بسم اهلل الرحمن الرحيم
االتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
إلى متى تظل بالدنا ساحة للصراع الدولي؟!
مت التوقيع يوم األحد 2021/11/21م على االتفاق السياسي بني أدايت االستعمار الدويل يف السودان؛
الربهان ومحدوك ،وقد جاء االتفاق يف أربع عشرة نقطة تعيد ترتيب املشهد السياسي لصاحل العسكر ،جييء ذلك
بعد انقالب الربهان على محدوك ،ووضعه يف اإلقامة اجلربية بتاريخ 2021/10/25م ،وقد سارعت أمريكا،
وبريطانيا ،وأدواهتما اإلقليمية ،وغريها من الدول بالرتحيب هبذا االتفاق.
إننا في حزب التحرير /والية السودان نوضح الحقائق اآلتية:
أوالا :إن ختطي املدنيني املرتبطني باالستعمار األورويب ،وخباصة بريطانيا ،للخطوط احلمراء ،ومطالبتهم برئاسة
اجمللس السيادي ،ووضع األجهزة األمنية يف يد رئيس الوزراء ليعيد ترتيبها ،وهيكلتها ،وتصفيتها من النفوذ
عجل بانقالب الربهان الذي رتبه له ،وأشرف
األمريكي ،ووضعها يف خدمة النفوذ اإلجنليزي ،كل ذلك هو الذي ّ
عليه املبعوث األمريكي (جيفري فيلتمان) يف زيارته للسودان اليت اختتمها مساء 2021/10/24م.

ثانيا :لقد راهن املدنيون بقيادة محدوك على الشارع والضغط الدويل ،يف إجبار الربهان على الرتاجع عن
انقالبه ،فكان ذلك رهانا خاسرا! فكيف ملن سام الناس خسف العذاب سنتني كاملتني ،يطبق النظام الرأمسايل
اجلائر ،بتعليمات مباشرة ،وروشتات جاهزة من الغرب الكافر العدو ،كيف هلكذا حاكم أن يتوهم خروج الشارع
لنصرته؟ فكان اخلذالن ،وكانت االستجابة لكل تظاهرة أضعف من اليت سبقتها .أما الضغوط الدولية فقد كانت
ضعيفة ،ألن أمريكا رفضت توصيف تصرف الربهان بأنه انقالب ،فقد صرح املتحدث باسم اخلارجية األمريكية
نيد برايس قائال" :إن الواليات املتحدة تعترب ما حدث يف السودان هو سيطرة عسكرية ،وإن كلمة "انقالب"
حتتاج إىل تقييم قانوين" (قناة احلرة  ،)2021/10/26وأيضا صرح فيلتمان بأنه يقبل حبكومة مدنية حبمدوك أو
بدونه ،قائال" :نؤكد على ضرورة استعادة اجلماهري للشراكة بقيادة محدوك أو بدونه" (العربية نت
2021/11/02م).
ثالثا :عندما وصلت الرسالة بأن استجابة الشارع صارت ضعيفة ،وأن الطبخة األمريكية قد نضجت ،عادت
إىل اخلرطوم مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشئون األفريقية مويل يف يف الفرتة من (2021/11/16-14م)،
وقد جاء يف بيان للسفارة األمريكية يف اخلرطوم ،الذي أوردته وكالة األناضول أن غرض الزيارة هو" :لدعم التوصل

إىل حل األزمة يف البالد وعودة محدوك إىل منصبه" .فبني ترتيب فيلتمان لالنقالب ،وبني وصول مويل جرت مياه
كثرية حتت اجلسر ،حتمت أن خيفض عمالء اإلجنليز ،وخباصة محدوك سقفهم ،ورضوا بعودته رئيسا للوزراء،
ليعمل حتت إشراف جملس السيادة والعسكر حبسب االتفاق السياسي ،ويسكت عن املطالبة برئاسة جملس
السيادة وهيكلة األجهزة األمنية.
إن بالدنا صارت ساحة للصراع الدويل بني قطيب االستعمار القدمي (بريطانيا) وميثلها محدوك ودعاة املدنية،
وبني االستعمار احلديث (أمريكا) ومتثلها قيادات املؤسسة العسكرية ،وإن فكريت املدنية والعسكرية مها من أدوات
هذا الصراع ،فهما وجهان لعملة واحدة هي العقيدة العلمانية؛ عقيدة فصل الدين عن احلياة ،وجلب الشقاء،
وضنك العيش ،وتركيز نفوذ الكافر املستعمر ،وهنب ثروات البالد وخرياهتا .هذه هي احلقيقة كالشمس يف رابعة
النهار ،وال عزاء للسذج والبسطاء واملغرر هبم.
أيها المخلصون من أهل القوة والمنعة :إن ذمتكم لن تربأ أمام املوىل سبحانه وتعاىل إال بأخذ احلكم من
هؤالء العمالء الذين أفسدوا احلياة ،وأذلوا العباد ،ونصرة حزب التحرير الذي يعمل يف األمة ومعها ليقيم اخلالفة
الراشدة على منهاج النبوة؛ اليت تقتلع نفوذ الكافر املستعمر ،وتطبق اإلسالم صافيا نقيا ،وتصلح ما أفسدته
حضارة الغرب الكافر يف أرجاء املعمورة ،وإن ذلك لكائن بكم أو بغريكم ،فاستجيبوا لعز الدنيا وفالح اآلخرة.
أيها األهل في السودان :يقول احلق سبحانه وتعاىل﴿ :إِن الله ال يُغيِّ ُر ما بِق ْوم حتى يُغيِّ ُروا ما
بِأنْ ُف ِس ِه ْم﴾ ،وإن اخلطوة األوىل يف التغيري إمنا هي الوعي على حقيقة الواقع ،وعلى مبدأ اإلسالم العظيم بوصفه

فهلم إىل مشروع هنضتكم على أساس
عقيدة ،وأنظمة حياة تطبقها دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوةّ ،
الوحي العظيم الذي صاغه حزب التحرير ألجل دراسته ،ومحله ،ونصرته ،وإيصاله لسدة احلكم ،ففي ذلك خريا
الدنيا واآلخرة.
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