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املقدمة

مب�سيئة اهلل �سبحانه وتعالى اأجربت الإرادة ال�سعبية الرئي�س ال�سابق عمر 
الب�سري مكرهًا وبال رغبة منه للتخلي جمربًا عن كر�سي الرئا�سة الذي اأم�سى 
فيه ثالثني عامًا حتى اأ�ساب ال�سعب ال�سوداين ال�ساأم وامللل وال�سجر واأ�سبح 
بن  لبيد  قول  اأي�سًا  ويردد  اآخر  الطويل من  الليل  لهذا  اأما  يردد  ل�سان حاله 
ربيعة )وقد �سئمت من احلياة وطولها و�سوؤال هذي النا�س كيف لبيد(. وقد 
روؤ�ساء  خم�سة  الرئا�سة  �سدة  يف  كان  عندما  الب�سري  ال�سابق  الرئي�س  عا�سر 
واأوباما وترامب وعا�سر عددًا  اأمريكان هم بو�س الأب وكلنتون وبو�س البن 
من الروؤ�ساء وامللوك الذين تعاقبوا على احلكم يف دول اأخرى.. وان الأزمات 
النفجار  وحدث  وتف�سيل  ل�سرح  هذا  يحتاج  ول  الق�سوى  ذروتها  بلغت  قد 
التلقائي وامل�سريات ال�سلمية ولكن النظام احلاكم بكل اأ�سف مل يهتم ويكرتث 
ملا يدور يف ال�سارع ال�سوداين كاأن باأذنيه �سمم واملوؤ�سف اأن ال�سودان املوؤهل 
الب�سري دولة مت�سولة حتمل  اأخريات عهد  اأ�سبح يف  العامل  �سلة غذاء  ليكون 
اأن ال�سودان كان وما زال حمطًا لالجئني واملوؤكد اأن  )قرعة ال�سحدة( رغم 
دوًل كثرية يف املحيطني الدويل والقليمي قد اأبدت امتناعها ورف�سها التعاون 
امللحة  رغبته  اأعلن  اأن  بعد  �سيما  ل  م�سدود  لطريق  معه  وو�سلت  الب�سري  مع 
دوراته  ومتديد  الد�ستور  وتعديل  ال�سلطة  يف  لال�ستمرار  العارمة  و�سهوته 
اخلارج،  يف  ومرفو�س  الداخل  يف  �سعبيًا  مرفو�س  هذا  اأن  وثبت  الرئا�سية، 
ولكن اأهل امل�سالح كانوا يزينون له اأنه ل بديل له واأنه �سمام الأمان ودخري 
الزمان وهم يتم�سكون به ل حبًا فيه ولكن من اأجل احلفاظ على م�ساحلهم 
الأمور  لتم�سي  الغارب  لهم احلبل على  �سيرتك  ا�ستمر  اإذا  اأنه  اإدراكهم  مع 
اأو تبديل وثبت اأن الب�سري كان م�سرًا اإ�سرارًا عنيدًا  على وتريتها بال تغيري 
على البقاء وال�ستمرار بدليل اأن الفريق اأول عبد الفتاح الربهان قد ذهب هو 
و�سابطان اآخران عند فجر يوم اخلمي�س املوافق احلادي ع�سر من ابريل عام 
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2019م ليبلغاه اأن اللجنة الأمنية العليا قررت عزله وفوجئ بهذا القرار وكان 
يظن اأنهم اأتوا ليخربوه باأنهم ف�سوا العت�سام بالقوة اأو اأنهم ب�سدد فعل هذا 
!!! وعزله بهذه الطريقة يوؤكد اأن ما جرى لي�س فيه متثيلية كما يتوهم البع�س 
وي�سيعون اأنه على علم مبا جرى ويجري حاليًا واملوؤكد اأنه فارق ال�سلطة فراقًا 
يطاح  اأن  لل�سيادة  كرمز  له  نود  كنا  وما  جملو(  يل  الطريفي  )فراق  اأبديًا 
اأن يرتجل بطريقة حمرتمة  نود  ت�سبب هو فيها وكنا  التي  الطريقة  به بهذه 
اأن تطالهم اتهامات وق�سايا  كالروؤ�ساء الذين �سبقوه يف حكم ال�سودان دون 
جنائية ومهما يكن فاإن كل متهم برئ حتى تثبت اإدانته وكنا ول زلنا ناأمل اأن 
ان  الأمانة  ولي�س من  يعتليه،  كان  الذي  املوقع  وكرامة  وهيبة  حتفظ كرامته 
جنرده من حما�سنه وهو ب�سر ي�سيب ويخطئ وقطعًا اإن فرتة حكمه �سهدت 
يف  واإ�ستماتته  بال�سلطة  ت�سبثه  الكبرية  اأخطائه  من  ولكن  وم�ساوئ  حما�سن 
زالت متر  ول  التي مرت  اخلانقة  الأزمات  رغم  الرئا�سة  كر�سي  الدفاع عن 

بالبالد.
ناجزة  ملعاجلات  حتتاج  الخطبوطي  والف�ساد  الإن�سان  حقوق  ملفات  وان 
دون اطالق للحديث على عواهنه ودون اطالق التهامات اجلزافية بالباطل. 
للوطن  املخل�سني  الأمناء  النبالء  ال�سرفاء  ت�سم  اإحداهما  كفتني  توجد  اإذ 
وت�سم الكفة الأخرى الفا�سدين الذين اأثروا ثراًء فاح�سًا باحلرام ول نظلم 
كل الأثرياء اإذ اأن منهم من اجتهد واأثرى بعرق اجلبني وكد اليمني والتفكري 
والتخطيط ال�سليم والعالقات املبنية على ال�سدق والثقة ولهوؤلء اأياد بي�ساء 
يف خدمة املجتمع وتقدمي اخلدمات وم�ساعدة املحتاجني واملال لي�س يف قلوبهم 
واأيديهم ممر لفعل اخلريات. ويوجد م�ستقلون يدورون مع احلق حيث دار ول 
اأن  دون  ويعار�سون  �سحيح  اأنه  يروا  ما  ويوؤيدون  لغريهم   اإرادتهم  يرهنون 
تاأخذهم يف احلق لومة لئم ما يروا اأنه خطاأ ويوجد معار�سون نبالء �سرفاء 
با�سم  امللتوية  بالطرق  اأثروا  انتهازيون  معار�سون  ويوجد  خمل�سني  اأنقياء 
الن�سال املزعوم ثراء فاح�سًا وبع�سهم كاملن�سار طالع ياأكل نازل ياأكل �سرًا من  
احلكومة واجهزتها ومن م�سادر متويل املعار�سة )وخلوها م�ستورة( كما قال 

�ساحب تلك العبارة امل�سهورة التي ا�سبحت مثاًل �سرودًا. 
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اأ�سهر بعد جناح الثورة ظل الوطن فيها بال حكومة وبال  لقد مرت ثالثة 
رئي�س وزراء ووزراء وبلغت الفو�سى يف الأ�سواق ذروتها الق�سوى وت�ساعفت 
اأزمات  ارتفاعًا جنونيًا. مع  وارتفعت  الأ�سهر  ال�سلع يف هذه  اأ�سعار كثري من 
الوليد وهي ل حتتمل  عديدة والتحديات التي جتابه الوطن ي�سيب لها راأ�س 
الأنانية والذاتية واملكا�سب ال�سيقة وال�سراع حول كرا�سي ال�سلطة ول حتتمل 
وجود خفافي�س ظالم ي�سربون حتت احلزام بامل�ساهمة يف افتعال الأزمات.. 
وال�سودان موؤهل بامكانياته ال�سخمة وموارده الهائلة وعقوله اخلرية النرية 
و�سواعد بنيه القوية ليكون �سلة غذاء العامل وماردًا اقت�ساديًا جبارًا ويحتاج 
والوزن  والورع  الرفيع  اخللق  ذوي  من  الوزراء  من  عدد  قوامها  حلكومة 
الثقيل والتاأهيل العايل واخلربات والقدرات الهائلة على البالء والعطاء..... 
والقطاع القت�سادي يحتاج لثورة ا�سالحية جذرية  . والوطن يحتاج  حلكومة 
عمالقة يف املرحلة القادمة... واأقدم لكم ال�سفحات التالية بعنوان: )الب�سري 
يف حمكمة التاريخ ـ من حي كوبر اإلى �سجن كوبر( ويتبع ذلك ن�سر كتب اأخرى 
راأ�سها كتاب بعنوان: )من حكاياتنا  اأ�سرار وخفايا وعلى  حتوي ملفات فيها 

يوليو(...... واهلل ويل التوفيق

�صديق حممد اأحمد البادي    



امل�شري الب�شري فـي حمكمة الت�أريخ6
من حي كوبر الى �شجن كوبر



7 امل�شري الب�شري فـي حمكمة الت�أريخ
من حي كوبر الى �شجن كوبر

يف �سبيحة يوم اجلمعة املوافق الثالثني من �سهر يونيو عام 1989م بثت 
ان  اجلميع  واأدرك  والف�سائية  الإذاعة  يف  الع�سكرية  واملار�سات  املو�سيقى 
انقالبًا ع�سكريًا قد وقع، واأعلن اأن بيانًا مهمًا �سيذيعه عميد ا�سمه عمر ح�سن 
بعد  وتاأكد  مرة  لأول  وراأيناه  البلورية  ال�سا�سة  اأطل عرب  الذي  الب�سري  اأحمد 
فرتة اأن البيان الأول الذي اأذاعه العميد قد مت ت�سجيله بال�سوت وال�سورة يف 
مكاتب منظمة الدعوة الإ�سالمية باخلرطوم، واأ�سرف الأ�ستاذ عو�س جادين 
على اجلانب الفني املتعلق بالت�سجيل واإعداد ال�سريط الذي ن�سخت منه عدة 
اأ�سرطة حتوطًا خوف �سياع الن�سخة الأ�سلية. وكان الأ�ستاذ عو�س حمل ثقة 
ال�سريط واحلفاظ على  اأداه يف ت�سجيل  الدور الذي  وظلوا حافظني له ذلك 
واأدار  الإذاعة  مدير  من�سب  الإنقاذ  عهد  وتولى يف  عليه  اأوؤمتن  الذي  ال�سر 
التلفزيون وكان املدير العام لوكالة ال�سودان لالأنباء ل�سنوات طويلة بالإ�سافة 
تنفيذ  وقبل  الدورات.  اإحدى  يف  ال�سحافة  �سحيفة  اإدارة  ملجل�س  لرتوؤ�سه 
ديار  لأهله يف  ليذهب  �سليمان  الأ�ستاذ عمر  التنظيم  قيادة  كلفت  النقالب 
يف  ويح�سره  الديار  تلك  من  ح�سن  عمر  العميد  معه  وي�سطحب  امل�سريية 
معيته للخرطوم بعد اأن وقع اختيار التنظيم عليه ليكون رئي�سًا ملجل�س قيادة 
الثورة بعد تنفيذ النقالب، واأ�سحى الأ�ستاذ )دكتور فيما بعد( عمر �سليمان 
رئي�سًا ملجل�س الوليات حتى مت حله مبوجب القرارات التي قراأها الفريق اأول 
قام  اأيام  بعدة  النقالب  تنفيذ  وقبل  الرئا�سة.  تولى  الذي  عوف  اأبن  عو�س 
املهند�س حممود �سريف باإعداد وجتهيز اإذاعة بديلة ليبث البيان الأول عربها 
يتعلق  ما  كل  بتاأمني  وقام  الأ�سباب  من  �سبب  لأي  لالإذاعة  عطل  حدث  اإذا 
بالت�سالت والإ�سراف على اأية عملية تقت�سي قطع بع�سها اإذا تطلب الأمر 
ذلك. وعمل مبهنية واقتدار مديرًا للهيئة القومية للكهرباء منذ بداية عهد 
الإنقاذ ولكنه اختلف مع التنظيم وقادته لرف�سه تنفيذ اأمر تنظيمي طلبوا منه 
فيه اإعفاء عدد من املهند�سني والفنيني املنتمني للحزب ال�سيوعي من اخلدمة 
لأنهم معار�سون للنظام ورف�س املهند�س حممود �سريف بكل نبل اإعفاء هوؤلء 
املهند�سني والفنيني الأكفاء املواظبني على اأداء عملهم بكل اإخال�س كما توؤكد 
ترد  التي  الأمنية  التقارير  من  واأقيم  عنده  اأهم  وهي  اأدائهم  تقييم  تقارير 
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من امل�سادر التنظيمية التي ل عالقة لها بامل�سائل املهنية والفنية ومت اإعفاء 
للكهرباء  القومية  للهيئة  العام  املدير  من�سب  من  �سريف  حممود  املهند�س 
منه  تت�سرر  عي�س  وقطع  فيه ظلم  اأن  راأى  تنظيمي  اأمر  تنفيذ  رف�سه  ملجرد 
اأ�سر ل ذنب لها. ومن الذين متردوا على الأوامر التنظيمية ورف�س تنفيذها 
الطيار الع�سكري اأحمد بابكر  رحمة اهللـ   وقد كان منتظمًا يف تنظيم الخوان 
امل�سلمني منذ اأن كان طالبًا يف املرحلة املتو�سطة يف خم�سينيات القرن املا�سي 
تنظيمي  اأمر  اإليه  و�سدر  الإنقاذ  نظام  قيام  قبل  العمل  عن  للتقاعد  واأحيل 
بالعودة للعمل والقيام بالهجوم بالطريان احلربي على املتمردين يف اجلنوب 
فرف�س تنفيذ هذا الأمر خ�سية اأن يقتل اأبرياء ل ذنب لهم وتكون جريرتهم 

معلقة يف عنقه وترك التنظيم وت�سوف يف بقية �سنوات عمره.
مل ن�سمع با�سم العميد عمر ح�سن قبل اإذاعته البيان الأول وقام ال�سحفي 
الأ�ستاذ حممد �سعيد حممد احل�سن من مقر �سحيفة ال�سرق الأو�سط بلندن 
بالت�سال هاتفيًا بدكتور �سديق ح�سن اأحمد الب�سري الطبيب الذي كان ولزال 
يقيم ويعمل بربيطانيا وقدم له تعريفًا عن �سقيقه العميد عمر ن�سرته �سحيفة 
ال�سرق الأو�سط وتداولت حمتواه اأجهزة الإعالم املحلية والعاملية، وبني غم�سة 
دخوله  وعند  ل�سان،  كل  على  ح�سن  عمر  العميد  ا�سم  �سار  وانتباهتها  عني 
الوزراء  ورئي�س  الدولة  رئي�س  هو  �سغله  من�سب  اأول  فاإن  ال�سيا�سة  عامل  يف 
وال�سيادي  ال�سيا�سي  العمل  يف  يتدرج  مل  اأنه  اأي  الأخرى  ملواقعه  بالإ�سافة 

والتنفيذي واعتلى القمة فور ولوجه لهذه املجالت لأول مرة.
ناحية  ومن  النيل  نهر  بولية  بانقا  حو�س  بقرية  ح�سن  عمر  العميد  ولد 
والدته احلاجة هدية فهو ينتمي للجعليني. ومن جهة اأبيه ح�سن اأحمد الب�سري 
فهو ينتمي للبديرية الدهم�سية وجزء كبري من اأ�سرته من جهة اأبيه يقيمون 
بقرية �سرا�سر الواقعة مبحلية احل�ساحي�سا بولية اجلزيرة واأ�سرته متتد 
يف عدد من القرى املجاورة ل�سرا�سر مثل العمارة كا�سر واأم دليبة وودبهاي 
وهذه  1944/1/1م  يوم  يف  ح�سن  عمر  وولد  �سليم.  بقرية  الأهل  بع�س  وله 
�سهادة ت�سنني واملوؤكد اأنه ولد قبل هذا التاريخ �ساأنه يف ذلك �ساأن كل الذين 
الرئا�سة  �سدة  اعتلى  ال�سودانيني. وعندما  �سهادات ميالد من  لديهم  لي�ست 
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ولعل عمره احلقيقي  عامًا  واأربعني  الت�سنني خم�سة  ل�سهادة  وفقًا  كان عمره 
اأكرب من ذلك قلياًل وعندما اأجرب وفر�س عليه التخلي عن ال�سلطة والرئا�سة 
كان يف نحو اخلام�سة وال�سبعني وب�سع اأ�سهر وفقًا ل�سهادة الت�سنني. ومن اأجل 
تعليم اأبنائه ا�ستقر والده ونفر من اأهله واأقربائه بحي كوبر وعمل مبزارع اآل 
كافوري لالألبان وكانوا يثقون فيه ويحرتمونه وكان اأمينًا وجادًا يف عمله وله 
مكانة حمرتمة وكلمة م�سموعة و�سط اأ�سرته املمتدة. وكان اأبناوؤه يعملون يف 
الإجازات عمال طلبة اأو يف بيع اللنب وهذه م�ساألة حت�سب لهم ل عليهم، وكان 
املنزل على �سيقه ي�سع برحابة �سدر اأهله ال�سيوف والزائرين القادمني من 
حو�س بانقا و�سرا�سر وغريهما )واجلود باملوجود( وكانت احلاجة هدية اأمًا 
للجميع وي�سفها عارفو ف�سلها باأنها امراأة فا�سلة. وبجدهم واجتهادهم نال 
الأبناء قدرًا حمرتمًا من التعليم. وكان من بني زمالء عمر ح�سن يف املدر�سة 
ال�سغرى الفنان علي اإبراهيم اللحو. ويف عام 1956م قبل عمر ح�سن مبدر�سة 
�سندي الأهلية الو�سطى ويف عام 1960م قبل مبدر�سة اخلرطوم الثانوية وكان 
املقبولني  الطلبة  اأ�سماء  اإذاعة  عند  ال�سودان  م�ستوى  على  الدفعة  تلك  اأول 
)واجلمهوري  املفكر  ال�ساعر  مو�سى  الكرمي  عو�س  هو  الثانوية  باملدار�س 
�سبدرات  �سالح  عبدالبا�سط  الطالب  الدفعة  تلك  �سمن  وكان  ال�سابق( 
الذي قبل مبدر�سة ودمدين الثانوية. وزمالء عمر ح�سن باخلرطوم الثانوية 
يذكرون اأن الن�سف الأول من �ستينيات القرن املا�سي �سهد مناف�سات حادة 
وهو  ويهدر  يعلو  �سوته  وكان  الكروي   الت�سجيع  ومناق�سات حامية يف  وجدل 
يرد على الطرف الآخر وي�سجع فريق الهالل بحما�س. واأم�سى فرتة ق�سرية 
الإخوان  لتنظيم  اأخرى  تارة  ومنتميًا  تارة  متعاطفًا  الثانوية  اخلرطوم  يف 
امل�سلمني، ولعل هذا حدث بتاأثري من ابن عمته الأخو امل�سلم عطا املنان �سالح 
النيل الذي كان طالبًا مبدر�سة حنتوب الثانوية ويتقدم عليه بعامني درا�سيني، 
ولعل عمر ح�سن كان متعاطفًا معهم ولكنه مل يكن ملتزمًا تنظيميًا لرف�سه 
الر�سوخ ل�سوابطهم الكثرية التي راأى اأن فيها تزمتًا كمحاولة حما�سبته لأنهم 
وجدوه ذات مرة يحمل �سيجارة وينفث دخانها مع ا�ستمتاعه بالغناء والطرب 
يف احتفالت املدر�سة وخارجها يف بيوت الأفراح والأعرا�س ومل يطق قيودهم 
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التنظيمية ومنهجهم ال�سارم يف الرتبية يف ذلك الوقت. وكان اأقرب للحزب 
الوطني الإحتادي الذي كان والده ينتمي اإليه ولحقًا عندما اأ�سبح �سابطًا يف 
القوات امل�سلحة وبعد �سنوات طويلة جنده الأ�ستاذ ح�سن عثمان رزق للحركة 
الإ�سالمية وكان الأ�ستاذ اأحمد حممد علي الف�س�سوية واملهند�س عبد الوهاب 
حممد عثمان والأ�ضتاذ الزبري اأحمد احل�ضن مكلفني تنظيميًا بتجنيد ال�ضباط 
و�ضباط ال�ضف واجلنود للحركة الإ�ضالمية والنخراط يف فعالياتها ال�ضرية 

داخل اجلي�س.
الأ�ستاذ  ح�سن  عمر  معلمي  بني  من  كان  الثانوية  اخلرطوم  مدر�سة  ويف 
ال�ساعر حممد عبد القادر كرف رئي�س �سعبة اللغة العربية والأ�ستاذ اإبراهيم 
عبد القيوم املعلم ب�سعبة اللغة العربية وكان لالأ�ستاذ اإبراهيم باب يكتبه يوميًا 
ب�سحيفة ال�سحافة وذات يوم �سلمه تلميذه عمر ح�سن مو�سوعًا كتبه وطلب 
منه اأن ين�سره له ببابه ووافق الأ�ستاذ على ن�سره و�سلمه ل�سكرتارية التحرير 
ولكن ل�سبب اأو اآخر مت اإيقاف الباب لعدة اأ�سهر توقف فيها الأ�ستاذ اإبراهيم 
عن كتابة بابه ولكن تلميذه مل يكن را�سيًا عن عدم ن�سر مو�سوعه واأ�سرها 
عبد  الأ�ستاذ  ذكر  كما  كرف  الأ�ستاذ  مالحظات  ومن  نف�سه.  يف  واختزنها 
القيوم اأن عيون ونظرات التلميذ عمر ت�سري لأنه )قتيت( وكان يحب ال�ستماع 
للغناء وي�ستهويه الطرب كثريًا يف احلفالت التي تقام يف املدر�سة اأو يح�سرها 
يف بيوت الأعرا�س ولذلك فاإن عر�ساته اأو رق�سه يف الحتفالت ال�سعبية التي 
القدمي  امتداد حلبه  رئي�سًا هي  اأ�سبح  تقام على �سرفه عندما  اأو  يح�سرها 
اأو الغناء احلما�سي. واإن العالقة التي كانت تربطه بالفنان  للغناء العاطفي 
عثمان اليمني الذي غنى كثريًا يف احتفالت عهد الإنقاذ مردها اأنهما التقيا 
بكو�ستي  القيوم  عبد  اأحمد  ال�سيد  ا�سرتاحة  يف  مرة  لأول  موعد  غري  على 
وكان  العا�سمة  من  يح�سر  اليمني  الفنان  وكان  ذلك  بعد  لقاءاتهما  وتتالت 
ال�سابط عمر ح�سن عندما يكون يف طريقه من مكان عمله اأو يكون عائدًا اإليه 
فاإنه يق�سي فرتة راحة ق�سرية متتد ليوم اأو يومني اأو اأكرث بتلك ال�سرتاحة 
املهياأة بكل اأ�سباب الراحة واملطلوبات من ماأكل وم�سرب وكان الفنان اليمني 
يطرب احلا�سرين بغنائه وعزفه على ربابته وكان ال�سابط عمر يب�سر ويهز، 
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وذكر الأ�ستاذ اأبوهريرة ح�سن يف لقاء تلفزيوين ا�سرتك فيه اأنه كان م�سوؤوًل 
عن النا�سئني وكانوا يقيمون احتفالت ي�سارك فيها عدد من الفنانني وح�سر 
الب�سري بع�سها وقال لهم اإن الذي ينق�سها هو عدم م�ساركة الفنان حممود 
لهتمام  �سر  اأخربوه  وملا  به  املعجبني  من  كان  امل�سري  اأن  ويبدو  العزيز  عبد 
الب�سري به وح�سر وغنى لهم. وحملت ال�سحف اأن رجل املال والأعمال املعروف 
اأ�سامة داوؤود اأقام يف منزله حفل ع�ساء على �سرف عودة الفنان حممد وردي 
للبالد بعد غياب طويل و�سرفهم باحل�سور ال�سيد رئي�س اجلمهورية ال�سابق 
عمر الب�سري ومرافقه الدائم عبد الرحيم حممد ح�سني واأح�سر الفنان وردي 
معه �سريط انتقى فيه عدد من اأغانيه لي�سمعها احلا�سرون اأثناء اأن�سهم ولكن 
الب�سري قال له طاملا اأنت موجود ب�سخ�سك ل داعي لل�سريط ونرجو اأن تغني 
على  ليعزف  �سليمان  املاحي  دكتور  املو�سيقار  اإح�سار  وردي  وطلب  بنف�سك 
من  قدمه  الذي  ال�سحفي  العر�س  يف  وورد  وح�سر،  به  الت�سال  ومت  العود 
ح�سر تلك الليلة ويعترب وثيقة مهمة اأن الب�سري كان يردد اأحيانًا خلف وردي 
وحملت ال�سور امل�ساحبة اأنه كان يف قمة الفرح وال�سرور وكان يحرك يديه 
كاأنه يعزف مع وردي ويف نهاية احلفل قال وردي عبارته ال�سهرية: )لو كنت 
اأعرف اأن اجلبهجية يحبون الغناء والطرب بهذه الطريقة لعدت للوطن منذ 
�سنوات( ويجدر بالذكر اأن للفنان وردي اأر�سًا م�ساحتها عدة اآلف من الأمتار 
املربعة �سدقت له لإقامة م�سرحه الغنائي وتنفيذ م�سروعه الفني. ولعل نائب 
الرئي�س اأراد اأن يبعث ر�سالة مماثلة يوؤكد فيها لالآخرين يف الداخل واخلارج 
ح�سني  الأ�ستاذ  قدمها  �سهرة  التلفزيون  وبث  والفنانني.  الفن  يقدرون  اأنهم 
)يف  بعنوان:  وكانت  �سبدرات  البا�سط  عبد  الأ�ستاذ  فيها  وا�سرتك  خوجلي 
بيت علي( واملق�سود الأ�ستاذ علي عثمان ومت اإعدادها يف بيته وكان الفنان 
امل�سارك يف ال�سهرة هو الأ�ستاذ عبد الكرمي الكابلي الذي قدم عدة اأغنيات 
وطلب الأ�ستاذ علي عثمان اأغنية قمر دورين وا�ستجاب الكابلي لطلبه. وهذا 
ال�ستطراد مرده التاأكيد على اأن عر�سة الب�سري يف الحتفالت اجلماهريية 
وجتاوبه مع الفنانني مردها حبه املتاأ�سل للغناء والطرب منذ اأن كان طالبًا 

باخلرطوم الثانوية وقبلها يف الو�سطى والأولية.
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بعد اأن اأكمل عمر ح�سن املرحلة الثانوية وح�سل على ال�سهادة ال�سودانية 
كان يرغب يف العمل معلمًا باملدار�س الو�سطى وذهب لوزارة الرتبية والتعليم 
واأراد اأن يقدم طلبه وكان القبول والتعيني �سهاًل ولكنه تردد ومل يقدم طلبه 
درا�سة  يف  للراغبني  اإعالنًا  ال�سحف  يف  قراأ  اأنه  له  ذكر  معارفه  اأحد  لأن 
امتحان  يف  الناجحني  ال�سودانيني  الطلبة  من  م�سر  يف  احلربي  الطريان 
من  وخرج  دراجته  ح�سن  عمر  واعتلى  اأرادوا  اإن  طلباتهم  لتقدمي  ال�سهادة 
اأعلن  وعندما  احلربي  الطريان  لدرا�سة  طلبًا  وقدم  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وقبل  واملعاينة  الطبي  الك�سف  واجتاز  بينهم  من  هو  كان  قبولهم  مت  الذين 
املعنية  الر�سمية  الأجهزة  تدركها  لأ�سباب  البعثة  اإلغاء  مت  مل�سر  يذهبوا  اأن 
بالكلية  للدرا�سة  املقبولني  للطلبة  بعثهم  األغيت  الذين  الطلبة  كل  واأ�سيف 
احلربية ولذلك اأ�سبح عدد الطالب احلربيني بتلك الدفعة كبريًا وم�ساعفًا 
زاد عددهم على الت�سعني وكان عمر ح�سن من الطلبة املجتهدين وح�سل عند 
التخرج على املرتبة الثالثة وهي نتيجة ممتازة ن�سبة لكرب عدد املتخرجني. 
وبعد تخرجه عمل يف اخلرطوم وتنقل للعمل يف مواقع وحاميات عديدة وعمل 
بجنوب ال�سودان وله هناك عالقات حبيبة لنف�سه. ومن الأماكن التي عمل بها 
كادوقلي وعمل يف ديار امل�سريية واأكمل كل الدورات احلتمية ونال املاج�ستري 
العلوم  اأكادميية  نال زمالة  واأثناء عمله  الع�سكرية )اأركان حرب(  العلوم  يف 
�سنًا  ي�سغره  الذي  ال�سي�سي  التجاين  دكتور  اأ�ساتذته  بني  من  وكان  الإدارية 
بعدة اأعوام واأم�سى فرتة مباليزيا واأثناء رئا�سته لرئا�سة اجلمهورية وتقلده 
وكان  اجلزيرة  جلامعة  التابع  املعرفة  اإ�سالمية  مبعهد  التحق  اأخرى  ملواقع 
ونال  حمدد  زمني  جدول  وفق  اخلرطوم  يف  هنا  در�سوا  حمدود  عدد  �سمن 
اهلل  عبد  خليل  دكتور  الجتماع  علم  اأ�ساتذته يف  من  وكان  املاج�ستري  درجة 
املدين. والب�سري �سابط مظلي عمل ب�سالح املظالت ويف اأعقاب حرب اأكتوبر 
الذين  واجلنود  ال�ضف  و�ضباط  ال�ضباط  بني  من  الب�ضري  كان  1973م  عام 
اأنتدبوا وذهبوا مل�سر وعملوا هناك يف تلك الظروف. وانتدب وعمل ل�سنوات 
بالأمارات العربية. وعرف الب�سري و�سط زمالئه باأنه اجتماعي وله �سلل اأن�سه 
عر�س  حفل  مرة  وح�سر  الجتماعية  منا�سباتهم  يف  حوله  من  ي�سارك  وكان 
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واأ�سابت  الهواء  يف  طلقات  عدة  باطالق  فرحهم  و�ساركهم  امل�سريية  بديار 
ر�سا�سة اإحدى الن�ساء يف مقتل وكان هذا ق�ساًء وقدرًا وعفا اأهلها وع�سريتها 
اأثرًا طيبًا يف نف�سه حيالهم. وكان منذ �سغره  يف احلال وترك هذا احلادث 
يعترب مواطنًا  كان  بل  زائر عابر  يكن جمرد  بقرية �سرا�سر ومل  اأهله  يزور 
اأ�سياًل فيها حيث يوجد فيها عمومته اأ�سقاء والده. و�سرا�سر ت�سم مواطنني 
ينتمون لقبائل عديدة وبينهم م�ساهرات وتوجد انتماءات لجتاهات �سيا�سية 
خمتلفة ي�ساريني �سيوعيني واخوان م�سلمني واجتاه ا�سالمي ومنتمني للحزب 
للنظام  موؤيدون  ويوجد  الأن�سار  وطائفة  الأمة  وحلزب  الإحتادي  الوطني 
ال�سابق بحكم قناعاتهم وانتمائهم التنظيمي وتدفع بع�سهم اأ�سباب عاطفية 
منها �سلة الرحم والدم ويوجد من اأهله يف �سرا�سر والعمارة كا�سر معار�سني 
�ستينيات  منذ  الخوان  تنظيم  يف  من�سوين  كانوا  عدد  �سرا�سر  يف  ويوجد 
القرن املا�سي ولكن مل يكن لهم ظهور اأو متيز على الآخرين يف عهد الب�سري 
اإل  لي�س  لهم  خال  كابن  معه  يتعاملون  كانوا  املبا�سرين  عمته  اأبناء  وبع�س 
بعيدًا عن ال�سلطة وال�سوجلان وبع�س اأهله كال�سيخ يو�سف اأحمد امل�سطفى 
كان يرف�س اأي ا�ستغالل انتهازي ل�سم قريبه الرئي�س ال�سابق وكان معار�سًا 
عف اليد والل�سان ويقدر �سلة القرابة بينه وبني عمر ح�سن ول يذكره ب�سوء 
ويتمنى له اخلري ملا كان بينه وبني والده من عالقة �سخ�سية طيبة )واختالف 
الراأي ل يف�سد للود ق�سية( ومنذ اأن كان عمر ح�سن طالبًا يف مراحل التعليم 
ظل  امل�سلحة  القوات  يف  �سابطًا  اأ�سبح  اأن  وبعد  احلربية  الكلية  يف  اأو  العام 
ت�سل  كانت  التي  الكمن  ود  ب�سات  طريق  عن  بانتظام  ل�سرا�سر  يح�سر 
بني اخلرطوم وطابت ومنها يذهب ل�سرا�سر التي تقع بالقرب منها اأو كان 
ي�سل ل�سرا�سر عن طريق احل�ساحي�سا التي ي�سلها بب�سات النجدة وبعد 
كان  النيل من احل�ساحي�سا  املنان �سالح  ال�سيد عطا  التنفيذي  املدير  نقل 
ال�سابط عمر ح�سن  بعربته احلكومية  ياأخذ  باحل�ساحي�سا  م�ساعديه  اأحد 
الوقت  للخرطوم يف  ليعود  للح�ساحي�سا  ويرجع لعادته  ويو�سله ل�سرا�سر 
الذي يحدده له. وبعد اأن اأ�سبح عمر ح�سن رئي�سًا ا�ستغل هذا امل�ساعد تلك 
اخلرطوم  بولية  وعمل  علمه  بدون  اأو  الرئي�س  بعلم  ا�ستغالل  اأ�سواأ  املعرفة 
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ل�ستثمارات  ت�ساديق  يحمل  كان  اإذ  عجيبة  وت�سرفات  جتاوزات  له  وكانت 
زمالئه  وكل  بالحتيال  اأموالهم  وياأخذ  �سحاياه  وي�سلل  الورق  على  وهمية 
باملعا�س  تقاعد  حتى  ي�ساألونه  ل  ولكنهم  تلك  مبمار�ساته  يعلمون  وروؤ�سائه 
لأنه كان يفتخر اأمامهم باأن عالقته بالب�سري �سابقة لتوليه الرئا�سة ول اأحد 
اأو ي�ساأله وكان حاله كحال: )غنماية املك تعبث يف الزرع ول يجروؤ  يحا�سبه 
اأحد اأن يقول لها تك!!( وهذا جمرد مثال للكثريين من اأمثاله الذين ي�ستغلون 
اأ�سماء امل�سوؤولني ويدعون اأن لهم عالقة بهم ويغلب الظن اأنهم يت�سرفون دون 

علم هوؤلء امل�سوؤولني.
وبداأت املرحلة الأهم يف حياة ال�سابط عمر ح�سن بعد اأن اأ�سبح على راأ�س 
مت�سلة  مرحلة  وهي  عامًا  ثالثني  ملدة  ال�سودان  يف  ال�سابق  احلاكم  النظام 
الإ�سالمية  واحلركة  القومية  الإ�سالمية  باجلبهة  مرتبطة  �سيا�سية  بخلفية 
التي كونت يف بداية املرحلة الإنتقالية التي اأعقبت انتفا�سة رجب اأبريل عام 
1985م وهي امتداد جلبهة امليثاق الإ�سالمي التي كونت بعد ثورة اأكتوبر يف 
عام 1964 وقبلها كان للحركة الإ�سالمية منذ اخلم�سينيات وما قبلها بقليل 
وجود �سئيل من الناحية العددية والمكانيات املالية وكان لهم عدد حمدود يف 
وجود حمدود  ولهم  بعد(  فيما  كلية اخلرطوم اجلامعية )جامعة اخلرطوم 
وعمليات جتنيد يف املدار�س الثانوية املحدودة العدد وقتئذ مع وجود يف املعهد 
معلمي  ل�سيما  واملعلمني  املوظفني  من  عدد  ولهم  وغريه  درمان  باأم  العلمي 
كانوا  عندما  التنظيم  دخلوا  هوؤلء  وجل  العربية  واللغة  الإ�سالمية  الرتبية 
وجود  مع  وغريهما  العلوم  دار  ويف  ال�سريف  بالأزهر  القاهرة  يف  يدر�سون 
ع�سوية حمدودة من الفئات واملهن الأخرى.  وكانت احلركة يف كلية اخلرطوم 
ا�سم  حتمل  تكن  ومل  الإ�سالمي  التحرير  حركة  ت�سمى  وغريها  اجلامعية 
اإعالمية �سر�سة  ت�سهد حملة  الأيام كانت م�سر  تلك  امل�سلمني، ويف  الأخوان 
وكان  وعذبوا  واعتقلوا  منهم  بالكثريين  التنكيل  ومت  امل�سلمني  الأخوان  �سد 
اإلى  وما  وال�ستعمار  لالإمربيالية  اأذيال  واأنهم  رجعي  باأنه  يو�سف  تنظيمهم 
التنظيم  على  ال�سيوعيون  اأطلق  املكايدة  قبيل  ومن  الأو�ساف  من  ذلك 
يروق  ال�سم  هذا  وكان  امل�سلمني  الخوان  ا�سم  ال�سودان  يف  الإ�سالمي 
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وبع�سهم  بها  درا�ستهم  اأمتوا  اأن  بعد  م�سر  من  قدموا  الذين  لال�سالميني 
التقى بالإمام ح�سن البنا وبايعه مثل ال�سيخ �سادق عبد اهلل عبد املاجد الذي 
ربطته بعد ذلك منذ اخلم�سينيات عالقة قوية بالأ�ستاذ �سيد قطب. ويف عام 
نقا�س  وبعد  التنظيم  ا�سم  حتديد  اأجندته  بني  من  كان  موؤمتر  عقد  1954م 
نادى  الذي  القرتاح  وفاز  احلا�سرين  بني  علني  اقرتاع  اأجرى  م�ستفي�س 
بت�سمية التنظيم با�سم الخوان امل�سلمني واأدى هذا خلروج عدد من الراف�سني 
اهلل  وعبد  الن�سري  ومريغني  ال�سيد  ونا�سر  كرار  بابكر  وهم  ال�سم  لهذا 
زكريا وكونوا احلزب الإ�سرتاكي الإ�سالمي. وكان اأول اأمري لتنظيم الخوان 
امل�سلمني هو ال�سيخ على طالب اهلل الذي خلفه الأ�ستاذ حممد خري عبد القادر 
وتولى الإمارة بعده الأ�ستاذ الر�سيد الطاهر بكر. ومن اأقطاب التنظيم يومئذ 
ظل  1964م  عام  يف  اأكتوبر  ثورة  وبعد  املاجد.  عبد  اهلل  عبد  �سادق  ال�سيخ 
تنظيم الخوان امل�سلمني قائمًا وفيه اأ�سر تنظيمية ولهم اأدبياتهم وعلى راأ�سها 
ر�سائل الإمام ح�سن البنا، و�سعيًا وراء النفتاح اجلماهريي يف اإطار عملهم 
امل�سلمني  الخوان  ت�سم  كانت  التي  الإ�سالمي  امليثاق  جبهة  كونوا  ال�سيا�سي 
واأن�سار ال�سنة وعددًا من �سيوخ الطرق ال�سوفية واملنتمني اإليها وجل املنتمني 
الإحتادي  الوطني  للحزب  ينتمون  الوقت  ذلك  يف  كانوا  ال�سوفية  للطرق 
ال�سماعيلية  للطريقة  املنتمي  املت�سوف  الأزهري  اإ�سماعيل  ال�سيد  برئا�سة 
امليثاق  جبهة  وبجانب  الويل.  اإ�سماعيل  ال�سيد  الكبري  جده  اأ�س�سها  التي 
الإ�سالمي الذي كان اأمينها العام املوؤ�س�س هو دكتور ح�سن الرتابي ظل تنظيم 
الخوان امل�سلمني قائمًا ويف املوؤمتر العام الذي عقد يف �سهر مار�س 1969م 
اأعيد انتخاب دكتور ح�سن الرتابي اأمينًا عامًا جلبهة امليثاق ال�سالمي ولزالة 
دكتور  واعرت�س  امل�سلمني  الخوان  لتنظيم  اأمريًا  اأي�سًا  انتخابه  مت  الثنائية 
جعفر �سيخ اإدري�س على ذلك واأعلن خروجه على قيادة التنظيم وكذلك خرج 
الأ�ستاذ حممد �سالح عمر الذي ذهب لفل�سطني جماهدًا ثم عاد للتنظيم بعد 
الدميقراطية  ويف  ال�سيوعية.  �سد  ليجاهد  عاد  اأنه  واأعلن  مايو   25 انقالب 
�ستة  لها  وكان  امليثاق  �سحيفة  ت�سدر  الإ�سالمي  امليثاق  جبهة  كانت  الثانية 
نواب يف اجلمعية التاأ�سي�سية ا�ستقال اأحدهم وهو ال�سيد الر�سيد الطاهر بكر 
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وهم  م�ستقلني  اإثنان من اخلم�سة  وتر�سح  الإحتادي  الوطني  للحزب  وان�سم 
نتائج  ظهور  بعد  امليثاق  جلبهة  الربملانية  للهيئة  وان�سما  ا�سالميني  اأ�سا�سا 
وال�سيخ  الكاروري  �سادق  حممد  حممد  ال�سيخ  هما  والنائبان  النتخابات 
امليثاق  جلبهة  كان  الثانية  التاأ�سي�سية  اجلمعية  ويف  �سرار،  ح�سني  مو�سى 
املادية  الناحية  من  فقريًا  التنظيم  وكان  اأع�ساء  خم�سة  اأو  اأربعة  ال�سالمي 
ويعتمد على ا�سرتاكات اأع�سائه ومل تكن لهم عربات خا�سة اإل عند قلة منهم 
مثل دكتور ح�سن الرتابي وال�سيخ �سادق عبد اهلل عبد املاجد ... الخ. وكان 
التنظيم ي�ستغل هذه العربات اخلا�سة على قلتها ولك اأن تقارن بني اأحوالهم 
يف الأم�س واأو�ساعهم اليوم. وقد ا�ستطاع دكتور الرتابي خالل ن�سف قرن اأن 
يحول جماعته من حركة �سغرية لدولة وقفز التنظيم من الفقر املدقع للرثاء 
العري�س وعانى قادة التنظيم واملنتمون اإليه يف بداية عهد مايو و�سجن قادتهم 
وهاجروا،  اأعمالهم  من  الكثريون  و�سرد  املعتقالت  يف  طويلة  �سنني  وق�سوا 
وبعد امل�ساحلة الوطنية بداأ تنظيمهم يقوى واأقاموا منظمات موازية للن�ساء 
وبعث  بتاأهيل كوادرهم  واهتموا  البناء  �سباب  وال�سباب مثل منظمة  والطلبة 
العليا يف اخلارج يف خمتلف  درا�ساتهم  لنيل  منهم  الكثريين  الرتابي  دكتور 
التخ�س�سات و�سعوا لتقوية التنظيم ماليًا باأن تكون له م�سادر اإيرادات كثرية 
القومية  ال�سالمية  اجلبهة  كونوا  النتفا�سة  وبعد  بالإعالم.  واهتموا 
وا�ستقطبوا لها اأعدادًا كبرية من الذين لفظتهم اأحزابهم بدعوى اأنهم �سدنة 
ونظموا  الطاليية  والحتادات  النقابات  مع  والتعاون  الو�سل  ج�سور  ومدوا 
الو�سل مع  املليونية. ومدت اجلبهة ال�سالمية ج�سور  ال�سودان  اأمان  م�سرية 
�سيدعمونها  اأنهم  واأعلنوا  باملال  لها  وموؤازرين  م�ساندين  امل�سلحة  القوات 
بقنطار من الذهب بداأوا يف جمعه واملهم يف هذا العالن هو الدعم املعنوي. 
وكانت اجلبهة ال�سالمية معار�سة �سر�سة داخل اجلمعية التاأ�سي�سية وخارجها 
اجلبهة  وا�سرتكت  �سرا�سة.  اأكرث  واملقروء  املكتوب  �سيما  ل  اعالمهم  وكان 
ومور�ضت �ضغوط  الوزارية  الت�ضكيالت  اإحدى  عام 1988م يف  ال�سالمية يف 
حملية واقليمية ودولية �سدهم للخروج من احلكومة ل�سيما بعد تقدمي مذكرة 
اجلي�س ال�سهرية. ويف الليلة اخلتامية لثورة امل�ساحف يف �سهر رم�سان املعظم 
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الليلة  تلك  يف  الرتابي  دكتور  حتدث  الإنقاذ  ثورة  قيام  من  قليلة  �سهور  قبل 
حلم  لأكل  كامل�سطر  كانوا  احلكومة  تلك  يف  ا�سرتكوا  عندما  اأنهم  وذكر 
اخلنزير واأنهم خرجوا منها غري نادمني عليها واأعلن اأنهم �سيعودون للحكم 
قريبًا. ويف تقدير كثري من املراقبني اأنهم لن يعودوا للحكم بطرح �سوت ثقة 
املوؤتلفني  احلاكمني  الكبريين  للحزبني  بالن�سبة  اأقلية  وهم  احلكومة  �سد 
املت�ساك�سني اإذ كان للجبهة واحد وخم�سني نائبًا ا�ستقال منهم ثالثة ان�سموا 
ان�سمامهم �ستة  نوابه بعد  اأ�سبح عدد  الذي  للحزب الحتادي الدميقراطي 
و�ستني ويكون بالتايل للحزبني احلاكمني مائة �سبعة و�ستني نائبًا بال�سافة ملن 
اجلبهة  عودة  اأن  هذا  ويعني  وغريها  اجلنوبية  الحزاب  من  معهم  يتحالف 
ال�سالمية القومية للحكم عن طريق طرح �سوت ثقة داخل الربملان م�ستحيلة. 
اأن  فاملوؤكد  جديدة  عامة  انتخابات  واأجريت  التاأ�سي�سية  اجلمعية  حلت  واإذا 
ع�سوية اجلبهة �ستتقل�س كثريًا لأن كافة الأحزاب الأخرى �ست�سر على اإلغاء 
اأجراء  عند  اخلريجني  دوائر  بالغاء  ذلك  قبل  حدث  كما  اخلريجني  دوائر 
واإذا مت خ�سم  الثانية.  الدميقراطية  اإبان عهد  عام 1968م  النتخابات يف 
خطاأه  الدميقراطي  الحتادي  احلزب  وعالج  اجلبهة  من  اخلريجني  دوائر 
ال�سابق بتعدد مر�سحيه يف عدد من الدوائر التي فاز فيها مر�سحو اجلبهة يف 
النتخابات التي اأجريت يف عام 11986م �سيتقل�س عدد نواب اجلبهة داخل 
�ستكون  ولكن  برملانية   اأقلية  ميثلون  لأنهم  لل�سلطة  ي�سلوا  ولن  الربملان 
معار�ستهم �سر�سة يف ال�سارع ويف ال�سحف واجلامعات واملدار�س، ووفقًا لهذه 
اأنهم �سيعودون  اأعلن تلميحًا ل ت�سريحًا  اأن دكتور الرتابي  اأدركنا  املعطيات 
اأجهزة  وافقت  اإذ  حدث  الذي  هو  وهذا  ع�سكري  انقالب  طريق  عن  للحكم 
تتبع  بانقالب ع�سكري وكونت جلنة خما�سية  القيام  واأجازت فكرة  التنظيم 
لها جلان فرعية ون�ضقوا مع جناحهم الع�ضكري الذي ت�ضم ع�ضويته �ضباط 
و�ضباط �ضف وجنود. ويف ليلة تنفيذ النقالب وكانت كلمة ال�ضر هي )الوطن 
الغايل(، ا�ضرتك �ضباط و�ضباط �ضف وجنود وبينهم عدد كبري كانوا يعملون 
كل  كان  مدنيني  النقالب  تنفيذ  يف  وا�سرتك  الفنية  والأ�سلحة  الوحدات  يف 
منهم يف تلك الليلة يرتدي الزي الع�سكري ومنهم دكتور عو�س اجلاز. وكان 
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ال�ضباط  و�ضف  ال�ضباط  تنظيم  رئي�س  هو  حممدين  خمتار  طيار  العميد 
واجلنود املنتمني للجبهة ال�سالمية وقد ا�ست�سهد يف اجلنوب يف اأواخر عهد 
التعددية احلزبية ولو امتد به العمر لأ�سبح هو قائد احلركة النقالبية ورئي�س 
جمل�س قيادة الثورة. وعندما فكرت اجلبهة ودبرت راأى بع�سهم اأن الأن�سب 
لقيادة جمل�س قيادة الثورة بعد اأن يتم تنفيذ النقالب هو العميد عمر ح�سن 
العميد  اأن  وراأوا  رزق  عثمان  ح�سن  الأ�ستاذ  للتنظيم  جنده  الذي  ال�سابط 
لل�سمت  ومييل  الكالم  قليل  وهو  احلزم  من  �سيء  فيه  ح�سن  اأحمد  عثمان 
عليهم  وينقلب  ينفذها  ول  التنظيم  لقرارات  الن�سياع  يرف�س  اأن  ويخ�سون 
من  اإمالء  اأو  تدخل  دون  القيادة  م�ستوى  على  الكاملة  الع�سكرة  على  وي�سر 
املدنيني. وهناك من يتقدم داخل التنظيم على العميد عمر ح�سن مثل العميد 
لأنه يف  العميد عمر ح�سن  اختاروا  ولكنهم  املر�سي  الهادي  مهند�س حممد 
واأقنعوا  التنظيم  واأوامر  لقرارات  ب�سهولة  ير�سخ  اأن  وميكن  مرن  تقديرهم 
اإليه  بعثوا  عليه  املتفق  التنفيذ  موعد  اقرتب  وعندما  بذلك  الرتابي  دكتور 
ال�سيد عمر �سليمان وح�سر يف معيته من ديار امل�سريية لتنفيذ النقالب وكان 
اآدم  التجاين  العميد  و�سبقه  درا�سية  دورة  يف  للقاهرة  يذهب  اأن  املفرت�س 
الطاهر يف الذهاب اإليها وكان عليه اأن يلحق به ويف هذا مربر حل�سور عمر 
�سريعة  زيارة  العامة  القيادة  وزار  �سبهة  يثري ذلك  اأن  دون  للخرطوم  ح�سن 
اأبلغهم فيها اأنه ب�سدد الذهاب للقاهرة. ويف اخلرطوم اأعد له لقاء مع دكتور 
احلركة  ل�سيخ  وحتيته  مقابلته  عند  واأدب  ولء  يف  وانحنى  الرتابي  ح�سن 
اأخربوا  ناء  مكان  ويف  واآخرين  عثمان  علي  ومعهم  معًا  وخرجا  ال�سالمية 
الب�سري باأن كل �سئ قد اأعد بدقة وعليه قراءة البيان الأول الذي �سي�سجل يف 
اأحد مكاتب منظمة الدعوة ال�سالمية وعليه اأن يكون متواجدًا مبنزلهم بحي 
كوبر طيلة ليلة اخلمي�س ويتحرك منه �سوب القيادة العامة للقوات امل�سلحة يف 
مرتب  �سئ  وكل  اجلمعة  يوم  �سبيحة  من  الأولى  ال�ساعات  من  حمدد  وقت 
مقره  وهو  العام  القائد  ملكتب  الدخول  حتى  وي�سحبه  ي�ستقبله  من  و�سيجد 
اجلديد )واملق�سود مبن ي�ستقبله عند مدخل القيادة هو املقدم وقتئذ بكري 
ح�سن �سالح( ومت تنفيذ كل �سئ كما خطط له وحلر�س التنظيم اأر�سل اأحد 



19 امل�شري الب�شري فـي حمكمة الت�أريخ
من حي كوبر الى �شجن كوبر

اأع�سائه امللتزمني وهو يقود عربة تاك�سي وتابع الب�سري وهو يقود عربته حتى 
تاأخذه   ومل  م�ستيقظًا  كان  اأنه  يتاأكدوا  اأن  بهذا  واأرادوا  العامة  للقيادة  و�سل 
ولكنه خرج يف  لأيقظوه  املحدد  الزمن  ولو مل يخرج يف  بغتة  النوم  �سنة من 
الوقت املتفق عليه. ويف مقال ن�سرته عن من�سب رئي�س اجلمهورية يف عدد من 
املواقع الليكرتونية وردت فيه املعلومات املذكورة اآنفًا عن النقالب الع�سكري 
لالنقاذ ويبدو اأن امل�سري الب�سري قراأ ما ورد يف املقال واأراد اأن يقلل من دور 
ح�سر  عندما  اأنه  وذكر  لنف�سه  الف�سل  جل  وين�سب  النقالب  يف  التنظيم 
للخرطوم وجد اأن املكلفني باملتابعة كانوا مرتددين يف التنفيذ واأرادوا تاأجيله 
�ستكون  النقالب  جناح  ن�سبة  اأن  قوله  حد  على  الع�سكرية  بخربته  واأدرك 
ع�سرة يف املائة فقط ولكنه مع ذلك اأ�سر على التنفيذ لي�سبق البعثيني الذين 
العامة يف  القيادة  و�سل  اأنه عندما  وذكر  انقالبهم،  تنفيذ  و�سك  كانوا على 
بعد  على  انتظاره  يف  �سالح  ح�سن  بكري  املقدم  وجد  اجلمعة  يوم  �سبيحة 
م�سافة من القيادة العامة وتوكل على اهلل ودخل القيادة معه وحل�سن حظه 
وجد اأن ال�سابط املكلف بتاأمني القيادة يف تلك الليلة هو الرائد حمجوب كجو 
الذي اأح�سن ا�ستقباله ل�سابق معرفته به ومل يعرت�سه حتى دخل مكتب القائد 
العام مع املقدم بكري. وينفي عدد من امل�سرتكني هذه الرواية اإذ ان التنفيذ 
ل ميكن اأن يتم بهذه الع�سوائية مع ترك ماآلت الأمور لل�سدفة ويوؤكدون اأن 
الرائد حمجوب عمر كجو كان موجودًا بالقيادة يف تلك الليلة وهو من اأكفاأ 
الع�سكريني من الدفعة 29 ومن زمالئه الفريق اأول دكتور كمال عبد املعروف 
رئي�س هيئة الأركان ال�سابق واأن كل �سئ كان مرتبًا بدقة من قبل التنظيم قبل 
فرتة كافيةـ  وكان دور املقدم بكري يف القيادة العامة يف تلك الليلة هو احلا�سم 
وكان لعالقاته بالعاملني يف تلك الليلة دور كبري يف الدخول ملكتب القائد العام 
ب�سهولة وي�سر، وقبل تنفيذ النقالب تعهدت قيادة التنظيم للعميد عمر ح�سن 
باأن يكون على راأ�س الدولة وال�سلطة ملدة ع�سرة اأعوام ل ينازعه فيها اأحد ثم 
واأبهة  ال�سيادية  الرمزية  بكل  الع�سر  ال�سنوات  هذه  يف  احتفاظه  مع  يتنازل 
وتعليمات  قرارات  كل  بتنفيذ  ملتزمًا  يكون  اأن  �سريطة  ومظاهرها  ال�سلطة 
واأوامر التنظيم الذي هو ع�سو فيه، وعليه ال�سرتاك يف اجتماعاته والتوقيع 
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تخ�سع  التي  الر�سمية  الدولة  قنوات  عرب  جاهزة  تاأتيه  التي  القرارات  على 
لقرارات التنظيم عرب ممثليه العاملني اأو املزروعني يف تلك الأجهزة ووافق 
على �سروطهم وطالبوه باأداء الق�سم اأمامهم وفعل ولذلك ظل دكتور الرتابي 
بعد املفا�سلة يتحدث مبرارة عن اخليانة ونق�س العهود واملواثيق وعدم الوفاء 

بها على حد تعبريه.
وبعد دخول العميد عمر ح�سن مكتب القائد العام اأ�سبح تلقائيًا بعد اإعالن 
ترفيعه  ومت  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  هو  بيانه  واإذاعة  النقالب  جناح 
نفذ  الذي  الع�سكري  النقالب  واإن  فريق...  لرتبة  اليوم  نف�س  يف  وت�سعيده 
وجنح يف الثالثني من يونيو عام 1989م �سبقته جهود كبرية وبداأ القائمون 
والتفكري  والعطاء  والعرق  والبذل  باجلهد  وبنوه  ال�سفر  من  التنظيم  على 
وجمعوا  واملعتقالت  ال�سجون  ودخلوا  وال�سفر  وال�سهر  والتنفيذ  والتدبري 
الأموال ب�ستى ال�سبل وارتكزوا على قاعدة تنظيمية واإعالمية ومالية ول ميكن 
يف نهاية املطاف اأن يقطف الثمرة فرد واحد اأتى من املجهول ومل ي�ساركهم يف 
ك�سبهم )واخليل جتقلب وال�سكر حلماد( وبني ليلة و�سحاها يتقدمهم ويكون 
يكون  اأن  تقت�سي  ال�سرورة  اأن  ولقى كومو( وهم يدركون  نومو  قد )قام من 
على راأ�س الدولة ع�سكري لأن ما مت حدث بانقالب ع�سكري ولذلك تركوه منذ 
اليوم الأول يركب على الفر�س ولكنهم اأم�سكوا بلجام ومقود الفر�س ليحددوا 

خط �سريه ويوجهوه ويقودوا م�سريته.
ويف اليوم الثاين لالنقالب خاطب العميد الذي اأ�سبح الفريق عمر ح�سن 
امل�ضلحة  القوات  وجنود  �ضف  و�ضباط  �ضباط   من  كبريًا  عددًا  �ضم  جتمعًا 
ال�سهر  ويف  واملالطفات.  امللح  بع�س  حديثه  وتخللت  واإبانة  بطالقة  وحتدث 
�ساعات  عدة  ا�ستغرقت  للقاهرة  �سريعة  زيارة  الب�سري  �سجل  لالإنقاذ  الأول 
ال�سودان  يف  اجلديد  النظام  اأن  م�سر  يف  مبارك  ح�سني  نظام  توهم  وقد 
وا�ستفاد  خمابراتهم  اأوهمتهم  كما  لهم  ومنقادًا  تابعًا  و�سيكون  نظامهم  هو 
اعرتاف  بك�سب  امل�سري  النظام  وقام  اخلدعة  هذه  من  ال�سوداين  النظام 
اأجاب الب�سري  اإقليمي ودويل �سريع للنظام الوليد اجلديد، ويف تلك الزيارة 
على اأ�سئلة قليلة وجهها له بع�س ال�سحفيني وكان واقفًا ويقدم اإحدى رجليه 
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الثغر  با�سم  وكان  مرتني  خفيفة  طرقات  بع�ساه  ظهره  وطرق  الأخرى  على 
وحتدث بهدوء عن العالقات ال�سودانية امل�سرية الأزلية املتجذرة يف اأعماق 
بني  الوحدة  اإن  بل  �سروري  واحلكومتني  ال�سعبني  بني  التكامل  واأن  التاريخ 
لل�سودان  عودته  وبعد  تعبريه.  على حد  الواقع  �سيفر�سه  اأمر حتمي  البلدين 
اأخذ يكرث من مدحه واإ�سادته واإعجابه بالرئي�س جمال عبد النا�سر ويف هذا 
متويه واإ�سارة �سمنية لأن النظام اجلديد يف ال�سودان ل عالقة له بالخوان 
اأيًا كان... ويف اليوم الأول من �سهر يناير عام  امل�سلمني ول باجتاه ا�سالمي 
1990م وبتوجيه ورعاية من الق�سر اجلمهوري اأقيم احتفال كبري اأمام منزل 
الرئي�س اإ�سماعيل الأزهري تكرميًا له وخاطب الفريق الب�سري رئي�س جمل�س 
الثورة احل�سور واأ�ساد بالدور التاريخي الذي قام به الرئي�س الأزهري. ويف 
ال�سنوات الأولى من عمر الإنقاذ اأقامت ال�سلطة احلاكمة احتفاًل جماهرييًا 
اأم دبيكرات تكرميًا للخليفة عبد اهلل وحتدث الفريق الب�سري يف  حا�سدًا يف 
كبرية  كميات  وطبعت  املهدية  للثورة  امتداد  هي  الإنقاذ  اأن  وذكر  الحتفال 
من راتب الإمام املهدي وزعت يف تلك املنا�سبة ويف نهاية الحتفال طلبوا من 
الفريق  الب�سري. ومد  الأيدي ومبايعة  الأن�سار وغريهم رفع  احلا�سرين من 
الزيارات  معهم  يتبادل  وكان  ال�سوفية  الطرق  مع  اجل�سور  ونظامه  الب�سري 
بها  املق�سود  اجل�سور  هذه  وكل  وال�سلفية  ال�سنة  اأن�سار  مع  اجل�سور  ومد 
ال�ستقطاب ال�سيا�سي وتكبري الكوم. واملعروف اأن عهد الإنقاذ الذي كان يعمل 
فيه البع�س ب�سيا�سة فرق ت�سد حدثت فيه �سدامات كثرية ومواجهات عديدة 
بني ال�سوفية وال�سلفية بلغ يف اإحدى املرات درجة الت�سابك بالأيدي يف اإحدى 
ل�سالت دماء، بل حدثت خالفات داخل كثري  املولد ولول لطف اهلل  �ساحات 
من الطرق ال�سوفية يف البيت الواحد الذي يتولى اخلالفة وم�سيخة الطريقة 
اأن�سار ال�سنة وال�سلفية،  اأجنحة داخل  وبذات القدر حدثت خالفات وقامت 
واجتمع الب�سري مرة مع الأ�ستاذ حممد اإبراهيم نقد �سعيًا منه ملد اجل�سور مع 
ال�سيوعيني وا�ستقطابهم )والنظام احلاكم ما عنده ق�سة مرة( ولكن الأ�ستاذ 
نقد املعروف على امل�ستوى ال�سخ�سي باأنه اإن�سان ودود ولطيف املع�سر اعترب 
جمرد  اعتربها  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  ولكن  اجتماعي  لقاء  جمرد  اللقاء 
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)بهلوانيات �سيا�سية من الب�سري(. وحاول نظام الإنقاذ اأن يكون حليفًا للي�سار 
العروبي ل �سيما حزب البعث مت�سامنًا مع �سدام ح�سني اإبان حرب اخلليج 
الثانية بعد الغزو املوؤ�سف والظامل للكويت نا�سني اأياديها البي�ساء. اأما بالن�سبة 
لعدد من الدول العربية النفطية ذات الوزن والثقل املادي واملعنوي فقد وجهت 
لها كثري من ال�ستائم والتجريح على م�سمع من العامل وعند احلاجة املا�سة 
يحدث التودد لها وا�ستعطافها مبد اليد ال�سفلى لها ومد النظام ج�سور الو�سل 
مع ليبيا على عهد القذايف واأعلن اأنه ي�ستهدي بتجربة اللجان الثورية يف ليبيا 
ال�سلة مع  النظام ج�سور  البرتولية. ومد  واملواد  باملال  ي�ستعطفها ملده  وكان 
الرئي�س  وا�ستقبله  لل�سودان  �سهرية  زيارة  رف�سنجاين  الرئي�س  و�سجل  اإيران 
ال�سابق وحكومته ا�ستقباًل حا�سدًا يف مدينة احل�ساحي�سا. و�سرح الأ�ستاذ 
ال�سودان هو  رف�سنجاين يف  الذي وجده  ال�ستقبال احلا�سد  باأن  علي عثمان 
الذي رفع �سعبيته و�ساعده يف الفوز بدورة رئا�سية ثانية. اأما بالن�سبة للدول 
الهتافات )رو�سيا  ورو�سيا وعلت  اأمريكا  يناطح يف  النظام  الكربى فقد كان 
حلظة  يف  الب�سري  قال  املرجتلة  خطبه  اإحدى  ويف  عذابها(  دنا  قد  اأمريكا 
الرئي�س  من  و�سخر  يخ�ساها  ل  واأنه  حذائه  حتت  اأمريكا  ان  وهياج  غ�سب 
ميكن  الكدي�س  جلد  لأن  كدي�س  ي�سلموه  لن  اإنهم  وقال  البن  بو�س  الأمريكي 
العراقيني  به احد  الذي رمى  للحذاء  اإ�سارة �سافرة  اأن ي�سنع منه حذاء يف 
الرئي�س بو�س البن. ويف ال�سيا�سة اخلارجية اأخذ كل من �ساء اأن يتحدث كما 
وزيرًا  كان  عندما  باأنه  اأبو�سالح  �سليمان  ح�سني  دكتور  مولنا  و�سرح  ي�ساء 
للخارجية كان يفاجاأ بقرارات كثرية ت�سدر من وراء ظهره واأن ت�سريحات 
ع�سوائية عديدة اأحدثت اأزمات خارجية. ويف ال�سنوات الأخرية ظهر لل�سطح 
ما عرف بالدبلوما�سية الرئا�سية مع تكليف اآخرين من خارج وزارة اخلارجية 
اإزدواجية  هذا  واأحدث  الدول  بع�س  مع  اخلارجية  بالعالقات  تتعلق  مبهام 
وثنائية وتداخل يف الخت�سا�سات بينهم وبني وزارة اخلارجية. واملعروف اأن 
ال�سيا�سة اخلارجية هي �ساأن �سيادي واأن وزارة اخلارجية هي الأداة التنفيذية 
بني  الأزمة  حيال  اخلارجية  ال�سيا�سة  وتذبذبت  ال�سيا�سات.  تلك  تنفذ  التي 
الإيراين.  الرتكي  القطري  واملحور  امل�سري  الأماراتي  ال�سعودي  املحور 
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امل�سارف  النقدية يف  ال�سيولة  و�سح  والوقود  اأزمات حادة يف اخلبز  وحدثت 
واخت�سا�سات  ال�سودان  بنك  مهام  يف  الرئا�سي  التدخل  ب�سبب  وال�سرافات 
النظام  و�ساق  مبهمة.  اأ�سرار  اكتنفتها  غام�سة  اأحداث  ووقعت  املحافظ 
ذرعًا بالأزمات التي ف�سل يف اإيجاد حلول لتجاوزها واأخذ يلوم الدول العربية 
ال�سقيقة الغنية لأنها مل تقف معه يف وقت الأزمات وال�سيق وعلى ا�ستحياء رد 
امل�سوؤولون يف تلك الدول باأنهم قدموا دعمًا ماليًا ملياريًا ودولريًا هائاًل اإبان 
تفاقم الأزمات وف�سلوا ما دفعوه بالأرقام والتواريخ التي قدمت فيها اأما اإذا 
ذهبت هذه الأموال الطائلة لوزارة املالية ولبنك ال�سودان اأو مل تذهب و�سلت 
لأنه  عليه  تالم  ول  يعنيها  ل  �ساأن  هذا  فاإن  اأخري  وجيوب  خلزائن  طريقها 
لي�س من اخت�سا�سها. واأن الدبلوما�سيني الذين عملوا يف املهنة من عتباتها 
لأن  بال�سكوى  يجاأرون  ظلوا  تراكمية  خربات  واكت�سبوا  فيها  وتدرجوا  الأولى 
وزارة اخلارجية وميدان الدبلوما�سية اأخذ يلجه بطريقة ع�سوائية غرباء عليه 
ب�سبب التعيينات ال�سيا�سية لإيجاد معاجلات وبدائل وظيفية للفاقد الد�ستوري 
ال�سيا�سة اخلارجية من امل�سائل والركائز  اإبعادهم. واأن  اأو  بغر�س تكرميهم 
ال�سيادية الوطنية العليا وترتبط مب�سالح ال�سودان الداخلية واقت�ساده واأمنه 

القومي وحتتاج ملعاجلات بنيوية جذرية لتقوميها وا�سالح اعوجاجها.
ك�سوفات  ووافق ومل يعرت�س على  التنظيم  التزاماته مع  الب�سري كل  ونفذ 
الإعفاء لل�سالح العام من اخلدمة املدنية ومن كافة القوات النظامية و�سملت 
هذه الك�سوفات اأعدادًا كبرية من الذين فقدوا وظائفهم ورتبهم. ووافق اأي�سًا 
على عمليات الحالل والإبدال باإبعاد عدد من ذوي اخلربات واملوؤهالت ليحل 
حملهم اأهل الثقة وعني عددًا منهم تعيينًا �سيا�سيًا يف وظائف يف اخلدمة املدنية 
واأعيد كثري من املغرتبني املنتمني للتنظيم من اخلارج وا�ستوعبوا يف وظائف 
اأنتدب من اجلامعة  اأنه  ا�ستثنائية جمزية وذكر يل حامل دكتوراه  بعقودات 
التي كان يعمل بها وعني مديرًا لهيئة حتتاج لقدراته وموؤهالته مبرتب قدره 
ت�سعة اآلف جنيه واأدرك يف وقت لحق بعد اإنهاء انتدابه وعودته جلامعته اأن 
مديرين اآخرين عينوا يف هيئات واإدارات تتبع لذات الوزارة مت التعاقد مع كل 
منهم براتب قدره خم�سة وع�سرين األف جنيه مع امتيازات اأخرى رغم اأنهم 
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اأقل منه تاأهياًل وخربة، وهذا جمرد مثال حلالت اأخرى كثرية ل حت�سى على 
امل�ستوى الإحتادي وامل�ستويات الولئية، وقد حدثت خلخلة يف اخلدمة املدنية 
و�سعفت مبثل هذه املمار�سات وا�ستنادًا على التنظيم يحدث كثريًا اأن يتطاول 
املروؤو�س على الرئي�س يف ظل وجود خاليا تنظيمية للمراقبة وتدبيج التقارير 
بقيام  موؤ�سفًا  حدًا  التطاول  بلغ  بل  التنظيم  يف  الأعلى  للم�ستويات  ورفعها 
بع�س الطلبة يف خالياهم التنظيمية بتدبيج تقارير �سرية عن بع�س املعلمني 
واألغيت  اأ�سعفت  اأ�سف  وبكل  املعار�سني.  من  اأنهم  يف  التنظيم  ي�سك  الذين 
امل�سوؤولة  كانت  التي  امليكانيكي  النقل  م�سلحة  مثل  مهمة  حكومية  م�سالح 
حدثت  دورها  اإلغاء  وبعد  �سارمة  �سوابط  وفق  احلكومية  العربات  كل  عن 
فو�ضى وف�ضاد وعدم ان�ضباط يف هذا املجال احليوي وبذات الطريقة اأ�ضعفت 
التعاونية  احلركة  وا�سعفت  وهم�ست  واملهمات.  املخازن  م�سلحة  واألغيت 
بتوفريها  املعي�سة  اأعباء  ت�ساهم يف تخفيف  التي كانت  التعاونية  واجلمعيات 
للمواد ال�سرورية باأ�سعار مريحة وت�ساهم يف كبح جماح اجل�سعني يف ال�سوق 
الأ�سود وا�سعفت وهم�ست اجلمعيات التعاونية وحوربت حتى ا�سحت بال اأثر 
وال�سبب يف ذلك �سعي التنظيم لتقوية �سركات الأمن الغذائي لتكون بدياًل لها 
ت�سرروا  الذين  املواطنون  ي�ستفد منها  قلة ومل  تفيد  ال�سركات  اأن هذه  رغم 
اللجان  عرب  التموينية  املواد  توزيع  اإيقاف  مت  وكذلك  وتوقفها  اإ�سعافها  من 
ال�سعبية بدعوى اأن �سيا�سة حترير الأ�سعار تقت�سي ذلك. وتو�سع ال�سيا�سات 
والحتادات  الروابط  تدار  كما  املرتفة  ال�سالونات  يف  اأحيانًا  المور  وتدار 
الطالبية واأركان النقا�س وبع�سهم تن�سب اهتماماتهم يف امل�سائل الد�ستورية 
والهتمامات الفكرية واهتمامهم اأقل بامل�سائل الإنتاجية والقت�سادية وت�سدر 
منهم موجهات وقرارات مبنية على م�سائل مزاجية وتراكمات نف�سية �سالبة 
املناقل  وامتداد  اجلزيرة  م�سروع  على  املثال  �سبيل  على  معاولهم  ويعملون 
وهو اأكرب م�سروع مروي يف ال�سودان ويف اأفريقيا ويهم�س بع�س مرتفيهم باأن 
مثل هذه الأ�سنام يجب اأن تك�سر دون اأن تكون لهم بدائل مدرو�سة اأو خطط 

مو�سوعة، وما اأوردته من اأمثلة ميثل قليل من كثري وغي�س من في�س.
ووافق الب�سري ومل يعرت�س على اخل�سخ�سة وقد بيعت موؤ�س�سات وم�ساريع 
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على  ومعلنة  من�سورة  عطاءات  وبال  بخ�سة  باأ�سعار  حكومية  وم�سانع  مهمة 
خ�سخ�سته  مت  ما  مبيعات  قيمة  من  معتربًا  جزًء  اأن  كثري  هم�س  ودار  املالأ 
يف تلك املرحلة الباكرة من عمر الإنقاذ قد حول ملال التنظيم وكانت الأمانة 
واملوؤ�سف  للدولة  العامة  للخزينة  كله  يورد  اأن  تقت�سي  الخالقية  وامل�سوؤولية 
اأموال  اإذ كانت  العام  املال  الكاملة على  الهيمنة  لها  تعد  املالية مل  اأن وزارة 
والعفاءات  الت�سهيالت  للتمكني جتد  قيام ميزانية �سخمة  كثرية جتنب مع 
املراجع  ديوان  ملراجعة  تخ�سع  ول  عديدة  �سخمة  ايرادات  م�سادر  ولها 
من  كبرية  اأعدادًا  ت�سم  عديدة  مب�سميات  كثرية  منظمات  وتوجد  العام. 
وكلها ت�سرف وتر�سع من ثدي  التنظيمي  للعمل  املفرغة  التنظيمية  الكوادر 
ولهم  م�سد�سات  ويخفون  يحملون  هوؤلء  من  الكثريين  اأن  والغريب  الدولة، 
اأمني  اأمن وخمابرات ر�سمي ولكن هناك متدد  اأمنية. ويوجد جهاز  �سفات 
القاعدة  من  هرمي  تدرج  يف  التنظيم  يف  املعلومات  مكاتب  عرب  اخطبوطي 
الأمن  م�سمى  حتت  كلها  وتندرج  اإليها  امل�سار  للمنظمات  بال�سافة  للقمة 
ال�سعبي الذي ا�ستنزف اأمواًل طائلة خ�سمًا على التنمية واخلدمات ومعي�سة 
وال�سعبي  الر�سمي  ب�سقيه  الأمن  لعب  وقد  ال�سرورية،  املواطنني  واحتياجات 
الجهزة  تلك  وت�سم  عامًا  لثالثني  ال�سابق  النظام  ا�ستمرار  يف  كبريًا  دورًا 
املعلومات  ر�سد  مهامهم  ومن  املجالت  خمتلف  يف  متخ�س�سني  الر�سمية 
اأي�سًا كوادر خم�س�سة للبط�س والتعذيب وما ت�سمى ببيوت  وحتليلها وتوجد 
ال�سباح كانت يف اأوائل عهد الأنقاذ حقيقة ومور�ست فيها ممار�سات جمافية 
للقيم الدينية ال�سمحة والأعراف وفيها انتهاك حلقوق الإن�سان. ولأن النظام 
كان يركزعلى تاأمني ال�سلطة وتثبيت كرا�سيها كان ي�سرف ب�سخاء فائ�س على 
الجهزة الأمنية الر�سمية وعلى الأجهزة الأمنية غري الر�سمية بتوفري احلياة 
الفارهة  املركبة  اإغتناء  له  اأو�ساعهم ومنهم من هيئ  وتفاوتت  لهم  الرغدة 
كبرية  اأعدادًا  التنظيم  ا�ستقطب  عليه  يح�سد  وبدهاء  ال�ساهقة.  والبناية 
املجال  لهم  وفتح  ب�سخاء  عليهم  واأغدق  التنظيم  خارج  من  النتهازيني  من 
عن  يدافعون  اأنهم  وي�سمن  مطيعون  اأنهم  يدرك  وهو  م�ساحلهم  خلدمة 
النظام با�ستماتة لأن يف بقائه ا�ستمرار وحفاظ على م�ساحلهم وقد يغ�س 
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النظام الطرف عن جتاوزات واأخطاء وممار�سات بع�سهم الرديئة لدراكه اأن 
هوؤلء ي�سبحون طوع بنانه لأن عيونهم مك�سورة واأل�سنتهم مقطوعة. وبع�س 
مواقعهم  وي�ستغلون  والغرور  بالزهو  ممتلئني  كانوا  اأعمارهم  بحكم  ال�سباب 
املثال  �سبيل  واأذكر على  والتعايل عليهم  الآخرين  والت�سلط على  البتزاز  يف 
كل  اأنظار  لفت  ولكنه  به عالقة  ولي�ست يل  ا�سمه  اأعرف  ل  �سغريًا  �سابًا  اأن 
نزل  اأن  بعد  لأنه  ال�سجرة  �سوق  يف  املعار�س  باأحد  �سنوات  قبل  احلا�سرين 
من عربته الفارهة وجل�س اأخذ يتبجح بال�سلطة وحتدث مع من هو اأكرب منه 
بطريقة فيها كثري من ال�سلف وقلة الأدب وال�سفاقة وا�ستاء اجلميع من هذا 
الت�سرف واأخربهم اأحد الذين يعرفونه اأنه ينحدر من اأ�سرة فقرية ويدعي 
اأنه من اأبناء النظام املدللني ويعمل مبنظمة ا�سمها منظمة دمغة اجلريح اأو 
وكان اهلل يف عون  يعمل يف جمال اجلباية!!  كان  ولعله  القبيل  �سئ من هذا 
اجلرحى. وتقت�سي الأمانة وب�سهادة اجلميع العرتاف باأن النظام كان ي�سم 
باخال�س  الوطن  الذين خدموا  الأخيار  الأطهار  ال�سرفاء  من  كبرية  اأعدادًا 
وجترد يف �ستى املجالت وخمتلف التخ�س�سات وعلى كافة امل�ستويات القيادية 
والو�سيطة والقاعدية ومنهم اأغنياء اأثروا بعرق اجلبني وكد اليمني وبالتفكري 
منفقني  وكانوا  عملهم  جمالت  يف  اكت�سبوها  التي  والثقة  واجلدية  والتدبري 

على املحتاجني وم�ساهمني ب�سخاء يف اخلدمات العامة.
وكان الب�سري باإبانته وطالقة ل�سانه يلب�س لكل حالة لب�سها وفقًا ملا يقت�سيه 
ويطلق  وثائرًا  غا�سبًا  يكون  واأحيانًا  ولطف  بهدوء  يتحدث  واأحيانًا  املقام 
الر�سائل  لأن  عنه  را�سيًا  التنظيم  يكون  الحوال  كل  ويف  العنان  لل�سانه 
مولنا  اأن  ذلك  على  الأمثلة  ومن  غر�سها.  توؤدي  حينها  يف  يوجهها  التي 
الحتادي  احلزب  وزعيم  املعار�س  التجمع  رئي�س  املريغني  عثمان  حممد 
الدميقراطي ومر�سد اخلتمية ا�ستلم مفاتيح ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سودانية 
خطابًا  واألقى  متوترة  الريرتية  ال�سودانية  العالقات  كانت  عندما  با�سمرا 
وجه فيه ر�سالة �سفهية مبا�سرة للب�سري وقال له بالن�س )�سلم مفاتيح البلد 
الب�سري  عليه  ورد  بت�سلم(  وما  البلد  مفاتيح  )�سلم  اأخرى  رواية  ويف  ت�سلم( 
ال�سيد  اأرا�سي  فيه م�سادرة  اأعلن  رئا�سى  بقرار  اآخر  ل�سبب  اأو  ال�سبب  لهذا 
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املواطنني ومل يكتف با�سدار مر�سوم رئا�سي  املريغني بك�سال وتوزيعها على 
لينفذ ولكنه ذهب بنف�سه لك�سال ويف لقاء جماهريي كبري األقى خطابًا اأكرث 
فيه من ال�سخرية والتنكيت، وحتدث عن مر�سد اخلتمية بطريقة غري لئقة 
م�سادرة  واأعلن  جمردًا  عثمان  حممد  ا�سمه  يذكر  وكان  �ساخرة  وبعبارات 
كانت  تلك  خطبه  اأن  والغريب  املواطنني،  على  وتوزيعها  ك�سال  يف  اأرا�سيه 
حتملها الرياح وين�ساها هو وامل�ستمعون يف حلظتها بدليل اأنه يعود بعد حني 
ملد اجل�سور معهم من اأجل الك�سب ال�سيا�سي وكاأن �سيئًا مل يكن ويوؤدي �سالة 
العيد اأحيانًا مب�سجد احل�سيب الن�سيب ال�سيد علي املريغني باخلرطوم بحري 
اأو يوؤدي �سالد اجلمعة اأحيانًا يف م�سجد احل�سراب ب�سمبات وهذا يوؤكد اأن 
مثل تلك اخلطب العنيفة اأملتها غ�سبة وحالة مزاجية ولكني كمواطن عادي 
كانت تهزين بع�س نرتاته �سد ال�ستعمار وامل�ستعمرين امل�ستبدين الذين اأبدوا 

كثريًا من العنجهية وال�سلف يف تعاملهم مع ال�سودان.
والتماهي  احلواجز  اإزالة  يف  كبريًا  دورًا  لعب  الب�سري  اإن  القول  وخال�سة 
�سيخ  فاإن  ولذلك  �سيامية  وتواأمة  اندماجية  وحدة  يف  والتنظيم  الدولة  بني 
احلركة ال�سالمية وعراب النظام وقتئذ دكتور ح�سن الرتابي اأ�ساد بالب�سري 
وقال عنه: )اإنه هدية ال�سماء لالإنقاذ( وو�سفته املراأة املحرتمة اإبنة الأكرمني 
التعامل مع  باأن  اأجرى معها  الف�سلى و�سال املهدي يف لقاء �سحفي  ال�سيدة 
الل�سيقني  املقربني  بع�س  اأن  ح�سن  �سيخ  ذكر  املفا�سلة  وبعد  �سهل.  الب�سري 
بالب�سري و�سواعده بعد املفا�سلة كانوا قبلها يكيدون له عنده ويقللون من �ساأنه 
لأن  التنظيم  عن  بالنابة  اجلماهريية  اللقاءات  يف  مبايعته  بعدم  ويطالبون 
نف�سه  لتلميع  ي�ستغلها  كثريًا  وماًل  كبريًا  جهدًا  يبذلون  التي  التجمعات  هذه 
ورمبا يطغى عليهم لحقًا )واخليل جتقلب وال�سكر حلماد( وذكر �سيخ ح�سن 

اأنه كان يزجرهم ويدافع عنه.
وكان الب�سري متثياًل ل �سدقًا كما اأثبتت الأيام يبدي يف الظاهر اأنه زاهد 
يف ال�سلطة. ويف لقاء مذاع ذكر اأن اأربعة اأعوام يف احلكم تكفي ليتيح الفر�سة 
لغريه وهو ع�سو ملتزم يف التنظيم كما ذكر وجندي ميكن ان يوؤدي اأي دور 
رئي�س  ملوقع  الرت�سيح  باب  فتح  وقبل  بها.  يكلف  ثغرة  اأية  وي�سد  اإليه  يعهد 
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اجلمهورية يف عام 1996 �سئل يف موؤمتر �سحفي هل �سري�سح نف�سه؟ فاأجاب 
بهدوء وكلمات مقت�سبة اإن هذا اأمر يقرره التنظيم وهو جزء من جماعة يلتزم 
النتخابات  نتائج  ظهور  وبعد  التنظيم.  ير�سحه  من  مع  و�سيقف  تقرره  مبا 
الرئا�سية والربملانية اأعلن فوز الفريق عمر الب�سري مبن�سب رئي�س اجلمهورية. 
وعقد املجل�س الوطني جل�سته الجرائية الأولى ور�سح الأ�ستاذ حممد الأمني 
ذهب  الربملاين  العرف  وبحكم  املجل�س  لرئا�سة  الرتابي  ح�سن  دكتور  خليفة 
كان  الذي  للمكتب  �سنًا  املجل�س  اأع�ساء  اأكرب  اخلليفة  داوؤود  حممد  الأ�ستاذ 
وجل�س يف  القاعة  معه  ودخل  و�سحبه  املنتخب  رئي�س اجلمهورية  فيه  ينتظر 
املن�سة الرئي�سية ليوؤدي الق�سم اأمام رئي�س واأع�ساء املجل�س الوطني والتفت 
نحوه �سيخ ح�سن رئي�س املجل�س وقال ب�سئ ل يخلو من ال�ستخفاف وهو يهز 
اأقدم لكم الع�سو اجلال�س عن مييني ليوؤدي الق�سم رئي�سًا للجمهورية  كتفيه 
اأن  للدورة الرئا�سية التي تنتهي يف عام 2001م، واأراد دكتور الرتابي بذلك 
لئال  فاز  الذي  هو  ودعمه  ر�سحه  الذي  التنظيم  واأن  ع�سو  الب�سري  اأن  يوؤكد 
ين�سب الفوز لفرد وجرت حماولت كثرية قبل اإجراء النتخابات ليخلع الب�سري 
بذته الع�سكرية ويتخلى عن رتبته ويتقاعد عن العمل بالقوات امل�سلحة وي�سبح 
مدنيًا ولكنه رف�س وهذا هو ال�سئ الذي رف�سه بعناد. ومن جانبهم مل يكن 
هذا اأمرًا لكنه كان رجاًء مل ي�ستجب له لأنه اأراد اأن يتقوى بالقوات امل�سلحة 
لت�سبح له ظهرًا حاميًا ملن�سبه الرئا�سي. وزاد الطني بلة اأن الرئي�س امل�سري 
وبني  بينه  فتنة  ويحدث  الب�سري  �سدر  يوغر  اأن  اأراد  مبارك  ح�سني  الأ�سبق 
�سيخه وقال ب�سخرية اإن الب�سري ما هو اإل �سكرتري للرتابي!! وكان الب�سري يف 
ال�سنوات الأولى من ت�سعينيات القرن املا�سي يعقد لقاءات اأ�سبوعية مع روؤ�ساء 
حترير ومديري الجهزة الإعالمية وكان رئي�س حترير �سحيفة يومية يغيب 
عن ح�سور هذه اجلل�سات ول يوليها اهتمامه وكان يف ذلك الوقت من اأبناء 
�سيخ ح�سن املدللني الل�سيقني به قبل اأن يبتعد عنه وي�سري من مناوئيه ويرى 
وزير  يكون  اأن  اأكرث من غريه يف  اأحقيته  يرى  لأنه  �سيخه  اأنه جافى  البع�س 
الرتابي مل  دكتور  ان  اآخر رغم  رفيع  د�ستوري  موقع  اأي  اأو  والإعالم  الثقافة 
�سبدرات  الأ�ستاذ  واأبدى  وغريها  بالتعيينات  املتعلقة  بالتفا�سيل  معنيًا  يكن 
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هل  وت�ساءل  الب�سري  بلقاءات  ال�سحفي  ذلك  ل�ستهانة  تعجبه  العالم  وزير 
اأحد العاملني  اأرفع منه قدرًا واأقدم منه يف التنظيم؟ وذكر  يري هذا نف�سه 
اأن اأحد النقاذيني النافذين �سغل عدة  يف مكتب �سكرتارية الرئي�س ال�سابق 
مواقع وتولى عدة ملفات مهمة يف الع�سرية الأولى وكان ل�سيق ال�سلة ب�سيخ 
وانتظره  الب�سري  مع  حمدد  زمن  له  حدد  موعد  له  وكان  ال�سالمية  احلركة 
الرئي�س ال�سابق ولكنه مل يح�سر ملقابلته اإل بعد �ساعتني وهذا يدل على عدم 
الكرتاث ومل يغ�سب الب�سري رغم اأنه ب�سر مثل الآخرين يغ�سب وينفعل اأحيانًا 
ويف تلك الع�سرية كان يف فرتات متباعدة يعتكف اأحيانًا يف بيته ليوم اأو يومني 
عندما ي�ستبد به الغ�سب لتعامل البع�س معه كاأنه جمرد موظف كبري بدرجة 
رئي�س جمهورية ولكنه كان يتحامل على نف�سه ويتم�سكن حتى يتمكن. وذكر 
ال�سحفي املعروف الأ�ستاذ كمال ح�سن بخيت اأنه �سجل زيارة خا�سة لقريبه 
عمر الب�سري يف الع�سرية الأولى من عمر الإنقاذ ووجده يجل�س مبفرده وينفث 
دخان �سيجارة كان مي�سك بها بني اأ�سابعه واأح�س باحلرج وذكر له اأنه اأقلع 
واأوقات متباعدة  اإل يف مرات قليلة  واأ�سبح ل يدخن  بالتدريج  التدخني  عن 
وعزم على الإقالع عنه نهائيًا وبطريقته العفوية قال له كمال: )اجلماعة ديل 
ما يجعلوك جمرد واجهة لهم ملرحلة معينة ثم يبعدوك بنف�س الطريقة التي 
اأبعد بها حممد جنيب يف م�سر وذكر اأن الب�سري �سحك وقال له اأ�سرب وانتظر 
يا كمال وقيادات اجلماعة ديل كلهم اأجعلهم ليك مثل حممد جنيب( و�سدق 
اإذ حدثت املفا�سلة الأولى والتي اعقبتها املفا�سلة الثانية الناعمة يف دي�سمرب 

عام 2013م مع اعفاءات كثرية �سابقة ولحقة لها.
وثبت اأن الب�سري كان ميقت اأية مناف�سة اأو مناف�سني وكان ال�سهيد امل�سري 
الزبري حممد �سالح ابن دفعته عند التخرج يف الكلية احلربية ونائبه الأول 
حماولت  كل  وحزم  اإباء  يف  ورف�س  له  املخل�سني  من  اجلمهورية  رئا�سة  يف 
ح�سني مبارك املاكرة لينقلب على الب�سري ويحل حمله ورف�س اأن يكون جمرد 
تابع حل�سني مبارك ونظامه. وكان امل�سري الزبري م�سرفًا وم�سوؤوًل عن ديوان 
احلكم الإحتادي التابع لرئا�سة اجلمهورية وكان الولة يتبعون للديوان ولذلك 
كان امل�سري الزبري على �سلة وثيقة بالولة والوليات وكان يقوم بجولت وا�سعة 
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بلغته  احلا�سدة  اجلماهري  يخاطب  وكان  وبرًا  جوًا  مت�سلة  زيارات  وي�سجل 
الب�سيطة واأحاديثه التي تنفذ للقلوب ولذلك وجد حمبة و�سعبية كا�سحة و�سط 
احلزن  كان  اإذ  وفاته  عند  املحبة  هذه  وجتلت  وب�ساطته  ل�سدقه  اجلماهري 
عليه عامًا. وقبل وفاته ت�سربت يف جمال�س الأن�س ال�سيا�سي اأحاديث عن رغبة 
الب�سري يف اإعفاء الزبري من ال�سراف على ديوان احلكم الحتادي ويف هذا 
واللتقاء  القطر  اأرجاء  يف  الوا�سعة  حتركاته  من  واحلد  ل�سلطاته  تقلي�س 
ب�سدق  الب�سري  رثاه  الزبري  ا�ست�سهاد  وعقب  وقياداتهم.  باملواطنني  املبا�سر 
يف الكلمة التي األقاها يف الليلة اخلتامية للماأمت ولكنه قبل ذلك ارجتل كلمة 
باأنه عندما  وذكر  اح�سار جثمانه  وقبل  الزبري  ا�ست�سهاد  اإعالن  فور  اأذيعت 
وجولت  رحالت  عن  طلبها  وتقارير  ملفات  يف  يقلب  كان  با�ست�سهاده  علم 
الزبري يف الوليات وكان يود اأن يحد من هذه التحركات ويريحه من جولته 
اأنه فعاًل كان ب�سدد اإ�سدار قرار باعفائه من ال�سراف  الكثرية وهذا يوؤكد 
على ديوان احلكم الحتادي وكان امل�سري الزبري اآنئذ يف اخلام�سة واخلم�سني 
ي�سكو من ن�سب  يكن  العمل ومل  وقوته واخال�سه يف  فتوته  بكامل  من عمره 
وتعب يف تلك الزيارات التي رفعت �سعبيته واأك�سبته حب وتقدير ال�سعب واأدت 
ل�سئ من الغرية .. يف منت�سف عام 1992م ذهب امل�سري الزبري لأم دبيكرات 
ومعه العميد �سليمان حممد �سليمان حاكم القليم الأو�سط للتمهيد لالحتفال 
الكبري الذي قرروا اقامته لتكرمي اخلليفة عبد اهلل وبثت الذاعة خطابيهما 
وحتدثا حديثًا طيبًا عن كتابي )ملحات من حياة وثورة ومدائح عبد القادر ود 
حبوبة( وحتدثا عن جمهوداتي وم�ساهماتي املتوا�سعة حديثًا طيبًا باأكرث مما 
امل�سري  وتعهد  كتاب مماثل عن اخلليفة عبد اهلل  اإعداد  ا�ستحق وطلبا مني 
الزبري بطباعته وكان بني يدي بحث اأعددته �سلفًا ون�سر بال�سحف يف ملحق 
خا�س مبنا�سبة تكرمي اخلليفة عبد اهلل ومل ت�سعدين الظروف بلقاء امل�سري 
ماأمت  يف  منه  اأمتار  بعد  على  اأجل�س  كنت  ب�سهرين  وفاته  قبل  ولكن  الزبري 
باخلرطوم بحري وعندما وقف وهم باملغادرة ترددت هل احلق به قرب عربته 
لتحيته اأم ان هذا ت�سرف غري لئق وتوكلت على اهلل �سبحانه وتعالى وحلقت 
به وقدمت له نف�سي فالن الفالين وحياين حتية حارة بالأح�سان واأ�سمعني 
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كلمات طيبة اأخجلت توا�سعي وطلب مني اأن اأزوره مبنزله زيارة اأخوية بعيدا 
عن الر�سميات لأدرد�س معه على حد تعبريه وكانت تلك اأول واآخر مرة التقيه 
اأنه  واأدركت  باقيًا يف نف�سي  اأثرًا طيبًا �سيطل  العابر  اللقاء  فيها وترك ذلك 
اإن�سان متوا�سع طيب النف�س �سمح الدواخل ويتعامل بتلقائية وفيه وفاء ويحرتم 
ويقدر الآخرين اأكرث من رئي�سه... والفريق اأول بكري ح�سن �سالح كان زميال 
للب�سري يف �سالح املظالت وظل �سديقًا وفيًا له طوال �سنوات النقاذ وكان من 
�سواعده التي يعتمد عليها وهو الذي ا�ستقبله يف ليلة الثالثني من يونيو عام 
1989م ومن الوا�سح اأن الفريق اأول بكري مل يكن يطمح يف املوقع الأول وفاًء 
منه ل�سديق وزميل عمره ولكن بني الفينة والأخرى اأخذ يدور هم�س مفاده اأن 
الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي قد اأبلغ الب�سري ت�سريحًا اأو تلميحا باأنه 
قد ا�ستنفذ اأغرا�سه يف تقدير كثري من القوى القليمية والدولية ويقرتحون 
عليه اأن يتنازل وي�سمنون له عي�سًا هنيئًا مريئًا بق�سر منيف يف اإحدى الدول 
الفريق بكري ح�سن �سالح ويرجح  واأن يخلفه يف رئا�سة اجلمهورية  العربية 
الكثريون اأن املقرتح بخالفة الفريق بكري له هو الذي اأثار غيظه وجعله يتخذ 
اأول بكري ح�سن �سالح من موقع النائب الأول لرئي�س  قراره باعفاء الفريق 

اجلمهورية.
وقبل املفا�سلة كادت الع�سرة اأعوام التي حددها دكتور الرتابي والتننظيم 
للب�سري اأن تنتهي واأخذ دكتور الرتابي يحذر من الف�ساد الذي اأخذ احلديث 
وخفف  النقاذيني  من  كثري  القول  هذا  ير�سي  ومل  وهم�سًا  جهرًا  يكرث  عنه 
دكتور الرتابي ما �سرح به وذكر اأن الف�ساد قد طال ب�سع يف املائة ويخ�سى اأن 
وا�ستقطاب  الدماء  واأخذ يتحدث عن �سرورة جتديد  اأكرث  ينت�سر وي�ستفحل 
يف  وا�ستيعابهم  التنظيم  خارج  من  القدرات  واأهل  الكفاءات  من  عدد  اأكرب 
اأن يفقدوا مواقعهم  اأي�سًا وخ�سى الكثريون منهم  النظام ومل ير�سيهم هذا 
الع�سرة  مذكرة  قدمت  الأجواء  تلك  ويف  واإبدال.  اإحالل  عملية  متت  اإذا 
امت�س  ولكنه  الرتابي  دكتور  بها  وفوجئ  1998م  عام  اأواخر  يف  ال�سهرية 
دعا  اجلل�سة  انتهاء  وبعد  غيظه،  وكظم  املذكرة  على  يعرت�س  ومل  ال�سدمة 
عثمان  اأحمد  الأ�ستاذ  �سرف  على  اأعده  مبنزله  ع�ساء  حل�سور  احلا�سرين 
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املكي الذي ح�سر من اأمريكا. واأدار الب�سري جل�سة جمل�س ال�سورى التي قدمت 
فيها مذكرة الع�سرة وهو يرتدي الزي الع�سكري وعندما طلب منه اأحد اأبناء 
ال�سيخ املقربني اإليه نقطة نظام زجره قائاًل له اإننا نحن الع�سكريني ل نعرف 
مثل هذه الأ�سياء وكان غا�سبًا ويف فرتة ا�سرتاحة ق�سرية ردد بانفعال اأمام 
بع�س احلا�سرين )اأنا ما ممكن اأر�سى يري�سوين ويتي�سوين( وهذا يوؤكد اأنه 
كان يف حالة �سيق من ال�سيطرة والهيمنة التنظيمية التي حتيط به والقب�سة 
علي  الأ�ستاذ  يح�سر  ومل  له  املر�سوم  الدور  حتدد  التي  الفولذية  الرتابية 
عثمان النائب الأول لرئي�س اجلمهورية تلك اجلل�سة حيث كان يف مكان اآخر 
القريبة  الوليات  ولة  اأحد  وكان  ديني  واإن�ساد  مبدائح  وي�ستمتع  ي�سمع  بعيد 
ملقابلة  ويذهب  ال�سورى  جمل�س  اجتماعات  قاعة  من  يخرج  اخلرطوم  من 
الأ�ستاذ علي عثمان ولعله كان يبلغه مبا يدور يف اجلل�سة ويعود لياأتيه بعد فرتة 
بتفا�سيل اأخرى وي�سهد على ذلك �سحفي �ساب كان ي�سحب الوايل وينتطره 
بعربته. واأراد علي عثمان األ ي�سارك ب�سورة مك�سوفة يف تقليل �سلطات دكتور 
اأن  منذ  كثرية  اأف�سال  من  عليه  للرجل  ملا  واإبعاده  لق�سائه  الرتابي متهيدًا 
املواقع  كان طالبًا وف�سله على غريه بدون ر�ساهم وتخطاهم و�سعده لأرفع 
التنظيمية واأ�سبح زعيمًا للمعار�سة يف اجلمعية التاأ�سي�سية ونائبًا له يف موقع 
علي  لالأ�ستاذ  ان  اأحد  ينكر  )ول  القومية  ال�سالمية  للجبهة  العام  الأمني 
عثمان قدراته الذاتية يف التنظيم واخلطابة والإبانة وطالقة الل�سان والعمل 
التنفيذي ويل معه وقفة يف درا�سة تف�سيلية منف�سلة( ولعله اأراد يف املرحلة 
الأولى اأن يتخذ موقفًا و�سطًا لئال يفقد اأحد الطرفني لأنه يطمح ويطمع يف 
اأن يكون خليفة لهما الثنني ويحل حمل الرتابي يف قيادة احلركة ال�سالمية 
هي  له  بالن�سبة  الأ�سعب  واملهمة  اجلمهورية  رئا�سة  يف  الب�سري  حمل  ويحل 
اأما  اق�ساء الرتابي واإذا متت عن طريق غريه فهذا هو الأف�سل بالن�سبة له 
اإق�ساء الب�سري فهو غري م�ستعجل عليه لأنه ميكن اأن يكون يف املوقع الثاين يف 
الدولة وميار�س مهامه كاأنه الرجل الأول يف الدولة با�سرافه وقيادته للجهاز 
�سيادية  ل�سلطات  وممار�سته  كثرية  مبلفات  واإم�ساكه  واحلكومة  التنفيذي 
و�سيا�سية وتنفيذية وتنظيمية واأمنية وت�سريعية وا�سعة وظل ع�سوًا يف املجل�س 
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الوطني يف كل دوراته مع منح الب�سري كل مظاهر ال�سلطة واأبهتها مع اإدارته 
لجتماعات جمل�س الوزراء وقيامه مبهامه الرئا�سية وفق برنامج معد وقيادته 
لغريه من  فيها  والتف�سيلية  اليومية  امل�سائل  يعهد  كان  التي  امل�سلحة  للقوات 
الب�ضري  وجود  على  وغريه  عثمان  علي  اإ�ضرار  وكان  وال�ضباط.  القادة  كبار 
ولء  والع�سكريني مع �سمان  املدنيني  التوازن بني  الغر�س منه احلفاظ على 
اجلي�س بوجود رمز منه على راأ�س الدولة وتنتهي فرتة رئا�سته يف عام 2015م 
على اأكرث تقدير ولكن ثبت اأن الب�سري يطمح يف ال�ستمرار يف احلكم وعدم 
التخلي عنه وميكن اأن يطيح بكل من ت�سول له نف�سه التفكري يف خالفته كما 

حدث بالن�سبة لعلي عثمان نف�سه ونافع وغريهما.
وبعد مذكرة الع�سرة بداأ ال�سد واجلذب بني الطرفني وكنت اأول من و�سف 
يف �سحيفة اأخبار اليوم الغراء ما يدور بني الطرفني باأنه �سراع بني الق�سر 
واملن�سية و�ساع الو�سف بعد ذلك. ومت حل املجل�س الوطني كما هو معروف يف 
الرابع من �سهر رم�سان املعظم بعد اأن طلب الق�سر اإرجاء مناق�سة التعديالت 
دكتور  ولكن  الطرفني  تر�سي  توفيقية  ل�سيغة  الو�سول  حلني  الد�ستورية 
الرتابي رئي�س املجل�س اأ�سر على امل�سي يف تعديلها ورف�س ال�ستجابة لطلب 
الق�سر ورئي�س اجلمهورية الذي فاجاأ الرتابي واجلميع بحل املجل�س الوطني 
الأع�ساء  وبقية  ومنعه  املحلول  املجل�س  رئي�س  و�سد  ومداخله  اأبوابه  واإغالق 
من دخوله يف �سباح اليوم التايل... وعندما عقد املوؤمتر العام حلزب املوؤمتر 
الوطني الذي �سارك فيه اأكرث من ع�سرة الف انتقم دكتور الرتابي من كل من 
ح�سر املوؤمتر من املوقعني على مذكرة الع�سرة و�سقطوا ومل يتم ت�سعيدهم 
لهيئة ال�سورى با�ستثناء دكتور غازي �سالح الدين الذي اأ�سافه دكتور جمذوب 
�سبقت  التي  الليلة  ويف  واليها.  هو  كان  التي  ولية اخلرطوم  لقائمة  اخلليفة 
انعقاد املوؤمتر العام التقى الب�سري بالرتابي مبنزله باملن�سية يف ح�سور اآخرين 
و�سلم عليه يف راأ�سه باعتباره �سيخه كما درج على ذلك يف مرات كثرية �سابقة. 
اأن  اأراد دكتور الرتابي  العام  التايل الذي عقد فيه املوؤمتر  اليوم  ويف �سحى 
يختار اأحد املوؤمترين من املخ�سرمني لرياأ�س اجلل�سة الفتتاحية ريثما يختار 
املوؤمترون بالتزكية اأو النتخاب من يراأ�س جل�سات املوؤمتر ومن تلقاء نف�سه راأى 
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الب�سري اأنه هو الأحق وجل�س على املن�سة وبداأ يف اإدارة اجلل�سة ومت بالتزكية 
ولكنه  را�سيًا  الرتابي  دكتور  يكن  ومل  املوؤمتر  جل�سات  بقية  لرياأ�س  اختياره 
الب�سري عن اجلل�سة قبل اخلتامية ومل يح�سرها واعتكف  مل يعرت�س وغاب 
غا�سبًا مبنزل يف �سرق النيل وذهب اإليه وفد و�ساطة �سم دكتور احلاج اآدم 
يو�سف واآخرين ودار اأخذ ورد ومداولت خارج جل�سات املوؤمتر وقدم الأ�ستاذ 
علي عثمان اقرتاحًا باأن يتولى دكتور ح�سن الرتابي من�سب الأمني العام بكل 
�سالحياته وي�سبح هو امل�سوؤول الأول الفعلي يف احلزب �سريطة اأن يوافق على 
اإجازة قرار ملزم من املوؤمتر العام حلزب املوؤمتر الوطني باأن يكون الفريق 
الب�سري هو مر�سح احلزب لرئا�سة اجلمهورية يف النتخابات التي �ستجرى يف 
�سهر اأبريل عام 2001م ولعل الأ�ستاذ علي عثمان كان يدرك اأن �سيخه الذي 
قاطعًا  رف�سًا  �سيخ ح�سن  ورف�س  القرتاح،  يوافق على هذا  لن  يعرفه جيدًا 
املوافقة على اعتماد الب�سري مر�سحًا لرئا�سة �ستجرى انتخاباتها بعد عامني. 
الليلة  اأقطاب املوؤمتر الوطني مبنزل الرتابي يف املن�سية يف  والتقى عدد من 
بداية  ويف  التايل،  اليوم  �سبيحة  يف  اخلتامية  اجلل�سة  انعقاد  قبل  الأخرية 
ورفعاها  اأيديهما  وت�سابكت  والب�سري  الرتابي  وقف  اخلتامية  اجلل�سة  انعقاد 
عاليًا وعلت ال�سوات بالتهليل والتكبري وبكى علي احلاج )الذي و�سف الب�سري 
اإزاحته من �سدة الرئا�سة بالطاغية تنفي�سًا عن مرارات كثرية مرت�سبة  بعد 
الرتابي  دكتور  وبا�سر  املوؤمتر.  وانف�س  بالبكاء  اآخرون  واأجه�س  نف�سه(  يف 
مهامه مبكتبه بالأمانة العامة حلزب املوؤمتر الوطني ب�سارع املطار وبعد مدة 
مل تطل وبتدبري من علي عثمان ن�سر بال�سحف اأن الب�سري كلف اللواء طيار 
لجتماع  الوطني  املوؤمتر  بحزب  قياديني  اأع�ساء  لدعوة  عبدون  الفاحت  )م( 
حزبي يراأ�ضه الب�ضري بو�ضفه رئي�ضًا حلزب املوؤمتر الوطني وا�ضت�ضاط دكتور 
لي�س  الب�سري  لأن  احلزبي  الجتماع  هذا  عقد  على  واعرت�س  غ�سبًا  الرتابي 
رئي�سًا للحزب ومل ينتخبه املوؤمتر العام ل�سغل هذا املن�سب غري املوجود يف 
الوفاق  اأن�سره ب�سحيفة  اأن  وكتبت مقاًل ق�سدت  للحزب.  التنظيمي  الهيكل 
ذكرت فيه اأن ال�سهادة تقت�سي اأن نذكر اأن الب�سري اأختري لرياأ�س اجتماعات 
باأنه رئي�س املوؤمتر العام  موؤمتر حزب املوؤمتر الوطني وبالتايل ميكن و�سفه 
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حلزب املوؤمتر الوطني ولكن لي�س من الأمانة و�سفه باأنه رئي�س حزب املوؤمتر 
بالقوات  يعمل  لزال  اأنه  لذلك  واأ�سفت  املوقع  لهذا  ينتخب  مل  لأنه  الوطني 
اأن يكن  للعاملني فيها تويل مواقع قيادية حزبية ول ي�سح  امل�سلحة ول يحق 
رئي�سًا حلزب املوؤمتر الوطني وقائدًا عامًا للقوات امل�سلحة يف وقت واحد ولبد 
اأن يتخلى عن اأحد املوقعني اإذا ف�سل اأن يتولى اأحدهما واأن العدالة ل تتجزاأ 
فاإذا مت جتاوز القانون واعتمد رئي�سًا للحزب وقائدًا للقوات امل�سلحة يف وقت 
واحد يكون من حق حزب الأمة اأو احلزب الحتادي الدميقراطي اأو احلزب 
ال�ضيوعي اأو حزب البعث واأي حزب اآخر اأن يختاروا �ضباطًا اأو �ضباط �ضف 
اأو جنود ليكونوا قياديني يف اأحزابهم اأ�سوة مبا جرى يف حزب املوؤمتر الوطني 
وقد يوؤدي هذا على �سبيل املثال لأن يراأ�س رائد ي�سغل موقعًا قياديًا يف احلزب 
عقيدًا يعمل معه بوحدته باجلي�س ويكون يف درجة حزبية اأقل منه ويوؤدي هذا 
اأحمد  الأ�ضتاذ حممد طه حممد  ون�ضر  ان�ضباط.  وفو�ضى وعدم  خللل كبري 
املقال بعد اأن و�سع له عناوين مثرية وبعد اأيام التقيت به وذكر يل اأن الأ�ستاذ 
الرحيم حممد ح�سني  عبد  واأن  به  واأ�ساد  باملقال  اأعجب  مكي  عثمان  اأحمد 
ات�سل به وكان غا�سبًا وهائجًا وقال له عاتبًا ملاذا تن�سر يا اأ�ستاذ حممد طه 
مثل هذا الكالم الفارغ الذي ل يجروء اأحد غريك على ن�سره وقلت لالأ�ستاذ 
حممد طه اأنه ل �سلة يل بفالن اأو عالن اأو فلتكان ول م�سلحة �سخ�سية يل 
اأية  لتحمل  ا�ستعداد  وعلى  به  اقتنع  ما  واأكتب  كله  نظامهم  عند  اأو  عندهم 

م�سوؤولية والوطن لي�س ملكًا لهم ولي�س �سيعة خا�سة ميتلكها.
واأر�سل الأ�ستاذ علي عثمان ر�سالة فيها تهديد ووعيد لدكتور ح�سن الرتابي 
التخلي  منه  وطلب  الب�سري  با�سم  �سدرت  التي  الدعوة  على  اعرتا�سه  بعد 
فانهم  واإل  الدار  لهم  ويرتك  الوطني  املوؤمتر  العام حلزب  الأمني  موقع  عن 
�سيعملون �سلطاتهم ويطبقون هذا القرار بالقوة اجلربية وبقراره ال�سلطاين 
�سيخه  اأزاح  اأنه  اأولهما  واحد  بحجر  ع�سفورين  عثمان  علي  �سرب  هذا  
وبازاحته اأزاح عقبة كاأداة تقف اأمام طموحاته والع�سفور الثاين هو اأن هذا 
يواجهان عدوًا  اأنهما  بدعوى  اإليه  يحتاج  الذي  للب�سري  اأكرث  �سيقربه  الإبعاد 
م�سرتكًا ميثل لهما بعبعًا ولبد اأن يتعاونا ويتحدا ل�سده وقد منح الب�سري نائبه 
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الأول �سلطات وا�سعة مل مينحها رئي�س يف العامل لنائبه فكان هو النائب الأول 
مبلفات  ومي�سك  واحلكومة  التنفيذي  اجلهاز  عن  املبا�سر  امل�سوؤول  وامل�سرف 
كثرية وبجانب ذلك كان هو املم�ضك بخيوط التنظيم وع�ضبه احلي بال�ضافة 
ملهامه الأمنية الر�سمية وعالقته املبا�سرة بالأمن ال�سعبي ومكاتب املعلومات 
وظل ع�سوًا باملجل�س الوطني يف كل دوراته منذ عام 1992م حتى اآخر جمل�س 
وطني مت حله يف يوم 11 اأبريل 2019م، وهذا يعني اأنه تولى �سلطات �سيادية 
وتنفيذية و�سيا�سية وتنظيمية واأمنية وت�سريعية وكان يعطي ب�سخاء من املال 
يدفعها  التي  الأرقام  تكون  واأحيانًا  يرت�سيه  ملن  التمكني  ميزانية  ومن  العام 
خامر  حتى  وخمربًا  مظهرًا  الرئا�سة  �سمات  بكامل  ومتتع  فلكية.  لبع�سهم 
البع�س اإح�سا�س باأن البلد فيها رئي�سني للجمهورية اأحدهما ع�سكري والآخر 
مدين ومل يكن هذا ي�سايق الب�سري ويثري حنقه وكان يرتاأ�س اجتماعات جمل�س 
التنفيذي  بالعمل  املتعلقة  التفا�سيل  التفا�سيل وتفا�سيل  الوزراء ويرتك لهم 
وكان يقراأ التقارير الأمنية ويقوم مبهامه الرئا�سية والربوتكولية من ا�ستقبال 
الأخرى  ملهامه  بال�سافة  ال�سفراء  ووداع  ا�ستقبال  الزوار مع  وكبار  للروؤ�ساء 
اليومية  التفا�سيل  وترك  العام  بال�سراف  العامة  القيادة  يف  يوؤديها  التي 
ملروؤو�سيه مع احل�سور الأ�سبوعي واأحيانًا تزيد املرات التي يح�سر فيها ملكتبه 
بدار حزب املوؤمتر الوطني والب�سري الذي يت�سم بقدر كبري من الذكاء والدهاء 
)ماكينات  يركبون  واحلزب  الدولة  يف  حوله  من  اأن  يدرك  ال�سيا�سي  واملكر 
كبرية( واأيديهم مطلوقة يف املال لل�سرف على كل منا�سطهم واأل�سنة بع�سهم 
الثانية  املرحلة  تلك  يف  ينازعونه  ل  لكنهم  ي�ساءوا  من  لي�ستموا  مطلوقة 
حمدودة  الال  الوا�سعة  �سلطاتهم  وتكفيهم  الأول  املقعد  يف   )2013-1998(
التي يتمتعون بها واأراد اأن يرتكهم ليبذلوا ق�سارى جهدهم وهو يدرك اأنهم 
ي�ستميتون يف الدفاع عن النظام الذي يتمتعون فيه بهذه ال�سلطات والمتيازات 
املمتدة يف ت�سل�سل هرمي من القاعدة للقمة وبعد اأن ي�ستنفذ الكبار اأغرا�سهم 
فاإن الب�سري باتباعه �سيا�سة النف�س الطويل يق�سيهم ويبعدهم دون اأن يرف له 

طرف كما حدث يف �سهر دي�سمرب عام 2013م.
 والب�سري يجيد التكتيك وخلط الأوراق. وبعد توقيع اتفاقية نيفا�سا يف عام 
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2005م كان يتوج�س من اأن تكون قد ن�ساأت عالقة خا�سة بني د. جون قرنق 
وال�ستاذ علي عثمان فقرر الغاء نظام الأمانة العامة بحزب املوؤمتر الوطني 
وا�ستبداله بالنظام الرئا�سي وكانت العالقة وثيقة بني علي عثمان ودكتور نافع 
واأراد اأن يخلق بينهما مناف�سة وبدل من اأن يكون الب�سري هو رئي�س احلزب ويليه 
يف الرتتيب نائب رئي�س احلزب علي عثمان وياأتي يف الرتتيب الثالث بروتكوليًا 
بروفي�سور اإبراهيم اأحمد عمر الأمني العام الذي يقوم بت�سيري العمل والأداء 
التنفيذي وغريه الغي الب�سري نظام الأمانة العامة وا�ستبدله بالنظام احلزبي 
الرئا�سي وعني دكتور نافع نائبًا له وم�سوؤوًل عن �سوؤون احلزب تنظيميًا واإداريًا 
ويراأ�س الجتماعات يف غيابه وعينه اأي�سًا م�ساعدًا لرئي�س اجلمهورية وعني 
احلزب  لرئي�س  نائبًا  اجلمهورية  لرئي�س  الول  النائب  عثمان  علي  الأ�ستاذ 
لل�سوؤون التنفيذية املتعلقة بالدولة وبالتايل اأ�سبح علي عثمان يعلو على نافع 
يف رئا�سة اجلمهورية ويراأ�سه واأ�سحى نافع يعلو على الأ�ستاذ علي عثمان يف 
احلزب ويراأ�سه ولعل الب�سري �سعى خللق مناف�سة بينهما ت�سغلهما عنه وتخفف 
من التوج�س من مناف�سة علي عثمان له وكان الب�سري يداري ويواري توج�ساته 
اإلى اأن اأ�سدر قرارات الإعفاء ال�سهرية يف دي�سمرب عام2013م التي �سبقها 
بت�سريح متويهي اأعلن فيه ل�سحيفة ال�سروق القطرية اأنه لن يرت�سح للرئا�سة 
يف عام 2015م واأخذت الت�سريحات ترتى تباعًا عن خالفته واأطلت مناف�سات 
بني بع�س من يتطلعون ليحلوا حمله يف الرئا�سة. وبعد حني اأطاح بهم جميعًا 
واأ�سبح كل  وال�سيا�سية  والتنفيذية  ال�سيادية  القيادية  واأبعدهم من مواقعهم 
منهم ع�سوًا عاديًا ك�سائر الأع�ساء يف املجل�س الوطني اأو املجل�س القيادي ومل 

تعد لهم �سلطة اأو �سطوة.
والب�سري يجيد التكتيك وخلط الأوراق وبعد قرارات دي�سمرب عام 2013م 
ال�سني  دولة  وكرمت  اعفاءهم،  مت  الذين  بني  من  اجلاز  عو�س  دكتور  كان 
خدموا  العامل  يف  اأ�سخا�س  ع�سرة  اأهم  بني  من  واعتربته  اجلاز  عو�س 
ملف  عن  م�سوؤوًل  اجلاز  وعني  القفاز  الب�سري  امل�سري  والتقط  م�ساحلها 
العالقات ال�سودانية ال�سينية بدرجة م�ساعد رئي�س جمهورية واأ�ساف للملف 
دول اأخرى وحوله بعد ذلك لأداء مهمة اأخرى بذات الدرجة دون اأن يكون له 
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ذات التاأثري يف احل�سور ال�سلطوي الذي كان يتمتع به يف املا�سي ولعل غر�س 
الب�سري من هذا التعيني اأن يجعله جزًء من ال�سلطة لئال ي�سمه حلف مع علي 
اأ�سحى  واإذا  ال�سري  التنظيمي  العمل  يف  بخطورته  عرف  وكالهما  عثمان 

ثالثهما د. نافع فانهم قد ميثلون على الب�سري خطورة فعلية اأو متوهمة. 
واإذا رجعنا الى الوراء قلياًل فاإن الأ�ستاذ ابن عمر حممد اأحمد اأقام حفاًل 
الأمني  من�سب  من  بال�سلطة  قهرًا  اإعفاءه  عقب  ح�سن  ل�سيخ  كبريًا  تكرمييًا 
بع�ساه  ابن عمر  وهز  دار احلزب  واإبعاده من  الوطني  املوؤمتر  العام حلزب 
عليهم  ال�سيخ  ماآثر  معددين  واآخرون  هو  وحتدث  انك�سرت  حتى  احلفل  يف 
وعلى احلركة الإ�سالمية وغادر �سيخ ح�سن املوؤمتر الوطني وترك لهم اجلمل 
ا�سم  عليه  اأطلقوا  اآخر يخ�سهم  تكوين حزب  معه  ومن  واأعلن هو  مبا حمل 
ا�ستقطب  �سابق  �سيوعي  اأبدي  املفا�سلة  وبعد  ال�سعبي  الوطني  املوؤمتر  حزب 
وبعد  اإليه  الرتابي  وقربه  قادتها  من  واأ�سبح  القومية  ال�سالمية  اجلبهة  يف 
اإبعاد الرتابي ردد �ساخرًا و�سامتًا:  اأبدى �سماتته، وعند  املفا�سلة والنق�سام 
)خربانة اأم بنايًا ق�س(.. وبعد املفا�سلة عقد الب�سري موؤمترًا �سحفيًا قال فيه 
)ري�سني غرقوا املركب م�س كده يا حممد طه(؟ وذكر دون مداراة وبو�سوح 
اأنه كان ميوه عليهم وهو كمظلي كما ذكر يجيد التمويه. واأقام الرتابي  تام 
ثالث ندوات اأكرث فيها من التنكيت والتبكيت وحتدث فيها عن خيانة العهود 
وقدم  املفا�سلة  بعد  كبريًا  احتفاًل  الوطني  املوؤمتر  جماعة  واأقام  واملواثيق 
ال�سكر  اجلعلي  اأخوكم  لكم  )اأقدم  قائاًل:  الب�سري  جعفر  ال�سايف  الأ�ستاذ 
الوزراء  اأحد  التي كان  الب�سري املن�سة  الب�سري( واعتلى  القائد عمر  الرئي�س 
امل�ستقطبني يتحرك فيها كاأنه اأم العرو�س ومعه اأحد اأ�سقاء الب�سري وحتدث 
وكرثت  وجماعته  الرتابي  على  عنيفًا  هجومًا  و�سن  وانفعال  بغ�سب  الب�سري 
تعافى بخروج  الوطني قد  املوؤمتر  اأن حزب  تلك اليام وذكر  ت�سريحاته يف 
اأن  الالئق  من  يكن  مل  عبارات  وهي  تعبريه   حد  على  ال�سعب  يكرههم  من 
ت�سدر يف حق اأنا�س يعترب بع�سهم بالن�سبة له اأبًا اأو اأخا كبريًا. وقد قفز دكتور 
الرتابي باحلركة ال�سغرية وحولها يف نهاية املطاف لدولة واجتاز بجماعته 
مفازات وعرة وطرق �سائكة ويف �سبيل الو�سول لأهدافهم كانت الغاية عندهم 



39 امل�شري الب�شري فـي حمكمة الت�أريخ
من حي كوبر الى �شجن كوبر

تربر الو�سيلة يف بع�س الحيان وم�سريتهم مبا لها وما عليها حتتاج لت�سريح 
دقيق ل�ستخال�س الدرو�س واأخذ العرب. والرتابي اأراد اأن يكون مثل مارك�س 
�ساحب الفكرة ومثل لينني يف التطبيق وعندما اأراد اأن يكون مثل غوربات�سوف 
وك�سروه.  الت�سحيح  قلم  منه  تالميذه  اأم�سك  الت�سحيحية  احلركة  �ساحب 
عهد  يف  جرى  ما  كل  يف  اأ�سيل  �سريك  التاريخ  حمكمة  يف  الرتابي  ويبقى 
الإنقاذ وله القدح املعلى يف قيام النظام، وهو يهتم بال�سرتاتيجيات ويركز 
على الكليات ويرتك التفا�سيل لتالميذه وكان اأبناوؤه املدللون قبل اأن ينقلبوا 
عليه كانوا ي�سرقون ل�سانه ويرددون اأنه قال كذا وكذا اأو اأنه اأقال فالن وعني 
عالن وكل هذا كان يحدث من وراء ظهره دون علمه وهو ا�سرتاتيجي ولكنه ل 
يجيد التكتيك ويعاند ول ينحني لأية عا�سفة حتى متر وهو متقدم فكريًا على 
تالميذه بفرا�سح ويليه بعد م�سافة دكتور غازي �سالح الدين وت�سم احلركة 
الإ�سالمية عددًا من املفكرين ال�سباب ولهم ك�سبهم وانتاجهم الفكري ولكنهم 
غيبوا من امل�سهد ق�سرًا بل اأن مفكرًا مثل دكتور جعفر �سيخ اإدري�س مل يف�سحوا 
له املجال وي�سمحوا له بامل�ساركة يف املرحلة التي اأعقبت املفا�سلة بعد اإبعاد 
خ�سمه الرتابي واحلركة ت�سم �سيوخ  اأجالء  يجدون الحرتام والتقدير يف 
اأي عهد من عهود احلكم مثل ال�سيخ اأحمد عبد الرحمن حممد. واإن ملفات 
 –  1998 الثانية  املرحلة  يف  الإن�سان  حقوق  انتهاك  وملفات  املايل  الف�ساد 
تدفقات  املرحلة  تلك  و�سهدت  منف�سلة.  تف�سيلية  لوقفات  حتتاج  2013م 
اأ�سف مل ت�ستثمر يف  نقدية مليارية دولرية على اخلزينة العامة ولكنها بكل 
القطاعات النتاجية الزراعية وال�سناعية واأهدرت اأموال كثرية منها وذهبت 
هباًء منثورًا يف الفارغة واملقدودة والحتفالت وال�ستقطابات واملوؤمترات.... 

مع اهمال القطاعات الإنتاجية.
 وقد كتبت املقال التايل بعنوان: )ال�سيف اأ�سدق اأنباء من الكتب( ون�سر 
وهذا  2002/2/7م  املوافق   اخلمي�س  يوم  يف  الغراء  اليوم  اأخبار  ب�سحيفة 

ن�سه:
اإن اأكرب ثالث ق�سايا حيوية حتتاج للح�سم العاجل من القيادة العليا للدولة 
تتمثل يف اإيقاف احلرب وب�سط ال�سالم العادل ومعاجلة امل�سكل القت�سادي 
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لإ�سدال  وال�سعي  للمواطنني  ال�سرورية  واخلدمات  الكرمية  احلياة  وتوفري 
ال�ستار على الدائرة اجلهنمية املتمثلة يف تعددية حزبية فا�سلة تعقبها �سمولية 
وديكتاتورية تاأتي بعدها انتفا�سة �سعبية وحكومة انتقالية جتري انتخابات يف 
اإطار تعددية حزبية لتم�سي ق�سة دخلت منلة واأخذت حبة وخرجت ونحن يف 
انتظار قيام دولة موؤ�س�سات حقيقية يكون الفرد فيها هو �سيد قراره واإرادته 

احلرة ولي�س اأداة طيعة واألعوبة وقطعة �سطرجن يف يد غريه.
البع�س  لكن  احلرب  واإيقاف  ال�سالم  دعائم  لإر�ساء  الآن  �سعي  وهناك 
دميقراطية  اإعادة  ب�سرورة  ع�سويًا  ربطًا  الق�سية  هذه  ربط  على  ي�سرون 
عندهم  املهم  روما  فلتحرتق  يردد  حالهم  ول�سان  القطية(  حرق  )الفانو�س 
و�سراعات  ووهن  �سعف  من  يتبعها  وما  ال�سليبة  ال�سلطة  كرا�سي  تعود  اأن 
بالعمل  املرتبطة  احلقيقية  الدميقراطية  دعائم  اإر�ساء  مع  ونحن  وانفالت 
�سد  ونحن  الفرد،  دور  واحرتام  الجتماعية  والعدالة  والتنمية  والإنتاج 
الدميقراطية ال�سورية الزائفة حيث تتحكم قلة فوقية يف م�سري اجلماهري 
وتكون  باأمرها  وتاأمتر  فلكها  تدور يف  وبهائم  �سوائم  كاأنها  ت�سيريها  وحتاول 
طوع بنانها. ونحن اأي�سًا نرف�س الدميقراطية الزائفة التي تدعمها وتتم�سح 
بها النظم ال�سمولية الديكتاتوريةـ واآن الأوان اأن ت�ستقيم الأمور ولي�س هناك 
مواطن درجة اأولى واآخر من الدرجة العا�سرة وبا�سم ال�سلطة ت�سلط البع�س 
على خمتلف امل�ستويات وبال وجه حق ويدعي كل منهم اأنه ابن النظام  املدلل 

وهم �سبب معاناة ال�سعب وماآ�سيه ول يقل خطرهم عن خطر املتمردين.
ولقد اأعقب النقالب الع�سكري الذي جرى يف الثالثني من يونيو 1989م 
اأنه يتمتع ب�سرعية ثورية ووطد اأركانه بالعمل ال�سري الذي  قيام نظام اأعلن 
�سيطر  تنظيم حمكم  بوا�سطة  يحكم  ال�سودان  وظل  العلني  العمل  مع  تكامل 
والعلني  ال�سري  امل�سرتك  والعمل  الزمان  من  عقد  وبعد  الأمور  مقاليد  على 
حدث �سراع حول القيادة اأف�سى لقرارات الرابع من رم�سان وقرارات �سفر 
و مل يحدث اأي تغيري يف طريقة ت�سيري دولب احلكم بعد تلك القرارات وما 
النظام  ولزال  ال�سلطة  حول  �سخ�سية  معارك  يف  للذات  انت�سار  فيه  حدث 
دم  من  الذئب  براءة  بريئة  البا�سلة  امل�سلحة  والقوات  الطريقة  بنف�س  ي�سري 
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وواجهة  للنظام  وداعمة  حار�سة  جمرد  وهي  ديكتاتورية  اأية  من  يعقوب  ابن 
تزين بها الديكتاتورية املدنية وجهها والدكتاتورية املدنية هى القاب�سة على 
مفا�سل ال�سلطة وكافة الأجهزة واخلدمة املدنية وموارد ال�سودان القت�سادية 
فان  لذلك  وتبعًا  اخطبوطية  بطريقة  والدولة  التنظيم  خيوط  وت�ضابكت 
الأحزاب عندما تتحدث عن الوفاق فاإنها حتلم بال�سراب وماء الرهاب لأن 
فك ال�ستباك بني التنظيم والدولة ل يتم اإل باإجراء عملية قي�سرية جته�س 
النظام وتق�سي عليه وعليها اأن ت�سع ح�سابات واقعية واأل ت�سطح يف اخليال 

وهي يف اأ�سعف حالتها واملعادلت اأمامها �سعبة.
ال�سارع مل  ال�سلوك يف  انفالت يف  اإ�سالمية وحدث  �سعارات  يرفع  النظام 
ي�سهد له ال�سودان مثياًل من قبل و�سوء التطبيق واملزايدة واملتاجرة بال�سعارات 
ال�سايف  ونبعه  الأ�سيل  الإ�سالمي  التوجه  على  يح�سب  األ  ينبغي  الإ�سالمية 
ال�سل�سبيل. واملوؤ�سف اأن النظام ي�سم عددًا يدعي كل منهم اأنه فيل�سوف ومفكر 
املفكر  اأنه  يعتقد  املتقطعة فهذا  اأ�سبه باجلزر  ال�سلطة  اأ�سحت  النظام حتى 
واملنفذ القت�سادي الذي ل يدانيه ند اأو يجاريه �سد وذاك هو حار�س بوابات 
الكل  الكل يف  التاأمني وذاك هو  امل�سوؤول عن  الليل  ال�سالم وذاك هو حار�س 
ولبد من ماي�سرتو واحد كما قال الب�سري بعد قرارات اأربعة رم�سان )ري�سني 
غرقوا املركب( ولكن املركب الآن بها عدد ل يح�سى ممن يتدافعون باملناكب 
لالم�ساك )مبجاديفها(. ولبد من اأن ت�سطلع القوات امل�سلحة البا�سلة بدور 
حا�سم يف هذه املرحلة ولبد من قيام حكومة اإنقاذ لإنقاذ الإنقاذ من القوات 
لفرتة  والوزن  الثقل  ذات  الوطنية  وال�سخ�سيات  واخلرباء  والعلماء  امل�سلحة 

انتقالية ولبد من احل�سم والعزم والقرارات القوية والقيادة ال�سارمة.
وكتبت املقال التايل بعنوان: ق�سة العربة  VXR الذي ن�سر ب�سحيفة الوطن 

الغراء يف يوم اخلمي�س املوافق  2:2002/7م وهذا هو ن�سه:
اأمرها  اأنه يف �سابق الزمان والأوان قامت مملكة حارت الربية يف  يحكى 
الغبطة والغ�سب واندثرت معامل تلك اململكة  امل�ساعر حيالها بني  واختلطت 
التي ذهبت واأ�سحت يف ذمة التاريخ وجاء الباحثون واملنقبون بعد عقود من 
تلك  اأخذت  وقد  التاريخ  اأمام حالة غريبة من حالت  اأنهم  فوجدوا  الزمان 
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اململكة من ميكافيلي النتهازية وتغيري املواقف تغيريًا جذريا من النقي�س اإلى 
تربر  عندهم  والغاية  طرف  لها  يرم�س  اأو  جبني  لها  يندى  اأن  دون  النقي�س 
واخلداع  الدهاء  يف  مبتدئًا  تلميذًا  لهم  بالن�سبة  ب�سمارك  واأ�سحى  الو�سيلة 
والتعامل بعدة اأقنعة ووجوه م�ستعارة ومثلوا على رعيتهم طوياًل، وقد برعوا 
يف التمثيل املتقن واأجادوا الإخراج ثم اأخذ كل واحد منهم ميثل على �سديقه 
وحتول الأ�سدقاء لأعداء وتنازعوا حول عر�س اململكة و�سخر اأحدهم واأعلن 
اأنه لن يرتك ملناف�سه اإل احلرا�س الذين حوله وملا انت�سر عليه �ساحبه وانفرد 
ملناف�سه  حواريني  كانوا  الذين  اأنداده  من  وموؤازرة  بت�سجيع  اململكة  بكر�سي 
اأعلن املنت�سر اأنه �سيجرد مناف�سه من كل رجاله ولن يدع له اإل من يحر�سونه 
واإذا  اأولئك  و�سعى لجتذاب  بالعمل  القول  واتبع  املعزولة  يف منفاه بجزيرته 
ح�سر اأحدهم من �سفر تاأتيه خراف الكرامة وجوالت ال�سكر من مال اململكة 

التي اأ�سحت تكية رغم معاناة الرعية.
ويف عهد م�سى وانق�سى كتب وزير همام نزيه ملدير الزراعة الآلية قائاًل: 
لقد �سدقتم يل م�سرعًا زراعيًا والآن عينت وزيرًا يل مرتب يكفيني وهناك من 
هو اأحق مني بامل�سروع الزراعي وعليه فانني التم�س منكم �سحب الرتخي�س 
واإلغاء قرار الت�سديق يل مب�سروع زراعي. ويف ال�ستينيات من القرن املا�سي 
�سهدت ح�سابات ال�سكة احلديد يف عطربة ان�سباطًا ل مثيل له وحدث خطاأ 
املايل  املراقب  فر�س  اأنف�سهم  تلقاء  ومن  غري  ل  فقط  قرو�س  �ستة  مبلغ  يف 
واملحا�سبون على اأنف�سهم حالة طوارئ وظلوا مرابطني يف مكاتبهم بعد انتهاء 
�ساعات العمل الر�سمية ملدة ثالث �ساعات واأعادوا املراجعة عدة مرات ومل 
يقفوا على م�سدر اخلطاأ واأخريًا �ساح اأحد املحا�سبني كما �ساح اأرخميد�س 
الأرقام  يكتب  كان  اأنه  املحا�سب  تذكر  فقد  وجدتها(،  )وجدتها  قبل:  من 
بالرقم  اأ�سبه  وكتبه   )7( الرقم  كتابة  يف  مرة  واأخطاأ  ب�سرعة  بالجنليزي 
)واحد( وعندما رجعوا للم�ستندات اأدركوا هذا اخلطاأ و�سححوه يف قوائمهم 
وتاأكدوا اأن ح�ساباتهم �سحيحة )100(% على دائر املليم وتهللت اأ�ساريرهم 
الإمام عبد الرحمن املهدي عربة  واأهدى  الهم والغم.  و�سفقوا طوياًل وزال 
للعارف باهلل ال�سيخ عبد الباقي املكا�سفي الذي كان زاهدًا متامًا يف الدنيا 
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اأ�سرتك  لتعول  مني  هدية  بني  يا  خذها  له:  وقال  لل�سائق  ال�سيخ  والتفت 
الب�سري  ود  حممد  الأمري  ابن  حممود  العمدة  اأما  عليك.  تدره  مما  املمتدة 
بها  لي�سرت�سيه  عربة  الآخر  الطرف  زعيم  واأهداه  مناوئًا  موقفًا  اتخذ  فقد 
وكانت العربات اخلا�سة نادرة يف ذلك الوقت ل يقتنيها اإل العظماء والوجهاء 
هذه  ق�س�س  وتذكرنا  ل�ساحبها.  وردها  العربة  ورف�س  العمدة  فزجمر 
العربات بق�س�س كاأ�ساطري الأولني يف مملكة العجائب والغرائب امل�سار اإليها 
اآنفًا، والتي �سادت ثم بادت يف �سالف الزمان والأوان قبل اأكرث من قرن من 
الزمان وكانت العربات العامة نادرة وي�ستعمل املواطنون الدواب كو�سيلة نقل 
وموا�سالت رئي�سية ولكن لأن تلك اململكة العجيبة كانت فريدة ع�سرها فقد 
متيزت باأ�سياء �سبقت بها زمانها وكانت �سوارعها تعج وت�سج بالعربات من كل 
اأي�سًا ع�سرها بامتالك اأكرب عدد من املوبايالت  املوديالت و�سبقت اململكة 
وكان اإهداء عربة اأو موبايل لولد اأو لبنت من )اأولد امل�سارين البي�س( يتم 
ب�سهولة وبذات الطريقة التي ميكن اأن تقدم بها كوب ع�سري وقطعة �سكولتة 

ل�سيف عزيز.
الزمان والأوان قبل قرن  التي قامت يف �سالف  ومن حكايات تلك اململكة 
من  وا�سطوًل  املزارع  وامتلك  اهلل  بف�سل  ثريًا  كان  اأحدهم  اأن  الزمان  من 
احلافالت وكان ي�ساند �سديقه الأثري املناف�س ال�سابق لكر�سي اململكة وذات 
ليلة من ليايل ذاك الزمان الغابر والليايل من الزمان حبالى مثقالت يلدن 
كل عجيب طرق منزله طارق وعند خروجه وجد �سابني قد ترجال من عربة 
فاخرة )VXR( جديدة لنج من الورقة وقال باأدب و�سوت هام�س يا �سيخنا 
هذه العربة هدية خال�سة لك اأتتك من فوق و�سواء اأكانت تلك الق�سة التي 
حدثت قبل قرن قد حدثت فعاًل اأو اأنها من ن�سج اخليال ال�سعبي فاملوؤكد اأن 

تلك اململكة التي كانت يف �سالف الزمان والأوان مل يكن يحفظ فيها �سر.
)ولتجاوز اخلا�س املتعلق بال�ستفزاز وما لقيته من معاملة �سيئة يف مكاتب 
الأمن الواقعة قرب �سركة دانفوديو حيث خرجت منهم ويف يدي اليمنى ك�سر 
وف�سل وجتاوزت كل ذلك والعفو لوجه اهلل �سبحانه وتعالى ولنرتك اخلا�س 
ونتجاوزه للعام وكان الغر�س من كتابة املقالني اللذين اعتقلت ب�سببهما هو 
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التنبيه لالأخطاء والتجاوزات الفظيعة فال�ساكت عن احلق �سيطان اأخر�س(.
-198 الثانية  املرحلة  يف  الإن�سان  حقوق  ملفات  املايل  الف�ساد  وملفات 

2013م حتتاج لوقفات تف�سيلية طويلة.
و�سهدت املرحلة الثانية من عهد الإنقاذ )1999-2013( ترك احلبل على 
الغارب يف عدة جمالت وحدث ترهل يف الوظائف الد�ستورية على امل�ستوى 
ومن  الد�ستوري  الفاقد  من  ممكن  عدد  اأكرب  ل�ستيعاب  والولئي  الإحتادي 
امل�ستقطبني اجلدد وغريهم من قادة احلركات املتمردة الذين وقعوا اتفاقيات 
وانخرطوا يف النظام. وابتدعت وظيفة ا�سمها خبري وطني اأملتها الرت�سيات 
تعيني  مع  وطنيني  خرباء  باأنهم  جمازًا  و�سفوا  كبري  عدد  وعني  واملوازنات 
عدد كبري من امل�ست�سارين يف الرئا�سة والوزارات والوليات دون حاجة فعلية 
وعلى  واخفاقات  اإجنازات  الإنقاذ  لنظام  واإن  واأولئك.  هوؤلء  من  للكثريين 
مدى اأكرث من عقد من الزمان �سهدت اخلزينة العامة تدفقات نقدية مليارية 
وا�ستثمرت  ال�سحيحة  الوجهة  ولو وجهت  النفط  دولرية هائلة من عائدات 
اقت�سادية  طفرة  حلدثت  وال�سناعية  الزراعية  الإنتاجية  القطاعات  يف 
اأنفقت  اأ�سف  املعي�سية ولكن بكل  املواطنني  اأو�ساع  وتنموية هائلة ول�ستقرت 
جل تلك الأموال الطائلة يف تثبيت كرا�سي ال�سلطة ويف اأ�سياء كثرية لي�س�ست 
من  عدد  واأقيم  فيه.  املبالغ  البذخي  احلكومي  ال�سرف  زيادة  مع  نفع  ذات 
الطرق والكباري و�سهد جمال الت�سالت طفرة هائلة وازدهرت واأثرت ثراًء 
عري�سًا �سركات ات�سالت بع�سها جزء وفروع من �سركات ات�سالت اأجنبية 
بالعمالت  وتورد يف ح�ساباتها يف اخلارج مبالغ �سخمة  كبرية ظلت حت�سد 
مل  ولكنه  كبري  اإجناز  وهو  مروي  �سد  مثل  كبرية  م�ساريع  واأقيمت  ال�سعبة. 
خارجية  دول  من  بقرو�س  واأقيم  النفط  عائدات  من  عليه  وي�سرف  ينجز 
واإذا مل ت�سدد يف مواعيدها املربجمة واملتفق عليها  اأجنبية  و�سناديق مالية 
فاإنها بال�سافة لأرباحها املركبة التي ت�ساف �سنويًا لأ�سول الدين ت�سبح عبئًا 
ثقياًل على الوطن وهذا مثال مل�سروعات كثرية نفذت ومل يتم ت�سديد ديونها 
جدولة  ومتت  طائلة  اأمواًل  منها  ال�سودان  ا�ستدان  ال�سني  مثل  دول  وهناك 
ت�سديدها عدة مرات دون اأن تفي احلكومة بالتزاماتها وت�سدد ديونها وب�سبب 
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اأرا�س زراعية  بتعوي�سها  الديون نقدًا تطالب ال�سني  ت�سديد  العجز يف  هذا 
�سا�سعة خ�سبة لأجل ت�سديد هذه الديون. وحدث ت�ساهل وتفريط مبنح اأرا�س 
�سودانية زراعية �سا�سعة وا�سعة ملكية منفعة مل�ستثمرين اأجانب عرب وغريهم 
بعقودات امتد بع�سها لت�سعة وت�سعني عامًا اأي حوايل قرن كامل من الزمان 
وت�سديره  املح�سول  لكل  امل�ستثمرون  هوؤلء  اأخذ  مع  بخ�س  زهيد  �سعر  لقاء 
للخارج ملنفعتهم دون اأية فائدة تذكر للوطن. واإن مو�سوع الأرا�سي الزراعية 
وحدثت  ومعقد  �سائك  مو�سوع  هو  الإنقاذ  عهد  يف  ال�سودان  يف  وال�سكنية 

جتاوزات وفو�سى وحالت ف�ساد كثرية حتتاج ملفاتها ملراجعة واإعادة نظر.
ويف جمال التعليم العام حدث تو�سع ل ينكره اأحد ومت ا�ستيعاب عدد كبري 
من التالميذ مع نق�س يف الإجال�س واملعينات والو�سائل التعليمية. ويف كل اأو 
جل اأنحاء ال�سودان فاإن عدد املعلمني العاملني يف مدار�س الأ�سا�س للبنني اأو 
البنات اأو املدار�س املختلطة حوال 20% فقط واأن عدد املعلمات حوايل 80% اأو 
اأكرث. و�سعفت املنا�سط الريا�سية وغريها واألغيت املذاكرة الليلية التي كانت 
ومعلمات  معلمني  مع  للتعاقد  القادرين  من  كثري  وجلاأ  اإجبارية  املا�سي  يف 
لإعطاء درو�س خ�سو�سية لأبنائهم وبناتهم مع وجود مدار�س خا�سة كثرية 
حتى كادت العملية التعليمية تتحول لتجارة. وبدون درا�سة متاأنية حدث تغيري 
يف ال�سلم التعليمي واألغيت املرحلة املتو�سطة ودجمت مع املرحلة البتدائية يف 
مرحلة واحدة �سميت مرحلة الأ�سا�س مع خ�سم عام درا�سي كامل من مراحل 
العام وكانت )6+3+3( واأ�سحت )8+3( واأ�سبحت مرحلة الأ�سا�س  التعليم 
جتمع يف �ساحة املدر�سة بني طفل �سغري و�سبي مراهق يف ال�سف الثامن اأعاد 
اأثناء درا�سته يف مرحلة الأ�سا�س عام اأو عامني اأو اأكرث. ويف املدار�س الثانوية 
املعلمات  من  به  ي�ستهان  ل  عددًا  ت�سم  البنني  مدار�س  جل  اأو  كل  اأ�سبحت 
املحرتمات  الف�سليات  واملعلمات  البنات.  مدار�س  يف  وجودهن  من  دعك 
لهن  ت�سمح  ل  ظروفهن  ولكن  باخال�س  التدري�س  يف  واجباتهن  باأداء  يقمن 
من�ضط  اأي  اأو  الريا�ضي  الن�ضاط  على  لال�ضراف  ع�ضرًا  للمدر�ضة  بالعودة 
كانت  التي  الليلية  املذاكرة  لال�سراف على  لياًل  بالعودة  لهن  ت�سمح  ول  اآخر 
فر�سًا وواجبًا يف املا�سي، واأدى هذا لأن يكون الرتكيز على التدري�س وح�سو 
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الرتبوية  املنا�سط  من  وغريهما  والثقافية  الريا�سية  املنا�سط  اأما  املعلومات 
و�سعف.  قل  قد  بها  الهتمام  فاإن  للح�س�س  الر�سمي  اجلدول  نطاق  خارج 
واإن كثريًا من اإدارات املدار�س الثانوية تويل اهتمامًا جزئيًا بهذه املنا�سط يف 
وقت حمدد من العام الدرا�سي وبطريقة اإنتقائية لعدد حمدود من التالميذ 
املربزين يف هذا املجالت من اأجل امل�ساركة يف الدورة املدر�سية القومية التي 
تقام كل عام يف احدى عوا�سم الوليات ويطغى عليها يف مراحلها النهائية 
يتناف�سون  ولياتهم  يف  الدورات  تقام  الذين  الولة  واأخذ  ال�سيا�سي  الطابع 
العليا  والقيادات  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�س  ود   وك�سب  لإر�ساء  بينهم  فيما 
التعليم قد طغى على الرتبية حتى كادت كلمة تربية ت�سقط  واإن  الدولة.  يف 
والأ�سرة  املنزل  �ساأن  الرتبية من  واأ�سبحت  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�سم  من 
ومن ل يجد رعاية اأ�سرية فاإن ال�سارع هو الذي يربيه )تربية �سوارع( ي�ساف 
عرب  وتقاليدهم  وثقافاتهم  عاداتهم  بكل  الآخرين  على  النفتاح  ذلك  اإلى 
الإذاعات والف�سائيات وال�سموات املفتوحة والعوملة الثقافية وثورة الت�سالت 
جامعات  وفتحت  العايل  التعليم  يف  هائل  تو�سع  وحدث  احلديثة.  وامليديا 
وكليات جامعية حكومية كثرية يف العا�سمة والوليات وكذلك فتحت جامعات 
وقدراتها  واإمكانياتها  م�ستوياتها  يف  وتتفاوت  كثرية  اأهلية  جامعية  وكليات 
اجلامعي  للطالب  وكان  منها.  كثري  يف  الكيف  ح�ساب  على  الكم  واأ�سبح 
قا�سرة  اجلامعية  املرحلة  تكن  ومل  املحلي  حميطه  ويف  املجتمع  يف  تقدير 
التعليمية والرتبوية  العملية  الدر�س وكانت  تلقي املحا�سرات يف قاعات  على 
تكتمل بامل�ساركة الفاعلة يف املنا�سط الثقافية والفكرية والدعوية والريا�سية 
على  والقدرة  التعبريية  القدرات  بغية �سقل  النقا�س  اأركان  امل�ساهمة يف  مع 
هناك  اأ�سحت  ولكن  الخ.  الآخر(...  والراأي  )الراأي  الآخرين  مع  احلوار 
اأعداد ل ي�ستهان بها تنح�سر اهتماماتها خارج قاعات املحا�سرات يف ال�سعي 
لالختالط وق�ضاء اأوقات ي�ضفونها باأنها �ضعيدة يف الكافترييات وغريها من 
وم�سائل  اهتمامات �سطحية  والريدة( مع  العاطفية )واحلب  العالقات  اأجل 
طالبة  اأو  واحد  الدخل طالب جامعي  متو�سطة  لأ�سرة  كان  واإذا  اإن�سرافية. 
جامعية واحدة يدر�س كل منهما يف جامعة حكومية ويدفع الر�سوم الدرا�سية 
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ال�سنوية بالإ�سافة لالإعا�سة وامل�ساريف فانه ي�ستنزف جزًء كبريًا من دخل 
الأ�سرة، اأما الدرا�سة يف اجلامعات اخلا�سة فال يقدر عليها اإل اأبناء الأثرياء 

القادرون ماديًا وكرث اأي�سًا عدد طلبة الدرا�سات العليا.
اإن غالبية املواطنني تقع عليهم اأعباء مالية كبرية يف تعليم اأبنائهم وبناتهم 
يف مراحل التعليم العام والعايل وبذات القدر كرث عدد امل�ست�سفيات واملراكز 
الر�سمية  امل�سايف  هذه  جل  يف  ملزمون  املواطنني  ولكن  احلكومية  ال�سحية 
لي�سرتيها  العالج  رو�ستة  اأخذ  مع  الفحو�سات  وقيمة  للك�سف  ر�سوم  بدفع 
مكلف  فهو  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  يف  العالج  اأما  اخلا�سة.  بطريقته  املري�س 
ول ي�ستطيعه اإل الأثرياء والقادرون ماليًا ول ي�ستطيعه الفقراء وامل�ساكني واإذا 
ا�سطروا له عند اجراء عملية اأو غري ذلك فان ذلك يتم بالتكافل املجتمعي 
وجمع امل�ساعدات لهم من املح�سنني اأو الأهل الأقربني ولذلك كرث عدد الذين 
يذهبون للم�ساجد وهم يحملون م�ستنداتهم الطبية طالبني العون وامل�ساعدة 
من امل�سلني. وخال�سة القول اإن اخلدمات التعليمية وال�سحية اأ�سحت مكلفة 
واملواطن ملزم بالدفع �ساء اأم اأبى وهذا �سيء لي�س له مثيل يف الدول القريبة 
اأو البعيدة من ال�سودان. اأما هنا فالدولة تخلت عن م�سئولياتها يف اأمور كثرية 
جل  اأن  وهي  مالحظة  وثمة  اأمره  على  املغلوب  املواطن  على  العبء  وتركت 
وزراء الرتبية والتعليم ووزراء ال�سحة يف العهد الذي انطوت �سفحته كانوا 
من املوؤلفة قلوبهم امل�ستقطبني للنظام احلاكم من خارج التنظيم الذي ي�سع 
الر�سمية  القنوات  عرب  ليمررها  ال�سيا�سات  وير�سم  اخلطط  �ستار  وراء  من 
ت�سريعية كانت اأو تنفيذية وكان امل�ستقطبون ملكيون اأكرث من امللك وينفذون 
املم�سكني  والراأ�س(  اجللد  )اأهل  وير�سي  التنظيم  يريده  ما  دافق  بحما�س 

باخليوط الفعلية لل�ضلطة واملال واجلاه.
والوظائف احلكومية يف اأجهزة الدولة املختلفة التي يعلن عنها وي�سدق بها 
يف كل عام مايل جديد حمدودة العدد وال�سيء الطبيعي األ يكون التوظيف من 
اأجل التوظيف ولكنه يكون من اأجل اأداء مهام حمددة تقت�سيها الوظيفة واأي 
ترهل وظيفي يوؤدي لعطالة مقنعة يف مكاتب الدولة ولي�س بالوظيفة احلكومية 
خارجها  وا�سعة  اأخرى  جمالت  يف  مت�سع  وهناك  الإن�سان  يعي�س  وحدها 
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واملوؤ�سف اأن الكثريين من املوؤهلني الذين يجتازون املعاينات بجدارة يجاأرون 
وتعطى  اأحيانًا  وفقو�س(  )خيار  فيه  يكون  والتعيني  الختيار  لأن  بال�سكوى 
للنظام خ�سمًا على حقوق من  املوالني  تنظيميًا من  للنا�سطني  اأوًل  الفر�س 
وولد هذا غبنًا  التخرج  اأف�سل منهم عند  تاأهياًل ودرجاتهم  اأكرث منهم  هم 
مل  جادين  �سباب  ومنهم  املظلومني  املوؤهلني  اخلريجني  من  كثري  نفو�س  يف 
يركنوا للعطالة بل امتهنوا مهنًا �سريفة للعي�س وم�ساعدة اأهلهم من كد اليمني 
و�سائقي رك�سات وكما�سرة يف  الكثريون منهم حالقني  ويعمل  وعرق اجلبني 
احلافالت والب�سات اأو يف جمال البناء والبيع يف اأر�سفة ال�سوارع بالأ�سواق 

... الخ.
الرتبية حتتاج  وناجت وح�سيلة هذه  الإنقاذ  تربى جيل كامل يف عهد  وقد 
لوقفات جلرد احل�ساب ومراجعة وفرز ال�سالح من الطالح والتمييز بينهما 
مع ال�سعي لإيجاد معاجلات وتقومي اأي اعوجاج. وبالطبع توجد فروق فردية 
الأ�سرية  خلفياتهم  بحكم  اجليل  هذا  اأبناء  من  ويوجد  لآخر  �سخ�س  من 
القدمية وتربيتهم املنزلية ال�سليمة الر�سيدة من يت�سمون بالوعي وال�ستقامة 
وتقدير امل�سوؤولية والتدين والو�سطية والعتدال ومكارم الأخالق وجتدهم يف 
بجهد  املجتمعية  املنا�سط  وي�ساهمون يف  والثقافة  الفكر  منابر  امل�ساجد ويف 
وافر وعلى النقي�س منهم يوجد من يت�سمون بعدم ال�ستقامة وعدم احرتام 
الكبري وتوقري ال�سغري مع )اللما�سة( وقلة الأدب وامليل لال�ساءات والبذاءات 
والت�سرف بهمجية مع انحراف يف ال�سلوك. ويذكر اأنه قد �سبطت عدة مرات 
اأخبارها  ال�سحف  ن�سرت  باملخدرات  مليئة  حاويات  ببورت�سودان  بامليناء 
التحريات  يف  اجلدية  لعدم  مهده  يف  املو�سوع  ويقرب  مثرية  كبرية  بعناوين 
اأن وراء الأكمة ما  واملتابعة وما يتبعها من حماكمات ، ويثري هذا الريبة يف 
هذا  ويوؤكد  للقرى  وتعداها  املدن  من  كثريًا  عم  املخدرات  وانت�سار  وراءها، 
ن�سمع  ومل  التي حتملها  ال�سموم  وبيعت  ووزعت  قد دخلت  كثرية  اأن حاويات 
يومًا اأن املجرمني اجل�سعني الفا�سدين الذين يرتكبون هذه املعا�سي واجلرائم 
النقدية  املالية  الدورة  تلوثت  وقد  املالأ  على  اأ�سماوؤهم  اأعلنت  اأو  عوقبوا  قد 
الأموال.  وغ�سيل  املخدرات  يف  التجارة  م�سدرها  قذرة  باأموال  ال�سودان  يف 
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فاإنها  حمدوديتها  وعلى  املجتمع  على  وغريبة  و�ساذة  �سالبة  ظواهر  وهناك 
تعني اأن احلبل ترك على الغارب اأن احلياء قد �سقط من بع�سهن مثل تدخني 
لها  باملدخنني  يختلطن  وهن  جهارًا  نهارًا  لل�سي�سة  والن�ساء  ال�سابات  بع�س 
يف بع�س املقاهي دن ت�سرت وحماولة للتخفي ودقت ال�سحف ناقو�س اخلطر 

ولفتت النتباه واأدى هذا لنح�سار الظاهرة الغريبة والدخيلة على املجتمع.
و�سهدت املرحلة الثانية من الإنقاذ هزة عنيفة يف القطاع الزراعي ب�سقيه 
املروي واملطري واحليواين وال�سواهد على ذلك كثرية. ومن اأهم املرتكزات 
الأر�س  جتهيز  والتح�سري  التمويل  الزراعة  عليها  تعتمد  التي  واملقومات 
البداية حتى  الزراعية من  العملية  التوقيت يف كل مراحل  للزراعة ومراعاة 
النهاية. والري واملدخالت الزراعية والت�سويق والإدارة املقتدرة اجلادة. ومن 
الوا�سع اأن خلاًل قد حدث يف القطاعني املروي واملطري وظل املزارعون الذين 
ق�سارى  يبذلون  الزراعة  على  احلياتية  والتزاماتهم  معي�ستهم  يف  يعتمدون 
حا�سل  هي  النتاج  وح�سيلة  والعقبات  ال�سعاب  لتخطي  وي�سعون  جهدهم 
الزراعة  ي�سيب  وما  ومعاجلات  لوقفات  يحتاج  املهم  القطاع  وهذا  جهدهم 
م�ساعب  الأخرى  هي  واجهتها  التي  التحويلية  ال�سناعات  على  ينعك�س 
ومعوقات كثرية اأدت لأن تغلق كثري من امل�سانع اأبوابها ومل جتد ال�سناعات 
التحويلية ما ت�ستحقه من اهتمام ومرد هذا التخبط يف القطاعات الإنتاجية 
اأن اخلبز مل يعطى خلبازيه وهم�س اأهل اخلربة والدراية والخت�سا�س و�سار 
ي�سع ال�سيا�سات العامة وي�سدر القرارات من لي�س لهم اأية �سلة بهذه املجالت 
اأهل  بهم  ويحيط  ال�سري  والعمل  التنظيمية  امل�سائل  يف  معرفتهم  وتنح�سر 
اأهل  بها  يقوم  اأن  تقت�سي  واملعاجلات  الفكري.  التنظري يف �سالونات الرتف 
الخت�سا�س يف ال�سوؤون الزراعية وال�سناعية والقت�سادية واملالية والإدارية 

وي�سرتك فيها )اأهل الوجعة( من املزارعني.
وقد خلقت دولة داخل الدولة واأقيمت موؤ�س�سات واأجهزة موازية لالأجهزة 
اندماجية  ووحدة  تكامل  بينهما  بل  تنافر  بينهما  ولي�س  الر�سمية  احلكومية 
املوؤ�س�سات  هذه  اأ�سحاب  هم  الدولة  يف  ال�سوكة  اأهل  لأن  �سيامية  وتواأمة 

والأجهزة املوازية بكل زخمها وا�ستثماراتها وميزانياتها ال�سخمة.



امل�شري الب�شري فـي حمكمة الت�أريخ50
من حي كوبر الى �شجن كوبر

بعد توقيع اإتفاقية نيفا�سا يف عام2005م والبدء يف تنفيذها عني د. جون 
قرنق بعد عودته للخرطوم نائبًا اأوًل لرئي�س اجلمهورية ورئي�سًا حلكومة الإقليم 
الهيلتون باخلرطوم حيث  اجلنوبي بكل ولياته، وكان يقيم يف جناح بفندق 
واأ�سدر  ملمار�سة عمله يف اخلرطوم ويف جوبا  توطئة  اأو�ساعه  توفيق  بداأ يف 
ال�ضعبية  احلركة  جي�س  يف  ال�ضباط  كبار  من  عددًا  مبجبها  اأعفى  قرارات 
بدًل  وعني  الع�سكرية  والوحدات  والفرق  القيادات  يف  القيادية  مواقعهم  من 
عنهم قادة اآخرين واأثار هذا غ�سبهم واأخذت ت�سريحات بع�سهم ترتى وكان 
اأعالهم �سوتًا هو نائبه الأول يف احلركة ال�سعبية وجي�سها �سلفاكري ميارديت 
اأحدهما  كبريين  موقعني  قرنق  تويل  على  باعرتا�سه  املالأ  على  جاهر  الذي 
واملوقع  الدولة  يف  الثاين  الرجل  مبوجبه  واأ�سحى  الحتادي  امل�ستوى  على 
�سلفاكري  وطالبه  اجلنوبي  الإقليم  يف  الأول  امل�سوؤول  مبوجبه  اأ�سحي  الآخر 
باأن يفا�سل بني املوقعني ويختار اأحدهما ويرتك املوقع الثاين لقيادي جنوبي 
اآخر. وكان قرنق مواجه بتحديات كثرية وتعقيدات عديدة وقد حتول من رجل 
التطبيق  ملرحلة  العري�ضة  واخلطوط  التنظري  مرحلة  ومن  دولة  لرجل  ثورة 
قبلية  �سراعات  �ستجابهه  وكانت  عوام(!!  الرب  )والفي  الدقيقة  والتفا�سيل 
داخل  حتى  وتر�سيات  موازنات  اإيجاد  منه  تتطلب  ومناف�سات  حادة  جنوبية 
اإليها وكانت تنتظره مواجهات  التي ينتمي  الدينكا  اأو بالأحرى قبائل  قبيلته 
تنف�سل  اأن  تريد  التي  القيادات اجلنوبية النف�سالية  و�سراعات �سر�سة مع 
عن ال�سمال متامًا وتقيم دولتها القائمة بذاتها ولذلك فاإن م�سروع ال�سودان 
من  �سرب  وتعتربه  كثري  اأو  قليل  يف  يهمها  ل  قرنق  له  يدعو  الذي  اجلديد 
بعد  كمبال  اأقلته من  التي  الطائرة  قرنق يف حادثة  واغتيل  الهو�س.  �سروب 
زيارته للرئي�س مو�سيفيني ول ندري هل كان قرنق �سينجح اأم �سيف�سل يف اأداء 
مهامه لو امتد به العمر؟ وحل حمله نائبه الأول يف احلركة ال�سعبية ويف قيادة 
اجلمهورية  لرئي�س  اأوًل  نائبًا  عني  الذي  ميارديت  �سلفاكري  الفريق  جي�سها 
ورئي�سًا حلكومة القليم اجلنوبي بال�سافة ملهامه الأخرى يف رئا�سة احلركة 
ال�سعبية وقيادة جي�سها. ومنذ البداية يف عام 2005م ركز �سلفاكري كل جهده 
معه  ومن  هو  ومتهيده  هناك  للحكومة  كرئي�س  مبهامه  والقيام  اجلنوب  يف 
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ليكونوا على ا�ستعداد ليتم النف�سال ب�سال�سة ودون مفاجاآت. واأدار �سلفاكري 
اجلانب  على  حر�سه  مع  اهتمامه  من  ذرة  ق�ساياه  يويل  ومل  لل�سمال  ظهره 
املظهري والربتكويل كرجل ثاين يف الدولة وبو�سفه النائب الأول كان يراأ�س 
اجتماعات جمل�س الوزراء اإذا ح�سر للخرطوم وكان رئي�س اجلمهورية غائبًا 
علي  الأ�ستاذ  فاإن  ولذلك  يذكر  اهتمامًا  الأخرى  امللفات  يعر  ولكنه مل  عنها 
عثمان حممد طه ظل من ناحية فعلية يتمتع بكافة �سلطاته التي كان يتمتع بها 
اأوًل لرئي�س اجلمهورية وكان طوال الفرتة املمتدة من عام  عندما كان نائبًا 
2005م حتى اجراء ا�ستفتاء اجلنوب يف عام 2011م هو الذي ي�سرف فعليًا 
علي اجلهاز التنفيذي للدولة مع قيامه مبهامه التنظيمية و�سغله ملوقع الأمني 
العام للحركة ال�سالمية لدورتني بداأت اأولهما يف عام 2005 بعد اأن ناف�سه 

على هذا املوقع دكتور غازي �سالح الدين مناف�سة �سر�سة.
وبعد اإجراء النتخابات العامة يف عام 2010م وظهور نتائجها وبدء الدورة 
اجلنوب  يف  ال�ستفتاء  لجراء  واحد  عام  تبقى   )2015  -2010( اجلديدة 
�سماليون  م�سوؤولون  واأخذ  النف�سال،  اأو  الوحدة  بني  اجلنوبيني  ومفا�سلة 
من كبار الد�ستوريني يتحدثون عن ما اأطلقوا عليه الوحدة اجلاذبة ور�سدوا 
اأمواًل طائلة لذلك خ�س�سوا منها جزًء للرتويج والدعاية لفكرتهم ول ندري 
جمرد  ميثلون  كانوا  اأنهم  اأم  اجلاذبة  الوحدة  مو�سوع  يف  جادين  كانوا  هل 
لكن  للوحدة  ي�سعون  كانوا  اأنهم  النف�سال  يحدث  عندما  ويقولون  متثيل 
اجلنوبيون  ظل  وقد  النف�سال.  احلرة  اإرادتهم  مبح�س  اختاروا  اجلنوبيني 
اأنف�سهم لالنف�سال وحتى مكاتب احلركة  نيفا�سا يهيئون  اتفاقية  بعد توقيع 
�سفارات  لت�سبح  يهيئونها  اأخذوا  الأخرى  الدول  عوا�سم  بع�س  يف  ال�سعبية 
النف�سال  اعالن  فور  الدول  تلك  عوا�سم  يف  اجلنوب  لدولة  وقن�سليات 
تراخوا  فقد  ال�سماليني  امل�سوؤولني  اأما  بذاتها.  القائمة  اجلنوب  دولة  وقيام 
اعتبار  بامكانهم  وكان  �سعيفًا  للم�ستقبل  وال�ست�سرايف  الأمني  ح�سهم  وكان 
خيار اجلنوبيني لالنف�سال كرتًا رابحًا ميكن اأن ي�سغطوا به على اخلواجات 
وتغري  وحتر�س  النف�سال  خيار  تدعم  كانت  التي  ومنظماتهم  ودولهم 
مو�ضوع  ح�ضم  ب�ضرورة  ال�ضودانية  لل�ضروط  للر�ضوخ  به  للتم�ضك  اجلنوبيني 
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ال�سودان فرتات  ومنح  اأو تخفي�سها  به للغائها  وامل�ساومة  الديون اخلارجية 
وكان  عليه  اخلارجية  القت�ضادية  وال�ضغوط  القيود  رفع  مع  طويلة  �ضماح 
ينبغي ح�سم مو�سوع احلدود بني الدولتني واإبعاد الفرقتني التا�سعة والعا�سرة 
يف  ال�سعبية  احلركة  جي�س  قيادة  وبني  بينهما  العالقة  وقطع  اجلنوب  من 
اجلنوب ليتم بعد ذلك دجمهما يف القوات امل�سلحة ال�سودانية اأو ت�سريحهما 
واإيجاد بدائل للم�سرحني لينخرطوا يف اأي اأعمال تنا�سب كل منهم بعد العودة 
للوطن ولكن املوؤ�سف اأن الفرقتني التا�سعة والعا�سرة ال�سودانيتني ظلتا تتبعان 
القط  كمخالب  ا�ستعمالهما  ومت  اجلنوبية  ال�سعبية  احلركة  جي�س  لقيادة 
ل�سن حمالت ع�سكرية �سد وطنهم كما حدث يف اأبكر�سولة على �سبيل املثال 
وبع�س مناطق  الأزرق  النيل  املناطق يف جنوب كردفان وجنوب  وغريها من 
دارفور املتاخمة حدوديًا للجنوب ومل يح�سم مو�سوع املنطقتني قبل النف�سال 
وظلتا كم�سمار جحا تدور حولهما مفاو�سات �سقيمة عقيمة وابتدع املفاو�سون 
الو�سول  هو  مبتغاهم  وكل  اجلديد  اجلنوب  ا�سم  عليه  اطلقوا  ما  با�سميهما 
لأهداف �سخ�سية ومكا�سب ذاتية تتمثل يف عقد اتفاقية معهم متاثل اتفاقية 
نيفا�سا يقت�سمون مبوجبها ال�سلطة واجلاه مع احلكومة وفق ن�سب يتم التفاق 
وهي  املنطقتني  ق�سايا  اأما  عليا.  د�ستورية  وظائف  مبوجبها  ويعتلون  عليها 
الإغاثة  عن  احلديث  بكرثون  وظلوا  �سئ  يف  تعنيهم  ل  فانها  حيوية  ق�سايا 
ويختلفون يف كيفية ادخالها رغم ان �سكان هاتني املنطقتني لي�ست لهم حوجة 
ال�سما�سرة  ويغتني  ويرثى  وكرامتهم  اإن�سانيتهم  فيها  تذل  اإغاثة  ملع�سكرات 
والعمالء با�سمهم وميكن الو�سول مع �سكان املنطقتني لتفاق لإعادة اأبنائهم 
يتاجر  اأن  دون  اأهلهم  و�سط  لهم  الكرمي  العي�س  وتوفري  لل�سالح  احلاملني 
تخ�س�س  اأن  احلكومة  على  حقهم  ومن  املناطق  تلك  عن  الغرباء  با�سمهم 
لهم ميزانيات ا�ستثنائية للتنمية واخلدمات وا�ستقرار العائدين. وقبل اإجراء 
ال�ستفتاء وبعده بقليل ا�سرتت حكومة اجلنوب ووكالوؤها يف الداخل واخلارج 
كميات كبرية من الدولرات من ال�سمال وحولتها للجنوب واأحدث هذا ارتفاعًا 
انخفا�س يف  ب�سرعة مع  ترتفع  واخذت معدلته  ال�سمال  الدولر يف  �سعر  يف 
القيمة ال�سرائية للجنيه ال�سوداين وحاولوا اأي�سًا اإغراق ال�سواق هنا بكميات 
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كبرية من العملة ال�سودانية التي كانت خمزنة ومتداولة يف اجلنوب واأدى هذا 
ملزيد من الت�سخم ولذلك مت ا�ستبدال العملة ايقافًا لهذا الت�سخم الرهيب 
العبء  ت�سع  اأن  احلكومة  راأت  ذلك  وازاء  ارتفاعًا جنونيًا  الأ�سعار  وارتفعت 
كله على عاتق املواطن املغلوب على اأمره واأعلنت اأنها قررت رفع الدعم عن 
املحروقات  والعالن قبل التطبيق زاد جنون ارتفاع ال�سعار يف الأ�سواق التي 
احلكومة  تتخذ  ان  املفرت�س  وكان  متامًا  يدها  النقاذ  حكومة  عنها  رفعت 
ا�سالحات تقلل مبوجبها ال�سرف احلكومي البذخي املبالغ فيه واأن حتد من 
وت�ستنزف  �سرورة  بال  للخارج  تذهب  التي  ال�سخمة  احلكومية  الوفود  كرثة 
توؤدي  اأن  ميكن  اخلارج  يف  وال�سفارات  تذكر  فائدة  بال  كثرية  حرة  عمالت 
اأجل احل�سول على  ال�سفر بال انقطاع من  ا�ستمراأت  التي  الوفود  مهام تلك 
احلوافز الدولرية املغرية وكان املنتظر ايقاف التجنيب يف الداخل واخلارج 
وت�سفية  العامة  اخلزينة  يف  وايداعها  اخلارج  يف  جمنبة  اأموال  اأي  واإعادة 
وال�سريبية  اجلمركية  والعفاءات  الت�سهيالت  وايقاف  احلكومية  ال�سركات 
وتخفي�س  العامة  للخزينة  قيمتها  وحتويل  الفارهة  احلكومية  العربات  وبيع 
ومعاجلة  ال�سادرات  وزيادة  ال�سرورية  غري  والب�سائع  واملواد  اليرادات 
وال�سناعية  الزراعية  النتاجية  القطاعات  واإيالء  التجاري  امليزان  اختالل 
وغريهما اأق�سى درجات الهتمام وايقاف ال�سرف على الج�سام واملوؤ�س�سات 
والجهزة غري الر�سمية من اخلزينة العامة لأنها لي�ست تكية �سائبة. ولو اأبدت 
�سفحة  وفتح  املعاجلات  اإيجاد  يف  جادة  �ستكن  باأنها  �سعور  جمرد  احلكومة 
جديدة لتقبل املواطنون قراراتها مهما كانت قا�سية ولكنها بكل اأ�سف متادت 
يف غيها ويف �سرفها البذخي كما اأثبتت الأيام واأكدت عدم جديتها يف ايجاد 
منتقاة مع  واحدة  وفئة  ب�سريحة  معنية  كاأنها  ال�سيا�سات  وتر�سيد  املعاجلات 
رفع  �سيا�سة  اعالن  من  وبدًل  ال�سعب.  من  العظمى  للغالبية  اكرتاثها  عدم 
القرارات  تلك  اأعلنت  وا�ستئذان  اعتذار  فيها  وبلهجة  بطريقة هادئة  الدعم 
ال�سعب  غ�سب  اأثارت  �سلطوية  وغطر�سة  عنجهية  فيها  ا�ستفزازية  بطريقة 
طلمبات  من  ع�سرات  وحرقت  املوؤ�سفة  2013م  عام  �سبتمرب  لأحداث  واأدت 
الوقود ومل ي�سب اأحد املواطنني ب�سوء اأو مي�سه حريق وكان وا�سحًا جليًا اأن 
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الطلمبات  تلك  باخالء  قامت  ال�سعبية  اأو  الر�سمية  احلاكم  النظام  اأجهزة 
من الوقود متامًا وقامت باحراقها يف متثيلية وا�سحة لي�ستعل احلريق ويعلو 
الدخان وين�سب هذا )لل�سما�سة( امل�ساكني املغلوب على اأمرهم ليقال اإن هذه 
والتخريب ومل تنطلي  الفو�سى  ال�سعب لإدانة  النظام عطف  وي�ستدر  فو�سى 
هذه احليلة والتمثيلية على ال�سعب الذي خرج يف م�سريات ومظاهرات �سلمية 
بطريقة ح�سارية ليعرب عن غ�سبه ملحاولة فر�س القرارات التع�سفية ق�سرًا 
اأو قهرًا و�سوقه كما ت�ساق ال�سوائم والبهائم وهو �سعب �سنديد اأ�سيل ل ميكن 
اأن يذل اأو يهان. وعندما خرجت املظاهرات ال�سلمية ردد اأحد كبار امل�سوؤولني 
الد�ستوريني عبارته ال�سهرية وتوجيهه shoot to kill وانطلقت من قامو�سهم 
اأن  عبارة  واأخفها  املهذبة   غري  امل�سيئة  اجلارحة  عباراتهم  من  عدد  البذئ 
كا�ستحالة  ا�ستحالة  فيه  عليهم  والتاأثري  النظام  قرارات  على  العرتا�س 
ال�سلمية غيلة وغدرًا عدد كبري من  )حل�س الكوع( وقتل يف تلك املظاهرات 
الأبرياء دون ذنب جنوه. ويف لقاء جامع اأمه عدد كبري من الوزراء وامل�سوؤولني 
يف احلكومة واحلزب احلاكم والأحزاب الدائرة يف فلكه حتدث ال�سيد رئي�س 
اجلمهورية عن قرارات احلكومة وال�سرار على تنفيذها رغم اأنف كل معرت�س 
و�سن هجومًا على من و�سفهم باأنهم كتاب و�سحفيني غري م�سوؤولني مل يقدروا 
الظروف التي متر بها احلكومة وحتدث بلهجة غا�سبة عن جملة امل�سهد ويف 
كلمات عار�سة غا�سبة ذكر اأن اأحد الكتاب ال�سحفيني و�سف الطريقة التي 
بنج.  اإجراء عملية جراحية بال  ت�سبه  باأنها  الدعم  رفع  بها قرارات  �سدرت 
د�ستوري  م�سوؤول  مع  اجلزيرة  قناة  يف  لقاًء  من�سور  اأحمد  الأ�ستاذ  واأجرى 
رفيع و�ساأل ال�ستاذ من�سور �سيفه عن عدد القتلى يف اأحداث �سبتمرب عام 
وع�سرين  مائتني  عددهم  باأن  عليمة  م�سادر  من  بلغه  لقد  له  وقال  2013م 
فرد  قتيال  وخم�سني  مائتني  اأن عددهم  عليمة  اأخرى  وتقول م�سادر  �سهيدًا 
عليه امل�سوؤول امل�سار اإليه بدم بارد اأن عدد القتلى اثنني وثمانني قتياًل فقط 
اأنعام واأغنام  و�ضع عدة خطوط حتت كلمة فقط هذه وكاأن الذين قتلوا هم 
اأو دجاج وهي م�ساألة موجعة تدعو للحزن والأ�سى. ويف اإحدى خطبه املرجتلة 
اأكد رئي�س اجلمهورية ال�سابق عندما كان يف ال�سلطة قبل اأن تنزع منه اأنه لن 
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حتدث    اأي مظاهرات �سد النظام لأن املتظاهرين جربوا قبل ذلك اخلروج 
وردعوا بالقوة ولن يكرروها مرة اأخرى ونحن جاهزون لردع كل من ت�سول له 
نف�سه اخلروج على �سلطان الدولة وهذا يوؤكد اأنه غري اآ�سف على ما جرى من 

قتل وردع دموي ب�سع يف �سبتمرب عام 2013م.

ن�صر  املحروقات  عن  الدعم  لرفع  ال  بعنوان:  مقااًل  وكتبت 
ب�صحيفة االإنتباهة الغراء يف يوم ال�صبت املوافق ال�صابع من �صهر 

�صبتمرب عام 2013 وهذا هو ن�صه:
وزير  يف  املتمثل  التنفيذي  �سقه  يف  القت�سادي  القطاع  يف  امل�سوؤولون  بداأ 
عن  الدعم  برفع  يب�سرون  اأقول  ول  ينذرون  ال�سودان  بنك  وحمافظ  املالية 
ومناق�سته  املو�سوع  هذا  طرح  ذلك  وتبع  امليزانية  عجز  لتغطية  املحرقات 
الوطني  املوؤمتر  حلزب  القيادي  املجل�س  عقده  الذي  الأخري  الجتماع  يف 
توطئة للو�سول لقرار واجب النفاذ وتكتمل بذلك حلقات الدائرة ال�سيا�سية 
اإ�سدار  على  اإ�سرارًا  هناك  اأن  توؤكد  املوؤ�سرات  وكل  والتنفيذية  والت�سريعية 
ال�سابقة التي  القرار وتنفيذه وكما يقول املثل )ال�ساقعة واقعة( ويف املرات 
رفعوا فيها الدعم جزئيًا كانوا يدغدغون العواطف بعبارات تخديرية مفادها 
املواطنني  كل  اأن  املوؤكد  ولكن  فقط  الأثرياء  �سريحة  منه  ت�ستفيد  الدعم  اأن 
الدعم  رفع  من  بالغًا  �سررًا  يت�سررون  دائمًا  ظلوا  العري�سة  �سرائحهم  بكل 
اإذ اأن اأية زيارة يف اأ�سعار املحروقات يتبعها على جناح ال�سرعة ارتفاع هائل 
وقد رفعت  لها  وفو�سى ل مثيل  انفالتًا  الأ�سواق  وت�سهد  ال�سلع  اأ�سعار  يف كل 
الدولة يدها متامًا واأ�سبحت تتفرج دون اأن حترك �ساكنًا بدعوى اأنها حررت 
ال�سعار ولكنها يف حقيقة اأمرها خلقت فو�سى يف الأ�سواق والأ�سعار واملوؤ�سف 
وم�سادرة  املتجولني  الباعة  ملطاردة  اإل  الأ�سواق  يف  تتدخل  ل  احلكومة  اأن 
�سواها  �سيئًا  الدنيا  يف  ميتلكون  ل  منهم  الكثريين  واأن  قلتها  على  ب�سائعهم 
ورمبا ا�ستدانها بع�سهم من غريه واأ�سحي فقريًا مدينًا ويدفع ال�سغار زغب 
الت�سدي  واإن  واإذلًل.  الثمن غاليًا جوعًا  باإعا�ستهم  يتكفل  الذين  احلوا�سل 
والهجمات الع�سوائية تكون �سد امل�ساكني املغلوب على اأمرهم مع ترك حيتان 
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البحر والتما�سيح يف الأ�سواق ت�سرح ومترح واأ�سبحت داريكول متت�س دماء 
امل�سرتين بال وازع من دين و�سمري واخالق وبال رادع من �سلطة ل تبدي كثري 
ببائعات  امتالأت  قد  ال�ساحات  وكل  الأ�سواق  واأن  يدور.  ملا  اكرتاث  قليل  اأو 
اأن  اإن لكل منهن ظروفها اخلا�سة لكن الذي يهمنا هنا هو  ال�ساي وبالطبع 
فو�سى الأ�سعار لي�ست فوقية فقط ولكن اجل�سع �سمل حتى من هم يف حوا�سي 
اأو  تخاطر  بينهن  وكاأن  �سطوة  للبائعات  واأ�سبحت  متونها  ولي�س  الأ�سواق 
جتمعهن نقابة عامة اإذ ارتفع فجاأة �سعر كوب ال�ساي ال�سادة واأ�سبح جنيهًا 
ون�سف اجلنيه كما اأخربين �سديقي �ساحب املكتبة الذي مهما اقت�سد كما 
ذكر يل فاإنه يدفع لبائعة ال�ساي حوايل ع�سرين جنيهًا يف نهاية اليوم قيمة 
ما تناوله زواره ول ندري كم �سيدفع اإذا رفع الدعم عن الدقيق وال�سكر كما 
على  املغلوب  العادي  املواطن  يكون  وملاذا  القرار.  �سناع  بع�س  لذلك  يلمح 
اأمره هو جمل ال�سيل وملاذا ل ت�سعى ال�سلطة احلاكمة ليجاد معاجلات اأخرى 
ل�سد عجز املوازنة بالتق�سف واحلد من ال�سرف البذخي املبالغ فيه واإيقاف 
ال�سركات  ما  اأدراك  وما  احلكومية  ال�سركات  مو�سوع  ومعاجلة  التجنيب 
احلكومية مع �سرورة ت�سيري الدولة مبيزانية واحدة وتكون وزارة املالية هي 
القيمة على املال العام وامل�سيطرة عليه واإن الأموال الكثرية خارج ال�سيطرة 
الر�سمية متثل اأ�سل الداء واأ�س البالء. واأن الأرقام هي التي ينبغي اأن تتحدث 
ولنا اأن ن�ساأل كم �ستح�سل اخلزينة العامة من عائدات البرتول اجلنوبي لقاء 
�سد  يف  �ست�ساهم  اأنها  وبالتاأكيد  ال�سودانية  وامل�سايف  الأنابيب  عرب  متريره 
العجز اإ�سافة للمعاجلات اآنفة الذكر واملواطن املغلوب على اأمره ل ميكن دومًا 
اأن )ي�سيل فوق الدبر(.وهناك مظاهر ثراء ظاهرية فوقية ل�سريحة �سغرية 
من �سرائح ال�سعب ال�سوداين بع�سها اإغتنى باحلالل والكدح امل�سروع وبع�سها 
ولكن  واجتهاد.  كدح  وبغري  م�سروعة  غري  ملتوية  بطرق  ثروته  منت  طفيلي 
جل قطاعات ال�سعب ال�سوداين تعي�س حتت خط الفقر املدقع وتعاين وتكابد 
التغذية  �سوء  اأمرا�س  و�سطها  وكرثت  للح�سي�س  املعي�سية  احوالها  وتردت 
اجل�ضعني  بع�س  فاإن  اأ�ضف  وبكل  باحلالل  احلرام  واختالط  املناعة  ونق�س 
املجرمني يف �سبيل الرثاء ال�سريع قد لوثوا اخل�سروات واملاأكولت باملبيدات 
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امللوثة لتت�سخم اأحجامها لتنتج �سريعًا فانت�سرت الأمرا�س الع�سوية لنعدام 
وال�ضكري  الدم  �ضغط  ارتفاع  اأمرا�س  وكرثت  النف�ضية  وللغ�ضوط  املناعة 
اأن  وتعالى  �سبحانه  ن�ساأل اهلل  وال�سرطانات  الكلوي  والف�سل  القلب  واأمرا�س 
الأدواء  واإ�سافة لالأمرا�س اجل�سدية كرثت  ويعافيهم  وي�سفي اجلميع  يحمي 
و�سط  املخدرات  وكرثة  وال�سرف  لالأعرا�س  انتهاك  من  الوبيلة  الجتماعية 
�سريحة من ال�سباب وظهرت جرائم ي�سيب لها راأ�س الوليد وكرث عدد الن�سالني 
يت�سورون  الذين  الل�سو�س  املوا�سالت وحتول كثري من  ومواقف  الأ�سواق  يف 
اأنهم  اإذ  كا�سرة  متوح�سة  بحيوانات  اأ�سبه  لآدميني  فيها  ويدخلون  املنازل 
من  يقاومهم  من  على  ويعتدون  واخلناجر  وال�سواطري  املدي  معهم  يحملون 
اأهل الدار وحدثت حالت قتل كثرية واأحدثوا لآخرين جراحات وعاهات.واإن 
�سوء الإدارة القت�سادية و�سوء تدوير املال اأحدث اختالًل يف ميزان العدالة 
اأنف�سهم  تلقاء  من  ت�سدوا  قد  الإنقاذ  قادة  اإن   .. ال�سودان  يف  الجتماعية 
للم�سوؤولية واأعلنوا اأنهم اأتوا لإنقاذ البالد وعليهم الآن ال�سعي لإنقاذ اأحوال 
العباد وجماهري ال�سعب ال�سوداين العري�سة ل ت�سعى جلاه اأو �سلطة ومطالبها 
ي�سرية تتمثل يف ن�سدان حياة حرة كرمية حتى ولو يف حد الكفاف والعفاف 
وعلى متخذي القرار اأن يفكروا األف مرة قبل اتخاذ قرارهم لأن ال�سعب حتمل 
فوق طاقته ولن يكون اإلى الأبد هو جمل ال�سيل واحليطة الق�سرية واجلرة لن 
ت�سلم يف كل مرة. وليبحث امل�سوؤولون عن اأية معاجلات اأخرى ل�سد العجز ول 

لرفع الدعم عن املحروقات اأو غريها من ال�سروريات.

وكتبت مقااًل بعنوان: ثم ماذا بعد؟! ن�صر ب�صحيفة االإنتباهة 
الغراء يف عددها ال�صادر يوم ال�صبت املوافق 14 �صبتمرب 2013م 

عندما رفع الدعم جزئيًا عن املحروقات قبل عام م�سى وارتفعت ا�سعار كل 
ال�سلع طالب الإحتاد العام لنقابات عمال ال�سودان بزيادة اأجور العاملني ولكن 
وزير املالية اعتذر وقتئذ باأنه ل ميلك موارد وعائدات تغطي هذه الزيادات 
وجلاأ الإحتاد لل�سيد رئي�س اجلمهورية الذي وافق على تلك الزيادات وحدد 
املايل  العام  مطلع  يف  وتطبيقها  قراراته  بتنفيذ  ووجه  لالأجور  الأدين  احلد 
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اجلاري، وح�سب كل العاملني اأنهم �سي�سرفون منذ يناير املن�سرم مرتباتهم 
وهي معدلة ولكن �سيئًا من ذلك مل يحدث وم�سى الآن اأكرث من ثلثي العام 
اأخذ  اأ�سابيع  املايل ومل يتم تعديل املرتبات وظلت كما هي. وعلى مدى عدة 
يدور حديث هم�سًا وجهرًا عن رفع الدعم عن املحروقات والقمح واأثناء مرحلة 
ترتفع  ال�سعار  واأخذت  الأ�سواق  يف  الفو�سى  زادت  هذه  والت�سريات  الهم�س 
ارتفاعًا جنونيًا واأ�سحى ما كان يدور هم�سًا يثار علنًا وتوؤكد كل املوؤ�سرات اأنه 
�سيتحول لقرارات يتم بعد ذلك تنفيذها وت�سبح �سارية املفعول ول ندري ماذا 
الأ�سعار  تت�ساعف  اأن  ونخ�سي  ر�سميًا  القرارات  هذه  تعلن  اأن  بعد  �سيحدث 
الفراح  بيوت  يف  ال�ساغل  النا�س  �سغل  هو  املو�سوع  هذا  اأ�سبح  وقد  اأكرث 
الكلمات  هذه  اأكتب  اأن  وقبل  ملتقياتهم.  كل  ويف  العامة  واملركبات  والأتراح 
العجلى اأجريت ا�ستطالعًا مع عينات ع�سوائية وذكر يل اأحد املواطينني اأنه 
يعمل موظفًا منذ اثنني وع�سرين عامًا بعد تخرجه يف اجلامعة ول يزال مرتبه 
ال�سهري يف حدود ت�سعمائة جنيه وكان كغريه يف انتظار الزيادة التي وعدوا 
بنات  وثالث  وولدين  زوجته  ومن  منه  مكونة  اأ�سرة  يعول  وهو  تنفذ  ومل  بها 
يدر�سون يف خمتلف مراحل التعليم ومع ال�سيق واملعاناة وارتفاع الأ�سعار فاإنه 
ينفق يف )املوا�سالت للو�سول لعمله والعودة منه ملنزله مع قيمة وجبة الفطور 
وكوب �ساي وكوب قهوة و�سحيفة واحدة( ينفق خم�سة ع�سر جنيها وهي حد 
الكفاف، واإذا خ�سمنا اأيام عطالت اجلمعة وال�سبت فاإن ما ينفقه يف ال�سهر 
اأن ما يتبقى له من راتبه هو خم�سمائة  حوايل ثالثمائة وخم�سني جنيهًا اأي 
وياأخذ  والنفايات  والكهرباء  املياه  فاتورة  قيمة  منها  ي�سدد  جنيهًا  وخم�سني 
الر�سوم  اأما  وافطارهم  ملوا�سالتهم  يومية  كنرثيات  تبقى  ما  وبناته  اأبناوؤه 
الدرا�سية اجلامعية لأحد اأبنائه واإحدى بناته فاإنه يعاين الأمرين يف احل�سول 
عليها. اأما الإنفاق على ال�سروريات من ماأكل وم�سرب وملب�س يف حدها الأدنى 
فهي �سئ فوق طاقته وقدرة احتماله واملوؤكد اأن هناك موظفني اأقل منه دخاًل 
وهناك عماًل ل تزيد مرتباتهم على الثالثمائة جنيه ومن املفارقات العجيبة 
الغريبة اأن بع�س الذين يعملون بعقود خا�سة ويتمتعون بامتيازات كثرية فاإن 
ثالثمائة  املواقع  بع�س  يف  ي�ساوي  منهم  للواحد  لب�س  بدل  يتقا�سى  بع�سهم 



59 امل�شري الب�شري فـي حمكمة الت�أريخ
من حي كوبر الى �شجن كوبر

مليون )بالقدمِي( يف العام، ولك اأن تقارن بني عامل مرتبه ال�سهري ل يزيد 
على ثالثمائه جنيه وبني اآخر يبلغ بدل لب�سه ثالثمائه مليون جنيه يف العام 
والمتيازات  البدلت  من  ال�سهر دعك  مليون جنيه يف   وع�سرين  اأي خم�سة 
الأخرى وبع�سهم يبلغ مرتب وخم�س�سات الواحد منهم يف العام ما يقارب 
حتتاج   التي  والغرائب  والعجائب  باملتناق�سات  مليئة  والدولة  جنيه  املليار 
ل�سفر كامل. واإن بع�س امل�سوؤولني النافذين اأ�سبحوا مثل ماري انطوانيت التي 
�سمعت اأ�سوات املتظاهرين اجلياع وهم ينادون بتوفري اخلبز لنعدامه فقالت 
وملاذا ل ياأكلوا بدًل عنه بقالوة وهم يتحدثون بدم بارد عن �سرورة الت�سحية 
وكان  اآنفًا.  ذكرهم  الوارد  وامل�ساكني  الفقراء  كاهل  على  كله  بالعبء  رامني 
الواجب يقت�سي قبل اللجوء لهذه املعاجلات والعمليات اجلراحية التي جتري 
بال تخدير وبنج اأن يبداأوا اأوًل بالق�ساء على التجنيب واإحكام �سيطرة وزارة 
املالية على املال العام واحلد من ال�سرف البذخي املبالغ فيه وبيع اأ�ساطيل 
واملحزن   .. العامة  للخزينة  قيمتها  وحتويل  الفارهة  احلكومية  العربات 
واملوؤ�سف اأن الدولة اأهملت النتاج ومل ت�سجع املنتجني وخربت ودمرت بع�س 
القت�سادية  الأ�سول  اأهم  من  تعترب  التي  الكربى  املروية  الزراعية  امل�ساريع 
القومية وطال الهمال الزراعة املطرية وحلق القطاع الزراعي )اأمات طه( 
وحلقته بال�سرورة كثري من ال�سناعات التحويلية التي اأ�سحى جلها اأثرًا بعد 
واأ�سبحت هتافات احلناجر  الإنتاج  التهريج قد طغى على  اأن  عني واملوؤ�سف 

بدياًل ل�سحذ الهمم وال�سواعد للعمل والإنتاج.
الأمثل وي�سدر تقريره  الوجه  العام يقوم بواجبه على  املراجع  واإن ديوان 
كل عام ويودعه عند اجلهات املخت�سة كل عام ولكن ل يوجد رقيب اأو ح�سيب 
وبع�س الق�سايا التي طفح كيلها واأ�سبحت اأرقامها الفلكية م�سغة يف الأفواه 
هي ركام اأخطاء �سنوات طويلة توؤكد اأن احلبل كان مرتوكًا على الغارب وكما 
واإن  ولعل هناك حالت كثرية مماثلة.  القيد(  يقولون )�سقي احلال يقع يف 
�سالل غذاء  اأحد  ي�سبح  لأن  توؤهله  هائلة  وامكانيات  يتمتع مبوارد  ال�سودان 
العامل وميتلك ثروات حيوانية و�سمكية ومعدنية ونفطية هائلة. واإن ربع قرن 
اأن يكون يف م�ساف اليابان التي  كامل من الزمان كان يكفيه لو جد العزم 
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ل متتلك ما ميتلكه من ثروات خام. وليت البالد ا�ستفادت من جتربة دكتور 
مهاتري يف ماليزيا. واإذا حدث نقد ذاتي جرئ داخل النظام لتقومي التجربة 
اإجراء  يف  موجودًا  يزال  ل  الأمل  فاإن  ومداهنة  نفاق  وبال  ب�سدق  املا�سية 
النظام  �سجرة  من  ال�سفراء  الأوراق  فيها  ت�سقط  وجتديد  اإ�سالح  عمليات 

لتحل حملها اأوراق خ�سراء.

الغراء يف  االإنتباهة  ب�صحيفة  ن�صر  الذي  التايل  املقال  وكتبت 
املوؤمتر  بعنوان:  2013م.  عام  �صبتمرب   14 املوافق  االربعاء  يوم 

ال�صحفي لرئي�س اجلمهورية

ذكر ال�سيد رئي�س اجلمهورية يف موؤمتره ال�سحفي اأنه �سيذهب لنيويورك 
حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة  .. واإن اأمريكا هي دولة 
مقر ولي�س من حقها العرتا�س على ذهاب اأي رئي�س حل�سور تلك الجتماعات 
فاإن  اأزمة خليج اخلنازير يف عام 1962م  وبعد  تاأ�سرية دخول.  بعدم منحه 
اجتماعات  يف  �سارك  لأمريكا  اللدود  العدو  كا�سرتو  فيدل  الكوبي  الرئي�س 
اجلمعية العمومية لتلك الدورة واأقام يف حي هارمل بنيويورك ويف عام 1960م 
واإبان احلرب الباردة بني القطبني العامليني املتنافرين يومئذ خاطب الزعيم 
املتحدة  لالأم  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  خرت�سوف  ال�ساخر  ال�سوفيتي 
وطرق بحذائه املن�سدة وهو يلقي خطابه الذي كان مليئًا  بالتنكيت والتبكيت 
مع  امل�ستحكم  العداء  مينع  ومل  الآخر  القطب  يف  خ�سومه  من  وال�سخرية 
العمومية  اأحمدي جناد من ح�سور اجلمعية  ال�سابق ليران  الرئي�س  اأمريكا 
لالأمم املتحدة وخماطبتها وكذلك فعل الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات وقد 
ب�سنوات اجتماعات  ولكنه �سهد قبل ذلك  اآخر هو جنيف  فعل ذلك يف مقر 
رئا�سة  يتولى  اأن  قبل  كمراقب  بنيويورك  املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية 
ال�سلطة الفل�سطينية احلاكمة ولي�س من حق اأمريكا اأن متتنع عن منح رئي�س 
جمهورية ال�سودان تاأ�سرية دخول لنيويورك لأن هذا �سيدخلها يف حرج اأمام 
املنظمة  اإدانة معنوية دولية وحترج  و�ستواجه  القوانني  اأجمع بخرقها  العامل 
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رئي�س اجلمهورية  واإن ح�سول  يدها.  اأداة طيعة يف  كاأنها  وتظهرها  الدولية 
اأن  فان من حقه  وبعد ذلك  اأ�سيل  انتزاعه حلق  تعني  الدخول  تاأ�سرية  على 
يذهب اأو ل يذهب وهذه م�ساألة تقديرية مرتوكة له ولأجهزته املخت�سة واملهم 
اأنه اأثبت حقه واأكد اأن م�ساركته ومنحه تاأ�سرية الدخول هو حق اأ�سيل مكفول 
اجتماعات  وجولت يف  �سولت  لل�سودان  واإن  قادمة.  دورة  اأي  اأو يف  الآن  له 
اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة وقد خاطبها ال�سيد حممد اأحمد حمجوب 
رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية بعد نك�سة يونيو عام 1967م با�سم ال�سودان 
با�سمها  يتحدث  اأن  ال�سامخ  املحجوب  كلفت  التي  العربية  الدول  كل  وبا�سم 
واألقى خطابًا تاريخيًا قويًا كان حمط اهتمام العامل اأجمع اأيامئذ. وقد ت�سمن 
اأنه  ال�سيا�سي ذكر  ال�سيد رئي�س اجلمهورية ثالثة حماور ويف املحور  خطاب 
ياأمل اأن تف�سي مفاو�ساته مع قيادات الأحزاب الأخرى لالتفاق وال�سرتاك 
منذ  الد�ساتري  و�سع  جمال  يف  عديدة  جتارب  وهناك  الد�ستور.  و�سع  يف 
ال�ستقالل وهناك د�ستور موؤقت عدل عدة مرات وو�سعت د�ساتري اأخرى يف 
عهود خلت والغيت. ويتم العمل الآن بد�ستور معدل. وبالطبع اإن و�سع د�ستور 
دائم )والدوام هلل �سبحانه وتعالى وحده( مو�سوع حيوي واأ�سا�سي ويف غاية 
ال�سعب  من  عري�سة  لقطاعات  عاجاًل  هاج�سًا  الآن  ي�سكل  ل  ولكنه  الأهمية 
اإجراء تعديالت على الد�ستور ال�ساري الآن حلني البت يف  ال�سوداين وميكن 
الأمر احليوي  الهام بو�سع د�ستور يرتا�سى عليه اجلميع وهذا يقت�سي ت�سكيل 
اللجنة القومية للد�ستور وجلنة فنية وبعد اإعداده واإجازته من اللجنة القومية 
يقدم للربملان لجازته يف مرحلة القراءة الأولى ويف مرحلة القراءة الثانية 
ويف مرحلة القراءة الثالثة ومن ثم ت�سادق عليه رئا�سة اجلمهورية وي�سبح 
القائم  الوطني  املجل�س  واإن  له.  امل�ساحبة  القوانني  وت�سدر  املفعول  �ساري 
حاليًا مكون كله تقريبًا من حزب املوؤمتر الوطني با�ستثناء اأ�سوات قليلة من 
واإذا اعتذر الآخرون عن  خارجه ت�سيع يف الزحام وتغدو )�سمار يف مرقة( 
ال�سرتاك مع احلكومة وحزبها احلاكم يف و�سع الد�ستور لأي مربرات يرونها 
فاإن الواجب الرتيث والنتظار حتى انتهاء هذه الدورة الرئا�سية والربملانية 
واإجراء انتخابات حرة نزيهة يف عام 2015م وبعد ظهور نتائجها يتم ت�سكيل 
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اللجنة القومية وفقًا للن�سب التي ح�سل عليها كل حزب يف النتخابات ويكون 
الد�ستور  جتيز  تاأ�سي�سية  جمعية  مبثابة  الأولى  مرحلته  يف  القادم  الربملان 
درا�سة  وينبغي  والرقابي  الت�سريعي  الربملاين  دورها  ذلك  بعد  ومتار�س 
احلكم  جتربة  نتائج  على  والوقوف  ومتحي�سها  ال�سابق  احلكم  جتارب  كل 
املزاوجة  ميكن  وهل  اأ�سلح  واأيهما  الرئا�سية  اجلمهورية  وجتربة  الربملاين 
بينهما كما يحدث يف فرن�سا اأم اأن التجربة حتتاج لت�سحيح لئال يغدو الربملان 
رئا�سة  التي جترها قاطرة  باملقطورة  اأ�سبه  وي�سبح  الفاعلية  باهتًا و�سعيف 
اجلمهورية وقيادة احلزب احلاكم. وقد �سقطت احلكومات التي انتخبت بعد 
الفرتة النتقالية التي اأعقبت ثورة اأكتوبر عام 1964م وانتفا�سة اأبريل عام 
1985م ولنريد اإعادة تلك التجارب الفا�سلة مرة اأخرى. اأما التجربة املاثلة 
حاليًا والتي امتد عمرها ملا يقارب ربع القرن من الزمان فاإن حم�سلتها بعد 
كل هذه ال�سنوات ايجابية يف بع�س املجالت و�سالبة يف جمالت اأخرى متمثلة 
ال�سفافية  اإنعدام  ذلك  ومرد  الوبيلة  الجتماعية  والآثار  املالية  الأزمات  يف 
واملوؤ�س�سية والت�سحيح ل يكون اإل باإر�ساء دولة موؤ�س�سات حقيقية قوية اإذ ل 

ميكن ت�سيري اأمور البالد والعباد عن طريق الدوائر املغلقة ال�سيقة.
واإن جل حديث رئي�س اجلمهورية كان عن القرارات القت�سادية ويف نهاية 
ر�سميًا  تعلن  اأن  وقبل  واقعًا  اأ�سبح  قد  الدعم  قرارات  تطبيق  فاإن  املطاف 
ارتفعت ا�سعار كل ال�سلع ارتفاعًا جنونيًا وارتفع �سعر الدولر يف ال�سوق املوازي 
الجنازات  بع�س  اأن  وهي  حقيقة  ثمة  وهناك  جنيهات.  الثمانية  عن  وزاد 
الكبرية مثل اإن�ساء �سد مروي وتعلية خزان الرو�سري�س قد اجنزت بالقرو�س 
اأنها اأ�سحت ديونًا على كاهل ال�سودان واإن  اأي  اأموال البرتول  ومل تنجز من 
�ست�ساف  مركبة  اأرباحًا  فاإن  عليها  املتفق  املواعيد  يف  اأق�ساطها  ت�سدد  مل 
اإليها واملوؤ�سف اأن اأموال البرتول مل ت�ستثمر يف املجالت النتاجية وقد اأهمل 
القطاع الزراعي والقطاع ال�سناعي ل �سيما يف جمال ال�سناعات التحويلية 
وناأمل  ا�سعافية.  ملعاجلات  حتتاج  القادمة  واملرحلة  الزراعية  املنتجات  من 
وا�سعة  فر�سًا  متنح  واأن  الرئا�سية  ال�سحفية  املوؤمترات  انعقاد  يتوالى  اأن 
الهواء  على  الهامة  الق�سايا  من  كثريًا  ليطرحوا  والعالميني  لل�سحفيني 
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كثرية  ق�سايا  فيه  تطرح  ان  ينبغي  كان  الأخري  املوؤمتر  واإن  مبا�سرة  الطلق 
البذخي  احلكومي  وال�سرف  احلكومية  وال�سركات  الأموال  بتجنيب  تتعلق 
املبالغ فيه والت�سيب يف مال الدعم الجتماعي الذي ينبغي اأن تت�سرف فيه 
اجلهات املخت�سة فقط دون �سواها مع مناق�سة مو�سوع عدم �سيطرة وزارة 
املالية وب�سط هيمنتها على كل املال العام وناأمل اأن يتوا�سل املوؤمتر ال�سحفي 

امل�سار اإليه لتكملة بقية الق�سايا الهامة التي مل تطرح.

الغراء يف  االإنتباهة  ب�صحيفة  ن�صر  الذي  التايل  املقال  وكتبت 
يوم ال�صبت املوافق 28 �صبتمرب عام 2013م. بعنوان: ال للتخريب 

والفو�صى ونعم للحوار ال�صلمي اجلهري
�سهدت بع�س اأجزاء العا�سمة وعدد من املدن الأخرى مثل ودمدين عمليات 
تخريب وفو�سى وحرق لعدد من الطلمبات وال�سيدليات واملن�ساآت والعربات 
بريئة، ومن  اأرواح  واأزهقت  التجارية  واملحال  املنازل  وطالت احلرائق بع�س 
بها  يقوم  ونهب وفو�سى  �سلب  اأن حتدث عمليات  الظروف  الطبيعي يف هذه 
الفائت  الأربعاء  يوم  ويف  الإجرام.  ومعتادي  الل�سو�س  من  النفو�س  مر�سى 
اأ�سحابها  الكثريون من  واأحجم  العدد  قليلة  العامة  املوا�سالت  و�سائل  كانت 
عن احلركة حفاظًا على اأنف�سهم وعرباتهم ولذلك ا�سطر كثري من املواطنني 
و�سط اخلرطوم  من  مل�سافات طويلة  اأرجلهم  على  �سائرين  ملنازلهم  للرجوع 
والدرو�ساب  والكالكالت  واجلريفات  والثورات  واأمبدات  ال�ساحلة  حتى 
واحلاج يو�سف... اإلخ. وقوبلت هذه العمليات التخريبية بامتعا�س وا�ستهجان 
ورف�س �سعبي واإن اأي اإن�سان �سوي عاقل ل ميكن ان يتعاطف  اأو يوؤيد التخريب 
والدمار والفو�سى وال�سلب والنهب والل�سو�سية. وقد قامت الجهزة املخت�سة 
بحفظ الأمن والنظام يف القوات النظامية بواجبها خري قيام وردعت املخربني 
وب�سطت �سيطرتها يف وقت قيا�سي. ون�سهد باأن الأجهزة املخت�سة ظلت متار�س 
باقتدار  اإليها  املوكلة  الثغرة  ت�سد  وم�سوؤولية وظلت  وكفاءة  يقظة  بكل  دورها 
وقد حتدث بع�س الأخطاء والتجاوزات الفردية هنا وهناك ولكن هذا القطاع 
يعترب اأقوى واأ�سلب حلقات النظام. وعلى النقي�س من ذلك فاإن اأداء القطاع 
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الأقل  النظام  حلقات  من  يعترب  والتنفيذي  ال�سيا�سي  �سقه  يف  القت�سادي 
جناحا وحم�سلتها النهائية وثمراتها املرة الأخرية هي نتيجة طبيعية لغر�سها 
الأول الذي قام على فل�سفة و�سف�سطة كالمية بطريقة )تعلم الزيانة يف روؤو�س 
القت�ساد  عن  كثري  بحديث  ال�سوداين  ال�سعب  روؤو�س  و�سدعوا  اليتامى( 
احلر وحرية ال�سعار واأثبتت النتائج بعد التجريب اأن ال�سودان كان ي�سهد يف 
املا�سي ندرة يف ال�سلع وتدنيًا يف الأ�سعار  و�سهدنا يف هذا العهد وفرة يف ال�سلع 
وارتفاعًا جنونيًا يف ال�سعار وفو�سى �ساربة باأطنابها يف الأ�سواق التي تتعامل 
بقانون الغابة )القوي ياأكل ال�سعيف( ودعك من �سعف النتاج وماحدث من 
همجية يف القطاع الزراعي، واإن القطاع القت�سادي بحاجة عاجلة ل�سالح 
وجتديد وجتويد يف الأداء وجتنب الخطاء الكثرية التي وقع فيها وقادت لهذه 
النتائج وما اأفرزته من اأدواء اجتماعية وبيلة، ول تقع م�سوؤولية هذه الأخطاء 
على فرد واحد مر بظروف ا�ستثنائية �سعبة بل تقع امل�سوؤولية الت�سامنية على 
جتديد  �سرورة  هذا  ويقت�سي  والتنفيذي  ال�سيا�سي  �سقيه  يف  بكامله  القطاع 
الدماء وجتديد الروؤى وان البع�س ي�سوقون اأنف�سهم ليكونوا هم البديل وبينهم 
مناف�سة ل تخطئها العني رغم اأنهم تولوا امل�سوؤولية يف بع�س املواقع القيادية 
يف هذا القطاع وكما يقولون فان اأم جركم ما بتاأكل خريفني واإن عود الثقاب 
�ستى  يف  القت�ساديني  باخلرباء  يعج  هلل  واحلمد  وال�سودان  مرتني  لي�ستعل 
التخ�س�سات وهم ا�سحاب خربات تراكمية وعقول نرية واإن الكثريين منهم 

�سهدت بتميزهم املنظمات القليمية والدولية ٍ)وحواء والدة(. 
وبذات  الدعم  يرفعوا  اإذا مل  �ستنهار  امليزانية  اأن  النظام  رموز  اأعلن  وقد 
القدر فاإن املواطن �سينهار اإذا مل ت�سحب هذه القرارات معاجلات ا�سعافية 
يف  الأمن  وب�سطت  الفو�سى  واأوقفت  املتفلتني  ردعت  التي  الدولة  واإن  عاجلة 
زمن قيا�سي عليها اأن تردع اجل�سعني ومتا�سيح الأ�سواق �سغارهم وكبارهم يف 
زمن قيا�سي اأي�سًا، وعليها اأن تتدخل يف هذه املرحلة ل�سبط الأ�سواق والأ�سعار 
وايقاف هذه الفو�سى والعبث. واملوؤ�سف اأن �سدور بع�س امل�سوؤولني اخذت ت�سيق 
واأخذوا يتحدثون بلغة ا�ستفزازية فيها تعال وازدراء لالآخرين، )ل اأريكم اإل 
لهم  لأن  لالآخرين  ي�ستمعوا  اأن  منهم  تقت�سي  الخالقية  وامل�سوؤولية  اأرى(  ما 
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حقًا اأ�سياًل يف هذا البلد وان هوؤلء امل�سوؤولني هم ب�سر ك�سائر الب�سر الآخرين 
ي�سيبون ويخطئون وعليهم اأن يتذكروا اأن �سفيعنا وحبيبنا امل�سطفى املع�سوم 
خامت املر�سلني وخري الب�سر اجمعني �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وهو 
الذي ياأتيه الوحي من ال�سماء كان ي�ست�سري ال�سيخني وال�سحابة وكذلك كان 
هنا  امل�سوؤولني  بع�س  بال  فما  عليهم  اهلل  ر�سوان  الرا�سدون  اخللفاء  يفعل 

يطربهم املدح وت�سيق �سدورهم بالراأي الآخر؟. اإنتهى املقال.
تقريبًا  عامًا  ع�سر  خلم�سة  امتدت  التي  النقاذ  من  الثانية  املرحلة  واإن 
)منذ اأوائل عام 1999 حتى �سهر دي�سمرب 2013م( كان من اأبرز معاملها على 
امل�ستوى القيادي اأنهم كلهم كانوا جممعني على اأن تكون واجهة الدولة  و�ساغل 
املن�سب الد�ستوري الأول من الع�سكريني املن�سوين يف ع�سوية التنظيم وهم 
جزء اأ�سيل فيه وكلهم مدنيني وع�سكريني ميثلون ن�سيجًا واحدًا ويجمعون على 
الب�سري �سخ�سيًا لأنهم وجدوا منه تفوي�سًا لهم بلغ درجة التفريط وميكنهم 
كر�سيه  على  يجل�س  اأنه  الب�سري  اطماأن  به  وبتم�سكهم  ي�ساءون  ما  يفعلوا  اأن 
الرئا�سي بالتزكية دون اأن ينازعه فيه اأحد من الع�سكريني اأو املدنيني وبالطبع 
اإن له مميزات �سخ�سية وهو من حيث ال�سكل واملظهر ي�سلح للمن�سب كواجهة 
مقبولة وله قدراته الذاتية التي ل ينكرها اأحد وهو طلق الل�سان ف�سيح وله 
املزاج  وفق  تكون  املرجتلة  وخطبه  اجلماهري  وخماطبة  التعبري  على  قدرة 
وللب�سري  هائجة.  اأو  ثائرة  بلهجة  اأو  هادئة  بلهجة  احلال  ومقت�سى  واملوقف 
قدرة فائقة على اإدارة جل�سات جمل�س الوزراء وقد اأذيعت وبثت على الهواء 
مبا�سرة جل�ستان هامتان اإحداهما يف مدينة الكرمك على عهد واليها املعزول 
مالك عقار الذي اأكرث الب�سري من ممازحته وتبادل ال�سحكات والبت�سامات 
معه وكان يخاطبه قائاًل: )م�س كده يا �سيخ مالك( وبعد فرتة مترد عليه عقار 
بتحري�س من اأحد �سواعده يف قطاع ال�سمال وخاطبه قائاًل: )اأنت متلك جي�سًا 
واأنا اأملك جي�سًا واأنت لك ق�سرًا واأنا اأملك ق�سرًا( واجلل�سة الأخرى ملجل�س 
توقيف  اأوكامبو  لعالن  التايل  اليوم  يف  كانت  مبا�سرة  اأذيعت  التي  الوزراء 
الب�سري يف ما ت�سمى حمكمة اجلنايات الدولية بالهاي وان كل املتحدثني من 
نواب رئي�س وم�ست�سارين يف رئا�سة اجلمهورية ووزراء احتاديني ووزراء دولة 
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وجلهم  �سغرية  اأخرى  لحزاب  املنتمني  من  اأو  احلاكم  للحزب  املنتمني  من 
ملكيني اأكرث من امللك تباروا جميعًا بال ا�ستثناء يف مدح الرئي�س وبالغ بع�سهم 
باأن  دولة ميثل جماعة طالب  وزير  وهو  اأحدهم  اأن  لدرجة  والنفاق  امللق  يف 
يكون هتاف اجلماهري هو )اأوكامبو يف قب�سة الب�سري( واملعروف اأن الب�سري 
كان يف زيارة ل�سمال اأم درمان عندما اأذيع قرار اأوكامبو وعاد الب�سري ع�سرًا 
يف طريقه ملقر اقامته باخلرطوم فخرج �سكان كل الحياء الأمدرمانية التي 
مر بها على بكرة اأبيهم رجاًل ون�ساًء �سيبًا و�سبابا راف�سني لهذا القرار الذي 
م�س ال�سيادة الوطنية واأعلنوا م�ساندتهم للب�سري الذي كان يرفع يديه ويلوح 
البلد  �سيادة  م�س  الذي  اأوكامبو  قرار  اأغ�سبها  التي  الغفرية  للح�سود  بهما 
ممثلة يف رئي�س اجلمهورية ولو كان راأ�س الدولة هو ال�سيد اإ�سماعيل الأزهري 
ال�سيد  اأو  الدهب  �سوار  امل�سري  اأو  امل�سري منريي  اأو  اإبراهيم عبود  الفريق  اأو 
الرمزية  للتعدي على  الخ خلرجت ذات احل�سود رف�سًا   .... اأحمد املريغني 

ال�سيادية للوطن الغايل.
ويف انتخابات رئا�سة اجلمهورية التي اأجريت يف العام 2010م وفاز فيها 
وا�ستدرار  والعالم  التعبئة  اأمني  هو  كان  اأوكامبو  اأن  حينها  كتبت  الب�سري 
العطف يف حملة الب�سري النتخابية )ورب �سارة نافعة(. وعود على بدء فقد 
خ�س�س  الذي  الوزراء  جمل�س  اجتماع  يدير  وهو  منت�سيًا  فرحًا  الب�سري  كان 
ملو�سوع قرار اأوكامبو بتوقيفه وكان يعطي الفر�س وهو من�سرح ال�سدر ويذكر 
اجلمهورية  رئا�سة  يف  مل�ست�ساره  احلديث  فر�سة  واأعطى  املتحدثني  اأ�سماء 
دكتور علي ح�سن تاج الدين بال اكرتاث واأ�سار اإليه بيده ليتحدث قائاًل )اأيوه 
نال موقعه �سمن  قد  الدين  تاج  الدكتور  وكان  ا�سمه  يذكر  اأن  دون  اإنت(  يا 
املواقع التي منحت حلزب الأمة تيار ال�سالح والتجديد وبعد ان انتهت فرتة 
تكليفه كم�ست�سار رئا�سي عاد حلزب الأمة القومي ولعل عبارة )اأيوه يا اإنت( 
ا�ستقبال  ومنها  الرئا�سية  مبهامه  يقوم  الب�سري  وكان  اأذنيه.  يف  ترن  لزالت 
ال�سفراء  وا�ستقبال  اعتمادهم  اأوراق  اليه  يقدمون  الذين  اجلدد  ال�سفراء 
وي�ستقبل  بال�سودان  ب�سفاراتهم  انتهاء فرتة عملهم  عند  ووداعهم  املغادرين 
مينح  الذي  وهو  وغريهم  لل�سودان  الزائرين  الدول  روؤ�ساء  من  الزوار  كبار 
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ويقوم  منه.  ت�ضدر  رئا�ضية  بقرارات  ال�ضرف  وقالدات  والأنواط  الأو�ضمة 
اإليه  وترد  الدول.  بع�س  بزيارة  اأو  القمة  للخارج حل�سور موؤمترات  بزيارات 
ووفرية  غزيرة  معلومات  حتوي  التي  التقارير  من  وغريها  الأمنية  التقارير 
اللقاءات.  بع�س  بع�سها يف  يحويه  وال�ستدلل مبا  ا�ستيعابها  على  قدرة  وله 
واأقام اأقطاب النظام والتنظيم جلنة تن�سيقية اأطلقوا عليها ا�سم )احلاءات 
الثالثة( حكومة – حزب حاكم – حركة ا�سالمية وعهدوا رئا�ستها للب�سري 
املوقع  هذا  جتميد  قبل  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  ملوقع  لتوليه  بال�سافة 
وظل قائدا اأعلى للقوات امل�سلحة ويرتدي الزي الع�سكري اأحيانًا )واملعروف 
اأو يف غريه من الدول هو من  اأن القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف ال�سودان 
يكون على راأ�س الدولة بحكم من�سبه مدنيًا كان اأو ع�سكريا(. ولكن الب�سري 
يرف�س  التي  الع�سكرية  وب�سفته  للدولة  رئي�سًا  بو�سفه  املوقع  هذا  يعتلي  ظل 
التخلي عنها ولكنه ل ميار�س العمل اليومي الروتيني ول يقوم باملتابعة والعمل 
التنفيذي يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة ويعهد ذلك لغريه وحتديدًا لوزير 
امل�سرتكة  الأركان  هيئة  ولرئي�س  كبرية  ع�سكرية  رتبة  يحمل  الذي  الدفاع 
العامة  بالقيادة  ملكتبه  يح�سر  والأخرى  الفينة  بني  ولكنه  امل�سلحة  للقوات 
للقوات امل�سلحة. وبذات القدر يقوم بزيارات ملكتبه بدار حزب املوؤمتر الوطني 
ب�سارع املطار بني الفينة والأخرى ويح�سر اي�سًا عندما تكون هناك اجتماعات 
امل�سائل  ويرتك  برئا�ستها  يقوم  الوطني  للموؤمتر  القيادي  املجل�س  اأو  للمكتب 
التف�سيلية الأخرى لنائب رئي�س احلزب الذي يقوم باملهام الفعلية التنفيذية 
والتنظيمية يف احلزب ويقدم له تقارير كتابة اأو �سفاهة ي�سرح له فيها م�سار 
العمل داخل احلزب ويف الظروف والأيام العادية ينتهي عمل الب�سري بانتهاء 
الدوام اليومي. ويدين له مروؤو�سوه من النائب الول لرئي�س اجلمهورية وما 
اأي �سئ  اإثارة  اأو  اأي خالف معه  الظاهرية ويتحا�سون  بالولء والطاعة  دونه 
يثري غ�سبه وي�سعون لر�سائه دائمًا وهم طوع بنانه بتوفري واح�سار اأية اأموال 
الكبار  �سيما  ول  اأنهم  بل  يبديها  رغبة  اأو  اأمر  اأي  تنفيذ  مع  يطلبها  للت�سيري 
يخاطبونهم  ملن  اجلمهورية  رئي�س  حتيات  بتبليغ  خطاباتهم  ي�ستهلون  منهم 
ويردد امل�سوؤول املتحدث منهم باأن الرئي�س كلفه بعمل كيت وكيت ون�سحه بكذا 
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اإذعان وخ�سوع  اأن الرئي�س �سيبلغه حمتوى هذا اخلطاب وفيه  وكذا ويدرك 
الذين  احلقيقية  القناعات  اأهل  اأن  يدرك  الب�سري  وكان  اجلماهري  امام  له 
يدافعون عن ما يوؤمنون به �سيعملون على املحافظة على النظام بكل ما اأوتوا 
اأهل امل�سالح املنتفعني فانهم يدافعون عن النظام  اأما النتهازيني  من قوة. 
لذلك  ملنافعهم  وتكري�س  مل�ساحلهم  وحفظ  بقاءهم  بقائه  يف  لأن  با�ستماتة 
فان الب�سري كان غرير العني هانيها ووجد ف�سحة ومت�سعًا من الزمن لق�ساء 
املم�سكون  واأراد  والنكات  باملفاكهات  العامرة  اأن�سه  �سلل  مع  �سعيدة  اأوقات 
اجلو  لهم  ليخلو  بالجتماعيات  و�ضغله  اإلهائه  منه  بتفوي�س  ال�ضلطة  بخيوط 
الن�سراف  على  لت�سجيعه  بلد  ود  واأنه  حمبوب  رئي�س  باأنه  ي�سفونه  واأخذوا 
لالن�سرافيات والجتماعيات بعيدًا عن هموم الدولة والنظام والتنظيم. واأن 
ال�سعب ال�سوداين معروف باأنه �سعب جمامل وكل افراد ال�سعب هم اأولد بلد 
وكل الروؤ�ساء ال�سابقني من الراحلني اأو الأحياء كانوا يتوا�سلون مع الآخرين 
الب�سري  بها  ينفرد  ل  �سفة  وهي  بلد  اأولد  وكلهم  الجتماعية  منا�سباتهم  يف 
اإعالم وهي م�سائل تندرج يف  اأن حتركاته يتبعها  وحده والفرق بينه وبينهم 
اخل�سو�سيات ال�سخ�سية ولي�ست من املهام الر�سمية ولذلك مل يكن العالم 
يوليها اهتمامه بالن�سبة لأولئك الروؤ�ساء ال�سابقني. اأما حتركات الب�سري بني 
منا�سبات الأفراح والأتراح فقد كانت ت�سلط عليها اأ�سواء كثيفة وين�سر على 
املالأ اأن الب�سري كان وكياًل للعري�س فالن بن عالن اأو وكياًل للعرو�س فالنة بنت 
فالن مع ن�سر ال�سور واأحيانًا يكون هو املاأذون الذي يقوم بعقد القران وله 
يف املقابر عند م�ساركته يف ت�سييع بع�س املوتى ممازحات مع عابدين درمة 
)الذي يقوم بعمل اإن�ساين جليل ودور مقدر يف ال�سراف على املقابر وحفرها 
ومتابعة دفن املوتى رحمهم اهلل جميعًا(. والب�سري ي�سكر على م�ساركاته يف 
ول  وقته  وف�سول  خ�سو�سياته  يف  تدخل  وهذه  والأتراح  الفراح  منا�سبات 
�ساأن لها بالعمل الر�سمي املكلف به ول بالربنامج الذي طرحه حزبه عندما 
ر�سحه ملوقع رئي�س اجلمهورية ومل ير�سحه ليكون ماأذونًا مع فائق الحرتام 
لهذه املهنة املحرتمة ومن يوؤدونها من ال�سيوخ الأجالء ومل يتعاقد معه ال�سعب 
الحتفالت  �سالت  وم�ساركًا يف  �ساهدًا  اأو  الزواج  عقودات  وكياًل يف  ليكون 
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اإذ ل يحق لأحد التدخل يف  بالأعرا�س وهذا �ساأن يخ�سه ول اعرتا�س عليه 
خ�سو�سياته والقول باأن هذه امل�ساركات جتعله قريبًا من �سعبه وملمًا بنب�س 
ال�سارع هو قول ل اأ�سا�س له من ال�سحة لأن الب�سري من ناحية عملية ل ميكن 
اأن ي�سارك ماليني املواطنني اأفراحهم واأتراحهم ولكنه ي�سارك يف ما ي�سعفه 
زمنه بامل�ساركة فيه وكل م�ساركاته اأو جلها ل تكون مع العاديني من املواطنني 
الد�ستورية  الوظائف  و�ساغلي  والأثرياء  والوجهاء  العلية  مع  تكون  ولكنها 
العليا من العاملني اأو املتقاعدين ويلتف حوله عند ح�سوره الوجهاء والأثرياء 
والنخبة وحتيط مبكان املنا�سبة العربات الفارهات وتقام منا�سبات الأفراح 
يف ال�سالت املرتفة البازخة وت�سدح املو�سيقى وترتفع اأ�سوات املغنيني ويهز 
الب�سري ويعر�س ويب�سر م�ساركًا اأهل العر�س فرحتهم وهذه الأجواء املخملية 
ويكون  امل�ستوى  هذا  يف  يعي�س  ال�سعب  كل  باأن  يح�س  �سيادته  جتعل  البازخة 
اأبعد النا�س عن معرفة قطاعات وا�سعة من ال�سعب ل يح�س باأحا�سي�سها ول 
يقف على نب�س اجلماهري واإن الب�سري ب�سر ك�سائر الب�سر العاديني الآخرين 
وهو لي�س اإن�سانًا خارقًا لنوامي�س الكون ليلم بكل �سغرية وكبرية يف كل بقعة 
من بقاع الوطن ول ميكن اأن يقوم بالعمل وحده وهو كاأي اإن�سان اآخر له طاقة 
حمدودة للعمل وله اأوقات للنوم والراحة و�سعى من حوله من كبار امل�سوؤولني 
بهالة  واحاطته  الرئا�سية  بالبهرجة  لإلهائه  واحلزب  الدولة  يف  الد�ستوريني 
من الأ�سواء ال�ساطعة يف املواكب والحتفالت وتخ�سي�س جزء كبري من وقته 
ذاته  وت�سخيم  متجيده  من  واأكرثوا  الر�سميات  عن  ل�سرفه  لالجتماعيات 
دون  باملظهر  �سغله  واأرادوا  اأفريقيا  اأ�سد  باأنه  وو�سفوه  اأكرث  بع�سهم  وذهب 
اجلوهر ومن جانبه فهو على قدر كبري من الدهاء وهو يقظ وحري�س على 
كر�سيه الرئا�سي ومنحهم تفوي�سًا وا�سعًا تخفيفًا للعْب على نف�سه ليفرغ كل 
منهم طاقاته فيما يوكل اإليه من مهام مع منحهم �سلطات و�سالحيات مفتوحة 
الإنقاذ  ملعار�سي  والبذاءات  وال�ساءات  ال�ستائم  كيل  مهمة  لبع�سهم  وترك 
وحمل وجه القباحة بالنابة عن الب�سري والنظام احلاكم وبعد اأن ي�ستنفذوا 
طاقاتهم يق�سيهم جميعًا يف الوقت الذي يراه منا�سبًا طال الزمن اأو ق�سر 
وجعل هذا التفوي�س الوا�سع املفتوح الكثريين منهم يركبون ماكينات كبرية 
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والوحدات  واملحليات  الوليات  ويف  املركز  ويف  الأعلى  القيادي  امل�ستوى  على 
الإدارية وما دونها ويف الوزارات وامل�سالح .. الخ. ومنهم من اأخذ يتعامل كاأنه 
رئي�س جمهورية بكامل �سالحياته و�سلطاته وبكل الأبهة ال�سلطانية حيث ي�سري 
خلفه يف كل حتركاته رتل من ال�سيارات مع ال�سافرات واإخالء ال�سارع حتى مير 
واأمام بيت كل م�سوؤول حر�س واإن عددًا من امل�سوؤولني كانت حرا�سة كل منهم 
اإمرباطور الرومان. وعلى م�ستوى الدولة وعلى م�ستوى  اأو  كاأنه ملك الفر�س 
احلزب  اأمور  لت�سيري  مفتوحة  ونرثيات  طائلة  اأموال  تخ�سي�س  يتم  احلزب 
و�سراء الذمم والدفع لالحزاب املوالية وال�سعي لتفتيت الحزاب الأخرى ومن 
املفارقات اأن عددًا من امل�سوؤولني باحلزب اأو الدولة كما ذكر الكثريون كانوا 
دون  املكتب  مدير  مبكتب  املوجودة  النرثيات  من  مالية  م�ساعدات  مينحون 
اإجراءات ديوانية وم�ستندات ح�سابية وهناك اأموال بالعملة املحلية اأو بالعملة 
يف  للم�ساهمة  انتقائية  بطريقة  تقدم  واكراميات  كمنح  خم�س�سة  ال�سعبة 
ك�سبًا  والثرياء  للوجهاء  الغالب  يف  ومتنح  اخلارج  يف  اأو  الداخل  يف  العالج 
و�سيوخ  واملوؤذنني  امل�ساجد  اأئمة  من  الأفا�سل  الأجالء  منها  ويحرم  لودهم 
ح�ساب  وبال  طائلة  اأموال  ت�سرف  ولكن  اخلالوى  يف  الكرمي  القراآن  تعليم 
من  )الفكية(  والفقهاء  ال�سيوخ  من  كبري  عدد  يجلب  حيث  اأخرى  لأغرا�س 
اأيام الأزمات  داخل ال�سودان ومن غرب افريقيا و�سمالها بغر�س الدعاء يف 
اأو لتثبيت كرا�سي ال�سلطة وال�سوجلان والكثريون منهم ينفقون لهذا الغر�س 
دغ�س(.  حجر  ال�سائبة  الأموال  هذه  يف  )ماطاقني  ح�ساب  بال  الأموال  من 
وبعد ال�ضقوط كيف تتم ت�ضوية حقوق هوؤلء املادية وارجاعهم لأهلهم ول اأحد 

ي�ستطيع اأن ينفع اأو ي�سر وكل �سئ بارادة اهلل �سبحانه وتعالى.
وبعد اإذاعة البيان الأول لنظام الإنقاذ ات�سح جليًا اأن اجلبهة الإ�سالمية 
واملدنية  الع�سكرية  كوادرها  ونفذته  له  ودبرت  فيه  فكرت  التي  هي  القومية 
وفوجئ بالنقالب وجناحه املنتمون ع�سويًا للجبهة ال�سالمية القومية التي 
اإليها ويف ذات  ينتمون  الأولى ت�سم من  والفئة  لفئتني  اإليها  املنتمون  ينق�سم 
والفئة  فقط  ع�سويتهم  على  القا�سر  الإ�سالمي  التنظيم  اإلى  ينتمون  الوقت 
الثانية ت�سم منتمني فقط للجبهة ال�سالمية القومية ولي�سوا اأع�ساء بالتنظيم 



71 امل�شري الب�شري فـي حمكمة الت�أريخ
من حي كوبر الى �شجن كوبر

اأبريل يف عام  انتفا�سة رجب  للجبهة بعد تكوينها عقب  ان�سموا  وجل هوؤلء 
املتعلقة مبعرفة من يقفون  الروؤية  وات�ساح  البيان الول  اإذاعة  1985م وبعد 
خلفه اأخذ الكثريون من هوؤلء واأولئك يح�سب الواحد منهم اأنه رئي�س جمل�س 
الرئا�سة ممتدة  اأو يف منطقته يف ت�سل�سل هرمي تكون هذه  الثورة يف قريته 
باملهام  بالتنظيم  الأع�ساء  غري  للجبهة  املنتمون  ويقوم  للقمة.  القاعدة  من 
الظاهرية اأو املظهرية اأما املنتمون للتنظيم وهم )اأهل اجللد والراأ�س( فهم 
بال�سافة ملهام الظاهر يقومون بالعمل الباطني ومنذ البداية اأخذوا يبا�سرون 
والداخلي  اخلارجي  اأمنه  جهاز  النظام  واأقام  للنظام  التاأمينية  مهامهم 
للتنظيم ويف ان�سجام تام  التابعة  ويتكامل عملهم مع عمل مكاتب املعلومات 
على  وعني  الر�سمية.  الأمنية  الأجهزة  عمل  مع  ال�سعبي  الأمن  عمل  تكامل 
راأ�س كل حمافظة حمافظ تعيينًا �سيا�سيًا وكانت مهامه يف تلك املرحلة اأمنية 
�سيا�سية تعبوية وامتالأت مكاتب املحافظات )املحليات فيما بعد( باملفرغني  
املختلفة  مب�سمياتها  والن�سوية  والطالبية  ال�سبابية  املنظمات  يف  العاملني 
بال�سافة ملكاتب الدفاع ال�سعبي ومكاتب الأمن و�سندوق دعم ال�سريعة ... الخ 
مع ال�سيطرة التامة  على الحتادات والنقابات واإقامة ما عرف بنقابة املن�ساأة 
النتخابات  كل  اكت�ساح  من  النقاذ  نظام  متكن  ال�سلطوية  القب�سة  وبهذه 
التي جرت يف عهده لأنه ي�سيطر على كل املقومات من �سلطة وتنظيم وتعبئة 
الأيام  ومنذ  وال�ستقطاب.  للدعم  جزء  منه  يخ�س�س  وفري  ومال  واعالم 
الأولى لالنقاذ بداأ ت�سنيف الع�سوية من حيث الأ�سبقية الزمنية واأطلق على 
الذين ان�سموا للحركة ال�سالمية مبختلف م�سمياتها منذ وقت باكر اأهل بدر 
اأو البدريني واأ�سبح لهوؤلء و�سعًا مميزًا وهناك من جعلوا اأنف�سهم )باأيديهم 
الآخرون حولهم  يدور  النظام  كبارًا يف  اأقطابًا  ر�سمي  تكليف  ودون  القوية( 
اأو للجبهة والتنظيم  ويتقربون لهم زلفى. وكل من ان�سم للجبهة ال�سالمية 
قبل قيام النقاذ فانه يريد �سرف فاتورة انتمائه ويح�سب اأن له حقًا اأ�سياًل 
النماذج  بع�س  واأذكر  النقاذ  يف  واأ�سهمهم  م�ساركاتهم  درجات  وتتفاوت 
الطريفة ومن ذلك اأن اأحدهم اأخذ يتحدث يف جمل�س عام وب�سوت مرتفع اأنه 
ان�سم للجبهة ال�سالمية منذ قيامها بعد انتفا�سة رجب اأبريل يف عام 1985م 
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اتنني  باخلرطوم  الإ�سالمية  اجلبهة  لدار  اآخرين  معية  يف  ح�سر  اأنه  وذكر 
قاطعني مائتني وخم�سني كيلومرتًا وت�سرفوا بلقاء ال�سيخ وحتيته واجتمعوا بعد 
ذلك بالأ�ستاذ علي عثمان نائب الأمني العام للجبهة وزعيم املعار�سة واأنه بكل 
فخر كان يجل�س على مقربة منه واأم�سى عدة اأ�سهر جماهدًا باجلنوب بعد 
قيام الإنقاذ ومل يق�سروا معه ماليًا بعد عودته مبنحه ت�سديقًا لأر�س زراعية 
مع ت�سهيالت م�سرفية ولكنه عاتب عليهم لأنه عني ع�سوًا باملجل�س الريفي 
الوطني  املوؤمتر  حلزب  ان�سموا  الذين  غريه  من  اأحق  وهو  اإدارية(  )وحدة 
متاأخرين وعينوا باملجل�س الت�سريعي الولئي اأو يف املجل�س الت�سريعي للمحلية 
وهو كما يبدو �سبه اأمي لأنه اأثناء ثرثرته الكثرية قال )حمكمة ال�ستعناف( 
بدًل عن )حمكمة ال�ستئناف( .. وهناك حالت مر�سية فيها ادعاءات وهمية 
بالهمية واأحدهم كان يتحرك دائمًا ب�سرعة وهو م�سغول البال ول يهتم مبن 
يعتربهم )عوام( وهم ل يهتمون به ويعتربونه مهوو�س ويدعي اأنه درج على 
اجللو�س للتفاكر مع �سيخ ح�سن منفردًا ويردد اأنه �سمع من فم الرئي�س الب�سري 
مبا�سرة لأذنه هو قوله كذا وكذا واأن علي عثمان اأر�سل يف طلبه لتكليفه باأمر 
الغربية  املنطقة  الوطني عقد حمافظة يف  املوؤمتر  موؤمتر حلزب  ويف  عاجل 
ر�سح  العامة  الأمانة  لت�سكيل  اخلرطوم  لولية  املتاخمة  الو�سطية  بالولية 
يف  وكان  فقط  ا�سوات  �سبعة  على  وح�سل  اآخرين  �سمن  العام  الأمني  ملوقع 
الزائدة عن  اأرادوا و�سع حد لهذه الرنج�سية  القائمة ولعل من ر�سحوه  ذيل 
احلد.. ومن النماذج امل�سرفة اأن ال�سيد النائب الول لرئي�س اجلمهورية زار 
قبل عدة �سنوات �سيخًا جلياًل يف كردفان مب�سيده وخالويه العامرة لتحفيظ 
وتالوة القراآن الكرمي وكان لل�سيخ �سديق اأثري مقرب اليه واأراد النائب الول 
اأن يكرمه تكرميًا لل�سيخ وكتب توجيهًا اأو بالأحرى قرارًا للولية بتعيينه م�سرفًا 
على خالوى تعليم القراآن و�سكره على ذلك ومت تعيينه ا�ستثنائيًا خارج ال�سجل 
قرار  من جهة حددها  املرتب  بتوفري  تو�سية  مع  وظيفي  رقم  وبال  الوظيفي 
النائب الأول ومت ت�سليمه بطاقة متكنه من دخول اأي مكتب حكومي واأم�سك 
بالبطاقة وكتب عليها بخط كبري )لغية( واعتذر عن قبول موقع هناك من 
هو اأحق به منه اإن كان موجود فعاًل يف ال�سجل الوظيفي ورف�س اأن يدخل عليه 
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ماًل ل ي�ستحقه اإذا كان املوقع ت�سريفيًا.
القطرية  ال�سرق  ل�سحيفة  �سرح  الب�سري  امل�سري  فاإن  للوراء  عدنا  واإذا 
رئي�س  ملوقع  لن يرت�سح  اأنه   )2015 – الرئا�سية )2010  دورته  يف منت�سف 
اجلمهورية يف النتخابات التي �ستجرى يف �سهر اأبريل عام 2015م ولعله اأراد 
واأخذ  حوله  من  نوايا  على  ليقف  اختبار(  )اأنبوب  الت�سريح  هذا  يجعل  اأن 
املناف�سات  وبداأت  الرئي�س  موقع  املرتقب يف  الب�سري  يدور حديث عن خليفة 
والرت�سيحات تطل واأخذت مراكز القوى تتحرك ومل يكن الب�سري را�سيًا عنهم 
الب�سري عن  اعتذار  ب�سدة  اأنه يرف�س  ويعلن  يبادر كل منهم  اأن  ينتظر  وكان 
ترديد  مع  يرت�سح  اأن  عليه  وي�سر  القادمة  الرئا�سية  النتخابات  الرت�سح يف 
اإل الب�سري واهتبل غريهم هذه ال�سانحة الذهبية واأخذوا  اأنه لبديل للب�سري 
واأخذ  الزمان  ودخري  الأمان  �سمام  هو  باأنه  وي�سفونه  الب�سري  ميدحون 
الب�سري يردد اأن جتديد الدماء �سروري ولذلك طلب من تلك القيادات تقدمي 
يف  2013م  عام  دي�سمرب  �سهر  يف  واعفاهم  لطلبه  وا�ستجابوا  ا�ستقالتهم 
مفا�سلة ناعمة تختلف عن تلك املفا�سلة اخل�سنة و�سرب التالميذ واحلواريون 
واأ�سبح كل منهم  قبل  �سيخهم من  به  �سقوا  الذي  الكاأ�س  املقربون من ذات 
وع�سوًا  الآخرين  الع�ساء  مئات  الوطني �سمن  باملجل�س  اعفائه ع�سوًا  بعد 
الع�ساء  ع�سرات  �سمن  الوطني  املوؤمتر  حلزب  القيادي  واملكتب  باملجل�س 
اأمنية  حرا�سة  حولهم  ظلت  ال�سابق  الربوتكويل  و�سعهم  وبحكم  الآخرين 
احلرا�س  بع�س  مهمة  تكون  اأن  وميكن  وحتركاتهم  ومكاتبهم  منازلهم  يف 

مراقبتهم.
ومل يظهر الذين مت اعفاوؤهم اأي اعرتا�س )واإذا راأيت نيوب الليث بارزة 
فال تظنن اأن الليث يبت�سم( ومتت تغطية للمو�سوع وقيل اإنهم هم الذين بادروا 
بالقيام بعملية التغيري بتقدميهم ل�ستقالتهم رغم اأن تقدمي هذه ال�ستقالت 
يف  راغبني  يكونوا  مل  اأنهم  املوؤكد  ومن  ناعمة  بطريقة  فر�سًا  عليهم  فر�س 
وكتموا  بالغنب  واأح�سوا  بدهاء  الب�سري  اأبعدهم  وقد  مواقعهم  عن  التخلي 
غيظهم وهم يح�سون باأنهم اأقدم من الب�سري يف التنظيم واأر�سخ قدمًا وهم 
الذين اأتوا به ولهم عليه اأف�سال وبينهم وبينه �سراكة وقد �سادر اأ�سهمهم فيها 
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واأ�سافها لأ�سهمه )�سال �سعينات الرجال كباها يف �سقاه( ومل يركنوا و�سعى 
كل منهم لل�سرب حتت احلزام يف الظالم بطريقته اخلا�سة مع حتني الفر�س 
ل�ستعادة ما يرون اأنه حق �سليب اأو النتقام يف الوقت املنا�سب واأخذ بع�سهم 
اأن لهم خاليا نائمة �سبابية وطالبية ومهنية  اأحيانًا يعلن  تلميحًا وت�سريحًا 
احل�سا�سة  الجهزة  يف  متغلغلة  اأخرى  نائمة  وخاليا  لل�سالح  حاملة  واأمنية 
وموؤ�س�سات الدولة اأو يف دنيا املال والأعمال والتجارة وال�سلع املوؤثرة يف حياة 
املواطنني وهي ر�سائل مبطنة موجهة بطريقة غري مبا�سرة للب�سري. وبعد اأن 
تخل�س الب�سري يف الدولة واحلزب من )الكباتن( الكبار اأراد اأن يكون رئي�سًا 
يجمع بني تاأييد احلزب احلاكم واحلركة ال�سالمية والأحزاب املوالية التي 
تدور يف فلك احلزب احلاكم ويريد اأن يك�سب ود املعار�سني وحملة  ال�سالح 
ومتفقًا  جممعًا  قوميًا  رئي�سًا  ليكون  2015م  عام  انتخابات  يف  معه  للوقوف 
عليه، ولذلك دعا لالجتماع ال�سهري يف قاعة ال�سداقة الذي قدم فيه خطابًا 
يعزل منه  الوثبة ودعا فيه حلوار وطني مفتوح ل  باأنه خطاب  عرف جمازًا 
اأحد اإل من اأبى و�سبق اجتماع خطاب الوثبة بفرتة ق�سرية قيام امل�سري الب�سري 
ومعه دكتور م�سطفى عثمان ا�سماعيل بزيارة اجتماعية عادية لل�سيد ال�سادق 
ال�سادق  الرحمن  عبد  اللواء  وابنه  معه  وتناول  باملالزمني  مبنزله  املهدي 
وتاآن�سوا  باملنزل  امللحقة  القطية  يف  الع�ساء  وجبة  اجلمهورية  رئي�س  م�ساعد 
وخرج امل�سري وا�سماعيل بعد اأن ودعا م�سيفهما ويف اليوم التايل اأدلى الإمام 
ال�سادق بافادات ن�سرتها ال�سحف ذكر فيها اأنه اتفق مع امل�سري الب�سري على 
اإجراء حوار يتم مبوجبه تبادل ال�سلطة �سلميًا باجراء انتخابات حرة نزيهة 
ولعل �سيادته منذ جمئ نظام النقاذ بانقالب ع�سكري اطاح بحكمه وحتى 
انطواء �سفحة النظام ظل يح�س بالغنب مع يقني را�سخ لديه باأنه هو الرئي�س 
ال�سرعي املنتخب واأن الب�سري هو جمرد مغت�سب لل�سلطة ويظن اأنه لو اأجريت 
انتخابات حرة نزيهة بينهما �سيكون هو الفائز وي�ستعيد �سلطته ال�سليبة كما 
يعتقد )ولو امتد عمر تلك الدورة التي حكم فيها ال�سيد ال�سادق فان نهايتها 
�ستكون يف عام 1990 اأو 1991م( اأي قبل ثمانية وع�سرين عامًا. اأما امل�سري 
الب�سري فانه يح�س باأنه يجل�س على راأ�س نظام حاكم ميلك ميزانية �سخمة 
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للتمكني خارج اإطار ميزانية الدولة. واأن ميزانية التمكني متثل اليد العليا التي 
تقدم لالآخرين الهبات املالية وال�سدقات املادية ال�سلطانية ومي�سك النظام 
اأن ما  الب�ضري اعترب  فاإن  والإعالم ولذلك  واملال  ال�ضلطة واجلاه  بكل خيوط 
جرى يف مائدة الع�ساء هو جمرد اأن�س )طق حنك( بدليل اأن اإعالم احلزب 
واعالم الدولة وكافة الجهزة الر�سمية واحلزبية مل تويل هذا الأمر ذرة من 
اأركان النظام مثله مع  اهتمامها باعتباره جمرد لقاء اجتماعي عادي يعقد 
الكثريين من كافة األوان الطيف. وعندما انعقد فيما بعد اللقاء ال�سهري بقاعة 
ال�سداقة الذي األقى فيه امل�سري الب�سري خطاب الوثبة ودعا فيه لقيام موؤمتر 
مفتوح للحوار الوطني ح�سر الإمام ال�سادق الجتماع وكان فرحًا م�ستب�سرًا 
ومعنوياته عالية وكاأن ل�سان حاله كان يردد )هذه ليلتي وحلم حياتي( وكان 
النتخابات  واأن  الوطني  للحوار  �سيعقد  اآجل  غري  عاجاًل  موؤمترًا  اأن  يظن 
العامة التي كان مزمعًا اجراوؤها يف عام 2015م �ستجمد اأو تلغى وتكون حكومة 
دولة  حملها  لتحل  احلزب  دولة  حل  مهامها  اأهم  من  ويكون  انتقالية  قومية 
املواطنة ويتم يف نهاية الفرتة النتقالية املتفق عليها اجراء انتخابات عامة 
حرة نزيهة. واإن رئا�سة اجلمهورية واجلهة املنظمة لجتماع قاعة ال�سداقة 
النيلني  جامعة  مدير  علي  حاج  عو�س  بروفي�سور  هو  اأحدهما  اثنني  بعثت 
الرتابي  ح�سن  لل�سيخ  الدعوة  حاملني  اآنئذ  الوليات  جمل�س  وع�سو  ال�سابق 
يردد  عو�س  بروفي�سور  وظل  اإليه  امل�سار  الجتماع  حل�سور  ال�سعبي  واملوؤمتر 
جملة واحدة هي اأن الب�سري لن يرت�سح يف النتخابات الرئا�سية يف عام 2015م 
وكان من بني احلا�سرين الأ�ستاذ كمال عمر الذي انتحى مع دكتور الرتابي 
جانبًا ودار بينهما حديث هام�س عادا وال�سرور ميالأ جوانحهما وبدا جليًا اأن 
وافق على ح�سور الجتماع، وحدث هذا على مراأى وم�سمع من  �سيخ ح�سن 
�سهود بع�سهم عابري �سبيل ح�سروا بال�سدفة يف معية زائرين اآخرين ورمبا 
جرى بعد ذلك لقاء �سري اأو اأكرث بني الرتابي والب�سري قبل عقد لقاء قاعة 
ال�سداقة ولي�س هناك ما يوؤكد اأو ينفي ذلك وحتى اإذا حدث لقاء اأو اأكرث فاإن 
الب�سري رمبا اأراد اأن ي�ستقوي بال�سيخ القوي �سعب املرا�س الذي ل ينك�سر اأو 
ينحني لأية عا�سفة اأو على الأقل اأراد الب�سري اأن ياأمن جانبه وي�سمن حياده 
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وعدم وقوفه �سده ولكنه قطعًا لن يعود لبيت الطاعة ال�سيا�سية يف املن�سية بعد 
اأن تخل�س من قب�سة ال�سيخ القوية الفولذية عليه. ومن جانبه رمبا اأراد �سيخ 
تو�سيع  فيها  يت�سنى  اأخرى  ملرحلة  و�سوًل  ال�سعبي  املوؤمتر  يتجاوز  اأن  ح�سن 
الإناء ال�سيا�سي وقد طرح ما عرف باملنظومة اخلالفة التي ل يعرف كنهها اإل 
�سيخ ح�سن وحده بتخطيطه ال�سرتاتيجي املتقدم على تالميذه وحتى الدائرة 
تقدرعلى  او  اخلالفة  املنظومة  ومقا�سد  حمتوى  ت�ستوعب  مل  حوله  ال�سيقة 
�سرحها بعد رحيله. ويف اللقاء الذي عقد بقاعة ال�سداقة كان �سيخ ح�سن هو 
النجم ال�ساطع يف تلك الليلة بال منازع و�سلطت عليه اأ�سواء اإعالمية مرئية 
الطويلة  القطيعة  بعد  مهمًا  حدثًا  ح�سوره  واعترب  كثيفة  ومقروءة  م�سموعة 
يتبادل  وكان  بينه وبني تالميذه احلاكمني  وال�سيا�سي  الر�سمي  امل�ستوى  على 
الأن�س والبت�سامات مع اللواء عبد الرحمن ال�سادق م�ساعد رئي�س اجلمهورية 
يف  بينهما  يجل�س  وكان  املهدي  و�سال  املحرتمة  ال�سيدة  زوجته  �سقيق  وابن 
هدوء و�سمت ال�سيد جعفر ال�سادق املريغني امل�ساعد الأول لرئي�س اجلمهورية 
قيام  جتميد  يف  ياأمل  ال�سادق  الإمام  ك�سهره  كان  الرتابي  دكتور  ولعل 
انتخابات عام 2015م  وتكوين حكومة قومية انتقالية يعقبها اإجراء انتخابات 
عامة حرة ونزيهة بعد انتهاء الفرتة النتقالية واأخذ بع�س الأع�ساء القياديني 
باملوؤمتر ال�سعبي يرددون هذا القول واخذت كل قيادات الأحزاب التي ا�سرتكت 
لكل  ع�ساء  حفل  واأقيم  له  وتروج  القول  هذا  تردد  الوثبة  خطاب  لقاء  يف 
احلا�سرين بعد انتهاء تلك اجلل�سة. ومتت دعوة روؤ�ساء ممثلي تلك الحزاب 
عدة مرات وا�سطفوا يف مائدة م�ستديرة للتفاكر حل كيفية عقد موؤمتر احلوار 
اأن احلا�سرين ميثلون موؤمترًا للتداول يعقد دوريًا واتفقوا  الوطني واعتربوا 
ومتثل  اأع�ساء  ب�سبعة  فيها  ت�سمى )7+7( ومتثل احلكومة  تكوين جلنة  على 
العام حلزب  املوؤمتر  اأع�ساء. ومت عقد  ب�سبعة  امل�ساركة يف احلوار  الحزاب 
املوؤمتر الوطني وانتخب جمل�س ال�سورى خم�سة مر�سحني كما ن�ست على ذلك 
يف  له  ومر�سحًا  للحزب  رئي�سًا  ليكون  اأحدهم  العام  املوؤمتر  لينتخب  اللوائح 
ودكتور  الب�سري  امل�سري  بني  املناف�سة  واحتدمت  اجلمهورية  رئا�سة  انتخابات 
اأن  اأكرث منه لول  اأ�سوات  اأن يح�سل يف جمل�س ال�سورى على  نافع الذي كاد 
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الأ�ستاذ علي عثمان األقى كلمة مدح فيها الب�سري كان لها تاأثري و�سط الع�ساء 
واأغ�سب هذا دكتور اأمني ح�سن عمر الذي ح�سب اأن يف هذا �سغط نف�سي على 
اأعلى ال�سوات ليكون  اأنه لن ينال  اأدرك  الع�ساء ولعل ال�ستاذ علي عثمان 
ي�ساند  اأن  ف�سل  ولذلك  الرئا�سة  انتخابات  يف  له  ومر�سحًا  للحزب  رئي�سًا 
رئي�سًا  ليكون  ي�سانده  مل  الب�سري  ولكن  الحد  ليجد  ال�سبت  ليقدم  الب�سري 
انتخاب  واأعيد  للوزراء  رئي�سًا  ليكون  بعد  فيما  يعينه  ومل  الوطني  للمجل�س 
الب�سري رئي�سًا للحزب وتلقائيًا ا�سبح هو مر�سحه ملوقع رئي�س اجلمهورية يف 
انتخابات عام 2015م واأولى احلزب اهتمامه البالغ بالنتخابات وا�ستعد لها 
مي�سك  لأنه  النتخابات  كعادته  واكت�سح  اأراد  ما  له  وكان  كبريًا  جهدًا  وبذل 
بقية  اأما  املحكم.  والتنظيم  والعالم  واجلاه  املال  وميلك  ال�سلطة  مبقاب�س 
الحزاب املن�سوية يف موؤمتر احلوار الوطني فانها كانت حتى قبيل اأيام قليلة 
قومية  حكومة  وتكوين  الغائها  اأو  تاأجيلها  على  تعول  النتخابات  اجراء  من 
واملجل�س  اجلمهورية  رئا�سة  انتخابات  نتائج  ظهور  وبعد  ...الخ.  انتقالية 
الق�سم  اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد  اأدى  الولئية  الت�سريعية  واملجال�س  الوطني 
بعد  الولة  تعيني  بعد  الولئية  واحلكومات  الحتادي  الوزراء  جمل�س  وكون 
ال�سيادية  مهامهم  اجلميع  با�سر  اأن  وبعد  بتعيينهم  انتخابهم  ا�ستبدال 
والتنفيذية والرقابية والت�سريعية يف الدورة اجلديدة )2015 _ 2020م( 
التفتت رئا�سة اجلمهورية للحوار الوطني ور�سدت له امواًل طائلة وهياأت له 
اأمني عام ملوؤمتر احلوار  املكاتب والقاعات والعربات وكل املعينات مع تعيني 
لأمد  املداولت  وا�ستمرت  للجان  املوؤمترون  وق�سم  خمت�سني  واأمناء  الوطني 
طويل ومثل حزب املوؤمتر الوطني بعدد من املمثلني داخل املوؤمتر دون اأن تكون 
حلزب املوؤمتر الوطني ميزة تف�سيلية على بقية الحزاب الخرى امل�ساركة يف 
اعتقال  بعد  املوؤمتر  يف  م�ساركته  القومي  الأمة  حزب  وجمد  احلوار  موؤمتر 
رئي�سه اإثر ت�سريحات اأدلى بها تتعلق بقوات الدعم ال�سريع وخرج غا�سبًا من 
الوطن بعد خروجه من املعتقل. ومل تفر�س احلكومة وحزبها احلاكم و�ساية 
على موؤمتر احلوار الوطني وما يدور يف اأروقته وتركتهم و�ساأنهم دون تدخل 
ولكنها اهتمت باجلانب العالمي وت�سليط ال�سواء عليه عرب كافة الو�سائط 
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جامعًا  وطنيًا  حوارًا  اأقامت  اأنها  للدنيا  لتعلن  واخلارجية  املحلية  العالمية 
م�ستقاًل ا�ستقالًل تامًا عن ال�سلطة احلاكمة ويف نهاية املطاف بعد عامني اأو 
اأكرث اأقامت احتفاًل كبريًا مت نقله نقاًل مبا�سرا عرب الذاعات والف�سائيات 
من  عديدة  وفود  وح�سرت  ال�سودان  يف  لدولهم  املمثلون  ال�سفراء  وح�سره 
خارج القطر ووقع كافة روؤ�ساء وممثلو الحزاب الذين �ساركوا يف املوؤمتر على 
الوثيقة ال�ساملة التي حتوي خمرجات احلوار الوطني ووقع عليها اأي�سًا ممثلو 
كلمات  واألقيت  املوؤمتر  يف  و�ساركوا  ال�سالح  األقوا  الذين  امل�سلحة  احلركات 
من  عدد  واألقى  امل�سلحة  واحلركات  الحزاب  ممثلي  من  عدد  من  عديدة 
ممثلي الوفود التي اأتت من اخلارج كلماتهم وقرئت الوثيقة بكامل حمتوياتها 
واألقى الأمني العام ملوؤمتر احلوار الوطني كلمة والقى ال�سيد رئي�س اجلمهورية 
اأ�سرت  من  وتوقيعات  باأ�سماء  املمهورة  للوثيقة  ت�سلمه  بعد  اخلتامية  الكلمة 
�سيكون  الباب  اأن  واأعلن  امل�سلحة  وحركاتهم  لحزابهم  اعاله ممثلني  اليهم 
عن  واملعروف  الوثيقة.  على  ويوقع  بالركب  يلحق  اأن  يريد  من  لكل  مفتوحًا 
عن�سر  على  ويعتمد  الق�سايا  حول  ويلتف  يتحايل  كان  اأنه  الوطني  املوؤمتر 
الزمن يف الت�سويف والتهمي�س وكان يدرك اأن الأ�سواء �ستنح�سر عن موؤمتر 
احلوار الوطني بالتدريج بعد اجلل�سة اخلتامية وانف�سا�سه ويعترب بعد ذلك 
خمرجات املوؤمتر جمرد تو�سيات ميكن الرجوع اإليها وال�ستهداء بها يف بع�س 
الق�سايا ولكنها لي�ست قرارات ملزمة ملوؤ�س�سات الدولة واجهزتها وعلى �سبيل 
املجل�س  يف  اأع�ساء  عينوا  الذين  الوطني  املوؤمتر  اع�ساء  بع�س  فاأن  املثال 
الوطني طالبوا باأن يجيز املجل�س الوطني ماورد يف الوثيقة عن احلريات كما 
واأع�ساء  الوطني  املجل�س  رئي�س  ورف�س  فيها  �سولة  اأو  نقطة  تغيري  دون  هي 
منتخب  جمل�سهم  اأن  واأعلنوا  ذلك  الوطني  املوؤمتر  حلزب  الربملانية  الهيئة 
واأع�ساء موؤمتر احلوار الوطني لي�سوا منتخبني ومفو�سني من ال�سعب ولي�س 
لهم حق الو�ساية على جمل�س منتخب كما ذكروا. وورد يف خمرجات موؤمتر 
احلوار الوطني �سرورة تعيني رئي�س للوزراء وا�ستجاب امل�سري الب�سري رئي�س 
الول  النائب  �سالح  ح�سن  بكري  الفريق  بتعيني  قرارا  واأ�سدر  اجلمهورية 
لرئي�س اجلمهورية رئي�سًا للوزراء وقام بدوره بعد الت�ساور مع رئي�س اجلمهورية 
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العام ملوؤمتر احلوار  الوزراء ومتت مكافاأة الأمني  بتعيني ثالثة نواب لرئي�س 
احلوار  موؤمتر  ا�سرتكوا يف  الذين  كل  وكوفئ  احتاديًا  وزيرًا  بتعيينه  الوطني 
الوطني بكل اأحزابهم التي ل يلم باأ�سماء اأغلبها اإل روؤ�ساوؤها اأو القلة ال�سئيلة 
التي تنتمي اإليها وكوفئ اأي�سًا روؤ�ساء اأحزاب غري م�سجلة عند م�سجل الحزاب 
تكمل  ومل  الحزاب  مفو�سية  اخطرت  انها  »اأي  املخطرة  الحزاب  ت�سمى 
اجراءات الت�سجيل« ول يعرف ا�سماءها ال الذين اأعلنوا تكوينها ومل ي�سجلوها 
اأي�سًا الذين ا�سرتكوا يف احلوار من احلركات امل�سلحة التي ارت�ست  وكوفئ 
و�ضع ال�ضالح والنخراط يف العملية ال�ضلمية وكانت املكافاأة بتعيني عدد من 
الوزراء وو زراء الدولة يف احلكومة الحتادية وتعيني عدد من الوزراء الولئيني 
باملجل�س  ع�سوًا  خم�سني  من  اكرث  وتعيني  الوليات  يف  املعتمدين  من  وعدد 
فاتهم  ومن  الولئية  الت�سريعية  باملجال�س  الع�ساء  ع�سرات  وتعيني  الوطني 
التعيني وهم قلة قليلة وعدوا بتعيينهم يف املجال�س الت�سريعية للمحليات عندما 
يتم تكوينها. وكوفئ البع�س بعربات ومنح مالية )من تكية اأموال دولة النقاذ 
والقت�ساد  للمالية  وزيرًا  الركابي  عو�س  دكتور  الفريق  وعني  ال�سائبة(!!. 
فعل  وردود  وا�سعًا  جدل  اأثارت  ميزانية  واأجيزت  قدمت  عهده  ويف  الوطني، 
متباينة ودافع عنها البع�س منذ اجازتها وبدء العمل بها مثل ال�سيد مبارك 
املهدي الذي كان نائبًا لرئي�س الوزراء ووزيرًا لال�ستثمار ومنهم من هاجمها 
الدولر  قيمة  رفع  اتخذت  التي  القرارات  اأخطر  ومن  لذعًا  نقدًا  وانتقدها 
اجلمركي. واأخذ ال�سيد رئي�س اجلمهورية يتدخل تدخاًل مبا�سرًا يف امل�سائل 
القت�سادية واملالية واأ�سبح وثيق ال�سلة ببنك ال�سودان مع اهتمامه ومتابعته 
بع�س  الغمو�س  واكتنف  ال�سعبة  والعملة  النقدية  بال�سيولة  يتعلق  ما  لكل 
الأحداث وحدث ارتفاع يف �سعر الدولر وانخفا�س يف القيمة ال�سرائية للجنيه 
ال�سوداين وانعك�س ذلك على الأ�سواق التي رفعت الدولة يدها عنها منذ اأمد 
بعيد و�سادت فيها الفو�سى وظلت الأ�سعار ترتفع ارتفاعًا جنونيًا دون ح�سيب 
والوقود  واخلبز  الدقيق  مثل  ال�سرورية  ال�سلع  يف  اأزمات  وحدثت  رقيب  اأو 
وهم  املواطنني  منظر  واأخذ  النقدية  ال�سيولة  يف  �سح  ذلك  و�سحب  والغاز 
يقفون يف �سفوف طويلة ول�ساعات عديدة اأمام ال�سرافات وامل�سارف يلفت 
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يت�سولون  كاأنهم  املحرتمون  املواطنون  هوؤلء  واأ�سبح  النتباه  وي�سد  النظر 
للح�سول على جزء ي�سري من مرتباتهم اأو مدخراتهم ومل يحدث هذا من قبل 
الو�سع  وا�ستمر هذا  ال�ستعمار  اأو حتى يف عهد  ال�سابقة  الوطنية  العهود  يف 
البائ�س ل�سهور طويلة واأدى كل هذا لزيادة الحتقانات املرتاكمة يف النفو�س 
وقد مد ال�سعب العظيم حبال ال�سرب طوياًل لنظام الإنقاذ ومنحه فر�سًا مل 
مينحها لعهد غريه وبدًل عن اأن يويل النظام احلاكم كل همه ليجاد معاجلات 
ا�سعافية لالزمات املتفاقمة ان�سرف مل�ساألة ان�سرافية ومنذ عام 2017م اأخد 
احلديث يدور عن تر�سيح الب�سري يف انتخابات عام 2020م وتاأكد للجميع اأن 
هذه هي رغبة الب�سري امللحة وتناف�ست عدة جمموعات و�سعت كل منها لتكون 
اأكرث قربًا من الب�سري وتكوين جلنة ملنا�سرته ودعم تر�سيحه وكثف بع�سهم 
الدعاية والعالم ملا تقوم به جلنتهم اأماًل يف احل�سول على متويل كبري ومال 
وفري حلملتهم واأعلن بع�سهم اأنهم �سيقيمون بيتًا يف كل قرية ويف كل حي من 
الأحياء باملدن وي�سمونه بيت الب�سري لدعم حملته يف انتخابات عام 2020م 
وح�سر عدد من رجال الإدارة الأهلية والطرق ال�سوفية يف وفود كبرية واأعلنوا 
تاأييدهم لرت�سيح الب�سري يف انتخابات عام 2020م ون�سر عدد منهم اعالنات 
اأ�سبح  فقد  املعينون  الولة  اأما  ومدحه.  الب�سري  تر�سيح  لتاأييد  ال�سحف  يف 
الدوؤوب لجناح  وعمله  ولئه  اإظهار  هو  وليته  منهم يف  لكل  ال�ساغل  ال�سغل 
حملة الب�سري النتخابية وعندما يزور الب�سري اأية ولية يجتهد كل وال جلمع 
يف  بتاأييده  وثيقة  وتقدمي  له  والطاعة  الولء  واعالن  ل�ستقباله  ح�سد  اأكرب 
انتخابات عام 2020م وبع�س الوثائق كتبت بالدم وكان املعتمدون يف املحليات 
يتناف�سون حل�سد التاأييد للب�سري ك�سبًا لر�ساه ور�سا الولة الذين يراأ�سونهم. 
دورتاه  انتهت  الذي  الب�سري  اأجل  من  الد�ستور  تعديل  تقرر  اآخر  جانب  ومن 
النتخابيتان ولي�ست له فر�سة ليرت�سح لدورة ثالثة والتعديل املقرتح اجلديد 
دون  مفتوحة  اجلمهورية  لرئا�سة  النتخابية  الدورات  تكون  باأن  يق�سي  كان 
ويف  2020م  عام  يف  يرت�سح  اأن  للب�سري  يتيح  التعديل  وهذا  بدورتني  التقيد 
الدورات التالية لها اإذا مد اهلل يف عمره. واأخذ الكثريون يرددون اأنه ل يوجد 
بديل للب�سري اإل الب�سري وقولهم هذا يعني اأن حزب املوؤمتر الوطني احلاكم 
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عقيم يف القيادة ال�سيا�سية ومل ينجب غري الب�سري واأن كل القيادات الأخرى ل 
ترقى مل�ستوى خالفته وذهب اآخرون من املنتمني لأحزاب اأخرى اأبعد من هذا 
اأن يكون بوا�سطة جلنة قومية ت�سم ممثلي  اأن تر�سيح الب�سري يجب  واأعلنوا 
للب�سري �سعبية  اأن  حزبه وممثلني لالأحزاب الأخرى واأخذ الكثريون يرددون 
�سعبية  من  �سعبيته  ي�ستمد  الذي  الوطني  املوؤمتر  حزب  �سعبية  تفوق  وا�سعة 
الب�سري على حد قولهم وبالأحرى على حد نفاقهم ولذلك اأخذ البع�س يعلقون 
�سورة الب�سري ورمز ال�سجرة على �سدورهم بل اإن بع�س الن�ساء كن يرتدين 
ثيابًا عليها ر�سوم لعدة اأ�سجار يف اإ�سارة لرمز الب�سري واأدى كل هذا لأن متتلئ 
نفو�س عدد من املنتمني للحاءات الثالثة )حكومة ـ حزب ـ   حركة( بالغيظ 
و�سعوا لو�سع املعوقات اأمام حكومة بكري وو�سع املعوقات اأي�سًا اأمام تر�سيح 
يف  احلزام  حتت  لل�سرب  و�سعوا  دورتني  انتهاء  بعد  الثالثة  للمرة  الب�سري 
الظالم و�ساهموا �سمن اآخرين بال�سافة لعوامل اأخرى خللق اأزمات معي�سية 
يف  الب�سري  تر�سيح  اإعادة  و�سد  بكري  حكومة  �سد  ويثور  ال�سارع  ليغ�سب 
انتخابات 2020م ولذلك اإ�ستدت الأزمات ل �سيما يف الدقيق واخلبز والوقود 
والغاز و�سح ال�سيولة النقدية وارتفعت الأ�سعار يف كافة ال�سلع ارتفاعًا جنونيًا 
وحدث ت�سخم رهيب يف ظل ظروف خارجية �ساغطة على ال�سودان مع تخبط 
يف اإدارة ملف العالقات اخلارجية وحماولة اللعب على احلبلني يف التعامل مع 
اأمن �سالح قو�س  اأول  املحورين العربيني واأعاد امل�سري الب�سري تعيني الفريق 
مديرًا جلهاز الأمن واملخابرات ولعله اأراد اأن ي�ستعني به مرحليًا ولأجل حمدود 
ليكون �سنده وع�سده يف النتخابات الرئا�سية يف 2020م ولقو�س خ�سوم يف 
النظام كان بينه وبينهم ما �سنع احلداد وميكن اأن يعمل على حتجيم اأدوارهم 
الب�سري  امل�سري  وكان  منهم.  للب�سري  حاميا  ويكون  �سيا�سيًا  اأظافرهم  وتقليم 
يغ�سب عند احلديث عن الف�ساد واملف�سدين ويح�سب اأن هذه حمالت اعالمية 
وتعبوية يقوم بها املغر�سون �سد النظام احلاكم مع اأن كثريًا من النقاذيني 
وال�سالميني ال�سادقني ظلوا يجاأرون بال�سكوى من هذا الداء الوبيل وال�سر 
امل�ستطري. ويف عام 2017م اأعلن امل�سري الب�سري اأنه �سيقود حملة �سعواء �سد 
من و�سفهم باأنهم قطط �سمان وكان يعتمد يف حملته هذه على الفريق قو�س 
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والأمن القت�سادي وجند الب�سري عددًا من ال�سباب ليتابعوا ويتق�سوا وميدوه 
وجرت  بعينهم  �سمان  قطط  اأ�سماء  وحدد  ق�سد  ولعله  والأرقام  باملعلومات 
�سد  الب�سري  اأعلنها  التي  احلملة  ت�سفر  ومل  بع�سهم  مع  وت�سويات  اعتقالت 
الف�ساد الذى متدد متددًا اخطبوطيًا عن نتيجة تذكر، واأ�سحت حملته زوبعة 

يف فنجان )وبندق يف بحر!!(.
�سبتمرب  �سهر  ا�سدر قرارًا يف  الب�سري  امل�سري  فاإن  قلياًل  للوراء  واإذا عدنا 
عام 2018م اأعفى مبوجبه الفريق اأول بكري ح�سن �سالح من من�سب رئي�س 
الوزراء ويعني هذا تلقائيًا حل حكومته وقد بذل ما و�سعه اجلهد يف ظل ظروف 
�سعبة وعقبات ومعوقات بع�سها مفتعل لف�سال مهمته ويحمد له اأنه مل يك�سب 
عداء اأية جهة يف ال�ساحة ال�سيا�سية ومل ي�سيئ لحد بكلمة يف غري مو�سعها. 
واأ�سدر امل�سري الب�سري قرارًا عني مبوجبه الأ�ستاذ معتز مو�سى رئي�سًا للوزراء 
وقد عرف بالتهذيب اجلم واخللق الرفيع. وقام دكتور في�سل ابراهيم ح�سن 
برت�سيح  والتنظيمية  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  الوطني  املوؤمتر  حزب  رئي�س  نائب 
دكتور عبد اهلل حمدوك ليكون وزيرًا للمالية والقت�ساد الوطني ومل يكن ا�سمه 
معروفًا اإل يف نطاق �سيق لأنه كان خارج البالد ل�سنوات طويلة وان مالب�سات 
كثيف  و�سحفي  اعالمي  تناول  من  ذلك  وما �سحب  واعتذاره  تعيينه  اعالن 
جعل ا�سمه على طرف كل ل�سان يف تلك اليام ومرد تر�سيح دكتور في�سل له 
اأنهما تزامال يف �سمبات يف �سبعينيات القرن املا�سي حيث كان دكتور في�سل 
طالبًا بكلية البيطرة وكان دكتور حمدوك اآنئذ طالبًا بكلية الزراعة ونال بعد 
ذلك  يف  الدكتورين  بني  وجمعت  الزراعي  القت�ساد  يف  عليا  درا�سات  ذلك 
وبعد  مهامها  معتز  حكومة  وبا�سرت  كردفان  لأبناء  طالبية  رابطة  الزمان 
اعتذار دكتور حمدوك وتولى الأ�ستاذ معتز رئي�س الوزراء من�سب وزير املالية 
قبله  من  بكري  اأول  للفريق  حدث  ما  له  وحدث  بنف�سه  الوطني  والقت�ساد 
ال�سيولة ووقوف  والغاز و�سح  والوقود  الدقيق واخلبز  واأزمات يف  من عقبات 
املواطنني يف �سفوف طويلة كاملت�سولني اأماًل يف احل�سول على قليل من املال 
بني  ويتجول  كالنحلة  يعمل  معتز  وكان  اليومية  احلياتية  متطلباتهم  ملجابهة 
املخابز وطلمبات الوقود وال�سرافات وامل�سارف وتقع عليه امل�سوؤولية الكلية 
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املكلفني  املوظفني  مهام  من  فهو  به  يقوم  كان  ما  وان  كله.  بالوطن  املتعلقة 
العمل  وتتبع  كلها  بزيارتها  يقوم  اأن  واقعية ل ميكن  ناحية  ومن  املهام  بهذه 
فيها يف كل اأرجاء العا�سمة والوليات وما حدث هو نتيجة لرتاكمات واأخطاء 
واأزمات حادة ا�ستفحلت وكان من الطبيعي اأن تخرج مظاهرات �سعبية يحمد 
هذه  مثل  الطبيعي يف  ومن  بطريقة ح�سارية  �سلمية ومت�سي  كانت  اأنها  لها 
احلالت اأن حتدث تفلتات وردود فعل من الطرفني وا�ستمرت التظاهرات التي 
)تقعد  �سعار  قابله  الذي  الأقوى  ال�سعار  وهو  ب�س(  )ت�سقط  �سعار  فيها  رفع 
ب�س( و�سريت م�سرية م�سنوعة بذل فيها �سما�سرة املواكب جهدًا كبريًا وكان 
قوامها بال�ساحة اخل�سراء حوايل ع�سرين األف ويطلق على مثل هذه امل�سريات 
جمازًا ا�سم )امل�سرية املليونية( وانت�سى الب�سري وعر�س ورق�س .. ويف �سهر 
مار�س عام 2019م اأعفى امل�سري الب�سري الأ�ستاذ معتز وحكومته وعني ال�سيد 
حممد طاهر ايال رئي�سًا للوزراء و�سكل حكومته على عجل واعتذر بع�سهم عن 
امل�ساركة فيها وكان املرجو اأن ين�سغل ايال فور تعيينه بال�سعي ليجاد معاجلات 
لالأزمات املتفاقمة يف الدقيق واخلبز والوقود والغاز و�سح ال�سيولة ولكنه كر�س 
جهده يف الوقت الق�سري الذي اأم�ساه يف موقعه يف العفاءات والتعيينات يف 
عدد من امل�سالح والوزارات والهيئات واحتج البع�س وا�سفًا بع�س القرارات 
املعاناة  وا�ستدت  الزمات  وا�ستمرت  �سخ�سية  ح�سابات  ت�سفية  فيها  باأن 
وتبعًا لذلك ا�ستدت املظاهرات ال�سلمية التي بداأت يف اليوم التا�سع ع�سر من 
دي�سمرب عام 2018م ومل تتوقف حتى �سقط الب�سري وكان لل�سباب دورًا كبريًا 
وهم العمود الفقري فيها. وتقرر اأن يتجه املتظاهرون للقيادة العامة للقوات 
والثالثني  الرابعة  الذكرى  يوايف  الذي  اأبريل  ال�ساد�س من  اليوم  امل�سلحة يف 
لنتفا�سة رجب اأبريل من عام 1985م. ويف يوم ال�سبت املوافق ال�ساد�س من 
اأبريل ذهب الثوار املتظاهرون باأعداد هائلة للقيادة العامة للقوات امل�سلحة 
دون اأن يجدوا اأية مقاومة بل اإن الكثريين منهم دخلوا يف القيادة العامة ثم 
خرجوا منها حتت حماية القوات امل�سلحة واأقاموا يف ال�ساحة املجاورة للقيادة 
العامة و�سمدوا طوياًل ومل يغادروها ويف يوم اخلمي�س املوافق احلادي ع�سر 
من �سهر ابريل حدثت املفاجاأة الكربى وظلت الذاعة والف�سائيات تردد اأن 
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بيانًا هامًا �سيذاع ويف منت�سف النهار اأذاع الفريق اأول عو�س ابن عوف وزير 
الدفاع بيانًا اأعلن فيه عزل امل�سري عمر الب�سري من جميع منا�سبه وهذا يعني 
واأخذ  �سفحته.  وطويت  تلقائيًا  �سقط  احلاكم  النقاذ  نظام  اأن  بال�سرورة 
اأحد الثوار يردد ب�سوته اجلهوري اأن املنن يف طي املحن واأن الزمات احلادة 
اأدت للمظاهرات والتي اأدت بدورها لعزل وخلع الب�سري ال�سخرة الثقيلة التي 
يدور  اأن  يعقل  ول  ال�سعداء  تنف�س  الذي  ال�سوداين  ال�سعب  كاهل  اأزيلت عن 
�سعب كامل حول فرد واحد.. واأن اللجنة الأمنية العليا املكونة من قادة القوات 

امل�سلحة والأمن والدعم ال�سريع وال�سرطة قد انحازت لل�سعب. 

العمود  ال�صباب ميثلون فيه  الذي كان  واإبان احلراك اجلماهريي 
الفقري كتبت مقااًل بعنوان : احلوار مع ال�صباب واجب وطني ملح ... 
ن�صر ب�صحيفة االإنتباهة الغراء يوم 2019/1/26م وهذا هو ن�صه:

لقد تولى �سيدنا اأ�سامة بن زيد بن احلارثة قيادة اجلي�س واإمارته وهو �ساب 
يف مقتبل العمر وكان �سغريًا يف �سنه وكبريًا ونا�سجًا يف عقله واأثبت جدارته 
يف القيادة وهو مثال يحتذى به. وهناك �سواهد عديدة ومناذج كثرية تدل على 
جناح ال�سباب فيما يوكل اإليهم من مهام وكانوا مبادرين يف فعل اخلريات. 
واأذكر بع�س الأمثلة بال ترتيب زمني وبطريقة عفوية غري انتقائية ومن هذه 
النماذج يف جمال الفكر والثقافة اأن الأ�ستاذ العقاد علم نف�سه بنف�سه وولج عامل 
ال�سحافة والثقافة والفكر وهو �سغري واأطلق عليه الزعيم �سعد زغلول �سفة 
اجلبار يف عام 1907م وهو يف الثامنة ع�سرة من عمره لأنه كان يقدم عر�سًا 
باأف�سل مما نطق بها �ساحبها، ويف ثالثينيات  واأقوال الزعيم  للت�سريحات 
القرن املا�سي جمعت مدينة الق�سارف بني ثالثة �سباب ربطت بينهم �سداقة 
وطموح وتوق للمعرفة وهم الأ�ساتذة عبد اهلل رجب وحممد اأحمد ال�سلمابي 
وحممد اخلليفة طه الريفي ومل يزد ما نالوه من تعليم نظامي على املرحلة 
الأولية التي مل يكملها الريفي وكانوا يجتمعون ويقراأون جملة الر�سالة وغريها 
من املجالت وال�سحف التي ت�سلهم بالربيد على �سوء م�سرجة ويتناق�سون 
من  واأ�سبحوا  الق�سارف  من  ال�سحف  مرا�سلة  يف  وبداأوا  يقراأون  ما  حول 
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جنوم ال�سحافة وبلغ كل منهم موقع رئي�س التحرير. وكان اأبرز كتاب جملة 
الذين  ال�سباب املوهوبني الطاحمني  القرن املا�سي من  الفجر يف ثالثينيات 
كانت اأعمارهم يف ذلك الوقت تزيد قلياًل على الع�سرين عاما وهم الأ�ساتذة 
حممد اأحمد حمجوب وحممد وعبد اهلل ع�سري �سديق واأحمد يو�سف ها�سم 
.. الخ. ويف جمال ال�سيا�سة واحلكم تولى ال�سيد ال�سادق املهدي من�سب رئي�س 
الوزراء يف عام 1966م وهو يف الثالثني من عمره وتولى الرئي�س جعفر منريي 
الرئا�سة وهو يف التا�سعة والثالثني من عمره وتولى الرئي�س الب�سري الرئا�سة 
طه  حممد  عثمان  علي  الأ�ستاذ  وكان  عمره  من  والأربعني  اخلام�سة  يف  وهو 
عمره  من  والثالثني  ال�سابعة  يف  وهو  املايوي  العهد  يف  ال�سعب  ملجل�س  رائدًا 
وتولى زعامة املعار�سة يف اجلمعية التاأ�سي�سية يف عام 1986م وهو يف التا�سعة 
ال�سيوعي  الأ�ستاذ عبد اخلالق حمجوب احلزب  والثالثني من عمره وتزعم 
ال�سوداين وتولى موقع ال�سكرتري العام متفرغًا وهو يف الثانية والع�سرين من 
اإكمال  بعد  بالقاهرة  اجلامعية  درا�سته  �سحية  ل�سباب  قطع  اأن  بعد  عمره 
ال�سف الثاين واأم�سى يف زعامة حزبه اثنني وع�سرين عاما. واأ�سحى الأ�ستاذ 
الر�سيد الطاهر بكر مر�سدًا لالخوان امل�سلمني وهو يف اخلام�سة والع�سرين من 
عمره وتولى دكتور ح�سن عبد اهلل الرتابي قيادة جبهة امليثاق ال�سالمي وهو 
يف الثانية والثالثني من عمره وقبلها كان ي�سغل يف تلك ال�سن موقع عميد كلية 
احلقوق بجامعة اخلرطوم وتولى دكتور من�سور خالد من�سب وزير ال�سباب 
وهو يف ال�سابعة والثالثني من عمره. وتولى الرئي�س جمال عبد النا�سر ع�سو 
وقطب جمل�س الثورة من�سب رئي�س الوزراء يف عام 1952م وهو يف اخلام�سة 
والثالثني من عمره وتولى من�سب رئي�س اجلمهورية يف عام 1954م وهو يف 
ال�سابعة والثالثني من عمره بعد اإزاحة اللواء حممد جنيب عن �سدة الرئا�سة. 
وكان عدد من الروؤ�ساء الأمريكان يف عمر دون اخلم�سني عام بعدة �سنوات 
عندما اعتلى كل منهم �سدة الرئا�سة وهم جون كيندي وبيل كلينتون وباراك 
اأوباما، وتولى ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة من�سب وزير اخلارجية يف اجلزائر 
يف عام 1962م وهو يف الثامنة والع�سرين من عمره والنماذج ل حت�سى. ويف 
الذي  �سيد حاج  ال�سيخ حممد  ال�سالمي  الداعية  فان  الدعوي  العمل  جمال 
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الثامنة والثالثني من عمره، ترك  ا�ست�سهد يف حادث حركة موؤ�سف وهو يف 
اإرثًا واأ�سرطة منت�سرة متداولة بكثافة يف الداخل واخلارج... ويف جمال ال�سعر 
والأدب فاإن ال�ساعر الفذ التيجاين يو�سف ب�سري �ساحب ديوان ا�سراقة تويف 
وهو يف اخلام�سة والع�سرين من عمره وترك انتاجًا متميزًا �سعرًا ونرثًا يدر�س 
يف املدار�س واجلامعات واأعدت عنه بحوث ور�سائل علمية عديدة وكتب عنه 
عابدين  املجيد  عبد  ودكتور  �سيف  �سوقي  دكتور  مثل  والنقاد  الأدباء  كبار 
احلنون  ب�سوته  اأحمد  عمر  الفنان  وغنى  وغريهم.  املتجدد  الأدب  وجماعة 
قبل اأن يبلغ احللم اغنيته ال�سهرية كان بدري عليك وتوفى وهو �سغري. هذه 
يف  كبريًا  دورًا  والعهود  احلقب  خمتلف  يف  ال�سباب  لعب  وقد  مناذج  جمرد 
خمتلف املجالت وكافة املهن من زراعة وجتارة و�سناعة ومنهم مهنيون اأكفاء 
يف �ستى املجالت مع م�ساركتهم يف كافة املنا�سط املجتمعية وتعج ال�ساحة الآن 
باأعداد هائلة من املوؤهلني علميًا يف �ستى املجالت والتخ�س�سات وتعج بذوي 
ال�سواعد القوية من العمال املهرة ولو ت�سافرت اجلهود وفجرت هذه الطاقات 

الهائلة وا�ستثمرت املوارد ال�سخمة فاإن الوطن �سيكون يف ذروة �ساخمة.
اأن  فيها  ذكر  نظرية  ماركيوز  هريبرت  كتب  املا�سي  القرن  �ستينيات  ويف 
يفعلون  كانوا  كما  العمال  بها  يقوم  لن  ال�سناعية  والدول  اأوروبا  الثورات يف 
يف املا�سي لأنهم اأ�سبحوا ينعمون برغد العي�س الهنئ املرئ وذكر اأن الثورات 
وال�سباب  الطالب  فجر  1968م  عام  ويف  وال�سباب  الطالب  �سيفجرها 
تبلغ  كادت  حتى  باري�س  العا�سمة  يف  �سيما  ل  فرن�سا  يف  عارمة  مظاهرات 
درجة النفالت والفو�سى، واأدرك الرئي�س اجلرنال ديجول اأن الهياج الأهوج 
�سيقابله بال�سرورة هياج اأهوج م�ساد واحتكم النافذون ل�سوت العقل وخاطب 
اندرية مارلو وزير الثقافة الطلبة وال�سباب وكل ال�سعب الفرن�سي عرب ال�سا�سة 
وال�سباب يف حوار  الطلبة  ا�سرك  اأن  بعد  الغ�سب  وامت�س  والإذاعة  البلورية 
جاد مفتوح وو�سل اجلميع لأر�سية م�سرتكة وحفظ للطلبة وال�سباب حقوقهم 
و�سمن للوطن ا�ستقراره. وتقت�سي ال�سرورة هنا فتح اأبواب احلوار مع الطلبة 
وال�سباب لينخرطوا يف امل�سرية الوطنية مب�سوؤولية وهم اأ�سحاب حق اأ�سيل يف 
الوطن. واملق�سود فيما ورد اأعاله ال�سباب والطلبة من اجلن�سني لأن للعن�سر 
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العمود  كانوا  اأنهم  لل�سباب  التاريخ  وبحفظ  املقدر.  الوطني  دوره  الن�سائي 
الفقري لثورة التغيري وال�سالح والتجديد ودورهم م�سكور غري منكور.

ون�شرت هذا  اأعدت  الب�شري!! )وقد  ل�شقوط  اللحظات الأخرية 
التقرير املف�شل »اجلزيرة نت« وهذا هو ن�شه:

اأين حميدتي؟ كان ذلك ع�سر يوم اجلمعة  اإلتفت امل�سري الب�سري �سائاًل: 
)3 اأبريل 2019( الأخرية يف عمر حكمه الطويل. منا�سبة اجتماعية حا�سدة 
يف حي كافوري الذي يقطن فيه غالب رموز املوؤ�س�سة احلاكمة، كان الرد ي�سري 
اإلى خالفات يف وجهات النظر بني حميدتي ورئي�س هيئة الأركان الفريق اأول 

كمال عبد املعروف.
مل يكن الرئي�س قلقًا على مثل هذه اخلالفات، بل كان اأحيانًا يذكيها وي�سعل 
يخ�ساه  كان  ما  لكن  كبار اجلرنالت،  يتفق �سده  ل  اأطرافها حتى  بني  النار 

حتقق بعد اأيام قليلة.
فتح  اإذ  املفاجاأة  كانت  اأبريل   6 ال�سبت  يوم  يف  هنا،  تتوقف  مل  الأحداث 
�ضباط يف جهاز الأمن للثوار الذين كانوا يتظاهرون منذ اأ�ضهر يف اخلرطوم 
اأمام  ومدن اأخرى مطالبني ب�ضقوط الب�ضري املدخل الغربي للميدان الف�ضيح 
قيادة اجلي�س ثم بقية املداخل، كانت تلك الثغرة جزءًا من معركة ال�سراع 
بني اأجنحة النظام املتناحرة.. احت�سد النا�س يف باحة القيادة العامة واأعلنوا 

عن اعت�سام، واأح�سن اجلند وفادتهم.
اأول  والفريق  الدفاع عو�س بن عوف  اأبريل اجتمع وزير  الإثنني 8  يوم  يف 
كمال عبد املعروف بالرئي�س الب�سري ليبحثا معه حاًل م�سرفًا يق�سي بتنازله 
عن ال�سلطة.. طرح اجلرنالني كان دبلوما�سيًا عرب باب تلم�س اجتاهات تفكري 

الرئي�س، لكنه مل يبد اأي حما�س باجتاه الت�سوية.
فمع مرور كل يوم كانت احل�سود تتزايد يف باحة القيادة العامة. وف�سلت 
حماولت كثرية لف�س العت�ضام ب�ضبب تعاطف ال�ضباط من �ضغار ومتو�ضطي 
الرتب مع املعت�سمني، حيث اأ�سيب النقيب حامد عثمان حامد اأثناء دفاعه 
عن املدنيني، ومترد املالزم حممد �سديق من �سالح املظالت ومترت�س بقواته 
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و�سط املدنيني.
قو�ش: توا�شل معي على الوات�شاب

يف وقت لحق من م�ساء يوم الإثنني 8 اأبريل كان الب�سري يعود لقيادة حزبه 
ال�سلطات  وتفوي�س  احلزب  رئا�سة  عن  ابتعاده  �سابق  وقت  يف  اأعلن  بعدما 
لأحمد هارون يف اجتماع للمكتب القيادي مت تبادل اللوم بني القيادات. كانت 
الغربية يف  الثغرة  بالتهاون يف فتح  الأمن  اتهام  اإلى  اإ�سارة  اأكرث من  هنالك 

باحة القيادة العامة.
ثوب  باأطراف  حلقت  قد  النار  يرى  وهو  الوقت   تبديد  الرئي�س  يرد  مل 
اإلى قرار ف�س العت�سام  ال�سلطة الذي امتد ثالثني عامًا.. انتهى الجتماع 
بقوة م�سرتكة متثل اجلي�س وال�سرطة والأمن والدعم ال�سريع.. كان ذلك ما 

يبحث عنه الرئي�س يف تلك الأم�سية.
�سباح الأربعاء 10 اأبريل كان املهند�س حممد وداعة القيادي يف قوى احلرية 
الوطني  الأمن  جهاز  مدير  من  هاتفه  يف  مقت�سبة  مكاملة  ي�ستقبل  والتغيري 
)املخابرات( �سالح قو�س، يطلب منه التوا�سل معه عرب تطبيق )وات�ساب(. 

مدير اجلهاز نف�سه كان يخ�سى اأن تكون للجدران التي يحر�سها اآذان.
حاول قو�س اإقناع وداعة املنحدر من نف�سه منطقته اجلغرافية بحمل ر�سالة 
تطمني للمعار�سة ورمبا اأخبارًا �سعيدة لكن وداعة الذي تعلم احلذر من اأروقة 
حزب البعث العرب، اإعتذر عن لعب دور )املر�سال( واقرتح ترتيب اجتماع مع 

من عناهم قو�س بر�سالته.
املهدي  ال�سادق  الأمة  حزب  زعيم  اإلى  احلديث  يف  يرغب  قو�س  كان 
والقيادي يف احلزب ال�سيوعي �سديق يو�سف وعمر الدقري ويحيى ح�سني من 
حزب البعث، لعب وداعة دور الو�سيط يف ترتيب الجتماع الذي عقد ظهرًا 

مبنزل املهدي.
�صيف غري مرغوب

كان قو�س قد ات�سل بالب�سري يف اإطار خطة الت�سليل ليخربه اأنه �سيجتمع 
واإل  العامة  القيادة  اأمام  بالن�سحاب من  املعار�سة لقناعهم  وقادة  باملهدي 
�سيتم اإكراههم على ذلك. وطلب منه الرئي�س الذي بدا غري واثق من رجاله 
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خا�سة قو�س نف�سه األ يذهب وحيدا، واقرتح اأن يذهب معه الفريق ابن عوف.
قو�س  فحاول  اآخر،  باجتماع  م�سغوًل  عوف  ابن  كان  املحدد  امليعاد  يف 
ا�ستغالل الفر�سة ليذهب وحده، اإل اأن الب�سري اأمره با�سطحاب اأحمد هارون 
هذه املرة حينها اأر�سل قو�س ر�سالة مقت�سبة لوداعة مفادها اأن هناك )لغمًا( 

لالإ�سارة اإلى وجود �سيف غري مرغوب فيه.
املهدي  اأخربه  بعدما  خا�سة  ومت�سددًا  مت�سنجًا  هارون  كان  الجتماع  يف 
بنيته اإمامة املعت�سمني اأمام القيادة العامة للجي�س يف �سالة اجلمعة. حيث 
الأمر. وهنا طماأن قو�س  اإن لزم  بالقوة  باأن العت�سام �سيف�س  هدد هارون 
باأنه لن يتم ف�س العت�سام ثم طلب من املعار�سة تقدمي روؤيتها  املجتمعني 
ع�سكري  جمل�س  وتكوين  الرئي�س  تنحي  �سرورة  على  املهدي  فتحدث  للحل، 

واعرت�س هارون على هذه املقرتحات بينما وعد قو�س بنقلها اإلى الرئي�س.
يف مرا�سم الوداع ويف زحام التحايا، هم�س قو�س يف اأذن وداعة اأن اللجنة 
مفاجئًا  النقالب  خرب  يكن  مل  لهذا  التنحي،  على  الرئي�س  �ستجرب  الأمنية 

لقادة حتالف قوى احلرية والتغيري.
اجتماع ال�شيادة الع�شكرية

لزيارة  الأركان  رئي�س  برفقة  الدفاع  وزير  عاد  اأبريل   10 الأربعاء  يوم  يف 
الرئي�س يف مقر اإقامته امللحق بالقيادة العامة للجي�س، ويف هذه املرة عر�سا 
و�سوحًا  اأكرث  بدوره  هو  فكان  ال�سلطة،  عن  التنحي  حل  وا�سح  ب�سكل  عليه 
وغ�سبًا، واأخربهما باأنه لن يتنحى واأن ال�سرع )اأباح له قتل ثلث ال�سعب من 

اأجل �سالمة الثلثني(!!
بل اإنه هدد �سيفيه بالإقالة وقال: )احلكاية دي لو ما قدرتو عليها �ساأكلف 
الأمن والدعم ال�سريع بهذه املهمة( ومل يكن بو�سع ابن عوف وعبد املعروف 
اأمامهم  الرئي�س خلفهم وال�سعب  اأخرى، فقد بات  التفكري يف خيارات  �سوى 

والر�سا�س باأيديهم.
اجتماعًا  تعقد  الأمنية  اللجنة  كانت  نف�سه  اليوم  من  م�ساء  اخلام�سة  يف 
خ�س�س لطرح خطة ف�س العت�سام، تراأ�س الجتماع عو�س بن عوف بح�سور 
رئي�س هيئة الأركان ومدير جهاز المن ومدير ال�سرطة وقائد الدعم ال�سريع 
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والفريق  م�سطفى  حممد  م�سطفى  الفريق  الع�سكرية  ال�ستخبارات  ومدير 
اأول عمر زين العابدين نيابة عن قائد الت�سنيع احلربي.

قبل الجتماع كانت تفاهمات ثنائية قد اأبرمت، الأول بني قو�س وحميدتي، 
عبد  اأول  والفريق  حميدتي  بني  والثالث  ال�سرطة،  ومدير  قو�س  بني  والثاين 
عوف  وابن  حميدتي  بني  والرابع  للجي�س،  العام  املفت�س  الربهان  الفتاح 
اأح�سا�س  كان طرفها حميدتي، مما عزز  التفاهمات  اأكرث هذه  اأن  ويالحظ 
جميع اجلرنالت باأن قوات الدعم ال�سريع �ستكون القوة املرجحة يف معركة 

خالفة الرئي�س.
مراقبة  جمرد  من  ارتفعت  قد  حميدتي  طموحات  اأن  بع�سهم  فهم  كما 
الإطاحة  يف  تفكر  كانت  التفاهمات  كل  �سناعتها،  م�ستوى  اإلى  الأحداث 
بالب�سري، فقط عامل الثقة كان يفرق بني كبار اجلرنالت، هنا اقرتح قو�س 
عزل غرفة الجتماعات واخراجها من التغطية الليكرتونية ما يعني ا�ستحالة 
اخلارج  اإلى  الغرفة  ذات  من  ر�سالة  اأي  اإر�سال  اأو  الجتماع  على  الت�سنت 

وانتهى الجتماع اإلى التفاق على الإطاحة بالرئي�س.
البحث عن الربهان

من  جزءًا  الربهان  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  يكن  مل  اللحظة  تلك  حتى 
الأمنية،  اللجنة  الب�سري، حيث مل يكن ع�سوًا يف  بالرئي�س  ترتيبات الإطاحة 
ح�سني  عثمان  حممد  باللواء  الأركان  هيئة  رئي�س  بعث  الليل  منت�سف  وعند 

لح�سار الربهان الذي كان ا�ستاأذن لزيارة منزله.
الثانية �سباحًا من  الأركان حوايل  اإلى مكتب رئي�س هيئة  ح�سر الربهان 
قيادة  منه  الأمنية، وطلب  اللجنة  بقرار  اخباره  اأبريل ومت   11 يوم اخلمي�س 
وفد ي�سمله بجانب مدير ال�ستخبارات واللواء حممد عثمان احل�سني لبالغ 
الرئي�س بالقرار عقب �سالة ال�سبح. كما وجه بتغيري كتيبة حرا�س الرئي�س 
املقدر عدد اأفرادها بت�سعني فردًا من غري احلرا�سة ال�سخ�سية. ومت اجناز 
املهمة دون مقاومة تذكر وجئ بقوات من الدعم ال�سريع للقيام مبهمة حرا�سة 

الرئي�س اإلى حني.
يف فجر اليوم نف�سه خرج الب�سري من بيته داخل قيادة اجلي�س متجهًا نحو 
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امل�سجد ال�سغري وهو يحمل م�سبحة �سوفية يف يده اليمنى. مل يكن قلقًا فقد 
الربهان  ملح  ال�سروق.  قبل  العت�سام  �سيف�سون  اأنهم  الأمن  مدير  طماأنه 
برفقة بع�س ال�ضباط يخطون نحوه ب�ضرعة اأبطاأ الب�ضري خطواته، ظن وقتها 
اأن املفت�س العام للجي�س يريد التزود بالن�سائح قبل خو�س املعركة الأخرية 

�سد ال�سعب، لكن الربهان كان يحمل اأخبارًا �سيئة.
احتاج الب�سري لبع�س الوقت لي�ستوعب اأنه بات رئي�سًا معزوًل باأمر  مروؤو�سيه 
يف اللجنة الأمنية التي اأوكل لها مهمة ف�س ما يراه �سغبًا.. مل يتاأكد الب�سري 
اأن فتح النافذة التي تف�سله عن كتائب احلرا�س،  اإل بعد  من تلك احلقيقة 
فوجد اأن رجال اليوم لي�سوا حرا�س الأم�س، بعدها دخل يف تفا�سيل البحث 

عن اأمنه ال�سخ�سي، مف�ساًل البقاء يف ذات املقر الرئا�سي.
خالف يوؤخر اإذاعة البيان الع�شكري

يف اخلام�سة �سباحًا كان مذيع ن�سرة الأخبار يف الإذاعة ال�سودانية يتاأهب 
لأداء واجبه الراتب و�سمع وقع اأقدام ثقيلة داخل ال�ستديو، ع�سكريون ياأمرونه 
باأن يزف الب�سرى ل�سعب ال�سودان عرب الإعالن عن بيان منتظر من القوات 
امل�سلحة، تلك ال�سفرة كانت تعني لل�سودانيني اأن عهدًا جديدا يف طريقه اإلى 

الت�سكل، لكن البيان تاأخر ب�سبب خالفات القادة اجلدد.
هيئة  رئي�س  الأول  البيان  يتلو  اأن  يف�سلون  كانوا  الأمنية  اللجنة  اأع�ساء 
اأن  الأركان، باعتبار وزير الدفاع وي�سغل من�سب النائب الأول للرئي�س. كما 
�سحيفته اجلنائية الدولية ل تخلو من الإدانات لكن الفريق ابن عوف واجه 
كل رجاءاتهم بعنت �سديد وغ�سب بائن كان يدرك منطقهم لكنه يعرف جيدًا 
اأنه اإن مل يظهر يف ال�سورة ف�سي�سح �سمن �سجناء العهد القدمي. يف النهاية 
مت التوافق على البيان واأن يتلوه الفريق ابن عوف مما يعني ترحيل اخلالفات 

اإلى يوم اآخر.
بعدما اأذاع ابن عوف بيانه اأراد اأن ي�سع اجلميع اأمام الأمر الواقع م�ستقويًا 
املجل�س  ت�سكيل  على  التفاق  وقبل  البيان  من  الفراغ  بعد  لحقًا  باجلي�س. 
الع�سكري، اأدى ابن عوف الق�سم واأ�سر كذلك على اأن يوؤدي الفريق كمال عبد 

املعروف الق�سم نائبًا لرئي�س املجل�س الع�سكري النتقايل.
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تلك اخلطوة فجرت اخلالفات، موقع الرجل الثاين كان يتناف�س عليه كل 
اإلى  للو�سول  من قو�س وحميدتي، رمبا كالهما يعتربه اخلطوة قبل الأخرية 
مقعد الرئا�سة.. هنا اتخذ حميدتي خطوة اأ�سبه بالتمرد، فاأغلق جميع هواتفه 
واأعلن عرب املوقع الليكرتوين لقوات الدعم ال�سريع تعاطفه مع الثوار وزهده 

يف ع�سوية املجل�س الع�سكري.
اأجواء خوف  وخلقت  الثوار  بني  رفعت من مكانته  التكتيكية  تلك اخلطوة 
بني جرنالت اجلي�س. وبعد جهود م�سنية قادها اللواء ال�سادق �سيد، الرجل 
مع  التوا�سل  مت  عوف  ابن  الفريق  و�سهر  ال�سريع  الدعم  قوات  يف  الثالث 
حميدتي لإعادة ترتيب امل�سهد. وبداأت رئا�سة ابن عوف تبدو يف الغروب مع 

مغيب �سم�س اليوم الأول للثورة.
جتدد اخلالفات بني الأقوياء

�سهد يوم اجلمعة12 اأبريل جتدد اخلالفات بني كبار اجلرنالت حيث اقتنع 
باعتباره  ل�سخ�سه  ال�سعبي  الرف�س  موجة  عقب  بالتنحي  عوف  ابن  الفريق 

اأحد رموز النظام القدمي.
اأجناله متعاطفًا مع  اأحد  اإلى عقر داره حيث كان  ابن عوف و�سل  رف�س 
من�سب  يف  كان  اأن  منذ  لال�ستقالة  والده  على  كثريًا  و�سغط  الثورة  �سباب 
عبد  كمال  نائبه  املقعد  على  يخلفه  اأن  عوف  ابن  خيار  كان  الثاين.  الرجل 

املعروف لكن كان هناك من يعرت�س.
الذاكرة ال�سودانية كانت حتفظ لعبد املعروف و�سفه للمتظاهرين باأنهم: 
)�سذاذ الآفاق( كما اأن خالفات عميقة بينه وبني حميدتي عادت اإلى ال�سطح 
حيث ا�ضرتط حميدتي اإل تتبع قوات الدعم ال�ضريع لرئي�س املجل�س الع�ضكري 
يف حالة اختيار عبد املعروف ويف الناحية الأخرى كان الربهان قد حقق طلعة 
�سعبية ناجحة حيث خرج اإلى جموع املعت�سمني اأمام القيادة مطمئنًا يف يوم 
اإلى عالقة قدمية ومتجددة جتمعه مع الفريق حميدتي  اإ�سافة  الثورة الأول 
ال�سودان  تن�سيقهما م�ساركة  اإلى  معًا يف �سالح  حر�س احلدود  كانا  اأن  منذ 
يف احلرب التي تقودها ال�سعودية على اليمن، ثم اأثناء تقلد الربهان من�سب 
اأنه  رغم  النتقايل  للمجل�س  رئا�سته  على  التوافق  مت  وهكذا  للجي�س  مفت�س 
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الرجل الرابع يف هرمية اجلي�س.
البنايات  باحدى  اجتماع يف اخلرطوم  عقد  مع حميدتي مت  التفاهم  بعد 
التابعة لقوات الدعم ال�سريع �سارك فيه ابن عوف الذي كان وقتها ل يزال 

رئي�سًا للمجل�س الع�سكري وما يزال قو�س اأي�سًا مديرًا للمخابرات.
كان الجتماع �سريحًا وحا�سمًا وفقًا مل�سدر ع�سكري مطلع، ات�سح للفريقني 
اأن حميدتي اأحكم التن�سيق مع اأكرث من جهة ومن ثم ل ميكن ا�ستبعاده من 

كعكة ال�سلطة، وهنا ح�سم اأمر توليه من�سب نائب رئي�س املجل�س الع�سكري.
وقبل اأن يفرغ القادة اجلدد من اجتماعهم كان على الباب العميد حممد 
حماولة  قاد  الذي  اإبراهيم،  بود  املجل�س  يف  املعروف  اجلليل  عبد  اإبراهيم 

انقالبية فا�سلة �سد الب�سري عام 2012م.
هدد )ود اإبراهيم( بتحريك اأن�ساره يف اجلي�س للقيام مبحاولة انقالبية 
املجل�س  ع�سوية  يف  با�ستيعابه  اجلرنالت  ووعده  الأول،  بيانها  اإعداد  مت 
قو�س  قلل  ان�سرافه  وبعد  القوة  ا�ستخدام  النظر عن  اإذا ما �سرف  اجلديد 
اإحالة عدد من  باأي انقالب ولحقًا مت  القيام  اإبراهيم( يف  من قدرات )ود 

ال�ضباط الذين ي�ضتبه يف تعاطفهم معه اإلى التقاعد.
الأيادي اخلارجية

قبل اأ�سبوعني من تعيينه نائبًا اأول لرئي�س اجلمهورية زار ابن عوف القاهرة 
يوم 13 مار�س 2019م برفقة قو�س، يف تلك الزيارة طرح امل�سريون �سوؤاًل عن 
متا�ضك ووحدة اجلي�س اأمام ال�ضغوط ال�ضعبية، فكانت اإجابة ابن عوف بنعم، 
بينما كان قو�س اأكرث �سراحة مع امل�سريني حيث قدم لهم كل ال�سيناريوهات 

املتوقع حدوثها يف ما ي�سبه نعيًا لنظام الب�سري.
طه  الفريق  تن�سيقها  اأحكم  وال�سعودية  الإمارات  مع  الأخرى  الت�سالت 
عثمان خا�سة مع �سديقه حميدتي، ومل تتمكن اجلزيرة نت من احل�سول على 
معلومات ا�سافية، اإل اأن كثريًا من الروايات املتداولة بعد النقالب اأكدت اأن 
اأبوظبي والريا�س كانتا يف ال�سورة ورمبا علمتا بالتح�سري لالطاحة بالب�سري.
بات الربهان رئي�سًا للمجل�س الع�سكري بينما خطف حميدتي مقعد الرجل 
املعروف عن  الفريق عبد  اعتذر  بينما  اأول،  اإلى فريق  ترقيته  الثاين، ومتت 
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قبول اأي من�سب حيث عر�س عليه البقاء يف رئا�سة هيئة الأركان لكنه رف�س 
بحجة اأنه الأقدم يف اخلدمة من كل اأع�ساء املجل�س الع�سكري، وبذات املنطق 
اأن  باعتبار  اجلديد  املجل�س  ع�سوية  من  لين�سحب  قو�س  على  ال�سغط  مت 

اأقدميته متثل عائقًا.
لكن م�سادر عزت الإبعاد اإلى ن�سيحة غالية  من الفريق طه احل�سني املدير 
الأ�سبق ملكاتب الرئي�س املعزول، وامل�ست�سار بالديوان امللكي ال�سعودي وغرمي 
العابدين  زين  عمر  الفريق  الثالثي  ا�ستقالة  قبول  مت  لحقًا  ال�سابق..  قو�س 
الذي  الطيب  ال�سيخ  جالل  والفريق  ال�سرطة  مدير  الطيب  بابكر  والفريق 
خلف قو�س يف اإدارة جهاز الأمن. حيث اتهمهم الثوار بانهم من اأن�سار حزب 
الب�سري، فقدمهم الربهان قربانًا للتقرب زلفى لتحالف احلرية والتغيري، اأحد 

اأبرز مكونات الثورة ال�سعبية.
حممد  م�سطفى  الفريق  الع�سكرية  ال�ستخبارات  مدير  ا�ستقال  لحقًا 
م�سطفى بعد خالف حاد مع حميدتي، وح�سب م�سدر مقرب فاإن اخلالف 
ع�سكرية  مبجموعات  تتعلق  معلومات  م�سطفى  الفريق  حجب  حول  تركز 
كتائب  بق�سية  للخرطوم. عرفت  ال�سرقية  ال�ساحية  �سبطها يف  واأ�سلحة مت 
معلومات  بجانب  ال�سابق  النظام  تنا�سر  ع�سكرية  �سبه  ملي�سيا  وهي  الظل 

اأخرى.
ب�سحبة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإلى  �سافروا  الغا�سبني  اأبرز  من  ثالثة 
الأ�سبق  الع�سكري  املجل�س  وع�سو  املعروف  وعبد  عوف  ابن  وهم  اأ�سرهم 
م�سادر  اأن  اإل  قو�س  مكان  عن  الأنباء  تت�سارب  بينما  ال�سيخ  جالل  الفريق 
مطلعة اأكدت وجوده يف م�سر. اأما الفريق عمر زين العابدين فعاد اإلى عمله 
كل  على  الرد  عن  ممتنعًا  داره  م�سطفى  الفريق  ولزم  احلربي  بالت�سنيع 

الت�سالت الهاتفية ومتعلاًل بظروف �سحية(.
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ثم ماذا بعد؟

النوفمربي  الع�ضكري  احلكم  و�ضقوط  1964م  عام  يف  اكتوبر  ثورة  بعد 
لنظام  حكم  نظام  من  والتحول  التغيري  ومت  وي�سر  ب�سهولة  المور  م�ست 
اآخر ب�سال�سة لأن النظام النوفمربي اأدار ال�سودان اأكرث من القول اأنه حكم 
ال�سودان اإذ مل يكن له تنظيم �سيا�سي واهمل هذا اجلانب اهماًل تامًا و�سعي 
واملتطلبات  �سهلة  احلياة  وكانت  الكوري.  بالت�سجيع  ال�سيا�سي  الفراغ  مللء 
املعي�سية الب�سيطة مبقايي�س ذلك الزمان متوفرة. وكانت الفئات التي تقاوم 
النوفمربي  الع�سكري  احلكم  واأدار  كبتها.  وعدم  باحلريات  تطالب  النظام 
املجل�س  وكان  وقوية  را�سخة  كانت  التي  املدنية  اخلدمة  طريق  عن  ال�سودان 
الأعلي للقوات امل�سلحة على راأ�س الدولة وي�سغل كل ع�سو من اأع�سائه من�سبًا 
وزاريًا وكان الرئي�س الفريق ابراهيم عبود القائد العام للقوات امل�سلحة يراأ�س 
جمل�س الوزراء بجانب رئا�سة الدولة وكان جمل�س الوزراء ي�سم خم�سة اأو �ستة 
وزراء مدنيني. وعلى راأ�س كل مديرية من مديريات ال�سودان الت�سع عني حاكم 
ع�سكري كان بروتكوليًا هو الأول يف املديرية ومن اأهم مهمامه حفظ الأمن 
والنظام ويدير املديرية املدير التنفيذي الذي يراأ�س جمل�س املديرية، وكانت 
التنمية  خلدمة  الديبلوما�سية  ووظفت  متوازنة  اخلارجية  ال�سودان  عالقات 
وا�ستثمرت احلرب الباردة بني القطبني العامليني املتنافرين وجلبت مكا�سب 
النحياز  عدم  دول  كتلة  مع  بو�سوح  الوقوف  مع  كليهما  من  وخدمية  تنموية 
اكتوبر عام  �سهر  والع�سرين من  املوافق احلادي  الربعاء  يوم  ... ويف م�ساء 
1964م انطلقت �سرارة الثورة �سد احلكم الع�سكري ومن ثم تفجرت الثورة 
العارمة واندلعت املظاهرات ال�سعبية الهادرة ويف ليلة الثنني املوافق ال�ساد�س 
والع�سرين من اكتوبر اأعلن الرئي�س عبود حل املجل�س الأعلي للقوات امل�سلحة 
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وحل جمل�س الوزراء وحل املجل�س املركزي واعفي حكام املديريات الع�سكريني 
وقع  اكتوبر  من  والع�سرين  التا�سع  املوافق  اخلمي�س  ليلة  ويف  منا�سبهم،  من 
رئي�سًا  ليكون  الفني  املعهد  عميد  اخلليفة  اخلتم  �سر  الأ�ستاذ  على  الختيار 
الختيار  بهذا  ال�ستاذ  وفوجئ  اأ�سهر  �سبعة  مدتها  اإنتقالية  فرتة  يف  للوزراء 
عندما اأخطره وفد زاره مبنزله ووافق وذهب معهم وادي الق�سم وكون حكومة 
حكومة  وكون  احلكومة  تلك  حل   1965 عام  فرباير  �سهر  ويف  الأويل  اكتوبر 
اكتوبر الثانية وبعد �ضقوط النظام النوفمربي ا�ضتمر الفريق ابراهيم عبود 
رئي�سًا للدولة لمد ق�سري وقدم ا�ستقالته يف �سهر نوفمرب عام 1965م وكون 
جمل�س �سيادى خما�سي رئا�سته دورية وكان من بني اع�سائه ثالثة من كبار 
الأطباء هم دكتور التجاين املاحي ودكتور عبد احلليم حممد ودكتور مبارك 
ويف  اأدوك  لوبجي  وال�سيد  �سليمان  يو�سف  ايراهيم  وال�ستاذ  �سداد  الفا�سل 
حكومة  ال�سلطة  وت�سلمت  عامة  انتخابات  اأجريت  الإنتقالية  الفرتة  نهاية 

منتخبة.
كون  املايوى  النظام  و�ضقوط  1985م  عام  يف  ابريل  رجب  انتفا�سة  وبعد 
عبد  بعد(  فيما  )م�سري  اأول  الفريق  برئا�سة  النتقايل  الع�سكري  املجل�س 
الرحمن �سوار الدهب وع�سوية عدد من كبار اجلرنالت اختري منهم اللواء 
الع�سكري ومت تكوين  للمجل�س  للدفاع بجانب ع�سوية  عثمان عبد اهلل وزيرًا 
املجل�س الع�سكري بكل �سهولة وي�سر وبال �سد وجذب ومت اختيار دكتور اجلزويل 
وكون حكومته  للوزراء  رئي�سًا  والي�سر  ال�سهولة  بذات  الأطباء  نقيب  اهلل  دفع 
يقومان  جمتمعني  وكانا  تام  ان�سجام   يف  النتقايل  العام  املجل�سان  واأم�سي 
ونف�س  انتقايل  ت�سريعي  لتكوين جمل�س  الت�سريعية دون حوجة  ال�سلطة  مقام 
ال�سي حدث يف الفرتة النتقالية التي اعقبت ثورة اكتوبر عام 1965م اإذ مل 
م�ستقرًا  1986/85م  النتقايل  العام  وكان  انتقايل.  ت�سريعي  جمل�س  يكون 

بدعم مايل وعيني �سخي من الدول العربية النفطية ال�سقيقة.
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وبعد ثورة اكتوبر عام 1964 وانتفا�سة رجب ابريل عام 1985م 
وي�سر  ب�سهولة  التفاق  ومت  اآنفًا  ذكرت  كما  ب�سال�سة  المور  م�ست 
التفاق  ومت  ا�سمه  كان  اأيًا  الرئا�سي  املجل�س  تكوين  كيفية  على 
اختيار  على  اليهما  امل�سار  النتقاليتني  الفرتتني  يف  وي�سر  ب�سهولة 
رئي�س الوزراء وتكوين احلكومة اأما بعد جناح ثورة دي�سمرب 2018م 
التي اطاحت بنظام احلكم الذي كان يراأ�سه  عام 2019م  – ابريل 
�سدًا  البالد  و�سهدت  متامًا  العك�س  حدث  فقد  الب�سري  عمر  امل�سري 
عوي�سه  ومفاو�سات  �سر�سه  ومناف�سات  حادة  و�سراعات  وجذبًا 
وجمل�س  ال�سيادة  جمل�س  تكوين  وكيفية  احلكم  هيكلة  حول  معقدة 
الوزراء )واملجل�س الت�سريعي وهذا املجل�س غري املنتخب ميثل لدعة 
الأخري  التفا�سيل  من  دعك  النتقالية(....  الفرتات  يف  جديدة 
منذ  مرة  ولأول  اأعمق  وجراحات  اأ�سد  خلالفات  توؤدي  رمبا  التي 
ال�ستقالل م�ست اكرث من ثالثة اأ�سهر ظل ال�سودان فيها بال حكومة 
ودون اختيار رئي�س للوزراء ووزراء واأ�سبح كاملركب التي ت�سري بال 
ويف  الأزمات  وا�ستفحال  املعاناة  ا�ستداد  ذلك  على  وترتب  �سراع 
ظل هذه التاأزمات ت�سبح جولت املفاو�سات ال�ساقة اأ�سبه بالولدة 
التفا�سيل  يف  اخلو�س  عند  املتوقعة  الأزمات  من  دعك  القي�سرية 
باملع�ضم  ال�ضوار  اإحاطة  الأ�ضماء. والوطن حماط  الأخري واختيار 
حتر�سات  مع  الوليد  راأ�س  لها  ي�سيب  واأمنية  اقت�سادية  مبع�سالت 
اأجراء  تقت�سي  الآجلة  غري  العاجلة  الق�سوي  وال�سرورة  اأجنبية 
�سرورة  راأ�سها  على  وتاأتي  املجالت  كافة  يف  جذرية  ا�سالحات 
لتكون  مربمًا  ق�ساًء  عليها  والق�ساء  التمكني  ميزانية  ا�ستئ�سال 
وزارة املالية هي املهيمنة وامل�سيطرة على املال العام الذي ا�ستبيح 
واهدر. وي�سجل التاريخ اأن الأ�سهر التي اعقبت اليوم احلادي ع�سر 
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املتاأججة  والعواطف  واملرج  الهرج  �سادها  2019م  عام  ابريل  من 
والأنانية واحل�سابات ال�سيقة ولبد من ات�ساع الأفق وحتكيم العقل 

واإعمال احلكمة وال�سودان ملك لكل ال�سودانيني.       

ورحلوا عن  الكتاب  اأ�سماوؤهم يف  وردت  الذين  اهلل جميع  حا�سية: )رحم 
بال�سحة  ومتعهم  الأحياء  اأعمار  اهلل  واأطال  جناته  ف�سيح  وادخلهم  الدنيا 

والعافية(.
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بالدي  
كلمات/ ال�صاعر  م�صطفي �صند 

يابالدي....
ياعيون ال�سم�س يا زهور النهار

نحن يف عيدك غنينا اأنا�سيد الفخار
يابالدي........

كم حبيب ب�سفاف النيل هاما...
و�سهيد عانق الأر�س وناما 

كم حبيبة...
تن�سج التاريخ ثوبًا من بطولت فتية وتغني لبالدي...........

ملعب النور وجمد العتداد
عيدك الأخ�سر عيدي ون�سيدي.......

فرحة الدنيا باعياد احل�ساد
يابالدي.........

مل تكن حلمًا .... ول كانت خياًل واأماين هذه الثورة........
نحن زرعنا حبها الأخ�سر يف قلب الزمان

 ... دما  النازف  ليلها  قد�سية  نار  مثل  كانت  ال�سعب  �سمري  يف  قدمي  من 
وجراحًا اأبدية

... وغ�سلنا  انت�سرنا  واأغاين يف عيون �سربت حتي  ال�ساعة عر�سا  اأ�سبح 
كل اآثار الهوان 

يابالدي.


