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االستنجاد باألمم المتحدة ومنظماتها لن يحل مشكلة البالد بل يعقدها
من ادلالحظ وادلشاىد حسيا ىرولة قادة وحكام البالد اإلسالمية إىل دول الكفر ومنظماهتا مردتُت يف أحضاهنا وكأهنا
األم احلنون واألب الشفوق ليطرحوا مشاكلهم وينتظروا احللول والدعم منها! مما يدل على غبائهم السياسي وأن اختاذىم
للقرارات ليس ذاتيا ،ومن بُت ىؤالء رئيس الوزراء السوداين عبد اهلل محدوك؛ فقد اجتو صوب األمم ادلتحدة يوم اجلمعة
ادلوافق  72أيلول/سبتمرب 7102م راجياً منها حل مشاكل السودان ،ولقد تناولت وسائل اإلعالم ادلضللة ىذا اخلرب بشيء
من التزيُت والًتويج بأن رئيس الوزراء قد كسر عزلة البالد العادلية وجعل السودان دولة عادلية كسائر الدول.
وىنا تًتادف أسئلة عديدة على األذىان :ىل جيب علينا باعتبارنا مسلمُت أن نتعاون مع األمم ادلتحدة؟ ىل تلك
الزيارة حتقق ادلرجو منها؟ وىل األمم ادلتحدة ىي أىل حلل قضايا العامل وأهنا واىبة نفسها ذلذا الغرض كما يف شعار بطاقتها
(السلم واألمن والتنمية ادلستدامة وحقوق اإلنسان وادلساعدات اإلنسانية)؟؟
بكل تأكيد ىي منظمة مسَتة من الغرب الكافر ادلستعمر ونشأت بعد احلرب العادلية الثانية عام 0291م الستعمار
الشعوب وهنب اخلَتات والتحكم يف مفاصل البالد اإلسالمية خاصة وفرض مبدئها عليها بقانوهنا النافذ (الشرعة الدولية)،
وىذا ما تنص عليو ادلادة  71من ميثاقها (يتعهد أعضاء األمم ادلتحدة بقبول قرارات رللس األمن وتنفيذىا وفق ىذا
ادليثاق) ،وىذا ليس قانونا وضعيا عاديا فقد وضعوه بعمق أكرب من ذلك بكثَت .فإن خرباء اجملتمع الدويل وفقهاءه يعلنون
بأن ادليثاق ىو أعلى مراتب ادلعاىدات الدولية وأعظم قواعد القانون الدويل مكانة! لذلك نصت ادلادة ( )011من ىذا
ادليثاق نفسو على أنو (إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء األمم ادلتحدة وفقاً ألحكام ىذا ادليثاق مع أي التزام
دويل يرتبطون بو فالعربة بالتزاماهتم ادلًتتبة على ىذا ادليثاق) ،ومعٌت ذلك أنو ال جيوز ألي دولة ملتزمة هبذا ادليثاق أن تربم أي
اتفاق دويل أو ختتار وتلتزم مبيثاق بينها وبُت دولة أخرى تتعارض أحكامو مع القواعد واألحكام الواردة يف ادليثاق ولو كان
شرع العزيز اجلبار! ومعلوم أنو ال ديكن ألي دولة االنتساب للعضوية حىت تعلن التزامها واحًتامها ذلذا ادليثاق وتسلم بو
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جلدىا ادلسموم وفشلها يف حل القضايا (إندبندنت عربية) .مل تنجح األمم ادلتحدة حىت اليوم يف حل أزمات اليمن وليبيا
وسوريا (موقع األمم ادلتحدة).
قامت أمريكا بإرسال ادلبعوث تلو اآلخر ،ويف ظل األوضاع الصعبة ىذه وادلتأزمة بات دور ادلبعوث زلصورا بإطالق
النداءات والتنديدات وتنظيم اللقاءات وغض الطرف عن القتل والتشريد ما دام يصب يف مصلحة أمريكا ،ومنها جتاوزات
غريفيث يف اليمن .وىذا مبعوث ليبيا غسان سالمة قائم على تأجيج الفنت ويظهر احنيازه حلفًت وغض طرفو عن كل جرائمو
وجعلو مناضال وطنيا .وكذلك مبعوثها إىل سوريا غَت بيدرسن وفشلو الذريع مما جعلو يعًتف قائالً (إن النزاع أبعد من أن
ينتهي يف ىذا البلد) ،مع العلم أنو ادلبعوث األممي الرابع .كما أشركوا روسيا يف احلرب لتفتك بادلسلمُت وتشردىم وجتعلهم
خيضعون حللوذلا السامة ،وىذا ىو ديدن الغرب الكافر ادلستعمر الذي يقوم نظامو على األنانية وعدم النظر يف مصاحل الغَت.
رئيس فنزويال مادورو يؤكد ذلك قائالً إن (األمم ادلتحدة مل ترسل ادلساعدات اإلنسانية اليت وعدت بتقدديها لبلده)

( TRTعريب) .بذلك يكون لنا أمام مساعيها الفاشلة عرب مبعوثيها أن ندرك مدى قدرة األمم ادلتحدة على لعب دورىا
يف احلفاظ على األمن والسلم الدوليُت وعما إذا كانت غَت قادرة وخالقة للفوضى ومضرمة النَتان.
وأما لو قلنا إن األمم ادلتحدة تعُت الدول اقتصادياً فهي نفسها مثقوبة وفارغة اخلزينة ولوال نفوذىا الذي مكنها من
هنب خَتاتنا لكانت تتسول اآلن على أبواب البالد اإلسالمية ،فهي ال جتد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها بسبب اختالل
ميزانيتها وأمريكا مدينة بـ 1.0تريليون دوالر ،إذن فاقد الشيء ال يعطيو ،لذلك تقوم بفرض ضرائب وغرامات وخطط زلايلة
لسرقة الدول كما قال سفَت السعودية لدى اليمن (إن األمم ادلتحدة مل تنفق سوى  %91من إمجايل مليار و 711مليون
دوالر سلمتها السعودية واإلمارات والكويت ىاضمة خطة االستجابة اإلنسانية اليت أطلقتها األمم ادلتحدة يف اليمن) (اخلرب
السعودية) ،وكذلك مسؤولة فنزويال تقول عن األمم ادلتحدة (إن ىذه الضرائب تبدد وال تذىب إىل غاية نافعة وفقط إن
وقفنا ذلم ديكننا أن دننع الكارثة) ( TRTعريب) ،إذن من الغباء أن نظن فيهم خَتا ونتعاون معهم.
أما اجتماعياً فيظهر ىذا الدور جلياً مثل فلق الصبح دلا فيو من اختالف عقدي والقدرة على إنتاج خليط غَت
متجانس بُت احلق والباطل وبُت اذلدى والضالل ،فقد دعت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة مجيع أجزاء ادلنظومة إىل تعزيز
ادلساواة بُت اجلنسُت ودتكُت ادلرأة يف إطار والياهتا ﴿ َودُّوا لَ ْو تَ ْك ُف ُرو َن َك َما َك َف ُروا فَ تَ ُكونُو َن َس َو ًاء﴾ ،لذلك ال غرابة مما ىو
متداول حالياً من إعداد دوري كرة القدم للنساء وإقامة أول مباراة باستاد اخلرطوم ،وكثر احلديث عن مساواة ادلرأة مع الرجل
يف ادلَتاث ،وغَتىا من القيم اليت ختدش بسماحة نظام اإلسالم.
أيها ادلسلمون! فلنعلم بأن التحالف مع أي دولة أجنبية جيب أن يتم على أساس نظرة اإلسالم للفرد (نظرة إنسانية)
كنصرة ادلظلومُت وإغاثة الدول اليت هبا رلاعة أو أصابتها كوارث بيئية (فيضانات وزالزل وغَتىا) ،وليس حتالفا هتيمن عليو
دولة معينة لتفرض سيطرهتا وتبسط نفوذىا وتنهب ثرواتنا وتطحن عظامنا وتضرب مبجتمعاتنا القيم السمحة؛ لذا فإن
االخنراط يف األمم ادلتحدة لن جيٌت منو عنب بل شوك ،وال يروي ظمأً ،وعلى محدوك أن يتعظ ممن سلكوا ىذا الطريق قبلو؛
الرئيس ادلعزول عمر البشَت وكل احلكام السابقُت فقد وقفوا يف ادلكان نفسو وخاطبوا األمم ادلتحدة ولكن ما رأيناىم سعدوا
وال حتققت أحالمهم ،أمل تلق باال إىل أمتك ىذه أهنا خَت األمم وصاحبة ثروة فكرية دتكنها من بذل الغايل والنفيس ألجل
تلك الفكرة وإيصاذلا إىل العامل والفكرة معصومة من اخلطأ ألهنا منزلة من عالم الغيوب؟ أمل تدر أنك يف بالد جيوسياسية
واسًتاتيجية من حيث الثروة واخلَتات اليت حباىا اهلل هبا؟! عجباً لك تًتك كل ذلك وراء ظهرك وتتجو إىل األمم ادلتحدة
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ين﴾ ،فواهلل لن جتٍت إال السراب والشقاء ،ما حتتاجو أنت يا رئيس
بدل الفرار إىل اهلل ﴿فَف ُّروا إِلَى اللَّه إِنِّي لَ ُك ْم م ْنهُ نَذ ٌير ُمبِ ٌ
الوزراء وكل البالد اليت تريد الرقي والنهضة ىو فكرة مبدئية عملية حلل مشاكل العامل ،فكرة منزلة من خالق الكون واإلنسان
واحلياة ال من أىواء البشر وكؤوس اخلمر اليت تنبثق منها أنظمة! وتلك الفكرة القودية تقوم على أساسها دولة تطبقها وحتملها
إىل العامل وتنقذ العامل من ظلم الرأمسالية وترفع عنهم ثقلها وجترب كسرىم وتنمي اقتصادىم وترعى شؤوهنم ...اللهم عجل لنا
هبا دولة خالفة راشدة على منهاج النبوة اللهم آمُت.
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