بسم اهلل الرمحن الرحيم
اتفاق البرهان والحلو حلقة من حلقات الصراع الدولي على ملف التفاوض
ومكر يُراد بأهل البالد
وقع الربهان واحللو ،جبوبا يوم األحد 2021/03/28م ،على إعالن املبادئ بني حكومة الفرتة االنتقالية،
واحلركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال ،ومما ورد يف هذا اإلعالن :)2-2([ :حق شعب السودان يف املناطق
املختلفة يف إدارة شئوهنم من خالل احلكم الالمركزي ،أو الفيدرايل] ،و[( :)3-2تأسيس دولة مدنية دميقراطية
فيدرالية يف السودان ،تضمن حرية الدين ،واملمارسات الدينية ،والعبادة لكل شعب السودان ،وذلك بفصل اهلويات
الثقافية واإلثنية ،والدينية ،واجلهوية عن الدولة ،وال تتبىن الدولة دينا رمسيا] ،و[جيب أن تستند قوانني األحوال
الشخصية على الدين والعرف واملعتقدات بطريقة ال تتعارض مع احلقوق األساسية].
يأيت هذا اإلعالن بعد حواىل ستة أشهر من االتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء محدوك مع احللو يف أديس أبابا
بتاريخ اجلمعة 2020/09/04م ،والذي احتوى على" :النص على فصل الدين عن الدولة يف الدستور  -احرتام
حق تقرير املصري وحرية املعتقد  -ال جيوز للدولة تعيني دين رمسي" (وكالة األناضول) ،وهو االتفاق الذي أظهر
املكون العسكري عدم قبوله له عند توقيعه ،حيث وصف عضو جملس السيادة كباشي االتفاق بأنه" :عطاء من ال
ميلك ملن ال يستحق" (اليوم التايل 2020/11/8م) فكيف تبدل احلال اآلن ،فصار الربهان ميلك ،واحللو يستحق؟!
إننا في حزب التحرير /والية السودان نوضح الحقائق اآلتية:
أوالا :إن ملف ما يسمى بالسالم ظل ومنذ بداية الفرتة االنتقالية ،ساحة للصراع بني طريف احلكم؛ عسكر
أمريكا القابضني على زمام األمور ،وبني مدنيي السفارة الربيطانية ،الذين ميارسون دور (الكومبارس) على املسرح،
ويقتاتون على الفتات ،فاملبعوث األمريكي كان قد أمر بأن ما يسمى بالسالم ال يأيت إال عرب بوابة جوبا ،وهذا ما
سهل على العسكر إحكام قبضتهم على هذا امللف! ويف سياق الصراع بني قطيب االستعمار القدمي (بريطانيا)،
ّ
واالستعمار احلديث (أمريكا) ،يأيت توقيع الربهان واحللو على إعالن املبادئ ،لسحب امللف من محدوك ،وإعادة
إمساك العسكر هبذا امللف.
ثاني ا :إن السودان ومنذ أن دخلته جيوش املستعمر اإلجنليزي وإىل يومنا هذا ،ظل حُيكم بالعلمانية؛ فصل الدين

عن الدولة ،فكل التشريعات ،والقوانني ،والدساتري املتعاقبة ،كان مصدرها إرادة الشعب واألغلبية ،حىت خالل النظام
البائد ،لكن الناس يتمسكون بأحكام اإلسالم يف قضايا الزواج والطالق واملرياث؛ ما يسمى بقانون األحوال
الشخصية ،غري أن هذا أيضا يريد الغرب الكافر أن يغريه ليجفف أحكام اإلسالم يف آخر ناحية من نواحي احلياة،
وحىت ال يبقى ما يشري إىل أن اإلسالم نظام حياة ،وهذا ما يفسر احلديث يف النقطة ( )3-2من هذا اإلعالن

املتعلقة باألحوال الشخصية .إن الذين ينفذون إرادة الكافر املستعمر ،وميررون جرائمه إمنا هم الربهان ومحدوك واحللو
وأمثاهلم!!
ثالث ا :إن احلكم الالمركزي ومنه احلكم الذايت ،أو الفيدرالية تعترب إضعافا لوحدة البالد ،بتقسيمها إىل أقاليم
أشبه بالدول ،حيث يستمد حكام األقاليم سلطة احلكم ذاتيا من أهل اإلقليم ،وفوق ذلك فهو خيالف احلكم
ي،
الشرعي الذي قضى بأن نظام احلكم يف اإلسالم نظام وحدة ليس غري ،ملا أخرجه مسلم َعن أَِب َسعِيد اْلحد ِر ِّ
ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم« :إِ َذا بُويِ َع لِ َخلِي َفتَ ْي ِن ،فَاقْتُ لُوا ْاآل َخ َر ِم ْن ُه َما».
قَ َال :قَ َال َر حس ح
سلخ جنوب السودان حتت الالفتة
رابعا :إن ما يسمى باتفاقات السالم ،يراد من خالهلا متزيق البالد! وما ح
نفسها عنا ببعيد ،ويحراد من خالهلا كذلك إثارة الشحناء والبغضاء بني أهل السودان عرب فكرة احملاصصات يف احلكم

على أساس القبيلة ،أو اجلهة ،أو العرق ،كما أهنا تولّد املزيد من التمرد ومحل السالح.

إنه لمن المحزن أن تكون بالدنا ساحة للصراع الدولي بين العسكر ،والسياسيين ،وقادة الحركات
المسلحة ،المرتبطين جميعهم بالسفارات األجنبية ،ينفذون أجندتها ،ويتآمرون على البالد والعباد ،ويعادون
اإلسالم وأنظمته ،وال يدخرون جهدا إلخراج األحكام الشرعية من حياة الناس.
أيها المسلمون :أيها األهل في السودان:
إن هؤالء الحكام هم من طينة واحدة ،فال فرق بين البرهان وحمدوك والبشير ،وسيظلون كلما فرغوا من
خيانة ينصبون لخيانة أخرى ،وأنتم قادرون على التغيير عليهم ،ولن يكون التغيير حقيقيا يستهدف بنية النظام
تحرك العرائس على المسرح ،إال بتبني اإلسالم العظيم ،والوعي عليه،
ال رأسه ،ويقطع خيوط السفارات التي ّ
والعمل إليصاله إلى سدة الحكم تحت قيادة حزب التحرير .وإن ذلك لكائن بإقامة الخالفة الراشدة على

منهاج النبوة ،فكونوا للفرض العظيم من العاملين.
يقول تعاىل﴿ :ولْت ُكن ِم ْن ُكم أ َُّمة ي ْدعُو َن إِلَى الْ َخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ك ُه ُم
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ََ ْ
َ
ْ
َ ُْ
ْ ََ ُُ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾.
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