
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 يف نسختها الثانية حكومة وظيفية االنتقالية احلكومة
 خري منها يُرجى فال املستعمر الكافر الغرب أجندة لتنفيذ

 العسكر بني اإلطاري، السياسي االتفاق على التوقيع ابخلرطوم اجلمهوري ابلقصر م،05/12/2022 االثنني اليوم مت
 على بربيطانيا املرتبطة السياسية القوى أبمريكا، املرتبط الربهان اجلنرال أجرب لقد. والتغيري احلرية إعالن لقوى املركزي واجمللس

 .احلقيقية السلطة من متاما   أُفرغت اليت احلكم، كراسي  إىل أخرى مرة لتعود مذلة تنازالت تقدمي
 والذي م،30/08/2022 يف احملامني نقابةل التسيريية اللجنة عجل، على أخرجته الذي الدستور على االتفاق هذا ُبين
 دول تسع سفارات أثنت مشرتك بيان ففي الفرقاء، جلمع تصلح وثيقة بوصفه املدح له تكيل الدولية، القوى عليه هتافتت

 امني،احمل وثيقة يف حتديدها مت اليت الواردة األساسية املبادئ إن": وقالت الدستور، مشروع على وبريطانيا أمريكا منها؛ غربية
 .(م11/9/2022، تربيون سودان) "مدنية بقيادة االنتقايل للحكم وفعال موثوق نظام لتحقيق حامسة ستكون

 انتقالية حكومة إخراج على وبريطانيا( )أمريكا االستعمار قطبا توافق أن بعد حملية، أبيد   املسمومة الطبخة نضجت لقد
 وحدة ويهدم الكافر، الغرب حضارة أساس على حلياة يؤسس الذي العلماين، احملامني نقابة دستور مشروع أساس على

 البالد أهل أيدي غّلت أن بعد للقارات، العابرة الرأمسالية للشركات هنبا   ثرواته لتكون مصراعيه على السودان ويفتح البالد،
 !ثرواهتم وبني بينهم وحيل

 أيها األهل يف السودان:
 السودان أهل جيين لن احملامني، نقابة ودستور السياسي االتفاق هذا وج مب ستشكل اليت االنتقالية احلكومة إن
 السياسي اإلعالن يف صياغتها متت اليت املستعمر أجندة لتنفيذ جاءت كسابقتها،  وظيفية حكومة ألهنا خريًا، منها

 :اآليت النحو على والدستور،

 نظام فبدل شرعي، حكم أي من احلياة وأنظمة التشريعات بتجفيف الكافر الغرب حلضارة احلياة إخالص :أوالً 
 برملانية فيدرالية دميقراطية مدنية دولة ]السودان: أن على (3) البند يف السياسي االتفاق هذا ينص )اخلالفة( اإلسالم
 مواثيق خاصة اإلنسان حقوق مبواثيق وااللتزام احلرايت ]كفالة: على (6) البند يف وينص [،...للشع  فيها السيادة
 (،3/1) املادة يف الدميقراطي الكفر نظام يعتمد الذي الدستور عليها ينص اليت نفسها املعاين وهي النساء[، حقوق
 ابألحكام التقيد وبدل (،5 )املادة للشع  السيادة أن على الدستور ينص احلنيف، للشرع السيادة تكون أن وبدل

 ،33 املادة إىل 7 املادة من كامالً   الثاين الباب يف ساسية،األ واحلرايت للحقوق وثيقة على االتفاق ينص الشرعية،
 ابلنسبة القدمي الفساد َيطله مل ما تفسد أن هلا يراد الوثيقة هذه. (77/2) املادة بنص املساس أو للتصرف قابلة غري

 واتفاقيات يداو،س اتفاقية مثل العظيم، اإلسالم عقيدة تناقض واتفاقيات دولية، مبواثيق والرجل، والطفل، للمرأة،
 .وغريها الطفل حقوق
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 الدستور، من (35 )املادة ويف السياسي االتفاق يف الفيدرايل النظام تبين خالل من الدولة، وحدة هدم :اثنياً 
 أن على ابلنص ذلك من أبعد الدستور ويذه . ابلدول أشبه )أقاليم( كياانت  وتنشئ السلطة، تقسم والفيدرالية
. األقاليم هذه يف السلطة على الصراع يف والقبليات اجلهوايت يغذي ما (،36/1 )املادة هدستور  إقليم لكل يكون
 متزيق على قامت اليت االتفاقية وهي (،4/2 )املادة الدستور من جزءاً  جواب اتفاقية جعل الدولة، وحدة يهدم ومما
 السب  (؛38/8 )املادة احلواكري نظام على ابلنص الدولة وحدة ومتزيق عرقية، أو جهوية، كياانت  مخسة إىل البالد
 !املختلفة السودان أطراف يف واجلهوية القبلية والصراعات النزاعات يف األساس
 حاجاهتم مجيع إشباع ضمان خالل من الناس شؤون رعاية وهو شرعاً؛ األساس واجبها عن الدولة نصرافا :اثلثاً 
 القضااي هذه عن احلديث غاب لذلك هلم، والعالج تعليم،وال األمن، وتوفري ومسكن،، وملبس مأكل من األساسية،

 الصحة، يف واحدة ومادة االقتصاد، يف واحدة مادة إال جتد فال االنتقايل، الدستور ومشروع السياسي االتفاق يف
 ال جباية، لدولة يقنن الدستور ألن! تكليف أي الدولة عنق يف تضع ال نفسها املواد وهذه التعليم، يف واحدة ومادة
 .رعاية دولة

 من الصندوق؛ روشتات أغل  )محدوك( الدوليني والبنك النقد صندوق عّراب نّفذ أن فبعد اقتصادايً، أما :رابعاً 
 وضنك والفقر الغالء الناس فأورث والتعليم، العالج على اإلنفاق وتقليل واخلدمات، السلع كل  عن الدعم رفع

 موازنة موجهات حبس  الضريبية املظلة وتوسيع الضرائ ، بزايدة الناس دتتوع وهي االنتقالية احلكومة جتيء العيش،
 يف االستعمار طالئع ليقدمها بالدهم، ثروات عن يدهم فتغل اإلنتاج، دائرة من البالد أهل لتخرج م،2023 العام

 مصنعاً  5940 توقف عن الصناعية الغرفة أعلنت فقد اجلشعني، للرأمساليني ذه  من طبق على االنتقالية احلكومة
 فرانس). الغرفة بيان حبس  واجلمارك الرسوم زايدة عن فضالً  اإلنتاج، تكاليف ارتفاع بسب  7350 إمجايل من
 .العيش وضنك والغالء الفقر من ستفاقم االنتقالية احلكومة فإن لذلك ،(برس

 أيها األهل يف السودان:
 يغري الذي النظام ماهية عن الفكر يسبقه أن بد ال بل ،نفسه تلقاء من حيدث لن التغيري أن هللا سنة اقتضت لقد
 الفكر نُ ْتِبع مث النبوة، منهاج على اخلالفة ونظامه العظيم اإلسالم مبدأ إىل فنهتدي ،عق  على رأساً  ويقلبها حياتنا
 مستمدين هللا، لىع متوكلني واملنعة، القوة أهل من املخلصني أبيدي احلكم سدة إىل نقياً  صافياً  اإلسالم ليصل العمل،
 ُرُسَلَنا لَنَ ْنُصرُ  ﴿ِإانَ : سبحانه هللا نصر علينا فينزل ابلسماء، األرض ونصل املستعمر، الكافر حبال نقطع منه، العون
نْ َيا احْلََياةِ  يف  آَمُنوا َواَلِذينَ   .اأْلَْشَهاُد﴾ يَ ُقومُ  َويَ ْومَ  الدُّ
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