تظاهرات  19ديسمرب حلقة من حلقات الصراع األجنلو أمريكي على البالد
بدأت عبارة  19ديسمرب ابلظهور على الساحة السياسية السودانية سنة  1955عندما أعلن إمساعيل األزهري انفصال
السودان عن مصر من داخل الربملان السودان ،بناء على فكرة حق تقرير املصري يف هذا البلد الذي هو جزء من بالد املسلمني رغم
أن احلزب االحتادي بزعامه األزهري انل أكثرية مقاعد الربملان ألنه اندى بفكرة االحتاد مع مصر .فلماذا طالب ابالنفصال وحق
تقرير املصري؟!
إن األحداث يف السودان ال تنفصل عن األحداث يف مصر منذ دخول االستعمار ،فقد كان للعدوان الثالثي على مصر سنة
 1956مسامهة كبرية يف حتديد مستقبل التوازن الدويل بعد احلرب العاملية الثانية .وكانت احلرب حامسة يف أفول جنم القوى
االستعمارية التقليدية وظهور أمريكا على الساحة الدولية عرب االنقالابت العسكرية .فأحست بريطانيا بذهاب مصر والسودان من
نفوذها فكان إعالن االستقالل من داخل الربملان يف السودان للمحافظة على السودان بعد أن ذهبت مصر ألمريكا ،مث كان العدوان
الثالثي من بريطانيا وفرنسا وكيان يهود املسخ.
واستمرارا ملسلسل حلقات الصراع الدويل يف السودان كانت  19ديسمرب  2018هي بداية حراك أهل السودان مث انتقل إىل
ميدان االعتصام أمام القيادة العامة للجيش ،عندها انكشف ستار الصراع حبضور سفراء الدول االستعمارية (بريطانيا ،فرنسا ،أملانيا،
والقائم ابألعمال األمريكي )...إىل ساحة االعتصام ،بل واجللوس مع املعتصمني والقوى السياسية والقادة العسكريني ،فكانت
الشراكة بني العسكر واملدنيني عرب الوثيقة الدستورية اليت هندسها االحتاد األفريقي املعروفة تبعيته للخط األمريكي.
وبلغ الصراع أشده بكسر العظم يوم  2021/10/25ابنقالب الربهان على الوثيقة الدستورية واحلكومة االنتقالية ،هذا
االنقالب الذي اعتربه (تصحيح مسار) .مث كانت أحداث  19ديسمرب  2021األخرية بدخول الثوار ابحة القصر اجلمهوري
واملطالبة حبكومة مدنية كاملة وعودة العسكر للثكنات .وبعد وصول الثوار إىل القصر اجلمهوري مت قمعهم وتفريقهم ابلغاز املسيل
للدموع وغريها من وسائل القمع ،مث ماذا بعد هذا؟ فهل ينتظر أهل السودان  19ديسمرب أخرى؟ أم يتم تنفيذ االتفاق الذي أبرم
الشهر املاضي بني محدوك والربهان ،والذي ابركته كل من أمريكا وبريطانيا والسعودية واإلمارات يف يوم 2021/12/16؟
إن اتريخ أمتنا مل يبدأ بـ 19ديسمرب  ،1955وال غريها من العبارات اليت يستخدمها السياسيون للتضليل ،وإمنا بدأ اترخيها
هبجرة الرسول ﷺ ،ألن أهل السودان هم جزء من أمة عظيمة هلا اترخيها اجمليد ،هي أمة اإلسالم .وها قد اتضح أن  19ديسمرب
هو حلقة من حلقات االستعمار والصراع على النفوذ يف السودان ،فال اعتبار هلذا التاريخ يف حياتنا ،وجيب الفكاك من هذه التبعية
ابلرجوع إىل عقيدتنا اإلسالمية اليت نظمت كل شؤون حياتنا وحددت نظاما للحكم ال هو عسكري وال مدن ،وإمنا خالفة على
منهاج النبوة.
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