
 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 عسكري نقالباب وال مدني، نقالباب السودان مشاكلُ  ُتَحل لن

 الخالفة دولة تطبقه الحكم سدة إلى اإلسالم بوصول وإنما
 عن احلديث إن": قائلا  م،04/06/2021 اجلمعة يوم محيديت أول الفريق السريع الدعم قوات قائد حتدث

 شرارة محيديت أطلق هذا وحبديثه ،(سودان تربيون) "البلد يفكك أن كنمي اجليش يف السريع الدعم قوات دمج
 عن م07/03/2020 يف الربهان حديث مناقضاا  السريع، والدعم اجليش العسكري؛ املكون قطيب بني اخللف
 ديتمحي على للرد اضطر الربهان إن بل املرحلة، ملتطلبات وفقاا  السريع الدعم وقوات اجليش هيكلة إلعادة مشروع

 يف السريع الدعم قوات دمج الدولة قررت حال": قال حيث م،11/06/2021 بتاريخ الشرق قناة مع مقابلة يف
 الدعم دمج مسألة أمام موارباا  الباب مبقياا  ،"املسلحة احلركات مقاتلي عن منفصلا  سيكون اإلجراء فإن اجليش،
 .اجليش يف السريع

 املكون أغرت وغريها، العامة القيادة حميط حول الرتابية السواتر بنص إىل باإلضافة وغريها، التصرحيات هذه
 فأعد العكرة، املياه يف صطيادالبا أغرهتم واألوروبيني، الربيطانية بالسفارة املرتبط االنتقالية؛ احلكومة يف املدين
 من أراد األمام(، إىل الطريق - االنتقال وقضايا الوطنية )األزمة: بعنوان عجل على مبادرةمحدوك  الوزراء رئيس

 األمين القطاع على سلطانا التنفيذي للجهاز جيعل بأن الفعلية، السلطة تكمن حيث إىل ينفذ أن خلهلا
 السلطان، هذا له جيعل مل إن إظلماا  أكثر مبستقبل ويتوعدهم السودان، أهل يهددمحدوك  أي وهو والعسكري،

 اإلعلم وسائل إىل وقدمها م،21/06/2021 االثنني ئجمفا بشكل عنها أعلن اليت مبادرته يف ورد حيث
 على تقتصر ال شاملة وطنية قضية والعسكري األمين القطاع إصلح قضية": فيها ورد م،22/06/2021 الثلثاء

 االنتقال قضايا لكل مفتاحية قضية وهي اإلصلح، رؤية يف واملدين السياسي اجملتمع مشاركة وجيب العسكريني
 الرابعة، النقطة يف أكثر فّصل مث ،"املدنية الدولة وبناء االنتقالية والعدالة االقتصاد قضايا حل ميكن ال وبدوهنا

 بآخرين اإلدارات مدراء كافة وتغيري املخابرات جهاز إدارة يف أكرب بدور التنفيذي اجلهاز اضطلع": قائلا 
 ."هيكله يف سريعةو  جوهرية إصلحات وإجراء االنتقالية املرحلة جناح على حادبني

 املؤسسة قيادة يف أمريكا رجال أن ويتوهم سياسياا، يصارع وهو بظلفه، حتفه إىل محدوك يسعى املبادرة هبذه
 الرد أن غري العسكري، املكون أطراف بني صراعاا  هنالك أن كشف ألنه السلطة، يسلمونه سوف العسكرية

 يف تلخص املصري اجليش أركان رئيس زيارة مث املصرية، تاملخابرا ملدير السرية الزيارة خلفية على جاء الذي
 الضباط كبار مع لقاء خلل متقاربني سوياا  ظهرا اللذين م،23/06/2021 األربعاء يوم ومحيديت الربهان كلميت
 واحدة قوة السريع والدعم اجليش": الربهان قال حيث فوق(، فما )عميد رتبة من السريع، والدعم اجليش، وقادة
 الشائعات، بث على يعمل طرف ألي نسمح لن"محدوك:  إىل مباشرة رسالة يف وتابع ،"واحد رجل قلب على



 
 موقع الخالفة                  موقع إعالميات حزب التحرير                       موقع جريدة الراية           إلعالمي المركزياموقع المكتب موقع حزب التحرير                                          

        tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                       www.htmedia.info                       www.khilafah.net 

 تتبع واحدة قوة ميثلن السريع والدعم اجليش": قال فقد محيديت أما ،"األمنية املنظومة مكونات بني الفنت وزرع
 .(سودان تربيون) "م وتأمتر بأمرهالعا للقائد

 وصفها اليت محدوك فمبادرة العظم، كسر مرحلة إىل السودان يف والعسكر دنينيامل بني الصراع وصل لقد
 صحيفة) "العسكري االنقلب أمام الطريق ويقطع املدين، االنقلب ميثل املبادرة هذه طرح": قائلا  مستشاريه أحد

 وسط احلاد االستقطاب حالة وباستقراء حامساا، رداا  العسكرية املنظومة عليها ردت (،م23/06/2021 السوداين
 على أمريكياا  املعنّي  الوصي املصرية؛ واألمنية العسكرية املنظومة لقيادات الكثيفة والتحركات السياسية، القوى
 تصحيح الفتة حتت للسلطة اجليش استلم سيناريو أمام كأننا يبدو الواقع هذا كل باصطحاب السوداين، اجليش
 نفسه القدمي للنظام استمرار وإمنا حقيقي، تغيري حيدث فلن السلطة استلم يشاجل لقيادة قّدر وإذا! الثورة مسار
 إليه يضاف للبشر، التشريع جيعل الذي الدميقراطي الرأمسايل النظام تطبيق استمرار أي املزعوم، االستقلل منذ

 الثروات، وهنب الناس، ارإفق يف واالستمرار وروشتاته، أنظمته املستعمر؛ الكافر لتعليمات واملذل الكامل اخلضوع
 .العظيم اإلسلم مبدئها؛ وبني األمة بني واحليلولة
 المخابرات، وجهاز والشرطة، السريع، والدعم الجيش المسلحة؛ القوات في المخلصون أيها

 :المسلحة والحركات
 منهاج على راشدةال اخللفة دولة تطبقه غري، ال العظيم اإلسلم مبدأ هو والعباد البلد مشاكل حيل الذي إن
 الغرب سلطان تقطع اليت وحدها وهي الدنيا، احلياة جنبات العظيم الوحي بنور ينري الذي املصباح فهي النبوة،
 أسباب على وتقضي ﴾،ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما﴿: العظيم اإلسلم عقيدة أساس على الناس وتوحد وحباله، الكافر
 وتؤسس قدميها، حتت النعرات ومجيع والقبلية، والعرقية والوطنية القومية فتجعل ،املكونات بني واالنقسام الفرقة
 نظام وإمنا التمزيق، من ملزيد نواة فيكون احتادياا  نظاماا  احلكم نظام يكون وال. متعددة غري واحدة مسلحة لقوة

 اخلبيثة األفكار من وغريها الذايت واحلكم املصري، تقرير حق مثل املستعمر الكافر ملشاريع فيه مكان ال وحدة
 .البلد لتمزيق املفضية
 راشدة ليعيدها التحرير، لحزب النصرة بإعطاء أنصارها فكونوا الغائب، الزمان هذا فرض الخالفة إن

 نصروا الذين األنصار مدح كما العزة رب ويمدحكم واآلخرة، الدنيا بخيري فتفوزوا النبوة، منهاج على
 .﴾ْم َمْغِفَرة  َوِرْزق  َكرِيم  َلهُ اً َحق   اْلُمْؤِمُنونَ  ُهمُ  ُأولَِئكَ  َوَنَصُروا َوْوايَن آَوالَّذِ ﴿ . اهلل رسول
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