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الصراع األجنلو -أمريكي يف السودان ودموع التماسيح
التقى رئيس جملس السيادة ،الفريق الربهان مع القائم أبعمال السفارة األمريكية ابخلرطوم وأكد الربهان على ضرورة
استمرار احلوار بي األطراف السودانية كافة ،للخروج بربانمج توافقي وطين إلدارة الفرتة االنتقالية ،مؤكدا أن أبواب احلوار
ستظل مفتوحة مع مجيع القوى السياسيّة؛ شباب الثورة ،من أجل التوافق على استكمال هياكل الفرتة االنتقالية والسري يف
طريق التحول الدميقراطي وصوال إىل انتخاابت حرة ونزيهة أتيت حبكومة مدنية منتخبة تليب تطلعات الشعب السوداين.
من جانبه دعا القائم أبعمال السفارة األمريكية ابخلرطوم إىل ضرورة االستمرار يف طريق التحول الدميقراطي واإلسراع يف
تشكيل احلكومة التنفيذية ،واستكمال بقية هياكل السلطة االنتقالية .ويف كانون الثاين/يناير ٢٠٢٢م أصدرت وزارة اخلارجية
األمريكية بياان صحفيا ممهورا بتوقيع وزير خارجيتها أنتوين بيلنكن حيث قال" :كنا أنمل أن توفر سنة ٢٠٢١م فرصة
للشراكة مع السودان الدميقراطي" .وأضاف "كما يتطلب من قادة السودان إحراز تقدم سريع يف تشكيل حكومة ذات
مصداقية وإنشاء جملس تشريع وكذلك تشكيل هياكل قضائية وانتخابية فضال عن نقل وحتويل قيادة جملس السيادة".
وجاء خطاب الربهان مبناسبة الذكرى  ٦٦الستقالل السودان املزعوم يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٢١م ،متطابقا
ومتماهيا مع اخلط الذي رمسته أمريكا يف سبيل السيطرة كاملة حلكم السودان وحماصرة جيوب أورواب وخباصة بريطانيا ،ومما
قاله الربهان" :إننا جندد أتكيدان على التمسك ابملمسكات الوطنية ومحاية البالد من االنزالق حنو الفوضى واخلراب والعمل
اجلاد للمحافظة على الفرتة االنتقالية وجناحها واستكمال مهامها ومواصلة مسرية السالم وبناء كل مؤسسات احلكم االنتقال
وتنظيم انتخاابت حرة ونزيهة وشفافة يف وقتها احملدد يفوض فيها الشعب السوداين من خيتاره".
وقد تلقى انئب جملس السيادة الفريق أول محيديت اتصاال هاتفيا من مساعدة وزيرة اخلارجية األمريكية للشؤون األفريقية
مول يف ،أكد فيها اجلانبان على ضرورة استكمال ترتيبات االنتقال الدميقراطي يف البالد وصوال إىل انتخاابت بنهاية الفرتة
االنتقالية ،وقالت مول يف إهنا تدعم قيام حوار سوداين سوداين لتجاوز األزمة الراهنة معلنة استعداد بالدها واجملتمع الدول
كافة لتقدمي كل ما من شأنه مساعدة السودانيي لتحقيق االستقرار والتحول الدميقراطي.
تصرحيات مسؤول البيت األبيض هذه األايم تذكران مبا كانت تقوم به أمريكا إابن فرتة انتخاابت ٢٠١٠م ،اليت كانت
هتدف إىل تثبيت عميلها البشري لكي ينفذ أجندة أمريكا حينها بفصل جنوب السودان ،ومما قاله آنذاك الرئيس األمريكي
األسبق ومدير مركز كارتر ،القسيس جيمي كارتر يف ٢٠١٠/٤/٩م ،مستخفا ابلوسط السياسي وأهل السودان ،بوصفه
للسودان أبهنا مستعمرة أمريكية كما العراق ،وأضاف" :أمريكا تدير االنتخاابت يف السودان كما أدارهتا يف العراق".
وبعد كل جرائمها وإشعاهلا للفنت واحلروب ،هل يظن أحد أن أييت خري من وراء أمريكا املشؤومة؟! وهل أمريكا تريد
استقرارا للسودان؟! كال ،فنحن لسنا سذجا ،بل خري أمة أخرجت للناس ،ويف البال مقولة أمري املؤمني عمر بن اخلطاب،
حيث قال رضي هللا عنه" :لست ابخلب وال اخلب خيدعين".

فأمريكا هتمها مصلحتها بغض النظر عمن ينفذ هلا أجندهتا سواء أكان العميل ديكتاتوراي ،أم دميقراطيا ،يرتدي بزة
عسكرية ،أم مدنية ،وبعد أن يستنفد العميل أغراضه ترمي به أمريكا على قارعة الطريق غري مأسوف عليه ،واألمثلة كثرية ال
يتسع اجملال لذكرها اآلن ،فأمريكا تسعى الستمرار الفرتة االنتقالية وتشديد القبضة احلديديّة ،عرب جنراالت اجليش لتجهيز
عميلها على انر هادئة الستالم األمر بعد انتهاء الفرتة االنتقالية ،ويف الوقت نفسه تسكب دموع التماسيح عقب استقالة
محدوك من رائسة الوزراء ،وهو قد نفذ كل متطلبات اإلدارة األمريكية؛ من دفع أموال الشعب إىل أسياده نظري رفع اسم
السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،إىل تطبيق روشتات صندوق النقد الدول الكارثية برفع الدعم احلكومي عن مجيع
السلع ،مرورا بتعديل القواني والتوقيع على االتفاقيات اخليانية مع كيان يهود ،ومعاهدة العهر والفسوق سيداو! وبعد كل
هذه اجلهود اليت بذهلا محدوك إال أن أمريكا وضعت العراقيل وضيقت على حكومته التنفيذية وخباصة يف اجلانب االقتصادي
لتسوء األحوال وخيرج الناس جمددا وينفض عنه الشباب املخدوعون فيه .إن احلال يف السودان منذ توقيع الوثيقة الدستورية
بي العسكر املوالي ألمريكا واملدنيي املوالي ألورواب هو صراع على أشده بي دول الغرب الكافر لفرض النفوذ ،ولألسف
يتم أبيدي بين جلدتنا املضبوعي بثقافة الغرب ومنهجه.
وبعد استقالة محدوك غردت وزيرة شؤون أفريقيا للمملكة املتحدة فيكي فورد تعليقا على استقالة محدوك حتزنين جدا
استقالة محدوك ،كان خيدم السودان ورغبة شعبه يف مستقبل أفضل.
وحتركت البعثة األممية يف السودان واليت يرتأسها فولكر بريتس إلجياد خمرج لألزمة القائمة وكأهنا تعيد عجلة التاريخ إىل
الوراء ثالث سنوات عندما هندست الوثيقة الدستورية ث تقاسم كيكة احلكم بي العسكر واملدنيي ،فقد أطلق فولكر يوم
السبت  ٢٠٢٢/١/٨رمسيا العملية السياسيّة بي األطراف السودانية للوصول إىل اتفاق حلل األزمة السياسيّة اجلارية يف
البالد واملضي قدما حنو الدميقراطية والسالم ،وقال املبعوث األممي فولكر بريتس يف بيان" :لقد حان الوقت إلهناء العنف
والدخول يف عملية بناءة ،وستكون العملية شاملة للجميع ،وستتم دعوة كافة أصحاب املصلحة الرئيسيي من املدنيي
والعسكر مبا يف ذلك احلركات املسلحة واألحزاب السياسيّة واجملتمع املدين واجملموعات النسائية وجلان املقاومة".
واضح أن الوضع سيزداد قتامة ابزدايد مؤامرات ومكائد الغرب الكافر الطامع يف خريات السودان .فيا ثوار! أل تعوا
الدرس بعد من بالد املسلمي حولكم وما جرى هلم يف ثورات الربيع العريب وكيف أوصلت خمططات الكافرين تلك البالد
إىل البؤس والشقاء؟! وها حنن اآلن نسري يف اخلط نفسه ونفقد خرية الشباب نتيجة خلالفات الساسة حول تقاسم كيكة
احلكم ،وكل طرف يسعى خلدمة سيده! لذا عليكم ابختيار قيادة سياسية واعية ومشروع سياسي واضح ،وال يوجد يف
الساحة من ميلك هذه املقومات سوى حزب التحرير الرائد الذي ل يكذبكم ،فهو يسعى إلقامة دولة اخلالفة الراشدة الثانية،
فهي وحدها القادرة على قطع أطماع الغرب الكافر ،وقد جهز احلزب مشروع دستور للدولة من  ١٩١مادة منبثق من
الوحي العظيم ،جاهز للتطبيق من أول يوم لقيام الدولة إبذن هللا تعاىل.
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