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 ،ممتنيًا للسودان الشقيق الأمن والاس تقرار

 الاحتاد العاملي لعلامء املسلمني:

يطالب احلكومة السودانية حبامية حق التعبري السلمي ومنع الاعتداء عىل املتظاهرين، وابلإرساع برفع املعاانة عهنم، ومعاقبة 

 الفاسدين واملعتدين:

 ويطالب امجليع بعدم الاعتداء عىل املمتلاكت اخلاصة والعامة، واحلفاظ عىل السلمية.

 ه هيئة علامء السودان وسلمته للرئيس السوداين.ويؤكد عىل لك ما جاء يف البيان اذلي أأصدرت
 

ليه معظم الشعب من الفقر  يتابع الاحتاد العاملي لعلامء املسلمني ببالغ القلق والأمل ما حدث وحيدث يف السودان الشقيق، وما وصل اإ

ىل التظاهر للتعبري عام يريدون وهذا يف حد ذاته حق م  رشوع كفلته الرشيعة الإسالمية واملواثيق واملسغبة، والبطاةل، والتضخم مما دفعهم اإ

 ادلولية برشط احلفاظ عىل الأمن العام وعدم مصاحبة العنف من مجيع الأطراف.

 يأأيت : والاحتاد العاملي لعلامء املسلمني يتابع عن كثب ما

ن اذلي تبدى يف حش النقود ، متثلت يف الغالء الطاح  مير السودان مبنعطف كبري نتيجة أأزمة اقتصادية خانقة واحتقان س يايس  .1

 عن طخطها عام والوقود واخلزب وادلواء بشلك غري مس بوق .الأمر اذلي فاق احامتل الناس وصربمه ،خفرجت جامهري مهنم تعرب

ليه الأوضاع  .أ لت اإ

 .عرب عهنا احملتجون اليت املطالب غري أأجندات هناكل قوى أأخرى مرتبصة امتطت ظهر هذه الأحداث ولها .2

ىل .3 ضعافه تنتظر حلظة مناس بة جلر السودان اإ قلميية لها أأهدافها يف اإ جمهول يعصف  مس تقبل السودان حمل اهامتم وتنافس قوى اإ

 بوحدته وأأمنه واس تقراره.

 
زاء هذا الوض  :ع املأأزوم يطالب الاحتاد امجليع مبا يأأيتاإ

قامة العدل بيهنم لس امي أأن يتوجب عىل احلكومة بذل أأقىص اجلهود يف ختفيف معاانة الناس ور   -1 فع العنت عهنم ،واإ

ل حيتاج من احلكومة ل مبوارد طبيعية كبرية وكفاءات برشية مقتدرة ،الأمر اذلي يزخر السودان ىل حسن التقدير والتوظيف   اإ اإ

ىل قطع دابر الفساد واملفسدين.  الأمثل لإدارة املوارد، واإ

ن حق التعبري السلمي أأمر كفلته الرشي   -2 طار الأمر  الإسالميةعة اإ وهو من ابب النصيحة لأمئة املسلمني وعامهتم ويدخل يف اإ

 أأقرته املواثيق ادلولية وادلساتري والقوانني. . كام أأنهابملعروف والهنيي عن املنكر

تالف املمتلاكت العامة واخلاصة أأو ختريهبا .   -3  ل جيوز بأأي حال من الأحوال اإ
 

 

 



 

 

ًدا فََجَزاُؤُه    -4 تََعم ِ راقة ادلماء والاعتداء عىل املتظاهرين السلميني، قال تعاىل: َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا مُّ ا احلذر احلذر من اإ ُ َخادِلً ََجََّنم

ُ عَلَْيِه َولََعنَُه َوَأعَدم ََلُ عََذااًب َعِظميًا...وقال رسول هللا "صىل هللا عليه وسمل  "ل يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل ِفهيَا َوغَِضَب اَّللم

 يصب دمًا حرامًا".

زهاق نفس معصومة وأأن يُنفذ عليه العقاب الرادع،  جيب معاقبة لك   -5 سواء اكن من اجلانب  من ثبت تورطه يف اإ

 .احلكويم، أأو من جانب املتظاهرين أأو املندسني فهيم

ىل هذه الأحوال و  جيب حماس بة املسؤولني اذلين   -6  . سواء اكن ذكل بتقصريمه أأو بفسادمه املأ لت،أأفضوا ابلناس اإ

 .واملصاحل العامة يتعني وضع أ ليات قوية ملاكحفة الفساد وردع املتالعبني ابملال العام   -7

 ن أأي تعديل يف هذا اجملال.تداول سلمي للسلطة دو  من أ جال، ومن الالزتام ابدلس تور وما نص عليه   -8

ىَلٰ " قول والوعد الصادقني قال تعاىل:تقدمي خطاب س يايس رفيق ابلناس مشمول ابل   -9
ِ
ِب ِمَن الْقَْوِل َوُهُدوا ا ي ِ ىَل الطم

ِ
َوُهُدوا ا

اِط الَْحِميِد".  ِِصَ

 
 -كام يتوجه الاحتاد بنصحه للأشقاء يف ادلول العربية والإسالمية مبا ييل:

ىل مؤازرة من أأشقائه يف العروبة والإسالم بدمع خيفف املعاانة عن شعب أأهل السودان وبتقدمي املناحصة حي    -1 تاج السودان اإ

ىل دمار وقتل وترشيد.  للقامئني عىل أأمر احلمك والقيادات املتصارعة أأن يعتربوا مبصائر ادلول اليت انفرط فهيا عقد الأمن وأ لت اإ

ني وتقريب الشقة بني الفرقاء يف السودان حقنًا لدلماء وصواًن للأمن وتعزيزاً للحمة الوحدة املبادرة لإصالح ذات الب   -2

 الوطنية بني السودانيني.

يلقي بظالل سالبة عىل املكوانت اجملمتعية ويتيح  -دعامً ونصحاً  -عن املشهد يف السودان   غياب الأشقاء يف ادلول العربية   -3

فراغًا تمتدد فيه أأطراٌف أأخرى ترتبص به ادلوائر .فأأي اختالل يف أأوضاع السودان يؤثر عىل الأمن القويم العريب واملسارعة يف 

جيايب هو مطلو  سهاماب املرحةل ويشلك اختاذ موقف اإ زاةلقواًي يف  اإ عادةالاحتقان  اإ ىل أأهل السودان. واإ  السكينة اإ

 .والاحتاد عىل اس تعداد اكمل للمسامهة يف لك ما يساعد السودان الشقيق يف حتقيق ما فيه خريه وأأمنه واس تقراره   -4

{ ُ غَاِلٌب عىََل َأْمرِِه َولَِكنم َأْكََثَ النماِس َل يَعْ  لَُمونَ َواَّللم } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أحمد عبد السالم الريسوني

 دارئيس االتح

 علي محيي الدين القره داغي

 األمين العام


