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حوار عسكر ومدنيي السودان أمريكي المنشأ واإلخراج
الخبر:
كشفت مصادر فً قوى الحرٌة والتغٌٌر ،أن اللقاءات التً أجراها ممثلوها مع المكون العسكري
توصلت إلى تفاهمات فً بعض القضاٌا .ووصفت المصادر بحسب الشرق تلك التفاهمات بالمحدودة،
وشملت االتفاق بشأن معاٌٌر اختٌار رئٌس الوزراء ،لكنها نبهت لوجود خالفات بشأن تشكٌل الحكومة ،وما
إذا كانت ستؤلف من كفاءات وطنٌة أو حكومة تكنوقراط .وقالت المصادر إن هناك ثالثة مقترحات لحل
األزمة السٌاسٌة ،منها تشكٌل مجلس أعلى للقوات المسلحة ،أو مجلس سٌادة مدنً ،أو مجلس مدنً
عسكري ،إذ ال ٌزال النقاش مستمرا بشأن هذا المقترح.
التعليق:
إن من دعا هؤالء للحوار هو الغرب الكافر وال سٌما أمرٌكا ،فمنذ وصول مساعدة وزٌر الخارجٌة
األمرٌكً للشؤون األفرٌقٌة مولً فً ،التقت برئٌس المجلس السٌادي عبد الفتاح البرهان ،وبعدها صرح
البرهان معلنا عن بدء حوار بٌن األطراف السودانٌة بهدف تشكٌل حكومة مدنٌة برئٌس وزراء مدنً ،فهم
مجبرون على السٌر فً هذا الطرٌق ولٌست لهم إرادة ذاتٌة ،فاألجندة سٌتفق علٌها أسٌادهم ،وما علٌهم هم
إال أن ٌوقعوا علٌها ثم توضع موضع التنفٌذ .وبالتالً فإن الحوار الدائر الٌوم بٌن المكون العسكري وقوى
الحرٌة والتغٌٌر وغٌرهما ال ناقة فٌه ألهل هذا البلد وال جمل ،بل هو الشقاء والضنك ،فلم تكن حاجات أهل
السودان ٌوما ضمن أجندتهم وال محورا الهتمامهم على الرغم مما وصل إلٌه حالهم من ضٌق فً كل
مناحً الحٌاة.
هؤالء الحكام لم ٌبحثوا ٌوما فٌما آلت إلٌه األحوال ،وال فً كٌفٌة المعالجات التً ٌجب أن تتخذ ،حتى
ٌخرجوا بأهل البلد من هذه المحنة والشقاء والضنك الذي ٌالزمهم منذ أن وطأت أقدامهم الحكم .فأمرهم
موكول لتوافق واتفاق أسٌادهم فً أمرٌكا وبرٌطانٌا ،وبعدها ما علٌهم إال الخنوع والخضوع.
إن المخرج لم ولن ٌكون على أٌدي عمالء ال مبدأ لهم ،وٌساقون سوقا إلى ما ٌصبو إلٌه أسٌادهم الذٌن
كشف هللا نفسٌاتهم وعداوتهم لنا ،وبغضهم لإلسالم والمسلمٌن ﴿إن ا ْلكافرين كا ُنواْ ل ُك ْم عدُوا ُّمبينا﴾ ،فكٌف
بعد ذلك نبتغً عندهم حٌاة كرٌمة؟! وٌكفً أمرٌكا جرما أنها وراء جرٌمة انفصال الجنوب ،والتدهور
السرٌع القتصاد البلد بعد أن فقد  %08من نفطه.
فال خالص ٌرجً من هذا الحوار ،بل الخالص كل الخالص فً تطبٌق دستور مستمد من كتاب هللا
سبحانه وسنة رسوله ﷺ ،تطبقه دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،فتمأل األرض عدال ورخاء بعد أن
ملئت ظلما وجورا.
كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
عبد الخالق عبدون علي
عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية السودان
#بالخالفة_نقتلع_نفوذ_الكافر
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb- ut- tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

