﷽
شيطنتكم ﺑما كسﺑت أيديكم
الخﺑر:
كشفت الناشطة الحقوقية بمنظمات المجتمع المدني ،الدكتورة رانيا راشد عن ظواهر خفية تمارسها بعض
الجهات ،تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لشيطنة الجيش والدعم السريع تحت قضايا حقوق اﻹنسان ،وأشارت
إلﻰ وجود نشاطات سياسية مﻐﻠفة بعمل إنساني خيري أو حقوقي ،تقوم به بعض الجهات تظهر فيه لﻐة المصالح
الحزبية واﻻنتخابية ،مما أكسب بعض المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني نوعا ً من الشرعية لﻠخوض في العمل
السياسي ،وأوضحت في المؤتمر الصحفي بمنبر سونا إلﻰ وجود سﻠوكيات سالبة تعمل عﻠﻰ شيطنة المنظومة
العسكرية ،وتبني خطاب الكراهية والتفرقة العنصرية ،بجانب اغتيال الخصوم سياسيا ً) .أثير نيوز(.
التعليق:
ربما يكون هناك تعمد من بعض اﻷحزاب لشيطنة الجيش ،وهذا طبيعي في ظل وجود أكثر من قيادة في هذا
البﻠد ،الشق العسكري والشق المدني ،طالما أن لكل واحد منهما سيدا ً يأمره بخﻼف ما يأمر به اﻵخر ،فمن الطبيعي أن
تتضارب المصالح بين الشقين ،وطبيعي جدا أن يسعﻰ كل طرف لشيطنة الطرف اﻵخر ،فﻠك ٍّل مصالحه في هذا البﻠد
وما هذه النخبة الحاكمة إﻻ وسيﻠة لﻠﻐرب الكافر يحقق بها مكاسبه السياسية ،ولهذا ﻻ بد أن يبرز مثل هذا السﻠوك،
فالمكونان العسكري والمدني يكيدان لبعضهما من أجل كسب سياسي رخيص ،والكل يرجو أن يكون عند حسن ظن
سيده .فالصراع اﻷنجﻠو أمريكي في السودان متجذر منذ القدم.
ومن السهل جدا أن تقوم جهة بشيطنة اﻵخرين ﻷن أعمال الشقين هي أعمال شيطانية بجدارة ،طالما هم ينفذون
أجندة أعداء هذا البﻠد ،فوصف الشيطنة هو مطابق لواقعهم تماما ،والواقع خير دليل عﻠﻰ شيطنتهم فهم من سارع
بتطبيق إمﻼءات صندوق النقد الدولي الذي أفقر البﻼد والعباد برفع الدعم عن السﻠع اﻷساسية ،وشارف البﻠد عﻠﻰ
إعﻼن مجاعة بفضل سياساتهم الكسيحة ،وهم أيضا من طبعوا العﻼقات مع كيان يهود المسخ بتعﻠيمات وأوامر من
أسيادهم الذين قتﻠوا وأبادوا أهﻠنا في فﻠسطين العزة ،ألم يجيزوا اتفاقية العهر والرذيﻠة سيداو؟! ألم يفتحوا البﻼد عﻠﻰ
مصراعيها لﻠكافر وإقامة قواعد عسكرية أمريكية وروسية؟!
فهل بعد كل هذا تريدون منا أﻻ نصفكم بالشياطين وأنتم تتبعون خطوات الﻐرب الكافر الشيطان اﻷكبر؟! عﻠيهم
من ﷲ ما يستحقون وجعل ﷲ كيدهم في نحورهم.
فإذا أردتم منا أن نحسن الظن بكم وأن نكن لكم اﻻحترام والتقدير ،ونقف معكم في خندق واحد وينطبق فيكم قول
صلﱡ َ
صلﱡ َ
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حبال الكافر واقطعوا صﻠتكم به حتﻰ تبتعدوا عن شيطنة أمتكم لكم ،وتمسكوا بحبل ﷲ المتين ،وأطيعوا أمره ﴿ َوأ َ ِن
ض َما أ َ َ
احْ كُم ﺑَ ْينَ ُهم ِﺑ َما أ َ َ
نز َل ﱠ ُ ِإلَ ْيكَ فَ ِإن ت َ َولﱠ ْوا فَا ْعلَ ْم أَنﱠ َما يُ ِري ُد
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ون﴾ ،نعم طبقوا أحكام اﻹسﻼم العظيم ،مبدأ هذه اﻷمة
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ض ذُنُو ِﺑ ِه ْم َو ِإ ﱠن َكثِيرا ً ِ ّم َن النﱠ ِ
ﱠ ُ أَن يُ ِصيﺑَ ُهم ﺑِﺑَ ْع ِ
الكريمة تحت ظل دولته الخﻼفة الراشدة عﻠﻰ منهاج النبوة ،دولة المسﻠمين الذي شرعها وارتضاها لنا رسولنا الكريم
ي َخلَفَهُ
ﷺ فعن أَبي هريرة َ رضي ﷲ عنه قَا َل :قا َل َر ُ
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إسرائِي َل ت َ ُ
سول ﱠ ﷺ» :كَانَت ﺑَنُو َ
س ُه ُم اﻷ َ ْنﺑيا ُءُ ،كلﱠما َهلَكَ نَﺑِ ﱞ
سيَكُونُ ﺑَعدي ُخلَفَا ُء فَيَكث ُ ُر َ
ون ،قالوا :يَا رسول ﱠ  ،فَما تَأ ْ ُم ُرنَا؟ قَا َل :أَوفُوا ﺑِﺑَيعَ ِة اﻷ َ ﱠو ِل
ي ﺑَعدي ،و َ
يَ ،وإنﱠهُ ﻻ نَ ِﺑ ﱠ
ن َﺑ ﱞ
فاﻷ َ ﱠو ِل ،ث ُ ﱠم أَع ُ
طو ُهم َحقﱠ ُهمَ ،واسأَلُوا ﱠ الﱠذِي لَ ُكم ،فَ ﱠ
إن ﱠ سائِلُهم ع ﱠما استَرعاهُم«.
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