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يـطالـب بدمج قـوات الدعم الـسريع
ــؤســســـة الــعــســكـــريــة  كــيف بــا

طلب ? ستتعاملون مع هذا ا
- الــــبــــرهــــان : قـــوات الــــدعم
الـسـريع هي جـزء مـن الـقوات
ـسـلحـة وقانـونـها مـجاز في ا
ـان الــسـابق فــهي تـتـبع الــبـر
ـسلحة وتعمل حتت للقوات ا
امــرة الــقــائـد الــعــام لــلــقـوات
سـلحة ولـيست بغـريبة لكي ا

يتم دمجها ?
 { مـقــدمـة احلـوار : كــانت نـقـطـة
خالف بــيــنـكـم وبـ قــوى احلــريـة

والتغيير ?
- البـرهـان : مـعظم الـكـيـانات
ال تــدرك الـــعالقـــة بـــ الــدعم
ـسـلـحـة  الـسـريع والـقـوات ا
وفي مـــقــبل االيـــام ســيـــظــهــر
لـلـعـلن ان هذه الـقـوات لـيست
سلحة . عزل عن القوات ا
{ مـــــقــــــدمــــــة احلـــــوار : مـن اهم
مـطـالب الـوثــيـقـة الـدسـتـوريـة الـتي
ــطــالــبـة جــرى الـتــوقــيع عــلــيــهــا ا
بـالعدالة ودولة القانون  هل ستتم
مـحاكـمة رموز الـنظـام السابق في

ية ? محاكمات عا
- الـــبــرهــان : نــحن مــصــرون
عــلـى ان تــشـــمل احملــاكـــمــات
اجلــمــيع دون اســتــثــنـاء  كل
مـن اجـرم بـحق الـشـعب يـجب
ان يــــحـــــاكـم ســـــواء اذا كــــان
بـــالـــقــــتل او اي امـــور اخـــر 
احملـاكمات يـجب تـعرض امام

الرأي العام.

{ مـــقــــدمــــة احلـــوار : نــــتــــحـــدث
اقــلـيــمــيـا  عـالقـة الــســودان شـبه
ـــــيـــــا  وهـــــنـــــالك مـــــتـــــوتـــــرة عـــــا
اســتــقــطــابــات اقـــلــيــمــيــة ...كــيف

لف ?  تتعاملون مع هذا ا
- الـبـرهــان : عالقـة الـسـودان
لــيــست مــتــوتــرة االن  كــانت
مـتـوتـرة في الـسـابق امـا االن
كل العـالم ينظـر الى السودان
ــرحــلــة بــنــظـــرة تــفــاؤل الن ا
ـقبـلـة سـتـشهـد انـفـراجة في ا
عالقـات الــبـلـد اخلــارجـيـة في
كـل اجملــــــاالت ســــــواء كــــــانت
دولية او اقـليميـة  فالعالقات
الــثــنــائــيــة تــبــنى عــلى مــبـدأ

شتركة .  صالح ا ا
{ مـــقــــدمــــة احلـــوار : تــــتــــحـــدث
رأة الـوثيقة الدستورية عن حرية ا
واحلـريـات االخرى بـشـكل عام ...
هل ســيــتـم الــغــاء قــانــون الــنــظــام
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تـــوجــــد مــــحــــاصــــصــــة بـــ
اجملــــــلـس وقــــــوى احلــــــريـــــة
والـتــغــيـيــر والــرأي سـيــكـون
توافـقيا بـ اجلانبـ اللذين

سيشكالن مجلس السيادة 
{ مـــــقـــــدمــــة احلـــــوار: مــــجـــــلس
الـــــســـــيـــــادة ســـــيـــــتـــــكـــــون من 5
عـسـكريـ  وانتم االن 7 اعـضاء
وال بـــد ان يــــتـــنـــازل اجملــــلس عن

اثن  من هما ?
-الـــــبـــــرهـــــان : كـل اعـــــضــــاء
اجمللس العـسكري مـستعدون
لـــلــتـــنــازل واالمــور مـــتــروكــة
للـتصويت الـداخلي للـمجلس
ـناسبـة كل شخص لـلمـهمة و

التي سيؤديها
ــاذا لم { مــقـــدمــة احلـــوار: اذن 
تـتم هيكلة جهاز االمن واخملابرات

?
- الــبــرهـــان : تــمـت هــيـــكــلــة
جــهــاز اخملـابــرات وقــد اجنـز
تـعديل قـانـونه وتصـفيـة قوى
ـسلحة  نستيطع العمليات ا
ان نـقول ان جـهـاز االمن تمت

هيكلته بنسبة 90%.
{ مـــقـــدمــــة احلـــوار : الـــتــــوقـــيع
بـاالحـرف االولى يـسمح بـالـغاء او
اضـــافـــة بـــنــــود او مالحق ... هل
تــدرسـون اضــافـة شيء مــنـذ االن
وحتى 17 من اب /اغسطس

- الـــــبـــــرهـــــان : ال اظـن ذلك 
الشريكان وكل القوى الثورية
ـصـلـحـة الـعـامـة مـوجـودة وا
اذا اقـتـضت ذلك فال مـانع من

اضـــافـــة مالحـق عـــلى مـــا 
االتفاق عليه .

{ مـقــدمـة احلـوار:كــيف تـنـظـرون
الـى الــــوســـــاطــــة االثــــيـــــوبــــيــــة –

االفريقية ? 
- الـبـرهـان : الـوسـاطـة قدمت
مـجهـودا كـبيـرا والكل تـعاون
بشكل منقطع النظير من اجل
الـــوصـــول الى هـــذا االتـــفــاق
ولـهم منا كـل الشكـر والتـحية

?
{ مـــقــــدمـــــــــــة احلـــوار : كــــيف
تــنـــظــرون الى عالقـــات الــســودان

االقليمية ?
- الــبـــرهـــان :عالقــــــــــــاتـــنــا
مـتــمــيـزة مـع كل دول اجلـوار
االفــــريـــقـي والـــعــــربي وهـــذه
ملـكة العربية فرصة لنـشكر ا
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة واالمــــــارات
والــــبـــــــــــحــــرين ومــــصـــر وكل
الـدول الــــــــــتي سـانـــــــــــــدتـنـا
فــــــعالقــــــتــــــنــــــا مع اجلــــــمــــــيع
مـتمـيـــــــــــزة ولـديــــــنـا عالقات
ــتـــدة مع مـــعـــــــــــــظم الــدول
ــــــــــثال الـعالقات عـلى سبـيل ا
مع الـــعـــراق وكــــــــذلك ســـوريــا

ولبنان .
مـــقــدمـــة احلـــوار : خـــتـــــــــــــامــا
شـــكــــرا جـــزيال لـك ســــــــــــيـــادة
الـفريق عبد الفتاح البرهان رئيس
اجملـلس العسكري االنتــــــــــقالي

في السودان.
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ــصـد األول اصــبح قــدر الـشــام  كـمــا هـو عــبـر الــتــاريخ احلـديث  أن تــكـون ا
وجـات التـدخل االجـنبي واالرهـاب  فـبعـد ثـمان سـنوات مـن العـدوان االرهابي
نظم  والـتدخالت االجنبية االمريكـية االوروبية االسرائيليـة السافرة وفشلهما ا
بفـعل صمـود سوريـا الدولـة واجليش وحـلفـائهـا  صار الـتوجه االمـريكي األن 
ـرتـزقـة وزجـهـمـا في الـشـمـال الـسـوري  بـغـية تـعـطـيـل االجناز الـنـهـائي جـمع ا
لالنتـصار  وسيطرة الدولة على كامل التراب الوطني  الذي  حترير مانسبته
عـلـومـات  بـان امريـكـا جـمعت %85 من الـوجـود االرهـابي واالجـنبي . تـفـيـد ا
نطـقة التـنف على احلـدود السورية رتـزقة ودفعت بـهم  اكـثر من ( 3700) من ا
العـراقية  بغية منع التواصل ب العراق وسوريا  كما  احياء جيل جديد من
مـايـسـمى بـجــيش سـوريـا احلـر  بـعـدمـا تـفــلش هـذا اجلـيش واصـبـحت والءاته
متـعددة كافـراد ب اخملـابرات التـركيـة واخملابـرات االمريكـية الـلذين يـدفعان كل
حـسب مـصـاحلـه بـهـؤالء االفـراد الــفـاشـلـ . روبــرت فـورد الـسـفــيـر االمـريـكي
السابق فـي سوريا  أكد لـلمرة الـثانية ضـمن نصائـحة للمـعارضة  بـأن امريكا
كـنهـا أن تتـبنى تـلك اجملمـوعات  وسـرعان مـاتتـخلى عـنهم عـند الـضرورة  ال
كمـا ليست مستعدة أن تخوض معركة مع روسيا على االرض السورية  مشيرا
ــقـراطـيــة الـتي خــاضت مـعــارك ضـد تـنــظـيم داعش في بـان قـوات ســوريـا الـد
الـباغـوز السـوريـة وحقـقت منـجزات عـسـكريـة مهـمة عـلـيهـا االتفـاق مع احلكـومة
السـورية  واليـعول عـلى استـمرار الـدعم االمـريكي لـها  في ضـوء مايـترتب من
مـعطـيـات جديـدة . وتركـيا الـتي التـزمت بخـفض الـتصـعيـد في ادلب عبـر مؤتـمر
سوتـشي مع روسيـا وايران  يـبدو مـستـمـرة بدعم جـبهـة النـصرة الـتي وصفـها
الــعـالم عــبــر مــجـلـس األمن بــانـهــا مــنــظـمــة ارهــابــيـة  ويــتــضح ذلك من خالل
ـسـلـحـة الــتي قـامت بـهـا الـنــصـرة بـعـلم االتـراك وراح اخلـروقـات والـهـجـمــات ا
ضحـيتـها حـسب التـقـارير الـعسـكريـة الروسـية اكـثر من (110) جـنود سوري
ـاضيـة  والزالت اخلروقات و(65) مـواطنـا مدنـيا سـوريا خالل الـ (4) اشـهر ا
في منطـقة خفض الـتصعيـد التي تشـرف عليـها تركـيا مستـمرة بوتـيرة هجـماتية
متـصاعدة . هذا الـوضع يؤشر بـان الهدف االمريـكي التركي في اشـغال سوريا
باالرهـاب  وان اختلفت بعض التفصيالت لكل مـنهما  وهي تفصيالت اجرائية
ـشترك . تفـيد التقـارير  كما اكـدها بعض االسرائـيلي  وليسـت على الهدف ا
بأن امـريكا باالتـفاق مع حسـد تقوم بـتهريب الـنفط السـوري  واكد ذلك مسؤول
اسـرائـيـلي بـقـوله ( سـنـجــعل من سـوريـا بال نـفط وانـهــا تـعـالج حتـركـاتـهـا عـبـر
الـدراجـات الـهـوائـيـة) ومـثـلـمـا كـانـت اسـرائـيل جـزء مـهم من مـخـطط اسـتـهـداف
هتم بالصناعات السورية هندس والضبـاط وا سوريا  واغـتيال العديد من ا
ـعـارضة   ـشـاركة االرهـاب وجـبـهة الـنـصـرة حتديـدا ومـاسمـي با  وكـذلك 
ـوجهـة السـرائيل  هي تـدمـير الـرادارات والـصواريخ االسـتـراتيـجـية الـسـورية ا
شـاركة امريكـا وحسد تـتولى عملـيات تهـريب النفط الـسوري  والضغط االن و
ـنطق ـنع اجلـيش الـسـوري من الـتـواصل مع شـمـال شـرق سـوريـا . ليـس من ا
بـعـد هـذه التـجـارب الـطـويـلـة  أن تـتـصـور حـسـد بـانـهـا سـتـبـقى حتـت احلـمـاية
ـناطق هي االمـريكـيـة  وتقـيم لهـا كيـانا سـياسـيا فـي الشـمال الـسوري  فـتلك ا
قراطية خليط ب العرب والكرد  فليس من السهل أن يسمح لقوات سوريا الد
ــوقف االمـريـكي لـيس إقـامــة كـيـان ضـد وحـدة االراضـي والـوطن الـسـوري . وا
ـا الـعـمل عـلى تـوضـيف حـسـد في نـابـعـا من احلـرص عـلى اكـراد سـوريـا  وإ
تــفـكـيـك وحـدة االراضي الــسـوريــة  واقـامـة كــيـانــات تـخــدم راهـنــا ومـسـتــقـبال
نـطقـة . إن حـقوق الـشعب الـكردي كـماهي حـقوق كل السـياسـة االمريـكيـة في ا
شاركة في الشعب السوري  مضمونة فقط في وحدة سوريا ارضا وشعبا  وا
قـراطـيـة  خـارج االمالءات االجـنـبـيـة  . في ضـوء اختالط بـنـاء دولـة رصـيـنـة د
ــرتـزقــة عــلى احلــدود الـســوريـة ــواقف  وســيــاسـات تــدويـر االرهــاب وزرع ا ا
الـعـراقــيـة  اصـبـحت مـهــمـات تـنـشـيط الـعـالقـات الـسـوريـة الـعــراقـيـة سـيـاسـيـا
ــرتـزقــة وتـدريب االرهــابـيـ في وعــسـكـريــا أمـرا مــهـمــا  النه مـثــلـمـا  زرع ا
ــسـتـبـعـد نــقل مـثل هـؤالء الى ــقـابـلـة لـلــعـراق  لـيس من ا االراضي الـسـوريـة ا

الداخل العراقي حتت مزاعم مختلفة .
ــراوحـة بــ جــبـهــة الـنــصـرة ومن مــعـهــا  وبـ وتــركـيــا يـجب أن تــدرك بـان ا

إجـتــمـاعــات خـفـض الـتــصـعــيـد مـع روسـيــا وايـران  لــيـست
مخـرجا لـتطـم االتـراك على حـدودهم وامنـهم القومي 
ــا اخملـرج احلـقــيـقـي والـعـمــلي هـو وجــود اجلـيش وإ
السـوري على احلـدود ب الـبلـدين والعـودة لالتـفاقات
الـسـابــقـة بـ الـدولـتـ  بـدون ذلـك لـيس بـاسـتـطـاعـة
ــضي بـلـعــبـة الـتــدويـر تـارة مـع االرهـابـيـ االتـراك ا

واخرى مع التفاوض للحلول السياسية ..

لمـوس في العـمليـة السـياسيـة على طريق تتـبع للـشأن العـراقي يلحـظ التقـدم ا ا
بناء الـوطن  فقد راح العراق يتعافى دولياً وعادت بـغداد كما هو شأنها تستقبل
الكـبار لـتتـشاور مـعهم في كـل ما يـخص الوطن واإلقـليم  بل راحت بـغداد تـقود
تخاصـم  بعد أن كانت هي اخلصم والهدف الذي قرب ب ا اجلهـد الدولي ا
يـهـاجـمه الـقـاصي والـداني من الـدول  قـريـبـهـا وبـعـيـدهـا  قـويـهـا وضـعـيـفـها 
صــغـيـرهـا وكــبـيـرهــا  بل عـاشت بـغــداد عـزلـة دولــيـة هي األطـول في تــاريـخـهـا
ـزعوم  حـتى بـلغ غرور ـعـاصر  بـعـد أن راحت تهـدد بـسالحهـا الـكيـمـياوي ا ا
حكـامهـا حداً دعاهـم الحتالل اجلار والـصديق بل الـشقـيق الذي تـقاسم احلدود
والـتـاريخ واالجـتـماع . وبـعـد احـتالل وإرهـاب وطـائفـيـة قـسـمت الـعـراق إلى ملل
ونحل ومـقاطـعات وشـوارع وحـارت  وعلى أسـاس الطـائـفة والـقومـية  وبـعد أن
دن الـعراقـيـة اجلدران الـكـونكـريتـيـة  مَنَ اللـه على الـعراق سـورت الـعاصـمـة وا
ـدن العـراقيـة مزدانـة بأمـنهـا  زاهية بنـعمة األمـن واألمان  وعادت بـغداد كـما ا
ـستثـمر والبـاحث عن فرصة بشعـبها  نـابضة بـاحلياة كـما عهـدها  يقـصدها ا
ـتـطـلع إلى الـعـلم النـافع . والالفت أن الـعـمل  وعـادت جـامعـاتـهـا مـحط أنـظار ا
بعض األصـوات وقبل اكـتشـاف اجلثث اجملهـولة في شـمال بـابل  عادت لـتعزف
ـربع األول مـتـخـذة من حلن الـطـائـفـيـة في مـحـاولـة مـنـهــا لـلـعـودة بـالـعـراق إلى ا
هاجـمة احلاكم والشركاء في اضطهـاد الطائفة شعـاراً لها  ومن التميـيز ذريعة 
تـوقع شـايـعت بعـض األصوات واألقالم هـذه الـدعوات  الدين والـوطن  وكـمـا ا
مرة بـداعي التـعاطـف مع الطـائفـة وأخـرى بآمـال العـودة بالـعـراق إلى أيام الـقتل
والتـهجيـر والسبي والـنحـر . عجيب أمـر من يدعو لـلظالمـة من جديد في وقت لم
ـهـجر قـسـراً بـتـحـريض من تـآمر تـنـدمل فـيه حـتى الـيوم اجلـراحـات  ولم يـعـد ا
ــثـخــنـة بــطــعـنــات األمس الــقـريب  ـدمــرة ا وجــنى وجتــنى وأخـطــأ إلى ديــاره ا
وتـقـرحـات مــا خـلف الـتـنـظــيم الـدخـيل  بل عـجــيب أمـر هـذه األصـوات في وقت
ـبرر للعـودة بهم إلى صفـوفه وتناسي مـا بذروا وحصدوا يبـحث فيه الوطن عن ا
وأنـتـجـوا من ويالت ومـآسٍ . يقـيـنـاً أن الـروح أغلى مـا خـلق الـله  والـنـفس ليس
أزكى منـها  وليس وطن مـن ال يذود عن أبنائـه وال يدفع الظالمـات عنهم  وليس
غتصب ويالحق الغـادر الظالم  لكن العودة حاكم من ال يـحمي احلقوق ويعـيد ا
تسبب ال تكون ببـيع األوطان وإثارة الطائفية باحلقـوق ومالحقة الظالم ومعاقـبة ا
ـسا  فـالوطن فوق اجلـميع وآمن شعـبه اعتبار واللـعب على مشـاعر اآلمن ا

ال مقدم عليه .
ـظـلم  اخلـراب والـتـدمـير لـقـد خـلف األغـراب الـذي تسـلـلـوا حتت حـلـكـة الـلـيل ا
ــآسـيـهم ــدمـر  بل فــتح الـظالمــيـون  واجلـثث واأليــتـام واألرامل واالقــتـصـاد ا
ـقدرات األمة  وجاء وقت ومخـططاتهم الـباب على مصـراعيه لكل فاسـد للعبث 
ن ظُـلم واضطُهد وحلق ن تآمر وقـتل وأفسد وهجـر  واالنتصار  االقتـصاص 
به احلـيف من ظالله أبن جـلـدته ومن اخـطـأ بـحق الـوطن  فال عـودة لـلوراء  وال
ـظلوم الـيوم االنتـفاض على تسـامح مع من يريد بـالعـراق وشعبه سـوءاً  وعلى ا
مـن يـريـد ظـلـمه مـجـدداً  فـقـد تـكـشـفت مـخـطـطـات الـطـائـفـيـ الـفـاسـدين الـذين
أعتـاشوا على مـآسي أبناء جـلدتهم وجتـاروا بجراحـاتهم وجوعـهم وعوزهم  فلم
يتركـوا لهم شيئاً إال وسرقوه  فتاجروا بكـرامتهم ونسائهم وأطفالهم وسبايهم 
بل جتاروا بـخيامـهم   وحتى جـثثهـم بعد أن بـاعوا نسـاءهم وأطفـالهم في سوق
ريـضة حـينمـا ملئت ـا يعتـقد مدعـو الظالمـة أنه انتصـر لنـفسه ا النخـاسة  ور
األجساد الطاهرة أرض العراق من اجل حتريرها  معتقداً أن الشهادة من أجل
ـهزومة  نعم ـة  وتقد النـفيس من أجل الكـرامة انتصـار للنفس ا األرض هز
لقـد امتألت أرض الـعـراق باألجـساد الـطـاهرة بـعد أن روت الـزاكـيات من الـدماء
األرض التي جـدبت بفـعل اخلـيانـات واالرتمـاء بأحـضـان األجنـبي  لكن الـتاريخ
سـيـحـفظ لـكل اسـتـحقـاقه  سـيـخـلـد من لـبى وضـحى وقـدم وحـرر واسـتـشـهد 
وسـيضع في أرذل صـفـحـاته من خان وبـاع وشـايع الـظلـم من أجل مال زائل أو
ـا بـاعـتقـاده أن عـقـارب الـسـاعـة سـتـعود إلـى اخللـف كي يـظلم وعـد كـاذب  ور

ويقتل ويضطهد . 
ن يدعي رة  ـال وفقـد العيـال أن يتـصدى هـذه ا وعلى من هُـجّر وسُـبي وخلّف ا
ـثل الـطائـفـة ويـدافع عن الـظالمـة  فـمـدعي الـيـوم هو ذاته بـصـوته الـنـاشـز أنه 

مـدسوس األمس وإن بـاسم ووجه كالح جـديد  فـمن باع األهل
والـوطن  وجهه كالح مظلّم ال يـجلب إال اخلراب على أهله
ومن يـدعي تمـثيـله  وتاريخ الـعراق واأل مـليء بأمـثال
ـن خان ومـن بـاع نفـسه  لـكن هـؤالء  فـالذكـرى لـيس 
ن صّــدق واعــتــقــد وشــايع من أدعى  ودون الــذكــرى 
شك أن الـعراق بـاقٍ بوطـنيـيه ورجاله وشـعبه  واخلـونة

إلى زوال .                 
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( ـلك (الـيـاسـ االسـبق وعــبـد ا
وكيـل وزارة اخلـارجيـة االسـبق
والـــــدكـــــتـــــور صـــــادق االســــود
والدكـتور كاظـــــــــم هـاشم نعمة
و هي جلـــنــة خـــاصــة لــلـــرئــيس
صـدام حس امـر بتـشكيـلها في
عـام 1987  ولـيـس كـمــا جـاء في

قالة.  ا
ويتعذر معرفة من كان وراء هذه
اخلــطــوة. وانـــصــرفت الــلــجــنــة
لــــلـــحـــرب مع ايـــران. وكـــنت قـــد
سألت الـبراك عن مـسـاحة حـرية
ـشـورة. فـجاء الـرأي في تقـد ا

رده (بالقول احلر). 
وكـــانت تــلـك مــفـــاجـــأة. وقــدمت
ــقــتــرحــات الـــلــجــنــة عــددا من ا
ـــبــــادرة مـــنـــهــــا وبـــطــــلب من

الرئيس أيضاً. 
وكان الـدكـتـــــــور فـاضل الـبراك

رئيساً لها. 
واقتـرحت اللجنـة االنسحاب من

الكويت. 
وبـعدهـا بأشــــــــــهر صـدر كتاب
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بعث الـدكتـور كاظم هـاشم نعـمة
رســالــة تـــوضــيــحـــيــة  تـــتــعــلق
ـوضوع الذي نشرتـه صحيفة با
(الـــزمـــان) عن اغــــتـــيـــال فـــاضل
الـــــبـــــراك اذ ورد اســـــمه ضـــــمن
ـعــلــومـات وفــيــمــا يـلي احــدى ا

نص الرسالة:
االخ الدكـتور الفاضل احـمد عبد

اجمليد احملترم..
حتية طيبة..

اطــلــعــني الـصــديق عــادل ســعـد
عـلى مـقـالـة نـشـرت في صـحـيـفة
الــزمـان يـوم 2019/8/5 بــعـنـوان
ـــغــيـــبـــة في اعــدام (احلـــقـــائق ا
فاضل الـبـراك) بقـلم الـسيـد علي
زيـدان و بـقـدر مـا يــتـعـلق االمـر
ـقال ـعلـومـة التي وردت في ا با
و جاء اسمي ضمنها يهمني ان
اوضح ما يأتي فقد كنت حينها
عـــضــــوا في جلــــنـــة مـن اربـــعـــة
مـــســـتـــشـــارين عـــبـــد احلـــســ
اجلـمالي وكـيل وزارة اخلارجـية

شكر رئاسي بإعفاء هذه اللجنة.
وقـــد تـــنـــــــــــــاول االســــــــــــتــاذ
ـعــلـومـة في ـلك يــاسـ ا عـبــد ا
مــــذكـــراته كـــحـــــــــــــقـــائق كـــمـــا

شهدها. 
وثـمة حـقائق اخرى كـنت مطـلعا
عــلـــيـــهـــا وحتـــاورت فـــيـــهـــا مع
الــــبـــــراك. وعــــمــــلت الــــلــــجــــنــــة
حتـــــــــت رئـاسة سـبـعـاوي بـعد
الـبراك و كانـا نقـيـــــــــــض في

إدارة عمل اللجنة.
انا مـنـصــــــــرف اآلن الى كـتـابة
ـا مـذكـراتي وفــيـهـا حتــــــــــلـيل 

جرى.
ذكرات في اننا نفـتقر الى إرث ا
تــــــاريـــــخـــــنــــــا وهي خـــــزيـن من
احلـــــــــــقـــائق قـــد تـــعــــــــــزز أو
تـــضـــعـف قـــنـــاعـــات ومـــدركـــات
شــائـعــة يـقــوم عــلـيــهـا حــكم قـد

يكون عادال او جائرا.
مع خالص حتياتي لكم..

األســتـاذ الـدكـتــور كـاظم هـاشم
نعمة..

{ مــقـدمــة احلــوار : هـنــاك بـعض
الـســيـاســات الـتـي خـطــهـا الــنـظـام
الـسـابق  كـيف سـتـعـاجلـونـهـا اذا

وجدتهم فيها قصورا ?
- البرهان : ستتم مراجعة كل
االتفاقيات التي وقعها النظام
السابق مع دول العالم ومتى
ما وجدنا اي اسـتغالل للدولة
او مـواردها او اتـفاقـيات غـير
مــنـصــفـة لــلـشـعـب الـسـوداني

ستتم مراجعتها .
{ مـــقـــدمـــة احلــــوار : مـــشـــاركـــة
اجلـــيش الـــســـوداني في الـــيـــمن 
هـنـالك اصـوات تـطـالب بـوقف هذه

شاركة  ما هو تعليقكم ا
ـشـاركـة تـهـدف - الـبـرهـان : ا
حلــمـايــة احلــدود اجلــنــوبــيـة
لـلـمـملـكـة الـعـربيـة الـسـعـودية
واسـتـعــادة الـشـرعــيـة لــلـيـمن
وتـمت عبـر اتفـاقيـات اقلـيمـية

ودولية .
{ مــــقــــدمــــة احلـــــوار : الــــشــــعب
الــــســــودانـي يــــعــــيـش في ظــــروف
اقـتـصاديـة سـيئـة وحـالة ال يـحـسد
عـليها ... ما هي برامجكم النعاش

الوضع االقتصادي ?
- الــــــــبـــــــــرهــــــــان : الـــــــــوضع
االقـــــتــــصـــــادي فــــعـال مــــأزوم
والـــشــعـب الــســـوداني صـــبــر
ــعــانــاة  كــثــيــرا فـي حتــمل ا
الــوضع فــيـه مــشــاكل كــثــيــرة
ونــنـتـظــر في مـقــبل االيـام من
اجملــتـمع الــدولي ان يـقف الى
جــانــبــنــا .. وكــذلك الــســودان
غــــــني بــــــثـــــراوتـه وعـــــقــــــوله
ومـوارده تكفـيه اذا مـا توفرت
االدارة الـــــوطـــــنـــــيــــة واالدارة

السليمة .
{ مقدمة احلوار : هنالك اتهامات
لـلمجـلس العــــــسـكري بانه اخفق
ـــواطـــــــــــنــ  في حـــفـظ دمـــاء ا

كيف ترد ?
ــــســـؤولــــيـــة - الــــبــــرهـــان : ا
جــمـــاعـــيـــة الن هــنـــالك عـــنف
مـتــبــادل من قــبل كل االطـراف
بـالــرغم من ان الـثــورة يـشـهـد
لــهــا بــالـســلــمــيـة  احلــكــومـة
ـقــبـلـة سـتــحـاسب كل الـذين ا

واطن . تسببوا بقتل ا
{ مـقـدمـة احلـوار :  الـبـعض يرى
ان هــنـاك اســتــحـواذا مـن اجملـلس
الـعــســكـري عــلى االتــفـاق لــلـفــتـرة
االنــتـقــالــيــة بـدلــيل تــعــيــ وزيـري
الــدفـــاع والـــداخــلـــيــة مـن اجملــلس

العسكري ?
- الـــبـــرهــان : وزيـــرا الـــدفــاع
والداخـلـيـة لـيـسا مـن اجمللس
ــــــا يـــــتم الـــــعـــــســــــكـــــري وا
تـرشـيـحـهـمـا من قـبل اجملـلس
وقـوى احلريـة التـغييـر ترشح
18 وزيرا  فـكيف يكـون هناك

استحواذ ? 
الكل مطروح للنقاش ومجلس
الــــســــيـــادة ســــيــــكـــون اغــــلب
ــدنـيـ لـذلك ال اعـضـائه من ا

الفريق اول ركن عبد
الفتاح البرهان

العام ?
- الـــبــــرهـــان : قـــانـــون
الـــنـــظــــام الـــعـــام هـــو
قـــانـــون والئي  وكل
الــــقــــوانــــ هــــنـــاك
اتــفـاق بــان تـراجع
لــــكي يــــلـــغـى مـــا
يــــلــــغى مــــنــــهـــا
ويــــــعــــــدل مــــــا
ـكن تـعـديله
 ولــــــــــــــيـس
هـنـاك حرج
فـي هــــــــذا
وضوع ا

.
{ مــقــدمـة

احلـــــــــــــــــوار :
كــــــيـف ســــــيــــــتم

حتــقــيق الــسالم في الــسـودان في
ـعـلـنـة بـ اجملـلس ظل الـشـراكــة ا
الـعسـكري وقـوى احلريـة والتـغيـير
وبـعض القوى الـسياسـية االخرى?
ـــــصــــاحلــــات مع كــــيف ســـــتــــتم ا
ــســلـحــة الــتي تـرفض احلــركـات ا
حــتى االن االنــضــواء حتت مــظــلــة

هذا االتفاق ?
- البرهان : نـحن مع شركائنا
مـــتــفــقـــون بــان مـن اولــويــات
رحلة االنتقالية بناء السالم ا
وســـــيــــتم بـــــنــــاء الـــــسالم مع
ـسـلـحـة الـتي كـان احلـركـات ا
لــهـــا دور كـــبـــيـــر في اســـقــاط
الـنظـام  فهـوالء لديهـم حقوق
ومــطــالب مـــشــروعــة  ونــحن

متفـقون بان يـكون هوالء جزء
ـرحلـة االنـتـقـالـية اصـيل في ا
... و تــخــصــيـص مــســاحــة
كـــافــــيــــة من مــــطـــالــــبــــهم في
الــوثــيـقــة الــدســتـوريــة  كــمـا
ــــشـــاركــــة في كل ـــكــــنـــهم ا
ـــؤســـســاتـــيـــة من مـــفــاصـل ا
مــجـــلس تـــشــريـــعي او جلــان

دستورية او انتخابية .
{ مـقـدمـة احلوار : كـيف تـنـظرون
ــرحــلــة  الى الــشــبـــاب في هــذه ا
ـثـلـون وقود خـاصـة وانـهم كـانوا 

الثورة ?
- الـــبــــرهـــان : الــــشــــبـــاب هم
ــسـتــقـبل  اســاس الـثــورة وا
والــشـــعب الــســـوداني يــعــول
عـلـيـهم كـثـيـرا ويـنـتـظـر مـنـهم
بــنـفس احلــمـاس الــذي قـادوا
فـيه الـثـورة ان يـقـودوا الـبالد

نحو البناء والتعمير  .

ÊU e « ≠ ÂuÞd)«
اجرت مـوفـدة قـناة (الـشـرقـية
نيوز) جديـة عثمان حوارا مع
رئـــيس اجملـــلس الـــعــســـكــري
االنتقالي في السودان الفريق
اول ركن عـبد الفـتاح الـبرهان
اكــد فــيه الـســعي الســتـيــعـاب
جــمــيع الــقـــوى الــســيــاســيــة
الـسودانيـة وحتقـيق تطـلعات
الـــشـــعب بـــوصـــفه الـــضـــامن
االساسي الـذي صنع التـغيير
والهـــمــــيـــة احلـــوار تــــنـــشـــر

(الزمان) نصه احلرفي:
{ مــقــدمــة احلــوار: مــشــاهــديــنــا
الـكـرام طـابت اوقـاتكم ايـنـمـا كـنتم
نــحـــيــيـــكم من الــســـودان في هــذا
ـشهد احلـوار اللقاء الـضوء على ا
الـــســيـــاسي الـــســودانـي  نــرحب
بـضــيـفــنـا ســعـادة رئــيس اجملـلس
الـعسـكري االنـتقـالي في السودان
الـــفـــريق اول ركن عـــبـــد الـــفـــتـــاح
الـبرهان  اهال ومرحبا بك سيادة
الــفــريق فـي هــذا الــلــقــاء اخلــاص

على قناة الشرقية نيوز.
- البرهان : اهال وسهال

{ مـــقـــدمــــة احلـــوار : بـــدايـــة اذا
حتــدثــنـــا عن مــبــاحـــثــات اجملــلس
الـــعــــســــكــــري مع قــــوى احلــــريـــة
والــتـــغـــيــيـــر والـــصــعـــوبـــات الــتي

اعترضتها ?
- البرهان : في البداية ارحب
بــــكم واشــــكـــــركم عــــلى هــــذه
الـضيافـة ونرسل الـتحـية لكل
ابـــنـــاء الـــشـــعـب الـــســـوداني

والـــثــوار الـــذيـن ضــحـــوا من
اجل اجنــاح الـــثــورة  طــريق
الـــثـــورة ســــنـــكـــمــــله ســـويـــة

ونحييهم على تضحياتهم.
{ مـقدمة احلـوار : هنالك كـيانات
سـياسـية ال يشـملـها االتـفاق الذي
جــــــرى تـــــوقـــــيـــــعـه بـــــ اجملـــــلس
الــــعــــســــكــــري وقــــوى احلــــــــريــــة

والتغيير ?
-البـرهان : نـحن نعمل مع كل
الـقوى الـثوريـة  نحن شـركاء
في الـعــمل من اجل الــوصـول
ـرحـلـة االنتـقـالـية الى عـبور ا
بسالم من دون اي تـقاطـاعات
او مـعـارضــة كـبـيـرة قـد تـؤثـر
ــرحــلـــة االنــتــقــالــيــة  عــلى ا
ســنــســعـى مع شــركــائــنــا في
قــــوى الـــــتــــغـــــيــــيـــــر من اجل
اســـــتـــــيــــــعـــــاب كـل الـــــقـــــوى
الــســيـــاســيــة والــعـــمل بــقــدر

ـسـتطـاع لـكي تكـون احلـلول ا
مــرضــيـــة لــلـــجــمـــيع وحتــقق

تطلعات الشعب السوداني .
{ مـقــدمـة احلـوار : ذكــرت بـانـكم
تـــــعــــمــــلــــون مـع جــــمــــيـع الــــقــــوى
الـســيـاســيـة  مــا هي الـضــمـانـات

حلفظ السالم في السودان ?
- البـرهان : الـضامن االساس
هـــــو الـــــشـــــعب الـــــذي صـــــنع
الــتــغــيـيــر والــشــارع مــوجـود
فـــــمـــــتـى مـــــا رأى ان هـــــنـــــاك
ـسار الـسياسي انحـرافا في ا
فـمن حقه ان يـطالب بالـتغـيير
... نــــحن مــــصــــمــــمـــون عــــلى
الـوصـول الى حـكـومـة مـدنـيـة
ـقراطـيـة مـنـتخـبـة ... نـريد د
قــيـادة الــبــلـد مـع االخـرين من
ـرحــلــة الـســابـقــة الــتي كـان ا
ـــــواطن يـــــعـــــانـي مـــــنـــــهــــــا ا
رحلة مقبلة يشعر السوداني 
فيها اجلمـيع بانهم متساوون
ولــــكي يـــحــــقـــقــــوا شـــعـــارات

احلرية والسالم والعدالة . 
{ مـــــقـــــدمــــة احلـــــوار : احلـــــريــــة
والــــسـالم والـــــعـــــدالـــــة كـــــانت من
اسـاســيـات الــثـورة  لــكن االتـفـاق
الـــذي تـــوصـــلـــتـــهم الـــيه مـع قــوى
احلــريــة والــتــغـــيــيــر ال يــشــمل كل
الــقـــوى عـــلى الـــســاحـــة  وهـــنــاك
اصـوات تــنـادي بـتــفـكـيك ســيـاسـة
الـتـمكـ داخل الـدولـة الـعمـيـقـة ما

هو تعليقكم ?
- الـــبــــرهــــان : مــــنــــذ بــــدايـــة
الـتـغــيـيـر شــرعـنـا في تــفـكـيك

بـنـيـة تـمـكـ الـنـظـام الـسـابق
نـظمـات شبه وعـلى االخص ا
الرسـمية مـثل الدفاع الـشعبي
واذرع اخلــــدمـــة الــــوطــــنــــيـــة
والـــــنـــــقـــــابـــــات واالحتـــــادات
الـطالبـيـة  كـلهـا  تـفـكـيـكـها
ومـــــعـــــظم رمـــــوزهـــــا االن في
ــعـــتــقـالت وتــمت مـــصــادرة ا
تلكـاتهم  كل من  تعيينه
بقـرار جمـهوري  االستـغناء
عن خدماته وكذلك التنظيمات
الـتي كـانت مـوازيـة لـلـوزارات
 حــلــهــا وفـي مــقــبل االيــام
سيتم اسـتكمال الـتفكيك الذي
ســـيــشــمل االجـــهــزة االمــنــيــة
واحلــــكـــــومــــيــــة  ونـــــحن مع
شــركـــائــنـــا ســنـــعــمـل ســويــة
لــلــوصــول الـى جــذور الــدولـة

العميقة من اجل تفكيكها ?
{ مـــقـــدمــة احلـــوار : هـــنـــالك من
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