
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 املدين االنتقايل احلكم على السودان يف العسكر انقالب

 ابإلضافة الوزراء بعضل ابعتقاالت قامت اجليش من شتعلةم حتركات على 25/10/2021 اليوم السودان أهل استيقظ :السؤال
 أعلن متلفزة كلمة الربهان ألقى ذلك وبعد... نفسه محدوك الوزراء رئيس ابعتقال مث املدين االنتقايل احلكم يف املشاركني من عدد إىل

 شئون إدارة العامني املدراء من وطلب الوزارات وكالء مث الوالايت مديري وإعفاء الوزراء وجملس السيادة جملس وحل الطوارئ حالة فيها
 الثورة مسار تصحيح يريد وأنه خطابه، يف جاء كما اسيةأس مواد منها ألغى ولكنه الدستورية، الوثيقة يلغ مل أنه وأعلن... الوزارات

 يف السودان سيبقى وهل ذلك؟ فكيف علم على يكن مل السلطة يف املدين املكون وكأن   فجأة هكذا مت ذلك وكل! الثورة إلغاء وليس
 اهلا البسس والشقاء؟ ولكم الشكر.خال الناس يذوق طوال لسنوات وشد أخذ

 اجليش اشرتاك بداية منذ األمر تدبر فمن كذلك، األمر فليس فجأة( هكذا )مت فقولك اآلخر، من أخي اي سأبدأ :اجلواب
 أمريكا وراءهم اموأعواهن ومحيديت لربهانفا خمتلفتني جهتني يتبعان فالطرفان تدوم، لن الشراكة هذه أن يدرك كان السلطة يف واملدنيني
 عن نيكو  ما أبعد وهم يتبعها اليت اجلهة ملصلحة يعمل منهما كل ومحدوك لربهانوا بريطانيا، وخاصة وروابأ وراءهم ومجاعته ومحدوك
 يدار احلكم فإن آخر وجه ومن وجه من هذا! منهما أي عند واردة ليست إليها اإلسالم يدعو اليت ونالشئ رعاية ألن الناس مصلحة

 23/9/2019 يف البداية منذ املسألة هذه على واابا ج أصدران أن سبق وقد! نقيض طريف على رأسان يديرها أبن وليس واحدة برأس
 أما) :التايل السلطة لتقاسم املدين املكون مع العسكري املكون اتفاق حول فيه جاء وقد احلكم يف الطرفني اشرتاك بداية حنو منذ أي

 الطرفني من كل فسيعمل ولذلك اهلما، تبع احمللية وأدواهتما خمتلفة فمصاحلهما هبدوء، معاا  تتعايشا لن وبريطانيا أمريكا فإن املتوقع
 املسئولني وخاصة وحملياا، خارجياا  التصرحيات ومتحيص متعلقاهتا وتدبُّر اجلارية األحداث متابعة ومن! اآلخر حتركات إلجهاض
 عن إقصائه مث منه والتمكن خصمه ملضايقة الطرفني من كل سيستعملها اليت الوسائل ترجيح ميكن فإنه... واألوروبيني األمريكان

 تعرض وا يلي:سنرتا  امأوو  جم ولتوضيح .ابلفعل حدث ما هذاو  . وقد ذكرانها هناك.(...احلكم

 واًل: وضع السودان والصراع فيه:أ
 احملليني، عمالئها طريق عن واألهم اإلقليمية وأدواهتا الدويل بنفوذها أمريكا عليه تسيطر لكن عريق إسالمي بلد السودان -1

 واحلرمان واجلوع الظلم يكابدون السودان أهل فإن رخيصة بطريقة األمريكية السياسة خبدمة السودان يف احلكم نظام ميقو  وفيما
 وااهلواجس واملتاريس العقبات احلكام هسالء يضع اإلسالم ويريدون التغيري يريدون ثورة أو ابنتفاضة السودان أهل هنض وكلما والبطالة،

 ضد أمة صراع من الصراع نقلوا مث. قاطبةا  اإلسالمية األمة وأهداف السودانيني أهداف هي واليت أهدافهم ىلإ الوصول من ملنعهم أمامهم
 القدمي النفوذ صاحبة بريطانيا عمالء وبني السودان يف )نسبياا( اجلديد النفوذ أصحاب أمريكا عمالء بني صراع إىل العمالء حكامها

 وعمالء اإلسالم بني الصراع حقيقة عن السودان يف األمة إبعاد مريكاأ عمالء يضمن عللصرا  ةاملعادل وهبذه. للسودان استعمارها منذ
 .الكافرة الدول

 واألوروببني اإلجنليز عمالء مع الدستورية" "الوثيقة عليها أطلق ما حتكمهم العسكري( )اجمللس أمريكا عمالء كان وملا -2
 بني عليها التوقيع جرى اليت الوثيقة تلك املسلحة(، واحلركات املوالية واألحزاب هنينيامل جتمع ونواته والتغيري احلرية قوى )زعامات



 املدنيون يرتأسه مث شهرا، 21 ملدة )رائسي( السيادة جملس العسكريون يرتأس أن مقررا كان وقد ،2019 أغسطسآب/ 21 يف اجلانبني
 حيث م03/10/2020 يف املوقع جواب اتفاق بعد التعديل مت لكن .شهراا  39 املدة أن أي املاضي مايوأاير/ من ابتداء شهرا، 18

 بني 2019 سنة املعقود االتفاق أبن يتضح وهكذا. املقبل نوفمرب/تشرين الثاين يف املدنيون يبدأ مث ومن شهراا، 53 املدة أصبحت
  ائسة جعل عرب القوى هلذه أوريكا و ائه وون العسكري اجمللس نصبه فخاً  كان العسكري واجمللس والتغيري احلرية قوى يف املدنيني
 حكم أي اجمللس،  ائسة سُيسلَّمون أبهنم والتغيري احلرية قوى إيهام فجرى للمدنيني، والثانية للعسكر امأوىل السيادة جملس

 قيادة تطال واسعة  تغيريا إجراء ون وامأو وبيني اإلجنليز عمالء مأوكن ممكناً  هذا كان ولو امأوىل، شهراً  21ـال بعد ملا السودان
 لسودان، وهذا ال تسمح به أوريكا.ا يف امأوريكي النفوذ يهدد بشكل ومتويله اجليش

 السياسية األزمة حل يف للمساعدة استعدادها عن األربعاء، بريطانيا، )أعربت عمالئهم، مع علين موقف يف فهم اإلجنليز وأما -3
 للشسون الربيطانية الدولة وزيرة األربعاء، اخلرطوم يف محدوك، والتقى... محدوك هللا عبد وزرائه، رئيس مبادرة ضمن السودان، يف الراهنة

. ليفر جايلر اخلرطوم، لدى الربيطاين والسفري فريويذر، روبرت السودان إىل الربيطاين املبعوث من كل حبضور فورد، فيكي اإلفريقية،
 قلقة لندن أن واتبعت... الراهنة السياسية األزمة إزاء قلقها عن معربة سودان،ال يف االنتقالية للعملية بالدها دعم على فورد وأكدت

 "للعمل مستعدة الربيطانية احلكومة إن فورد وقالت ،...،."السودان بشرق القومي الطريق إغالق نتيجة املعيشية "األزمة من أيضا
 الوزراء رئيس أعلنها اليت الطريق خارطة إطار يف ابلبالد، سياسيةال األزمة حل سياق يف القضية هذه حلل السودانية احلكومة مع املشرتك

 محدوك حكومة لدعم اخلرطوم إىل األوروبيني املبعوثني تقاطر استمر وكذلك (21/10/2021 الرتكية، األانضول وكالة. "السوداين
 الغذاء والوقود وارتفاع األسعار. نقص بببس احلكومة ضد الشعب بتأليب يهدد والذي السودان شرق يف اخلانق اإلغالق لفك والدعوة

 ابدر اليت ابخلصم واإليقاع والصراع التنافر حالة تتضح ومنه السودان، يف األحداث فيه سارت الذي العام اإلطار هو هذا -4
 السودان يف املشهد من ورويباأل املدين املكون إخراج من مت امل هتيئة هذا وكل واألوروبيني، اإلجنليز عمالء ضد مريكاأ عمالء إليها

 ومن أعمال التهيئة هذه: ،لسودانا يف ابلسلطة ألمريكا التابع العسكري املكون واستفراد

 :الفاشل العسكري االنقالب -أ
 عبد الركن اللواء قادها انقالب حماولة إحباط عن ،21/9/2021 إبراهيم ايسني الركن الفريق السوداين، الدفاع وزير أعلن

 أهنا جند االنقالبية احملاولة هذه يف وابلتدقيق. وجنود صف وضباط خمتلفة برتب آخرين ضابطا 22 ومعه بكراوي، ثمانع احلسن الباقي
 القيادة أبن توحي ال ومحيديت( )الربهان العسكرية للقيادة واملوالية اخلرطوم يف السوداين اجليش قطاعات حتركات كانت إذ مصطنعة،
 كل صورة يف كانت اجليش قيادة أبن توحي القاهرة يف ووجوده احملاولة هذه قائد سرية فإن آخر بجان ومن ابخلطر، حتس العسكرية

 الدين مشس وزامل اجلبل حبر عمليات يف الربهان العسكرية خدمته يف زامل قد االنقالبية احملاولة تلك فقائد. حصوله قبل حصل ما
 وعام السيادة، وجملس السوداين اجليش يف العسكرية القيادة وسرؤ  وهسالء (22/9/2021 ،21)عريب .ردارفو  غرب يف كباشي
 بينه الكبرية الثقة على يدل ما للخرطوم بنقله القيادة قامت 2018 وعام ،البشري الرئيس عهد يف أي لواء، رتبة ىلإ ترقيته متت 2016

 وموثوقاا  مقرابا  كان الرجل هذا أن مبعىن اليوم، سيادةال جملس قيادة هي البشري حول من العسكرية القيادة وهذه العسكرية، القيادة وبني
 القيادة وبني بينه دبر قد أمر ولكنه حمله، يف ليس حقيقية نقالبالل حماولته تكون أن روتصوُّ . اجليش قيادة يف أمريكا عمالء كبار من

 الرجل هذا أن شيئاا  التصور هذا من يغري وال. للمدنيني السيادة جملس لقيادة املفرتض التسليم موعد حيني أن قبل احلكم ترتيب ألغراض
 للقيام القاهرة ىلإ غادر الرجل هذا إن مث. محيديت لقائدها ابإلساءة 2020 سنة واهتم السريع الدعم قوات مع تناغمه عدم يعلن كان

 !فقط مأاي مخسة بنحو زعومةملا االنقالب حماولة قبل اخلرطوم ىلإ وعاد ساقه، من جزء وبرت جراحية بعملية



 السودان شرق اضطرااب  -ب
 السودان شرق يف احتجاجات انطلقت فقد السيادة جملس يف املدين املكون أو محدوك حكومة ضد األجواء تسخني أجل ومن

 والطريق النفط أانبيب وخطوط موانئ من برمته السودان شرق لتغلق امتدت ما سرعان واليت بورتسودان ميناء يف 17/9/2021 بدأت
 املستقلة والعمودايت البجة لنظارات األعلى اجمللس اسم وملع التجارية الشاحنات حركة وتوقفت اخلرطوم، العاصمة مع الرابط لقومي""ا

 صاره عن اخلرطوم وابقي السودان"."ح لفك محدوك حكومة على والتعجيزية القاسية شروطه يعلن صار الذي ترك األمني حممد برائسة
 اليت جواب اتفاقية على احتجاجاا  17/9/2021 يف بدأ أنه مفتعالا  كان واملطبق الواسع اإلغالق هذا أن على ةالدال إلشاراتا وأما

 تلك توقيع لكن املنطقة، تلك حقوق أجل من يناضل منها قسم كان مسلحة مجاعات مع ووقعت السودان شرق حقوق هتضم
 من مصطنعة فهي القاتل، الزخم وهبذا االحتجاجات تلك وقتها تربز ملو  تقريباا، عام قبل أي ،2020 أول تشرين يف كان االتفاقية

 وصفها قد الربهان الفتاح عبد أن فهو االحتجاجات تلك خلف كان العسكري املكون أن وأما االتفاقية، توقيع مع تزامنها عدم ابب
 عربية، ندبندنتإ. سياسياا  معه تعاملال يتم أن وجيب سياسي، أمر... الشرق يف إغالق من حيدث )ما :فقال "سياسية" أبهنا
 كله السوداين الشعب حياة سمتو  أمين طابع ذات أهنا مع األزمة هذه حل عن همسسوليت من يتنصل اجليش أن مبعىن (،30/9/2021

 .تقريباا 
 السيادة، جملس يف االجتماعا  ووقف احلكووة، حبل املطالبة -ج

 ومتظاهرين، سياسية قوى من املطالبات هذه تعد ومل احلكومة، حبل املطالبات لتوع العسكري املكون يقودة الذي التسخني وزاد
 هاجم االنقالب حماولة بعد والعسكري املدين املكونني بني الشراكة آليات جتميد فبعد السيادة، جملس يف العسكري املكون من بل

 أمس، «العسكرية حبري اخلرطوم» مبنطقة لعسكريني خطاب يف قال الربهان أن «الشرق» تلفزيون )وذكر املدين نظريه العسكري املكون
 إاّل  الراهن للوضع حلول هناك "ليست: مضيفاا  ،«احلالية احلكومة حل» عرب إاّل  متر لن البالد، يف الراهن السياسي للوضع حلول أي إن

 )ذكر وكذلك، (12/10/2021 األوسط، الشرق .االنتقالية" احلكومة يف السياسية األحزاب قاعدة وتوسعة احلالية، احلكومه حبل
 حممد وانئبه الربهان الفتاح عبد السيادة جملس رئيس من طلبا رفض محدوك هللا عبد السوداين الوزراء رئيس أن تريبيون" "سودان موقع

 بني األزمة أن الوزراء جملس من مصدران أكد بينما منها، بدال جديدة حكومة وتعيني احلالية احلكومة حلل )محيديت( دقلو محدان
 - طلبا وانئبه السيادة جملس رئيس إن قواهلا متعددة مصادر عن املوقع ونقل. األول اخلالفات مربع إىل عادت واملدين العسكري املكون
 الربهان طلب كما. أبخرى احلكومة استبدال - البالد يف السياسية األزمة ملناقشة أمس الثالثة املسسولون فيه التقى اجتماع خالل
 محدوك )وصف ذلكوك. (15/10/2021 نت، اجلزيرة. "التمكني إزالة بـ"جلنة حمليا املعروفة املعزول، النظام تفكيك جلنة نشاط جتميد
 الوحدة إىل مجيعا األطراف ودعا. السابق النظام رحيل بعد االنتقالية، احلكومة تواجه أزمة أخطر أبهنا بالده هبا متر اليت احلالية األزمة
 (.18/10/2021. يب يب سي، الفوضى إىل البالد تنجر ال لكي

 دقلو محدان حممد وانئبه الربهان الفتاح عبد بقيادة العسكري املكون أبن واضحاا  ابت فإنه شهرين منذ املتصاعدة األحداث وهبذه
 وليس ألوانه، سابق للمدنيني السيادة سجمل رائسة "تسليم إن بيان، يف محيديت وقال) اجملهول، ىلإ االنتقالية ابملرحلة دفعا قد يديت(مح)

 ،21عريب وعيب"، كذب للمدنيني اجمللس تسليم قرب بسبب اآلن حيدث ما "تصوير أن مضيفا الراهن"، الوقت يف األجندة ضمن من
8/10/2021). 

 :والتغيري احلرية انقسام: اً اثني
فيها وبرز ابالنشقاق أخذت قد للوزراء رئيساا  دوكحبم جاءت اليت والتغيري احلرية قوى أن محدوك حكومة مضاجع يقض ومما
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 جمموعة-والتغيري احلرية قوى يف القيادي )وقال محدوك حكومة يف املشكلة أبن يرى صار الذي الوطين" امليثاق "جمموعة شطر ن،شطرا
 آخر وشطر (،20/10/2021 نت، زيرةاجل. والتغيري احلرية حتالف داخل السودان يف احلقيقية األزمة إن مناوي أركو مين الوطين امليثاق
 وفيما البعث، وحزب االحتادي والتجمع القومي واألمة السوداين املسمتر أحزاب وميثل والتغيري احلرية لقوى املركزي ابجمللس يعرف صار

 ضد 2019 سنة تابالعتصاما ومذكراا  محدوك واستقالة احلكومة حبل مطالباا  الوزراء جملس أمام مفتوح بشكل األول الشطر عتصما
 .الدستورية الوثيقة وفق ملدنيني احلكم بتسليم للمطالبة املظاهرات نظم لثاينا الشطر فإن البشري نظام

 جربيل عن ابلتحديد يدور واحلديث والءهم، غريوا قد واألوروبيني اإلجنليز عمالء بعض كان إذا فيما وهي واحدة، مسألة بقيت
 األمر هذا وبتدبر. دارفور قليمإ حاكم مناوي ماركو مين وكذلك محدوك حكومة يف احلايل املالية ووزير ةواملساوا العدل حركة زعيم إبراهيم

 :يلي ما يتبني
 اجلديدة التشكيلة يف للمالية وزيراا  عينة الذي محدوك هللا عبد اإلجنليز عميل ثقة على حظي إبراهيم جربيل املالية وزير إن -1
 ،21/7/2019 إثيوبيا من ترحيله أزمة أثناء عنه تدافع القطرية السفارة كانت 2019 منتصف أي ذلك وقبل ،8/2/2021 حلكومته

 ومن دارفور يف واملساواة العدل حركة مسسسي من كان جوية، غارة يف السوداين اجليش قتله الذي خليل أخيه مع ذلك قبل وكان
 تستغل ابو ر و وأ بريطانيا وكانت دارفور، يف (محيديت) السريع دعمال قوات بعد فيما صارت واليت "اجلنجويد" مليشيات زعيم مناهضي

 اتصاالت ذلك قبل وله البشري، نظام لضرب العالقات معها وتنسج االتصاالت معها فتقيم دارفور يف البشري لنظام املناهضة القوى
 واألوروبيني اإلجنليز برجال العريقة عالقاته الرجل ذاه يرتك فأن   ذلك لكل واألورويب، اإلجنليزي النفوذ بدوائر أي وتشاد، اإلمارات بدولة

 .مستبعد فهذا أمريكا، عمالء اآلخر، الطرف ىلإ وينتقل
 ويهادن سالحه يضع أن قبل لعقدين البشري نظام قاتلت اليت دارفور يف احلرب أمراء أحد فهو مناوي، أركو مين وكذلك -2
 الوزراء رئيس محدوك بثقة حيظى قريب وقت وحىت كان إنه مث أبوجا، اتفاق مبوجب البشري لعمر مساعداا  ليعود اخلرطوم يف السلطة
 عميل مع اترخيي عداء على فهو القبلي انتمائه وحبكم للسالم، جواب اتفاق توقيعه بعد املاضي أاير يف لدارفور حاكماا  عينه الذي احلايل
 ئب رئيس جملس السيادة )محيديت(.ان أمريكا

 معسكر عن وأبعدهم أمريكا عمالء معسكر ىلإ الرجلني هبذين دفع الذي هو اإلجنليز دهاء أبن الظن ىعل فيغلب وهكذا -3
 أدخلت قد بريطانيا فتكون جديداا  نظاماا  وشكل احلكم من ومجاعته محدوك إقصاء يف الربهان جنح فإذا واألوروبيني، اإلجنليز عمالء

 .وخبثهم دهائهم يف اإلجنليز طريقة على اجلديد احلكم يف نصيب اهلا يكون مث ومن رجااهلا من رجلني عليه
 أن حاول اليت األخرى اخلبيثة واملسارات أمريكا عمالء هبا دفع اليت اخلبيثة واملسارات السودان يف األوضاع إليه آلت ومبا :اً اثلث
 عليهم جيب السودان يف األهل فإن ،واألزمات واجلوع والظلم الدماء إراقة من فيها ما فيها وكلها واألوروببني، اإلجنليز عمالء يسلكها

 السوداين الشعب دماء يضعون نيوالذ واألوروبيني واإلجنليز أمريكا عمالء الفاشلني احلكام هسالء لكل ظهورهم فيديروا أمرهم يتبينوا أن
 ويعتصموا وفريق، فريق بني رقف ال العمالء، هسالء كل ضد صفهم ويوحدوا أمرهم فيحسموا الكافرة، الدول هذه خدمة يف ومقدراته

 النبوة، منهاج على خالفة إسالمية، دولة رهبم، يرتضيه الذي النظام ويقيموا هبم فيطيحوا وأولئك هسالء ضد فيهبوا املتني رهبم حببل
 * اْلُمْؤِوُنونَ  َرحُ يـَفْ  َويـَْوَوِئذ  ﴿. بالدهم من الكفار نفوذ ويطرد صفهم ويوحد دماءهم حيفظ الذي اخلري هذا لكل أهل السودان وشعب
 .﴾الرَِّحيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َونْ  يـَْنُصرُ  اّللَِّ  بَِنْصرِ 
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