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 بوكالة السودان لألنباء )سونا(الصحفً المؤتمر كلمة 

 رأي حزب التحرٌر/ والٌة السودان فً اتفاق العسكري وقوى التغٌٌر

ن فجر عل  أ   ،تحاد األوروبًواال ،وبرٌطانٌا ،خاصة أمرٌكاوب ؛وبرعاٌة دولٌة كاملة ،ثٌوبٌة مشتركةإبوساطة أفرٌقٌة 

المقدرة  ،نتقالٌةعلى تقاسم الحكم فً الفترة اال ،جلس العسكري وقوى الحرٌة والتغٌٌرتفاق بٌن المم عن ا5/7/9102الجمعة 

 ،الوزراءومجلس  ،مجلس السٌادة ؛وذلك عبر شراكة بمناصب مختلفة فً مستوٌات الحكم الثالثة ،بثالث سنوات وثالثة أشهر

 علٌه: ق  ف  ت  اومما  ،أشهرثالثة ى لاً إٌوم 55بٌن  ما لى فترة تترواحإل بحثه ج  والمجلس التشرٌعً الذي أ  

  ًالحادي عشر مدنً بخلفٌة عسكرٌةوالعضو  ،مدنٌٌن 5و ،عسكرٌٌن 5 ؛مجلس سٌادة مكون من أحد عشر عضوا، 

 .شهراً  01مدنً دورته الثانٌة لمدة ثم ٌرأس  ،شهراً  90ـالمقدرة ب ؛عسكري مجلس السٌادة فً دورته األولىوأن ٌرأس 

 قوى إعالن الحرٌة والتغٌٌر من بترشٌح ،اءات وطنٌة مستقلةتشكٌل مجلس وزراء من كف. 

 م9102 ٌونٌوحزٌران/ 10عتصام أمام القٌادة بتارٌخ جنة تحقٌق مستقلة فً مجزرة فض االتشكٌل ل. 

بل هً  ،وال المجلس التشرٌعً، ولى أن السلطة لٌست فً مجلس الوزراءلقد كان طرفا الصراع ٌعلمان منذ الوهلة األ

فمن نافلة القول أن السلطة تكمن فً الفئة  ،والشرطة ،واألمن ،والدعم السرٌع ،صاحب القرار على الجٌش ؛السٌادةفً مجلس 

تفاق على مجلس السٌادة حاول المجلس العسكري إفقاد قوى الحرٌة المسلحة، لذلك عند التعنت فً اال أي القوى ،األقوى

 ،وشٌطنة الحراكالعامة للجٌش، فكان فض االعتصام، عتصام أمام القٌادة الاالمتمثلة فً  ؛فً أٌدٌهم ةوالتغٌٌر عناصر القو

بعملٌة واسعة النطاق العسكري كما قام  (،كٌكةالذي ٌسمونه ) ؛الحكمقتسام اة إدخال قوى سٌاسٌة أخرى على خط ومحاول

نٌة إلجبار قوى الحرٌة الحكومة المدار وشٌوخ وبدأ السٌر فً محاولة تشكٌل ما ٌسمى بظ  د ون  م  وع   لشراء الذمم لقوى سٌاسٌة

% من المقاعد على أن ٌسٌطر العسكرٌون على 77القبول بمجلس الوزراء كامال وثلثً مقاعد التشرٌعً على والتغٌٌر 

لٌن الذٌن ضل  م التً خرجت فٌها جموع غفٌرة من الناس الم9102ٌونٌو حزٌران/ 01مجلس السٌادة وٌرأسونه، لكن مسٌرات 

المجلس العسكري  عضخٌونٌو حزٌران/ 01تهم!! تحت تأثٌر أحداث بخٌار مدنٌة مجلس السٌادة ٌحمون ثورٌظنون أنهم 

 بتقاسم السلطة مع قوى إعالن الحرٌة والتغٌٌر. ل  ب  للمبادرة وق  

 :الكرامأٌها اإلخوة 

م بعٌدا عن تأثٌر 02/09/9101من مدٌنة عطبرة فً  تها عفوٌاً نطالقاالتً شكلت المشهد السٌاسً بدأت  إن الثورة

ٌادة البطالة وسوء توزٌع الثروات ثم زرتفاع األسعار وغالء المعٌشة واحٌث خرج الناس بسبب تفشً الفقر واسٌة ٌسالقوى ال

( ثم وعدالة ،سالم ،لٌقود جموع الثائرٌن تحت شعار )حرٌة ي فتحت له المنابر اإلعالمٌةذدخل على الخط تجمع المهنٌٌن ال

 أحد طرفً األزمة. ؛الحرٌة والتغٌٌرإعالن سمى قوى كانت والدة ما ٌ

 ،القصاص لدماء القتلى مثلخرى مختلفة أوعدالة( ونشأت مطالب  ،سالم ،حرٌةحول شعار ) ارلقد تبلور مطلب الثو

 ومحاسبة رموز النظام السابق.

د الحٌاة الجرحى وٌوج  واء القتلى وٌقتص لدم ،والسالم ،ورفع الظلم ل،العدإٌجاد فهل ٌحقق هذا االتفاق مطالب الناس فً 

 !أهل البالد؟ إلٌهاالكرٌمة التً ٌتطلع 

بل ٌضع النقاط على  ،وال ٌنافق أحداً  ،وال ٌجامل ،الرائد الذي ال ٌكذب أهله ، هوإن حزب التحرٌر/ والٌة السودان

 وٌوضح رأٌه فً النقاط اآلتٌة:الحروف وٌبٌن الحقائق 

ً عأوالً:  د  اإلسالملى أساس لم ٌكن التفاوض قائما ٌ ر  لى إس العسكري وقوى الحرٌة والتغٌٌر االختالف بٌن المجل ، ولم 

ٍء َفُحْكُمُه إِلَى ّللَاِ ﴿كما قال هللا تعالى:  كتاب هللا وسنة نبٌه  ًْ َفإِْن َتَناَزلْعُتْم ِفً ﴿وقوله سبحانه  ﴾َوَما اْخَتلَْفُتْم فٌِِه ِمْن َش

وُه إِلَى ّللَاِ  ٍء َفُردُّ ًْ ْوِم اِخِخرِ َش ٌَ فرٌقً ودولة إثٌوبٌا برعاٌة بل كان الرد إلى االتحاد األ، ﴾ َوالَرُسوِ  إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاََِّ َواْل

 !انٌة؛ أي برعاٌة الكافر المستعمرأمرٌكٌة برٌط
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أنظمته مع استبدال فً هٌاكله وفسه نلنظام القدٌم لٌؤسس االتفاق  ،؛ الدستور والقوانٌنهنفس مع بقاء النظام القدٌم ثانٌاً:

 العلمانً لنظاملنتاج إلذلك فإننا أمام عملٌة إعادة  ،خرى جدٌدةألوتغٌٌر الوجوه القدٌمة  ،مؤسسة الرئاسةمجلس السٌادة مكان 

 ش.فقر وضنك العٌلمن الظلم وا أهل السودان إال مزٌداً  ً؛ تشرٌعات وأنظمة مصدرها البشر باألغلبٌة لذلك لن ٌجننفسه

وما تستوجبه  ،لى المحاصصة فٌهاإسعى ٌ   ،فً النظر إلى السلطة بوصفها مغنما )كٌكة( نفسه استمرار النهج القدٌم اً:لثثا

والجبهة  ،فالمجلس العسكري وقوى الحرٌة والتغٌٌر اختلفوا فً هذه الحصص ،هذه النظرة من إثارة الجهوٌات والعرقٌات

وهكذا  ،%01ـبحصة حددتها ببعضها والحركات المسلحة طالب  ،الثورٌة سحبت ممثلها قبل التوقٌع حتى تدخل بحصة أكبر

 .البالد منهم خٌراً  ًفإن مثل هؤالء السٌاسٌٌن لن تجن

المستعمر السابق  بل بقوى هً العدو، فبرٌطانٌا ،األخطر من كل ذلك هو ارتباط طرفً االتفاق بقوى خارجٌةإن  اً:رابع

إلى  نفوذها كا التً دخلٌرمتسعى للعودة إلى سدة الحكم مرة أخرى عبر قوى الحرٌة والتغٌٌر وبعض الحركات المسلحة، وأ

تسعى لتعزٌز نفوذها و ،استخدمت عمٌلها البشٌر فً فصل الجنوب م،0272 الجٌش منذ انقالب النمٌريالسودان عبر 

 لن ٌجلب للبالد خٌرا. أٌضاً  وهذا ،عبر المجلس العسكريواستمراره 

المطالبة بالحكم المدنً، فالدولة المدنٌة إنما هً ب ن انحرف مسارهافت ٌوم أط  خت  ا: إن الثورة التً بدأت عفوٌاً اً خامس

غلبٌة الذي كان ٌأخذ األنظمة والتشرٌعات باأل عٌنه، وهو منهج النظام القدٌم ،الدولة العلمانٌة التً تفصل الدٌن عن الحٌاة

ضة التً أورثت الناس ضنك العٌش لمدنٌة والعسكرٌة وجهان للعلمانٌة البغٌابعٌدا عن الوحً العظٌم. فة(، )زوراً أو حقٌق

 عقود ما ٌسمى بالحكم الوطنً!! لواط

 -0275( و)0251 -0255)منها مدنٌة هً  اً ثالث ؛قب عجافلقد عاش السودان ومنذ استقالله المزعوم ست حساً: ساد

 ( وجمٌع هذه9102 -0212( و)0215 -0272( و)0275 -0251عسكرٌة هً ) اً ( وثالث0212 -0215( و)0272

ب )البٌجر   السودانً ري والحال التعٌس، وكما ٌقول المثلزهذا الوضع الم لىإنٌة والعسكرٌة تشترك فً إٌصالنا األنظمة المد

 !!المجرب ها هم اآلن عبر هذا االتفاق ٌسعون لتجربةب ندمان( ثم المجر  

فإن حالة من الشد  ،لى السلطة بكل وسٌلةإ اوتوسلهم الى ارتباط طرفً األزمة واختالف مصالحهمإبالنظر  اً:بعسا

 ،االستقطاب الحادحالة و ،ووصمه بالفشل ،والجذب ستكون هً طابع المرحلة االنتقالٌة حٌث ٌسعى كل طرف لتجرٌم اآلخر

 د.كل ذلك إنما هو نذٌر شر للبالد والعبا

 ،والعدل ،فً الحٌاة الكرٌمة والصراع على الكراسً لن تتحقق مطالب الثوارنفسه، عادة انتاج النظام إفً ظل  ثامناً:

وألن  ،ٌةاإلسالملى فكرة سٌاسٌة عادلة من العقٌدة ، الفتقار طرفً االتفاق إوالقصاص لدماء القتلى والجرحى ،والسالم

 عن دماء القتلى والجرحى.الطرف األقوى فً المعادلة هو المسؤول 

 :الكرام خوةأٌها اإل

 ٌقوم علىن هو الذي ٌوالناس أجمع ،بل المسلمون فً أرجاء المعمورة ،إن التغٌٌر الحقٌقً الذي ٌنشده أهل السودان

إلى  الماإلسعلى أساس عقٌدة اإلٌمان باهلل سبحانه وتعالى العدل، وذلك إنما ٌتحقق بوصول شرٌعة مبنٌة  ،فكرة سٌاسٌة عادلة

َن الَناِس أَْن َتْحُكُموا بِ ﴿، تطبقها دولة الخالفة ،سدة الحكم ٌْ وا اْْلََماَناِت إِلَى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َب أُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ ٌَ اْلَعْدِ  إَِن إَِن ّللَاَ 

ِعُظُكْم ِبِه إَِن ّللَاَ َكاَن َسِمًٌعا َبِصًٌرا ٌَ  ،ٌة؛ أنظمة الحكماإلسالمللحٌاة  كامالً  ألجل ذلك أعد حزب التحرٌر تصوراً و ،﴾ّللَاَ نِِعَما 

 .وسائر القوانٌن ،دستورا للدولة شاملةتشرٌعات وأنظمة ؛ والسٌاسة الخارجٌة ،وسٌاسة التعلٌم ،واالجتماع ،واالقتصاد

، بإقامة الخالفة الراشدة ٌةاإلسالماة ف الحٌالٌسلموه الحكم من أجل استئن ،ٌخاطب المخلصٌن من أهل القوة والمنعة الحزبو

لى العالم، وحزب التحرٌر بعمله هذا ال ٌلقً إٌة؛ قضٌة المسلمٌن المصٌرٌة اإلسالموحمل الدعوة  الثانٌة على منهاج النبوة،

 .الغاٌة المثلى والمقصد األسمىبل ٌجعل رضا هللا سبحانه وتعالى هو  ،باالً لرضا الكفار المستعمرٌن ومنظماتهم

على أساس القائمة أن ٌضعوا الثروة الفكرٌة  ،المٌٌن والسٌاسٌٌن والمفكرٌن والناشطٌنخوة اإلعإننا نطلب من جمٌع اإل

، حتى ٌضعوها موضع البحث والتمحٌص أن ،ٌةاإلسالمتبناها حزب التحرٌر من أجل استئناف الحٌاة التً  اإلسالمعقٌدة 

 الدنٌا واآلخرة. فإن فٌها خٌري    وتبشٌراً،ٌقوموا بواجبهم الشرعً تجاهها، إعالًء وحمالً 

ْعلَُمونَ ﴿ ٌَ  ﴾َوّللّاُ َغالٌِب لَعلَى أَْمِرِه َولَـِكَن أَْكَثَر الَناِس الَ 

 خلٌ ( )أبو لعثمان إبراهٌم

 السودان والٌة فً التحرٌر لحزب الرسمً الناطق

 


