
 جديدة بوجوه السابق للنظام إنتاج إعادة األزمة، طريف بني االتفاق

 اخلالفة دولة تطبقه ابإلسالم إال حل وال

 العسكري اجمللس م،05/07/2019 اجلمعة فجر اتفق املشرتكة، اإلثيوبية األفريقية الوساطة إطار يف
 أن على مدنيني، (5و) ،عسكريني (5) من سيادة جملس تشكيل على ،والتغيري احلرية إعالن وقوى االنتقايل

 الفرتة خالل دورية السيادة جملس رائسة تكون وأن عسكرية، خلفية من مدنيا   عشر احلادي العضو يكون
 للعسكريني، شهرا   (21) ومدهتا األوىل الدورة رائسة ستكون حيث سنوات، (3) عن تقل ال اليت االنتقالية

 وعلى مستقلة، وطنية كفاءات  من حكومة تشكيل على االتفاق مت كما.  للمدنيني شهرا   (18) ملدة والثانية
 من الثالث يف للجيش العامة القيادة أمام من االعتصام فض أحداث يف مستقلة حتقيق جلنة تشكيل
 لوضع كةمشرت  جلنة تشكيل مت كما  ،الحق وقت إىل التشريعي اجمللس تشكيل إرجاء مع املاضي، يونيوحزيران/
 !!احتفال يف القادم سبوعألا عليه وقعيس الذي لالتفاق النهائية الصيغة

 نبني للحقائق، وتوضيحا   للتضليل، إبعادا   االتفاق، هذا إزاء السودان، والية التحرير/ حزب يف إننا
 :اآليت

 امتدادا   يكون عسكري نظام إما نظامني؛ أحد بني ليختاروا كثيف  تضليل السودان أهل على مورس لقد •
 أي العلمانية؛ هي واحدة لعملة ناوجه النظامني كال  أن ة! واحلقيقتغيريا   يشكل مدين نظام أو البائد، للنظام
 عليه كان  ما وهذا ابألغلبية، وتشريعاهتا احلياة أنظمة ووضع الدين، إبعاد يتم حيث ،احلياة عن الدين فصل
 فإن لذلك ،االتفاق هذا له يؤسس الذي املدين النظام عليه سيكون ما نفسه وهو البائد، العسكري النظام
 أهل ِنَ َيج  لن لذلك رموزه، من وبعض النظام رأس هو تغري الذي بل يتغري، مل البالد حيكم الذي العلماين النظام

ِري َعن   َأع َرضَ  َوَمن  : ﴿وتعاىل سبحانه يقول العيش، وضنك الظلم من مزيد سوى السودان  َمِعيَشة   َله   فَِإن   ِذك 
مَ  َوََن ش ر ه  ا  َضن ك  ﴾.َأع َمى ال ِقَياَمةِ  يَ و 

-1954) هي مدنية منها ثالث   حقب، ست عاش املزعوم، استقالله أُعطي أن ومنذ السودان، إن •
-1969و) (1964-1958) هي عسكرية وثالث   (،1989-1985و) (1969-1964و) (1958
 .وضياعا   فشال   إال البالد تورث مل والعسكرية، نيةاملد األنظمة هذه ومجيع (2019-1989و) (1985

 ففي ،أمريكا مصاحل على للمحافظة يسعى البائد، لنظاما امتداد ؛العسكري اجمللس مها االتفاق طريف إن •
 من منيو ي بعد أي م،14/04/2019 األحد يوم التقى حيث العسكري، اجمللس أمريكا فيه تدعم الذي الوقت
 حيث )دقلو(، العسكري اجمللس رئيس بنائب )كوتسيس( األمريكي ابألعمال القائم ىالتق النظام، رأس سقوط
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 االستقرار حتقيق يف السوداين العسكري اجمللس بدور رّحب األمريكي ابألعمال القائم أن البيان يف ردو 
 )دوانلد السودان إىل األمريكي املبعوث قال م،27/06/2019 بتاريخ التيار صحيفة مع لقائه ويف ،واألمن
 االثنني يوم والتقى. (األطراف مع يومية بصورة اتصال على هنا األمريكي ابألعمال القائم): بوث(

 يف السفري ونشر، العسكري اجمللس رئيس بنائب صديق( )عرفان اخلرطوم يف الربيطاين السفري م15/04/2019
 على للتأكيد بل الشرعية، منح أو للتأييد ليس دقلو التقيت): قائال   اللقاء تفاصيل تويرت على صفحته

 صراع أنه الصراع هذا حقيقة فإن لذلك ،(السودان يف األوضاع لتحسني اختاذها بريطانيا تريد اليت اخلطوات
 العودة بريطانيا وحتاول نفوذها، لتثبيت أمريكا تسعى حيث السودان، يف النفوذ على وبريطانيا أمريكا بني دويل
 األمريكية ؛السفارتني تدخل وكثافة السودان، إىل أمريكي مبعوث تعيني عادةإ يفسر ما وهذا ،أخرى مرة

 !!عليهما والسياسيني املسؤولني تردد وكثرة البالد، يف احلياة تفاصيل كل  يف والربيطانية

 املسلمني، من األجيال هذه عدله ظل حتت تعش ومل املسلمني، على فرض هو الذي األمثل، النظام إن •
 وسائر دستورها فتأخذ اإلسالم، تطبق اليت املسلمني دولة اخلالفة؛ نظام هو حقيقيا   يريا  تغ يشكل والذي

 إبقامة مطالبني أصواتنا فلنرفع. الدليل بقوة إليه أرشدا وما والسنة الكتاب العظيم؛ الوحي من وقوانينها تشريعاهتا
 ماك  للناس أخرجت أمة خري لنايع ذيال هو وحده هذا العظيم، اإلسالم مببدأ حقيقي، تغيري ليحدث اخلالفة

 .للعاملني اخلري ومحلوا وعزوا، سعدوا الذين الصحابة جعل

 ،عاجزة ،علمانية مدنية حكومة نفسه، السابق السيناريو يكرر االتفاق هذا إن ،السودان يف األهل أيها
 دواليك؛ وهكذا... ابعةر  لثورة املسرح ويهيئ الفشل، يعمق علماين، عسكري النقالب املسرح هتيئ وفاشلة،

 من لنا يكون ولن واملعصية، التبعية، من مزيدا   إال جنن فال والدمار، والذل، الفقر، جتلب هللا معصية يف حياة
 االستعمار ربقة من والعباد البالد وحترر اإلسالم، تطبق اليت اخلالفة إبقامة إال الدائرة، هذه من للخروج سبيل

 .والرقي النهضة طريق يف ابألمة وتسري وأدواته،

َتِجيب وا آَمن وا ال ِذينَ  أَي َُّها يَ ﴿ َ  َُي ول   الِل َ  َأن   َواع َلم وا ُي  ِييك م   ِلَما َدَعاك م   ِإَذا َولِلر س ولِ  لِِل ِ  اس   َوقَ ل ِبهِ  ال َمر ءِ  َبني 
 ﴾.حت  َشر ونَ  ِإلَي هِ  َوأَن ه  
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