى سفل 
الفقهي  ر  البِّ في    وغارقا    وجاهال    وفقيرا    مريضا   التجديد  لمخرجات  اآلسنة  كة 

ال والغناء  ضالالت  الفن  مجال  في  وغيره  لترابي  جيال  والمرأة  يعبد   فخلقوا 
و  الفنانين  اشباه  من  التربوي المساطيل  الفاقد  من  الدبابير  اصحاب  ؛  سكن 

الحمير ودخلوا    ، فخر  الشعب  بعرق  بنوه  ان  بعد  المناطق  القصر  ارقى 
بمنتجات  افين  والعرَ المشعوذين    واواستقبلالجمهوري   الحضانة  دور  وامتألت 

وغادر المستنيرون البالد وساس الفاقد التربوي اقتصاد امرأة التجديد الترابي  
هشيما   فأحالوه  النزعات  البالد  اصحاب  من  الكثير  والتحق  الرياح    تذروه 

بالجيش واالمن والشرطة والمذرة واآلسنة  المجرمة من نتاجات النطف القذرة  
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ال فأحالوا   مرتع  إمؤسسات  تلك  والمسلحة لى  المنظمة  الجريمة  لممارسة 
المتأسلمين   االخوان  حكم  اركان  دعم  االبرياء  وذلك  لصالح  وهتك بقتل 

   .وسجن االحرار والمغردين بالحق االعراض
ذلك          تهويما  أن    يوضح   وكل  كان  الترابي   ضاال    عقائديا    فكر 

صبح أف والزائغات  بالمصالح والمطامع    باالهواء والرغبات ومنسوجا    ومجبوال  
والتَ نهجه   الدمار  تحصد  البالد  وجعل  االستبداد  يحصد  فت  ينتج  والشعب  ت 

الترابي من خالل والفقر والعوز والقتل والحرق  الشقاء   اثبت  والتهجير. وقد 
الفقير   مشروعه االصالح  أوالمفلس    التجديدي  يستطيعون  ال  امثاله   بدا  أن 

ذلك   احسب  أودليل  الذي  الظاهري  االختالف  بعد  ومسرحي  أنه  مفبرك  نه 
يتفرغ  أجل  أمن   التمكين تحت ستار مسميات واجسام جمع منهم  ن  لرحلة 

يمزيفة   آخر   حاولبينما  الفشل    جسم  تهمة  من  لهم  االصلي  االسم  حماية 
الخارجيلفساد  وا في    ، واالستهداف  الترابي  انغمس  تمألها أفقد  منافقة  قوال 

فشله  على  فقط  ليس  ليغطي  االنتكاسة  على  اآلخر  الشطر  ولوم  الحسرة 
لحماية اتباعه من ردود الفعل   أيضا  كري والفقهي والسياسي بل  العقدي والفِّ 

ويحسب الالحقة  غافال    الترابي  الشعبية  ال  بذلك  يحتكر  سيظل  سلطة انه 
لكنهم لم يحتكروا سوى قوت الناس ولم والحقيقة وي مك ِّن مجموعته في البالد  

الفساد  ال  إ يتمكنوا   في  الشعب  واالفساد    ونهب  بالباطل  الناس  اموال  واكل 
و و  ثرو سرقة  الخرى إته  اتصدير  الدول  في  بها  القصور  وبناء  الخارج  لى 

لى حال يرثى  إليوصلوا البالد في النهاية في الخارج وملء الحسابات البنكية 
كوادر أخرى اقل ثراء على سدة الحكم معهم  من الفشل الذريع ورفعوا    اعليه

الفتات    ون لتسو  يو ون  د  ج  ست  ياآلخرين    وبالط  وقصور  ممالكفبدأوا هوامهم في  
و  و ون  صترخيسلجيوبهم  يتشبثون   ون هدر يأنفسهم  بينما  والعباد  البالد  كرامة 

بالحكم المسلح من اجل حماية رقابهم ورقاب من هم وراءهم من القصاص 
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بهم   يتربص  ناحية  الذي  كل  من  من  المشبوهين  من  عدد  يخرج  ذلك  ومع 
االصالح  عن  ويتحدثون  االعالم  وسائل  في  المنافقين  االخوان  حسكنيت 

ال بطرح  لفشلهم  ويبر ِّ حلول  ويتظاهرون  اجل  رون  اتباعهم  من  لكنهم تبرئة 
 ليه اخوانإمن يطالب بإصالح الحال الذي اوصل    ن  أن يدركوا  أفشلوا في  
يطالب  الشياطين كمن  السلطة  في  هم  بينما    جرذ  نظام بإصالح البالد 

ل  آ   نظام  وأ  ،القذافي  ؛جرذ المجرى نظام  و  أ  ، المقبورصدام حسين    ؛الحفرة
في  . فقد فشل الترابي وحيرانه  وكل ذلك من المستحيالت   المنشاريين  سعود

ه لن يكون هناك تجديد في اصول الفقه والفكر االسالمي من  ن  أن يدركوا  أ
شان أاالخواني المتأسلم الذي مسخ كل مصطلح ديني و  المشروع قبل هزيمة

رعهم  سمعة الدين برمته. فقد قضت دقون االخوان القذرة على دين الناس وو 
واقع  لوا البالباطل وحو  البعض  كل اموال بعضهم  أ لى  إالفطري فأحالوا الناس  

 . وكراهية الدين والتدين ل إلنتاج الفساد وااللحاد والعلمانيةعوِّ لى مِّ إبأكمله 
بسبب            كان  ذلك  الذيناالخوان  وكل  على  الترابيين  هات  ر  ت    ترب وا 

ولألسف   ةقدسي  يةغطا شعارات نفاقية ووضعوا عليها  ورفعوا    المفلس   مفكرهم
الماضي قد ترص  أ  ن يعتقدوا خطأ  ألى  إ الناس  بها  فقد اوصلوا   وعاد دهم  ن 

خذ أ   ابكذ    عليهم واركسهم بينما الماضي لم يكن سوى مرجع  انقض  اليهم و 
من    المنافقين   االخوانر  مفك ِّ منه   يشبهه  و ما  وجبتيين متقم  ناكثين  صين 

و   وطاغوتيين خطاياحم    ؛ ونعاثلوظالمين    ينفتر مو   ن وييفلتوزائغين   ،الي 
فحملوا الخطايا لينتجوا هذا الخزي الذي يحيط مهم التباعه فطبقوا نهجهم  وقد  

ال نتاج مرجعياتهم التي  إ ما هو  كل ذلك  و   من كل جانبوالمجتمع  الناس  ب
 . ون عليهاونها ويترض  يتول  

رفع ي فكرا  حقيقيا  بمعنى الكلمة بل  لم يقدم الترابفي حقيقة االمر،           
الشعارات االسالمية وجعل الناس رهينة مشروعه الحضاري الكاذب والبائس 
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وهكذا   .ودمارا    وخرابا    وظلما    وقهرا    ووباال    ا   ضرر ال  إذلك على الناس    د  فلم يع  
المنافق  االخوان  سلفهم ن  ياصبح  نهج  لغة    المنحرف  على  سوى  يتقنون  ال 

والذي جعلهم والقتل وسفك الدماء  النهب والسلب والسرقة والفساد واالنحطاط  
واالستبداد  والتردي  والبؤس  واالخفاق  الفشل  ينشرون  وجودي  مأزق  في 

مشروعهم  والطغيان   ترجمة    ومعاناة    فا  وتخل    وجهال    زيفا    “الحضاري ”فتمت 
فا  وندرة   االساسية  الحياة  متطلبات  تنعدم في  كبيرة  قرية  العاصمة  صبحت 

تعيش في العصور الحجرية. فبعد ثالثة ظلت  فيها كل شيء بينما االقاليم  
لى العجز والفقر والجهل  إ  ال  إالبالد  صل  ت لم  ترابي  عقود من ظالم اخوان ال

المستحيل والمقوالت    “الحضاري ”المجتمع بمشروعهم  رأس  عوا  ن صد  أبعد  
انهيار   فكان  والمستهلكة  و الخاوية  الضحل  الكاذبة شعاراتهم  فكرهم 

من   مدويا  انهيارا   الزائغة  ومشاريعهم   وحلفاءهم  المتأسلمين  االخوان  فظهر 
الطائفية وشركاءهم من الحنبليين والتيميين والوهابيين ومهادنيهم من اليسار 

جهال   اكثر  وفسادا  وعدوا  وظلما    والقوميين  وسفكا    نية  االرض  للدماء    في 
الناس فقط  ويجيدون   واستغالل  والخسائر  الكوارث  وصناعة  الناس  ترويع 

 والموارد اسوأ استغالل. 
توضِّ ف           يتحقق  لم  الذي  الترابي  التجديد  وتهويمات  ن أ ح  هوامات 

و  والتفكير  العقل  في  ازمة  من  يعاني  كان  نفسه  الهذيان يدمن  الترابي 
المفهومية   والهشاشة  ذلك  االيديولوجي  لوكل  االفخاخ  و انتج  الضيم تباعه 

السودانل والم  يلشعب  االزمات  يصنعون  بمن  فتهويمات  سيآ وابتاله   .
أ الترابي  جسلوا    توهم وخزعبالت  شطحاتإ  واواستمعأجياال   الفكرية   هلى 

المضلة الضالة  يحملون   وتهويماته  ال  وهم  المجتمع  إلى  سوى   وخرجوا 
واالستحواذ والقتل  االقصاء  فمن  جرثومة  عقائدية  إي  أ.  الترابي  اتكاءة  نتج 

 ولذلك  صل مظلمفي اال ه؟ فالواقع العقائدي  ب  ي واقع عقائدي ص  أوفي    فكرا  
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غرق الترابي الناس في مزيد من ظالمه واوهامه وهواماته الخاصة وافكاره أ 
الفق وشطحاته  الفاشلة  الجهادية  ومساعيه  الالخائبة  الدين   ضالةهية  حول 

مكانا   فكره  يجد  ولم  والفكر  المفرغة إومعنى    والتجديد  العقول  وسط  في  ال 
اإل أ   والبليدة الماسونية  و  االتكاءة  ذو  المشبوه  الصهيونيةأ عالم  ولذلك .  و 

االخوانية وشركاءهم استراتيجية قاتلة الترابية و االسلمة على الطريقة اصبحت 
تكشِّ م قِّيمة  وكارثة   حقيقية  وكذِّ وازمة  االطروحة  هشاشة  عن  الدعوة ف  ب 

التجديد   تمحَ ذالوضحالة  الترابي  بها  ص  وتخرَ ل  ي  المفلس  فترة امثال  قبل 
نهم من مردة النفاق فقد دخلوا نفق أوبما  .وفي بداياتهااخوان الشياطين  حكم

التي    ات لحضاري الذي لم يحتوي على شيء اكثر من الكلمازمة مشروعهم ا
م على  يخي ِّ   وداللة لكل بؤس وسوء وهالك ودمار  ل عنوانه واصبح رمزا  ك ِّ ش  ت  

الترابي  .  المجتمع يعطيه لن  أادراك  في  وقد فشل  ال  الشيء  القائم فاقد  ن 
يمكن   ال  منحرف  فقه  أو  ن  أ على  فقها  يجدد  فقها  سبل    سليما    ينتج    ينتج 

د االنسان اصول الفقه بينما  . فكيف يجد ِّ هو امتداد للموجود المريض  سقيما  
منحرفة   مذاهب  على  قائم  السائد  التضليل  رة  ومعتوِّ الفقه  اساس  ورثت 

على  الول  مضلة في وسط مجتمع رضي باالنقالب  و وازدهرت وهي ضالة  
فهل كان الترابي مدركا   اع ذلك االنقالب؟  ب  ت  أالدين وبنى فقهه من نتاجات  

كان مستعدا  للجهر بالبراءة من االنحراف الول ورموزه لهذه الحقائق؟ هل  
يتمكن   يحتى  ثم  ومن  القديم  الفقه  أصول  على  الثورة  تجديدمن  ينفع    ا  نتج 

إذا   وحتى  والعباد؟  الترابيالبالد  في    نعق  تجديد  الفقه أصول  النتاج 
امامه   العقلي  أفالموجودة  انتاجه  موقع  العقول والفكري  ين  نتاجات  بين 

وطبقته في المجتمع فتقدم ذلك   انتجت الجديد والتجديد  التي حقا    المعاصرة
 ؟  لى االمامإالمجتمع 
تسم ابتسامة بموال  فالترابي يمثل فقط العقل الالهوتي الكالمي التائه         
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يأاستطاع  و   صفراء حول  ستن  واضاليله  وخرافاته  وتهويماته  تيهانه  فرغ 
خاوي وقلوب  المحتوي  من  فارغة  وامخاخ  مجوفة  رؤوس  في  من التجديد  ة 

البحث والتمحيص  الروح وعقليات قاصرة   فبث    الموربحقائق  وجاهلة  عن 
ذا إ مة كاملة. فممسوخة ال تنتج سوى المسخ واالزمات ل    فيها روحا  الترابي  

ر على الكثير كثر من عقل الهوتي ضال ومع ذلك اث  أكان الترابي ال يملك  
المفرغة   العقول  حوله  من  االخوانية من  الكوادر  ببقية  الحال  يكون  فكيف 

والسياسة وغيرها من المجاالت التي لم والفكر  التي ادعت معرفة باالقتصاد  
واالنتكاسات واالزمات  الخزي  سوى  يحكمونه  الذي  المجتمع   ؟تورث 

الحقيقي   الحركي  االسالمي  طريقا  واالصيل  فالمنظور  على    يجد  للتطبيق 
و  يرثه  من  وينتج  الواقع  للحياة. ارض  متكاملة  منظومة  منه  ويجعل  يطوره 

بطونهم   اجل  من  الترابي  اتباع  فيه  يحكم  واقع  في  ذلك  في  وفروجهم  فاين 
حكم   و سقيفي  نظام  وصهاكي  حمَ قحافي  للخطاياعثماني  تحر    ؟ال  ر  فهل 

المذهبي العقل  اطر  من  ع   الترابي  الخانقة  المب ت د  يدع   وقوالبه  إلى  حتى  و 
المذاهب   منتجات  الترابي  ؟  المعتورةتجديد  رجع  للا  إهل  امر  من   تعاىل لى 

وآله ونبيه   عليه  اهلل  وال   صلى  عنهم؟  بإتباعهم  ذلك   . بدا  أ  ،الخذ  من  كان  بل 
ن أالحق والحقيقة ولذلك رفض  ن يتقبل  أي رفض  ذالنوع المستنير المعاند ال

قواعده خر المختلف عن مذهبه ويستفيد منه االستفادة التي تهدي  اآل يتقبل  
و  اآلإالضالة.  المذهب  مع  عالقة  اقام  تمكين ذا  نطاق  في  كان  فانه  خر 

ي  ر و المعتوِّ مذهبه   الذي  المفيد  للتالقح  خر  فه بالحق في اآل ر ِّ عالضال وليس 
لكنه  ببصيص مما يقول    قا  . فالترابي كان متعل  رالمعتوِّ   وبالباطل في مذهبه

يفهمه   فهِّ ألم  عانده  و  ولكنه  التباعهمه  يترك  والنكوث    ولم  الخذالن  سوى 
وفقر في الفكر وبالدة ر في االخالق  سم بتصح  لذلك تركهم في نظام حكم يت  

العقل   في  في  وغرق  السلوك  في  الطمع    "مامونية"وتجريف  الجشع. و من 
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بسمَ ت  ما  فنتاجات   والنواقص   ةالترابيالتجديد  دعاوي  ى  بالثغرات  ممتلئة 
ي   من  دأب  وهذا  واالختالالت  ال والشوائب  وهو  الفقه  اصول  بتجديد  نادي 

على  إ يتكئ   غالبهأصول  ال  في  و ومعتوِّ   ةمعتل    افقه  يمكن   ةممسوخرة  وال 
ينادي  إو   اتجديده لى تشكيل واقع عقدي وفقهي وفكري على مقاس إن من 

يرت   المعلول  من  المستقية  وترهاته  فِّ إد  نظرياته  خاسئا  ليه  وفقهه  وهو    كره 
ن أ درك في نهاية حياته  أن الترابي قد  أويبدو  وهذا ما حدث للترابي  حسير.  

الت ال اساس لها بينما كان عب  ز  وخ  صات  وتخر  افكاره لم تكن سوى تهويمات  
االغبياء   يفقس  أظرون  تينوالمعتوهين  اتباعه  الفاسد الترابي    "بيض "ن 

لكنهم في النهاية اكتشفوا  حقيقية  عن فراخ فكرية وفقهية تجديدية  الشلوق"  "و
كان  أ الترابي  يحتضنه  كان  الذي  البيض  كل  النتيجة    فاسدا  ن  نه أوكانت 

السودان الواقع  والعجز إوه  جر    اعا  ب  ات    ياورث  والمشاكل  الفشل  مستنقع  لى 
ذلك   كان  وكل  مشروعهم  ان  الوا.  فاسدا    يضا  أاثبت  يستطع  لم  قع  حيث 

اثر  تجديدا  له  الترابي  ينتج  ر المذاهب المعتورة ولم  ط  أن ينفك من  فقهي أال
القليل  عليها   إال  يقرأ  ولم  لهم  قرأ  من  كالم  كرر  فاصال  بل  نجد  ال    ولذلك 

وبين التيميين والوهابية ذوي الصول الجنبلية.   ون اخوانا  سم  بين من ي    فقهيا  
يدرك   الترابي  يكن  و أولم  الذات  وخداع  التضليل  من  نوع  في  غارق  ال  إنه 

ينتج   لم  نقدا  فلماذا  لتجديده؟    الترابي  يسعى  كان  الذي  االنسان أللفقه  يجدد 
فقها  أ   فكرا   ينتقده؟  أدون    و  النقدي  أن  االرث  كان الفقهي  و ين  للترابي؟ هل 

وتلك االمثلة الجدلية التي كانت   هو زيف مروية الذبابةالترابي  ه  م  جل ما علِّ 
في  الفارغ  عقله    عتمات ط عليه اضواء الجهلة فيخلق هالة ضوئية على  سل ِّ ت  

ذا إ ؟ فال تجدد فقها   هاتر  واقع جاهل ال يدرك أن ما يقوله الترابي ما هو إال ت  
ن أ ين اعماله التي يمكن  أكان الترابي على شيء من الفقه والفكر الحقيقي  

مثال   جارودي  باعمال  والراسمالية   نضاهيها  واليبرالية  الماركسية  نقد  الذي 
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ستطيع  يأطريق الحل وهو االسالم االصيل؟    لى إوالسقيفية بسلفيتها واشار  
يأالترابي   دون  إشير  ن  العالج  ي  ألى  المرض ص  ويشخ ِّ ر  ظهِّ ن  اعتماالت 

ن الترابي كان يجدف بمجاديف  أ م  أن يعالجه  أالقابع في الجسم الذي يحاول 
يالحظ لم  هل  و  أ هو    اعتاللها   مكسورة  حوله؟  من  كانوا  الذين  االغبياء 

الترابي   دون  أيستطيع  الفقه  يجدد  المذهبية أن  ومخرجاتها  السقيفة  ينتقد  ن 
القر  النص  يخالف  ما  كل  شأن  من  ترفع  والنبوي  آالتي  التأويل  يو ني  تجنب 

هكذا يتم أ ويضرب به عرض الحائط؟  بل  ني والنبوي  آق مع النص القر المتفِّ 
اصول    الهادي   التجديد فقد  في  على  أالفقه؟  نفسه  هو  نقاط  الترابي  ثار 

سباحته   يستطيع  وال  بحرها  ولذلك  أشاطيء  فيه  الدلف  ال أو  مشاكل  ثار 
في بلد العمايا    نه كان اعورا  لكنه تألل ل  جاهل بكنههاهو  ها بل  يستطيع حل  

حوله من  الخاصة  االحتياجات  وذوي  البلهاء  اعجاب  كان  فاكتسب  بل   .
لى الحكم  إمنظومة الغربية التي وعدت تنظيمه بالوصول  من ال  ا  الترابي جزء

السلفية   محل  معهأوالحل  باالئتالف  يدرك    او  لم  الغرب  أولكن  ن أ راد  أن 
مجدَ يول ِّ  ليس  هو  بما  يتشبثون  من  وبين  بينهم  التر ولذلك  د  ف  بي  ارسى 

شاطي على  المجروفون  ومتوافقين  ءواتباعه  مستسلمين  ل   السلفية  ن معها 
واحدة الصل  في  ووهابية  مصادرهم  تيمية  فروع  ذات  حنبلية  وغزالية ؛ 

الترابي  وقطبية يدرك  ولم  واالسالمويأ.  في  و نه  معهم  تماهى  ومن  ن 
التشرب بآية واحدة فقط وهي تلك التي  فة لم نر منهم سوى  روحانيتهم المزي  

و  ورباع  وثالث  مثنى  اجستجيز  في  توظيفا  االقامة  غرائزها  وتوظيف    ادهم 
غير    شبقا  شهوانيا   و   حيوانيا   التاريخي  نفاقهم  من  نابع  وهذا  والبناءهم  لهم 

المركز   وفي  وزناة  لصوص  االطراف  على  والتهم  فكان  منافقين المسبوق 
لي  و  عتاة  السقيفة ك ِّ ذ  مجرمين  بمخرجات  البهائم  وليس  العقول  اصحاب  روا 

عهد   من  تراكمت  عهد  إالتي  النهاية  لى  في  آلت  سحلتإحتى  ثورة    لى 
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في قلوب   معنويا    وبذلك سحلت من سبقوه سحال  دامى  الق  حد اقطابها  أ  سديا  ج
ط  من  ينتظر  نفسه  والمصير  المؤمنين  من  وتجب  غ الكثير  على    رى  وسار 

العصور.  دربهم الكيزان معنويا في شوارع   على مر  تنظيم  ولذلك تم سحل 
عهدهم الخر  لينتهي  الحائط  بعرض  الالفكرية  الترابي  منتجات  وضرب  طوم 

وال  االقتصاد  مفاصل  على  سيطرتهم  تفكيك  انتظار  في  خدمة بشكل رسمي 
 المدنية والنظامية.

 فاالخوان ال يحملون فكرا  كر.  ترك الترابي اتباعه من دون فِّ وهكذا           
ابجدياته   حتىكر  كر لهم كان ال يعرف من الفِّ ف ِّ نه م  أعون  ن من يدَ ل  اصال  

عى الترابي د  إتقود اتباعه. فقد  للذلك فشل في صياغة قاعدة فكرية راسخة  
التماهي مع  أالتجديد لكنه فشل في   نادى أصول فقهية  ن يحرر نفسه من 

تحت    يه فق  ه نأوادعى    ا تجديدهب ظل  لكنه  ينتقدهم  الذين  الفقهاء  كباقي 
له  ية  الحنبل عباءتهم   االبطية  قبضتهم  عن  االنفكاك  يستطع  لم لذلك  و ولم 

ابن حنبل  الضال  مر  أفماذا قال الترابي في  ر.  ك  ذ  بشيء جديد ي  الترابي  ت  أي
ط حديث نبوي شريف من قِّ سأن ي  وهو على فراش الموت بالذي قال إلبنه  

تتماهى   بها النها  يؤمن  يخالف مروية مزورة  متبن  مسنده النه  مع  ياته و مع 
والجبابرة قد    الطواغيت  لهم  الذين  والوالءأم  الطاعة  صكوك  حنبل  وإذا   ؟بن 

للناس؟ ذلك  يبين  لم  فلماذا  ذلك  يدرك  أن  من لماذا    كان  للناس  يوضح  لم 
هل كان الترابي يدرك أن مالك بن   ال يمكن أن يكون سنيا ؟  حنبل بن  ايتبع  

في سبعين مسألة وفقا  لليث بن سعد وأن ابن أبي  نة النبوية  أنس مخالف للس  
 صلى اهلل عليه وآله ذئب طلب استتابة مالك بن أنس لنه ضرب بحديث النبي  

الناس ع رف  على  واعتمد  كان  بالحائط  وإذا  لم الترابي  ؟  فلماذا  ذلك  يدرك 
لم يوضح للناس أن  من يتبع مالك بن أنس ال يمكن  لماذا    يبين ذلك للناس؟
تيمية الذي يمدحه هو كان أن يكون سنيا ؟   الترابي يدرك ان ابن  هل كان 
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للنبي النبوية نصبا منه وكرها منه  للكثير من االحاديث  عليهم وعترته    ناكرا 
الترابي  وإذا كان    ؟كبار كهنة السلفية  على ذلك  حتى انتقده   الصلوات والتسليم

ابن لم يوضح للناس أن  من يتبع لماذا  يدرك ذلك فلماذا لم يبين ذلك للناس؟
ر على دين مزو    ب نفسه وكيال  فالترابي نَص   ال يمكن أن يكون سنيا ؟  تيمية

ف حر  مو  الترابي  أف  يزدهم  و التباعه    خادعا    سرابا  نفسه  صبح  ضالال  إلم   ال 
 ،ذو االبتسامة الصفراء   ،في الحقيقة، فقد كان الترابي  لقديم.فوق ضاللهم ا 

يت   الناس  وترك  اللسان  وسليط  فنجان  في  المعتورة بِّ زوبعة  المذاهب  عون 
 .والحنبلية والمالكية والضالالت التيمية والوهابية

اخواني    ؛الناس تحت سيطرة االستبداد الكهنوتي المزدوجظل  ولذلك          
له أوالذي    ،وسلفي للناس    ما سس  يقدما  فلم  واقعا  ال  إالترابي  في كل    خانقا     

الناس الهيمنة واالستغالل والتسلط واالستعباد. فالترابي    اورث أو جوانب الحياة  
  جاهل    م المنشور في وسط  وهِّ حد ائمة الكالم الخَداع والم  أكثر من  أ لم يكن  

الضال  فكان   الذي  جهده  والتمويه  والخداع  االيديولوجية  التعمية  من  جزء 
نحو   خرقاء  بطريقة  ووجههم  االسالمي  التاريخ  عبر  البلهاء  على  سيطر 

ال   فاورثوا  والظالمين  للظلم  والشرور الركون  والدمار  والجرائم  المفاسد  مة 
واحدثوا ما احدثوا من التراجع والخراب والتمزق واالنحدار في كل مجاالت  

ال .  الحياة بمحاربة  تظاهره  من  هو  فإن  ورموزها  انية  علموبالرغم  الترابي 
طمح   لما  العملي  تحقيقهل إالتطبيق  مظهر  أ  ى  واسماعيل  حسين  طه  مثال 

حرب   وعلي  واركون  العظم  جالل  موصادق  حربوغيرهم  شن  عقلية   ا  من 
من خالل انتقاد اجسام ورموز ضربه في مقتل  حاول  على االسالم و وفلسفية  

 . الدينعن  اف  و ت َدعي الدين وما هم من الدين بل هم رموز االنحر أعت  د  إ
 ؟ لكن ماذا يفعل المجتمع المسلم مع من ينظرون للنصف الفارغ من الكوب 

اتباع الدينية  الترابي    وقد استخدم  والصوفية   الضالة  السلفيةكنفس االدوات 
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وجهها ال العرفانية   على  المذكورين   ةوالمشعوذ  هائمة  ارباب  استخدمها  التي 
اال  ماعاله الدول  اليصال  االستعمارية  لحكم  والدول  تخضع  لم  التي  خرى 

التي  إاالخوان   والنهايات  الغايات  نفس  المسلم  ألى  للعقل  يصطدم أرادوا  ن 
في حياة المجتمع االسالمي بعد    “الدين”استحالة تطبيق  وه م   ال وهي  أبها  

الأ المناظير  اسوأ  عبر  يمر  جعلوه  لفقهية  ن    الوهابيةو لسلفية  الموبوءة 
والمشعوذين    واالخوانية الضالة  العرفانية  اتباعوالصوفية  الصول   من 
المستشرقة  السقيفية   الوالفلسفية  يقنعوا  ول  أ  ناسحتى  قد  الدين  زمنه ن  ى 

ف  موعليه وبالفعل  عليه.  شبيه إالتمرد  السودان  شهده  الذي  الديني  الواقع  ن 
ة الدين مع اختالف تركيبة كهنمهلكة آل سعود المنشارية  بالواقع الديني في  
الذين   فيالسودانيين  وهابية    هم  خلفية  ذو  باعتبارهم  مستمر  و  أتصادم 

 يضا  أالسودان  الواقع الديني في    واوصلأ  هم أيضا  و مشعوذة لكن  أصوفية  
الحجازي الذي  التي وصل اليها المجتمع  والمآالت  والنتاجات  لنفس النهايات  

و  أ لى العلمانية  إما النزعة  إ ال وهو  أ  يخضع لمهلكة ابناء عمومة الصهاينة
االلحادإ والتنصير    لى  الترابي  يضا  أ بل  نهج  على  االسالمية  فالعلمانية   .

السودانية  إتهدف  كانت   الفطرة  عليها  تقف  التي  االرض  زلزلة  قد  لى  التي 
السقف الذي تستظل به تلك الفطرة وهذا هو الحال    ت وهدمتبحث عن الحق  

ن نجعل الدين أردنا  أ. فاذا  المنافقين  نساد بعد عقود من حكم االخواذي  ال
 هال  كونوا أ يم على كرسيه ل ان من جلسو إفي مشروع نهضة مجتمعية ف فاعال  

 ال  إ النهم لم يعبئوا العامة    الدين  نزالهم من منابر إ للقيام بهذا االمر ويجب  
والخداع.  والترهات  لكتب    باالكاذيب  الدراسية  المقررات  على  سريعة  فنظرة 

الدين في الفصول االولى لمرحلة االساس تجعل من له عقل يالحظ تلقين 
والمزي   والترهات  باالكاذيب  والمرويات االطفال  التاريخ  من  واهتمام   فات 

اهلل ها بالنبي  مالمقررات الدراسية بمن يسمونهم صحابة اكثر من اهتما  صلى 
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وآله يعرفوهم   قنوافل.  عليه  ولم  المعتورة  المذاهب  كهنة  بأقوال  الطفال 
 نحدر المجتمع الذي كان أحسن حاال  إوهكذا  ة.  حبالنصوص النبوية الصحي

تعليم   نحو  المعتلة  عليهتلقيني  بصوفيته  سيتمرد  ل   بالتأكيد  يكبر  ن عندما 
والمؤسف   مفتوح  فضاء  في  الحالية  الدين أاالجيال  ضد  سيكون  تمردهم  ن 

اأب ضد  وليس  وهذه كلمة  الطفولة  في  بها  لقنوهم  التي  واالكاذيب  لتحريفات 
مصيبة كبرى. وكل ذلك من شرور نهج الترابي الذي شكك الناس في كل  

كالال  إشيء   المنحرفة  المناهج  في  وال  إذ  تيمية  والسلفية.  فتح  ن  أ وهابية  ه 
لت امامها  انتشارا  نتاالبواب  في    مشروميا    شر  النشء  بتضليل  لها  وسمح 

الذي    تعاىلرف الناس الدين الحق المتجسد في دين للا  يع   ملولذلك    .صغرهم
وآلهنزله على رسوله  أ عليه  اهلل  الذين   عليهم السالم غ وآله االطهار  الذي بلَ   صلى 

بس   جدهم  ن  تمسكوا  وآلهة  عليه  اهلل  اليقيني    صلى  التأويل  مهام  الجازم  و وحملوا 
يكن   لم  الذي  والتبديل  واالنحراف  لالنقالب  من  أوتصدوا  سوى  بطاله 

 .مومن اتبعه يسمونهم صحابة الترابي
  دورا  اقطاب اإلسالمويون كالترابي والغنوشي والقرضاوي  لقد لعب           

انجاز    كبيرا   ب في  يسمى  ما  مهام  الحضارات  وانجاح  لما  صدام  والترتيب 
للجهاز على    همم واز  لما أراده الغرب الذي جهزه  وفقا  سمى بصفقة القرن  ت  

ذ إ .  اإلسالم وقد فعلوا ذلك بكل جدارة وخانوا دينهم ومجتمعاتهمما تبقى من  
مداوالت   نرى  و كنا  وزيارات القرضاوي  والغنوشي  المتكررة بعضهم    الترابي 

جزءا    وكلالمشبوهة  للمنتديات   كان  تفكيك   ذلك  في  مشاركتهم  ترتيب  من 
  م الرادة الغرب بينما ترك الغرب له  المجتمعات المسلمة واعادة صياغتها وفقا  

ر ال لذلك  المجتمعات  تلك  لحكم  والصهيوني  االمبريالي    سكوتال  أينافرصة 
السودان.  االخوان  حكم  جرائم  عن   في  الغنوشي  المجرمين  نرى  وكذلك 
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سماها  أفي تطبيق ما    هر عن عدم رغبة خطالخط االخواني ويعب ِّ يتقهقر من  
وها السودان    بالشريعة  في  الهالمي  التنظيم  أصال  وكأنه  هو  يكن  له    لم 

يؤكد   وهذا  االسالمية.  بالشريعة  اسماها  ما  مع  تنظيم ن  أعالقة  ظهور 
  جزءا  كان  في كافة المجتمعات اإلسالمية  لى الحكم  إ االسالمويين ووصولهم  

اخوان من   شارك  فقد  االسالمية.  المجتمعات  كل  على  الغرب  مؤامرات 
التي كانت  والقومية  الشياطين بقوة في محاوالت اسقاط المنظومات اليسارية  

وعمِّ  السرائيل  بالعداء  المقاومة  تتظاهر  دعمت  التي  سوريا  اسقاط  على  لوا 
هدموا حتى مظاهر الدين في المجتمعات التي سادوا . كما أنهم  إسرائيلضد  
 فكان الترابي وامثاله واتباعه وباال  على الدين والمجتمع السوداني.  فيها.
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ما بعد السقوط: اإلخوان المتأسلمون تنظيم 
 صهيوامريكي

 
أن                   إما  هي  المتأسلمين  للخوان  السياسية  الفلسفة  إن 

يكونوا حاكمين وطغاة ومتجبرين على الناس بنفس أسلوب اليانكي االمريكي  
بار البؤس المادي وهذه  أو أن  يقبِّروا الشعب بر م تِّه تحت الرض أو في غ 

ئيل وهذا ما حدث  فلسفة المنظومة الحاكمة في أمريكا وفيما تسمى دولة إسرا 
فالقتل   الماضي.  القرن  في  المشؤوم  التنظيم  هذا  نشأة  منذ  السودان  في 
ن بِّني وي في تركيبة ومسيرة االخوان المتأسلمين ومن  والتدمير واإلرهاب مكو ِّ
وااله م من الوهابية والطائفية أينما كانوا وظهر هذا جليا  في عهود تمكينهم  

السودان   في  السلطة  على  كما  المشؤوم  فهم،  أيضا .  اقتالعهم  اعقاب  وفي 
فعل رفاق فقههم المشؤوم في البالد العربية واإلسالمية الخرى ببالدهم، قد 
والقتل   والتهجير  والدماء  والعنف  المعاناة  ودو امة  نفق  في  السودان  ادخلوا 
وسفك الدماء والفقر والمشاكل االقتصادية واالجتماعية. فكل كوادر اإلخوان 

في السودان ال يختلفون عن أبو مصعب السوري أو عمر عبد   المتأسلمين 
الحكيم أو مصطفى ست مريم وهي كل ها أسماء لشخص واحد سوري انتسب 
القومية  بتزاوج  تصريحاته  وت قِّر   سورية  في  المتأسلمين  اإلخوان  لجماعة 
العشرين رغم عداءهم  القرن  الثمانينات من  العربية واإلرهاب االخواني منذ 

ري. حيث يقول أبو مصعب السوري أو عمر عبد الحكيم أو مصطفى  الظاه
ست مريم أن ه كان يتدرب في العراق للتحرك ضد بالده؛ سوريا. ولم يتدرب  
وبالفعل   سوريا  م  ليهدِّ إال   والغاشم  البربري  البعث  عراق  في  االرهابي  هذا 

ن ساهم، مع عصابات اإلخوان والوهابية، في هدم بالده من اجل السلطة دو 
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االمن  يع مها  كان  بالد  في  الحال  مستور  يعيش  كان  الذي  لشعبها  مراعاة 
لدرجة أن تقود امرأة سيارتها لوحدها من حدود الردن إلى حدود تركيا وال 
وكهنتهم   المتأسلمون  اإلخوان  هم  هؤالء  لكن  شيئا  نفسها  على  تخاف 

الدمويين حيثما ك التيمية والسلفية  يهدمون المنافقين واتباعهم من كهنة  انوا 
بالدهم ويجردونها من المن والمان وال يعطون قيمة للنسان وال لحياته وال 
ايمن   عن  السودان  في  المتأسلمين  اإلخوان  كوادر  يختلف  وال  لمستقبله. 
الظواهري الذي اقر  بتأثره بسيد قطب بينما كل العالم يعل م اآلن أن  القاعدة 

ستخباراتية الغربية الصهيوامريكية هي جسم صهيوامريكي اسسته الدوائر اال
من اجل هدم بالد المسلمين والحداث التي رأيناها ت ثبِّت أنهم لم يهدموا إال  
بالد المسلمين ولم يقتلوا إال المسلمين ولم يطلقوا رصاصة واحدة ضد محتل  
السودان  في  يقيم  الوهابي  اإلرهابي  زعيمهم  وكان  صهيوني.  أو  غربي 

مريكية تم ارساله إلى أفغانستان المنكوبة ليعب ِّد الطريق وبتنسيق مع الصهيوا
فأ وكِّل    المسلمين.  بالد  على  الصهيوامريكية  العسكرية  الحقبة  انطالق  أمام 
التجارة  مبنى  برجي  على  المفبرك  االستخباراتي  الهجوم  تبَنى  مهام  إليه 
الغربية   القوات  لجحافل  الخضر  الضوء  ي  لي عطِّ نيويورك  في  العالمية 

تلك و  اجتاحت  أن  وبعد  المسلمين.  بالد  كل  الحقا   لتستبيح  الصهيوامريكية 
الجحافل الغربية والصهيوامريكية بالد المسلمين من أفغانستان إلى الصومال  
اإلخوان  مرتزقة  مشروم  إال   البالد  تلك  في  يزدهر  لم  وسوريا  والعراق 

غ  اخضر   بضوء   وحكموا  تمَددوا  الذين  ووهابيتهم  ربي  المتأسلمين 
غربي   اخضر   بضوء  وازدهروا  والسودان  ليبيا  من  كل  وصهيوامريكي 
في   الحاكمة  الطاغوتية  المحلية  النظمة  مع  وبتنسيق  وصهيوامريكي 
ومصر  تونس  في  الحكم  إلى  وصلوا  حتى  والردن  والمغرب  موريتانيا 
والجزائر لكن انتبهت بعض الشعوب كما في الجزائر لشر تلك المجموعات  
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ا الصهيونية المتأسلمة  المنظومة  وتحَركت  م بك ِّرا   منها  فتخل صت  لمنافقة 
اإلخوان  وتركوا  جانِّبها  تأمن  لم  لنها  عليها  واجه ز ت  مصر  في  العميلة 
انسلخوا من مبادئهم وخاضوا  الحكم في تونس لنهم  المنافقين يشاركوا في 
مع الخائضين بينما ظل السودان يرزح تحت حكمهم البغيض لثالثة عقود 
كسوريا   أخرى  بالد  ليهدم  المستطير  شر هم  الصهيوامريكية  الق و ى  وحر كت 
سوريا   إخوان  خيار  كان  ولذلك  يحكموها  أن  يستطيعوا  لم  لنهم  والصومال 
ن إلى تحقيقه بعد الثورة  هو هدم بالدهم على رؤوس شعبها وهذا ما يسع و 

ل اإلخوان المتأسلمون الوه  ن في الصومال  يو باعليهم في السودان بينما تحو 
الكثير من  الموت والخراب وعدم االستقرار في  لتقسيم بالدهم وبث  ل  معاوِّ

 اجزائها.
وهكذا فحيثما حكم اإلخوان المتأسلمون فإنهم اذاقوا الناس الويالت           

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

التي   والصهيوامريكية  الغربية  االستخبارات  ودوائر  المتأسلمة  التركية  المثلية 
أن   لهم  بدا  لنه  العميل  حفتر  على  ليبيا  في  المتأسلمين  اإلخوان  لت  فض 
ينتِّج وا   وقد  الالحقة  توجهاتهم  يضمنون  ال  غامضون  علمانيون  حفتر  ات باع 

قذافي لها.    لهم  المباشرة  غير  خدمته  رغم  الغربية  المصالح  يعاكس  جديد 
حيث أن العلمانية العربية التي ال يسيطر عليها اشخاص عمالء كالسيسي  
ضون كما هم في مصر أو في بالد غلمان مهلكة آل سعود أو غلمان  ومرو 
عهر آل زايد قد تكون علمانية يسارية يحاربها الغرب والصهيوامريكية بكل  

أن ضراو  يمكن  ال  لذلك  الشمالية  وكوريا  وكوبا  فنزويال  في  يفعلون  كما  ة 
بعلمانية  تأتي  ال  ديمقراطية  بعملية  والصهيوامريكية  الغربية  الدوائر  ترضى 
الدوائر  في  اسيادها  مع  ق  ت نس ِّ صهيوامريكية  عائلية  منظومات  أو  غربية 
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اإل  فعل  كما  باد  والعِّ البالد  نهب  على  والصهيوامريكية  خوان الغربية 
وليبيا   السودان  في  الدموية  والمنية  العسكرية  ومنظومتهم  المتأسلمون 
والوهابية وسالطينها في مهلكة غلمان آل سعود وعهر غلمان آل زايد وهم 
جميعا  تجسيد حقيقي لحقبة االستعمار المريكي على الشعوب المستضعفة 

م وغلمان  والوهابية  المتأسلمين  اإلخوان  اآلن  تستخدم  سعود والتي  آل  هلكة 
الدموية والبربرية  للمؤامرات  إنفاذا   المجموعات  وغلمان عهر آل زايد كأكثر 

 ضد الشعوب وأكثرها والء  للدوائر الغربية والصهيوامريكية.
وكلنا يعلم أن اإلخوان المتأسلمين واتباعهم من الطائفية والوهابية          

رق ودفن البشر والتهجير ونشر السلفية قد جعلوا اإلرهاب والقتل والتدمير وح 
جبين  لها  ى  يند  افعاال   فارتكبوا  فيهم  مترسخا   سلوكا   الفوضى  وتعميم  الفتنة 
االنسانية. ففيما يختص باإلخوان المتأسلمين فإن سلوكيات العنف والدموية 
الممسوخ  وجدانهم  في  رة  متجذ ِّ استراتيجية  هي  والغش  والكذب  واللصوصية 

فاإلخ الفطير.  للدين وضميرهم  المنحرف  فهمهم  المتأسلمون، في سياق  وان 
الوهابية  تؤمن  كما  يؤمنون جهال   الصحيح،  بالدين  واقع شعبي جاهل  وفي 
ن تهم واالغراق في النهر   والتيمية ضالال  بأن اإلرهاب فريضتهم واالغتيال س 
وتهجير   وقصف  هواية  الحي  اص  بالرص  السلمي  الشباب  وضرب  متعة 

م  ق راهم  من  عهد اآلمنين  ظهور  منذ  السوداني  الشعب  ه  د  عهِّ ما  وهذا  هارة 
القرن   من  الثمانينات  نهايات  في  والمظلم  الكالح  المتأسلمين  اإلخوان 
في   يعهدها  لم  لبربرية  السوداني  الواقع  خضع  الزمن  ذلك  ومنذ  الماضي. 
تاريخه. حيث اسس اإلخوان المتأسلمون في السودان منهجا  شامال  للفوضى  

وال شيء  كل  المجتمع  في  وأهلكوا  الناس  أنهكوا  حتى  مكان  كل  في  دموية 
وانحدروا به إلى أسفل سافلين. حيث قتل اإلخوان المتأسلمون الناس في كل  
بقاع السودان ودفنوهم احياء في مقابر جماعية وقصفوا الق ر ى اآلمنة واطلقوا 
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المتعاي الق ر ى  ليحرقوا  بالسالح،  المدججين  الحرام  ابناء  من  شة وحوشهم، 
و  وكأنهم  روا سكانها وقام الغرب والصهيوامريكية، نفاقا ، ولم يقعدوا وبد  وي هج ِّ
على   الشعب  ثار  عندما  الحقا   ولكن  الخرطوم  في  الحاكمة  الطغمة  ضد 
الغرب   تحرك  والوهابية  الطائفية  من  وحلفاءهم  المتأسلمين  اإلخوان 

المج  المتأسلمين  اإلخوان  عسكر  لوا  لي دخِّ القصر والصهيوامريكية  إلى  رمين 
الجمهوري بالرغم من أن هم هم نفس الطغمة من العساكر؛ مجرمي االخوان 
أدرك  وهكذا  السودانيين.  وهجروا  وقتلوا  وحرقوا  ابادوا  الذين  المتأسلمين، 
عدم  كان  والصهيوامريكية  الغربية  الدوائر  هدف  أن  السوداني  المجتمع 

السودان   المتأسلمين في  بإبادة اإلخوان  الجزائر لن السماح  كما حدث في 
الغربية  الدوائر  الحقا   يوالي  لم  الجزائر  في  المتأسلمين  اإلخوان  اباد  من 
والصهيوامريكية والء  كامال  بل اصبح أكثر قربا  من روسيا والصين وهذا ما  
تخاف الدوائر الغربية والصهيوامريكية من حدوثه في السودان لنهم يعلمون 

السودان علما الغربية أن علمانية  للدوائر  نية يسارية وليست علمانية عميلة 
المسلمين  بالد  في  مجموعة  هناك  ليست  أنه  يبرهن  وهذا  والصهيوامريكية 
اإلخوان  من  والغربية  الصهيوامريكية  للمشاريع  ووالء   اخالصا   أكثر 
المتأسلمين وطائفية السودان والوهابية بسالطينهم في بالد غلمان مهلكة آل  

لمان عهر آل زايد. فاالستعمار الغربي والصهيوامريكي يعتمد سعود وبالد غ
أو   متأسلم  أو  توجهها؛ وهابي  أي ا  كان  التي يضمنها  المجموعات  على كل 
علماني ليبرالي، مع الحذر التام من تجرِّبة ما حدث في الجزائر التي تحاول  
خت   إقامة عالقات متوازنة تميل أكثر للشرق وما حدث في سوريا التي رس 

الغربية   الدوائر  سيطرة  عملية  عن  خارجة  يسارية  لعلمانية  أكثر 
االستعمار  حقبة  لصالح  شعبها  ونهب  سوريا  لمقدرات  والصهيوامريكية 
ف الغرب من حدوثه في السودان. لذلك أعطوا  الصهيوامريكي. وهذا ما تخو 
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القصر   لدخول  الطريق  لهم  لمجرمي حرب دارفور وعَبدوا  الضوء الخضر 
والوقوف في  وحماية   المدنية  الثورة  اإلبادة ومكايدة  المتأسلمين من  اإلخوان 

التي   الدول  قائمة  من  السودان  ست خرِّج  كانت  التي  اليسارية  العلمانية  وجه 
الرد   في  رأيناه  ما  وهذا  والصهيوامريكية.  الغربية  الدوائر  فلك  في  تدور 

الخا وزير  على  الثوري  المدني  الشق  يمثل  الذي  لحمدوك  رجية الجريء 
المريكي الذي زار السودان ليس حبا  في شعبه وإنما محاولة منه للضغط 
العسكري   الشق  سعى  بينما  الصهيوني  المحتل  مع  للتطبيع  السودان  على 
والمني الالهث للسلطة للتقرب من المنظومة الغربية والصهيوامريكية بعقد  

كادر   ومكوث  الصهيوني  كمباال  في    أمنىلقاء  سوداني  مصر إخواني 
مصر  ففي  كالمعتاد.  السودان  على  المؤامرات  منها  يك  لي حِّ المتصهينة 
ضة منذ  المتصهينة تعتمد الدوائر الغربية والصهيوامريكية على علمانية مرو 
أمد بعيد وتساهم في إبادة االخوان المتأسلمين فيها لصالح المشاريع القرنية 

الغ  يعتمد  وليبيا  السودان  في  بينما  على  الصهيوامريكية  الصهيوامريكي  رب 
إخوان متأسلمين من نتاجات الماسونية الغربية وخاضعين تماما  لالستعمار 
اإلخوان   توزيع  من  واضحا   ذلك  ونرى  الحديث  والصهيوامريكي  الغربي 
المتصهينة  مصر  بين  لكوادرهم  السودان،  في  سقوطهم  بعد  المتأسلمين، 

وبال المنشارية  سعود  آل  ومهلكة  المتخنثة  زايد وتركيا  آل  عهر  غلمان  د 
الساقطة وكلها ليست أكثر من احذية نجسة للدوائر الغربية والصهيوامريكية 
واالمارات   تركيا  تربط  التي  المباشرة  العالقات  من  الواقع  يثبته  ما  وهذا 
الظاهري   العداء  رغم  والصهيوامريكية  الغربية  بالدوائر  ومصر  والسعودية 

ا العالقات  في  يبدو  الذي  من  والمسر حي  جزء  وهذا  الدول  تلك  بين  لبينية 
مسرحية خداع الشعوب وتمويهها لكي ال يكون أمامها خياٌر معقول ومقبول 
أو  المجموعات  تلك  ى  إحد  إت ِّباع  سوى  الم ربِّك  الواقع  هذا  من  للخروج 
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النظمة أو التنظيمات التي تدور في فلك االستعمار الحديث والخضوع لها.  
بشكل متكاملون  جميعا   على    فهم  العلني  والتآمر  العمالة  ساحة  في  صارخ 

الصهيوامريكية  المشاريع  انجاز  لصالح  واذاللها  المنطقة  وشعوب  شعوبهم 
للقرن الواحد والعشرين التي تنهب الشعوب وتستعبدها لصالح صفقة القرن 
المنطقة  في  الصهيوامريكية  االجندة  جميعهم  ينجز  وبالفعل  المزعومة. 

 ور كبير في ذلك.  وللخوان المتأسلمين د 
إن القتل واإلرهاب والتدمير والهدم والحرق والقصف من دون رحمة           

اإلخوان   حكم  عقود  خالل  السودان  في  حدث  الذي  والسلب  والنهب 
اسيادهم  من  المتأسلمون  اإلخوان  اقتبسها  ثقافة  هي  المتأسلمين 

والقتل   بالعنف  المتأسلمين  اإلخوان  فإيمان  الدماء  الصهيوامريكيين.  وسفك 
ر في وجدانهم الفطير وكأن اساتذتهم هم اقطاب اليانكي االمريكي أو   متجذ ِّ
أساتذة الوهابية؛ ابن تيمية وابن عبد الوهاب، رغم أن حسن البنا وسيد قطب  
وارهابيتهما.  دمويتهما  في  الوهاب  عبد  وابن  تيمية  ابن  عن  يختلفان  ال 

متكاملة؛   وغاياتهم  واحدة  جميعا   الدين فوسائلهم  عن  الناس  إبعاد  وهو  أال  
في   الحاكمين  اولياءهم  مع  بالتنسيق  ونهبها  وإفقارها  المجتمعات  وإذالل 
المتأسلمين  اإلخوان  حكم  عقود  في  رأيناه  ما  وهذا  ابيب.  وتل  واشنطن 
الوهابية  من  وحلفاءه  المتأسلمين  اإلخوان  فتنظيم  السودان.  في  البغيض 

السودا الشعب  اذاقوا  قد  من والطائفية  النابع  الممات  وسوء  الحياة  سوء  ني 
رحمة  دون  من  تحكم  التي  االسالموية  للجماعات  المعروفة  االنتهازية 
القتل   و اد  المتأسلمين هم ر  لنا أن اإلخوان  وتعارض بال اخالق. حيث ثبت 
وفقه  والسلب  والنهب  واللصوصية  واإلفقار  والتهجير  والذبح  الدماء  وسفك 

أزال  الذي  المنحرف  العصابات    التحلل  وجعل  السودانية  الدولة  كينونة 
وهذه  مة.  الم تهد ِّ بقاياها  على  حاكمة  الحرام،  أبناء  من  المسلحة،  اإلرهابية 
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ن بنيوي في   نتيجة حتمية لما قلناه سابقا  من أن اإلرهاب وسفك الدماء مكو ِّ
الوهابية  بها  تشَربت  كما  به  تشَربوا  الممسوخ؛  المتأسلمين  اإلخوان  وجدان 

بة وخِّصبة كذلك وال تيمية منذ نشأة مهلكة غلمان آل سعود ووجدت ارضا  رحِّ
في بيئة عهر غلمان آل زايد وهاهم جميعا  قد ساهموا بجدارة في انجاز أكثر 

 عهود البشرية دموية في العراق واليمن وليبيا وسوريا.  
في الحقيقة، فإن مشروع اإلخوان المتأسلمين قد أنتج كل الفوضى           

القتل والنهب واللصوصية والدمار واالفقار والتهجير الذي عان ى منه ليس و 
المتأسلمون.  اإلخوان  بها  مر   التي  الشعوب  كل  بل  السوداني  الشعب  فقط 
التيمية  واتباع  الطائفية  من  حالفه  ومن  المتأسلمين  اإلخوان  تنظيم  لن 

مثيال  لها. حيث  والوهابية يختزنون ال أخالقية استثنائية لم تشهد اإلنسانية  
المنبر  من  يخاطبون  لكهنة  استخدامهم  في  تتجسد  مريعة  ازدواجية  يبرزون 
عالقة  ال  علمانية  ويهاجمون  ومزيفة  كاذبة  دينية  عايات  دِّ لينشروا  رار  الضِّ
للشعب السوداني بها وفي نفس الوقت يستخدمون مجموعات أدواتيه أخرى 

االقتصادية الفوضى  تنشر  التي  االقتصادية  منها    منها  واالرهابية  والن درة 
والتي تنشر الفتن القبلية والجهوية والعرقية وال ضير لهم في أن ت سف ك كل  
الدماء البريئة من أجل بقاءهم في الحكم أو عودتهم مرة أخرى إليها رغم ك ر ه 
وب غ ض ول عن الشعب لهم. ويمكن تتب ع أثر ال أخالقية وال إنسانية اإلخوان 

نتهم وإدارتهم للتوحش واإلرهاب والدموية بطريقة ال أخالقية المتأسلمين وكه 
الذي   والجهوي  والقبلي  والعرقي  والمني  االقتصادي واالجتماعي  الواقع  في 
المتأسلمين  المدنية في محاولة من اإلخوان  الثورة  يعيشه أهل السودان بعد 

النا  على  أعاده  ال  للا  والبائس؛  القميء  لعهدهم  تشتاق  الناس  س. لجعل 
والن درة وغياب   االقتصادية  االزمات  نشر  الخفية على  يهم  ايادِّ تسعى  وهكذا 
دينهم   ومن  منهم  التحرر  في  السوداني  الشعب  خيار  مواجهة  في  المن 
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الفساد   عهد  عهدهم  كان  فقد  الساقط.  وضميرهم  المنحط  واخالقهم  المزيف 
وظل   واإللهاء  واإلفساد  والطغيان  والتحل ل  واللصوصية  الثورة والنهب  بعد  وا 

المدنية يسيطرون على مفاصل االقتصاد بلوردات حروبهم وجرائمهم؛ أبناء  
بهم   ارتضت  ذلك  من  وبالرغم  وهَجروا  وحرقوا  ودَمروا  قتلوا  الذين  الحرام، 
الثورة  اعقاب  في  القصر  إلى  بهم  وأتت  والصهيوامريكية  الغربية  الدوائر 

أخرى ليواصلوا سيطرة ونهب  الشعبية وفرضتهم على الشعب السوداني مرة  
صنعتهم   التي  الصهيوامريكية  الدوائر  لصالح  الشعب  وتجويع  البالد  ثروات 
تنظيماتهم  قياداتهم  وبعض  السودان  بقاع  في  الضحايا  يعتقد  ولألسف 
تدافع عن قضيتهم   الغربية  الدول  أن   الغربية  الدول  في  ت قيم  التي  المسلحة 

ن في الحقيقة فإن أولئك الضحايا  وتسعى بإخالص لمحاكمة من أبادوهم لك 
انجزها   التي  والصهيوامريكية  الغربية  االجندات  ضحايا  الحقيقة  في  هم 
االخوان المتأسلمون بميلشياتهم المسلحة في كل بقاع السودان بصفة عامة 
وفي مناطق اإلبادة والقتل والتهجير منها بصفة خاصة. والدليل على ذلك 

لعودة إلى ح كم السودان بطريقة مباشرة التقى  أن ه تحت سيطرة نهم السلطة وا
عسكر اإلخوان المتأسلمين؛ مجرمي الحرب، بقيادات الكيان الصهيوني في  
كمباال من أجل أن يمك ِّن وه م من العودة مرة أخرى إلى السلطة في السودان. 
للكوادر  الصهيوني،  العميل  السيسي؛  استضافة  في  جليا   ذلك  نرى  كما 

ية التي تجتهد لت ثبِّت للعميل الصهيوني الذي يحكم مصر بأن المنية االخوان
على   الفِّعلي  التأثير  على  قادرين  مازالوا  السودان  في  المتأسلمين  اإلخوان 
الطرق   بشتى  السوداني  االقتصاد  ضرب  خالل  من  وذلك  السوداني  الواقع 
السودان  في  مكان  كل  في  واالقتتال  والفتن  الفوضى  وبث  الشعب  وتجويع 

تسهيل سرِّقة ثروات السودان وصبها في مصر وبقية الدول العميلة   من أجل
والمتصهينة في المنطقة. والغريب في االمر أن العمالة الصهيونية والليبرالية 
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لكنها   مصر  في  المتأسلمين  اإلخوان  تحارب  مصر  في  تحكم  التي  الغربية 
الطبيع على  واضح  دليل  وهذا  السودان  في  المتأسلمين  اإلخوان  ة  تدعم 

الغربية  الدوائر  تشارك  التي  العربية  النظمة  من  لكثير  العمالئية 
والصهيوامريكية على جعل الشعوب العربية ال تفهم شيئا  مما يحدث حولها  
بسبب هذا الخلط العجيب والغريب لوراق اللعبة السياسية في العالم العربي  

حتى الوراق  يخلِّط  الذي  الشيطان  ومنهج  أسلوب  جوهر  هو  يجعل    وهذا 
 الناس تنسى للا تعالى بل وتكفر به.  

مباشرة           بطريقة  السودان  في  المتأسلمين  للخوان  الداعمة  فالدول 
كتركيا وبطريقة غير مباشرة كمصر وبالد مهلكة آل سعود وبالد عهر آل  
في   الحر  المدني  المشروع  افشال  أجل  من  وسعها  في  ما  كل  تفعل  زايد 

تأتلف   الحركات  السودان ولألسف  السودانية وتخدم اجندتهم  الطائفية  معهم 
السالح  الغاء  من  بدال   للسالم  كمهر  المناصب  على  تساوم  التي  المسلحة 
المتأسلمين  اإلخوان  مواجهة  في  سقطوا  الذين  الضحايا  لرواح  احتراما  
وساهموا في اسقاط نظامهم الدموي. وال ت درِّك الحركات المسلحة، التي يقيم 

ها في الدول الغربية، أن الكوادر العسكرية التي ارتكبت جرائم بعض قيادات
لها   م حت  قد س  المختلفة  السودان  أقاليم  والتهجير في  والقتل والحرق  اإلبادة 
أن    دليل  وهذا  الجمهوري  القصر  بدخول  والصهيوامريكية  الغربية  الدوائر 

الجرائم التي  الدوائر الغربية والصهيوامريكية لم تكن في يوم  من االيام ضد  
ارتكبها أولئك اإلخوان المجرمون وهذا دليل أيضا أن أولئك المجرمون كانوا 
اجندات غربية  إنجاز  المتأسلمين، على  اإلخوان  تنظيم  يعملون، من خالل 
الجديدة  االستعمارية  المشاريع  تخدم  مطيعة  كبيادق  تحر ِّكهم  وصهيوامريكية 

المتأس  اإلخوان  تنظيم  فتاريخ  المنطقة.  من في  وشركاءهم  وادواته  لمين 
الوهابية والطائفية السودانية وما جَسدوه خالل فترة حكمهم المشترك للسودان 
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الحقيقي   باإلسالم  لها  عالقة  ال  التي  الجماعات  تلك  ودناءة  خسة  يوضح 
جملة  وتفصيال. فنتيجة لجهل غالبية القواعد الشعبية بالدين الحق واالصيل  

المتأسل اإلخوان  خل ط  ونظام فقد  الممسوخ  بتنظيمهم  المزيف  دينهم  مون 
الخسيس والدنيء واعتبروا أن  من يعارضهم علماني وكافر وكأنهم   حكمهم 
يمثلون الحق وأن  الباطل يمثله غيرهم بينما في الحقيقة هم أبعد الناس عن 
العقيدة  يمثلون  والتيمية،  الوهابية  مع  إن هم؛  بل  يعلمون.  كانوا  لو  الحق 

التي الصهيوامريكية   الباطلة  والقوى  الغربية  االستعمارية  الدوائر  دعمتها 
 خالل العقود الماضية وهذه الدوائر ال تدعم أصحاب الحق ابدا .

السودان           الشعبية في  الثورة  فبالرغم من مرور أكثر من عام على 
ضد اإلخوان المتأسلمين وحلفاءهم من الوهابية البليدة والطائفية العجوزة لم 

المتأسلمة  ي االخوانية  االقتصادية  السيطرة  الخروج من حالة  السودان  ع  ستطِّ
السالح في   التي تصو ِّب  النظامية  اجسامهم  السوداني عبر  االقتصاد  على 
المالية.  وزارة  إدارة  تحت  البالد  إرجاع موارد  تريد  التي  الشعبية  الثورة  وجه 

الخسيس والدنيء من فقد إنزو ى اإلخوان المتأسلمون وتوجهوا للعمل السري  
خالل أذرعهم المتعددة والمقيتة؛ العسكرية منها والطائفية والكهنوتية والقبلية 
والجهوية، فأنتجت مزيدا  من الفقر والعوز والمعاناة والفتن واالقتتال والمآسي  
التي فاقت وحشيتها وفظاعتها كل التصورات. حيث جَروا القبائل التي كانت  

ارتكاب   إلى  من متعايشة  محاولة  في  البعض  بعضها  ضد  الجرائم  أفظع 
مرة  الحكم  َدة  س  إلى  به  مرحب  الغير  رجوعهم  لفرض  المتأسلمين  اإلخوان 
في   المدنيين  بين  الدموية  والمواجهات  الفتن  تلك  أن   في  ريب  وال  أخرى. 
أجزاء مختلفة من السودان، رغم وجود قوات امنية بالقرب منها، توضح أن  

وظا  من طرف اجهزة المن والجيش والشرطة نفسها والتي  هناك تواطئا  ملح
تتفرج في مدنيين يقتلون بعضهم البعض ويحرقون بيوتهم ومعايشهم بأيديهم  
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المن   اجهزة  تتدخل  ال  ذلك  ومع  المتأسلمين  اإلخوان  من  أعداءهم  وأيدي 
أن   ننسى  أن  يجب  وال  الممتلكات.  وحفظ  الدماء  لحقن  والشرطة  والجيش 

الج للنظام ارتكاب  مالزما   سلوكا   ظل  والدنيئة  والخسيسة  الوحشية  رائم 
شيء   أي  فِّعل  عن  يتوَرع  ال  ظل  والذي  السودان  في  المتأسلم  اإلخواني 
للضرار بالشعب السوداني والتشب ث بالحكم حتى ولو أدى ذلك إلى ارتكاب  
اإلخوان   نظام  أن   ننسى  أن  يجب  ال  كما  اإلنسانية.  جبين  له  ى  يند  ما 

المدنيين اآلمنين في كثير  المت نف ذ جرائم تتمثل في قصف  أسلمين الوحشي 
أشباح  ق رى  إلى  والمتعايشة  اآلمنة  القرى  حَول  وبذلك  السودان.  بقاع  من 
مات   وهَجر اآلالف من السكان اآلمنين تهجيرا  قسريا  وحرمهم من ابسط مقو ِّ

ا لنظامه اإلسالموي  الناس  لبغيض أو  الحياة وكان هدفه من ذلك اخضاع 
جهات   لصالح  السودان  في  المناطق  من  كثير  في  ديمغرافي  تغيير  خلق 
يتحرك  لم  ذلك  ومع  باد.  للعِّ واستعبادهم  ظلمهم  تشاركهم  قبلية  أو  جهوية 
بطش  من  الع ز ل  المدنيين  لحماية  وحقيقي  حثيث  بشكل  الدولي  المجتمع 

الحرام، أبناء  من  المجرمة  وميليشياته  الدموي  اإلخواني  ومحاسبة   النظام 
القتلة الذين أزهقوا أرواح السودانيين بدم بارد لمدة ثالثة عقود وواصلوا القتل  
يسمى   ما  لن  العارِّمة  الفوضى  وبثوا  المدنيين  ضد  واإلفقار  والتهجير 
السوداني   للشعب  الحقيقة متواطئا  معهم وال يريد  الدولي كان في  بالمجتمع 

ه أو يختار من يحكمه في  التو اق للحرية والعيش الكريم أن يحكم ن ه بنفسِّ فس 
فالواقع اآلن يوضح   .دولة حرة يسودها العدل وحقوق اإلنسان وسيادة القانون 

هناك قصورا  امنيا  واضحا  عن حماية المدنيين الع ز ل في أماكن عديدة أن  
والعسكرية  المنية  الجهزة  تعمل  حيث  سابقا   ذكرنا  وكما  بل  السودان  في 

ظاهرة العنف من دون أن تتدخل وتحمي الرواح البريئة   على التفر ج على
والممتلكات العامة والخاصة. وهذا سيقود البالد إلى العنف والعنف المضاد 
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لها في دو امة ال قرار لها. حيث أن ما ترتكبه الخاليا اإلخوانية النائمة  وي دخِّ
تثير   أن  يجب  السوداني  الشعب  حق  في  وأمنية  اقتصادية  جرائم  من 

المتأسلمة  اس الفظائع والفتن اإلخوانية  تهجان وتقزز كل من له اخالق. إن  
الموجهة تجاه البرياء في مختلف أجزاء السودان ال يمكن تبريرها بأي شكل 
ضد  السوداني  الشعب  ثورة  افشال  هدفها  اعمال  أنها  وى  سِّ االشكال  من 

الس المور ستخرج عن  فإن  الطريقة،  فبهذه  المتأسلمين.  ولن اإلخوان  يطرة 
نهاية  ال  ما  إلى  السلمية  المواجهة  في  االستمرار  السودان  الشعب  يستطيع 
الجهزة  تفعل  كما  الالأخالقي  المتفرج  موقف  يقف  أن  يستطيع  لن  لنه 
التي  اليومية  والدموية  الفتنوية  العمال  إزاء  اإلخوانية  والعسكرية  المنية 

الع  في  تضرِّب  والتي  المتأسلمون  اإلخوان  حقوق يفبركها  ابسط  س  اس  مق 
االنسان المتمثلة في حقه في الحياة والمن والحرية والتعايش السلمي واآلمن  
قة  الخال  الفوضى  مع  والمني  العسكري  التواطؤ  هذا  وهدف  اآلخرين.  مع 
المنظومة  اضعاف  هو  المتأسلمين  للخوان  الخفية  الخاليا  تنتجها  التي 

بأنها وابرازها  الناشئة  الثورية  المواطنين   المدنية  حماية  على  قادرة  غير 
أذرعهم  خالل  من  المتأسلمون  اإلخوان  ينشر  حيث  حياتهم.  وتسيير شؤون 
والمواجهات   والغالء  والندرة  والرعب  والقتل  والفوضى  االستقرار  الخفية عدم 
ل إلى نظام  القبلية والجهوية اليومية لجعل الشعب السوداني يسأم من التحو 

ال الح ر  المدني  كما  الحكم  حاكما.  والقانون  ما   م نظ ِّ الدستور  فيه  يكون  ذي 
تحاول الخاليا االخوانية المتأسلمة استئصال النزعة الثورية من قلب الشعب  
السوداني من خالل فبركة الفتن والعنف والزمات االقتصادية ولو اقتضى  
تحقيق  اجل  من  االنسان  وحقوق  والوطنية  الدين  مقتضيات  كل  خرق  ذلك 

وان المتأسلمين الدنيئة والخسيسة. كما أن المجرمين من اإلخوان مآرب اإلخ
المتأسلمين والذين يقبعون في السجون لم تتم محاكمتهم محاكمة عادلة حتى  
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اآلن. وهذا يعني أن  المنظومة المنية والعدلية السائدة مازالت تحمي الظلم 
مون في كل بقاع  والجرائم ضد االنسانية التي ارتكبها أولئك اإلخوان المتأسل 

لحقوق  فاضح  انتهاك  لهو  العدالة  إقامة  في  التأخير  هذا  إن  السودان. 
في   للعدالة  مواجهة  دون  من  للجناة  واضح  وهروب  والضحايا  المظلومين 
جبين  لها  ى  يند  وانتهاكات  ومجازر  جرائم  ارتكبوا  أن  بعد  ابعادها  جميع 

ل عملية إعادة االنسانية. كما أن  تلك الجهزة المنية نفسها هي ال تي ت عط ِّ
بناء المؤسسات المدنية وفقا  لمتطلبات الثورة الشعبية التي أدخلت الكثير من 
كوادر اإلخوان المتأسلمين في جحورهم ورمت ببعض قياداتهم في السجون. 
المتأسلمين  اإلخوان  أن   يوضح  اآلن  السودان  يعيشه  الذي  الم ر  فالواقع 

لون رسائل للشعب السودان   حون فيها أن  ثمن الوصول إلى الحكم  ي رسِّ يوض ِّ
المدني الح ر والدستوري هو ثمٌن باهٌظ جدا  وقد يكون مستحيال  على الشعب  
السوداني تحم له. حيث يبدو جليا  أن  اإلخوان المتأسلمين لن يتركوا الشعب  
السودان في حاله بعد أن لفظ فكرهم القميء ودينهم المزيف والمفبرك. وهذا  

ظهر  وتصرفات    قد  السودان  في  المتأسلمين  اإلخوان  تصرفات  من  جليا  
فلسفة  فلسفتهم  لن  ومصر  والجزائر  وليبيا  سوريا  في  االرهابية  افر عهم 
المظلِّم والحالِّك وتشرب من  التاريخ  طغيانية وجبروتية واحدة وتتغذى على 

ز   أشنعالدعم االستعماري الحديث الذي يؤزهم على فِّعل   ونها  الجرائم وهم ي نجِّ
م زري   وأمني  اقتصادي  واقع  من  اآلن  السودان  يشهده  فما  صاغرون.  وهم 
اإلخوان  على  القضاء  يجب  ولذلك  المتأسلمين  اإلخوان  ل  فِّع  من  هو 
كل   تفكيك  يجب  وتضحيات.  مواجهة  من  االمر  كل ف  مهما  المتأسلمين 

الشعبي الثورية  المؤسسات  وبِّناء  ب ل  الس  بكل  والمنية  االقتصادية  ة بنيتهم 
البالد  وشؤون  السوداني  االقتصاد  ت دير  ح ر ة  سياسية  حياة  إلقامة  المقتدرة 
لمصلحة الشعب السوداني وتؤسس نظام سياسي ي قِّيم العدل والمساواة ويمنع  
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الدينية ال  قبلية لن الحزاب  أو  تأسيس  لألحزاب على اعتبارات دينية  كل 
وت وترهات  كذب  كله  دينا   بل  اصيال   دينا   القبلية تت بِّع  الحزاب  بينما  زييف 

العمل   يجب  ولذلك  آجال.  أو  عاجال   االهلية  المواجهات  إلى  البالد  ستقود 
التي   الثورية  الشعبية  اإلرادة  عن  نابعة  وامنية  تشريعية  أجهزة  بناء  على 

 اقتلعت اإلخوان المتأسلمين في ثورة شهد على سلميتها العالم اجمع. 
ال الم زري في السودان، فإن تدويل االزمة ولكن إذا استمر هذا الح         

السودانية وطلب الدعم الدولي للشعب السوداني سيصبح لِّزاما لن العصر  
الذي نعيش فيه هو عصر تتبادل فيه الشعوب والدول الحرة إنجازات حقوق 
حق ها   وتحمي  والمجتمعات  االفراد  تحمي  التي  الدولية  والمعاهدات  االنسان 

أخرى، فإنه إذا استمر اإلخوان المتأسلمون في اإلصرار في الحياة. بكلمة  
اختالق  في  واستمر  بنفسه  مصيره  يقرر  السوداني  الشعب  ترك  عدم  على 
مواجهات قبلية وجهوية يومية والعمل على تأزيم واقعه المني واالقتصادي  
ب ل وعلى الضمير العالمي الح ر  فإن على الشعب السوداني التحرك بكل الس 

ي،   الصهيوامريكية والح  الدوائر  عليه  تسيطر  الذي  الدولي  المجتمع  وليس 
التي تدعم االخوان المتأسلمين على نهب البالد، أن يدعم الشعب السوداني  
ى التي يعم د اإلخوان المتأسلمون على افتعالها من اجل   إليقاف هذه الفوض 

دة الغربية أن يعودوا إلى الحكم مرة أخرى وينهبوا موارد البالد لصالح االجن
التي   الدوات  امتلكوا  قد  المتأسلمون  اإلخوان  كان  فإذا  والصهيوامريكية. 
الشعب السوداني ال يستطيع أن يمارس سيادته على حياته وشؤونه  تجعل 
مباشرة  السوداني  الشعب  مساعدة  العالم  في  َرة  الح  للقِّو ى  يمكن  فإنه  بنفسه 

الحس في  البلد  هذا  مثل  سيادة  مسألة  وضع  منتهكة  وعدم  سيادة  لنها  بان 
بقوى محلية داخلية ال تقل في دمويتها عن المنظومة اليانكية التي أتت لنا  
بأمريكا الحالية على جماجم السكان الصليين واستعباد واضطهاد السود أو  
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وتعتدي على دول    الصهيونية التي تحتل فلسطين وتذيق شعبها سوء العذاب
ا  الجوار المانيا  في  النازية  أو  أو  الثانية  العالمية  الحرب  في  تسببت  لتي 

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

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

العراق  في  شهدناها  التي  ودمويتها  بربريتها  كل  استقت  التي  الداعشية  أو 
المزي ف   ووهابيتهم  المتأسلمين  اإلخوان  دين  من  والصومال  وليبيا  والشام 

ر التي يمكن أن تنتِّجها البشرية ا و  لنا ابشع وافظع الص  ت  لممسوخة وعر ض 
دعم  العالم  في  والحَية  َرة  الح  الق و ى  على  يجب  ولذلك  اليام  من  يوم  في 
الشعب السوداني ضد مجموعة إخوانية متأسلمة ترغب في إيصال المواجهة 
كانت   إذا  هذا  والمميتة.  المأساوية  نهاياتها  إلى  السوداني  الشعب  مع 

و  الغربية  الدوائر  تأثير  تحت  ليست  الدولية  الصهيوامريكية؛ المنظومة 
نفس  يواجه  السوداني  فالشعب  المتأسلمين!  للخوان  الدوليون  الداعمون 
الفوضى والظروف البربرية التي واجهها الشعب الروماني في اعقاب سقوط 
للشعب   دولي  دعم  الوضع  هذا  ويتطلب  رومانيا.  في  سيسكو  تشاو  نظام 

لمتأسلم والمتمدد  السوداني للتخلص من مخاطر وانتقام االخطبوط االخواني ا
يعمل   السابق  تمكينهم  جذور  على  فاعتمادا   وامنيا.  واقتصاديا   وجهويا   قبليا  
وعدم  العنف  إشاعة  على  ومريض  حثيث  بشكل  المتأسلمون  اإلخوان 
االستقرار والندرة في متطلبات الحياة اليومية بطريقة تهدد استقرار المجتمع  

ر بحالة من وقد تؤدي أيضا  إلى حرب أهلية تمتد إلى   الدول المجاورة وت نذِّ
عدم االستقرار في قلب القارة االفريقية. وهذا ال يجب أن يقب ل به الضمير 
اجل   من  الحرة  الدول  تعمل  أن  ي فت ر ض  لنه  وح ر ا   حي ا   كان  إذا  العالمي 
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مصالح الشعوب وتطبيق القانون الدولي والمعاهدات الم صاد ق عليها إلنقاذ  
تر  التي  اختلقها  الشعوب  سرطانية  وتنظيمات  أنظمة  تأثير  تحت  زح 

ليسوا   المتأسلمين  واالخوان  الحديث  والصهيوامريكي  الغربي  االستعمار 
ي لدعم الشعب   استثناء من ذلك. فإذا لم يتحرك الضمير العالمي الح ر والح 
السوداني فإن السودان حتما  سيشهد ما شهده الصومال وليبيريا ورواندا. وإذا 

ذلك السيطرة   حدث  والمنية  العسكرية  اإلخوانية  الخاليا  تستطيع  لن  فإنه 
وشاملة  عارمة  شعبية  المواجهة  ستكون  الوقت  ذلك  في  لنه  الوضع  على 
الشعب   ويسل ِّحوا  االقليميون  الالعبون  وسيدخل  الداخلية  الموازين  وستتغير 
الدولية  اآلليات  استنطاق  يجب  لذلك  مندم.  حين  والت  وحينذاك  السوداني 
بأسرع فرصة التخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل انقاذ الشعب السوداني من  
كل   من  عديدة  لعقود  السوداني  الشعب  حر م  اسالموي    تنظيم  اخطبوط 
التنظيم  لذلك  الظاهري  السقوط  من  وبالرغم  الحياة.  وابجديات  متطلبات 

السوأ. فإذا المتأسلم إال  أنه مازال يتحكم في واقع السودان بطريقة تج ر ه إلى  
ق و ى  لسيطرة  نتيجة  بنفسه  مصيره  يقرر  أن  السوداني  الشعب  يستطع  لم 
السبل   بكل  يتحرك  ان  عليه  لِّزاما   يكون  فانه  ومتغطرسة،  نافذة  داخلية 
مرة  ي ة  والح  الح ر ة  وأقول  ي ة،  والح  الح ر ة  الدولية  المنظومة  وعلى  له  المتاحة 

مآ  وتمنع  السوداني  الشعب  تدعم  أن  وخيمة أخرى،  آثار  لها  تكون  قد  الت 
على المحيط اإلقليمي بل والعالم بأسرِّه. حيث أن  تشب ث البعض بما تسمى  
بالسيادة في ظرف فوضوي يختلقه اإلخوان المتأسلمون في السودان سيكون 
امرا  عبثيا  بل سيكون امرا  يساعد اإلخوان المتأسلمين على االستفراد بالشعب  

جوه جديدة ترتكب نفس الفظائع والجرائم التي ارتكبتها  والعودة إلى السلطة بو 
الوجوه القديمة. فالمر في السودان لم يع د امرا  داخليا  بل أن  التاريخ يخبرنا  
أننا في السودان لم نصل أبدا  إلى تسوية بأدوات محلية لية مشكلة داخلية 
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إلى التدخ ل الخارجي  سابقة. بل كان المآل في النهاية دائما  وأبدا  هو الل جوء  
التي اصابت   ت ثبِّت ذلك من خالل كل االزمات  الماضية  المائتي سنة  وأن  
داخليين  مرتزقة  بمساعدة  السودان  اجتاحت  التي  الخارجية  والقوى  السودان 
وكذلك خارجيين؛ من دول مجاورة! ولذلك فإن تلك المجموعات التي ترفض 

ل المجتمع الدولي الح ر اآلن تريد أ ن تستفرد بهذا الشعب العزل الذي  تدخ 
يصر  على سلمية التغيير السياسي وترغب تلك المجموعات إلى جر الشعب  
إلى مواجهات قبلية وعرقية إال  أن مثل هذه المواجهات ستخرج عن السيطرة 
وتؤث ِّر على االستقرار اإلقليمي برمته وتضع خارطة جغرافية جديدة للسودان 

متحار  كانتونات  شكل  الدولية في  المبادرات  فإن  وأخيرا ،  ومتقاتلة.  بة 
براثن  من  التخل ص  على  السوداني  الشعب  ت ساعد  أن  يمكن  المخلِّصة 
هيكلة  بإعادة  وذلك  والمني  االقتصادي  واخطبوطهم  المتأسلمين  اإلخوان 
بالتنظيم  ارتباطها  وفك  وشرطة  امنية  وأجهزة  جيش  من  االمنية  المنظومة 

السيط وتفكيك  السوداني  اله المي  االقتصاد  منظومة  على  االخوانية  رة 
ع مصادر االقتصاد السوداني إلى إدارة وزارة المالية. وهذا  بالطريقة التي ت رجِّ
دة وذات سيادة ومن  هو الحل الوحيد ليصبح السودان مرة أخرى دولة مت حِّ

 دون ذلك لن يحتفظ السودان بخارطته الجغرافية المعروفة.
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