بسم اهلل الرحمن الرحيم

مجلس الخبراء العلماء السودانيين بالخارج
THE COUNCIL OF SUDANESE EXPERTS AND SCIENTISTS ABROAD

أول ُركن /عبد الفتّاح البُرهان
سعادة األخ الكريم الفريق ّ
رئيس المجلس العسكري االنتق الي /حفظه اهلل ورعاه

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

شكر هللا لمك هجودمك رالّثة يف حفظ البالد ومقدراهتا يف هذا الظرف ادلقيق ،وجعهل يف مزيان
حس ناتمك.
يف البدء نو ُّد أ ْن ننقل لمك ابلغ اعزازان وتقديران للخطوة الشجاعة اليت مقمت هبا يف الاحنياز اىل خيار
السوداين ُ ِّر
َّ
بك مكوانته وعرب ذاك احلراك ال رش بايب اذلي ق َّل نظريه يف عامل اليوم يف أ ْن
الشعب ُّ
يتنسم عبق الشورى وادلميقراطية اليت غابت عنه ردح ًا من الزمان بسبب اجلربوت و ُالطغيان ر
حّت
بتنا نسري ال ُأ ِّر ُ ْ
السوداين ما
يمك ِا َّال َما َأ َر ٰى ،وما اكن ذلاك النرظام اذلي جمث عىل صدر الشعب ُّ
يقرب عىل الثالثني عاما أ ْن يُزاح لو تالمح قوات شعبنا املسلحة اليت عودتنا دامئا أّنر ا نعم املالذ
ُ
البدر.
ويف اللي ِّةل الظلام ِّء يفتقدُ ُ
سعادة الرئيس نو ُّد أ ْن نعلممك بأ رن جملس العلامء واخلُرباء السودانيني ابخلارج وهو جس ٌم ر ِّكو َن من
ك العلامء واخلرباء املهاجرين خارج الوطن احلبيب يض ُّم يف جنباته ُ َّ
ُ ِّ ر
التخصصات ( تقنية
ك ُّ
املعلومات واالتصاالت  ،الصناعة والتجارة والاقتصاد ،الصحة والتعلمي الطيب والتدريب ،واحلمك

واالدارة ، ،والتعلمي وادلراسات والبحوث ،والطاقة وال رتعدين ،والهندسة ،والصحافة واالعالم
،القانون،التمنية البرشية  ،الشفافية واحلومكة وتمنية اجملمتع ،العمل الانساين والطوعي ،الثقافة
واحلضارة ،الاستامثر والابتاكر ،الهجرة والهوية ) ،وينتظ ُم هذا اجمللس العلمي عرب قطاعاته اخملتلفة
ِّج رةل من العلامء واخلرباء اذلين ط ربقت شهرهتم الفاق وال خيفى عليمك ما حققه هلالء العلامء من
اعامر واجنازات يف اكفرة أرجاء العامل عىل املس تويني االقلميي والعاملي.
سعادة الرئيس تعلمون رالظرف ادلر قيق واخلطري واملفصيل اذلي ُّمتر هبا بالدان احلبيبة المر اذلي
لتصب يف بوتقة واحدة يهُ ( :ح ُّب الوطن)  ،وازاةل ماران عىل
يس تدعي تضافر اجلهود وتالمحها َّ
انسانه من ٍ
غبش طوال تلمك احلقبة البائدة ،جبانب الترحدايت اليت ُُتابه يف بنائه واملمتثةل يف:
السالم
 -1وقف احلروابت و رالّناعات ،وازاةل املرارات اليت خلرفهتا تكل احلروب ابشاعة ثقافة ر
ولُحمة االخاء بني ُ ِّ ر
ك مكوانت هذا الوطن احلبيب ،اضافة اىل اعامر ما دمرته هذه احلروب
و رالّناعات.
 -2القضاء عىل اكفرة أشاكل ال رت ر
وطن يسع
ميزي العريق والث رقايف وادليين والعالء ثقافة تق ربل الآخر يف ٍ
امجليع.
 -3وضع ا ُلسس رالراخسة القامة أهجزة حمك راشد يقوم عىل ُأسس العداةل والتداول السلمي
للسلطة ،مع اعالء قمي العدل والشورى وادلميقراطية.
السابقة واصالحه عىل ُأسس متينة مبا
 -4اعادة هيلكة الاقتصاد من التشويه اذلي حلقه يف الفرتة ر
يتسق والطر الصحيحة مع اس تصحاب رشاحئ الش باب اخملتلفة من خالل رايدة العامل.
ك االثنيات والفوارق اليت يذخر هبا الوطن عىل أ ٍ
 -5صياغة دس تور دامئ يراعي ُ ر
ساس من احلقوق
والو ِّ
تنوع وليس تضاد.
اجبات مع الاعرتاف ابالختالفات عىل أساس أّنا اختالفات ر
و ُ ِّر
لك ما ُذ ِّكر ن ُق رِّدم لمك رؤيتنا ازاء ما يُقابل الوطن احلبيب تمتث ر ُل يف الآيت:
 -1اختيار الرئيس القادم للفرتة الانتقالية من ذوي الكفاءة واملهنية من املشهود هلم ر
ابلّناهة
التجرد ونقرتح يف هذا ر
الشأن الربوفيسور /هنود ابيا كدوف ( مرفق سريته اذلاتية).
و ر

 -2تقدمي بعض الطروحات والرؤى يف اكفة اجملاالت ( الاقتصادية ،والصحية ،واالدارية
السودان من كبوته ( مرفق).
 ...اخل ) مبا ُُي ِّقرق المل املنشود يف خروج ُّ
 -3اعطاء الش باب مبا يتناسب وما قاموا به من حراك وتغيري يف املرحةل القادمة بتخصيص
وزارة أو وزارتني ليشغلوها ،وانشاء هيئة متابعة مهنم لضامن اس تدامة الثورة وروهحا،
وخماطبهتم بصورة ُمبارشة.
السودان و رالرتوجي
 -4نقل السودان وربطه ابلعامل اخلاريج اىل الرمقية لتحسني صورة ُّ
السودانية.
للمنتجات ُّ
ويف اخلتام نو ُّد أ ْن نعلممك سعادة الرئيس هجوزيتنا لنضع ُ َّ
ك اماكانت اجمللس طوع بنانمك لالسهام
العز والسلدد واجملد.
يف مرحةل التخطيط والبناء والتنفيذ القادمة لنبين مع ًا وطن ر ِّ
ويل التوفيق،،
 ،،عاش وطننا ُح رر ًا أبي ًا ،وهللا ُّ
السودانيني ابخلارج
اللجنة الترنفيذية جمللس اخلُرباء العلامء ُّ
السبت املوافق 2019/ 4/20م
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