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توقيعات في 
دفتر الثورة السودانية

د. �أحمد عثمان عمر

تدقيق لغوي:
الأ�ستاذ/ عالء الدين بابكر �سنهوري 

ت�سميم فني:
الأ�ستاذ/ معاذ عبدالرحيم الطاهر

�سورة الغالف المامي من العت�سام ) جمهورية اأعلي النفق (
�سورة الغالف اخللفي من العت�سام ليلة ا�ساءة فال�سات اجهزة املوبايل 

افطار  اجلمعة-  �سالة   - عطربة  قطار   - ابريل   6 يوم  القيادة  الخري:اعت�سام  ال�سور 
رم�سان من ايام اعت�سام القيادة .



2



3

إهداء

اإىل �سعبنا ال�سوداين العظيم �سانع املعجزات و كفى
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كلمة من الناشر

بني يدي القارئ كتاب علي درجة عالية من الأهمية ملا حتتويه مقالته من توثيق �سبه يومي 
لالأحداث, ُكتبت يوم بيوم وقبل اأن يغ�سل فاعلوها اأرجلهم من غبار نهارهم, و ملا تت�سف 

به املقالت من �سدقية وموثوقية �سحفية عالية و�سفت احلدث مبو�سوعية دون ت�سخيم او 
ابت�سار, جترد الكاتب من تاأثري تواتر العواطف برتددها العايل اإبان اأيام احلراك بني مد 
التفاوؤل وجذر الإحباط. فاملقالت غطت اأهم الأحداث يف الفرتة من 27 اأغ�سط�س 2018م 

ايل 5 اأغ�سط�س 2019م.  ثم انها جتاوزت الو�سف ايل اإبتدار التحليل )الأويل (املبكر 
لالأحداث , ويف تربة هذه املقالت انت�سرت بذور موؤ�سرات التقييم ) تقييم احلراك اإيجابًا 
كان ام �سلبًا( و وم�سات الفكار الأوىل عن ثورة دي�سمرب غري امل�سبوقة يف تاريخ ال�سعوب 

املعا�سرة.
***

اأننا علي ثقة يقينية اأن بذور موؤ�سرات التقييم الأولية و تلك الوم�سات لالفكار �ست�سكالن 
لي�س فقط ا�سا�سًا متقدم لكل ما �سيعقب هذا الكتاب من درا�سات تقييم وحتليل لهذه 
الفرتة من تاريخنا بل �ستنبت من بكور وب�سائر التقييمات والتحليالت فيها ومن بنات 

افكارها اأفكارُا جديدة نزعم ان �سيكون لها اأثر يف تطوير  "علم الثورة" لحقًا.
****

 املقالت يف ت�سل�سلها الزمني تواكب اأي�سا منو الأفكار من افكار م�ستمدة من النظرية فقط 
ايل افكار بلحم ودم عجمتها التجارب واختربها الواقع مت�سي بني النا�س وتقود خطاهم. 
مثال لذلك يف ذهن الكاتب نف�سه  فكرة نظرية عن "اقتنا�س اللحظة الثورية بعمل نوعي 
يقفز بالثورة خطوات ايل المام« , يف املقالت الوىل التب�ست علينا اللحظه الثورية فيها  

وكذلك الفعل الثوري املق�سود . ثم منت وترعرعت يف ذهن الكاتب وتو�سحت بتقدم 
املقالت والحداث وبانت مالمح اللحظة الثورية املعنية باأنها حلظة جناح الع�سيان املدين 

عقب جرمية ف�س العت�سام و�سّرح عن الفعل وهو اإعالن جمل�س �سيادة مدين من قبل 
قوى اإعالن احلرية والتغيري واأكملت الفكرة منوؤّها وتبناها الكاتب واإجرتح لها دفوعات 

�سيا�سة وقانونية مده�سة يف و�سوحها مما يعني انه اإمتلك نا�سية فكرته بالقوة التي متكنه 
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من الدفاع عنها .  
***

ان املقالت بني غاليف هذا املوؤلف ت�سكل يف جمموعها كاًل اأرقى واأعمق من لبناته , حيث 
اأنه �سكل ار�سية يجب الوقوف عليها قبل اأن متتد الأقالم لتناول مو�سوعات ٌتٌعني بثورة 

دي�سمرب غري امل�سبوقة , فالقالم الالحقة يجب اأن تتلم�س براعم التحليل و بنات الفكار 
وموؤ�سرات التقييم والتي حتت�سد بها مقالت هذا الكتاب .

***
كنا�سر اقرتحت على املوؤلف ان ي�سم الكتاب مالحق حتتوي على البيانات املهمه ال�سادرة 
عن قوى اعالن احلرية والتغري اأو اإحتاد املهنيني ال�سودانيني والتي تواكب توارييخ املقالت 
لتكون مرجع توثيقي, وكذلك تخدم القاريء يف الم�ساك باحلدث من جوانبه. غري اننا ) 
الكاتب والنا�سر ( �سرفنا النظر عن ذلك . غري ان هذا ل مينع ان نو�سي القارئ بالرجوع 

اليها وقراءتها بالتزامن مع مقالت هذا الكتاب 
***

اثرنا تثبتا للحقوق واحتفاًء بعمق ورحابة الن�سو�س ال�سعرية التي ابتداء بها املوؤلف بع�س 
مقالته باإنتقاء �سديد , اأن نثبت ا�سم ال�ساعر كحا�سية ا�سفل الن�س ومل يكن ذلك قدحًا 

يف �سهرة ال�سعر و�سعرائه فلقد كانوا اأعالما وقادة للثوار وكانت كلماتهم هتافا يف حناجر 
ال�سعب ال�سوداين وغناءًا جتّذر عميقًا مع دماء �سهداءنا يف مراقد اخللود وال�سمو

كذلك ا�سفنا حوا�سي �سفلية تعريفا باأ�سماء ال�سخا�س الواردة لرمبا تكون غري معروفة 
لبع�س القراء 
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تقديم 
ال�ستاذ : ابراهيم فتح الرحمن حمودة 

ملقالت ال�سديق العزيز د.اأحمد عثمان عمر املجمعة يف هذا الكتيب,  طعما خا�سا. فهى 
تتميز باأنها كتابة معطونة القلم يف دواية الثورة ال�سودانية بكل ما فيها من تعقد جوهري 
واإن  عال متظهره ال�سيا�سى حد �سوت الطلقة يف مناطق دارفور وجبال النوبة و�سرق النيل 
املجتمع  مكونات  معظم  بني  واقت�ساديًا  اجتماعيًا  �سراعا  جوهريا  يظل  اإنه  اإل  الأزرق, 
ال�سودانى وفئات راأ�س املال الطفيلي. تو�سيف راأ�س املال هنا بالطفيلي يف اإ�سارة  حمددة 
لفئات اإجتماعية اأثرت عن طريق الف�ساد املاىل والدارى ونهب موؤ�س�سات الدولة والن�ساط 
املنح�سر يف امل�ساربة بعيدًا عن الإ�ستثمار, دون اإنكار الطفيلية العامة لراأ�س املال عمومًا يف 

عالقات الإنتاج الراأ�سمالية. 

انقالب  نظام  اإ�سقاط  الوا�سع يف  الوطني  التحالف  �سرورة  ا�ستلزم  ما  هو  النق�سام  هذا   
احلركة الإ�سالمية و�سلطتها. بناء وطبيعة واأهداف هذا التحالف املناط به اإ�سقاط النظام 
التي  املقالت  كل  يف  واملحورية  املركزية  النقطة  هو  اجلبهات,  كل  يف  ون�ساطه  وتفكيكه  
بن�سالها  والحتفاء  اجلماهريية  احلركة  لن�ساط  دقيق  توثيق  من  فيها  ما  مع  اأيدينا  بني 

وت�سحياتها. 

         ام�ساك الكاتب ب�سرورة بناء التحالف العري�س, ا�ستندت على فهم عميق بال�سروط 
املو�سوعية التى متر بها الثورة ال�سودانية. ما مييز روؤية ال�سديق اأحمد اأنها فارقت الدعوة 
لتكوين حتالف على النمط التقليدى,  اى جمرد حتالف اأحزاب �سيا�سية على م�ستوى فوقى, 
وكانت دعوته لبناء هذا التحالف من القاعدة, وب�سكل افقى وليدة فهم املتغري يف تركيب 
القوى الجتماعية احلية �ساحبة امل�سلحة يف التغيري , وال�سروط املو�سوعية والذاتية داخل 
القوى املنظمة حزبيا, اأخذا يف العتبار متطلبات املرحلة و�سرورة اإطالق الطاقة الكامنة 
املبكرة,   دعوته  فاأتت   . وهزميته  النظام  منازلة  باإمكانها  كقيادة  وتقدميها  اجلماهري  يف 
لبناء هذا التحالف على ا�سا�س جلان املقاومة والنتفا�سة هذه الروؤية يرجع تكونها اجلنينى 
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ومقدماتها النظرية لوىل ا�سدارته » م�ساهمة يف �سفر اخلروج من الزمة« . اعتماد هذه 
الروؤية النابع من فهم الواقع , هو نف�سه ما جعله يقف مع جتمع املهنيني باعتباره اجل�سم 
فهم  والتغيري, مع  اإعالن احلرية  ميثاق  باإعالنه  لها  ثقة اجلماهري,  كممثاًل  احلائز على 
نداء  ان�سمام  بعد  خا�سة   , تكوينه  يف  مو�سوعيًا  القائم  والتناق�س  نف�سه  التجمع  لطبيعة 
التحالف مع  اأن  الب�سرية على  روؤية مفتوحة  تتبع  يناير لهذا الإعالن. وميكن  ال�سودان يف 
�سعارات  مع  ل  املنظمة  قيادتها  م�ستوى  على  جوهريًا  م�ساحلها  تختلف  التى  القوى  هذه 
الثورة اجلوهرية يف الدميقراطية, احلرية و العدل وال�سالم فقط, بل تتعار�س مع مواقف 
قواعدها العملية التي انخرطت فعليا يف الن�ساط اجلماهريي و فر�ست على هذه القيادة 
الإلتحاق بج�سم الثورة, مما ي�ستلزم �سرورات اأ�سا�سية ي�ستقيم بها العمل امل�سرتك تتمثل يف 
اأولوية ال�سراع معها من مواقع التما�س وفق برنامج العمل امل�سرتك , وقواعده ال�سليمة يف 
ا�ستقاللية مكوناته وقيادته عرب مواعني حمكومة بالربنامج املعلن يقود ن�ساطه اليومى جتمع 

املهنيني بالإ�سرتاك مع جلان املقاومة حتى نهاية الفرتة الإنتقالية. 

كتابات  والتغيري حيزًا كبريًا يف  اإعالن احلرية  قوى  داخل  ال�سراع  يحتل  اأن  الطبيعي  من 
اأحمد,  خا�سة بعد ال�ساد�س من اأبريل, الذي كثف من التناق�س داخل ج�سم التحالف نف�سه 
ثورية  حلظة  وخلق  قمعه  اآلة  حتى  وك�سر  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  �سيا�سيًا,   النظام  بهزمية 
املنحنى  هذا  يف  قحت  داخل  ال�سراع  حدة  الثورية.  �سلطتها  تكوين  من  اجلماهري  ّمكنت 
اأمرًا متوقعاً ) راجع مقال الثالث من يناير (  مع الكتابة املميزة يف الثانى من مايو, اإذ اأن 
مالمح ال�سطفاف اجلديد-القدمي للقوى ال�سيا�سية, قارب بني مكونات بقايا النظام ممثلة 
هذه  قحت.  داخل  امل�ساومة  اأطراف  و  الع�سكرى  املجل�س  خلف  املتخفية  الأمنية  جلنته  يف 
القوى التي تتحرك بدعم اإقليمي ودويل  يطمح يف املحافظة على جوهر �سيا�سات النظام , 
مع تخدير ال�سمري العاملي ال�سعبي امل�ساند للثورة باإجراء اإ�سالحات �سكلية تر�سى ال�سمري 

العاملي, اإل اأنها ل تعالج ق�سايا توزيع الرثوة وال�سلطة وبالتايل ال�سالم الدائم. 

مثل عجز القوى الثورية  داخل قحت يف اإدارة تناق�س �سراع الوحدة ملمحًا ثابتًا يف مقالت 
هذا الكتيب, خا�سة بعد احلادي ع�سر من اأبريل وانقالب الق�سر الهادف لفر�س م�سروع 
تكتيكات  خلف  الجنرار  لنف�سها  �سمحت  اأنها  اإذ  الثورة.   على  باللتفاف  الناعم  الهبوط 
جمموعة نداء ال�سودان بالدخول يف تفاو�س �سرعن املجل�س الع�سكري و جعل منه �سريكًا يف 
اأي القوى الثورية , قدمت مهمة  اأنها  اإذ  الثورة , عو�سا عن اإعالن �سلطة ال�سعب الثورية. 
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احلفاظ على التحالف القائم على مهامه وبتعبري الكاتب يف اأكرث من مقال اأنها مل ترمى 
بثقل ثقتها يف ال�سارع واجلماهري, ودخلت يف ظالم الغرف املغلقة مع هذه القوى حتت ذريعة 
واهية )راأي غالبية حلفائنا( التى ترددت بعدة �سيغ وكاأمنا اأ�سبح التحالف عجل مو�سى, 
حتى بعد املوقف الوا�سح بعد جمزرة القيادة برف�س التفاو�س مع جلنة النظام الأمنية , مما 
مكن التيار الت�سووي من فر�س اتفاق معيب اأقرته الوثيقة الد�ستورية التي تناولها الكاتب يف 
اأكرث من مقال, واإن ا�ستند على معرفة قانونية عميقة بحكم املهنة, اإل اأن هذه املعرفة مبنية 
قطعًا على اإلتزام �سارم جانب اجلماهري واإدراك متميز لعالقة القانوين وال�سيا�سي بجذوره 
خدمة  يف  وطبيعتها  ال�سلطة  حول  لل�سراع  مكثف  تعبري  واأنه  والقت�سادية,  الجتماعية 

م�سالح طبقية واجتماعية حمددة ومعلومة . 

فيما تقدم من �سياق يجب قراءة مقال اخلام�س من يوليو يف �سوء ما توفر من معلومات ليلة 
الرابع منه و�سبيحة كتابة املقال .  فانت�سار �سعبنا يف تكوين حكومته املدنية,  غري الكامل 
بابًا لإكمال ثورته بفر�س تراجع جلنة النظام الأمنية عن  املحتفي به يف هذا املقال, فتح 
م�سروعها يف النفراد بال�سلطة , بناءًا على ما ر�سح يف املوؤمتر ال�سحفي عقب التوقيع على 
الإتفاق, خا�سة حديث ممثل  قوى الإجماع الوطنى العم املنا�سل �سديق يو�سف , الذى اأ�سار 
لحقًا اإىل حقيقة تعديل ما مت الإتفاق عليه, وهو نف�س ال�سبب الذى رف�س مبوجبه احلزب 
فاإن  عليه   . ال�سيا�سي لحقًا  والإعالن  الد�ستورية  الوثيقة  على  التوقيع  ال�سوداين  ال�سيوعي 
املقالت يجب فهمه يف �سروط  به كل  الذى مت�سكت  الإتفاق لحقًا جملة وتف�سياًل,  رف�س 

الكتابة مبا توفر من معلومات.

م�ساكل  حل  عن  عاجز  اأنه  بحكم  موؤقتًا  الكاتب  يراه  الذي  الناعم,  الهبوط  قوى  انت�سار   
البلد الأ�سا�سية, ميثل فقط مرحلة من مراحل الثورة ال�سودانية يف �سعودها  املتعرج نحو 
الإنت�سار, لي�س اأمنية ينتجها احللم بوطن خري دميقراطي, اأنه اأفق م�سروع جذوره عميقة 
يف الواقع القت�سادي والجتماعي تدرك اأن النا�س ي�سنعون تاريخهم وفق �سروط مو�سوعية 
توفر عدة احتمالت,  ما يتحقق منها مرهون بقدرة هوؤلء النا�س اأنف�سهم اخلا�سعة للفرز 
واإعادة ال�سطفاف و مراكمة اخلربة والتجربة عرب ممار�سة الفعل الثوري نف�سه. لهذا فاإن 
الدعوة لإ�سقاط الوثيقة الد�ستورية اأو تعديلها مبا يحقق �سعارات الثورة , قامت على نف�س 
اأماكن  اأو  الأحياء  يف  قاعدية  جلان  من  اجلماهريي  الفعل  دائرة  نطاق  تو�سيع  الأ�سا�س,  
العمل وبناء حتالف تقوده هذه اجلماهري تن�سم اإليه القوى ال�سيا�سية املنظمة حزبيا كاأفراد 
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مت�ساويني, وتوفر له الدعم وامل�ساندة بن�ساطها امل�ستقل اأو التحالفي , وترتك لقيادته مهام 
عمله اليومي طيلة الفرتة النتقالية وفق برنامج اإعالن احلرية والتغيري.

اأخريًا كان اختيار املقدمات ال�سعرية موفقًا يف كل املقالت,  عرب ب�سدق عما قالت, وعك�س 
وجدان احلالة ال�سودانية التي كثفها بتفرد حداة هذا ال�سعب يف ا�ست�سراف ي�سل حد النبوءة. 
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مدخل

تنطلق امل�ساهمة املاثلة من حمددات و مفاهيم عامة �ساعدت يف �سياغتها و اإعدادها, و من 
املهم تبيينها حتى يتدبر القارئ املنطلقات التي بنيت عليها و يحاكمها وفقًا لذلك. فهي بنيت 
على اأن ال�سارع و جماهريه املنظمة الثائرة, اأقوى من النظام مبجمله و كل قواه الع�سكرية 
و الأمنية, و هو قادر على هزميتها و ممتلك لزمام املبادرة, و متقدم على قوى احلرية و 
ال�سارع عاجزًا  اأن تعترب هذا  لها  التي ل ي�سح  و  تيارين,  املنق�سمة على ذاتها بني  التغيري 
اأمام قوى الثورة امل�سادة وت�سحب عجزها هي عليه لأنه اأقوى منها بكل تاأكيد. كذلك بنيت 
على اأن اللحظة الثورية ل يجوز اأن تفّوت, و اأن �سلطة اجلماهري املتمثلة يف جمل�س ال�سيادة 
املدين كان يجب اأن ُتعلن و اأن يتم التفاو�س على اأ�سا�سها ليتم اإ�ستيعاب الع�سكريني فيها عرب 
الإ�سراك ل ال�سراكة النّدية, و اأن امل�سروعية اأمر مهم و ل يجب اأن ت�ستمد موؤ�س�سات الإنتقال 
ُي�سمح  اأن  يجوز  ل  كذلك  الإنقالبي.  الع�سكري  املجل�س  من  �سادرة  مرا�سيم  �سرعيتها من 
و  ق�سايا  يف  الفيتو  حق  اإمتالك  موقع  اإىل  املطلقة  ال�سلطة  موقع  من  بالإنتقال  للع�سكريني 
اأمور اأ�سا�سية, كما ل يجوز التنازل عن �سلطة اإ�سالح املوؤ�س�سات الع�سكرية و الأمنية و اإعادة 
هيكلتها, و فوق ذلك ل يجوز معاملة فرتة الإنتقال على اأنها فرتة دولة دميقراطية مب�ستوى 
الدميقراطي  التحول  اإجناز  و  الإنتقال  مهام  اأداء  من  مينعها  و  الثورية  �سرعيتها  يفقدها 
للدولة املدنية الدميقراطية املن�سودة, و اأن يتم اأي تفاو�س على اأ�سا�س اإ�سرتاتيجية وا�سحة 

و مكتوبة. 
اإ�ستنادًا ملا تقدم اأتت هذه امل�ساهمة املتوا�سعة, لتفتح طريقًا للنقا�س و التفاكر دون اإدعاء 
مواقع  من  ل  به  الإنفعال  و  للحدث  مواكبة  يف  مطلقة,  حلقيقة  اإمتالك  اأو  مطلقة  ل�سحة 
املراقبة املحايدة, و يف اإطار موقف �سيا�سي يخ�سني مع مت�سك كامل باملو�سوعية ل احلياد 
باأية حال. وهي من حيث ال�سكل يف معظمها بداأت باأ�سعار ثورية, معظمها ل�سعراء ال�سعب 
و  اأ�سعارهما معروفة  باأن  و لظني  الثوريني حمجوب �سريف و حممد احل�سن �سامل حميد. 
هي وقود لهذه الثورة, درجُت على عدم كتابة اأ�سمائهما حتى نبهني اأحد الأ�سدقاء اإىل اأن 
هناك من ل يدرك اأن الأ�سعار تخ�سهما فاأ�سفت الإ�سمني يف بع�س املقالت الأخرية و اآثرت 
يف الكتاب اأن اأترك الأمر كما هو و كما حدث وفقًا لت�سل�سل الأحداث. كذلك هنالك اأ�سعار 
حمدودة ل�سعراء غري �سودانيني, �سوف ينتبه لها القارئ, و لكن يجب التنويه اإىل اأن جميع 
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الأ�سعار ل تخ�سني لأين ل�ست ب�ساعر. 
و يالحظ اأن املقالت و�سعت وفقًا لرتتيبها الزمني, حتى تعطي القارئ القدرة على حماكمة 
الن�سو�س عن  يتم عزل  ال�سيا�سي, و حتى ل  اإطار تطورها مع ربطها باحلدث  الأفكار يف 
�سياقها التاريخي و املحددات التي اأدت اإىل ظهورها و �ساحبت اإنتاجها. و لأن الثورة مازالت 
م�ستمرة بالرغم من اأنها دخلت يف مرحلة جديدة, اآثرت األ تكون لهذه امل�ساهمة خامتة, و 
تركتها مفتوحة يف اإنتظار كتابة مقالت اأخرى رمبا ت�سكل جزءًا ثانيًا مكماًل ملا مت اإبتداره 
من ن�سو�س, مع اأمل باأن ت�سل الثورة حينها اإىل ما هو ماأمول من بناء دولة مدنية اإنتقالية 
حول  اأوهام  دون  الإنتقال,  فرتة  بعد  الدميقراطية  املدنية  الدولة  اإىل  للتحول  التاأ�سي�س  و 
�سرط  هو  جتاوزهما  لأن  املاثلة,  الد�ستورية  وثيقته  و  ال�سيا�سي  التفاق  عرب  ذلك  اإمكانية 

اإنت�سار الثورة و خروجها من الفخ الذي ن�سب لها. 
فالطبيعي هو اأن القوى التي وقعت على الوثيقة �سوف تلتزم بها, و هذا الإلتزام لن يحقق 
اإ�ستكمال  ي�ستطيع  حتى  الوثيقتني  هذين  جتاوز  من  منا�سًا  يجد  لن  الذي  �سعبنا  تطلعات 

ثورته.
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)1(

72 �أغ�سط�س 2018م

�سباحكم �سعادة, يا �سديقي1  ل �سبيل لتجميع القوى �ساحبة امل�سلحة يف التغيري عرب طرق 
التنظيم التقليدية, التي اآن لها اأن ت�سبح �سبياًل م�ساعدًا ل اأ�سياًل يف عملية التغيري. املطلوب 
من التحالفات التقليدية الراهنة اأن تقبل بتحول دورها من طريق وحيد ملنازلة النظام, اىل 
داعم حقيقي جلبهة موحدة تبنى من القاعدة للقمة اأ�سا�سها جلان املقاومة اأو الإنتفا�سة, 
ي�سمح لها بو�سع لوائحها التنظيمية و اإنتخاب قيادتها, على اأن تلتزم كل الأحزاب و القوى 
داخل التحالف التقليدي بال�سماح لأع�سائها بالنت�ساب للجبهة على اأ�سا�س فردي, و ال تعمل 
داخل اجلبهة على اأ�سا�س تكتل حزبي. برنامج هذه اجلبهة هو برنامج احلد الأدنى املتفق 
اإطالق  يتيح  هذا  فقط.  النتقالية  الفرتة  قيادة  و  النظام  باإ�سقاط  تتعلق  مهامها  و  عليه, 
املبادرة ال�سعبية, و فتح هذه اجلبهة لكل معار�س للنظام �سواء كان منظما حزبيا اأم ل, و 
ي�سمح بوحدة حقيقية حول برنامج احلد الأدنى, و يخرج قيادة العمل امل�سرتك لكل املعار�سني 
من ماأزق الفوقية و الغرق يف اإطار ال�سراعات الفردية و احلزبية التي زهد ال�سواد الأعظم 
من غري املنظمني يف امل�ساركة يف اأي ن�ساط تقوده اأحزاب املعار�سة اأو جتمعاتها. و هو يف 
نف�س الوقت ل مينع الحزاب من ن�ساطها امل�ستقل و من اإجناز حتالفاتها الفوقية الراهنة, 
و يعطيها حقها يف ال�ستعداد ملرحلة ما بعد �سقوط النظام و تدبري �ساأنها خلو�س اإنتخابات 
قيادة  و  النظام  لإ�سقاط  الالزم  التنظيمي  اجل�سم  ا�ستقاللية  النتقالية.  الفرتة  بعد  ما 
الفرتة النتقالية, ي�سمن مرونة عمله و تخ�س�سيته وفاعليته, و يف نف�س الوقت يتيح الوقت 
لالأحزاب لإعادة بناء نف�سها بتقليل ال�سغط عليها وم�ساعدتها يف تطوير الدميقراطية داخل 
موؤ�س�ساتها, باإعتبار اأن ع�سويتها التي تنتمي للجبهة املوحدة العري�سة �سوف تكت�سب �سمات 
ب�ساحب  الحتكاك  للع�سو  تتيح  فاجلبهة  اجلبهة.  هذه  من  الدميقراطي  العمل  تقاليد  و 
الراأي املختلف و تعلمه قبول الآخر, و ت�سمح له باختيار قيادته ب�سكل دميقراطي, كما ت�سمح 
له بالحتكاك بغري املنظمني حزبيا و التعلم منهم و هم اأغلبية, وتك�سبه تقاليد عمل جديدة 
توؤهله لل�سراع من اأجل دميقراطية فعلية داخل حزبه. فاملطلوب هو اأن تقبل الأحزاب بتغري 
طبيعة دورها مرحليًا من قيادة العمل املعار�س اىل دعم اجل�سم الذي يقود هذه املعار�سة 

املقالت معظمها ُكتبت ملجموعات يف و�سائل التوا�سل الجتماعي اأو ل�سدقاء منفردين  لذلك    1
جندها حتدثت ب�سمري املخاطب الفرد 
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ذو املهام املحددة و املحدودة, و التي تنتهي بانتهاء الفرتة النتقالية. هذه مهمة من ال�سعب 
م�ستحيلة,  و غري  لزمة  فهي  احلايل.  املاأزق  من  للخروج  �سرورية  لكنها  و  طبعًا  اإجنازها 
بالنظر اإىل جتارب ال�سعوب الخرى. لدي ورقة مكتوبة مت تداولها على نطاق حمدود منذ 
اأكن قد فعلت. لكم جميعًا  اإن مل  بها  اأحاول مدك  العام 2016م حول هذه اجلبهة, �سوف 

خال�س مودتي. دوموا بخري

)2(

25 دي�سمرب 2018م

جمرد النجاح يف تنظيم امل�سرية و ت�سديها بج�سارة ملوؤ�س�سات القمع هو جناح كبري. فهي 
تعني تكري�س �سرعية جتمع املهنيني كقيادة و مركز للحراك من ميدان املعركة, و هذا يعطي 
اخلطوات  حتدد  وا�سحة  عمل  خلطة  التجمع  اإعداد  يجب  الن  التنظيمي.  بعده  احلراك 
القادمة, و حتلل حراك ال�سلطة و تكتيكاتها, و ت�ستعني بالقوى ال�سيا�سية املنظمة التي دعمت 
م�سريتها لو�سع برنامج عمل م�سرتك. كذلك يجب تقييم �سلبيات التجمع2 يف مكان معلن و 
اخل�سائر الناجتة عن العتقالت, و ر�سد تطور التناق�سات الثانوية داخل النظام و مردود 
عودة كتيبة اجلنجويد مقروءًا مع ت�سريحات "حميدتي"3 . مازال النظام يف مرحلة القمع و 
العنف املطلق و "الب�سري" مازال يحتفظ بجنجويده كاإحتياطي يحمي به �سلطته من اأجنحة 
ال�سعبي  اأمنه  اإ�سراك  مع  مظهريًا  "قو�س"4  جلهاز  القمع  مهمة  يرتك  و  الأخرى,  نظامه 
اأجهزته  "الب�سري" ل يثق يف  اأن  اإقحام اجلنجويد حتى هذه اللحظة يوؤكد  يف املهمة. عدم 
الأمنية و اأنه يحتاج لإنهاكها و ترك جي�سه اخلا�س م�سرتيحًا ومتحفزًا للدفاع عن �سلطته. 
املتوقع اأن تزداد وترية الإعتقالت و العنف من جهازي الأمن الر�سمي و ال�سعبي, و اأن تواجه 

) جتميع املتظاهرين (  2

حممد حمدان دقلو ال�سهري ب ُحميدتي قائد قوات اجلنجويد التي احلقت باجلي�س ال�سوداين    3
و�سميت قوات الدعم ال�سريع

4  �سالح عبد اهلل حممد )قو�س( مدير جهاز الأمن واملخابرات لفرتة 5 �سنوات انتهت يف 2013 
ثم اعيد اليه يف مطلع عام 2018 
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املظاهرات بالر�سا�س احلي بكثافة لأن "الب�سري" يف �سباق مع اأجنحة نظامه لتثبيت �سلطته, 
و يف �سباق مع قوى الإنتفا�سة حتى ل ت�ستطيع تقوية مركزها املوحد الذي ت�سدى لقيادتها 
اليوم. املطلوب هو ظهور ممثلي جتمع املهنيني كقيادة معلنة يف امليديا, مع توفري اأكرث من 
قيادة بديلة يف الظل, كذلك مطلوب تفعيل الن�ساط الإعالمي يف الف�سائيات الراغبة يف نقل 
احلدث و يف ال�سو�سيال ميديا, مع و�سع تكتيكات حلماية احلراك بتحديد واجبات وتكليفات 
وا�سحة و حمددة باإعمال القاعدة اللينينية » من الأح�سن اأقل لكن اأف�سل«, بالرتكيز على 
راهنة  مهمة  مازالت  يومي  موقف  تقدير  كتابة  النتائج.  اإ�ستعجال  عدم  و  الن�ساط  نوعية 
واأ�سا�سية, لو�سع ال�سيناريوهات املحتملة, بعد ر�سد احلدث بكل جوانبه)م�سار امل�سرية, ما 
قوته يف  و مكامن  النظام  نقاط �سعف  تكبدها,  التي مت  و ما مل حتققه, اخل�سائر  حققته 
اأدواته,  اإ�سعاف النظام, كيفية حماية احلراك و تنويع  اآليات  حلظة ال�سدام و الت�سدي, 
حتديد املهام القادمة وفقا ملعطيات ل اأمنيات(. و من املهم البحث يف كيفية تن�سيط حراك 
لتنفيذ  متزامنًا,  العا�سمة  مدن  يف  احلراك  جعل  كيفية  يف  و  اأخرى,  مرة  الإقليمية  املدن 
ملا يحدث داخل  تقييم علمي  النظام ب�سورة حمكمة. كذلك ل بد من  اأطراف  �سد  عملية 
اأثر كبري على احلراك.  الأجهزة الأمنية و الع�سكرية بناءًا على معلومات, لأن حتركها ذو 

بدون ذلك لن ن�ستطع التقدم لالأمام ب�سورة ثابتة. حتياتي

)3(

29 دي�سمرب 2018م

م�ساكم اهلل باخلري. اأوًل التحية ل�سعبنا العظيم القادر على �سنع املعجزات و �سناعة التاريخ 
واإ�ستقباله الر�سا�س ب�سدور عارية, و اخلزي و العار و الهزمية جلالديه الذين مل ي�ستنكفوا 
اذلًل.  و  ترهيبًا  و  ال�سعب جتويعًا  اأ�سبعوا هذا  اأن  بعد  العزل  الر�سا�س احلي على  اإطالق 
ثانيًا يقيني اأن قلق عزيزنا عادل5 من الإنفالت الأمني هو اإ�سفاق على و�سع البلد و بح�سن 
نية, لكن من ين�سر الدعاية حول اإنفراط عقد الأمن هو اجلالد نف�سه يف حماولة للتخويف 
و �سراء وقت و عمر جديدين. و ال�سوؤال املهم هو ما هو الأمن؟ هل الأمن هو اإ�ستبداد دولة 

اأحد اأ�سدقاء الكاتب   5
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التمكني والراأ�سمال الطفيلي؟ الأمن هو الإ�ستقرار يف جميع اجلبهات مع الطماأنينة. فالأمن 
الغذائي والأمن ال�سحي  و الأمن الإقت�سادي و الأمن الإجتماعي, كلها ت�سكل وحدة ل تتجزاأ 
لي�سبح الإن�سان اآمنًا, و لي�سح اأن يقال باأن الإن�سان اآمن. فال اأمن مع اجلوع و ل اأمن مع 
الإ�ستبداد و�سلب املواطن حقوقه و حريته و ل اأمن مع الف�ساد و �سرقة املال العام, و بالنتيجة 
ل يوجد بالأ�سل اأمن يف ال�سودان. اأما اإذا كان املق�سود بالأمن هو عدم الإعتداء على الأنف�س, 
و  �سبتمرب  �سهداء  قتل  و  دارفور  دونك  و  موجود,  فرديًا  و  جماعيًا  الأنف�س  على  فالإعتداء 
ال�سدود و�سهداء بورت�سودان و �سهداء الإنتفا�سة احلالية و احلروب امل�ستمرة منذ  �سهداء 
الإعتقال  و غري  املعتقالت,  التعذيب يف  قتلوا حتت  الآن, غري من  الإنقالب وحتى  اأن جاء 
يهدد  الذي  و  النظام.  اأمن  الأمن هو يف احلقيقة  املواطن.  اأمن  فاأين  للمواطنني,  امل�ستمر 
اأمن املواطن هو هذا النظام املجرم و اإ�ستمراره, فهو من يحتكر ال�سالح و ميار�س العنف. 
هل �ساهدت متظاهر يحمل اأ�سلحة اأو ينادي بع�سكرة احلراك؟ النظام هو الذي يحاول جر 
النا�س جرًا اإىل ذلك حتى يخلق فو�سى تقي�س له ت�سفية من يريد. هل راأيت متظاهر واحد 
و  ال�سرطة.  و  النظام هو الذي يرغب يف خلق عداء بني املواطن  ال�سرطة؟  بت�سريح  طالب 
اخلال�سة هي اأن اإ�سقاط النظام لن يقود لأي فو�سى اإذا اإلتزم اجلي�س و ال�سرطة بالقيام 
اأو من جنجويد  �سقوطه  بعد  النظام  ملي�سيات  بوا�سطة  �ستتم  املتوقعة  الفو�سى  بواجبهما. 
اإذا مل يتم جتريدهما من ال�سالح بوا�سطة القوى النظامية املعرتف بها يف الدول  النظام 
الطبيعية )اجلي�س و ال�سرطة(. اأما اإذا كان املق�سود بالأمن هو عدم الإعتداء على الأموال, 
فالنظام و من�سوبيه قد نهبوا اأموال البالد و دمروا اإقت�ساده, واأفقروا املواطن باجلبايات و 
قتلوا عمليته الإنتاجية و قو�سوا اأ�س�س اأمنه و الآن اإعتدوا على اأمواله و حب�سوها يف البنوك, و 
اإن بقي النظام �سيحدث ما هو اأ�سواأ من ذلك. اأرجو ال نن�ساق وراء التهويل مبو�سوع الأمن و 
اأن نعرف من هو اخلطر على اأمننا, و هو نظام الإ�سالم ال�سيا�سي و ل اأحد غريه, فهو يهددنا 
الآن اإما اأن ن�ستكني له اأو يحيل البالد اإىل فو�سى . نحن باحلتم مع اأهلنا و �سعبنا و لن نر�سخ 

لهذا الإبتزاز. اآ�سف على الإطالة. دوموا بخري
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من الوا�سح ان النظام مل يغري ا�سرتاتيجيته, فهو م�ستمر يف مرحلة قمع احلراك باأي ثمن, 
بها مظاهرات  ا�ستبق  التي  المنيني  و  الع�سكريني  الكبرية من  والدللة على ذلك احل�سود 
اليوم وانت�سرت �سور احل�سد املبكر لقواته ب�سارع النيل, و تو�سيع مظلة العتقالت لت�سمل 
قيادات احزاب كعمر الدقري6 بالرغم من انه يعلم علم اليقني ان هذا احلراك ل تقوده قوى 
حزبية. الغر�س من حملة العتقالت هو منع تطوير التوافق التن�سيقي بني نداء ال�سودان و 
قوى الجماع الذي مت التو�سل اإليه, اىل حتالف يوحد املركز ال�سيا�سي للحراك ا�سوة بتوحيد 
بعد  ال�سارع  من  �سرعيته  اكت�سب  الذي  املهنيني  جتمع  يف  املتمثل  البديل  النقابي  املركز 
امل�سرية, و اثبت مقبوليته من اجلماهري. دور عمر الدقري و حزبه مهم يف جت�سري الهوة بني 
طريف املعار�سة و دوره ك�سخ�س داخل حزبه موؤثر. يف مقابل هذه احلملة الوا�سعة املتوقعة 
و املعلنة, توا�سل قوى الجماع الوطني ال�سرتخاء و جتتمع قياداتها باأحد دور حزب البعث 
كما  الدين«8  �سياء  »حممد  و  يو�سف«7  »�سديق  بوزن  قادة  لتخ�سر   , حتمًا  امنيًا  املر�سودة 
التاأمني و �سرورة لتن�سيط العمل  اآخرين قبلهم. الوا�سح هو ان هناك تق�سري يف  خ�سرت 

ال�سري و حت�سري القيادات البديلة. 
ان�سمت  العا�سمة  يف  جديدة  مناطق  و  مدن  هناك  اأن  يالحظ  احلراك,  يخ�س  فيما  اما 
للحراك وهذا ايجابي. و الوا�سح ان اخلرطوم هي الكرث حتركًا تليها ام درمان, و حراك 
بحري اقل. دخول ال�سعبية مهم اإذا اخذنا يف الإعتبار اأن �سمبات حتت احل�سار المني, و 
, و اإلتحاق توتي بركب احلراك موؤ�سر  عودة احلاج يو�سف برغم القمع العنيف مب�سر اأي�سًاً
تتحرك  باأنها  اح�سا�سًا  الإقليمية يعطي  املدن  اأن حترك  لكن يجب مالحظة  و  اأي�سًاً.  مهم 
مببادرتها الذاتية دون ارتباط باملركز . ان كان المر كذلك ل بد من ايجاد و�سيلة للتن�سيق 

6  املهند�س عمريو�سف الدقري رئي�س حزب املومتر ال�سوداين منذ يناير2016

7  قيادي باحلزب ال�سيوعي ال�سوداين وممثل قوى الجماع الوطني يف قيادة قوى احلرية والتغيري

8  قيادي بحزب البعث و ممثلة يف قوى الجماع الوطني
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دون قتل روح املبادرة.
الطابع اخلا�س مهم جدًا, فبقراءته مع خروج  امل�سرف ذو  و  املتحدي  ابا  خروج اجلزيرة 
ودنوباوي ي�سبح ال�سغط على اإمام الأن�سار لتغيري موقفه ال�سار ا�سبح واقعًا. املطلوب هو 
توثيق ال�سلة بهذه اجلماهري و ا�سراكها يف جلان الحياء حتى تتخطى مواقف قيادتها من 

موقع املمار�سة. 
العمل التحتي مع اجلماهري بالو�سول اليها يف مواقعها قبل خروجها, و التفاق معها حول 
اخلروج و امل�سري و ال�سعارات و املواجهة و الن�سحاب , مازال �سعيفًا كما يبدو , و هو اأمر 
مفهوم يف ظل المكانيات املتاحة , و لكن ل بد من ان جند له معاجلة. من املهم ان ندرك 
املردود  غياب  و  الوقت,  مبرور  احلراك  جماهري  ياأ�س  على  يراهن  العنف  مع  النظام  باأن 
و يف  اأف�سل  ب�سورة  توظيف حراكها  ي�ساعد يف  الل�سيق معها  الوجود  و  ال�سريع حلراكها, 

توعيتها.
عدد  حيث  من  اخل�سائر  قلل  قد   ) منطقته  يف  )كل  املناطقي  التظاهر  ان  الوا�سح  من 
ال�سهداء )�سهيد واحد اليوم( , و هو باحلتم ي�سهل عملية ر�سد رجال المن من ناحية, و 
يقلل خماطر القن�س لقلة البنايات املرتفعة, كما انه ي�ساعد يف �سد اطراف القوى الأمنية 
و ي�ستت جهدها. ولكنه يف نف�س الوقت, يفقد احلراك الزخم العددي و التاأثري على مركز 
ال�سلطة. من املهم تقييم اجلوانب الإيجابية لهذا النوع من احلراك باعتبار اأنه يتم يف يوم 
و�سط  ال�سلطة يف  ال�سغط على مركز  وبني  بينه  املزاوجة  كيفية  و  الم�سيات,  او يف  اإجازة 

املدينة, مع اإيجاد اآلية لتلحق كل الحياء باحلراك.
الدعم  حيث  من  �سيا�سيا  احلراك  على  يوؤثر  هذا  و  بطئ,  املعلومة  نقل  و  الإعالم  مازال 
املطلوب من ال�سعوب اولً , و من حيث حمايته من العنف املفرط ثانيا. و بالرغم من وجود 
�سلة باملنظمات احلقوقية الدولية , بطء نقل املعلومة و حمدودية التوثيق يعيق ال�ستفادة 
من املنابر املتاحة. �سحيح ان الواجبات كثرية و معقدة و مت�سعبة, و لكن بقليل من ترتيب 
الولويات و ح�سن اإدارة الوقت, ن�ستطيع ان ننجز اكرث. و من املهم ان نعمم اإعالميًا ما مت 

اإجنازه حتى ل حت�س اجلماهري باأن ت�سحياتها تذهب �سدى. 
املطلوب هو عمل تقييم للحراك طوال اليام املا�سية لتحديد املنجزات و ر�سد الق�سور, قبل 
النتقال ملرحلة الإ�سراب ال�سيا�سي العام و الع�سيان املدين, التي ل يجب ان تعلن يف وقت 
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خاطئ, لن اإعالنها يف الوقت اخلاطئ �سيهزم احلراك و يبدد الكثري من الطاقات. هذا 
جهد املقل, و عا�س ن�سال ال�سعب ال�سوداين

)5(
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�سالم يا �سديقي عادل. ل اعرف مدى �سحة اخلرب من عدمه لأن كم املعلومات املتداول 
هائل يف هذه املرحلة. و لكن دعني افرت�س �سحته. و هو يف كل الأحوال يوؤ�س�س لتقارب بني 
قوى م�ساحلها متوافقة وفقًا لطبيعتها الطبقية و م�سروعها ال�سيا�سي, و هي مو�سوعيًا يف 
حالة حتالف حتى و اإن مل تع م�ساحلها و تتحالف ب�سكل معلن. و جودها يف مركز معلوم و 
ب�سيغة حتالفية معلنة , اف�سل من عملها يف الظالم للتاآمر على الإنتفا�سة, و قبول توقيع  
طرف منها مع جتمع املهنيني على اإعالن م�سرتك, يتيح فر�سة ال�سراع مع هذا الطرف و 
معها من مواقع التما�س املبا�سر, و هذا ان كان له جانب �سلبي و هو احلمولة ال�سلبية و الدور 
ال�سلبي لل�سادق9 و يا�سر10, له جانب ايجابي يف حال ات�ساع قاعدة التجمع و متكنه من حتويل 
التوقيع على الإعالن اىل حتالف و تنظيم هذا التحالف بحيث يلجم هوؤلء, و ي�ستقطب بقية 
مكونات حتالف نداء ال�سودان من اإحتاديني و موؤمتر �سوداين و حركات م�سلحة عرب �سراع 
داخل العمل اجلبهوي )حتى الن المر يف حدود توقيع حتالفات منف�سلة لإعالن م�سرتك و 
لي�س هنالك ج�سم تنظيمي جبهوي موحد يجمع هذه القوى(, او على القل توظيف الإعالن 
امل�سرتك �سدها �سيا�سيًا ملنعها من التاآمر على احلراك. و يف حال حدوث ذلك- و هو اأمر 
متوقع يف حال ا�ستمرار احلراك- لن يجد ال�سادق ما ي�سوقه للجبهة الوطنية للتغيري. على 
العك�س, �سوف يجد هو نف�سه و اجلبهة حمكومني باإرادة ال�سارع التي ي�ستمد منها التجمع 
ال�سند  �سعف  و  اجلماهريي,  املد  انح�سار  حال  يف  خطرا  التقارب  هذا  مثل  ي�سبح  قوته. 
ال�سعبي املنظم للتجمع, و حينها لكل حادث حديث. لن هذا النح�سار �سيحدث فرزًا جديدًا, 
يدفع بال�سادق و يا�سر للخروج من العمل امل�سرتك مع التجمع ملالحقة م�ساحلهما بعيدًا 

9   المام ال�سادق املهدي زعيم حزب المة القومي 

10 يا�سر عرمان قيادي باحلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان - �سمال احد مكزنات نداء ال�سودان 
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عنه على الرجح. لذلك ارى ان قبول توقيع  نداء ال�سودان على اإعالن احلرية مع التجمع 
�سحيح,  و هو يوؤ�س�س لوجود اعر�س جبهة لإ�سقاط النظام ك�سعار �سحيح يفر�سه الواقع 
املو�سوعي, و ل ينتق�س من ذلك مناورات بع�س الأطراف او دخولها يف حتالفات تخ�سها, 
طاملا ان تلك التحالفات �سيحكمها حراك ال�سارع و �سقفه الذي ي�سعه ممثله التجمع. املهم 
هو  تكريب العمل اجلماهريي , و جلب كل من يرغب يف اللتحاق به لإ�سقاط النظام طاملا 
اإلتزم بالإعالن امل�سرتك كاإطار برناجمي موحد للحراك, دون طلب تقدمي براءات ذمة او 

اإعفاء اي جهة من املحا�سبة او ا�سقاط حق ال�سعب و قواه احلية يف فر�س ارادتها. 
التوقيع على الإعالن - على  ا�ستتابة من يريد  اتفق مع الجتاه الذي يرى وجوب  لذلك ل 
حتفظاتي عليه- و ل مع و�سع �سروط لأي قوى ترغب يف التوقيع كاإعالن انها تركت خطها 
 , ناعم  هبوط  التفكري يف  تابت عن  و  وحيد  النظام كخط  ا�سقاط  تبنت خط  و  ال�سيا�سي 
لأن املطلوب من اي قوى ترغب يف الن�سمام لالإعالن هو قبول الإعالن ذاته , و هذا يكفي 
يف تقديري, طاملا انت بنف�سك ) اي التجمع( من و�سع الإعالن. البحث يف هذه الظروف 
املعقدة عن الو�سع الأمثل, يعني �سياع فر�سة بناء او�سع جبهة لإ�سقاط النظام, و هذا اأخطر 

على احلراك من تاآمر ال�سادق او يا�سر اأو غريهما. لكم خال�س مودتي
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طريق  يف  خطوة  و  للحراك  تر�سيخ  اليوم  مظاهرات  تنظيم  يف  النجاح  �سعادة.  م�ساكم 
ا�ستدامته. من الوا�سح ان هناك احياء جديدة بالعا�سمة التحقت بركب احلراك, مع و�سوح 

ا�سرار احياء اخرى على موا�سلة حتديها للنظام و ثباتها على اخلروج. 
الالفت للنظر هو ما حدث يف ودنوباوي, و خروج جماهري حزب الأمة يف مظاهرة �سعاراتها 
�سعارات احلراك, التي ظلت تهتف بها يف ح�سور امامها بدل من التهليل و التكبري. دللة 
هذا المر كبرية, و معناها اأن جماهري الأن�سار و حزب الأمة قد تخطت مناورات امامها و 
اإلتحقت بركب الثورة, و اأنها تدعوه علنا لالنحياز للجماهري. يجب البناء على هذه امل�ساألة, 
و تر�سيخ ال�سلة بهذه اجلماهري التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من �سعبنا العظيم و طرفًا ا�سياًل 
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ل يجوز جتاوزه او اق�ساوؤه. 
حراك  وجود  عن  احلديث  �سح  ان  احلراك  دائرة  اإىل  جديدة  مدن  دخول  يالحظ  كذلك 
يف بع�س املدن, مع �سمود و حتدي مدن تعر�ست لقمع غري م�سبوق كعطربة. فعطربة التي 
بداأت �سكاًل من اأ�سكال الع�سيان املدين, عادت اليوم للتظاهر و املواجهات مع قوات النظام 
الأمنية, و هذا يعني جتذر احلراك و حتوله اىل معركة ك�سر عظم بني جماهري هذه املدن 

و النظام. 
كذلك �سهد اليوم مناذج جديدة للتحدي وزعت و مت تدويرها يف و�سائط التوا�سل الجتماعي, 
مثل اخلطاب الثوري الذي ا�ستقبلت به مدر�سة كبنة يف املنا�سري املعتمد)ممثل ال�سلطة( 
واأ�سمعه الطالب و اهاليهم موقفهم احلا�سم من النظام. و كذلك منا�سبات الفراح التي 
ا�سبحت م�سرحًا للتظاهر �سد النظام. و هذا موؤ�سر اىل �سقوط تام لهيبة النظام و امتداد 
خالق و مبدع لروح الثورة و ا�ستعداد كامل للمواجهة احلا�سمة. و هذا توؤكده ا�سكال حتدي 
كل  اإغالق  و  مدنيًا  ع�سيانًا  باإعالنها  الذهب  جتارة  يف  تعمل  لأ�سرة  م�سبوق  غري  فردي 
دكاكينها و معار�سها - ان �سح ما يتم تداوله عنها , و اأ�ستاذة جامعية قدمت ر�سالة رائعة 
تعك�س مدى الوعي و الن�سج و قمة التحدي و ال�ستعداد للت�سحية. و هذا يوؤكد تنوع ا�سكال 

احلراك و عدم اقت�ساره على التظاهر فقط.  
لكن من املهم مالحظة اأن هناك مدن مل ت�ستطع تنظيم تظاهرات برغم ن�ساطها يف  الأيام 
ال�سيطرة  ن�سبيًا  ي�ستعيد  بداأ  قد  النظام  ان  يو�سح  هذا  و  الق�سارف,  و  كالأبي�س  املا�سية 
على بع�س املدن بالقب�سة الأمنية و عرب العنف املفرط. و الواجب هو ال يتم اعتبار ذلك 
هزمية للحراك, و التعامل مع و�سع كل مدينة على حدة لختيار ال�سكل الذي ينا�سبها من 
اأ�سكال احلراك, مع تو�سيع دائرة احلراك اىل مدن اخرى و ال�سغط على املركز حتى ترتخي 

القب�سة الأمنية عن املدن املحا�سرة و تعاود حراكها.
و من املهم التنويه اىل ا�ستمرار ت�سدع النظام, و الذي يتبدى من ر�سالة الأمني ال�سيا�سي 
الهبوط  بني  ما  يراوح  �سياق  يف  جتئ  التي  حممد,  اأحمد  ال�سفيع  الوطني  للموؤمتر  الأ�سبق 
الناعم و التفكيك ال�سلمي للنظام, و تعك�س مازق ال�سلطة و من�سوبيها مبا فيهم املغا�سبني و 

تخوفاتهم من �سقوط النظام.
موا�سلة  و  الأحياء,  يف  الليلي  باحلراك  تعزيزها  املطلوب  جيدة,  و  مب�سرة  اليوم  ح�سيلة 
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ينتظم  اأن  نتوقع  ال  علينا  املهنيني. كذلك  اإليها جتمع  دعا  التي  الحد  يوم  مل�سرية  التعبئة 
احلراك كل املدن بنف�س الوترية, و ان نتفهم ظرف كل مدينة و م�ستوى حراكها, و ان نرتك 
لها فر�سة تقدير ذلك الظرف و حتديد ال�سكل املنا�سب للحراك, مع الحتفاظ بعدد من 

املدن نا�سطة و لو تبادليًا يف كل الأوقات. 
و عا�س ن�سال ال�سعب ال�سوداين
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البزدريك يا ويلو من غضبك عليهو و من مشيك   
يا ويلو من أجلو الوشيك.11

الأمني  ال�ستنفار  رغم  اليوم  م�سريات  بت�سيريها  �سعبنا  جماهري  حققته  جديد  اإنت�سار 
و  الأمنية  للقوى  مك�سوف  موقع  و  حمدد  يوم  يف  املدينة  مركز  يف  تواجدت  فهي  الكثيف. 
رفعت قفاز التحدي و ا�ستمر حراكها لفرتة طويلة. و اأكدت جمددًا ان املهم هو التنظيم و 
ال�ستمرار, مع تطوير ادوات احلراك و حمايته و جتديد تكتيكاته و حماولة تقليل اخل�سائر. 
فالعدد امل�سارك - وهو مهم, ترتاجع اهميته امام نوعية احلراك ون�سجه و مت�سكه بر�سالته 

و امتالكه ل�سارعه. 
يف هذا ال�سياق, يالحظ بو�سوح اأن احلراك بداأ ميتلك تبادلية اأدواره, حيث كانت ودنوباوي 
يف ام درمان مركز احلدث اليومي يف حراك اجلمعة, و ا�سبحت بري مركز حدث اليوم. 
فهي كانت الظهري حلراك و�سط املدينة, و متيز حراكها بال�سمول مع اإجادة ا�ساليب الكر و 
الفر, مب�ستوى انهك قوى الأمن. فاملنطقة كلها �ساركت �سواء باخلروج او الدعم و امل�ساندة, 
و حتى بع�س م�ساجدها انخرطت يف احلراك. اإ�سافة اإىل اأن اجلماهري القادمة منها ك�سرت 

الطوق الأمني ومتكنت من فك احل�سار عن اأ�ساتذة جامعة اخلرطوم. 
ال�سامدة من حما�سرة مكاتب جهاز  , هو متكن جماهري مدينة عطربة  اخر مهم  تطور 
الإنت�سار و  التحدي اىل مركز  املعتقلني. و يف هذا تقدم من مركز  المن و اطالق �سراح 

لل�ساعر حمجوب �سريف   11



23

فر�س الإرادة على اخل�سم, و هو اإنت�سار جدير بالت�سجيل و التاأمل. و يالحظ اأن اجلهاز 
يف اخلرطوم اأي�سًاً ا�سبح يطلق بع�س املحتجزين �سريعًا كما حدث لبع�س الذين اعتقلهم 
اليوم و اطلق �سراحهم يف نف�س اليوم, بالإ�سافة لآخرين اكتفى ب�سربهم و اطالق �سراحهم 
اأن  فورًا. و هذا موؤ�سر لعدم قدرة اجلهاز على اعتقال املزيد و الحتفاظ بهم. مما يعني 
العتقالت �ست�سبح نوعية و اكرث تركيزًا على النا�سطني املعروفني للجهاز, و امل�سجلني يف 

قوائمه.
يالحظ اأي�سًا ان مدن الأقاليم تتحرك ب�سكل تباديل وفقا لل�سروط املو�سوعية التي حتيط 
بها. وكان اليوم هو يوم مدين بكل جدارة, حيث متيز حراكها بالقوة و التنظيم و ال�سمول 
برغم انه قد ووجه باحل�سار الأمني و القمع كما هو متوقع. ظاهرتها عطربة التي حتولت 
حلالة خا�سة توجت حراكها بتحرير م�ساجينها عنوة و اقتدار. و الدر�س هو اأي�سًاً ال ننتظر 
خروج كل املدن معًا, و ان نراهن على التقدم النوعي, بالنتقال بخطى واثقة من التحدي 
من  بد  ل  كذلك  الكرب.  الن�سر  انتظار  يف  اجلزئية  الإنت�سارات  نراكم  حتى  لالإنت�سار, 
تنويع ا�سكال احلراك و عدم ق�سره على التظاهر فقط, تفاديًا لإنهاك اجلماهري الفاعلة 
يف احلراك. يواكب ذلك العمل على جلب مزيد من القطاعات لدائرة احلراك. و من املهم 
ال�سدود لإعالن احلرية ام�س, و  مالحظة ان�سمام عدد من املنظمات املطلبية كمت�سرري 
حترك ال�سيخ ازرق طيبة الداعم للحراك من مواقع الت�سوف, و هو حترك  مانع من �سيطنة 

احلراك  بوا�سطة الإ�سالم ال�سيا�سي الداعم للنظام .
و  به,  الرابعة  القناة  و  العربية  �سي  بي  البي  اهتمام  من  فبالرغم  �سعيفًا,  الإعالم  مازال 
كذلك اهتمام العربية احلدث و اإذاعة مونت كارلو و قنوات اخرى, ال ان م�ستوى التغطية ما 
زال دون امل�ستوى املطلوب. و يالحظ اأن قنوات التنظيم الدويل لالإخوان امل�سلمني نف�سها, مل 
تدعم النظام بل قدمت ما هو �سده و داعم للحراك يف بع�س براجمها. الواجب هو اأن ن�سع 
ا�سرتاتيجية اإعالمية ت�سنف القنوات و حتدد كيفية التوا�سل معها و كيفية رفدها باملادة 

الإعالمية و املتحدثني القادرين على عر�س الق�سية ب�سكل مقنع. 
و من املهم مالحظة اأن ن�ساط النظام الإعالمي الذي اعتمد يف فرتته ال�سابقة على احلرب 
بداأ  ال�سارة,  ال�سائعات  ن�سر  مع  النظام  �سقوط  الفو�سى يف حال  التخويف من  و  النف�سية 
الرتكيز على حماولة �سرب احلراك عرب دق ال�سافني بني قواه املنظمة و اجلماهري. لذلك 
باأن جتمع املهنيني هو  الإدعاء  و  ال�سيوعي  اإل�ساق احلراك باحلزب  ارتفعت نغمة حماولة 
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قد  التجمع  بان  اإعرتاف �سمني  على  ينطوي  بالطبع  الطرح  و هذا  للحزب.  واجهة  جمرد 
ا�سبح هو قلب احلراك و مركزه, و هذا ايجابي جدًا. لكن ال�سلبي هو حماولة ت�سويه هذا 
املركز و نزع �سبغة املهنية عنه و حماولة حتويل طبيعته اىل حزب �سيا�سي لإفقاده طابعه 
اجلامع و نزع �سفة التجمع منه. و الوا�سح لكل ذي عني , ان احلزب ال�سيوعي ن�ساطه معلن 
كحزب �سمن قوى الجماع الوطني, و هو لي�س لديه القدرة على ال�سيطرة على جتمع املهنيني 
حتى  اإن اأراد, كما اأن �سيطرته حتمًا �ستفقد هذا التجمع قدرته علي العمل و�سط قواعده, 
معارك  قادت  كاأج�سام  قطاعاتها  جماهري  عرفتها  التجمع  هذا  مكونات  اأن  ذلك  وفوق 
م�سهودة كاإ�سرابات الطباء املجيدة التي يعرف الطباء جيدًا من هم الطباء الذين كانوا 
يف جلنتها القائدة, و هل هم كانوا �سيوعيني ام ل. هذا طبعا لي�س انتقا�سًا من م�ساهمة 
ال�سيوعيني كاأفراد يف املنظمات املكونة لهذا التجمع, فامل�ساركة حقهم بل واجبهم, و لكنها 
ل جتعل من هذا التجمع واجهة للحزب. فهم يتقدمون للعمل بها مثلهم مثل زمالء مهنتهم 

ل اكرث و ل اقل.
ح�ساد اليوم هو ر�سوخ اقدام احلراك و موا�سلته رفع قفاز التحدي, و انتقاله ملواقع حتقيق 
اإنت�سارات جزئية يف طريق تراكم معقد يف اجتاه الإنت�سار, مع تطور تكتيكاته يف التعامل 
تكري�س  الأقاليم, يف  و مدن  العا�سمة  الدوار يف  تبادلية  و حفاظه على  المن,  اأجهزة  مع 
اأن التطور كمًا و نوعًا ل ي�سري يف خط مت�ساعد دومًا, و يبقي  لتقدم نوعي ل كمي, حيث 
و  الإنتفا�سة قائمًا,  اإعالم  الإنت�سار. مازال واجب تطوير  و الرتاجع حلني  للتقدم  عر�سة 
الإنتباه للدعاية ال�سلبية للنظام الرامية خللق �سرخ بني احلراك وقيادته اأمرًا مهمًا و راهنًا, 

و العمل بقوة لال�ستمرار يف اللتفاف حول هذه القيادة. و عا�س ن�سال ال�سعب ال�سوداين
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اليقظة الحذر االستعداد   
الثورة طريقنا الى االمجاد12

الق�سارف  الت�سريعي مبدينة  للمجل�س  , بو�سول موكبه  اليوم  اإنت�سار جديد  حقق احلراك 
وقراءة مذكرته يف اجواء ثورية احتفالية, بالرغم من القمع املفرط الذي مار�سته الأجهزة 

المنية, التي مل جتد منا�سًا من ال�ست�سالم اأمام املد اجلماهريي.
ال�سمال,  الن�سال هي مدينة عربي يف اق�سى  اإىل �ساحة  واكب ذلك دخول مدينة جديدة 
الذي ا�سطر على ق�سر زيارته على وادي  النظام,  ال�ساخمة زيارة را�س  و حتدت عطربة 
احلمار خارج املدينة الثائرة. و هذا يعني ان هذه املدن خرجت من مواقع التحدي اىل مركز 

حتقيق الإنت�سارات على الأجهزة الأمنية و فر�س ارادتها عليها و لو جزئيًا.
ي�ساف اىل ذلك ان النظام قد قرر تنظيم م�سرية تاأييد يوم غد, اي انه قد قرر مواجهة �سارع 
ب�سارع, و هذا يعني انه كنظام بكل اجهزته الأمنية قد ف�سل يف ك�سر احلراك او احتوائه. 
فا�ستخدام �سارع يف مواجهة �سارع, يعني ف�سل الأجهزة الأمنية يف هزمية ال�سارع املنتف�س, 
وجلوء النظام جلماهريه, ليخلق مقارنة بينها و بني ال�سارع الثائر. و يف هذا اإعرتاف وا�سح 
بان هناك �سارع يقابل �سارع النظام, و ان هناك حاجة للتناف�س مع هذا ال�سارع, و هذا اقرار 

ب�سعف امل�سروعية و حاجتها للتاأكيد.
هذا الو�سع ح�سا�س لأنه يعني ان النظام قد بداأ ي�سعر بارتخاء قب�سته الأمنية, و عدم قدرته 
على احتواء احلراك و هزميته عرب �سقوط ال�سق الول من ا�سرتاتيجيته التي و�سعها ملواجهة 
احلراك و هو القمع و ا�ستخدام العنف املفرط, مما �سيقوده حتمًا لتنفيذ ال�سق الثاين لهذه 
ال�سرتاتيجية بغر�س احلفاظ على دولة التمكني و مكت�سباتها. اأي ان هذا هو اوان النتقال 
بدًل  ال�سلطة  ا�ستالم  و  اجلماهري,  حركة  امام  الطريق  لقطع  الق�سر,  اإنقالب  ل�سيناريو 

عنها, للتاآمر على انتفا�ستها.

12  لل�ساعر علي عبد القيوم تغني بها املو�سيقار حممد المني
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ان  ال�سلطة  بتحرك اجلي�س ل�ستالم  اليوم عن ترحيبه  وادي احلمار  "الب�سري" يف  حديث 
حدث, مع تهديده بان كل فار  �سيدخل جحره حينها, يعترب تد�سينا ر�سميا ل�سيناريو اإنقالب 
الق�سر, واقرارا �سريحا بالف�سل يف قمع او احتواء احلراك عرب دعاوى الت�سوية. و هو اكرث 
اأن احلراك مل يهز �سعرة يف  اهمية من خطاب الدعاية ال�سيا�سية لعلي عثمان الذي زعم 

النظام.
الوا�سح ان النظام يف اأزمة كبرية, و انه يوازن ما بني خياراته, و انه قد ن�سط اخر خطوط 
دفاعه. فهو قد بداأ بالعنف املفرط الذي مازال م�ستمرًا, ثم تراجع خطوة اأخرى يف مراكزه 
الدفاعية ليواجه �سارع ب�سارع, و دفع بالتوازي باآخر اوراقه و هي اإنقالب الق�سر. بالطبع 
�سيوا�سل النظام القمع و العنف املفرط, و لن يعول على �سارعه امل�سنوع لأنه يعلم بانه غري 
حقيقي, لذلك �سي�سع كل ثقله خلف الإنقالب املذكور خ�سو�سًا يف حال جناح م�سرية الغد 

باأم درمان.
لذلك املتوقع هو ان يقابل النظام امل�سرية بعنف ملنعها من ان تنتظم موا�سلة للتحدي و دفع 
النظام اىل احلائط من ناحية, و لعدم وجودها ك�سارع مقابل ل�سارعه امل�سنوع يف�سح زيفه 
ويقلل من قيمته, و يهزم الغر�س الأ�سا�سي منه ذو الطابع الدعائي و النف�س اجتماعي. فوجود 
احلراك املنظم و الفاعل , تكذيب مبا�سر للدعاية الفجة القائمة على ال�سارع امل�سنوع حتى 

وان كان اكرب من الناحية العددية.
لذلك املطلوب هو الرتقاء مب�ستوى تنظيم م�سرية الغد , و العمل على اأن حتقق اهدافها كما 
فعلت م�سرية الق�سارف اليوم بقدر الإمكان, مع النتباه لتحرك النظام و تكثيف الدعاية 
و  اإ�سراب عام  لياأخذ �سكل  الن�سال  �سبل ت�سعيد  البحث يف  و   , الق�سر  امل�سادة لإنقالب 

ع�سيان مدين, ي�ستبق اي اإنقالب ق�سر, او ي�ستخدم كو�سيلة لإ�سقاطه يف حال حدوثه.
و قوموا لن�سالكم يتبعكم الن�سر
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ما حدث يف ام درمان اليوم هو تطور نوعي للحراك , لي�س من ناحية ازدياد عدد امل�ساركني  
فيه, بل من ناحية م�ستوى تنظيمه العايل و انخراط قطاعات وا�سعة من �سكان املدينة فيه. 
الثلج, حتى  تكرب ككرة  كل موقع  نواته يف  كانت  و   , مواقع  متزامنا يف عدة  بدا  فاحلراك 
ا�سبحت جموعه ع�سية على الرتكيع. و ها هو يحقق هدفه بالو�سول اإىل املجل�س الت�سريعي 
اأبطاله الإعت�سام هناك يف نقلة لها دللتها حتى و ان مل تكن حم�سوبة و  للنظام , ويقرر 
مدرو�سة. فهي تعك�س ح�سا�سية املنا�سلني جتاه �سرورية تنوع ا�سكال التعبري و تطوير الفعل 

الثوري و تنوعه.
و يف هذا ال�سياق, يجئ تقدمي عدد من الطباء ل�ستقالت جماعية, احتجاجًا على القمع 
, و الذي كان متوقعًا. كذلك امل�ساركة غري  والعنف املفرط الذي واجه به النظام امل�سرية 
مظهرًا  �سكلت  النظام,  تاأييد  م�سرية  يف  امل�ساركة  عن  المتناع  عرب  احلراك  يف  املبا�سرة 
وا�سحًا من مظاهر دعم احلراك من مواقع املعار�سة ال�سلبية ال�سامتة, و اأكدت اأن مواجهة 
و  مظهريتها  حتى  تقوي�س  املمكن  من  مواجهة  هي  و  هزمية,  و  �سعف  دللة  ب�سارع  �سارع 
دعائيتها عرب �سالح املقاطعة. كان من املتوقع ان ينجح النظام يف �سنع م�سريته جزئيًا من 
ناحية عددية لي�سع �سارعه يف مواجهة �سارع ال�سعب, و لكنه ف�سل حتى يف احل�سد العددي, 
ذو  ال�سعب  �سارع  مواجهة  يف  العددية,  الناحية  من  حتى  هزيلة  و  باهته  م�سريته  جاءت  و 

العنفوان و املتدفق مب�ستوى فاق التوقعات اجلاحمة. 
لذلك و كما توقعنا ام�س, واجه النظام �سعبه و م�سريته بعنف غري م�سبوق, كانت نتيجته ان 
اكتظت امل�ست�سفيات باجلرحى, و بلغ الأمر دخول امل�ست�سفيات و �سرب املر�سى و الطباء, 
واطالق الغاز امل�سيل للدموع داخل تلك امل�ست�سفيات. هذا ال�سلوك يعك�س مدى �سعف النظام 
و قلة حيلته, و يوؤكد ان بديله الوحيد املتاح له هو املزيد من القمع حلني ال�سقوط. فمحاولة 
ك�سر احلراك بعنف حم�سوب - على تطرفه- ف�سلت, و مقابلة �سارع ب�سارع التي كانت نتيجة 
لف�سل العنف مبفرده, متخ�ست عن ف�سيحة كاملة الد�سم, و تهديد كبري جمرميه علي عثمان 

13  لل�ساعر حممد احل�سن �سامل حميد
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بامللي�سيات غري النظامية وقع على اأذان �سماء و جاءه الرد عليه عمليًا من ال�سارع و كتابة 
من بع�س �سرفاء الإ�سالميني. لذلك املتوقع هو ال�ستمرار يف القمع  و العنف املفرط, حلني 
ن�سوج ترتيبات اإنقالب الق�سر و ح�سم ال�سراع داخل مع�سكر ال�سلطة. و لهذا من الف�سل 
ان تتم قراءة الو�سع ب�سكل اف�سل يف مو�سوع الإعت�سام امام املجل�س الت�سريعي , الذي يجعل 

من املعت�سمني هدفًا �سهاًل و يقود خل�سائر ل داعي لها. 
بح�سب  املهنيني  جتمع  قبل  من  متدحرجة  اإ�سرابات  تنفيذ  يف  البدء  يتم  ان  هو  الف�سل 
القيام  و   , الأحياء  يف  الليلية  املظاهرات  تن�سيط  مع  اجلاهزة,  و  املوؤهلة  القطاعات 
بع�س  تنظيم  البدء يف  مع  الوقفات,  تن�سيط  و  فقط,  ل�ساعات  ت�ستمر  رمزية  باإعت�سامات 
الإجراءات الأولية للع�سيان املدين. فاإعالن اإعت�سام لياًل دون الرتتيب له ب�سكل جيد , و 
دون ح�ساب ردة فعل ال�سلطة و اداتها القمعية, و دون ان يكون وا�سعا من ناحية كمية, و دون 
ان تواكبه مظاهرات ليلية يف معظم اأحياء العا�سمة, خ�سائره على الرجح اكرب من فوائده.
�سرعي  مكانه كمركز  تبواأ  قد  املهنيني  اأن جتمع  اأكد  اليوم,  باأن حراك  نوؤكد  اأن  املهم  من 
لالإنتفا�سة, موؤكدًا قدرته على ت�سيري مواكب كبرية م�سادمة, و حتقيق هدفه املعلن منها, و 
بهذا كر�س نف�سه كممثل حلركة اجلماهري يف اي خارطة �سيا�سية قادمة. و هذا امر ا�سا�سي 
و  احلرية,  اإعالن  معه  وقعت  التي  ال�سيا�سية  القوى  العتبار  يف  الأخذ  حال  يف  وجوهري, 
اكرث  ت�سورات  و�سع  يف  البدء  عاتقه  على  ي�سع  بالطبع  هذا   تن�سيقيًا.  حتالفًا  معه  كونت 
و�سوحا حول املرحلة النتقالية يف حال �سقوط ال�سلطة, و روؤية وا�سحة حول ت�سكيل اخلارطة 

ال�سيا�سية يف حال �سقوط النظام.
كذلك من املهم مالحظة اأن النظام قد بداأ يف فقدان حلفائه القليميني, باإعالن ال�سعودية 
اليوم دعمها لل�سعب و حراكه و عدم اهتمامها بدعم النظام, و اأن جاء ذلك ب�سيغة دبلوما�سية 
ل�سفريها يف القاهرة. و هذا امر دللته بالغة اخلطورة, لأنه يعني ان حليفًا ع�سكريًا للنظام 
بداأ ي�سعر بانه مل يعد قادرا على ال�ستمرار و ان قب�سته على ال�سلطة ارتخت. و ثقل النظام 
ال�سعودي يف املنطقة, يعني انه اول احجار الدومينو التي �ستنهار تباعًا اذا ازداد ال�سغط 

ال�سعبي و ات�سع احلراك.
ال�سعبية يف  بات�ساع قاعدته  ان احلراك  و  اليوم,  نوعية متت  نقلة  ان هناك  اخلال�سة هي 
مدينة ام درمان و ازدياد عدد املنخرطني فيه و حتقيقه لغايته برغم القمع غري امل�سبوق, 
قد ر�سخ اأقدامه و اأقدام قيادته و اك�سبها مزيدًا من ال�سرعية. املطلوب هو عدم ا�ستعجال 



29

النتائج, وتطوير املعركة و تنويع ادواتها, مع عدم ال�سرار على ت�سهيل مهمة النظام القمعية 
بالتحول اىل تكتيك الإعت�سام الدائم ال بعد درا�سته جيدًا و العداد له. لذلك الف�سل الن 
هو ا�ستخدام تكتيك الإ�سرابات املتدحرجة, و الإعت�سامات الرمزية او الوقفات, و بع�س 
تكتيكات الع�سيان املدين, مع تن�سيط املظاهرات الليلية, و ا�ستعادة حراك املدن التباديل, 
ال�سكال  هذه  �سعفت  مهما  حده  على  منطقة  كل  تنا�سب  التي  الحتجاج  ا�سكال  ابتداع  و 

فرمزيتها �سديدة الأهمية. و عا�س ن�سال ال�سعب ال�سوداين
قوموا اىل ثورتكم و احر�سوا اإنت�ساركم
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شعبا شديد الباس  
ما بمسكو اب كباس  

ما بحبسو الترباس14

جاءت اجلمعة و مل يهداأ احلراك, بل حتول اىل احتجاج يبداأ داخل امل�ساجد املح�سوبة على 
ال�سلطة  اأئمة  ال�سلطة و املدعومة منها دعمًا ل حمدود. فاجلماهري املنتف�سة طردت احد 
الذي حتدث عن اخلروج عن احلاكم من امل�سجد و منعته من اخلطابة, يف احتجاج بدا من 
منعته  كبرية  تظاهرة  يو�سف" اىل  داخل امل�سجد. كذلك حول امل�سلون م�سجد "عبد احلي 
من عقد قران كان يزمع على عقده بعد ال�سالة, و ا�سطرته لالن�سحاب من املحراب حني 
دعته للخروج و قيادة املظاهرة. و دللة هذا المر كبرية باعتبار اأن هذا امل�سجد حظي بدعم 
غري م�سبوق من ال�سلطة. فامل�ساجد خرجت من وظيفتها الأيدلوجية الداعمة التي ا�سندتها 

اإليها ال�سلطة باأمر ال�سعب, وهذا تطور ايجابي كبري.
كذلك توا�سل ان�سمام مناطق جديدة للحراك مثل اجليلي, و الذي ميز حراكها انه ا�ستقبل 
بالتحية من بع�س الع�سكريني فحملت اجلماهري احد �سباط ال�سف منهم . دون القفز اىل 
ا�ستنتاجات غري موؤ�س�سة, ن�ستطيع ان نقول بان احلراك قد بداأ تاأثريًا ملحوظًا على �سباط 

14  لل�ساعر حمجوب �سريف
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ال�سف و اجلنود او بع�سهم على الأقل. كذلك توا�سل اخلطاب الإيجابي الداعم للحراك 
من بع�س الإ�سالميني امثال را�سد عبدالقادر و مبارك الكودة, و هو خطاب مواجه لدعوات 
القتل ال�سادرة من بع�س اركان النظام كعلي عثمان و الفاحت عزالدين. و الخري الذي هدد 
بقطع رقاب املنتف�سني, واجهته اجلماهري بح�سار منزله يف اجراء ا�ستباقي هجومي, يعك�س 

حتديا كبريا ويوؤكد ان زمام املبادرة يف يد اجلماهري ل يف يد ال�سلطة و زبانيتها.
لكن ما تقدم يجب ال يحجب عنا ما يحدث من حتركات م�سادة للحراك حمليا و اإقليميا 
اأن هذه  لها, و ذلك باعتبار  الت�سدي  بالفعل  التي يجب  التهديدات  ودوليًا, لأنها اهم من 
التحركات ترمي اإىل قطع الطريق امام الإنتفا�سة و منعها من حتقيق اهدافها. و يف هذا 
الذي  للم�سار  تتويجًا  للجي�س  ال�سلطة  "الب�سري" ت�سليم  نية  حول  الت�سريبات  تاأتي  ال�سياق 
د�سنه يف خطابه بوادي احلمار, و الذي يواكبه زعم بان علي عثمان راف�س لهذا التوجه و انه 
يهدد مبلي�سياته اأي�سًاً ملنعه. والوا�سح اأن هذا هو اإنقالب الق�سر الذي حذرنا منه مرارًا, 
و هو �سيناريو لن يرف�سه علي عثمان15 و لن يعار�سه باأية حال, فقط �سيعمل على اأن يكون 
خليفة "الب�سري" من اإ�سالمييه ل من اأجنحة املوؤمتر الوطني الخرى. حماولة التب�سري بهذا 
ال�سيناريو و مزاعم اخلالفات لبد من مواجهتها وف�سحها, و هي يف كل الحوال دللة على 

ف�سل ال�سلطة يف قمع احلراك و احتوائه.
كذلك لبد من الت�سدي لدعوة البليونري مو التي اطلقها اليوم عرب اإذاعة البي بي �سي, و 
التي تقوم على معادلة ت�سمن �سالمة "الب�سري" مقابل تنازله عن ال�سلطة. و ذلك لن هذه 

املعادلة خاطئة ملا يلي من ا�سباب:
 تعطي املعادلة "الب�سري" فر�سة للهروب من حتمل م�سئولية ما ارتكبه من جرائم, و ت�سجع 

اآخرين على ارتكاب مثلها م�ستقباًل, و توؤ�س�س ملبداأ الفالت من العقاب.
2-  ت�ستهني بقدرات ال�سعب و متكنه من ا�سقاط ديكتاتوره و حما�سبته , بغ�س النظر ان مت 

ذلك يف هذه اجلولة او غريها.
النا�س يف هذا احلراك و ان اي  اأ�ساًل يف دماء  "الب�سري" قد ولغ  3-  تتنا�سى بو�سوح ان 

فر�سة ملنعه من ذلك مل تعد منظورة.
4-  ان افالت "الب�سري" من املحا�سبة العادلة ا�ستهانة بدم جميع �سحاياه و اإعفاء له من 

15  علي عثمان حممد طه قيادي باملوؤمتر الوطني ونائب رئي�س �سابق وقائد كتائب الظل 
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جرائم ي�سيب لها الولدان. 
ي�سجعه على  الفردية لن  و �سمان �سالمته  "الب�سري" لي�س فردًا بل ع�سابة كاملة  ان    -5
اأي�سًا و رمبا مدد ذلك  اأ�سرته املجرمني �سيبحث لهم عن �سمانات  فاأفراد  ال�سلطة.  ترك 
لبع�س املجرمني الخرين من ع�سابته احلاكمة. و هذا يعني افالت مزيد من املجرمني من 

العقاب.
مفاد ما هو وارد اأعاله, هو ان البليونري مو الذي يدعو اىل احلكم الر�سيد, اخطاأ يف دعوته 

لتكري�س مبداأ الفالت من العقاب يف بالده, بالرغم من انه اجتهد و بح�سن نية. 
و ل يجوز بالطبع ان ت�سوق معادلة مو على ا�سا�س انها حماولة خللق حالة �سبيهة مبا مت يف 
جنوب افريقيا من جتربة لتفكيك النظام و تد�سني عدالة انتقالية. و ذلك لن تلك التجربة 
النتقال  و  العن�سرية  دولته  تفكيك  على  وافق  ال�سلطة  يف  الذي  الطرف  طرفان,  بها  كان 
لدولة دميقراطية مع القبول بعدالة انتقالية, و يف ال�سودان الطرف احلاكم مت�سبث بال�سلطة 
وم�ستمر يف ارتكاب اجلرائم و راف�س لالنتقال ا�ساًل ناهيك عن القبول بالعدالة النتقالية.

اأن احلراك قد جتذر وا�سبح قرارًا �سعبيًا من ال�سعب الرتاجع عنه, و  مفاد ما تقدم هو 
ان ال�سلطة يف حال دفاع �سامل و �سعف اكيد دفعها للتهديد با�ستخدام ملي�سياتها التي هي 
بالفعل ت�ستخدمها و تقتل املتظاهرين بوا�سطتها, و ن�سط الباحثون لها عن تعومي و هبوط 
ناعم يف حماولتهم اجلادة لفعل ذلك, مما ي�سي بحدوث تطورات ا�سرع و ي�سرع من ايقاع 

�سيناريو اإنقالب الق�سر, و يوؤكد �سرورة اليقظة. و عا�س ن�سال ال�سعب ال�سوداين
وقوموا لنتفا�ستكم فقد انتهى زمن الت�سويات مع اجلالد
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ارفع صوتك هيبة و جبرة  
و خلي نشيدك عالي النبرة16

تعرثت  و  منعه,  عن  المنية  القوات  فعجزت  م�سرياته,  تنظيم  يف  متر�س  و  احلراك  ات�سع 
16  لل�ساعر حمجوب �سريف غناء املو�سيقار حممد غثمان وردي
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حماية  و  امل�سري  ايقاع  و   , اف�سل  النطالق  و  التجمع  تكتيكات  ا�سبحت  لوقفه.  حماولتها 
لبنيته جميع  اأ�ساف احلراك  الفر تقدمت ب�سورة ملحوظة.  و  الكر  تكتيكات  املواكب عرب 
املواطنني وا�سبحت ال�سر باأكملها مهمومة بامل�ساركة , و تبارت املدن يف مقاومة ال�سلطة. ما 
حدث اليوم يف مدينة بحري, يوؤكد ان ال�سلطة ا�سبحت عاجزة عن قهر احلراك. فبالرغم 
من ا�ستدعائها لكافة ادوات قمعها و احتاللها للميادين , و خردقة كل ركن يف املدينة بكادر 
قمعها, متكن الثوار من بدء حتركهم الذي ظن الكثريون انه م�ستحيل يف ظل هذا التواجد 
و  الواحدة,  املوعد يف  فج جو" متامًا عند  كل  "من  املحددة.  مواعيده  الكثيف, يف  الأمني 
يف نف�س املكان املحدد للتحرك املحتل امنيا, و تقدموا حلراكهم يف ج�سارة غري م�سبوقة. 
متكنوا من �سنع خم�س م�سريات , و من ت�ستيت القوى الأمنية بتحركاتهم, و حافظوا على 

�سلمية حراكهم رغم ماكينة القمع املروعة.
جميع احياء بحري انخرطت يف احلراك دون ا�ستثناء, ظاهرتهم احلاج يو�سف بحراك ذكي 
تزامن ذلك مع خروج  درمان.  ام  اأحياء  بع�س  واكبه حراك يف  المني,  ال�سغط  لتخفيف 
بع�س املدن الإقليمية كالفا�سر و بارا و مروي , و حتى قرى كاأمري, و كانت مدين كعهدها يف 
امليعاد. وهذا يوؤكد ان احلراك ا�سبح اكرث جتذرا يف بعده ال�سعبي و اأكرث تنظيما مع ارتفاع 

وترية التن�سيق بني اطرافه. 
واكب هذا احلراك ارتفاع يف ايقاع التحدي �سمل الكثريين ممن ت�سدوا يف و�سائط التوا�سل 
و مار�س  فئات اجتماعية خمتلفة.  كانوا من  النظام, حيث  لتهديدات من�سوبي  الجتماعي 
فتوالت  ال�سلطة,  مع�سكر  ي�ستثني  ل  فرز  احداث  و  الوعي  كي  يف  وظيفته  الثوري  احلراك 
اىل  المر  و�سل  حتى  النظام,  من�سوبي  تهديدات  على  ترد  �سابقني  اإ�سالميني  ت�سجيالت 
جمموعات من�سوبي املوؤمتر الوطني نف�سه ن�ساءًا و رجاًل. و هو اأمر ي�سي ببداية ت�سدع هذه 
املنظومة, و يحتم و�سع ت�سور لكيفية تو�سيع هذا ال�سرخ , لن الت�سدع يف هذا املع�سكر و 

ا�سعافه هو احد �سروط الإنت�سار. 
مكا�سب احلراك يجب ال تن�سينا ان مع�سكر ال�سلطة مازال يقاوم , و انه مت�سبث بال�سلطة 
ولي�س يف وارد ان يفاو�س او يقدم اأي تنازلت. يقويه معرفته بوجود من يتامر على احلراك 
و ان احنى را�سه لعا�سفته يف مع�سكر القوى املنتف�سة, و دعم دويل مازال يحظى به لتبعيته 
املطلقة للخارج بحكم طبيعة قواه و �سعفه و حاجته. لذلك لبد من البناء على ما مت, لقطع 
املتوجة  املتدحرجة  الإ�سرابات  مرحلة  اإىل  النتقال  و  احلراك,  على  التاآمر  امام  الطريق 



33

وا�سح  املرحلة بربنامج  قيادة احلراك يف هذه  تت�سلح  ان  بد  و ل  املدين.  بالع�سيان  حتما 
تفاو�س على  و  التغيري املطلوب,  النظام, حتدد فيه �سكل  بعد �سقوط  وتف�سيلي ملرحلة ما 
و متكينه من  راغبة يف دعم احلراك  امل�سلحة  القوات  داخل  قوى  اأ�سا�سه يف حلظة ظهور 
ا�ستالم ال�سلطة. كذلك توظفه يف خلخلة مع�سكر ال�سلطة الذي يتما�سك يف بع�س اأجزائه 
الت�سور  و�سع مثل هذا  لذلك  ات.  ومن�سوبيه مما هو  بل  موؤيديه  البع�س من  ملجرد خوف 
الرباجمي مع املهام و الآليات, مهمة عاأجلة ل حتتمل التاأجيل, و قراءة الفرز داخل املوؤ�س�سة 
الع�سكرية لتحديد مدى ا�ستعداد قطاعات من الرتب الو�سيطة و �سغار ال�سباط لالنحياز 
ل�سعبها و دعم احلراك, امر �سديد الهمية. هذا مع ا�ستبعاد وا�سح جلرنالت النظام لنهم 

جزءا ل يتجزاأ منه .
من املهم و�سع برنامج اخلطوات الت�سعيدية و متليكه للجماهري , و عدم الكتفاء بالعموميات 
التي توؤ�س�س لالنتقال اىل مراحل اعلى, دون ا�ستعجال او تباطوؤ يف النتقال لتلك املراحل 
ارهاق  و على  الوقت  يراهن على  فالنظام  الثوار.  ايادي  الثورية من  اللحظة  تفلت  حتى ل 
باأن  امل�سمومة  دعايته  بث  مع  افق,  بدون  امده  تطاول  من  و  وتيئي�سهم من حراكهم  الثوار 
هذا  يهزم  ت�سور  و�سع  يجب  لذلك  ال�سلطة.  ل�ستالم  لها  اآليات  ول  لها  م�سروع  ل  قيادته 
التوجه, و ميلك اجلماهري ادوات خطابها و اآليات تنفيذ خطواتها القادمة. الو�سوح حول 
الإ�سراب العام و تنفيذه كفعل تراكمي, و البدء يف اجراءات الع�سيان املدين من الب�سيط 

للمعقد, واجبات راهنة و اآنية يجب التفاكر حولها دون تباطوؤ او تاأجيل. 
مل  مبا  النظام  فاجاأت  و  القمع  اآلة  هزمت   , التنظيم  مع  اجل�سارة  ان  هو  القول  ق�سارى 
يتح�سب له, و اأكدت اأن حركة اجلماهري قد متلكت ادواتها و هي ت�سري بخطوات واثقة يف 
طريق الإنت�سار, بعد ان ا�سبحت حركة �ساملة ل تقت�سر على فئة دون اخرى, و جتذرت 
كهبات ملدن باأحيائها كاملة. و هذا ي�ستلزم التقدم خطوة لالأمام باإعداد ت�سور وا�سح يحدد 
املهام و الآليات للفرتة النتقالية , مع اتخاذ خطوات ت�سعيدية يف اجتاه ا�سقاط النظام عرب 

الإ�سراب العام والع�سيان املدين. و عا�س ن�سال ال�سعب ال�سوداين
قوموا لثورتكم  و �سعدوا هجومكم لي�سقط النظام
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هوي يا بنية ان صابك مس   
العصيان المدني وبس17

راية  عاليًا  ورافعًا  النظام  لآمال  مكذبًا   , املوعد  يف  �سعبنا  كان  متوقعًا  كان  مثلما  متامًا 
التحدي. انتظمت م�سريته يف و�سط اخلرطوم رغم الكثافة الأمنية و ات�ساع رقعة العنف و 
تنوع ا�ساليبه, مع ا�ستداد حركة العتقالت الع�سوائية. و اكبت هذه امل�سرية مظاهرات يف 
عدد من اأحياء املدينة و كانت بري حا�سرة كاملعتاد. كذلك وا�سلت املدن الإقليمية احلراك 
جديدة  مناطق  التحقت  و  عطربة,  و  كالق�سارف  ال�ستثنائية  او�ساعها  بع�سها  حتدت  و 

باحلراك كاأربجي يف الو�سط و حفري م�سو يف ال�سمال. 
اأ�ساليبه و  القمع املتطور يف  العنيد ال  و  للنظام يف مواجهة هذا احلراك امل�سمم  مل يكن 
عنفه, حيث اأ�ساف لآلياته ال�سابقة القتحام الع�سوائي للبيوت يف بري, و �سرب املواطنني 
داخل بيوتهم و اعتقالهم, بل و حرق املنازل كما حدث يف الديوم ال�سرقية ح�سب الفيديو 
املتداول, بالإ�سافة اإىل الإفراط يف ا�ستخدام الر�سا�س احلي , حيث قدم �سعبنا �سهيدين 
يف حراك اليوم, غري ا�سابات عديدة بالر�سا�س املطاطي. فوق ذلك بداأت الأجهزة الأمنية 
يف منع الطباء من دخول املناطق امل�ستهدفة , و منع املواطنني انف�سهم من ا�سعاف امل�سابني 
و اعتقال من يقوم بذلك, مع حماولة اغالق امل�ست�سفيات امام امل�سابني و موا�سلة العتداء 

على امل�ست�سفيات و�سربها بالغاز امل�سيل للدموع كما حدث مل�ست�سفى الفي�سل اليوم. 
العنف املفرط و اله�ستريي الذي ا�ستخدمه النظام , هو حم�سلة طبيعية للطريق امل�سدود 
الذي ي�سري فيه . فالوا�سح من التنوير الذي اعقب اجتماع قيادة حزب احلكومة ام�س , انه ل 
يرى يف احلراك مهددًا حقيقيًا للنظام. و هو يرغب يف اإعادة احلراك من م�ستواه ال�سيا�سي 
مل�ستوى مطلبي معاجلته تقت�سر على خماطبة اأزمات مطلبية عاجلة, و مقابلة من يرف�س 
تخفي�س ال�سقف هذا بقمع غري م�سبوق. فهو يتوهم ان توازن القوى ما يزال يف م�سلحته, 
لن قواته الأمنية مازالت متما�سكة و مل تنق�سم, و لن احلراك برغم ات�ساع رقعته و انتظامه 

17 لل�ساعر حممد احل�سن �سامل حميد
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و ت�سميمه مل ي�سمل القطاع الو�سع من ال�سكان, و لن املظاهرات لوحدها ل ميكن ان ت�سقط 
النظام, ولأن املجتمع الدويل معه كما �سرح بذلك.

و يف خ�سم ذلك ين�سى النظام بان املبادرة بالفعل قد ا�سبحت يف يد احلراك ذو املطالب 
ال�سيا�سية, و ان هذا احلراك اكت�سب �سعبية جتعل تركيعه عرب العنف فقط امر غري منظور, 
و ان مزاوجة العنف باملعاجلات املطلبية قد فات اأوانه, و ان متا�سك اآلة قمعه و قواته الأمنية 
رهني مبدى قدرة احلراك على ال�ستمرار و تنويع تكتيكاته, و ان احلراك اثبت انه يف حالة 
ات�ساع ل يف حالة انح�سار رغم �سرا�سة القمع, و ان املظاهرات �سيبداأ مواكبتها باإ�سرابات 
متدحرجة حتى الو�سول اىل اإ�سراب عام و ع�سيان مدين, و ان العامل اخلارجي و موقف 
املجتمع الدويل متحول و هو رهني مبدى �سمود احلراك و التحول يف ميزان القوى الداخلي 

الذي لن تعاجله ر�سوة زيادة الرواتب التي ل يعرف من اين �سيمولها النظام.
�سحيح ان العامل اخلارجي حتى الن ي�سب يف م�سلحة النظام ب�سفة عامة و مازال مع 
عدم اإ�سقاطه و داعمًا لهبوطه الناعم, و لكن المر الذي مل ينتبه النظام له هو ان املجتمع 
و  النظام  راأ�س  التخلي عن  ت�ستلزم  تعومي  معامل  ر�سم  اجتاه   قد حترك خطوة يف  الدويل 
ع�سابته , مع املحافظة على جوهر النظام و تبعيته. الناظر لتغطية قناة اجلزيرة للحراك 
من  و  باأكمله,  النظام  ل  الرئي�س  �سخ�س  على  مركز  الهجوم  ان  له  يت�سح  تقاريرها,  و 
له  العربية, يت�سح  الثورات  التحليلي حول الدرو�س امل�ستفادة من  يقراأ مقال عزمي ب�سارة 
قراءة  املتاأمل يف  و  ل�سمان جناح احلراك,  النظام  مع جزء من  امل�ساومة  هو  املطلوب  ان 
جمموعة الأزمات الدولية جتبهه نف�س احلقيقة, و املتابع ملواقف الدول مثل الرتويكا التي 
اأ�سدرت بيانها و �سمتت, و ت�سريحات موغريني عن موقف الإحتاد الوروبي, و موقف دول 
اإقليمية داعمة للنظام او حليفة ع�سكرية له , ي�سل اىل اأن املجتمع الدويل قد انتقل من مربع 
دعم تعومي النظام باأكمله, اىل تعومي ق�سم منه قادر على احلفاظ على جوهره مع التخل�س 
من اجلزء الذي يعيق عملية التعومي و الهبوط الناعم. و موقف دولة الإمارات موؤ�سر لهذا 
التحول بالرغم من انه يجئ يف اإطار ال�سغوط وامل�ساومة للح�سول على املزيد من التنازلت 

من نظام يف حالة �سعف وا�سح.
الدرو�س امل�ستفادة مما حدث اليوم , هي ان النظام لي�س لديه اي حلول �سيا�سية لأزمته, و 
انه ما زال م�سرًا على ا�ستخدام حوار الوثبة كاآلية وحيدة ملعاجلة الأزمة ال�سيا�سية و يرف�س 
النتقال لنظام جديد و لدولة لكل مواطنيها, و انه يراهن على ك�سر احلراك عرب تو�سيع 
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ال�سيا�سي  النظام  املطلوب يف هذه احلالة هو ف�سح خط  و  نوعيًا.  تطويره  و  العنف  دائرة 
الإ�سرابات  ببدء  اعلى  ملرحلة  احلراك  نقل  يلي:  مبا  عنفه  و  لقمعه  والت�سدي  هزميته,  و 
املتدحرجة بدءًا من القطاعات اجلاهزة, و ح�سبما هو من�سور �سيبداأ املعلمني يوم الحد , و 
البياطرة يوم الربعاء, و حتمًا �ستلتحق بهم القطاعات الأخرى تباعا كل قطاع ح�سب ظروفه. 
اأي�سا يجب البحث يف تطوير تكتيكات التظاهر و امل�سريات و مدى اإمكانية جعلها �ساملة لكل 
اأحياء العا�سمة يف حلظة اخلروج, مع بحث كيفية ا�ستدامتها, كذلك يجب تطوير تنظيم 
املواجهة و الن�سحاب املنظم لتقليل اخل�سائر, مع التفكري يف �سبل اف�سل متنع قوات المن 
من اقتحام الحياء و البيوت, وبحث طرق لتن�سيق اف�سل حلراك املدن الإقليمية و ال�ستفادة 
منه. بالإ�سافة اإىل ذلك, يجب البحث عن �سبل اف�سل يف خماطبة املجتمع الدويل, و تو�سيح 
ان اأي م�ساومة مع جزء من النظام, ت�ستلزم ان يخرج هذا اجلزء اىل العلن م�سرحًا بقبوله 
للتحول و النتقال, و منتقاًل من و�سع الرف�س لقراءة النظام اىل الحتجاج املنظم عليها. 
و مبا ان مثل هذا اجلزء غري موجود, وان النظام يف �سبيله حتما لفقدان ال�سيطرة, فاإن 
م�سالح هذا املجتمع الدويل هي مع ا�سقاط النظام. هذا الن�ساط باحلتم ي�ستلزم تطوير 

خطابنا و �سبل تو�سيله, مبا يف ذلك ادواتنا الإعالمية.
اخلال�سة هي ان ح�ساد اليوم كبري, لأنه اأوًل ف�سح خطاأ تقدير حزب احلكومة للو�سع و اأكد 
خطل قراءته, و لأنه هزم عمليًا حماولة خف�س �سقف احلراك و اإرجاعه حلراك مطلبي, و 
لأنه اأكد اأن النظام ل ميلك حلوًل لالأزمة ال�سيا�سية و ل ي�ستطيع معاجلة الن�سداد ال�سيا�سي, 
و لأنه اأي�سًا اعاد تاأكيد اأن القمع لن يقود لحتواء الإنتفا�سة و ان ال�سعب م�سمم على ا�سقاط 
النظام. لكن ذلك ل يجب ان يحجب حقيقة احلاجة لتطوير خطاب قوى احلراك , و ت�سعيد 
يف  تكتيكاتها  تطوير  مع  املدين,  للع�سيان  �سول  و  كالإ�سرابات  ادواتها  تفعيل  و  ن�ساطها, 

مواجهة العنف املفرط حلماية احلراك. و عا�س ن�سال ال�سعب ال�سوداين
قوموا لنتفا�ستكم  نظموا اإ�سراباتكم  و�سول لع�سيانكم املدين ال�سامل
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�سالم لكم جميعًا .املوؤمتر ال�سعبي منطلقه هو م�سروع �سيخه ح�سن الرتابي, املبني على ما 
ي�سمى بالنظام اخلالف. جناح احلراك و �سقوط النظام يعني اإ�ستحالة تنفيذ هذا امل�سروع, 
لن مرحلة النتقال النا�سئة عن حتول راديكايل تنتج خارطتها ال�سيا�سية امل�ستحيل التحكم 
فيها. لذلك ل بد من هبوط ناعم لتنفيذ م�سروع ال�سيخ الذي دخل حوار الوثبة ا�ساًل من اأجل 
تنفيذه. و هذا احلزب بالطبع ل يقول ذلك علنًا, بل يتعلل يف مواجهته للحراك باأمور اخرى 
ال�سيوعيني يف احلكم لأربع �سنوات دون تفوي�س �سعبي, و حزبية جتمع  كالإق�ساء و رغبة 
املهنيني , و غياب املوؤ�س�سات و اخلوف من الفو�سى. الأمر بب�ساطة هو ان  جناح احلراك 
يعني �سقوط النظام اخلالف . املوؤمتر ال�سعبي يرغب يف اأن يقبل اجلميع  مبخرجات حوار 
الوثبة و يعتمدها ا�سا�سًا للتحول, باعتبار اأن امل�سكلة يف تو�سيف الرتابي م�سكلة حريات, و 
يح�سل انتقال تكون به عدالة انتقالية �سبيهة مبا حدث يف جنوب افريقيا, حتى يحافظ على 
م�سروع �سيخه و م�ستقبل احلركة الإ�سالمية. و هو ل يرغب يف ثورة ت�سل ملنتهاها, بل يريد 
ي�سمح  و  تنفيذها,  تلكاأ يف  التي  الوثبة  بتنفيذ خمرجات حوار  الوطني  املوؤمتر  يلزم  حراكًا 

بتطبيق م�سروع النظام اخلالف.
و ما زال املوؤمتر ال�سعبي يتوهم ان ر�سم اخلارطة ال�سيا�سية ال�سودانية ملكية خال�سة له, و 
ان لديه احلق يف و�سع هند�سة لها وفقًا لت�سوره و فر�سها على الواقع الجتماعي ال�سيا�سي. 
و بالرغم من ال�سقوط املربع لهذه الفكرة ب�سقوط عرابها على يد تالميذه , ال اأن حزبه ما 
اإ�سالمية موحدة يف  اإمكانية حجز مكان متميز حلركة  اأحالمه  يزال متم�سكًا بها, تدغدغ 

امل�ستقبل ال�سيا�سي, وتدفعه غريزة الدفاع عن النف�س و اخلوف من املحا�سبة. و دمتم
يبدو انني مل ار�سل لك اخر حتليل, �سوف ار�سله لك ادناه. املجتمع الدويل انتقل من مرحلة 
تعومي كامل النظام اىل تعومي جزء منه يحافظ على جوهر النظام. هو اقرب اإىل م�سروع 
املوؤمتر ال�سعبي املذكور اعاله. الرجح هو تقدمي م�سروع �سيا�سي بداأ بحديث املوؤمتر الوطني 
حول مل ال�سمل اليوم او ام�س. ا�ستدعاء "الب�سري" من قبل التنظيم الدويل لالأخوان, هو يف 
تقديري لإخطاره بان امل�سروع يف خطر, و هو اهم من �سكل النظام و مظهره. �سوف يتم 
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تبليغه ب�سرورة طرح م�سروع �سيا�سي حقيقي يخاطب الزمة, حتى ل يتدخل املجتمع الدويل 
لدعم احلراك يف حال ا�ستمراره وات�ساعه. هذا هو توجه المريكان بالطبع, و بالتبعية دول 
ينتج دولة  و  ال�سيا�سية  �سيغري اخلارطة  الذي  اإنت�سار احلراك  الإقليمية. هم �سد  اجلوار 
م�ستقلة ذات �سيادة, لكنهم يفهمون ان احلراك ا�سبح مهددًا للنظام و ل بد من احتوائه و 
قطع الطريق امامه. يف حال ف�سل التنظيم الدويل يف اقناع "الب�سري" بطرح م�سروع �سيا�سي 
مقنع لنتقال �سل�س ل يغري جوهر النظام, �سوف يكون البديل هو الإنقالب عليه من داخل 
الدويل,  املجتمع  قبل  من  املبا�سر  التدخل  لن  وذلك   . ق�سر  اإنقالب  �سورة  يف  منظومته 
ي�ستلزم قرارًا من جمل�س المن لن ت�سمح رو�سيا باإ�سداره. فهي �ساحبة م�سلحة يف بقاء 
اأمريكية- لأول مرة يف  النظام, الذي وفر لها موطئ قدم يف البحر الحمر - وهو بحرية 
�سبع  , مبعدل  ال�سودان  موانئ  يف  احلربية  �سفنها  بر�سو  ت�سمح  لتفاقية  بتوقيعه  تاريخها, 

�سفن يف املرة الواحدة, و كذلك ا�ستجار النظام بها من اأمريكا.
باملنا�سبة, اجلي�س برتبه الو�سيطة و �سغار �سباطه, لن يتدخل ال يف حال ات�ساع احلراك و 
حتوله لإ�سراب عام و ع�سيان مدين. لذلك يف تقديري ان ايقاع �سيناريو املجتمع الدويل 

لتعومي جزء من النظام يحتفظ بجوهره �سوف يكون ا�سرع.
التدخل الدويل املبا�سر, �سوف يحدث يف حال ان امريكا قررت ان م�ساحلها يف خطر داهم,  
مب�ستوى يجعلها تتجاوز املجتمع الدويل و قرارات جمل�س الأمن و تتقدم لحتالل البلد كما 

ح�سل يف العراق, و هذا م�ستبعد جدا حاليا 
 مودتي
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من كل فج جو    
ليل السجن فجو18

مل يعد هناك اي �سك الن يف ان احلراك قد ت�سيد �سارعه و امتلك زمام املبادرة متامًا و 
ا�سبح هو �سانع احلدث. فحراك اليوم الذي جنح جناحًا غري م�سبوق, اأكد اأن ال�سلطة قد 
ف�سلت يف قمعه و ا�ستئ�ساله كما كانت تتوهم, و ف�سلت اأي�سًا يف احتوائه و تهمي�سه. كذلك 
اأكد اأن جتمع املهنيني لي�س �سبحًا كما حتاول ال�سلطة ايهام من�سوبيها و بع�س قنوات الإعالم, 
بل قيادة للحراك م�سموعة ال�سوت, قادرة على ت�سيري عدد من املواكب ي�سعب اح�ساوؤها. 

فمواكب اليوم جنحت يف �سد اطراف القوى الأمنية املنهكة ا�ساًل و ابطلت مفعولها و قللت 
اخل�سائر, عرب �سد اطرافها بتعدد مراكز احلراك و�سعة انت�ساره, و اأكدت اأن قدرات ال�سلطة 
على قمع احلراك يف تناق�س. فكادرها امل�ستهلك يف عملية القمع امل�ستمرة طوال هذه الفرتة, 
من الوا�سح انه يف حالة ارهاق, �سيزداد حتما حتى ي�سل اجلهاز القمعي ملرحلة النهيار 
التام. فهو لن يقدر على ال�ستمرار يف حالة ا�ستعداد م�ستمر لفرتة اطول, و هو كذلك يفتقر 
و  يوميًا.  رقعته  ات�ساع  عرب  قواه  يجدد  احلراك  ان  حني  يف  متجددة,  ب�سرية  م�سادر  اإىل 
هذا يوؤكد ما ذكرناه �سابقًا من ان كتائب ظل علي عثمان هي بالفعل يف ال�سارع, و هي التي 
تقتل النا�س, و هي اأي�سًا �سمن اآلة القمع التي انهكت و لكنها طبعا مل تنهار بعد, و ما زالت 

�ستوظف لقمع املتظاهرين با�ستخدام العنف املفرط. 
مفاد ما تقدم هو اأن النظام الذي خ�سر منا�سريه اول , ثم ف�سل يف خلق �سارع يف مواجهة 
�سارع حتى من �سمن من�سوبيه ثانيًا, و ف�سل يف ح�سد ع�سويته التنظيمية ملمار�سة اي ن�ساط 
قمعه  موا�سلة  يف  يف�سل  و  يرتنح  هو  ها  ثالثًا,  اإ�سراب  ك�سر  حماولة  حتى  لو  و  جماهريي 

للحراك بعد ان ات�سعت رقعته و متلك �سارعه و نظم نف�سه و قدم قيادته املوثوق بها.
انه  تعامل معه على  بدايته, حيث  منذ  لطبيعة احلراك  قراءته اخلاطئة  النظام هو  مقتل 
حراك مطلبي ل �سيا�سي. و بنى على ذلك ا�سرتاتيجية لهزميته عرب القمع املبا�سر و العنف 

18  لل�ساعر حمجوب �سريف 
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املفرط, مع حماولة ملعاجلة ال�سباب املطلبية و لو جزئيًا. و مبا انه اعتربه كحراك العام 
2013م , توهم انه ي�ستطيع ان ينهيه بقتل عدد من املتظاهرين و اخافة املواطنني بخطاب 

امني لعزل نا�سطيه, وم�ساحبة ذلك بحملة اعتقالت وا�سعة.
اأن  و كيف  النتيجة,  و  ال�سبب  انها مبنية على جهل بعالقة اجلدل بني  القراءة عيبها  هذه 
النتيجة ت�سبح �سببا لنتيجة اخرى و ي�ستحيل ان تعود لت�سبح هي نف�س ال�سبب الذي انتجها. 
م�ستواه  اىل  املطلبي,  ال�سبب  نتيجة  هو  و  ال�سيا�سي  م�ستواه  من  احلراك  ارجاع  فمحاولة 
امل�ستوى  يعالج  �سيا�سي  كان هو اخلروج مب�سروع  املطلوب  و  اأخرى م�ستحيلة.  املطلبي مرة 
اجلديد للحراك , مع عدم اإهمال البعد املطلبي. و لكن ال�سلطة امل�ستعلية على الواقع , مل 
يكن لديها م�سروع �سيا�سي من املمكن ان يحتوي احلراك او ان ي�سل لت�سوية معه, و هذا هو 

�سبب مازقها احلايل.
على  احلفاظ  يف  ف�سلت  اعاله,  او�سحناه  الذي  داخليا  احلراك  قمع  يف  ف�سلها  بقدر  فهي 
الدعم الدويل الذي كانت حتظى به, و الذي تراجع ب�سكل دراماتيكي مع ات�ساع احلراك و 
ا�ستمراره وعجزها املخزي امامه. فاملجتمع الدويل املنا�سر للهبوط الناعم , مل يجد بدًا 
من ترك رغبته يف تعومي كامل النظام, لالنتقال اىل موقع الرغبة يف تعومي جزء منه عرب 
م�سروع �سيا�سي. و هذا التحول يت�سح من موقف الربملان الوروبي و دعمه للمحكمة اجلنائية 
تكتبه  مما  و   , قطر  دولة  موقف  من  و  الخري,  الأمريكية  احلكومة  موقف  من  و  الدولية, 
امل�سرية  احلكومة  موقف  على  اإطالع  على  �سحفيني  ت�سريحات  من  و  الإمارات,  �سحافة 
رغم اإر�سالها لأدوات القمع للنظام, و من تغطية قناتي اجلزيرة و العربية للحراك, و من 
موقف الإحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني الذي يعك�س موقف التنظيم الدويل لالإ�سالمويني. و 
هذا يعني ان املجتمع الدويل الن يبحث عن ت�سوية �سيا�سية. فهل قوى احلراك م�ستعدة لهذه 

الت�سوية؟ 
ت�سوية املجتمع الدويل التي يرغب يف متريرها, هي املحافظة على جوهر النظام و الت�سحية 
مبظهره, و هي ت�سوية ل تفي مبتطلبات النتقال من دولة التمكني اىل دولة كل املواطنني. و 
هو لن يتزحزح عن موقفه هذا و يقبل بتفكيك دولة التمكني, ال يف حال ا�ستمرار احلراك يف 
ال�سيادة على ال�سوارع. لذلك على كل الوطنيني اأن ي�ستمروا يف حراكهم بتجذيره و ال�ستمرار 
يف تنويع تكتيكاته و دعمه بالإ�سرابات املتدحرجة و الوقفات و بع�س مظاهر الع�سيان املدين.

و  اأ�سا�سها  ت�سوية  هي  و   , بو�سوح  للحراك  املقبولة  الت�سوية  افق  طرح  يجب  ذلك  مبواكبة 
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حدها الأدنى هو اإعالن احلرية و التغيري, و طرفها الخر من النظام هو اجلزء منه الذي 
تعمل حتت  كموؤ�س�سة  ل حزبه  و  ل جرنالته  و  قياداته  ي�سمل  ل  هو  و  الإعالن,  بهذا  يقبل 
قيادته احلالية. فلتتقدم الرتب الو�سيطة و �سغار ال�سباط يف اجلي�س و توافق على الإعالن و 

تفاو�س من اأجل النتقال و حمايته. و حينها ي�سبح التفاو�س على النتقال ممكنا.
ا�ستمرار  و  ال�سلطة,  على  ال�سغط  موا�سلة  من  بد  ل  املحطة,  تلك  اىل  ن�سل  حتى  لكن  و 
يف  الراغبة  القطاعات  تخرج  و  النظام  يركع  حتى  تكتيكاته,  تنويع  و  تو�سيعه  و  احلراك 
التفاو�س اجلدي لالنتقال منه, او ينفرط عقده و يت�سدع و ي�سبح لزامًا حينها على الرتب 
اإنقالب  �سيناريو  احلراك,  ا�ستمرار  فبدون  للتفاو�س.  علنًا  اخلروج  ال�سباط  و  الو�سيطة 

الق�سر ي�سبح اقرب ال�سيناريوهات للتحقق و بدعم دويل وا�سع. 
قوموا لنتفا�ستكم  و و�سعوا حراككم  فب�سائر الن�سر قد لحت
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30 يناير 2019م

يا القطر يا السكة الحديد  
و يا رجال في الميناء البعيد  

شدو حبل اليوم السعيد 
شايفو قرب واحاللي19

الناظر لإنتفا�سة �سعبنا يف �سهرها الثاين , ل بد اأن ي�سل اإىل نتيجة وا�سحة هي اأنها قد 
ناأمل. فهي  تنتج نظامًا جديدًا يف خواتيمها كما  اأن  , قبل  اأنتجت خارطة �سيا�سية جديدة 
التغيري عرب  اأجل  املنا�سل من  ب�سقيها  ال�سيا�سية  املعار�سة  توحيد  وباإقتدار يف  قد جنحت 
فاحلراك   . ال�سعبية  الإنتفا�سة  عرب  النظام  اإ�سقاط  �سعار  رفع  الذي  الآخر  و  التفاو�س, 
وحد نداء ال�سودان و قوى الجماع الوطني على اأر�سية اإ�سقاط النظام عرب اإنتفا�سة �سعبية 
اأي الطريقني  اإنتهى من اجلدل حول  , و  " ت�سقط ب�س"  خل�ست همها بجملة ب�سيطة هي 
اأجدى لتطور املقاومة ال�سودانية واإ�سقاط النظام. و جنح جتمع املهنيني يف جتميع كل القوى 
اأجمعت عليه كل  التغيري, الذي  و  اإعالن احلرية  للنظام و ن�سق ن�ساطها مبوجب  املعار�سة 

19  لل�ساعر حمجوب �سريف
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القوى الراغبة يف الإنتقال من نظام اإىل نظام.
حليفًا  حزبًا   22 فقدت  حيث  ال�سلطة,  مع�سكر  يف  وا�سحًا  الت�سدع  بداأ  الآخر,  املقلب  يف 
اإلتحق  كذلك  و  النظام,  من  اإن�سلخت  و  احلكومة  من  اإن�سحابها  اأعلنت  احلكومة,  حلزب 
بهذه الأحزاب موؤخرًا حزب الأمة الفيدرايل. اأما حزب املوؤمتر ال�سعبي الذي مازال �سريكًا 
يف احلكومة, فهو ي�سهد متلماًل قاعديًا و اإ�ستقالت جماعية من بع�س ع�سويته, و م�ساركة 
اأزمة يف ح�سد و  يعاين من  نف�سه  فعلية يف احلراك من بع�س من�سوبيه. و حزب احلكومة 
تعبئة ع�سويته, و ف�سل ذريع يف توظيفها يف مواجهة احلراك, بل متلمل و تربوؤ بع�س كادره 
من ال�سلطة و جرائمها يف و�سائط التوا�سل الإجتماعي, و نقا�سات نقدية يف بع�س قروبات 
ع�سويته مبا فيها تلك التي ت�سم كادره الإ�سا�سي و الأمني. و هذا يوؤهل هذا احلزب لفرز قد 

يكون حديًا يف حال اإ�ستمرار احلراك. 
اللوحة اأعاله اأو اخلارطة ال�سيا�سية اأعاله, تعني اأن احلراك الذي اأ�سبح همًا اجتماعيًا و 
ثقافة و اإمتلك كل البيوت, قد حتول اإىل قوة �سانعة لل�سيا�سة و للحدث ال�سيا�سي, و اأنه جنح 
الإنك�سار.  من  متنعه  و  الإنت�سار  و  ال�سمود  من  متكنه  فاعلة,  اإجتماعية  حا�سنة  خلق  يف 
و يوحد  ال�سيا�سية,  يعيد تكوين اخلارطة  و  ال�سلطة,  بنية  لت�سدع يف  الذي يقود  فاحلراك 
املعار�سة املنق�سمة, هو حراك يف حالة هجوم و اإنت�سار , يوؤهله لفر�س الإنتقال و اإ�سقاط 
النظام اإن متكنت قيادته من ح�سن اإدارته و توظيف قدراته. و لكن يجب اأن نفهم باأنه ل 
ميكن اأن ي�سري يف خط م�ستقيم اأو اأن تكون كل تكتيكاته ناجحة و كل دروبه �سالكة, لأنه عملية 
ثورية بالغة التعقيد, ت�ستلزم قراءة القوانني اخلا�سة التي حتيط بها, ك�سرورة اإدراكها هو 

الذي يقود اإىل احلرية.
يف �سوء ذلك ينظر اإىل اخلطوة النوعية التي اإتخذها التجمع من خالل الدعوة لإعت�سامات 
يف الأحياء, و روؤية اأنها حققت اأهداف كثرية مل يكن من �سمنها الكثافة العددية اأو اإ�سقاط 
النظام. فالإعت�سام املحدود و املوؤقت, حقق مهمة جتميع كل اأبناء حي يف حيهم, و اأ�سرك 
الأ�سر يف احلراك يف ظروف حماية اأف�سل من ظروف التظاهر, و �سمح بتحديد نا�سطني من 
املمكن اأن ي�سبحوا قلب احلراك و جلانه التي يتم اإ�ستكمال تكوينها يف الأحياء, كما �سمح 
بظهور ن�ساطات فنية و اإبداعية مواكبة يف �ساعاته, و اأكد اإمكانية تنوع احلراك, حيث حتول 
ن�ساط الأحياء التي حرمت من ميادينها بوا�سطة اأجهزة القمع اىل موا�سلة للتظاهر. كذلك 
اأرهقت الإعت�سامات املعلن عنها اأجهزة ال�سلطة, و اأجربتها على تعومي امليادين باملياه, و 
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الوقت من  نف�س  لكنها منعتها يف  و  امليادين,  تلك  بكثافة يف  الأمنية  على ح�سد عنا�سرها 
ممار�سة هوايتها يف قتل املتظاهرين. وبالطبع كان اإعالن تلك الإعت�سامات لثالث �ساعات 
املتوفر  احل�سد  مدى  و  اإليها  اللجوء  اإمكانية  درا�سة  من  مكن  ذكيًا,  و  ح�سيفًا  امرًا  فقط 
اآليات  ما هي  و  لوج�ستيًا,  القدرة يف دعمها  ما هي  و  اإمكانية حمايتها,  و مدى  لتنفيذها, 
ال�سلطة يف مواجهتها, و كيف ميكن اأن تكون رديفًا لو�سائل اأخرى, و ما هي مواطن ال�سعف 
التي واكبتها. و باأخذ ما تقدم يف الإعتبار, يت�سح اأن هذه اخلطوة كانت ناجحة و اأدت ما هو 

مطلوب منها, و اأ�سبحت جزءًا اأ�سياًل من الرتاكم الثوري يف اإجتاه اإ�سقاط النظام.
و بال �سك اأن توا�سل املظاهرات و امل�سريات , ظل هو ال�سالح الأم�سى الذي متلكه جماهري 
احلراك, حيث وا�سلته باإقتدار و مثابرة يف العديد من املواقع و املدن, واكبته موجة اإعتقالت 
مو�سعة تعك�س هلع النظام و رعبه, و توؤكد اأنه لي�س لديه حل يف مواجهة هذا احلراك. و من 
املهم اأن ننوه يف اإطار تطور الفعاليات و تنوعها, اإىل اإحياء ذكرى �سهداء بورت�سودان الذي 
جاء مهيبًا, و اإىل الإجراء املتقدم و غري امل�سبوق الذي قام به العاملون بامليناء اجلنوبي, 
اأغلقوا بابه  اإعت�سموا به و  الذين حالوا دون ت�سليمه لل�سركة الفلبينية بعد خ�سخ�سته, و 
على  الإحتجاج  من  باجلماهري  اإنتقل  لأنه  نوعي  حتول  فيه  الإجراء  هذا  و  باحلاويات. 
و جتريده  اإرادته على اجلماهري  النظام من فر�س  منع  اإىل  رف�سها,  و  ال�سلطة  ت�سرفات 

بالتايل من �سلطته.
و اخلروج  اإليه,  اأ�ساتذة جامعة اخلرطوم  اإن�سمام جتمع   , اإجنازات احلراك  و من �سمن 
مببادرة ت�سعى اإىل اإخراج البالد من ورطتها و حتقيق اإنتقال �سلمي لل�سلطة. و بالرغم من 
املبادرة  تبقى  الناعم,  الهبوط  اأ�سكال  من  �سكل  باأنها  القول  و  املبادرة  البع�س من  تخوف 
يقلل من  ل  و  النظام.  اإ�سقاط  املتمثل يف  بجوهر مطالبه  , مم�سكًا  للحراك  م�سروعًا  اإبنًا 
�ساأن هذه املبادرة ما ا�ساب اجلامعة من خراب و ت�سيي�س, و ل اأن عدد مقدر من الأ�ساتذة 
الذين وقعوها اإ�سالميني. لن املهم هو اأنها انحازت للحراك برغم كل ما حدث, و اأن قيادة 
احلراك واعية ملا تريد, و لن ت�سمح لحد باأن يحول هذه املبادرة الإيجابية اإىل مظلة هبوط 
ناعم للنظام. و من املهم اأن نو�سح باأن حماولة ربط هذه املبادرة ببحث النظام املحموم ملن 
يعومه و ي�سمح بعبوره كنظام, كما يتجلى من كتابات بع�س �سحفييه الذين بداأوا يتحدثون 
املبادرة �سابقة  الأمر, و ذلك لأن هذه  الدولة و �سرورة وجود عقالء ملعاجلة  عن ه�سا�سة 
لهذه الكتابات و اإن تزامنت هذه الكتابات مع الفعالية الأخرية لالأ�ساتذة, كما اأن الكثري من 
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الأ�ساتذة الوطنيني باجلامعة هم من �سناع هذه املبادرة. 
ل يفوتنا اأن ننوه اإىل اأن كتابات بع�س �سحفيي النظام اإجتهت للهجوم على دولة قطر بعد 
ال�سعودي, يف رد فعل على موقف  املحور  نحو  اإنعطافه  حماولة  و  مل�سر  "الب�سري"  زيارة 
التنظيم الدويل و الدول الداعمة له التي ف�سلت تعومي امل�سروع على منا�سرة "الب�سري”, مع 
التاأكيد باأن املع�سكر ال�سعودي لي�س يف وارد اإنقاذ "الب�سري" اأو تعومي نظامه كله, لأن هذا 
املع�سكر جزء من املحور الأمريكي الذي ح�سم اأمره بتعومي جزء من النظام و مباركة اإنتقال 

ل يكون بقيادة قوى الإنتفا�سة, و هو يبحث الآن يف �سيناريو هذا الإنتقال و اآلياته.
اإنتاج خارطة �سيا�سية جديدة و اإمتلك زمام املبادرة  و اخلال�سة هي اأن احلراك جنح يف 
ل�سنع احلدث ال�سيا�سي, و اأن اإ�ستمراره و اإت�ساعه و تنوعه, �سوف يجرب النظام على تغيري 
موقفه, كما يجرب املجتمع الدويل على تطوير موقفه و القبول بقيادة احلراك كجزء اأ�سيل و 

فاعل يف املعادلة ال�سيا�سية, و يهزم جميع املوؤامرات.
حراككم  فتما�سك  املثقفني  مبادرات  تتهيبوا  ل  و  �سفوفكم   ر�سوا  لإنتفا�ستكم   و  قوموا 

�سمانة لإنت�ساركم
)16(

1 فرب�ير 2019م

مشت الشوارع ضي  
الليلة شن بتسو يا مستبد قول لي20

اليوم كان متامًا زحفًا اأكرب ل�سعب قرر فر�س اإرادته على امل�ستبد. و كان اإت�ساع احلراك اأمرًا 
و  ين�ساه يف اجل�سارة  النظام در�سًا لن  تلقني  املنتف�سة من  مهيبًا, حيث متكنت اجلماهري 
اإعادة �سياغة توازن القوى. مالأت اجلماهري �سوارع مدن العا�سمة الثالث, و اإنتف�ست قرى 
اجلزيرة مب�ستوى غري م�سبوق, و اإنتظم احلراك املدن الإقليمية حتى بلغت املواكب ما يقارب 
ثالثمائة موكب, يف رد مبا�سر على ما مت ن�سره و ت�سريبه من تنوير لقيادة اجلي�س و  مدير 
جهاز اأمن النظام. ال�سمة العامة للتظاهر هي تاأكيد رجحان كفة ال�سعب , و علو يده و فر�س 
احلراك  بداية  منذ  و  اإقتدار"  و  " عنوة كده  اإنتزع حقه يف التظاهر  اإن كان  اإرادته, فهو 

20   لل�ساعر حممد احل�سن �سامل )حميد( 
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بقدرته على  �سلطته,  تكري�س  و  التحكم يف خ�سمه  اليوم من  ت�سحيات كبرية, متكن  عرب 
حترير �سوارع و اأحياء من قب�سة النظام لفرتات زمنية متفاوتة, بل و تغيري اأ�سماء ال�سوارع 
و امليادين كت�سمية �سارع الأربعني باإ�سم ال�سهيد عبدالعظيم و ت�سمية ميدان يف ال�سحافة 
باإ�سم ال�سهيد حمجوب التاج. و هذا يعني اأن ال�سعب اإنتقل من مرحلة التحدي و ال�سمود, 
اإىل مرحلة اإنفاذ اإرادته و اأخذ ال�سلطة بيده و فر�س اأمر واقع جديد على النظام, و يا لها 

من هزمية داوية للم�ستبد.
بوادر هزمية النظام و �سقوط �سلطته تدريجيًا بداأت يف بورت�سودان باإنتزاع امليناء اجلنوبي 
منه و فر�س �سلطة اجلماهري فيه, و لكنها تاأكدت باإ�سطراره لدفع وزير دفاعه و رئي�س هيئة 
النظام.  مع  اجلي�س  وقوف  فيه  يعلنا  لل�سباط,  لل�سخرية  مثري  �سيا�سي  تنوير  لعمل  اأركانه 
القوات  داخل  اأزمة عميقة  يعك�س  لل�سعب,  معادي  و  للنظام  داعم  موقف  واإعالن  فالتنوير 
اجلرنالني  اأن  يوؤكد  هو  و  التنوير.  بهذا  القيام  اإ�ستدعى  متلمل  وجود  عن  ويعلن  امل�سلحة 
يحاولن فر�س �سيطرة القيادة على اجلي�س, و هي �سيطرة تتم يف العادة دون اإعالن مواقف 
الإعالن من جرنالت هم جزء ل  ياأتي  لهذا  �سيا�سية مبا�سرة يف حال عدم وجود متلمل. 
يتجزاأ من النظام, كو�سيلة كا�سفة عن �سعف موقف القيادة الذي تطلب اإعالنًا و فر�سًا على 

ال�سباط الذين مت تنويرهم, مع دعاية فجة لك�سب نقاط يف مواجهة ال�سارع املنتف�س.
 و يف نف�س  ال�سياق جاء  ت�سريب "قو�س" الذي قيل اأنه خلطاب مت يف تخريج دفعة جديدة من 
�سباط الأمن, و هو يعك�س قلقًا وا�سحًا من �سعف اخلطاب ال�سيا�سي للنظام و عدم و�سوله 
القوات  يف  الرتاتبية  ح�سب  و  املعتادة  القنوات  عرب  الأمنية  و  الع�سكرية  اأجهزته  ملن�سوبي 
�سيا�سي مبا�سر �سعيف  تعبوي  بتقدمي خطاب  القيادات  قيام  ي�ستدعي  النظامية, مب�ستوى 
وملتب�س لأر�سال ر�سائل متعددة. و �سعف هذا اخلطاب و تهافته يت�سح من حديث "قو�س" 
عن خم�سة جيو�س م�ستعدة لإقتحام العا�سمة, يف اإعرتاف �سمني بف�سل اأمني و ع�سكري اإن 
�سحت اأكاذيبه تلك. و موؤدى ما تقدم, هو اأن خطاب التاأييد للنظام الذي مت تقدميه باإ�سم 
اجلي�س ل ميثل اجلي�س, بل ميثل اجلرنالت يف قيادة اجلي�س, الذين ي�سكلون جزءًا ل يتجزاأ 
و  و متلماًل �سنعه احلراك حتمًا.  اأزمة داخل هذا اجلي�س  يعك�س وجود  و هو  النظام,  من 
يذهبوا  نظامهم حتى  مع  الإ�سطفاف  و  الفرز  بتاأكيد طبيعة  هوؤلء اجلرنالت  فعل  ح�سنًا 
ملزبلة التاريخ معه, بدًل من اأن ي�سطوا على ثورة ال�سعب حتت دعاوى الإنحياز. فمن مميزات 
هذا احلراك اأنه اأنتج و ما زال ينتج فرزًا جيدًا للقوى و اإ�سطفافًا ي�ساعد يف اإجناز مهام 
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الإنتقال ب�سكل اأف�سل م�ستقباًل بعد �سقوط النظام.
و عليه يجب على قوى الثورة ال�سودانية اأن تبداأ يف تو�سيع اخلطوات العملية لفر�س �سلطتها 
تدريجيًا يف ال�سارع و تعطيها مالمح وا�سحة, و اأن تبداأ يف و�سع التكتيكات و الآليات التي 
توؤكد �سيادتها على �سارعها و طرد النظام منه , و اإنفاذ اإرادتها عليه. فالنظام اأعلن بداية 
هزميته باإ�سطراره للعب اأخر اأوراقه و اإقحام قيادة جي�سه يف الدعاية ال�سيا�سية الفجة, مما 
يعني اأنه قد فقد ال�سيطرة اأو كاد على الرتب الو�سيطة و �سغار ال�سباط و �سباط ال�سف و 
اجلنود, وهم املعنيني بالإنحياز احلقيقي لل�سارع. و من الواجب اإلتقاط هذه اللحظة الثورية 
و عدم ترك الأمر للقوى الإقليمية و الدولية لتنجز ما تريد و تدفع بالتغيري اخلا�س بها من 
داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية.  فاملجتمع الدويل لن ينتظر اجلرنال الغارق يف متاهته حتى يقتنع 
بالتنازل عن ال�سلطة, حتما �سيعمل على اإ�ستبداله لأنه اإ�ستنفذ اأغرا�سه و اأ�سبح خطرًا على 
م�سالح  الدول املعنية بالتغيري حلماية م�ساحلها, و خمابرات هذه الدول تعمل بجد لتاأهيل 

البديل. 
برناجمها  و  بو�سوح  القادمة  تعلن خطواتها  اأن  املهنيني  الثورة يف جتمع  قيادة  على  لذلك 
لإ�ستالم ال�سلطة و تكتيكاته و اآلياته, من اإ�سرابات  و ع�سيان و �سيطرة على قرى اأو مدن 
بني  ما  تدمج  كثافة جماهريية  موؤقتة عرب  لفرتات  لو  و  تدريجي,  ب�سكل  ومناطق  �سوارع  و 
اآليتي التظاهر والإعت�سام اإن اأمكن. و هي بالطبع الأقدر على تقدير اإذا كان الوقت قد حان 
لإعالن الع�سيان املدين اأم ل. كذلك يجب اأن حتدد بو�سوح اأنها لي�ست يف وارد التفاو�س مع 
قيادة اجلي�س احلالية التي اأعلنت اإنحيازها للنظام و الوقوف �سد ال�سعب, و اأنها يف نف�س 
الوقت منفتحة للتعاون مع ال�سباط الوطنيني الراف�سني لهذه القيادة و نهجها و الراغبني 
املنا�سب جلعل هذا  الطريق  لإختيار  الت�سرف  لهم حرية  تركها  مع  ل�سعبهم,  الإنحياز  يف 

الإنحياز اأمرًا واقعًا , دون تدخل منها يف �سئون املوؤ�س�سة الع�سكرية.
اأ�سبح حراكه وا�سحًا  الذي  الدويل,  الإنتقال يف موقف املجتمع  و من املهم جدًا مالحظة 
نحو تاأييد الإنتقال اإىل و�سع جديد يف ال�سودان, و التغطية الإعالمية تعك�س ذلك. فاليوم 
كان  و  واكبته احلدث,  و  متوا�سل,  ب�سكل  اجلماهريي  احلراك  مبا�سر  اجلزيرة  قناة  بثت 
هو اخلرب الأول يف ن�سرة البي بي �سي. و هذه نقلة نوعية تعني اأن التنظيم الدويل نف�سه و 
رعاته قد ح�سموا اأمرهم و تخلوا عن النظام ب�سكله احلايل, و اأن املحور ال�سعودي لن يدعم 
النظام برتكيبته احلالية, و اأن املجتمع الدويل �سيبداأ العمل اجلاد لإ�سقاط هذا النظام. و 
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لكن هذا بالطبع ل يعني اأن هذا املجتمع الدويل اأ�سبح داعمًا للحراك و قيادته, بل يعني اأنه 
يرغب يف توظيف احلراك مل�سلحته, و هذا اأمر طبيعي. لذلك على قيادة احلراك اأن تعي 
كيفية توظيف موقف املجتمع الدويل مل�سلحة احلراك, و اأن تدرك نقاط التقاطع و التعار�س 
بني م�سلحة ال�سعب ال�سوداين و م�سالح املجتمع الدويل, و اأن تر�سل ر�سائل مطمئنة لهذا 
املجتمع باإلتزامها بالعهود و املواثيق الدولية و �سيا�سة ح�سن اجلوار و الإبتعاد عن املحاور, 
ل  و  ال�سوداين  ال�سعب  مع م�سالح  تتعار�س  ل  اأنها  الدول طاملا  و مراعاتها مل�سالح جميع 

تنتق�س من �سيادته على اأرا�سيه.
اخلال�سة هي اأن ال�سعب ال�سوداين بداأ خطوات عملية يف فر�س اإرادته على النظام, و هذا 
الإنت�سار  ي�ستكمل هذا  اأن  عليه  و  النظام,  ال�سلطة جزئيًا من  اإنتزاع  بداأ يف  قد  اأنه  يعني 
بخطوات لحقة و تكتيكات ت�ستثمر حتول ميزان القوى مل�سلحته دون اإ�ستعجال اأو تباطوؤ, و 
دون ال�سماح لهذه اللحظة الثورية اأن تفلت من يده. و عليه يف م�سريته هذه اأن ي�ست�سحب 
تقاطع م�سالح ال�سعب ال�سوداين و املجتمع الدويل, و اأن يوؤ�س�س خطابًا مقبوًل لهذا املجتمع, 
دون اأن ي�سمح له بفر�س م�ساحله و اإرادته على �سعبنا و اإ�ستباق حراكه و قطع الطريق اأمام 

حتوله الثوري واإنتقاله ال�سل�س اإىل دولة القانون ملرة و اإىل الأبد. 
و يا ديدبان الفجر بان21

فقدان  يف  بداأ  و  اإحت�سار   حالة  يف  فالنظام  اإنت�ساركم   اإ�ستكملوا  و  لإنتفا�ستكم   قوموا  و 
�سلطته تدريجيًا

21 لل�ساعر حمجوب �سريف 
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7 فرب�ير 2019م

جانا هتاف من عند الشارع   
قسمًا قسمًا لن ننهار   

طريق الثورة هدى االحرار 
و الشارع ثآر  

وغضب األمة إتمدد نار22 

ح�سمت جماهري �سعبنا العظيم الأمر و اأبطلت التكهنات و اأ�سقطت رهان النظام على مرور 
الزمن. فمواكب اليوم 7 فرباير 2019 م, اأزالت خماوف احلادبني و اإحباط بع�س املتخوفني 
على احلراك و من تراجعه بحكم الإنهاك و تكتيكات النظام امل�سادة. اأكدت جماهري �سعبنا 
قدراتها  و عززت من  �سنع احلدث,  و  املبادرة  لزمام  اإ�ستالمها  و عززت  لقوتها,  اإدراكها 
تنظيمًا و وعيًا و اإرادة. فمواكب و�سط اخلرطوم املتعددة , كانت اأكرث تنظيمًا, و اأكرب عددًا, 
الأجهزة  دفع  و  اأمامها,  ترتاجع  ال�سغب  مكافحة  �سرطة  جعل  مب�ستوى  اإنت�سارًا,  اأعظم  و 

الأمنية لو�سع املتاري�س لتحمي الق�سر اجلمهوري تخوفًا من �سقوط رمز ال�سلطة. 
اثبت حراك اليوم حقيقة اأن خمزون الثورة اجلماهريي ل ين�سب, و اأن اإت�ساعها اأمر حتمي 
بعد اأن ر�سخت حا�سنتها الإجتماعية, و اأ�سبحت �سعاراتها همًا �سعبيًا جارفًا, و اأكد جمددًا 
اأن اإت�ساع التظاهر و اإحكام تنظيمه, يظل �سالح احلراك الأم�سى الذي ف�سلت ال�سلطة يف 
هزميته برغم اإ�ستخدامها لكل اأدوات القمع و جتاوزها لكل اخلطوط احلمراء. كذلك عزز 
احلراك ر�سوخ مكانة ال�سهداء الأبرار يف نفو�س �سعبنا, و جعلهم اإيقونات تعبئة �سد النظام 

و اأداة لتح�سني الإنتفا�سة �سد كل املرتب�سني. 
املواكب  �سبق هذه  الذي  الرتاكم  اأن  اليوم, هي  بها  التي يجب اخلروج  الرئي�سة  فالقاعدة 
العظيمة, كان تراكمًا �سليمًا و معافى اأتى ثماره, و اأن جتمع املهنيني قد برع يف قيادة هذا 
احلراك و وظفه وفقًا للقدرات املتاحة ب�سكل جيد, و اأنه ربح الرهان على الزمن الذي هو 
�سالح ذو حدين, قد يقود لتطور احلراك و اإت�ساعه يف حال جتذره, اأو قد يقود خلمود جذوة 
احلراك وبدء ال�سعور بالإنهاك و الإ�ستعداد للهزمية اأمام النظام و تكتيكاته.  و املالحظ اأن 

22   لل�ساعر ها�سم �سديق غناء املو�سيقار حممد المني
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اإنت�سار احلراك يف معركة توظيف الوقت, واكبه اإنت�سار بتحجيم اخل�سائر عرب اإت�ساع عدد 
امل�ساركني و اإرتقاء التنظيم, مع الإ�ستفادة من اإ�سطراب النظام الناجت عن جرميته الآثمة 

املتمثلة يف اإغتيال ال�سهيد "اأحمد اخلري"23. 
التنظيم. فاإ�سراب ال�سيادلة  و  التعبئة  اأدوات احلراك دورًا حا�سمًا يف  لتنوع  باحلتم كان 
كقرية  قرى  منها  متعددة  مناطق  يف  التظاهرات  توا�سل  و  للمهنيني,  اجل�سورة  والوقفات 
بالإ�سافة  القربة,  خ�سم  يف  املهيب  اأحمد  ال�سهيد  جثمان  ت�سييع  و  باجلزيرة,  العقدة 

للمظاهرات الليلية امل�ستمرة باأحياء اخلرطوم, اأ�س�ست كلها للنجاح الذي �سهدناه اليوم. 
يف املقلب الخر, جند اأن �سلوك ال�سلطة ي�سكل تراجعًا �سريعًا حتاول اأن تظهره باأنه تراجعًا 
حتدث  حيث  ال�سيا�سي,  خطابها  لتغيري  مبحاولة  اليوم   حراك  اإ�ستبقت  فهي  حم�سوبًا. 
رئي�سها يف اللقاء امل�سنوع مع ال�سحفيني و الذي وزعت فيه الأدوار, بلغة فيها اإقرار بالأزمة 
و هاجم اأحد القوانني املقيدة للحريات, كما حتدث �سحفيو النظام موؤكدين اأهمية احلراك 
و خطورته على النظام, و حاول الرئي�س ق�سر احلراك على م�سائل مطلبية لل�سباب و اأعلن 
الإ�ستجابة  نوع  و  وا�سحًا يف فهم طبيعة احلراك  تاخرًا  يعك�س  املعاجلات, مما  بع�س  عن 
�سرخًا  ال�سعبي  املوؤمتر  يف  ع�سوًا  بو�سفه   اأحمد  ال�سهيد  اإ�ست�سهاد  اأحدث  كذلك  املطلوبة. 
يف بنية ال�سلطة, عرب عنه بيان حزبه بالإن�سحاب من حكومة ولية ك�سال, و موقف مركز 
احلزب املتحدي لقانون جهاز الأمن و املطالب باإنفاذ خمرجات حوار الوثبة. و على �سعف 
الأ�سبوع مبادرة من  �سهد  ال�سلطة. كذلك  يعك�س متايزًا يف موقف قوى  لكنه  املوقف,  هذا 
اأكادمييني و مهنيني من مع�سكر ال�سلطة ت�سعى لتقدمي م�سروع اإنتقال �سيا�سي م�سيطر عليه, 
ذلك  اإىل  اأ�سفنا  فاإذا  التمكني.  مكت�سبات  علي  للمحافظة  اإنتقالية  عدالة  منظومة  تواكبه 
جبهة 2020 التي اأعلن عنها د. غازي العتباين, يت�سح اأن مع�سكر ال�سلطة يف حالة ت�سظي 
م�ستمرة, و اأن الإ�سالميني بعامة يف �سباق حمموم مع احلراك للبحث عن م�ستقبل لهم يف 
اخلارطة ال�سيا�سية القادمة. و هو موقع يرى املوؤمتر ال�سعبي اأنه ل ميكن اأن يتم اإل يف ظل 
النظام اخلالف الذي نظر له د. الرتابي, لذلك يتم�سك بالبقاء يف ال�سلطة رغم اأن القمع و 

التعذيب الذي و�سل حلد القتل باخلاذوق قد و�سل لع�سويته.
مفاد ما تقدم اأن احلراك ي�سري بخطى ثابتة نحو الإنت�سار, فهو يت�سع بعد تباطوؤ مفهوم, و 
هو اأقدر الن على تنويع تكتيكاته, و هو اأعلى تنظيمًا مما �سبق, و هو اأربك ال�سلطة و ما زال 

23 معلم من مدينة الق�سارف ا�ست�سهد حتت لتعزيب الال اإن�ساين 
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يدفعها ملزيد من الإرباك و اأجربها على تغيري خطابها ال�سيا�سي, و هو اأي�سًا جعل ال�سلطة 
و بقية الإ�سالميني يبحثون عن م�سروع �سيا�سي للخال�س بدًل من التم�سك مب�سروع ال�سلطة 
لأن  اليقظة,  و  التب�سر  يعني �سرورة  و هذا  ال�سيا�سي عنه م�ستحياًل.  الدفاع  اأ�سبح  الذي 
وترية التاآمر على احلراك �سوف تت�سع, و حماولت الإلتفاف عليه �ستتزايد, و يف نف�س الوقت 
من املمكن اأن ن�سهد اإنحيازًا �سادقًا من بع�س الإ�سالميني اإليه. لذلك ل بد من احلفاظ على 
متا�سك قوى احلراك, و عدم التفريط يف قيادته احلالية التي اأثبتت جناحها و ح�سافتها 
و ح�سن اإدارتها للمعركة. كذلك ل بد من ت�سديد ال�سغط على ال�سلطة, مبوا�سلة احلراك 
و تطوير اأدواته باإحداث حتولت اأكرث نوعية. فال �سك اأن ما مت اليوم هو حتول نوعي كبري, 
�سلبها  و  ال�سلطة,  على  مواكبه  �سلطة  فر�س  و  املدينة  لو�سط  حاكما  احلراك  اأ�سبح  حيث 
متكنها من املركز مب�ستوى تخوفت معه على رمز �سلطتها و حمته باملتاري�س. و هو اأي�سًا اأكد 
لل�سلطة باأنه تر�سخ و تنظم اأكرث و اأ�سبح مهددًا فعليًا لها, لأنه يف حال اإت�ساع يوؤكد اأنه اأ�سبح 
اأكرث قدرة على الإ�ستفادة من خزانه اجلماهريي, و هذا هو قانون اإنت�سار الثورة الرئي�س, 
الذي يقوم على اإنت�سار ال�سعب املنظم على �سلطته. و من املوؤكد اأن ال�سلطة الن يف حالة 
فزع و رعب, و اأنها �ستلجاأ اإىل تكتيكات جديدة يف حماولة لفر�س م�سروع �سيا�سي يخفف 

عنها ال�سغط, و لكن هذا لن يدفعها للتنازل عن القمع الذي �ستوا�سله حتمًا. 
و اخلال�سة هي اأن احلراك قد فر�س نف�سه بقوة, و عزز مركزه ك�سانع للحدث, و دمر كل 
التكهنات التي توقعت اإنح�ساره و تراجعه, و هزم همهمات الإحباط التي بداأت تنتاب البع�س 
م�ساريع  تقدمي  على  املرتبكة  ال�سلطة  �سيجرب  حتما  هو  و  الآن,  حتى  النظام  �سقوط  لعدم 

�سيا�سية لن ت�سعفها لأن اأوانها قد فات. 
 قوموا لإنتفا�ستكم  و اأ�سغطوا على عدوكم اأكرث فهو يف حالة اإنك�سار  و ازحفوا بجد نحو 

ن�سر موؤزر
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10 فرب�ير 2019م

سلمي لي على البحسو بكل نبض األرض ديه
و سلمي لي على البيابو الحق هدية

و سلمي لي على مهيريات شهيدن نارو حية24

عند الواحدة بعد الظهر متامًا يف يوم 10 فرباير 2019 م بتوقيت الثورة �سارت ام درمان 
مواكب. مل يكن احل�سور و ل التنظيم مفاجئًا و ل الإلتزام بجدول جتمع املهنيني, لأن هذه 
اأن  كان  املفاجئ  لكن  اأهدافه,  لتحقيق  بثقة  ي�سري  نا�سج  �سمات مالزمة حلراك  اأ�سبحت 
يلتحق اأحد اأبناء �سعبنا و هو معاق اجل�سد و معافى الب�سرية, منطلقًا من تظاهرة �سخ�س 
معتقاًل �سمن  املقام  به  لينتهي  متحديًا  ال�سرطة  عربة  اأمام  يقف  و  باملواكب  ليلحق  واحد 

قائمة ال�سرف, و هو الذي خرج مت�سامنًا مع مهرييات الثورة يف �سجن ام درمان.
الر�سالة كانت وا�سحة, اأن هذه الثورة اأ�سبحت طريقة حياة ل فقط طريقة ل�سنع احلياة, 
واأنه اأ�سبح من امل�ستحيل نزعها من قلوب النا�س, فاجلماهري اأ�سبحت اأكرث ثقة بنف�سها و 
بقدرتها على �سنع املعجزات. و ح�سنا فعل جتمع املهنيني حني خ�س�س اليوم للت�سامن مع 
الكنداكات املعتقالت, لفتًا بذلك النظر اإىل و�سعهن, و و�سع املعتقلني ال�سيا�سيني ب�سفة 
ي�سكل  و  العزل,  يت�سدد يف  و  الفجور يف اخل�سومة,  يتمادى يف  النظام  اأن  فاملعلوم  عامة. 
خطرًا على معتقليه ب�سوء تغذيتهم, و اإهمال اإحتياجاتهم العالجية, بل و تعذيب بع�سهم, 
نه�س  الذي  املهنيني  جتمع  عن  معلومات  جلمع  اليائ�س  و  املطول  بالتحقيق  اإنهاكهم  فوق 
�سعبنا  ر�سالة  اأن ت�سل  كان مهمًا  لتلتهم احلريق.  رمادها  تنه�س من  كعنقاء  �سعبه  و�سط 
اإىل الكنداكات يف املعتقل باأنهن ل�سن وحدهن, و اأن ت�سامن ال�سعب معهن فعاًل مي�سي بني 

الطرقات ل ن�ساطًا حقوقيًا فقط, و اأن ثورتهن متوا�سلة حتى �سقوط النظام املحت�سر. 
واكب املوكب يف ام درمان حراك يف بع�س الأحياء بالعا�سمة, و كذلك بالأقاليم و يف قرى 
للحراك حتى  الداعمة  مفاعيله  ينتج  عامًا  همًا  اأ�سبحت  قد  الثورة  اأن  يوؤكد  و هذا  نائية, 
الأمنية  الأجهزة  لت�ستيت جهود  مهم  و هذا  املهنيني,  يعده جتمع  الذي  من خارج اجلدول 
املنهكة. كذلك ظهرت تلقائية احلراك و قدرته على اإنتاج �سعاراته و عمقه اخلالق يف �سوق 

24  لل�ساعر حمجوب �سريف
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ام درمان, حني اإرتفع الهتاف " احلرقو منو   حرقو الكيزان" , يف تذكري باحلدث املاأ�ساوي 
الذي مت يف الفرتة املا�سية, مما جعل بع�س التجار يغلقون حمالتهم و يلتحقون باملوكب. و 
هذا يوؤكد اأن املوكب قد حافظ على اإ�ستمرارية احلراك, و عك�س دقة تنظيمه, و و�سع من 
و جنح يف  نا�سب موقع حتركه  �سعارًا جديدًا  لقامو�سه  اأ�ساف  و  ال�سعبية,  دائرة حا�سنته 

تعبئة قطاع من خزانه الب�سري الكبري. 
اأما من حيث مفاعيل احلراك ب�سكل عام, فمن الوا�سح اأن التململ داخل القوات امل�سلحة, 
قد اإنتقل من م�ستوى الإحتجاج الفردي الذي بداأ علنيًا مع النقيب الرازي, اإىل الإحتجاج 
القوات  اأن  يوؤكد  هذا  و  عقيد.  برتبة  اأحدهم  �سابطًا   19 اإعتقال  اإىل  قاد  املنظم مب�ستوى 
امل�سلحة يف رتبها الو�سيطة و �سغار �سباطها و �سباط �سفها و جنودها, تظل جزءًا اأ�سياًل 
التنظيمية.  ال�سيطرة  اأو حماولت  لها  التي تعر�ست  الأدجلة  من �سعبها مهما كانت درجة 
فهي تتاأثر باحلراك ال�سعبي لوجود هذه الرتب املتو�سطة و �سغار ال�سباط و �سباط ال�سف 
و اجلنود و�سط �سعبهم و عدم اإلتحاقهم بالنظام و نخبته الطفيلية, التي اأحلقت جرنالتهم 
بها و ربطت م�سريهم مب�سريها. وهذا يعني اأن القوات امل�سلحة �سوف تلتحق باحلراك عند 
اإت�ساعه و اإتخاذه خطوات حا�سمة يف �سبيل اإ�سقاط ال�سلطة, عرب �سغط من�سوبيها املذكورين 

على قيادتها للر�سوخ لل�سارع, اأو عرب جتاوز هذه القيادة بالذات.  
كذلك مازال احلراك ينتج م�ساريعًا �سيا�سية و مبادرات, حتاول اللحاق مب�ساره و تاأطريه, 
واإعطاوؤه بعدًا براجميًا من مواقع متباينة, و يف هذا الإطار تاأتي مبادرة جمموعة ال�سالم 
دون  و  البع�س  ينتهجها  التي  الن�سال  اإحتكار  و حماولت  التخوين  بعيدًا عن  و  والإ�سالح. 
م�سادرة حلق هذه املجموعة يف تقدمي مبادرتها, ت�سح الإ�سارة اإىل اأن هذه املبادرة مل تاأخذ 
باإعالن احلرية و التغيري الذي وقعته القوى املعار�سة كاأ�سا�س و اإن تقاطعت معه يف بع�س 
ال�سيا�سية  القوى  و  الأحزاب  فيها  ت�سرك  اإنتقالية بحكومة  اإىل مرحلة  و هي دعت  الأمور, 
اأنها مل تتحدث عن تفكيك دولة املوؤمتر  الكربى دون ت�سمية هذه القوى و الأحزاب, و مبا 
ترى  باأنها  القول  املمكن  من  بو�سوح,  املنهوبة  الأموال  اإ�سرتداد  و  املحا�سبة  ل  و  الوطني 
اإمكانية م�ساركة املوؤمتر الوطني كحزب كبري يف حكومة املرحلة الإنتقالية, و هذا اإن �سح 
يخالف اأهداف الثورة جملة و تف�سياًل. و بالرغم من اأننا ل ن�سكك يف م�سداقية الإ�سالميني 
املغا�سبني الذين �ساهموا فيها و ل جننح اإىل �سخ�سنة الق�سايا, اإل اأن ظهور واجهة اأ�سا�سية 
املبادرة  هذه  توظيف  اإ�ستبعاد  باإمكانية  تب�سر  ل  اهلل,  دفع  كاجلزويل  ال�سيا�سي  لالإ�سالم 
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لتعومي املوؤمتر الوطني بل و اإ�سراكه اأو اإ�سراك من ميثلونه يف احلكومة الإنتقالية, و هزمية 
احلراك و ت�سفيته بعد كل هذه الت�سحيات.

اجليدة  املبادرات  من  باملزيد  تدفع  �سوف  اخلالقة,  دفعه  قوة  و  احلراك  حيوية  عمومًا 
هذه  اأمام  الباب  اإغالق  املحبذ  غري  من  و  امل�ستحيل  من  اأنه  مبا  و  ال�ساحة,  اإىل  ال�سيئة  و 
ايجابية.  اأم  �سلبية  اإذا كانت  التعامل معها وفق معايري وا�سحة حتدد ما  املبادرات, يجب 
و ذلك بتحديد مدى قربها اأو بعدها من اإعالن احلرية و التغيري, و مدى اإلتزامها بتفكيك 
اإلتزامها  دولة املوؤمتر الوطني والإنتقال لدولة كل املواطنني القائمة على املواطنة, و مدى 
مببداأ املحا�سبة و اإ�سرتداد اأموال ال�سودانيني املنهوبة, لياأتي بعد ذلك احلديث عن �سناعها 
و واجهاتها و تقييم مدى جديتهم يف اأن يكونوا جزءًا من احلراك, اأم اأنهم يرغبون يف اأن 

يكونوا حكمًا عليه, اأو اأن يقفوا يف منطقة و�سطى بينه و بني النظام ليلعبوا دور الو�سيط .
ق�سارى القول هو اأن حراك اليوم كان موفقًا و ناجحًا و خالقًا, عزز مفهوم الت�سامن من 
باب الفعل املبا�سر يف ال�سارع, و طور �سعاراته و و�سع من دائرة امل�ساركني فيه بالإ�ستالف 
من خزانه اجلماهريي, و هو جزء من الرتاكم الذي و�سع و �سيو�سع دائرة الإحتجاج املنظم 
داخل القوات امل�سلحة لتالقيه يف اللحظة احلا�سمة لإ�سقاط النظام, و الذي دفع و �سيدفع 
التي يجب دومًا حماكمتها وفقًا لإعالن  ال�سيا�سية  لظهور العديد من املبادرات و امل�ساريع 
بتقدميهم  املجرمني  حما�سبة  و  النظام  تفكيك  مببداأ  التزامها  مدى  و  التغيري  و  احلرية 
ملحاكمات عادلة و اإ�سرتداد اأموال �سعبنا املنهوبة, مع تقدير مدى اإمكانية اإن�سمام اأ�سحاب 
هذه املبادرات و امل�ساريع للحراك, ومدى رغبتهم يف اأن ي�سبحوا حكمًا عليه اأو يلعبوا دور 

الو�سيط بينه وبني النظام.
وفقًا  حاكموها  بل  حراككم   اأنتجها  مببادرات  الريب  تاأخذكم  ل  و  لإنتفا�ستكم   قوموا  و 

لد�ستوركم  و اأم�سوا لن�سركم
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14 فرب�ير 2019م

أنا و إنت حدين سيف سنين و سوا بنعارك  
و بإختياري و بأختيارك  

كم نشارك في المعارك  
ما بنسيبو فرسنا بارك  

و ال بنقيف نستنى في اآلخر نبارك25

اأوفت  و  ال�سوارع بوعدها  الثورة, �سدقت  و  اإ�سرار و ج�سارة مزجت بني احلب  و   يف عزم 
بنذرها فهدرت اجلموع الواثقة توؤكد مطالبها ب�سقوط النظام. مل تكن اجلماهري يف و�سط 
اخلرطوم معزولة, بل �ساندتها اأحياء الثورة بعزم و دراية, و واكبتها الأقاليم يف رفع راية 
التحدي. كانت البداية من مع�سكر نزوح يف دارفور يف حتية وا�سحة و حتقيق ل�سعار اليوم, و 

مل تتخلف بع�س الأرياف و املدن عن تلبية النداء. 
حد  يف  هو  اليوم  حتى  احلراك  اإ�ستمرارية  على  احلفاظ  جمرد  اأن  اإىل  ننوه  اأن  املهم  من 
ذاته اإنت�سار كبري, و اأن النجاح يف تنويع ن�ساطات احلراك خطوة موفقة يف طريق التمهيد 
لالإ�سراب ال�سيا�سي العام و الع�سيان املدين. و لكن يجب مالحظة اأن النظام قد اأ�سبح اأكرث 
ح�سا�سية جتاه التظاهر يف و�سط املدينة. فبعد حالة الرعب التي اأ�سابته قبل اأيام و دفعته 
لو�سع املتاري�س حلماية رمز �سلطته, قرر اإغراق و�سط اخلرطوم باأعداد كثيفة من اأجهزته 
الأمنية قبل تظاهرات اليوم, ووجه قواته باإ�ستخدام اأق�سى درجات العنف من اإطالق مكثف 
للغاز امل�سيل للدموع, و اإعتقال اأعداد كبرية جدًا من املنا�سلني, اأ�سطر لرتحيلهم بالب�سات 
من ميدان اأبوجنزير. كذلك ركز النظام على اإعتقال الكنداكات بكثافة يف حماولة لك�سرهن, 
باإعتبار م�ساهمتهن الكبرية وقدحهن املعلى يف احلراك, و رمبا تكون هذه هديته لهن يف عيد 

احلب.
باملقابل يجب التنويه اإىل اأن احلراك مل ي�سعف كما يظن البع�س, و لكنه مل يكن �سبيهًا مبا 
�سبق من اأيام نتيجة لتو�سع و توح�س حالة القمع يف و�سط املدينة, التي تعك�س خوفًا وا�سحًا 
وحالة من الهلع. ما حدث هو اأن النظام قد جنح يف تفريق املظاهرات يف فرتة اأق�سر من 

لل�ساعر حمجوب �سريف - غناء املو�سيقار حممد عثمان وردي   25
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ال�سابق, برغم اأن عدد املتظاهرين مل يكن قلياًل, و هذا يحتم تطوير تكتيكات املواجهة يف 
املرات القادمة حتى ي�ستمر احلراك لوقت اأطول, مع عدم الإ�سرار على التظاهر يف املركز 
و تكثيف التظاهر يف الأحياء حلني و�سع التكتيكات الالزمة لك�سر الأجهزة الأمنية املرعوبة 
و تقليل من حجم  للتكتيكات  اأكرب  لتنويع  اأ�سا�سًا  اإنت�سار يوم عيد احلب,  املنهكة. يكفي  و 
اأحد  اأن التظاهر يف و�سط العا�سمة له رمزيته و لكنه يبقى  اخل�سائر, بالأخذ يف الإعتبار 

الو�سائل ل كلها. 
و لكن ل بد من التنبه اإىل اأن ن�ساط احلراك يف املدن الإقليمية ما زال بحاجة اىل تطوير 
و تنويع و تنظيم اأكرث. فبالرغم من جناح الوقفات الإحتجاجية و اإلتحاق بع�س املدن التي 
اأن ن�ساط هذه املدن مازال �سبه م�ستقل عن مركز  اإل  تاأخرت عن ركب احلراك ك�سندي, 
احلراك و قيادته, مما يقلل من قدرة املركز على و�سع خطته امل�ستقبلية ب�سكل اأدق. هذا 
حراك  �سبقت  التي  الوقفات  اأهمية  من  ينتق�س  ل  كما  م�ساركتها,  من  ينتق�س  ل  بالطبع 
القطاع  بع�س موظفي  و  دال,  ك�سركة  املوؤثر  القطاع اخلا�س  بع�س موظفي  فدخول  اليوم. 
للتجهيز  املت�سل  التمرين  اإطار  يف  مهمة  نوعية  نقلة  ميثل  اخلرطوم,  كبنك  امل�سريف 

لالإ�سراب ال�سيا�سي العام. 
و اإذا اأ�سفنا لذلك رف�س خليفة ال�سيخ اجلعلي اإ�ستقبال را�س النظام كما تردد مما يوؤ�سر 
لإلتحاق ق�سم موؤثر من ال�سوفية بركب احلراك من مواقع حتدي ال�سلطة, ي�سبح وا�سحًا 

لأي م�ستوى اإ�ستحكمت عزلة النظام و �سقطت هيبته .
على  املوقعة  القوى  عقدته  الذي  ال�سحفي  باملوؤمتر  التنويه  املهم  من  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 
اإعالن احلرية و التغيري, الذي عك�س وحدة قوى املعار�سة و ت�سميمها على موا�سلة م�سرية 
الثورة ومت�سكها باحلراك. كذلك اإهتمام تلك القوى بالإتفاق على تفا�سيل املرحلة الإنتقالية 
يف  ت�ساهم  الطويل,  التغيري  اإجناز  طريق  يف  متقدمة  خطوة  يعد  املهمة,  لهذه  اإجنازها  و 
حماية احلراك وحت�سينه من املبادرات الرامية حلرفه عن م�ساره و ت�سفيته و تعومي النظام 

اأو جزءًا منه. 
يبقى �سروريًا مالحظة اأن  قوى الإنتفا�سة تنحو نحو مزيد من الوحدة و الإلت�ساق بحركة 
تف�سل  املقابل  يف  و  عليها,  ال�سارع  ميليه  مبا  تقبل  و  طموحاتها  لتلبية  ت�سعى  و  اجلماهري 
ال�سلطة ف�ساًل ذريعًا يف الإقرتاب من مزاج ال�سارع اأو تقدمي اأي م�ساريع �سيا�سية مقبولة, و 
تتعمق اأزمتها على مدار ال�ساعة, و ما التدهور يف �سعر �سرف اجلنيه مقابل الدولر اليوم اإل 
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اأحد املوؤ�سرات فقط على تعمق هذه الأزمة. و هذا يعني اأن احلراك بقواه ما زال ميتلك زمام 
املبادرة و ما يزال يف حالة هجوم, يجب احلفاظ عليها و تعزيزها و عدم متكني النظام من 
اإلتقاط اأنفا�سه. و ثقتنا كبرية يف اأن قيادة احلراك مدركة لذلك و عاكفة على و�سع اخلطط 

و التكتيكات الالزمة .
اأن احلراك ما زال ناجحًا و مزلزًل لنظام الراأ�سمالية الطفيلية املعزول,  و اخلال�سة هي 
تنا�سب  ن�ساطات  و  باإن�سمام قوى جديدة, عرب مظلة تكتيكات متنوعة  يت�سع كل يوم  اأنه  و 
اأن متارين الإحماء لالإ�سراب ال�سيا�سي العام و الع�سيان املدين ت�سري ب�سكل  كاًل منها, و 
و بع�س  الإقليمية  املدن  باإ�سراك  يتعلق  الأمور فيما  لإ�ستكمال بع�س  طبيعي برغم حاجتها 
القطاعات, مما يحتم بذل جهد اأكرب حلماية هذه املكت�سبات و  الإ�سافة اإليها, للتقدم بثبات 

يف طريق الن�سر.
و قوموا لإنتفا�ستكم  و عززوا خطاكم بحبكم و ثقتكم يف حراككم  و �سريوا نحو ن�سركم 

املوؤزر

)20(

17 فرب�ير 2019م

النخلة وسط الريح تالوي و تنكفي 
 و األرض في  و البذرة فيها بتختفي  

يا راية لو مليون و مليونين شهيد ماتوا تحتك رفرفي  
و ح ترفرفي و ح ترفرفي و ح ترفرفي26

اإنت�سار اآخر حققه احلراك يف م�سرية بحري اليوم املوافق 17 فرباير 2019م, حيث اإنطلق 
موكب الوفاء لل�سهداء الذي دعت له قيادة احلراك يف الواحدة متامًا بتوقيت الثورة كما هو 
حمدد, بالرغم من احل�سود الأمنية الكبرية. و مل يقت�سر على املركز يف املحطة الو�سطى, 
عززته  و  اأخرى,  اأحياء  و  الدناقلة  و  �سمبات  و  الديوم  بحري  اأحياء  يف  تظاهر  واكبه  بل 
ل�سد  تاكتيك موفق  ام درمان, يف  العبا�سية مبدينة  و  بري مبدينة اخلرطوم  تظاهرات يف 
اإرتقى  بعنف مفرط,  الأمنية  الأجهزة  واجهته  بالطبع  و  املنهكة.  الأمنية  الأجهزة  اأطراف 

26  لل�ساعر حمجوب �سريف
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على اأثره ال�سهيد ابوبكر اإختناقًا بالغاز امل�سيل للدموع, و اأ�سيب اأحد باعة الفواكه اإ�سابة 
ج�سيمة يف عينه. و الوا�سح هو اأن احلراك حافظ على جدوله و اأثبت اأنه رغم القمع لي�س 
يف حال اإنح�سار برغم القمع غري امل�سبوق و جتاوز النظام لكل اخلطوط احلمراء. فاملوؤكد 
اأمامه �سوى  النظام مل يعد  اأن  و  اإلتزمت بربنامج قيادتها و مل تخذلها,  اأن اجلماهري  هو 
الإ�ستعانة بهم تعني  و  الإت�سالت لقمع املتظاهرين.  و  البرتول  تعبئة من�سوبيه يف �سركات 
تلعب  ال�سلطة  اأن  و  اأنهكوا,  قد  احلراك  بدء  منذ  معها  عملوا  من  و  الر�سمية  الأجهزة  اأن 
و هذا  ال�سعبي,  اأمنها  بكادر  املتخمة  ال�سركات  بن�سر من�سوبيها من  القمعية  اأوراقها  باآخر 
اإت�ساع حالة التململ و  يعني الف�سل املوؤكد مع العزلة امل�ستحكمة, و يوؤكد خوف النظام من 

الإحتجاج املنظم لت�سبح حالة مترد معلن و�سط الأجهزة الع�سكرية و الأمنية.
كذلك ل بد من التنويه اإىل اأن الثورة قد اأ�سبحت حالة اإجتماعية را�سخة, و مزاج �سعبي ل 
ميكن جتاوزه اأو تطويعه بوا�سطة العنف. و الدللة على ذلك املوزاييك الوا�سع من ر�سائل 
قوي  ثوري  ما مت من هتاف  و  للحراك,  املواكب  امل�سبوق  الإبداع غري  و  التحدي  و  الرف�س 
و  النظام.  لإ�سقاط  موؤيدًا  كا�سحًا  موقفًا جماهرييًا  عاك�سًا  املريخ  مباراة  املدرجات يف  يف 
طريق  يف  متقدمة  خطوة  نف�سه,  من  واثق  و  متحدي  �سعبي  ملزاج  الثورة  حتول  تاأكيد  بكل 
�سقل اأدوات اإ�سقاط النظام من اإ�سراب �سيا�سي عام و ع�سيان مدين. هذا املزاج العام, 
اإمتد ب�سكل غري م�سبوق ليحرك ال�سودانيني يف املهاجر مب�ستوى مل يعهدوه, و جتلى ذلك يف 
م�سرية وا�سنطن التي فاقت جميع الت�سورات, و يف فعالية م�سرح لندن, و يف الن�ساط املنظم 
لرفع العرائ�س. واكب ذلك, ت�سريح وزير اخلارجية الأمريكي الذي رفع الغطاء عن النظام 

بقوله اأنه ياأمل اأن ي�سمع �سوت ال�سعب ال�سوداين.
لكن برغم الت�سريح اأعاله, ما زالت الدول املنخرطة يف امل�سروع الأمريكي, ت�سعى لتعومي 
درا�ساتها  مراكز  تعبئ  لذلك  و  م�سروعه.  باإنفاذ  ت�سمح  ت�سوية  اإجناز  و  النظام  من  جزء 
لتن�سط يف عمل �سمنارات و ور�س ت�سرك فيها بع�س الوطنيني و الدميقراطيني, لتوؤ�س�س على 
خمرجاتها خطابًا اإعالميًا داعمًا للت�سوية. فهذه املراكز املوجهة, تعمل على اأ�سا�س نظرية 
البنية التي حتفز التوازن, لتنتج توازنًا يخدم م�سروع اجلهات التي اأ�س�ستها, مما يحتم على 
الدميقراطيني التعامل معها بحذر. بالتوازي مع ذلك, توا�سل الأجهزة الأمنية يف ت�سريب 
للت�سوية  قابلة  بنية وعي  لتاأ�سي�س  الإ�سالميني,  اأو م�سنوعة بني  تكون حقيقية  خالفات قد 
البحث  اإجتاه  اأن  توؤكد  و جميعها  اأخرى,  ناحية  من  تهديدية  ر�سائل  لإر�سال  و  ناحية,  من 
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عن خمرج ت�سووي هو الأ�سل, و اأن النظام لي�س لديه اأي م�سروع �سيا�سي للخروج من اأزمته 
اأو معاجلة اأ�سبابها. و ما تاأجيل جل�سة تعديل الد�ستور لل�سماح للب�سري بالرت�سح مرة اأخرى 
اإل دللة موؤكدة على ذلك. لذلك املرجح اأن ن�سهد �سعيًا حممومًا يف الفرتة القادمة لإجناز 

ت�سوية باأي ثمن, و حتركات رمبا اإقليمية اأو دولية يف هذا الإجتاه, معلنة اأو غري معلنة.
املهم هو اأن ي�ستمر احلراك وفق جدوله و يتنوع, و اأن يتم تطوير التكتيكات التي ما زالت 
بحاجة اإىل مزيد من ال�سقل و التجويد, و اأن يعاد تن�سيط املدن الإقليمية مع احلفاظ على 
للحراك  جديدة  قطاعات  اإدخال  يتم  اأن  و  موؤخرًا,  ن�ساطًا  اأكرث  هي  التي  الأرياف  ن�ساط 
كقطاع املوا�سالت الذي بداأ التجمع يف خماطبته, و اأن يحافظ التجمع على ت�سوره ملوكب 
لإعطاء احلراك زخمًا جديدًا,  املوكب  بقيادة  ال�سيا�سيني  القادة  يلتزم  و  القادم  اخلمي�س 
حتى ننتقل اإىل املرحلة القادمة ب�سال�سة, مع �سرورة القراءة املواكبة لتحركات ال�سلطة و 

قوى الثورة امل�سادة و الت�سدي لها ب�سفة فورية.
اأن احلراك مازال منت�سرًا و يف موقع الهجوم, و هو يتحرك بثبات وثقة  و اخلال�سة هي 
نحو اأهدافه, مع اإحتياجه ملعاجلة بع�س الق�سور و تطوير اأدواته و الإنتباه لتكتيكات النظام 

والثورة امل�سادة.
و قوموا لإنتفا�ستكم  و عززوا م�سريكم نحو ن�سر موؤزر

)21(

21 فرب�ير 2019م 

من ما قمنا شفنا الشارع 
قلنا الشارع هو البيعلم 

و حكم الشارع امضى سالح
نبض الشارع هو البيحكمنا 
و هو البيوري طريق الصاح27

زغرودة من اإحدى الكنداكات مبوقف جاك�سون يف الواحدة و ثوان بتوقيت الثورة, كانت هي 

27 د. عز الدين هاليل
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بداية موكب الرحيل يف 2019/2/21 م. مل يكن بالطبع املوكب وحيدًا, حيث حتركت منطقة 
كرمة البلد يف اأق�سى ال�سمال لتكون اأول من اإبتدر مواكب الرحيل, التي اأعادت بورت�سودان 
اأبت  و  اأي�سًاً.  �سنار  اأدخلت  و  للم�ساركة,  الق�سارف  و  املوانئ  عمال  مع  الت�سامن  باب  من 
على  النظام  قوى  متدد  اأن  قررت  و  املعلنة,  باملواكب  تكتفي  اأن  ال�سوداين  ال�سارع  عبقرية 
�سرير بروك�ست. حيث �سدت اأطرافه يف جميع اأحياء اخلرطوم تقريبًا, ففقد ال�سيطرة على 
و�سط البلد. اإنتف�ست اأحياء اخلرطوم و بحري و ام درمان, و كانت بري و �سمبات و احلاج 

يو�سف والعبا�سية و ال�سجرة و احلماداب و غريها يف املوعد متاما.
حققت اجلماهري مببادرتها و تنظيمها لنف�سها و اإن�سباطها و فدائيتها اأكرث مما كان متوقعًا. 
فهي متكنت من هزمية تكتيكات النظام يف و�سط املدينة املتمثلة يف تكثيف الوجود الأمني, 
و ر�س مياه ال�سرف ال�سحي يف ال�سوق العربي, و بدء الإعتقالت قبل اإنطالق املواكب, و 
اأكدت �سيطرتها على و�سط املدينة مب�ستوى اإ�ستدعي ح�سد قوات كبرية لإغالق املداخل التي 
بري  كما حدث يف  الأمنية  لالأجهزة  الت�سدي  كذلك  اأح�سنت  و  للق�سر اجلمهوري.  توؤدي 
التي اأجادت �سنع متاري�سها, و متكنت من ال�سغط بب�سالة على المنيني الذين جتاوزوها و 
اأربكتهم, حتى ت�سادمت �سياراتهم و �سقطت اإحداها يف جدول و وىل كوادر الأمن هاربني و 
هم يف حالة من الرعب. و هذا يوؤكد اأن اجلماهري اإنتقلت من مرحلة ال�سمود و التحدي اإىل 

مرحلة الإنت�سار وحتديد قواعد اللعبة.
كذلك يوؤكد اأن اجلماهري مل تتاأثر باإعتقال قيادات اإعالن احلرية و التغيري ال�سيا�سية من 
ممثلي الأحزاب و منظمات املجتمع املدنى و ممثل جتمع املهنيني قبل موكب و�سط اخلرطوم 
اإلتزام هذه اجلماهري بجدول قيادتها و  مبا�سرة بوا�سطة جهاز الأمن. و هذا موؤ�سر ملدى 
امليداين ب�سورة مده�سة, عززتها خربة  و قيادة عملها  العالية على تنظيم نف�سها  قدرتها 

�سهرين يف ال�سوارع التي ل تخون. 
هذا ال�سمود الإ�سطوري و الإن�سباط و التنظيم الذي اإختربه النظام و تاأكد من اإ�ستحالة 
�سرب  حيث  هزميته,  يكن  مل  اإن  لإ�سعافه  اإ�ستباقية  مبحاولت  للقيام  النظام  دفع  ك�سره, 
"الب�سري"  اأر�سل عبدالرحمن ال�سادق م�ساعد  و  اأخبارًا عن تعديل يف احلكومة و حزبها, 
تتالت  و  لالأدوار,  وا�سح  توزيع  يف  ال�سيا�سيني  املعتقلني  �سراح  اإطالق  ليزعم  كوبر  ل�سجن 
اأ�سوات الإ�سالميني مبختلف اإجتاهاتهم الداعية للحوار, و علت الأ�سوات التي حتتج على 
اأن تطرح ت�سورًا لتفكيك النظام و حما�سبة  الإق�ساء و جترم بع�س �سعارات الثورة, دون 
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املجرمني, يف حماولت فا�سلة جميعها ت�سعى لتعومي النظام.
و مل يتاأخر املجتمع الدويل بالطبع, حيث اأجربه احلراك على ت�سريع خطواته الرامية لتعومي 
يطرح  الأفريقية,  لل�سئون  ترامب  الرئي�س  م�ست�سار  هو   فها  توقعنا.  كما  النظام  من  جزء 
تنازله عن  مقابل  مواجهته  يف  الدولية  اجلنايات  حمكمة  اإجراءات  على "الب�سري" تعليق 
ال�سلطة, بانيًا على ما اأوردته منظمة الأزمات الدولية و منظمة امللياردير مو, و موؤكدًا اأن 
جمل�س الأمن �سيقوم بتبني هذا الإجتاه. و هو اإجتاه بداأ منذ زيارة "الب�سري" لدولة قطر, 
ميثله  وزن  و  ثقل  ذات  تنفيذية  خطوات  اإتخاذ  على  رعاته  اأجرب  احلراك  اإ�ستمرار  لكن  و 
اإنخراط اجلانب الأمريكي فيه علنًا. و هذا امل�سروع فوق اأنه يرمي لتعومي جزء من النظام و 
ل يعنى بتفكيكه, ي�سمح بالإفالت من العقاب و يلغي مبداأ املحا�سبة. و ل �سبيل يف هذه احلالة 
ملقاومته, اإل باإ�ستمرار احلراك و الت�سعيد من وتريته. فاحلراك قد اإمتلك �سارعه الآن, و 
اأجرب خ�سومه على البدء يف الإرتباك و الرتاجع, كما اأجرب املجتمع الدويل على الإنخراط و 
التفاعل و ت�سريع خطواته, و اأجرب الإعالم الدويل على الإ�ستجابة و التغطية, مب�ستوى جعل 
خرب اإعتقال قيادات قوى اإعالن احلرية و التغيري ين�سر يف الوا�سنطون بو�ست بعد �سويعات 

من حدوثه.
وقفات  واكبته  حيث  اليوم,  الوحيدة  الفعالية  يكن  مل  التظاهر  اأن  اإىل  التنويه  املهم  من  و 
اإيجابي  موؤ�سر  هذا  و  ان,  تي  ام  و  زين  الت�سالت  �سركات  منها  �سركات  موظفي  �سملت 
ال�سعبي  بالأمن  العاملني  و  باحلكومة  ال�سلة  ثيقة  و  �سركات  اإىل  حتى  احلراك  لإمتداد 
حتديدًا, لأنه يوؤكد اأن خزان احلراك اجلماهريي يف تو�سع على ح�ساب قاعدة النظام نف�سه. 
فالعاملني بهذه ال�سركات حتت رحمة النظام و �سطوته, و اإداراتهم و ثيقة ال�سلة به, مما 
يجعل خروجهم لوقفات احتجاجية ملمحًا من مالمح التململ داخل ع�سبة النظام نف�سها. 
اإنت�سار حركة اجلماهري و دفع بها اإىل الأمام كما كان  اأن حراك اليوم عزز  من الوا�سح 
خمططًا له, و اأجرب النظام على اإعتقال قيادات اإعالن احلرية و التغيري و اإجبارهم على 
ح�سور اإجتماع ق�سرًا مبباين اجلهاز. و هو يق�سد بذلك التفاو�س من مواقع قوة متوهمة, 
لفر�س روؤيته ال�سيا�سية على قوى ل يعرتف اإبتداءًا �سقه ال�سيا�سي مب�سروعها الذي اأ�سبح 
واقعًا م�سيطرًا على ال�سارع. كذلك اأكد اإنتقال اجلماهري اإىل الإنت�سار على اأفراد الأجهزة 
لفرتة  �سيطرتها  اإ�ستمرار  و  املدينة  و�سط  على  اجلماهري  و�سيطرة  املواجهات,  يف  الأمنية 
رغم الكثافة الأمنية. و اأي�سًا تو�سعت مواعني احلراك على ح�ساب اخلزان الب�سري للنظام, 
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و اأ�سبحت تغطية اأجهزة الإعالم الدولية مواكبة و اإيجابية. 
و اخلال�سة هي اأن احلراك قد عزز اإنت�ساره و تقدم بثبات يف �سبيل اإ�ستكمال هذا الإنت�سار 
وقذف النظام اإىل مزبلة التاريخ. املطلوب هو اإ�ستمرار احلراك يف تنوعه, و الإ�سرار على 
اأهدافه, و عدم القبول بت�سوية تعوم اأي جزء من النظام, و ال�سغط على النظام اأكرث حتى 
احلفاظ  مع  الإن�سباط,  من  مزيدًا  ي�ستلزم  هذا  و  تفكيكه.  بحتمية  الدويل  املجتمع  يقتنع 
لالإ�سراب  الإ�ستعداد  و  امل�ستعدة,  القطاعات  يف  الإ�سرابات  و  والوقفات  التظاهرات  على 

ال�سيا�سي العام والع�سيان املدين يف الوقت املنا�سب, لالإجهاز على هذا النظام املحت�سر.
و  النظام  لتفكيك  الدويل  املجتمع  ي�ستجيب  حتى  �سغوطكم   عززوا  و  لإنتفا�ستكم   قوموا 

يرتاجع عن دعمه لالإفالت من العقاب
)22(

23 فرب�ير 2019م

ماذا يعني اإعالن حالة الطوارئ؟
مل ي�ستنكف الرئي�س املري�س بال�سلطة و املنف�سل عن الواقع و اخلائف من املحا�سبة, عن 
اإعالن حالة الطوارئ, و هو اأمر كان متوقعًا. فبعد ف�سل الرئي�س و حزب حكومته الذي يدعي 
اأنه حزبًا حاكمًا يف اإدارة املعركة ال�سيا�سية, لعدم قدرتهما على قبول الواقع و توازن القوى 
�سيا�سي  م�سروع  اأي  تقدمي  بالتبعية يف  ف�سلهما  و  عليهما,  ال�سارع  كفة  رجح  الذي  اجلديد 

ملعاجلة الو�سع, كان ل بد من الإعرتاف �سمنيًا مبا ل ي�ستطيعان الإعرتاف به علنًا.
فاإعالن حالة الطوارئ يعني اأن ال�سلطة مل ت�ستطع املوا�سلة يف حكم البالد يف ظل الأو�ساع 
الد�ستورية و القانونية الطبيعية, و اأنها يف حاجة لتعليق بع�س القواعد الد�ستورية والقانونية, 
لفر�س اأحكام عرفية اإ�ستثنائية, ت�ساعدها يف فر�س �سلطتها. اأي اأن ال�سلطة برغم �سموليتها 
و�سع  لفر�س  اإحتاجت  و  طبيعية  ب�سورة  الإ�ستبداد  هذا  تكري�س  يف  ف�سلت  واإ�ستبدادها, 
اإ�ستثنائي حتى تتمكن من الإ�ستمرار يف فر�س اإرادة املجموعة احلاكمة على بقية املواطنني. 
وهذا يعني اإقرارًا وا�سحًا باأن النظام مل يعد قادرًا على احلكم بال�سورة التي كان يحكم 
يف  املتمثل  الذاتي  ال�سرط  يقابله  الذي  للثورة,  املو�سوعي  ال�سرط  بتحقق  اإقرار  وهو  بها, 
ال�سارع الثائر املنظم الذي رف�س هذا النظام و يقوده جتمع املهنيني, لتتكامل �سروط الثورة.

كذلك يعترب فر�س حالة الطوارئ اإقرارًا وا�سحًا بف�سل احللول الأمنية التي اإتبعها النظام 
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ملدة �سهرين, و اإعرتافًا بف�سل اأجهزته الأمنية مب�ستوى جعله يحتاج لفر�س حالة الطوارئ, 
لإقحام اجلي�س يف امل�سائل الأمنية بدًل من تركه ملهامه الع�سكرية. و هذا يعني اأن اأجهزة 
الأمن امل�سعورة الر�سمية و غري الر�سمية, قد ف�سلت يف مهمتها و مل ت�ستطع ك�سر احلراك 
اأو على الأقل اإحتوائه. فالإ�ستعانة باجلي�س للقيام بهذه املهام و لو من مواقع الإ�سناد, يعني 
ف�سل  و  ال�سيا�سي  فالعجز  ثانيًا.  اأمنية  و هزمية  الأول,  املقام  �سيا�سية يف  بهزمية  اإعرتافًا 
اأن  باإعتبار  الأمنية  للهزمية  مبا�سرًا  مدخاًل  �سكال  وم�ساندتها,  دعمها  يف  احلكومة  حزب 
احلكومة بالأ�سل لي�ست حكومة لل�سعب بل حكومة ل�سريحة الراأ�سمالية الطفيلية التي ميثلها 
هذا احلزب, و اأجهزتها الأمنية الر�سمية و غري الر�سمية خزانها الب�سري هو هذا احلزب 

بالذات.
لذلك جلاأ الرئي�س املحا�سر من قبل حزبه, و هما حما�سران معًا من قبل ال�سعب, لإعالن 
حالة الطوارئ لإقحام اجلي�س يف حماية �سلطته, متوهمًا اأنه باإقحامه يعود ملن�سته الرئي�سية 
التي اإنطلق منها, و ير�سل ر�سائاًل متعددة اإىل جميع اأعدائه. و لكنه ما درى اأن و�سع اجلي�س 
يف متا�س مبا�سر مع �سارع منتف�س هو مغامرة كبرية, قد تف�سي اإىل حتول التململ داخل 
اجلي�س اإىل مترد منظم و ت�سرع حلظة اإنحيازه لهذا ال�سارع. فلو �سمد ال�سارع لفرتة قادمة 

و اإ�ستمر احلراك, يكون الع�سيان املدين قد اأ�سبح حقيقة واقعة, و حتمًا �سي�سقط النظام.
فاإ�ستمرار احلراك يعني ع�سيانًا مدنيًا مبا�سرًا لقانون الطوارئ, و ف�ساًل تاريخيًا للنظام 
واأجهزة قمعه, الذي �سيتو�سع حتمًا. و �سوف ت�سهد الأيام القادمة تقنينا لكل اجلرائم التي 
اإعتقالت  و  للبيوت  اإقتحام  و  تفتي�س  الآن, من  القانون  الأمن خارج نطاق  اأجهزة  ترتكبها 
ت�سريعًا جلرائم  و رمبا  التظاهر  ت�سددًا يف عقوبات  اأكرث من ذلك. كذلك �سن�سهد  و رمبا 
ف�سلها عمليًا يف  ثبت  للقمع  تو�سعًا يف حالة  كونه  يعدو حالة  ل  لكن جميع ذلك  و  جديدة. 
تقدمي  على  القدرة  وحيد يف غياب  الأمني كحل  للحل  تكري�سًا  و  ك�سره,  و  اإيقاف احلراك 
برنامج �سيا�سي مرحلي ناهيك عن م�سروع متكامل. و يف حال ف�سل هذا التوجه الذي ياأتي 

من باب جتريب املجرب بزيادة الكم فقط, ي�سبح �سقوط النظام اأمرًا حتميًا. 
و  ال�سيا�سي  بالف�سل  النظام  اإقرار  مراحل  من  مرحلة  تبداأ  الطوارئ,  حالة  باإعالن  لذلك 
الأمني مب�ستوى اأجلاأه اإىل حماولة اإقحام اجلي�س لتعزيز حالة القمع, مما يوؤكد بدء مرحلة 
ع�س الأ�سابع التي �ستقود اأحد اأطراف توازن القوى بني ال�سارع و النظام لأن ي�سرخ اأوًل. 

و التاريخ يقول اأن ال�سوارع ل تخون, و اأن ال�سعوب ل تهزم, رمبا ترتاجع لتتقدم و تنت�سر. 
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اأكرب  و هاجموا النظام بقوة لأنه يف النزع  وقوموا لإنتفا�ستكم  و وا�سلوا حراككم بكثافة 
الأخري  و اأزحفوا نحو ن�سر بانت   مالحمه

)23(

23 فرب�ير 2019م

للوليات  ع�سكريني  تعيني حكام  مع  الطوارئ  حالة  اإعالن  اأن  الإعتبار  الأخذ يف  املهم  من 
نائبًا لرئي�س اجلمهورية, يعني و�سع الأ�سا�س املطلوب لإنقالب  اليوم  و تعيني وزير الدفاع 
اأو هروبه, �ستكون ال�سلطة  اإختفاء الرئي�س الآن لأي �سبب من الأ�سباب  الق�سر. ففي حال 
فعليًا يف يد القوات امل�سلحة. اأي اأن اإنقالب الق�سر الآن قد بداأ تنفيذه ب�سكل جزئي باإكتمال 

بنيته التحتية, و من املمكن اأن ي�ستكمل يف اأي حلظة.

)24(

23 فرب�ير 2019م

إذا سديت دروب االرض و اتطمن على أبوابها 
كيف تضمن سماء الخرطوم سماها الماها كضابة28

الطوارئ,  حالة  فر�س  مواجهة  يف  التحدي  قفاز  رفع  ال�سعب  وا�سل  توقعنا,  كما  متامًا 
م,  الثورة يف 2019/2/24  بتوقيت  الواحدة  القمع. يف  دائرة  و�سع من  و  النظام  توح�س  و 
اإنطلقت الزغرودة هذه املرة يف و�سط ام درمان حني كانت ال�سلطة تنتظرها يف جاك�سون, 
و نظمت ام درمان اأكرب موكب ت�سهده العا�سمة موؤخرًا, يف هزمية وا�سحة حلالة الطوارئ 
اإعالنها, حني تدفقت  الوا�سع الذي حظيت به حلظة  للتحدي  و ك�سر مبا�سر لها, موا�سلة 
ذلك  يف  الأ�سد  ن�سيب  ال�ستني  ل�سارع  كان  و  بالهتاف,  اأغرقتها  و  ال�سوارع  اإىل  اجلماهري 
امل�ساء. و كالعادة مل تتاأخر بري عن ميعاد الثورة, فخرجت رافعة �سعاراتها و مزلزلة للنظام 

28   لل�ساعر حممد احل�سن �سامل )حميد(
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برف�س  حالة الطوارئ و هزميتها بع�سيانها ب�سكل مبا�سر, فكان ن�سيبها احل�سار و اإقتحام 
البيوت و الإعتقالت الوا�سعة, يف حماولة لك�سر اإرادتها, قامت بها قوات اأمنية كثيفة جدًا, 
يف  اجلي�س  اإقحام  يف  النظام  لرغبة  تاأكيد  يف  معها,  الع�سكرية  ال�سرطة  م�ساركة  يرجح 
معركته مع ال�سعب مبا�سرة. كذلك توا�سل التحدي يف الكالكلة و ال�سجرة و اأحياء اأخرى يف 
مدينة اخلرطوم, و رددت احللفايا �سدى التحدي يف تناغم مع الأحياء الأخرى, على راأ�سها 
�سمبات الوفية. و اإلتحقت �سنار و مدين بالركاب, موؤكدة م�ساركة الأقاليم يف اإ�سقاط حالة 

الطوارئ و ع�سيانها.
و  رف�سه  و  الطوارئ  قانون  بع�سيان  الآن  بداأت  املدين  الع�سيان  عملية  اأن  هو  املالحظ  و 
اجلبايات  كقوانني  اأخرى  لقوانني  متديده  و  الع�سيان  هذا  تعزيز  هو  املطلوب  و   حتديه, 
املختلفة لإ�سعاف النظام و اإ�ستنزاف موارده املتناق�سة و القابلة للن�سوب, و تعميق اأزمته 
بجزء  دفع  و  الإقت�سادية امل�ستحكمة. كذلك يالحظ اأن خطاب "الب�سري" قد عزز احلراك 
ماأمون  جامعة  طالب  اإلتحاق  كان  ذلك  من  و  بركابه,  للحاق  اجلماهريي  خمزونه  من 
اأنهم يدر�سون يف جامعة حترم  اإىل  اأبناء �سرائح مقتدرة, بالإ�سافة  حميدة و طالبها من 
الن�ساط ال�سيا�سي �سوى للجماعات الداع�سية. لذلك خ�سها النظام بعنف غري م�سبوق, مت 
مب�ساركة اإدارتها التي فتحت اأبواب اجلامعة لقوات الأمن و �سمحت لها ب�سرب الطالب و 
التحر�س بالطالبات يف ح�سور الإدارة ومبباركتها. و الغر�س هو بالطبع ك�سر اإرادة الطالب, 
ي�ستلزم  ملالكها, مما  الأموال احلرام  تدر  املوؤ�س�سة كموؤ�س�سة جتارية بحتة  و احلفاظ على 
اإدارة  و  للنظام  الأخالقي  و  القيمي  ال�سقوط  و هذا  املمار�سة  لهذه  رف�سًا  وا�سعًا  اإحتجاجًا 

اجلامعة, و اإ�ستخدام ما مت كوقود لدعم احلراك وتعزيزه.
و املوؤكد اأي�سًا اأن حالة الطوارئ بداأ بالفعل توظيفها لتو�سيع قمع احلراك, حيث مل يكتف 
النظام باإقحام ال�سرطة الع�سكرية لدعم قواته الأمنية املنهكة, بل تو�سع باإيقاف احلافالت 
والب�سات يف بري, و اإنزال الركاب و اإعتقالهم و تفتي�س هواتفهم ب�سكل وا�سع و غري م�سبوق, 
كذلك مت توظيفها باإطالق يد قوات النظام يف اإقتحام وا�سع للبيوت و التو�سع يف اإعتقالت 
كبرية يف هذه البقعة املنا�سلة. �سحيح اأن هذه املمار�سات كانت موجودة بالفعل, و لكن الآن 

مت �سرعنتها مع التو�سع فيها. 
مفاد ما تقدم هو اأن النظام لي�س لديه �سوى مزيدًا من القمع و العنف املفرط, و اأنه خايل 
الوفا�س من اأي حلول �سيا�سية, و اأنه لذلك يف حالة اإرتباك بعد اأن �سعفت قب�سته الأمنية, 
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ال�سارع  مع  مبا�سر  متا�س  يف  بو�سعه  مغامرًا  القمع,  عملية  يف  اجلي�س  لإقحام  اأجلاأه  مما 
املنتف�س, مما يعزز اإحتمال اإنحياز ال�سرفاء فيه لهذا ال�سارع. و هو ب�سلوكه املتمثل يف اإعالن 
حالة الطوارئ, تقدم باآخر اأوراقه باإيكال مهمة الدفاع عنه للجي�س, و بالتعيينات الع�سكرية 
التي متت, و �سع البنية التحتية لإنقالب الق�سر, و هذا اإقرار وا�سح بالهزمية و ميل توازن 

القوى ل�سالح احلراك و قواه.
يف املقابل عزز احلراك موقعه, و تو�سعت دائرة امل�ساركة امليدانية فيه بعد خطاب الرئي�س, 
الذي اأعلن فيه حالة الطوارئ و و�سع فيه خطة دفاعه الأخرية عن دولة التمكني و مكت�سباتها, 
و ك�سرت حركة اجلماهري حالة الطوارئ و اأكدت ع�سيانها. و هذا الو�سع يتطلب بالتاأكيد 
يقظة م�ساعفة, و اإ�ستعداد لتحول نوعي يف طبيعة احلراك, بتكثيفه و زيادة امل�ساركة فيه 
بعد اأن مت جتاوز حاجز الرهبة من فر�س قانون الطوارئ, كما يجب اخلروج يف كل الأحياء 
ب�سكل متزامن ما اأمكن ذلك حتى ل يتم الإنفراد باأي منطقة كما حدث يف بري اليوم, مع 
�سرورة تو�سيع حالة ع�سيان قانون الطوارئ ن�سبيًا ببدء حتدي قوانني اجلبايات, و اأن يتم 
اإ�سراك القطاعات التي مل ت�سرتك يف احلراك بعد كقطاع املوا�سالت, و يتم تن�سيط م�ساركة 
الأقاليم ب�سكل اأو�سع يف حدود القدرات, مع العودة لالإ�سرابات املتدحرجة و موا�سلة املواقف 

الإحتجاجية, للحفاظ على تنوع اأدوات احلراك. 
اليوم بك�سر حالة الطوارئ, و رف�س  اإنت�سارًا م�سهودًا  اأن احلراك �سجل   و اخلال�سة هي 
و  القوى  بتحول ميزان  الإعرتاف  بدًل من  الرئي�س حلماية نظامه  اإتخذها  التي  الرتتيبات 
الر�سوخ ملتطلبات الواقع ال�سيا�سي, و اأن النظام ف�سل يف حماية حالة طواريه برغم اإقحام 
اجلي�س يف قمع التظاهرات, مما يوؤكد اأنه �سيف�سل يف حماية دولته و مكت�سبات التمكني, و اأنه 
ل ميلك �سوى مزيدًا من التوح�س املحكوم عليه بالف�سل م�سبقًا لأنه من باب جتريب املجرب.

و قوموا لثورتكم  و اإنتزعوا مزيدًا من الإنت�سارات  فن�سركم املوؤزر على الأبواب
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25 فرب�ير 2019م

يا أم ضفائر قودي الرسن 
و أهتفي فليحيى الوطن29

لليوم الثاين على التوايل اأكد �سعبنا عدم �سرعية فر�س حالة الطوارئ من مواقع الرف�س 
اإنتظم موكبه كما كان مقررًا من جاك�سون عندما تكرر اإنطالق  العملي و الع�سيان, حيث 
الثورة خيار  اأن  موؤكدًا  و  متحديًا  و  واثقًا  الهتاف  و عال  25 فرباير 2019م,  الزغرودة يف 
ال�سعب حرية �سالم و عدالة. قيمة هذا النجاح يف تنظيم املوكب, هي تاأكيد متكن احلراك 
من ال�سارع و �سيادته عليه, برغم الإنت�سار الأمني الوا�سع , املعزز بفر�س حالة الطوارئ و 
الأحكام العرفية, التي يعني جمرد ت�سيري املوكب خمالفة لأحكامها و اأوامرها ال�سادرة من 

رئي�س اجلمهورية يف نف�س اليوم.
احلقيقة  يف  هي  وطنية  طوارئ  وجود  باإدعاء  بهتانًا  و  زورًا  املفرو�سة  احلالة  هذه  حتدي 
طوارئ النظام, اإمتد اإىل الكنداكات يف جامعة الحفاد, التي �سطرت طالباتها واحدة من 
اأجرب  العايل,  هتافهن  و  ال�سخم  الطالبات  فموكب  املنظم.  الع�سيان  و  اجل�سارة  ف�سول 
النظام على موا�سلة اإنتهاك حرمات اجلامعات, باإلقاء الغاز امل�سيل للدموع داخل اجلامعة, 
و الإعتداء على الطالبات, الالئي متكن من الت�سدي لأحد عنا�سره الأمنية و اإنقاذ اإحدى 
اأن ال�سعب ي�سري بثقة يف اإجتاه  زميالتهن من براثنه وتلقينه در�سًا لن ين�ساه. و هذا يعني 
فر�س اإرادته على النظام الذي توارى خلف اإعالن حالة الطوارئ و فر�س الأحكام العرفية, 
و هي حتمًا لن ت�سعفه. كذلك مل تتخلف عدد من اأحياء العا�سمة من امل�ساركة كالعادة و كان 
من �سمنها �سمبات و ال�ساحلة واأحياء اأخرى, يف توكيد مهم لتعدد مراكز احلراك بهدف 
اإرهاق الأجهزة الأمنية. و اإحتفظ احلراك بتنوعه, عرب الوقفة العنيدة لأ�ساتذة و عمال و 
حر�س جامعة ماأمون حميدة و اإعالنهم بيان قوي و متحدي, �سمل الدعوة لإ�سراب هو يف 
ذاته ع�سيان حلالة الطوارئ, التي ترمي اإىل هزمية احلراك و قطع الطريق اأمام الإ�سراب 

ال�سيا�سي و الع�سيان املدين.
و كما توقعنا, مل يتاأخر رئي�س النظام يف اإ�سدار اأربعة اأوامر طوارئ, حظر فيها التظاهر 

29  ل�ساعر عبيد عبد النور غناء املو�سيقار عبد الكرمي الكابلي - من اغنبات احلقيبة
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كما كان متوقعًا, و الإنتقا�س من هيبة الدولة و كاأمنا تبقت لها هيبة, و ن�سر �سور من يتوىل 
املنا�سب العامة و اأ�سرهم, كما حظر الن�سر �سمنيًا و قيد الن�ساط ال�سحفي بجمل ف�سفا�سة, 
و جرم الإ�سراب, و اأحلق ذلك باأمور اأخرى كقيود التعامل يف العمالت الأجنبية و الذهب, 
لي�سل اإىل ت�سديد العقوبات على هذه اجلرائم لت�سبح ال�سجن مبا ل يزيد عن ع�سر �سنوات 
و الغرامة التي ل تقل عن خم�سني األف جنيه )اأي خم�سني مليون بالقدمي(. و الوا�سح هو اأن 
اإعالن حالة الطوارئ الآن ي�ستهدف احلراك ل غريه, مما يوؤكد عدم د�ستوريته بل و عدم 

م�سروعيته.
اأتى عن  , لأنه د�ستور منحة  اأي �سرعية  له  لي�س  اإىل د�ستور  اإ�ستند  فاإعالن حالة الطوارئ 
طريق غري دميقراطي, منحته احلركة ال�سعبية و املوؤمتر الوطني ل�سعب ال�سودان, و اإختلت 
م�سروعيته كد�ستور منحة باإنف�سال اجلنوب و ذهاب اأحد املانحني, و اإنفراد املانح الآخر 
ب�سكل  تعديله  ت�ستلزم  التي  و  نيفا�سا  لإتفاق  امل�ستندة  نف�سها  لن�سو�سه  باملخالفة  بتعديله 
م�سرتك, و بالتايل اأ�سبح د�ستورًا لنظام اإ�ستبدادي يتحكم فيه املوؤمتر الوطني, مما اأفقده 
املوؤكدة  دميقراطيته,  عدم  عزز  و  نف�سها  الدميقراطية  غري  املنحة  على  القائمة  طبيعته 
غري  كاملة  الدينية  دولته  الوطني  املوؤمتر  اأعطت  التي  منه,   )5( املادة  بن�س  مو�سوعيًا 
احلقوق  على  يحتوي  الذي  الثاين  الباب  ن�سو�س  يقيد  خا�س  ن�س  اأنه  باإعتبار  منقو�سة, 
لل�سريعة  الإ�ستبدادي  ملفهومه  وفقًا  الت�سريع  يف  احلق  الوطني  املوؤمتر  ويعطي  احلريات,  و 
الإ�سالمية ل�سمال ال�سودان ) ال�سودان احلايل(. و عدم م�سروعية هذا الد�ستور, هي اأ�سا�س 
م�سروعية هذه الثورة التي تنادي باإ�سقاط النظام و تقوي�س د�ستوره, قبل اأن تكون اأ�سا�سًا 
فاقد  الد�ستور  هذا  ملخالفتها  د�ستورية  غري  تعترب  التي  الطوارئ  حالة  ببطالن  للتم�سك 
امل�سروعية نف�سه, ناهيك عن �سدورها من غري ذي �سفة لأنه ي�ستمد �سفته من د�ستور يفتقر 

للم�سروعية ال�سعبية. 
لذلك يجب مناه�سة اأوامر الطوارئ ال�سادرة بك�سرها و ع�سيانها يف ال�سارع عرب التم�سك 
باحلراك و تقويته و العمل على اإ�ستمراره, مع مناه�ستها عرب نزع امل�سروعية عن الد�ستور 

نف�سه ل�سرعنة احلراك, قبل احلديث عن خمالفته لد�ستور هو نف�سه فاقد للم�سروعية. 
و البادي للعيان هو اأن تكتيكات النظام حلماية نف�سه, مل تقت�سر على اإعالن حالة الطوارئ 
فاليوم طالعتنا  ال�سيا�سي.  م�ستوى حزبه  نف�سه على  اإنتاج  اإعادة  اإمتدت ملحاولة  بل  فقط, 
مع  جديدة,  جبهة  بناء  و  اأ�سمه  لتغيري  ي�سعى  احلكومة  حزب  اأن  مبزاعم  ال�سحف  بع�س 
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ت�سريحات من�سوبة لأمني ح�سن عمر30 يدعي فيها اأن الرئي�س مل ي�ساور احلزب يف تعيني 
الولة اأو نائبه, يف حماولة للف�سل بني الرئي�س و احلزب و الإدعاء باأن احلزب لي�س حاكمًا و 
اأن الرئي�س اأ�سبح قوميًا, و يف تناق�س وا�سح مع قوله اإن الرئي�س هو رئي�س احلزب, و تعار�س 

تام مع ت�سريحات »د. في�سل«31 فيما يخ�س تر�سيح "الب�سري" لدورة رئا�سية جديدة. 
على  يقوم  ل  مع حزب احلكومة  ال�سراع  اأن  عمدًا  تتنا�سى  حتمًا,  الفا�سلة  املحاولت  هذه 
الإجتماعي. فال�سراع يف جوهره مع حزب  اأ�سا�سه  و  اأ�سا�س طبيعته  بل على  اأ�سمه  اأ�سا�س 
الراأ�سمالية الطفيلية اأيًا كان اأ�سمه, و مع نظامه و رئي�سه مهما اإدعى حيادية كاذبة, و مع 
اأو البهلوانيات. فاحلراك الذي ت�سكل ثورة, روؤيته  دولة متكينه بغ�س النظر عن امل�سميات 
وا�سحة هي اإجتثاث نظام دولة التمكني و ت�سفية اآثاره و على راأ�سها حزبه و �سرب القوى 
الإجتماعية التي ت�سكل حاماًل له و مظلة للف�ساد. و لن يحول اإختيار اأ�سامي للدلع اأو مناورات 

حياد دون ذلك . 
لذلك يجب الإ�ستمرار يف احلراك و دعم ن�ساطاته املتنوعة, مع الإ�ستمرار يف ع�سيان اأوامر 
الطوارئ ال�سادرة و ك�سرها, بالإ�سافة لنزع امل�سروعية الد�ستورية عن النظام بنزعها عن 
د�ستوره نف�سه, و مقاومة اأي اإجتاه لإعادة النظام اإنتاج نف�سه, و ال�سغط عليه حتى �سقوطه, 

و منعه من تنفيذ اإنقالب الق�سر الذي و�سع بنيته التحتية كم�سد اأخري اأمام ال�سقوط.
و احلراك حقق ن�سرًا جديدًا,  اليوم,  تلقى �سربة جديدة  النظام قد  اأن  و اخلال�سة هي 
جمرد  اأنها  من  اجلميع  ليتاأكد  الطوارئ  حالة  جوهر  عن  لالإف�ساح  النظام  اإ�سطر  حيث 
اأو تعوميه جزئيًا  النظام  اإنتاج  اإل, جتاورها حماولت لإعادة  لي�س  حماولة لك�سر احلراك 
باإنقالب ق�سر يف حال الف�سل. و كل هذه الن�ساطات هي فرفرة مذبوح رمبا تعقبها قريبًا 

فجة املوت ثم ت�سري على النظام �سنن ال�سقوط احلتمية.
وقوموا لثورتكم  و ثبتوا ع�سيانكم  و اأحموا اإنت�ساراتكم و راكموها  فالن�سر املوؤزر يطرق 

اأبوابكم

30   قيادي بحزب املوؤمتر الوطني تقلد عدد من املنا�سب القيادية بالدولة
31   د. في�سل ح�سن اإبراهيم  م�ساعد رئي�س اجلمهورية ونائب الرئي�س ل�سوؤون احلزب )املوؤمتر 

الوطني( 
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28  فرب�ير 2019 م

يا شعبا تسامى يا هذا الهمام  
تشق الدنيا ياما 

و تطلع من زحامها 
زي بدر التمام32

اليوم الثامن و الع�سرين من فرباير 2019 م مل يكن كغريه من الأيام بالرغم من اأن اأيام 
و كان جلربة ق�سب  و �سارت هتافًا,  اإمتالأت �سوارعنا  ثورة. كالعادة  اأ�سبحت  �سعبنا كلها 
ال�سبق من حيث العدد, و لكن �ساركتها املدن الثالث جمد التحدي و اإ�سقاط و ك�سر حالة 
الطوارئ, والثبات على �سقف اإ�سقاط النظام. خرج �سعبنا يف املدن و القرى م�ساندًا ملركزه 
كذلك. فمواكب التحدي �سملت من �سمن مناطق اأخرى, احلاج يو�سف و �سمبات و ال�سعبية و 
العبا�سية والثورة و ودنوباوي, و  تعباأ �سارع ال�ستني هتاف. و اإن�سمت اىل الركب مدين ممثلة 
للمدن الإقليمية و العقدة و غريها من القرى, يف تاأكيد وا�سح اإىل اأن هذه ثورة غري م�سبوقة 

لكل �سعب ال�سودان مبدنه و اأريافه .
اأن  اإتخاذ حالة الطوارئ بعدًا ق�سائيًا, بعد  اأيام, هو  اليوم عما �سبقه من  اإختالف  و لكن 
بداأت حماكم الطوارئ يف نظر البالغات �سد الثوار و اإعطائها للقمع �سمة الأحكام لي�سبح 
العقوبات  تنقل  نوعية  نقلة  هذه  و  مب�سر.  ال�سادات  الطاغية  يقول  كان  كما  بالقانون  كله 
التع�سفية الواردة باأوامر الطوارئ من مرحلة التهديد اإىل مرحلة التنفيذ. لذلك ت�ستدعي 
وعيًا اأكرب لدى اجلماهري, و تكتيكات اأف�سل من القوى القائدة يف جتمع املهنيني ال�سودانيني. 
فهي ت�ستلزم خماطبات م�ستمرة كالتي ظهرت يف بع�س املواكب حول حالة الطوارئ, و يف�سل 
اأن تتم قبل مواكب الأحياء ل�سهولة تاأمينها, و اأن تت�سمن موجهات لتطوير �سبل املواجهة و 
الإن�سحاب لتقليل عدد املعتقلني, مع تعبئة لقطاع املحامني و ت�سكيل هيئات م�ستدامة للدفاع 
عمن يقدمون للمحاكمات و عدم الإكتفاء باملبادرات الذاتية للمحامني, مع الإهتمام بتوفري 

موارد مالية لت�سديد الغرامات .
اأن هزمية حالة الطوارئ تكمن يف حتديها مبوا�سلة احلراك, و اأن  لكن الأهم هو تو�سيح 

32  لل�ساعر حمجوب �سريف - غناء املو�سيقار حممد وردي
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زوالها ي�سرتط �سقوط النظام. اأي اأن املطلوب للتخل�س منها هو اإ�سقاط النظام, و اأن اأي 
تراجع يف مواجهتها يعني هزمية للثورة برغم كل ما مت تقدميه من ت�سحيات. فهي الورقة 
الأخرية يف يد النظام و التي ياأمل من خاللها اأن يبداأ احلراك يف الإنح�سار ثم يندثر. فبعد 
ف�سل احللول الأمنية املجردة و العنف املفرط, زاوج النظام بينها و بني العنف القانوين, حتى 
يعزز حالة الرعب التي ن�سرها, و ي�سرعن قمع احلراك. و عند �سقوط النظام, �سوف يتم 
اإعالن بطالن حالة الطوارئ املفرو�سة و عدم م�سروعيتها مع عدم د�ستوريتها, و بالتبعية 
بطالن جميع ما ترتب عليها من اأحكام و اإطالق �سراح جميع من حوكموا مبوجبها, و هذا 

ما يجب اإفهامه للجماهري.
ال�سرر  تو�سح متامًا م�ستوى  الطوارئ,  اأوامر  تنفيذ  بداية  اأن  اإىل  الإ�سارة  املهم  يبقى من 
اأحد  الأوىل من نوعها قام  بادرة هي  العامة. ففي  النيابة  و  الق�سائية  الهيئة  اأ�ساب  الذي 
اأ�سف يف  اإعتقالهم, و جل�س ق�ساة بكل  وكالء النيابة بتوجيه تهم ميدانية للثوار الذين مت 
حماكم الطوارئ ملحاكمة الثوار, و قبلوا بتحويل الق�ساء الذي يفرت�س اأن يكون م�ستقاًل اإىل 
اأداة لتنفيذ رغبات ال�سلطة التنفيذية و الت�سريعات ال�سادرة منها, املخالفة لد�ستورها فاقد 
امل�سروعية نف�سه. وهذا يو�سح اإىل اأي مدى اأف�سدت دولة التمكني موؤ�س�سات العدالة, و يوؤكد 
�سرورة اإعادة هيكلتها فور �سقوط النظام لت�سريف �سئون العدالة يف املرحلة الإنتقالية, و 
هذه مهمة ل حتتمل التاأجيل. فهذه املوؤ�س�سات التي مت تك�سريها و هدم قيمها و تقاليدها, 
ل ت�سلح للقيام بعملية حما�سبة قانونية و اإدارة حماكم عادلة ملن�سوبي النظام و جمرميه, 

لأنها �سريكة يف اجلرمية.
و يالحظ اأن مواكب اليوم �سبقتها اإنت�سارات اأخرى للحراك, متثلت يف اإت�ساع دائرة الوقفات 
الإحتجاجية, و يف اإجبار ماأمون حميدة للخروج معتذرًا بعد اإغالق جامعته, مدينًا ملا حدث 
اإت�ساعه يف  وناكرًا مل�ساركة الإدارة فيه رغم ثبوت م�ساركتها. كذلك تتبدى قوة احلراك و 
لل�سارع  اإنحيازهم  بو�سوح  يعلن  اليهم-  ن�سبته  �سحت  اإن   - الإ�سالميني  بع�س  من  بيان 
و  اإليه.  البنود  بع�س  اإ�سافة  و  بتعديله  مطالبتهم  مع  التغيري,  و  احلرية  لإعالن  قبولهم  و 
املالحظة الأ�سا�سية هي مطالبتهم باإ�سراك املوؤ�س�سة الع�سكرية يف ال�سلطة الإنتقالية, و هذه 
مطالبة مفخخة. فاملوؤ�س�سة الع�سكرية تعني جرنالت اجلي�س التابعني لعمر الب�سري لأنهم يف 
قيادتها و هم اأ�سحاب اأمرها, و هوؤلء جزء من النظام و يجب اأن يذهبوا معه, و ل �سبيل 
اإىل اإ�سراكهم. ال�سحيح هو القول باإ�سراك املوؤ�س�سة الع�سكرية بعد �سقوط النظام و اإعادة 
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هيكلتها و تنظيمها, على اأن يكون اإ�سراكها بالقيام بدورها الد�ستوري يف حماية البالد و دعم 
�سلطة ال�سعب, مع الت�ساور معها عند تعيني وزير الدفاع, ل باإ�سراكها يف ال�سلطة التنفيذية اأو 

ال�سيادية. فالتجربة اأثبتت اأن اإ�سراكها بهذه ال�سورة يعني ت�سفية الإنتفا�سة. 
حقهم  و  الإنتفا�سة  يف  الإ�سالميني  م�ساركة  عن  احلديث  يحتم  البيان  هذا  مثل  بالطبع  و 
العدو  هو  من  حتديد  هو  ال�سا�س  و  النظام.  �سقوط  بعد  ال�سيا�سي  امل�سرح  يف  التواجد  يف 
لبناء اإ�سرتاتيجية للثورة ال�سودانية. و العدو هو الراأ�سمالية الطفيلية و تنظيمها هو املوؤمتر 
الوطني, و هو ف�سيل من ف�سائل الإ�سالم ال�سيا�سي. غريه من تنظيمات الإ�سالم ال�سيا�سي 
مبا فيها املن�سقة عنه ل تعترب ممثاًل للراأ�سمالية الطفيلية بحكم تركيبتها الطبقية. و بالتايل 
اجلهة الوحيدة التي ل ميكن الت�سالح معها اأو اإ�ستيعابها يف اخلارطة ال�سيا�سية القادمة, هي 
املوؤمتر الوطني وحتديدًا قيادته و مراكز �سنع القرار فيه و ملي�سياته و اأجهزة دولته, التي 
يجب تفكيكها والتخل�س منها. و لكن هذا ل مينع من قبول قواعد املوؤمتر الوطني كاأفراد يف 
احلياة العامة, يف حال  نف�سوا اأيديهم من هذا التنظيم و قبلوا بدولة �سيادة حكم القانون 
ال�سيا�سي جميعها.  الإ�سالم  تيارات  من  املطلوب  الأمر  نف�س  هو  و  املواطنة,  اأ�سا�سها  التي 
فاإن ترباأت هذه التيارات من نظام الراأ�سمالية الطفيلية و اإنخرطت يف عملية اإ�سقاطه , و 
قبلت بدولة دميقراطية تعددية قائمة على حقوق املواطنة, و كفت عن اإدعاء اأن م�سروعها 
اخلارطة  �سمن  قبولها  من  مينع  �سئ  ل  للنقد,  قابل  �سيا�سي  اإجتهاد  باأنه  قبلت  و  مقد�س 
ال�سيا�سية امل�ستقبلية, ليدور ال�سراع الإيدلوجي معها حتت �سقف لالإختالف متفق عليه و 

باآلية دميقراطية. 
هذا جميعه بالطبع دون اإ�سقاط ملبداأ املحا�سبة و دون اإعفاء كل من دعم نظام الراأ�سمالية 
الطفيلية من م�سوؤوليته ال�سيا�سية و الأخالقية. لذلك من املهم حتديد ما املق�سود باملحا�سبة 
بقدر ما  هو مهم حتديد العدو الذي ل ميكن الو�سول لت�سوية معه لأنه ي�سكل العقبة الرئي�سة 

يف وجه تطور املجتمع ال�سوداين, و يف �سبيل جت�سري الهوة بني الإ�سالميني و غريهم اأي�سًا.
القانوين  القمع  يواجه  و هو  اليوم,  اإنت�سارًا جديدًا  اأن احلراك قد �سجل  و اخلال�سة هي 
باخلطاب  الوعي  دائرة  تو�سيع  هو  الواجب  و  املنفلت من عقاله,  املفرط  للعنف  امل�ساحب 
بح�سد  الإهتمام  مع  امل�ستويات,  بكافة  امل�سي�سة  القانونية  للمعركة  الإ�ستعداد  و  املبا�سر, 
اإليه و �سروط هذا  اإ�سالميني منظمني  اإن�سمام  نتائج جناح احلراك و تو�سيح املوقف من 
الإن�سمام, طاملا اأنهم وافقوا على اإعالن احلرية و التغيري. و لكن الأهم هو تطوير تكتيكات 
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حماية احلراك و تو�سيع مواعينه .
و قوموا لثورتكم  و اأهزموا القمع القانوين   و و�سعوا من مواعينكم  لتقطفوا ن�سركم امل�ستحق

)27(

3 مار�س 2019م

يا ظالمًا في الغيب أو حتى بيناتنا  
لو في الحلم و النوم أحذر مالقاتنا  
لو لسه ما ولدوك أحذر وليداتنا  

نحن إنكسار العيب ما بحني هاماتنا33

مل تتاأخر مواكب اإ�ستقالل الق�ساء عن مواعيدها, حيث اإ�ستجابت اأحياء جربة
و �سمبات و الكالكلة و احلاج يو�سف و ود نوباوي و امل�ساملة و القماير واملعمورة و ال�سجرة 
التحدي  و �سريت مواكبها, موؤكدة  للنداء  ال�سحافة   و  املال  بيت  و  و ابوروف  العمدة  وحي 
لفر�س حالة الطوارئ, و معززة للرف�س اجلماهريي لتقنني قمع احلراك. و ل يقلل من قيمة 
هذا التحدي عدم وجود اأعداد كبرية جدا من املتظاهرين اأ�سوة مبواكب �سابقة, اأخذًا يف 
الإعتبار زيادة عدد الأحياء التي اإنخرطت يف احلراك, و ثبات اأحياء  يف امل�ساركة امل�ستمرة 
برغم اأنها حتولت مل�سارح حرب يف ظل تواجد اأمني كثيف ك�سمبات. و اإذا اأخذنا يف الإعتبار 
الثالثاء,  يوم  لإ�سراب  لالإ�ستعداد  الن�ساط  وتركيز  ال�سودانية,  ال�سهادة  اإمتحانات  اأي�سًا  
ي�سبح العدد امل�سارك جيدًا بال �سك. و �سوف يرتكب النظام خطاأ اإ�سرتاتيجيًا اإذا ظن اأن 
ما مت اليوم هو اإنح�سار للحراك, و كذلك يرتكب نف�س اخلطاأ من يقلل من �ساأنه يف املع�سكر 
الآخر اأو يتوهم اأن احلراك قد بداأ يف الرتاجع. فاإت�ساع دائرة الأحياء امل�ساركة يدح�س اأي 
ت�سورات مثل هذه, بالإ�سافة اإىل تنوع اإجراءات التحدي التي �ساحبت مثل هذه املواكب و 

�سبقتها.
اأيام, و التي  اإنتفا�سة جامعة الأحفاد امل�ستمرة منذ  فباملواكبة ملواكب اليوم , كانت هناك 
عربتهم  ترك  و  الطالبات  من  الهروب  على  الأمن  رجال  اإجبار  مبلغ  اجل�سارة  من  بلغت 

33  لل�ساعر حمجوب �سريف غناء املو�سيقار حممد المني
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التات�سر, و هذا التحرك للطالبات �سهد كثافة عددية اأي�سًا كعادته. كذلك اإعت�سم طالب 
جامعة ال�سودان العاملية. و �سبق ذلك املطالبة ال�سريحة لرئي�س النظام بالتنحي من قبل 
الإعالمي الذي �ساحب هذه املطالبة. و كان احلدث  الزخم  املهدي" و  ال�سادق  "الإمام 
الأهم و الأكرب هو جتمع ال�سودانيني يف اأوروبا يف بروك�سل اأمام مبنى الإحتاد الأوروبي. حيث 
كانت تظاهرتهم تظاهرة غري م�سبوقة من حيث العدد و احليوية, تلقت ت�سامنًا وا�سحًا من 

الثوار اجلزائريني, و �سوف يكون لها اأثرها يف موقف هذا الإحتاد بال �سك.
و اجلدير بالإهتمام هو اأن حتدي املحامني حلالة الطوارئ قد اإتخذ �سكاًل عمليًا مبا�سرًا, 
بتكوين غرفة عملياتهم و تنظيم ن�ساطهم و تواجدهم الكثيف يف املحاكم للدفاع عن الثوار 
اإىل  الفردية  املبادرات  من  نوعية  نقلة  هذه  و  الطوارئ,  حماكم  اأمام  للمحاكمة  املقدمني 
العمل اجلماعي املنظم, يف مناه�سة القمع القانوين املنظم. و هو اإحتجاج مكثف �سد هذه 
املحاكم التي حطمت قاعدة اإ�ستقالل الق�ساء, و و�سعت نف�سها يف خدمة اجلهاز التنفيذي, 
مب�سارعتها و حماولة اإف�سال دورها كاأداة لتفعيل حالة الطوارئ و حتويلها اإىل معطى ثابت و 
و�سيلة طوىل لقمع احلراك. و املالحظ اأن هناك الكثري من الثوار نالوا اأحكام الرباءة نتيجة 

لهذه اجلهود املقدرة. 
و ل يفوتنا اأن ن�سجل اأنه بعد اإجتماع رئي�س ق�ساء النظام التابع لل�سلطة التنفيذية بق�ساة 
مظاهرة  بعدها  لتخرج  الثوار,  بع�س  �سد  م�سددة  اأحكام  �سدرت  اليوم,  �سباح  الطوارئ 
و  الطوارئ  حالة  لإ�سقاط  اجلماهري  اإ�ستعداد  يوؤكد  هذا  و  بالأحكام,  منددة  و  متحدية 
الق�ساء,  اإ�ستقالل  يوم  يف  تعبريًا  املواكب  اأكرث  يعترب  ذلك  و  وبق�ساتها,  بها  اإ�ستخفافهم 
خلروجه �سد ق�ساء الطوارئ بالذات و �سد اأحكامه مبا�سرة يف مغالبة وا�سحة لها و عدم 

اإحرتام جدير بالتقدير.
يف املقلب الآخر جند اأن النظام مازال يتخبط يف اإدارة الأزمة بعد اأن ف�سل يف الإدارة بالأزمة. 
فهو من ناحية غارق يف ف�سيحة لقاء مدير جهاز اأمنه  برئي�س املو�ساد و الإجتماع معه بتن�سيق 
م�سري و دعم �سعودي اإماراتي للبحث يف خالفة رئي�س النظام كما ذكر موقع ميدل اي�ست 
فاإن �سح  الداخلية.  اأخرى مثخن بجراح �سراعاته  ناحية  و من  قناة اجلزيرة,  ونقلت  اي 
تقرير القناة باأن "قو�س" قد ح�سر اللقاء دون علم الرئي�س و لتقدمي اأوراقه للمو�ساد كخليفة 
للرئي�س, فهذا يعني اأن ليلة ال�سكاكني الطويلة يف مع�سكر ال�سلطة قد اأ�سبحت واقعًا مي�سي 
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على قدمني, يعززها تعيني املجرم املطلوب للعدالة الدولية اأحمد هارون34 ك�سخ�س فو�ست 
له �سالحيات "الب�سري" لإدارة حزب احلكومة, و هو �سخ�س ل تنق�سه الوقاحة و الرغبة يف 
املواجهات العنيفة التي ل حمالة �سوف تو�سع الفتوق يف هذه املوؤ�س�سة املاأزومة على اأي راتق. و 
لعله من املهم التو�سيح باأن م�سرحية التفوي�س هذه امل�ستهدف بها معار�سي "الب�سري" داخل 
احلزب اأكرث من ال�سعب الذي لن تنطل عليه مثل هذه الألعيب, فهو قد جتاوز مرحلة اأي 
اإ�سالحات و حدد هدفه يف اإ�سقاط النظام. فاملعلوم اأن من يفو�س يحتفظ بال�سلطة الأ�سلية 
ال�سالحيات  �ساحب  هو  "الب�سري" مازال  اأن  اأي  اأراد,  ما  متى  التفوي�س  اإلغاء  ي�ستطيع  و 
بدون  ال�سيا�سية  احلياة  من  الإخراج  و  الت�سفية  واجب  احلزب  رئي�س  هو  يظل  و  الأ�سلي 
تردد اأو خ�سوع حلديث عن دعاوى الإق�ساء.  فالقول بوجود اإق�ساء و اإق�ساء م�ساد ي�سح 
عند الت�ساوي يف املراكز يف ظل دولة للجميع. و لكن حني توجد دولة تخ�س طرف و تق�سي 
الآخرين, املناداة بتفكيكها وحما�سبة من بنوها و اأجرموا يف حق ال�سعب ل يعترب اإق�ساءًا. 
فتفكيك دولة احلزب �سرط اأ�سا�سي لإقامة دولة القانون, و حما�سبة املتمكنني على جرائمهم 
�سرط اآخر من �سروط هذه الدولة املن�سودة يعرف قانونًا بعدم الإفالت من العقاب. لذلك 
اإ�ستقطاب م�ساد,  اإ�ستقطاب و  اأ�سا�س  قبل احلديث عن اإق�ساء واإق�ساء م�ساد قائم على 
يجب احلديث عن اإزالة العقبات العملية التي متنع الإنتقال من دولة احلزب لدولة املواطنة 
و �سيادة حكم القانون. بعد اإقامة هذه الدولة, ل ي�سح اإق�ساء اأي طرف لالآخر حتمًا. اأما 
القول بعدم الإق�ساء مطلقًا, الغر�س منه هو اإ�سقاط مبداأ املحا�سبة و الإبقاء على جوهر 
دولة التمكني, و هو مقولة حق يراد بها باطل. اإذن مرحبًا بعدم الإق�ساء لكل من يرغب يف 
تفكيك دولة التمكني و بناء دولة �سيادة حكم القانون التي ت�سرتط املحا�سبة و املحاكمات 
العادلة, حتى و اإن كان اإ�سالميًا بل و حتى لو كان حزبًا اإ�سالميًا غري املوؤمتر الوطني. و بهذا 
يكون امل�ستثنى من قاعدة الإق�ساء هو تنظيم دولة التمكني و جمرميه, لأن عدم اإق�سائهم و 
تفكيك دولتهم و عدم حما�سبتهم, يعني اإ�ستحالة اإقامة دولة �سيادة حكم القانون من ناحية, 
ال�سماح بالإفالت من  اأن  تاآمرهم عليها لإ�سقاطها م�ستقباًل حتمًا من ناحية ثانية, فوق  و 
العقاب مينع من اإ�سرتداد الأموال املنهوبة, و اإ�سرتدادها �سعار اإقت�سادي و �سيا�سي �سليم .

  يالحظ اأن النظام اإفتعل معركة مع قناة اجلزيرة ب�سبب ن�سرها لإجتماع "قو�س" باملو�ساد, 
و هذا يوؤكد وجود �سراع داخل مع�سكر الإ�سالم �سيا�سي على امل�ستوى الأقليمي اأي�سًا. 

34  قيادي باملومتر الوطنيي مطلوب ملحكمة اجلنايات الدولية كان واليا لولية �سمال كردفان وقد 
اأوكل له الب�سري قيادة حزبة 
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و  الطوارئ  لفر�س حالة  يوؤكد حتديه  مازال  فهو  اأن احلراك بخري,  هو  تقدم  ما  و مفاد    
ير�سخ هزميتها يومًا بعد يوم, و تت�سع دائرة اأحياء املدن الثالث امل�ساركة فيه باإ�سطراد, و 
تتوا�سل فعالياته املتنوعة من م�سريات و اإعت�سامات, و تتفاوت اأعداد امل�ساركني فيه لأ�سباب 
نقالت  التنظيم  حيث  من  قواه  تنتقل  و  اإ�ستمراريته,  و  متا�سكه  من  تنتق�س  ل  مو�سوعية 
تتعزز  و  تزداد عزلتها  و  يوم  بعد  يومًا  اإ�ستحكاما  تزيد  اأزمتها  ال�سلطة  اأن  نوعية. يف حني 

�سراعاتها الداخلية, و هي ت�سري يف طريق ال�سقوط احلتمي ل حمالة.
و قوموا لثورتكم  و كر�سوا حتديكم مبزيد من النقالت النوعية و التنظيم  و ر�سخوا خطاكم 

يف طريق الإنت�سار الكبري الذي لحت ب�سائره

)28(

5 مار�س 2019 م

ماك هوين سهل قيادك  
سيد نفسك و مين أسيادك 35

5 مار�س 2019 م يوم التطور النوعي املتميز يف طريق تراكم اأعلى يف�سي اإىل التحول النوعي 
املاأمول املتمثل يف اإ�سقاط النظام. يوم اأف�سل فيه �سعبنا ترقب ال�سامتني و ربت على قلوب 
امل�سفقني الذين تخوفوا من اإعالن الإ�سراب العام من قبل جتمع املهنيني, و توقعوا األ يحقق 
النجاح املاأمول, و اأن يكون خطوة اإىل الوراء تثبط الهمم. قالها �سعبنا و ب�سوت م�سموع اإن 
ناجح  و اجلزئي  ال�سامل  الإ�سراب بق�سميه  اأن  و  امل�سروعة جميعها فاعلة,  الن�سال  اأدوات 
بعد احل�سور اىل  الإ�سراب  التجمع  اأعلن  املراقبني.  اأذهل جميع  و  التوقعات  فاق  مب�ستوى 
اأماكن العمل, فزاده �سعبنا فوق الكيل ق�سطًا من املودة, حيث خلت ال�سوارع متامًا من املارة 
و  اأبوابها يف اخلرطوم  الرئي�سة  الأ�سواق  اأغلقت  و  بل خلت من احلركة,  رئي�سة  اأماكن  يف 

35 لل�ساعر حمجوب �سريف غناء املو�سيقار حممد عثمان وردي
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ام درمان و بحري, وواكبتها اأ�سواق اأخرى ك�سوق �سعد ق�سرة يف بحري و كذلك �سوق �ستة. 
يو�سف,  واحد يف احلاج  �سارع  و  درمان  ام  الثورة يف  �سارع  و  ال�ستني يف اخلرطوم  ف�سارع 
مار�ست �سمتا كان �سوته عاليًا يف ميزان املعركة. و حتدي الإغالق التام يف الأ�سواق كان له 
معنى كبريًا يف اإعالن اأن اجلميع ملتزم بربنامج جتمع املهنيني حتى و اإن مل يكن مهنيًا, و 
اأن هذا التجمع ر�سخ موقعه كقيادة �سرعية لثورة �سعبنا, الذي حم�سه ثقة ي�ستحقها و �سفة 
التغيري اجلذري, و �سامدًا يف وجه كل  متثيلية مازال يقوم بها بجدارة, متم�سكا مب�سروع 

احللول الت�سووية.
اإعالن  طريق  يف  التجريبية  و  التعبوية  اليوم  عنه  املعلن  الإ�سراب  طبيعة  اإىل  بالنظر  و 
و  للتعبئة  اإ�سراب  موقع  من  نقلته  جناحه  ن�سبة  اأن  جند  العام,  ال�سيا�سي  الإ�سراب 
للتحول  القابلية  مرحلة  بلغ  قد  الن�سايل  الرتاكم  باأن  للنظام  الإنذار  موقع  اإىل  التجريب, 
النوعي احلا�سم. فاحلراك قد اأمتلك اليوم اأحد اأدواته التي �سعى لإمتالكها منذ فرتة عرب 
الإ�سرابات املتدحرجة يف قطاعات بعينها, و هاهو ينجح يف تنفيذ اإ�سراب عام. و طبيعي 
اأن تتفاوت ن�سبة جناح هذا الإ�سراب بني القطاعني العام واخلا�س, كما اأنه من الطبيعي اأن 
تتفاوت من قطاع مهني لآخر. و بالطبع مل يكن مده�سًا اأن يكون احلقل الطبي يف ال�سدارة, 
بحيث ينجح اإ�سراب منت�سبيه يف مدن �سغرية كمدينة احلواتة ب�سرق ال�سودان التي كانت 
ن�سبة الإ�سراب فيها لالأطباء و الكوادر الطبية هي مائة باملائة. كذلك كان الإ�سراب ناجحًا 
اأي�سًا كان  اأجرت متارينها م�سبقًا.  اأخرى  و فئات  ال�سيادلة  و م�سرفة و�سط  بن�سبة كبرية 

اإ�سراب التجار اأكرث من ناجح و موؤثر بحيث تعطلت حركة الأ�سواق ب�سكل �سبه تام. 
و دللة كل ذلك تتعزز بحقيقة اأن هناك مدن �ساركت يف هذه الفعالية كمدين, و مدن اأخرى 
اأبت اإل اأن ت�سارك من مواقع تنويع اأدوات احلراك الن�سالية فنظمت مظاهرات كالق�سارف, 
واآخرون اأ�سروا على تكري�س التنوع فنظموا وقفة اإحتجاجية مثل اأ�ساتذة جامعة اخلرطوم. 
وهذا يعني اأن ال�سعب مبجمله قد اإمتلك اأدواته الن�سالية, و اأ�سبح قادرًا على توظيفها مبرونة 
مده�سة ح�سب معطيات واقعه و قدراته الذاتية يف كل قطاع و موقع, مع اإلتزام �سارم باإجناح 

فعاليات جتمع املهنيني و الإ�سافة اإليها يف وحدة ت�سنع قوة من التنوع. 
و الواجب القيادي الآن يتمثل يف ر�سد القطاعات كافة و ح�ساب ن�سبة تنفيذ الإ�سراب فيها, 
واأخذ معدلت م�ساركات املركز و الأقاليم بل و حتى الأرياف التي مل تتخلف عن امل�ساركة, 
مع حتديد مواطن ال�سعف و درا�سة اأ�سبابها, و و�سع الت�سور لتجاوز ال�سعوبات التي تكتنف 
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اإتخاذ قرار تنفيذه.  هذا النوع من الن�ساط, متهيدًا لنجاح الإ�سراب ال�سيا�سي العام عند 
هذا مع الأخذ يف الإعتبار اأن اإ�سراب اليوم هو اإ�سراب ليوم واحد, لتحديد الفرتة املنا�سبة 
اأخذ  اإهمال  امل�ستدام. كما يجب عدم  العام  ال�سيا�سي  القادم و�سوًل لالإ�سراب  لالإ�سراب 
الع�سيان  خطوات  تنفيذ  يف  التفكري  لبدء  الأ�سواق  يف  العام  الإ�سراب  جناح  من  العرب 
بالتوقف عن �سداد اجلبايات و الر�سوم احلكومية و تطوير هذه الوحدة املده�سة و تعزيزها 

بن�ساطات اأخرى.
و ل يفوتنا التنويه اإىل اأن اإ�سراب اليوم قد �سبقته اأم�س نذر جناح متثلت يف الفعاليات يف 
بري,  يف  الن�ساء  تظاهر  و  املتعددة,  الوقفات  و  الأحفاد  جامعة  و  العاملية  ال�سودان  جامعة 
التعبوية  ال�سوتية  للر�سائل  بالإ�سافة  املناقل,  بريفي  العقدة  كقرية  القرى  بع�س  خروج  و 
غري  فنية  اإبداعات  و  فردية,  �سعبية  مببادرات  الإجتماعي  التوا�سل  و�سائط  عرب  املتنوعة 
ال�سهداء على حوائط  م�سبوقة, �سعرًا وغناءًا وت�سكياًل. و كان لفتًا قيام ثوار بر�سم وجوه 
منازلهم. هذا اجلهد الإبداعي الكبري النا�سئ عن روح الثورة اخلالقة, يعمق جمرى هذه 
الثورة, و ير�سخ وجدانًا ي�ستع�سي على الهزمية, و يوؤ�س�س لبناء م�ستقبل اأف�سل مبني على 

اإبداع خالق و م�ستدام, ينت�سر دائمًا باجلمال على القبح.
يف مقابل كل ذلك, اأظهر النظام حالة عجز كامل حتى هذه اللحظة يف الت�سدي لالإ�سراب 
رغم فر�س حالة الطوارئ و جترمي الإ�سراب. و لكن من املتوقع اأن يقوم باإ�ستهداف بع�س من 
اأ�سربوا غدًا و اأن يقدمهم ملحاكم الطوارئ يف اإطار التخويف و حماولة ك�سر اإرادة الإ�سراب 
م�ستقباًل. لذلك يجب على غرفة عمليات املحامني اأن تكن م�ستعدة للت�سدي لهذا الأمر, كما 
يجب الإ�ستفادة اإعالميًا من جناح الإ�سراب باإعتباره �سربة موجعة جديدة لإعالن حالة 

الطوارئ, وك�سر مبا�سر لإرادة ال�سلطة و اإ�سقاط كامل لهيبتها اأن تبقت لها هيبة.
من ناحية اأخرى, يالحظ تطور اإهتمام ال�سحافة العاملية بالثورة ال�سودانية و تطور تغطيتها 
واإتخاذها منحى اإيجابيًا, مع كثري من التحليالت التي تتوقع اإنهيار النظام و زواله. و هذا 
تطور مهم يف تهيئة الراي العام العاملي ل�سنع حتول يف موقف املجتمع الدويل ي�سمح باإنت�سار 
�سل�س للثورة, و يقلل من الدعم للثورة امل�سادة و من الرغبة يف تعومي جزء من النظام. اأي�سًا 
ل بد من ت�سجيل اإن�سمام ماليزيا ملحكمة اجلنايات الدولية, و اأثر ذلك على حركة جمرمي 
احلركة الإ�سالمية فيها, و مردوده جتاه حجز و اإ�سرتداد اأموال ال�سعب ال�سوداين املنهوبة. 

و اخلال�سة هي اأن الإ�سراب العام املعلن من قبل جتمع املهنيني كان ناجحًا و حقق جميع 
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تكتيكات  اأي  من  وفا�سها  خلو  و  ال�سلطة  اأثبت عجز  و  وزاد,  التجريبية  و  التعبوية  اأهدافه 
م�سادة له برغم زعمها بوجود كتيبة اإ�سرتاتيجية لن تنفعها مع اإ�سراب الأ�سواق و موؤ�س�سات 
ال�سارع لأدوات ن�ساله  اإمتالك  تاأكد  ال�سوارع. حيث  القطاع اخلا�س ب�سكل من�سبط و خلو 
املتنوعة ومتر�سه يف ا�ستخدامها, و ا�ستعداده لالنتقال مل�ستوى اأعلى من املواجهة, ل بد من 

الإعداد له ب�سكل �سليم  دون تباطوؤ اأو اإ�ستعجال.
اأقذفوا مزيدًا من الرعب يف قلوب عدوكم   اأدوات ن�سالكم  و  اأ�سحذوا  و قوموا لثورتكم  و 

ف�سروق �سم�سكم قد اأزف

)29(

7 مار�س 2019م

إنت غالية وهم رخصوك   
إنت سمحة وهم و سخوك  

إنت لينا و حياة أبوك 
نمشي ليك في نيران وشوك  

إنت عارفة و ما بعرفوك  
إنت نورنا و عمدًا طفوك 

إنت روحنا و في النار رموك  
ضحكوا بينا و نصبوا الشروك36

ح�سنًا فعل جتمع املهنيني باأن جعل مواكب اليوم للكنداكات ع�سية يوم املراأة العاملي, اإحتفاءًا 
بن�ساء بالدنا املنا�سالت و تكري�سًا لفهم متقدم لق�سية املراأة بربط حتررها مبجرى الن�سال 
العام, و تاأكيدًا للدور املركزي للمراأة يف ثورة اخلال�س املاثلة �سد الإ�سالم ال�سيا�سي الذي 
اأ�سطهدها و حط من قدرها. و جاءت املواكب مب�ساركة وا�سحة من الكنداكات, حيث �سملت 
جديدة,  اأهازيج  و  بهتافات  الكالكلة  اإبتدرتها  الثالث.  العا�سمة  مدن  من  وا�سعة  مناطق 
مواكبًا  جاء  و  احلزام,  جنوب  معها  اإنتف�س  و  املبادرة  ال�سامدة  بري  �ساحية  و�ساحبتها 
م�سري �سارع ال�ستني الوازن الذي حيته ال�سيارات املارة  بزمامريها, و اأكدت بري األ تراجع 
حتى �سقوط النظام. و مل تتاأخر العا�سمة الوطنية ام درمان ف�سريت امبدة موكبها املنظم 

36  لل�ساعر عبيد عبد النور غناء املو�سيقار عبد الكرمي الكابلي-  من اغنبات احلقيبة
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ناظره  و  العر�سة  �سارع  موكب  و عزز احلراك  لفتات,  على  املعربة  املكتوبة  ال�سعارات  ذو 
الدرو�ساب, يف  و  الثورة,  �سمبات  وم�ست بحري يف مواكبها فكان موكب  املال,  بيت  موكب 
اإ�سرار وا�سح على �سيادة اجلماهري على �سوارعها, و ت�سميم على حتقيق الأهداف املعلنة. 

مواكب اليوم عززت ما اأف�سح عنه اإ�سراب  يوم 5 مار�س من اأن ال�سارع اإمتلك اأدوات ن�ساله 
الإنتقال  قادر على  ال�سارع  اأن هذا  اأو�سحت  و  اإحتجاجية,  وقفات  و  اإ�سراب  و  من تظاهر 
ب�سال�سة من و�سع اإ�سراب اأفرغ ال�سارع متامًا, اإيل و�سع تظاهر ي�سعل ال�سوارع بالهتاف و 
يرفع عاليًا قفاز التحدي. و املالحظ هو اأن التنوع يف اإ�ستخدام الأدوات بالتالزم ل بالتتابع 
فقط, مازال م�ستمرًا. فمواكب اليوم تزامن معها اإعت�سام طالب اجلامعة الوطنية, الذي 
قابلته ال�سلطة بعنف كبري بداأ من اإطالق الغاز امل�سيل للدموع داخل حرم اجلامعة, و اإعتقال 
و�سرب الطالب, و اإمتد اإىل حماولة ده�س الطالب بالتات�سرات. و اجلدير بالت�سجيل هو اأنه 
مل ي�سجل اإ�ستخدام للر�سا�س احلي. كذلك تزامن مع املواكب وقفات اإحتجاجية كوقفات 
وا�سحًا  اإ�سرارًا  يعك�س  التنوع,  على  احلفاظ  هذا  و  العام.  القطاع  يف  العاملني  ال�سيادلة 
على املحافظة على جذوة احلراك حية من ناحية, و من ناحية اأخرى يف�سح عن الطبيعة 
اخلالقة للحراك نف�سه الذي منا ح�سب معطيات كل موقع و منطقة ب�سكل واقعي يطابق ما 
بني العن�سرين الذاتي و املو�سوعي يف قراءة واعية ملا هو ممكن. و احلراك باأدواته املتنوعة, 
�سكل �سربة قا�سية حلالة الطوارئ املعلنة, و اأ�سا�سًا لع�سيان مدين يف طريقه اإىل التمدد و 

الإنت�سار.
و املالحظ اأن مواكب اليوم, �سبقها امل�سرية الراكبة الإحتفالية ال�ساخبة م�ساء اأم�س, و التي 
مت تنظيمها بعد احلكم برباءة ثوار بري, و التي �سكلت حتديًا مبا�سرًا حلالة الطوارئ, حيث 
تخللها دعوة �سريحة اأي�سًا ملواكب اليوم. و اإذا اأخذنا يف الإعتبار اأن دائرة اأحكام الرباءة بداأت 
تت�سع, بل اأن حمكمة الإ�ستئناف األغت اأحكام الإدانة و ال�سجن اليوم, و دون اإهمال للجهد الكبري 
الذي يبذله املحامون ال�سرفاء يف التحالف الدميقراطي للمحامني, ن�ستطيع اأن ن�ستنتج باأن 
حالة الطوارئ مل حتقق اأهدافها املر�سومة لقمع احلراك و حتجيمه و وقفه حتى هذه اللحظة, 

وتوظيف الق�ساء لهذا الغر�س.
و لكن النظام خايل الوفا�س من احللول ال�سيا�سية, يريد اأن يوظف هذه احلالة لغر�س اآخر, 
و هو التفاو�س مع القوى املعار�سة حتت �سيفها, و فر�س خمرجات حوار الوثبة عليها! فرئي�سه 
�سيجتمع اليوم باأحزاب حوار الوثبة لو�سع ت�سور لكيفية عر�س خمرجات احلوار املزعوم على 
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القوى املعار�سة و اإقناعها بها, متنا�سيًا اأن هذه القوى رف�ست امل�ساركة يف ذلك احلوار و رف�ست 
خمرجاته و هي يف حالة دفاع حينها, فكيف بها تقبلها و هي يف موقع الهجوم الآن و م�سروعها 

النقي�س لهذا احلوار و خمرجاته هو م�سروع ال�سارع املنتف�س؟ 
�سلوك النظام هذا يعني اأنه يتوهم باأن حالة الطوارئ �سوف جتعل هذه القوى يف موقع �سعف, 
و هو ل ي�ستطيع اأن يفهم باأن اإ�ستمرار احلراك يعني العك�س متامًا, و يوؤكد اأن حالة الطوارئ 
قد اأ�سعفت النظام بدًل من اأن تقويه. خ�سو�سًا و اأن هذه الإ�ستمرارية و الإ�سرار قد بداأت 
حت�سد بع�س النتائج, مثل حت�سن م�ستوى التغطية الإعالمية عامليًا, و مثل الإدانة التي متت 
اأم�س من املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان يف جنيف, و مثل الت�سامن القوي من منظمة العفو 
الدولية مع املنا�سالت املعتقالت يف �سجون النظام. و بالرغم من اأن النظام قد حاول اليوم 
اإ�ستعرا�س بع�س دللت حالة الطوارئ باإنزاله قليل من قوات اجلي�س يف �ساحنات كبرية يف 
و�سط اخلرطوم, اإل اأنه مل ي�ستطع حتى هذه اللحظة اإقحام اجلي�س يف فر�س حالة الطوارئ 
ب�سكل اأ�سا�سي. و الأيام القادمة �سوف حت�سم مدى قدرته على التم�سك بحالة الطوارئ التي ثبت 
ف�سلها يف حتقيق اأهدافها بحالتها الراهنة, اأم اأنه �سيقوم بتو�سيعها و دفع اجلي�س اإىل خطوط 

املواجهة الأمامية مع ال�سعب. 
و ل يفوتنا اأن ننوه اإىل اأن خزان الثورة مازال يفي�س على ج�سمها القائد و يو�سع مواعينه, وذلك 
باإن�سمام �سباط ال�سرطة املعا�سيني ر�سميًا اإىل جتمع املهنيني, و حلاق الق�ساة املف�سولني بهم 
اليوم. و هذا يوؤكد اأنه يف الوقت الذي ينح�سر فيه الدعم للنظام ب�سكل م�سطرد و تزداد عزلته, 

يت�سع ج�سم قيادة احلراك كميًا و يتعزز من ناحية نوعية .
و اخلال�سة هي اأن احلراك حقق جناحًا اآخر بالإنتقال ال�سل�س من الإ�سراب للتظاهر, و اأن 
قيادته عززت قدراتها, واأن مواكبه اليوم و اإ�سرابه قبل يومني و ف�سل حماكم الطوارئ يف تكري�س 
القمع القانوين بتو�سع دائرة اأحكام الرباءة اأكدت  ف�سل حالة الطوارئ يف حتقيق اأهدافها,  و 
اأن اإ�ستمراره ح�سد دعمًا من ال�سحافة العاملية, و اإدانة للنظام من مفو�سية حقوق الإن�سان و 
ت�سامنًا وا�سحًا من منظمة العفو الدولية. و يف املقابل ف�سل النظام حتى الآن يف حتقيق اأهدافه 
من اإعالن حالة الطوارئ, و وا�سل العجز عن تقدمي اأي م�سروع �سيا�سي للحل مع تفاقم عزلته, 

مما يوؤكد اأن اليد العليا هي للحراك و اأنه قد ح�سر النظام حيث اأراده.
و قوموا لثورتكم  و اأطرقوا على حديدها فهو �ساخن  و �سددوا ح�ساركم لعدوكم فخيبته ماثلة  

و �سقوطه و�سيك
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10 مار�س 2019م

ما طال في بحرك في مي 
و تمرك مفدع بالجريد 
نبنيك أكيد نبنيك  هوا 
نبنيك ايوة سوا سوا 

منو و جديد37

و  ج�سارة  متددت  احلا�سر,  �سياغة  باإعادة  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  يف  بداأت  اخلالقة  الثورة 
نف�ست الغبار عن الفعل اجلماعي  يف �سبيل العدل الإجتماعي و قبل �سعبنا فيها التحدي. 
كان اليوم 10 مار�س 2019م, اإمتدادًا لإمتالك ال�سارع زمام اأمره, فتالقت املواكب لت�سنع 
بيت  موكب  مالقاة  يف  ابوروف  موكب  يتاأخر  مل  قانونها.  و  الطوارئ  حالة  ع�سيان  جناح 
دار  حراك  يتقاع�س  مل  و  ال�سهداء,  موكب  معانقة  عن  البو�ستة  موكب  يتخلف  مل  و  املال, 
هي  كانت  العامة  ال�سمة  الدار.  اأمام  من  الأمة  حزب  قيادات  اإعتقال  فيه  مت  الذي  الأمة 
اإ�ستمرار احلراك  تاأكيد  و  قوية,  ملجابهة  تعر�ست  التي  الطوارئ  ك�سر حالة  على  الإ�سرار 
جتاوزت  قد  اجلماهري  اأن  لفتًا  كان  و  منقو�سة.  غري  كاملة  اأهدافه  حتقيق  على  عزمه  و 
مرحلة ال�سمود اأمام الأجهزة الأمنية القمعية, اإىل مرحلة فر�س اإرادتها عليها, حيث متكن 
ثوار بري من اإجبار قوات الأمن على الهروب املخزي من اأمامهم. و دللة احلدث هي يف 
الرد اجلماهريي البا�سل, على اإقتحام قوات الأمن مليدان بري الدراي�سة اخلايل قبل اأيام و 
حماولة اإ�ستفزاز املواطنني جلرهم اإىل العنف باإعتباره ميدانها الذي من املمكن اأن تنت�سر 
اأمام الثوار, و  اإنهزامًا وا�سحًا  اأنه ف�سيحة كاملة الد�سم, يعك�س  فيه. و هذا ال�سلوك فوق 

حماولة للتعوي�س النف�سي و رفع املعنويات. 
اإ�ستمل  لكن  و  فيها,  املذكور  النوعي  التحول  و  املواكب  على  التحدي  يقت�سر  مل  بالطبع  و 
على اإعت�سامات يف العديد من اجلامعات, حيث وا�سل طالب اجلامعة الوطنية اإعت�سامهم 
و  اجلامعية  الفجر  كلية  اإعت�سمت  كذلك  و  اجلامعي,  داخل احلرم  تظاهرة  رافقته  الذي 
جامعة الريموك. و كانت عدد من اجلامعات قد �سهدت اإعت�سامات يوم اأم�س. و اأبى طالب 
كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا اإل اأن يخرجوا يف تظاهرة. اأي�سًا نفذ طالب جامعة امل�ستقبل 

37   لل�ساعر حممد احل�سن �سامل )حميد(  غناء م�سطفي �سيد اأحمد
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من  تظاهرات  و  النه�سة,  كلية  وقفة مماثلة لطالب  واكبتها  ثورية,  وقفة  مان(  )كمبيوتر 
اأن حركة الطلبة قد زاوجت بني الإعت�سام و التظاهر, و  اإبن �سينا. و الوا�سح هو  جامعة 

عززت تنوع اأدوات احلراك و اأعطته الزخم املطلوب. 
و من مظاهر هزمية حالة الطوارئ كذلك, جناح املحامني الدميقراطيني عرب حتالفهم و 
بجهد كبري و مقدر, يف اإنتزاع اأحكام الرباءة للكثري من الثوار, و يف احل�سول على اأحكام 
اأن ننوه اإىل  اأنه ل يفوتنا  اإل  خمففة لآخرين. و اإن كنا نثمن غاليًا جهد هوؤلء و ن�سالهم, 
الأمنية. و يف  للتوجيهات  املهني و مل ين�ساعوا  اإعت�سموا ب�سمريهم  الق�ساة قد  اأن بع�س 
املقابل هناك ق�ساة مترغوا يف وحل التبعية للجهاز التنفيذي مب�ستوى حرموا فيه الثوار من 
الدين مبحكمة  تاج  القا�سي  ال�سادرة منهم, مثل  الأحكام  ت�سددوا يف  و  الدفاع  حقهم يف 
الإمتداد, و الذي اأ�سبح رائدًا يف ال�سوء حيث مل ي�سبقه قا�س يف تاريخ الق�ساء ال�سوداين 

تزفه اجلماهري بالهتاف امل�سيء. 
فهو  النظام.  تخبط  من  زاد  الآن,  حتى  لأهدافها  حتقيقها  عدم  و  الطوارئ  حالة  تهافت 
حينًا ي�سرب رغبته يف تغيري اإ�سم حزبه, و حينًا اآخر ي�سرب رغبته يف تاأ�سي�س حزب جديد. 
بعدها يطلق �سائعة بوجود مبادرة خليجية فحواها تفوي�س "الب�سري" ل�سلطاته لرئي�س وزراء 
على  يعمل  الوقت  نف�س  يف  و  اإنتقالية,  لفرتة  �سياديًا  رمزًا  هو  يبقى  و  املعار�سة  من  يعني 
اإ�ستكمال اإجراءات الت�ساور لتكوين حكومة رئي�س وزرائه املعني ايال. و يواكب ذلك مبحاولة 
م�سادرة حق التظاهر عرب اإدعاء تنظيمه قانونًا يف الدول املتح�سرة, و ين�سى اأنه �سادره 
اأ�ساًل بقانون الطوارئ. و يدفع بع�س من ينا�سرونه ملحاولة امل�سابهة بني نظامه ال�سمويل 
و النظم الدميقراطية. فيخلطوا عمدًا بني التظاهر ال�سلمي يف دولة �سيادة حكم القانون و 
التظاهر ال�سلمي يف الدول ال�سمولية. يف اإغفال تام اأن يف الدول الدميقراطية هناك د�ستور 
مينع  و  التظاهر  حق  فيها  مبا  احلقوق  جميع  يحمي  و  ال�سعب  من  �سرعيته  ي�ستمد  �سرعي 
م�سادرتها يف, و يف ال�سودان الآن يوجد د�ستور غري �سرعي اأتى على �سبيل املنحة و ل يحمي 
حق التظاهر, و وجود احلقوق فيه �سكلي لأنه من املمكن م�سادرتها مبوجب املادة )5( من 
الد�ستور التي اأبقت على الدولة الدينية كاملة غري منقو�سة. اأي�سًا الإجراءات يف ظل د�ستور 
دولة �سيادة حكم القانون تنظيمية حلماية التظاهرة و اأمن املواطن, و لكن نف�س الإجراءات 
يف ال�سودان ي�سادر عربها حق التظاهر. مثاًل اإخطار الأجهزة الأمنية يف الوليات املتحدة 
الأمريكية اإجراء تنظيمي لي�سمح لل�سرطة باإتخاذ الإجراءات الالزمة للحماية, و لكن عندنا 
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دولة  يف  يحدث  اأن  م�ستحيل  هذا  و  التظاهر  مينع  و  �سيا�سية  لأ�سباب  الأمن  جهاز  يتدخل 
ففي  مثاًل.  الندوات  اإقامة  و  التنظيم  و  التعبري  هو حرية  اآخر  مثال  القانون.  �سيادة حكم 
ال�سودان الأحزاب غري قادرة على اإقامة ندوات حتى داخل دورها و حقها هذا م�سادر  قبل 

اإعالن حالة الطوارئ, و هذا ل ميكن اأن يحدث يف الوليات املتحدة الأمريكية. 
و هذا يعني اأن املقارنة ال�سكلية بني و�سعني خمتلفني جوهريًا خاطئة. لأن هذه املقارنة تقف 
عند املظهر و ل تبحث عن اجلوهر. و املعلوم اأن املظهر قد يتقدم على اجلوهر اأو يتاأخر عنه 
فل�سفيًا. لذلك املقارنة بني اإجراء )املظهر( يتم حتت د�ستور دميقراطي )اجلوهر(, و بني 
اإجراء مطابق )املظهر( يتم حتت د�ستور غري دميقراطي )اجلوهر(, هي مقارنة خاطئة. و 

يف ال�سريعة الإ�سالمية نف�سها ت�سمى قيا�س مع الفارق. 
لذلك لت�سبح دعاية النظام �سحيحة, عليه اأن يثبت اأننا نعي�س يف دولة �سيادة حكم قانون 
اأو  اإ�ستفتاء  اأو  الآن, قائمة على د�ستور مت تقنينه ب�سورة دميقراطية عرب جمعية تاأ�سي�سية 
اإ�ستوفى  يكون  بذلك  و  احلريات,  و  احلقوق  جميع  يحمي  الد�ستور  هذا  اأن  و  معًا,  الأثنني 
دميقراطيته من حيث ال�سكل و امل�سمون, لرتد عليه بعد ذلك ال�سوابط الإجرائية التنظيمية 
التي ي�سمح بها و تن�س عليها القوانني ال�سادرة من برملان منتخب وفقًا له, و ي�سمح بالرقابة 
الق�سائية عليها من ق�ساء م�ستقل, مب�ستوى مينع ال�سلطة التنفيذية من توظيفها مل�سادرة 
�سيادة  دولة  لنموذج  اإ�سقاط  هو  ي�سبح احلديث  ذلك,  بدون  تنظيمه.  دعاوى  احلق حتت 
حكم القانون, على دولة ل �سيادة حكم القانون ال�سمولية, و بهذا يتم دعم تقنني الإ�ستبداد, 

طاملا متت املحافظة على املظهر.
و اخلال�سة هي اأن احلراك حافظ على اإ�ستمراريته و اإمتالك زمام املبادرة و حتدي حالة 
الطوارئ و هزميتها و اإبطال مفعولها, و اأن النظام يف حالة تخبط �ساملة دفعته اإىل فقدان 
اإجرتاح  على  قدرته  بعدم  متناق�سة ت�سي  �سائعات  و  ت�سريبات  يطلق  اأ�سبح  حتى  توازنه 
احللول, و تنبئ عن وجود �سروخ فيه يعك�سها ت�سريح رئي�سه لعدد من �سباط القوات امل�سلحة 

من الرتب الو�سيطة و �سغار ال�سباط. 
و قوموا لثورتكم  و عززوا و حدتكم  و نوعوا اأ�سكال �سغطكم  فالن�سر يطرق اأبوابكم
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)31(

13 مار�س 2019 م

عصينا عصينا و شلنا عصينا  
على الحرية منو بوصينا38

املمار�سة و التجريب ك�سرت حاجز الرتدد و اخلوف من عدم ن�سوج الواقع للدفع باحلراك 
يف  جناحها  برغم  ك�سفت  و  مدين,  بع�سيان  ال�سيا�سي  اإ�سرابه  مزاوجة  و  الأعلى  مل�ستواه 
مترين الع�سيان املدين عن مواطن ال�سعف و الق�سور. فنجاح ع�سيان يوم 2019/3/13م 
الذي كان متوقعًا, ل يجب اأن يحجب عند التقييم التخوف من اإ�ستخدام �سالح الع�سيان 
مب�ستوى جتريبي و مردود عدم اإ�ستمراريته و اإختيار اأن يكون ليوم واحد على هذا ال�سالح 
احليوي واحلا�سم. �سحيح اأن قطاعات وازنة قد �ساركت فيه, و كان اأهمها احلقل الطبي, 
الذي كان لقطاع ال�سيدلة فيه قدحًا معلى, بحيث قدرت ن�سبة تنفيذ الع�سيان فيه مبائة يف 
املائة. و�سحيح كذلك اأن هناك مواقع اإنتاجية و خدمية �ساركت بكفاءة يف جتربة الع�سيان 
كالعاملني ب�سركة دال )�سيقا( و �سركة �سكر كنانة و بع�س البنوك كالبنك ال�سوداين الفرن�سي 
و بنك بيبلو�س و �سركات �سناعية اأخرى و حتى �سركة زين, و لكن هذا ل يجب اأن يحجب 
عدم م�ساركة قطاعات اأخرى اأو �سعف م�ساركتها. و اإن كان من املهم اأن ن�سجل اأن التجربة 
التي ل  العاملية  اأجرب حتى بع�س الأجهزة الإعالمية  اأن جناحها  و  كانت ناجحة بال �سك, 
ت�ساند احلراك اأن تقر بهذا النجاح الذي و�سفته باجلزئي, فيجب علينا اأن نقر باأن م�ساركة 
العاملني بالقطاع العام مازالت دون امل�ستوى, و اأن م�ساركة الأقاليم فيما عدا مدين و ربك 

مل تكن بامل�ستوى املطلوب.
و الوا�سح هو اأن م�ساركة العاملني بالقطاع اخلا�س الذي اأ�سبح هو القطاع املنتج و املقدم 
و  املنتج  العام  القطاع  من  الطفيلية  الراأ�سمالية  حكومة  تخل�س  بعد  الأ�سا�سية  للخدمات 
اأ�سا�سية ت�ستدعي الرتكيز  اأ�سا�سي حتت دعاوى اخل�سخ�سة, هي م�ساركة  اخلدمي ب�سكل 
لإجناح الع�سيان, اإل اأن تكامل الع�سيان مع اإ�ستمراره ي�سرتط اإنخراط العاملني يف القطاع 
اأن  العام فيه, خ�سو�سًا يف القطاعات اخلدمية املوؤثرة املتبقية يف يد الدولة. و هذا يعني 
يواكبه  قائمًا,  مازال  العام  القطاع  العاملني يف  مع  العمل  و�سائل  و  تطوير اخلطاب  واجب 

38   لل�ساعر حمجوب �سريف غناء املو�سيقار حممد المني
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ال�سروري  من  بالطبع  و  الإقليمية.  املدن  يف  احلراك  عنفوان  اإ�ستعادة  عليه  يتفوق  رمبا  و 
اإعت�سامًا  جلعله  الإ�ستعدادات  و  التح�سريات  كافة  اإكتمال  بعد  القادم  الع�سيان  يعلن  اأن 
اأق�سى ما  ال�سالح املجرب, و حتقيق  اإ�سعاف هذا  لتفادي  النظام,  م�ستدامًا حتى �سقوط 

ميكن من نتائج عرب اإجادة توظيفه.
تنويع  قادرًا على  زال  ما  اأنه  و  اأن احلراك بخري,  اليوم, هو  امل�ستفاد من ع�سيان  الدر�س 
الوقفات  اأم�س  �سبقته  اليوم  فن�ساط  باإ�ستمراريته.  التم�سك  و  اإنت�ساراته  ومراكمة  اأدواته 
املتعددة  اجلامعات  وقفات  كذلك  و  اميفارما,  مب�سانع  العاملني  وقفة  ومنها  الإحتجاجية 
يف  الواحد  الرجل  مظاهرة  و  الرباري,  لن�ساء  وهتافات  عفوية  ومظاهرات  امل�ستمرة, 
اأمام حمكمة  بالهتاف  رفع �سوته  الذي  الن�سال جعفر خ�سر  واأيقونة  للمنا�سل  الق�سارف 
من  بب�سالة  الطوارئ  حالة  اإعالن  �سد  الن�سال  توا�سل  كذلك  اإعتقاله.  مت  و  الطوارئ 
نقابة  اأ�سطرت  اأقدام حماكمها, حتى  الأر�س حتت  الذين زلزلوا  املحامني الدميقراطيني 
التزوير لإدعاء اأنها هي من تقوم بالدفاع عن الثوار. و تقدم بع�س املحامني الدميقراطيني 
ب�سحيفة طعن د�ستوري من احلزب ال�سيوعي �سد رئي�س اجلمهورية مطالبني باإعالن عدم 
د�ستورية اإعالن حالة الطوارئ. و عري�سة الطعن متثل عمل �سيا�سي جيد اإذا واكبه ن�ساط 
اإحتكام لد�ستور غري �سرعي ل يحمي احلقوق و  دعائي يوظفه, و لكنها من ناحية قانونية 
احلريات, و ملحكمة تابعة فعليا للجهاز التنفيذي, يف وقت �سعبنا يف ال�سارع لإ�سقاط هذا 
الراجح   ! اإغفاله  تناق�س ل ميكن  �سيا�سي جديد, و يف هذا  بناء نظام  و  بالذات  الد�ستور 
بالطبع هو �سطبها �سكاًل لوجود م�سكالت بها, حيث اأنها مل حتدد وجه ال�سرر املرتتب علي 
ال�سادرة  وتفتي�سها, وتعر�سها لالأوامر  املنازل  وال�سرب ودخول  الطوارئ كالإعتقال  حاله 
من رئي�س الق�ساء و النائب العام دون اإخت�سامهما, و الطعن بعدم د�ستورية اأوامر ت�سكيل 
املحاكم و النيابات و هي لي�ست قوانني حتى ي�سح الطعن بعدم د�ستوريتها, بل يجب الطعن 
بعدم قانونيتها. �سوف تتو�سل املحكمة الد�ستورية امل�سي�سة الأ�سباب اأعاله ل�سطب الطعن, 
لكن هذا ل ينتق�س من قيمته ال�سيا�سية اإن جتاوزنا التناق�س بني الثورة �سد نظام د�ستوري 

و الإحتكام لد�ستوره يف نف�س الوقت.
خانة  يف  مكانه  يراوح  هو  و  الأزمة,  حلل  م�سروع  بال  مازال  فاإنه   , النظام  مقلب  يف  اأما 
املناورات ال�سيا�سية مع بقائه يف عزلة خانقة و حالة دفاع م�ستدامة ت�سعفه كل يوم اأكرث. فهو 
اإ�ستبق تكوين حكومته املزعوم باأنها حكومة كفاءات, مبحاولة بائ�سة من كوادره يف جامعة 
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اخلرطوم ل�سرقة مبادرة اأ�ساتذة اجلامعة الداعمة و املوؤيدة لإعالن احلرية و التغيري, و التي 
وقعها اأكرث من �سبعمائة اأ�ستاذ جامعي, باإ�سم منرب خا�س بهم حاولوا اأن يوهموا ال�سعب باأنه 
و ج�سم املبادرة �سيء واحد. و لكن فحوى ما قدموه ف�سحهم قبل اأن يترباأ منهم اأ�سحاب 
املبادرة يف بيان م�سهود. فاجلهد املقدم منهم هو جمرد �سرح على منت خطاب رئي�س النظام 
الآخري, و جوهره بقاء النظام و اإ�ستمرار التمكني. و جاءت احلكومة اليوم, لتثبت اأنها لي�س 
لديها برنامج �سيا�سي من ناحية, و اأنها لي�ست حكومة كفاءات من ناحية اأخرى, بل حكومة 
لتدوير وزراء احلكومة ال�سابقة مع تقلي�س عددهم. و ل�سنا يف حاجة للقول بحتمية ف�سلها. و 
هي توؤكد فقدان النظام للقدرة على اإقناع الكفاءات لالإن�سمام حلكومته و تر�سخ عزلته, كما 
توؤكد اأن النظام م�سر على م�سروع التمكني و حماية الف�ساد املوؤ�س�سي, يف غياب تام لأي روؤية 
مرحلية ملعاجلة �سيا�سية لزمته ناهيك عن روؤية اإ�سرتاتيجية. و هذا يعني اأن رئي�س النظام 
مازال يحاول تعومي نف�سه واأنه غري راغب يف التنازل عن ال�سلطة, بالرغم من اأنه قد و�سع 
و تعيني  الع�سكريني,  الولة  و تعيني  الطوارئ  باإعالن حالة  الق�سر  التحتية لإنقالب  البنية 
اإنتاج ت�سوية ما,  اأول له. تعزز موقفه و ت�سانده حماولت املجتمع الدويل  قائد جي�سه نائبًا 
عرب قيام اأحد املراكز غري احلكومية الأمريكية بدعوة القوى املعار�سة اإىل اإجتماع يف باري�س 
لإ�ستيعابها يف خمطط الهبوط الناعم. وح�سنًا فعل جتمع املهنيني حني رف�س هذه الدعوة 
للنظام مع املحافظة  يوؤدي لقبول تعومي جزئي  للقيام بعمل تخريبي  التي تهدف  امل�سبوهة 

على جوهره, و خلق �سرخ يف وحدة قوى املعار�سة.
و اخلال�سة هي اأن مترين الع�سيان املدين كان ناجحًا و اأ�ساف وزنا جديدًا لرتاكم يتحرك 
ال�سعف عند  و  الق�سور  اأهمية معاجلة  اإغفال  دون  الكبري,  النوعي  التحول  اإجتاه  بثقة يف 
ال�سالح  هذا  طبيعة  على  واحد  ليوم  الع�سيان  اإعالن  اأثر  بقراءة  الإهتمام  ومع  تقييمه, 
اإ�سقاط  حلني  فيه  لالإ�ستمرار  الظروف  ن�سج  قبل  جمددًا  اإ�ستخدامه  عدم  و  احل�سا�سة, 
النظام. باملقابل �سعف النظام مل يعد بحاجة اإىل �سرح, و حتمية ف�سل حكومته اجلديدة 
القدمية خالية الوفا�س من اأي م�سروع �سيا�سي حلل الأزمة اأو من كفاءات ت�ساعدها يف ذلك, 

اأمر ل تنتطح فيه عنزان.
و قوموا لثورتكم  و اأعملوا لع�سيانكم امل�ستمر القادم  و اإ�سرابكم ال�سيا�سي ال�سامل  فعدوكم 

قد اأعلن اإفال�سه التام  و مل يعد اأمامه اإل ال�سقوط
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14 مار�س 2019 م

قوم اصحى فك الريق هتاف  
يا من تموت بالجوع و قدامك ضفاف39

41 مار�س 2019م هو يوم ال�سوارع التي حتدثت م�سيًا و هتافًا و اأ�سقطت رهانات من توقعوا 
اإنح�سار احلراك و اإنك�سار الثورة. متددت املواكب يف ام درمان, خرجت املدينة القدمية من 
ابوروف و ود البنا و ودنوباوي و بيت املال و تالقت م�سرياتها و ظاهرها ال�سوق, و اإلتحقت 
بها املهند�سني, فكانت ملحمة اأكدت تو�سع احلراك من حيث امل�ساركة و من حيث العدد. و 
تتاأكد هذه ال�سورة اأكرث اإذا اأخذنا يف الإعتبار مواكب اخلرطوم التي �سملت بري ال�سامدة و 
�سارع ال�ستني و جربة و الكالكلة و ال�سجرة و الالماب, و ال�سحافة و اإمتداد الدرجة الثالثة, 
و مواكب بحري التي اإبتدرتها �سمبات حا�سنة جذوة احلراك و واكبتها الدرو�ساب و احلاج 
يو�سف ومتكنت اجلماهري من العودة بتظاهراتها اإىل �سارع املعونة و ك�سرت الطوق الأمني. 
كذلك اإ�ستعادت مدن الأقاليم و اأريافها حراكها, فعادت عطربة لل�سوارع, و وا�سلت مدين 
بعد  ال�سخمة  اجلنينة  مواكب  �سارت  و  بورت�سودان,  تظاهرت  و  الفا�سر  و خرجت  حتديها 
الإعتداء على مع�سكر اردمتا, و خرجت املنا�سري اأي�سًا. و وا�سل قطاع الطالب اإحتجاجاته 
امل�ستمرة و اإنخرطت جامعة اإبن �سينا يف حراك اليوم مبعية كلية البيان. و الالفت للنظر اأن 

طالب ال�سهادة الثانوية خرجوا من اإمتحان ال�سهادة لل�سارع مبا�سرة . 
و يف اإطار تنوع اأدوات احلراك, توا�سلت الوقفات الإحتجاجية, و منها وقفة يف �سارع الدكاترة 
مبدين, و اأخرى يف خ�سم القربة من املعلمني. و كان لفتًا يف حراك اليوم م�ستوى الب�سالة 
غري امل�سبوق لأحدى الكنداكات و هي تعيد البمبان لقوى المن يف حتد مذهل يعيد �سياغة 

توازن القوى يف املواجهة بني اجلماهري و جالدها.
و دللة ذلك هو اأن احلراك يت�سع, و هو يغطي رقعة جغرافية اأكرب و تلتحق بركبه مدن و اأرياف 
و حوا�سر, و ت�ستعيد بع�س املدن �سهمها يف امل�ساركة فيه, و كذلك يت�سع احلراك نوعيًا اأي�سًا 
باإت�ساع دائرة م�ساركة حركة الطلبة بعد عودة طالب ال�سهادة لل�سارع, و م�ساركة مع�سكرات 
النازحني يف اجلنينة و الفا�سر, و متدد الوقفات الإحتجاجية, مما يعني اأن احلراك ي�ستمد 

39  لل�ساعر حمجوب �سريف
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مزيدًا من العنفوان و احليوية من خزانه اجلماهريي, و يتجذر بعمق يف �سارعه ال�سيا�سي. 
و  العا�سمة  يف  املقاومة  و  الأحياء  جلان  تكوين  واجب  اإ�ستكمال  يف  الإ�سراع  يتطلب  هذا  و 
الأقاليم, واإ�ستعادة م�ساهمة بع�س املدن احليوية يف احلراك, و هي مهام قيادية نثق يف اأن 
جتمع املهنيني منتبه لها.  فالتجمع اإتخذ خطوة مهمة يف هذا اليوم الفريد, حني اأعلن عن 
تكوين جلنة عالقات خارجية, تهتم مبخاطبة املجتمع الدويل و ت�سرح مواقفه و م�سروعه, و 
تدافع عن حراكه, يف اإهتمام واعي مبدى تاأثري اخلارج على حراك الداخل, يف عامل اأ�سبح 
الإنعزال فيه اأمرًا م�ستحياًل, بل حتى احلياد مل يعد ممكنًا. و قيادة ببعد نظر كهذا, ل بد 

اأنها متنبهة ملواطن الق�سور يف تدعيم بنية احلراك و هو ع�سب احلياه للتحول املن�سود.
و املالحظ اأن مع�سكر النظام و حكومته التي رف�سها حتى بع�س غالة موؤيديه, مازال يناور 
ال�سيطرة  مواقع  من  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  التواجد  اإمكانية  له  حتفظ  مظلة  عن  ويبحث 
ال�سياق مت  و يف هذا  املحا�سبة.  من  الهروب  و  التمكني  مكت�سبات  على  املحافظة  وبالتبعية 
تداول مبادرة اأ�سيع اأن الطيب م�سطفى40 قد تقدم بها نيابة عن حتالف 2020 م الذي ي�سمل 

اأحزاب لالإ�سالم ال�سيا�سي, لل�سيد ال�سادق املهدي.
وتت�سمن املبادرة مقرتحًا بتاأجيل الإنتخابات ملدة عامني كفرتة اإنتقالية تبداأ بعد اإنتهاء اأجل 
الدورة الرئا�سية احلالية يف عام 2020 م يحكمها جمل�س رئا�سي مكون من خم�سة اأع�ساء 
وزراء  الرئا�سي  املجل�س  مع  بالت�ساور  يختار  والذي  للوزراء  رئي�سًا  الرئا�سي  املجل�س  ويعني 

احلكومة الإنتقالية.
وقال م�سطفى اإن اإختيار املجل�س الرئا�سي من اأحزاب متثل كل القوى ال�سيا�سية يف جانبي 
نزاهتها  ي�سمن  مبا  الإنتخابات  حول  للتوافق  املطلوبة  الثقة  �سيوفر  واملعار�سة  احلكومة 

م�سيفًا اأن املبادرة تبقي على الربملان القومي واملجال�س الت�سريعية الولئية .
و ل�سنا يف حاجة للقول باأن املبادرة املزعومة متعن يف جتاهل احلراك الذي ي�سيغ معادلة 
النظام  لرئي�س  لل�سماح  بو�سوح  ت�سعى  و هي  قواه,  تتجاهل  و  ال�سودان  ال�سيا�سية يف  اليوم 
اإنتخابات  عرب  نالها  التي  احلالية  الرئا�سية  دورته  باإ�ستكمال  الدولية  العدالة  من  الهارب 
مزورة قاطعتها املعار�سة, و ت�سعى كذلك لإيجاد مكان له يف املجل�س الرئا�سي الإنتقايل الذي 

�سوف يكون من اأحزاب متثل القوى ال�سيا�سية مبا فيها تلك التي يف احلكومة و املعار�سة. 
و بالطبع هذه املبادرة ل تف�سح عن الإنتقال من ماذا و اإىل ماذا ؟ و ل تكبد نف�سها م�ساق 

 40
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احلديث عن دولة التمكني و ت�سفيتها, و لي�ست مهمومة باإ�ستعادة اأموال ال�سعب ال�سوداين 
املنهوبة, و لي�س لديها ت�سور حلل الأزمة ال�سيا�سية امل�ستحكمة اأو م�سروع �سيا�سي يخاطب 
لذلك  و  الإ�سالميني.  اإق�ساء  و عدم  ال�سلطة  ب�سكل  ق�سايا اجلماهري. فهي فقط مهمومة 
اإنف�سالهم  و  الواقع  و ذهولهم  عن حقائق  اأفق من �ساغوها,  تف�سح عن مدى �سيق  هي 
عنه, وتعك�س مدى �سياع النظام و حلفاوؤه و ق�سر نظرهم الذي ي�سول لهم حماولة القفز 
قدرتهم  توؤكد عدم  و  املبادرة,  املناورة مبثل هذه  قواه عرب  لتفتيت  ال�سعي  و  فوق احلراك 
على اإ�ستيعاب اأن احلراك الذي اأ�سبح ثقافة �سعبية تتبناها حا�سنة احلراك اجلماهريية, 
قادر على  اأنه  و  البائ�سة منذ زمن طويل,  املحاولت  الإهتمام مبثل هذه  قد جتاوز مرحلة 
اإ�سقاط كافة  التغيري, و على  اإىل قطع م�سار  التي ت�سعى  الت�سووية  هزمية جميع املحاولت 
املوؤامرات مهما كانت طبيعة امل�ساركني فيها. و �سعار حرية �سالم و عدالة, حدد مطلوبات 
التغيري, و حتم تفكيك دولة الإ�ستبداد و بناء دولة ال�سالم و العدالة, التي ت�سرتط حما�سبة 

كل املجرمني الذين لن يجدوا حماية بدعاوى عدم الإق�ساء.
اأرا�س جديدة, و تو�سع من حيث الرقعة و عدد  اإكت�سب  اأن احلراك اليوم  و اخلال�سة هي 
من  متكن  كما  جديدة,  مدن  به  اإلتحقت  و  املدن  بع�س  م�ساركة  اإ�ستعاد  و  فيه,  امل�ساركني 
املحافظة على تنوع اأدواته و اأر�سل ر�سالة وا�سحة ملع�سكر ال�سلطة املهزوم عن متا�سكه و قوة 
اإرادته, و حتدى مع�سكر النظام املتف�سخ الذاهل عن حقائق الواقع, و ال�سائع بني املناورات 

ال�سيا�سية  و الغرق يف اأزمته امل�ستحكمة.
و قوموا لثورتكم  و �سددوا قب�ستكم على النظام الذي فقد توازنه فهو على و�سك ال�سقوط
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17 مار�س 2019م

شبابك تشابك شديد الزحام  
أراهم وراهم غبار الحياة 

و أحبك مالذ و ناسك عزاز  
و أحبك حقيقة و أحبك مجاز41

ال�سابع ع�سر  اأن يجزعوا و ي�سابوا بالرعب, فاليوم  اأنه يحق للنظام و من�سوبيه  ل�سك يف 
و  اأعطت احلراك زخمًا جديدًا  الرتاكم,  اأخرى يف طريق  كان خطوة  مار�س 2019م,  من 
حتوًل  �سهدت  العمل  عن  العاطلني  اخلريجني  فمواكب  نف�سه.  يف  الثقة  من  مزيدًا  اأك�سبته 
م�سهودًا يف طبيعة احلراك. فمن حيث الكم و العدد, الزيادة ل �سبيل للجدال حولها, و من 
حيث التنظيم متكنت مواكب الأحياء من التالقي و تكوين مواكب موحدة وازنة قادرة على 
اإعادة مو�سعة احلراك يف مكان جديد. حيث اإلتقت مواكب اأحياء ام درمان القدمية, و كان 
ثكنة  اإىل  �سمبات  حتويل  من  فرتة  بعد  بحري  ال�سعبية  مبوكب  �سمبات  موكب  اإلتقاء  لفتًا 
ع�سكرية و و�سعها حتت احل�سار. و جاء موكب جربة مهيبًا و مل تتاأخر بري و ل الكالكلة عن 
امل�ساركة. و املالحظة الأ�سا�سية مع اإت�ساع احلراك و التحول املذكور فيه, كانت عدم مبا�سرة 
اأجهزة القمع لدورها املعلوم يف اإ�ستخدام العنف املفرط الذي ظلت متار�سه حتى يوم اأم�س. 
و بالرغم من تواتر ن�سبة هذا الأمر لوجود اأحد اأع�ساء الكونغر�س الأمريكي باخلرطوم, اإل 
اأن تو�سع احلراك منذ اخلمي�س املا�سي و �سموده الأ�سطوري, يبقى هو ال�سبب الأهم لنقل 
الياأ�س و الإحباط اإىل مع�سكر ال�سلطة واأدواتها, و كف اأيديهم و �سد اأطراف قوى بط�سهم. 
فالناظر اإىل حجم املواكب و ح�سن تنظيمها اليوم, يعلم متامًا اأن ذلك هو ال�سبب الرئي�س 

يف متكنها من اإعطاء اأثر اأكرب مزلزل للنظام ومن�سوبيه.
و لعلنا ن�سيب حني ندلل على ذلك بخروج ال�سحفي "ح�سني خوجلي"42 بخطاب يعك�س مدى 
الأزمة و اخلوف الذي ينتاب عنا�سر النظام, و تو�سله الدعاية ال�سيا�سية الدينية التي بارت 

41  لل�ساعر حمجوب �سريف غناء املو�سيقار حممد عثمان وردي
42  قيادي بحزب املوؤمتر الوطني . رئي�س حترير عدد من ال�سحف املوالية لنظام الب�سري. مدير قناة 

تلفزيونية  
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اإخراج احلركة  و  القبلة  اأهل  اإنتاج م�سروع  الواقع لإعادة  جتارتها, يف حماولة مغرتبة عن 
لفظتها  التي  ال�سودانيني  من  الأغلبية  اإىل  ن�سبتها  املميتة, مبحاولة  عزلتها  الإ�سالمية من 
كما تلفظ النواة, وكر�ست عزلتها الإجتماعية من بعد رف�س م�سروعها ال�سيا�سي املحت�سر. 
و الغريب اأن املذكور يدعي باأنه جزء من الأغلبية  ال�سعبية, و يف نف�س الوقت ي�سب طالئع 
ال�سعب ال�سوداين التي مالأت ال�سوارع, و التي حا�سنتها و خزانها الأ�سا�س هي هذه الأغلبية 
التي يحاول اأن يلت�سق بها فرتكله هو و حركته املجرمة و تنادي مبحا�سبتهم عن ثالثني عامًا 

من الإ�ستبداد و الف�ساد وتدمري املجتمع ال�سوداين و متزيق ن�سيجه الإجتماعي.
كذلك تبدو حالة الهلع من حماولة جهاز الأمن البائ�سة لإثارة الإنق�سام و تعميم ال�سك يف 
جتمع املهنيني الذي اأ�سبح بعبعًا يرتاءى لقيادات النظام يف �سحوها و منامها, و ذلك عرب 
توزيع مادة مكتوبة على ل�سان �سخ�س غري معروف و رمبا غري موجود تتحدث عن اإعتقال 
القيادة ال�سرية للتجمع و عن �سيطرة الغوا�سات على ن�ساطه, و تورد فيه اأ�سماء النا�سطني 
و اأدوارهم, و تن�سى اأن هذا احلادب املغبون على م�سلحة احلراك املزعوم كتابته للن�س, 
باأبجديات  التي تعك�س جهاًل  اأن يديل مبثل هذه املعلومات و بهذه ال�سورة الفجة  ل ميكن 
العمل املنظم, و تفتقر حتى ملقت�سيات املروءة و روح العمل امل�سرتك. و هذا ال�سلوك فوق اأنه 
يعك�س حالة الرعب من احلراك, يوؤكد اأن الأجهزة الأمنية عاجزة متامًا عن التاأثري ال�سلبي 
يف احلراك, و اأنها تفتقر للخيال ناهيك عن املعرفة لإبتداع �سبل لتقوي�سه, لذلك تخرج من 
"قو�س" ت�سريحات غريبة ت�سي مب�سئولية الأجهزة الأمنية عن بع�س الأحداث دون اأن يحدد 
ماذا يق�سد بالأجهزة الأمنية حتديدًا و ما هو نوع م�سئوليتها, يف تخبط وا�سح و حرية لها 
مدلولها. اأي�سًا يت�سح الأمر يف حماولة ت�سخيم زيارة اأحد اأع�ساء الكونغر�س الأمريكي, و 
حماولة ت�سوير اأنها زيارة لوفد اأتى دعمًا للنظام, يف حني اأنها زيارة لع�سو مت تنظيمها من 
�سخ�س �سبق اأن نظم زيارات �سبيهة لها, و هي حماولة تاأتي يف اإطار ن�ساط لوبي يحاول دعم 
الناقدة  الإ�سالميني  كتابات  توا�سلت  بنتائج عك�سية. كذلك  تاأتي  و رمبا  املتهالك,  النظام 
وعي  على  احلراك  اأثر  مدى  تعك�س  هي  و  م�سروعهم,  على  احلر�س  مواقع  من  لتجربتهم 

كاتبيها, و مدى ممار�سته عملية كي مبا�سر اأنتجت فرزًا داخل هذا املع�سكر .
و الوا�سح هو اأن احلراك بقدرما يتو�سع و يك�سب مواقع جديدة, يتنا�سب مع تقدمه تراجع 
مع�سكر ال�سلطة و اإنح�ساره و الغرق اأكرث يف اأزمته التي ل فكاك منها. فاحلراك اإكت�سب زخمًا 
اإ�سافيًا باإعالن احلركة ال�سعبية - �سمال بقيادة عبد العزيز احللو التوقيع على اإعالن احلرية 
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والتغيري, و يف نف�س اليوم واكب ذلك ف�سيحة مقاطعة جماهري مدين الثائرة لتكرمي رئي�س 
الوزراء ايال, مب�ستوى عك�س مدى اإ�ستحكام عزلة النظام, و مدى عزوف حركة اجلماهري 
عن فعالياته. كذلك اأ�سبح قبول منا�سب الوزارة �سبة يف جبني من يقبلها و هزمية و عار 
لأ�سرته, ورف�س املن�سب الوزاري مدعاة لالإحتفاء و الإعتزاز و الفخر. و ما مت تبادله يف 
و�سائط التوا�سل الإجتماعي يوؤكد ذلك بكل و�سوح. و هذا يعني اأن الأمر مل يعد يقت�سر على 
مقاطعة منا�سط ال�سلطة و مظاهر تفاعلها مع اجلماهري, بل اإمتد اإىل حتول ال�سلطة اإىل 

جيفة متعفنة ل يود اأحد اأن مي�سها حتى ل يتعلق بج�سده في�س من رائحتها النتنة.
و اخلال�سة هي اأن احلراك يوا�سل اإنت�ساراته بثقة و ير�سخ اإقدامه بجدارة و ميتلك �سارعه 
اأكرث يوما بعد يوم, و اأن النظام قد فقد القدرة على اإنتاج املزيد من اللعيب و بدا يف تكرار 
نف�سه والعيبه يف اإعالن وا�سح لعجزه, و هذا يعني اأن توازن القوى لالآن مييل اإىل �سالح 
لهذه  وفقًا  اإنت�ساره احلا�سم  اإل حتقيق  له  يتبق  و مل  اللعبة,   قوانني  الذي فر�س  احلراك 
القوانني التي جنح يف فر�سها, و مكنته اأن يبقى مم�سكًا بزمام املبادرة طوال هذه املدة, و 

اأن يح�سر النظام يف موقع الدفاع.
و قوموا اإىل ثورتكم  و علوا هتافكم  فالعامل ين�ست لكم  و ذروة جمدكم قريبة

)34(

21 مار�س 2019م

أرفع راسك .. زلزل أسرك
أصلك شعبا ..  صعبا كسرك

وحد ناسك
إنت المجد مقاسو مقاسك43

اأحجامها  من  جعل  را�سخًا  تكتيكًا  املواكب  جتمع  اأ�سبح  يوم  2019م,  مار�س   21 اخلمي�س 
الوازنة ح�سرة على النظام الذي مازال يراهن على اإنح�سار احلراك, و ي�سحو كل يوم على 
جتذره وحتوله ل�سلوك طبيعي و عادة تخلقت يف رحم املعاناة و تغذت من تكاثر التجارب. 
تالقت اليوم مواكب ابوروف بيت املال و ودنوباوي و ود البناء لت�سكل  موكبًا �سخمًا جدًا, 
و ال�سحافة و جربة والع�سرة, ح�سدت ثوارها لتم�سي هتافًا م�سممًا على �سنع واقع جديد. 

43  لل�ساعر حمجوب �سريف غناء املو�سيقار حممد عثمان وردي
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كذلك تاأكدت حقيقة اأن احلراك دائرته يف اإت�ساع, فاليوم �سمل احلراك مناطق وا�سعة. ففي 
اخلرطوم خرجت  جربة و ال�سحافة و ال�سلمة البقالة و �سارع ال�ستني و الع�سرة و ال�سجرة 
احلماداب و  الكالكلة اللفة و ُبري و الكالكلة و املعمورة و اإمتداد نا�سر ال�سوق املركزي و 
الدمي و اإمتداد الدرجة الثالثة واجلريف غرب, و يف بحري �سمل احلراك املحطة الو�سطى 
و   احللفايا  و  الأزهري  الزعيم  �سارع  و  �سمبات  و  واملزاد  ال�سعبية  و   الدرو�ساب  و  بحري 
الدناقلة و احلاج يو�سف, و يف ام درمان  حي العمدة و امل�ساملة و البو�ستة و القماير و اأبروف 

و ود نوباوي و اأمبده و الإ�سكان والهجرة و بيت املال.
اربجي  و  و حنتوب  و مدين  البي�س  و  �سنار  بقوة فجاءت  للم�ساركة  الأقاليم  و عادت مدن 
والق�سارف و ك�سال. و �سبق حراك اليوم حتركات نوعية يف الأيام ال�سابقة, منها تظاهرات 
اجلامعات , و الوقفات الإحتجاجية التي متددت اإىل العديد من الأماكن و القطاعات, بحيث 

اأ�سبحت اأمرًا متواترًا و ظاهرة ثابتة ر�سخت كتقليد و اأداة فاعلة من اأدوات احلراك.
و لعلنا ن�سيب اإذا قلنا اأن جناح احلراك يقا�س مبدى هلع ال�سلطة و حتركاتها التي تبداأ من 
حالة العنف اله�ستريي املبا�سر, و ل تنتهي مبحاولت تعميم القمع الناعم ببعده القانوين. 
فاإنتهاكات اأجهزة الأمن يف اإزدياد من ناحية, و من ناحية اأخرى اأ�سطرت ال�سلطة لتعديل 
اأوامر الطوارئ لت�سديد العقوبات. فالوا�سح اأن رئي�س النظام قد اأيقن اأن اأوامره اخلا�سة 
نف�سها  ال�سيت  �سيئة  حماكمه  اأن  و  اإ�سعافه,  اأو  احلراك  اإحتواء  يف  ف�سلت  قد  بالطوارئ 
حا�سرها �سرفاء املحامني واإعت�سم بع�س ق�ساتها مبهنيتهم, فجاءت عقوباتهم غري رادعة,  
هذا  اأن  متوهمًا  اأ�سهر,  �ستة  اأقلها  ال�سجن  مدة  جعل  و  العقوبات  ت�سديد  على  اأجربه  مما 
الت�سديد �سريدع الذين مل يردعهم املوت, و يقتل احلراك. هذا التع�سف و الإ�ستبداد ل يجب 
اإقت�سار الت�سدي له على اإ�ستمرار التحدي و اجل�سارة باإ�ستمرار احلراك فقط, بل يجب اأن 
ي�ساحبه تطوير تكتيك حماية املظاهرات لتقليل عدد املعتقلني, و املزيد من تنظيم الن�ساط 
احلقوقي, و ت�سديد ح�سار النظام و تاأكيد عزلته, و متتني وحدة املعار�سة و ترقية تنظيمها.

و يف هذا الإطار ل بد من الإ�سادة ببيان نداء ال�سودان الذي اأعلن عن قطيعة وا�سحة مع 
خارطة الطريق و املفاو�سات مع النظام و اإعتربها جزءًا من املا�سي, و اأكد على �سرورة 
اإ�سقاط النظام و الإنتقال لنظام دميقراطي. و ل �سك يف اأن هذا البيان قد اأ�سكت الكثري من 
الأ�سوات امل�سككة يف نوايا هذه املنظومة, و طماأن امل�سفقني من تكتيكات بع�س عنا�سرها. و 

هو دللة مهمة على ر�سوخ احلراك و قوة مفاعيله.
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و البادي للعيان اأن احلراك اليوم اأكرث ر�سوخًا مما م�سى, و اأنه قد تخطى بالفعل مراحل 
حيث  من  اأفقي  تو�سع  واكبه  نوعي  �سعود  يف  بداأ  و  التجريب,  مقت�سيات  و  الأوىل  الرتاكم 
العدد. و لكن من املهم الإنتباه اإىل اأن تطور احلراك لن يكون يف خط م�ستقيم �ساعد, بل يف 
�سعود معقد لولبي الطابع �سياقه تراكم متنوع الروافد اأ�سا�سه لي�س العدد بل اأدوات متعددة 
و دوائر قد تبدو متباعدة, و قوى تلحق بركبه فتغنيه باإ�سهامها مهما كان عدد من�سوبيها. و 
ل يفهم من ذلك اأن الأعداد و احل�سود غري مهمة, فاملق�سود اأن الأعداد قد تزداد اأو تنق�س 
اإذا حافظ على  و تقدمه لالأمام  ينق�س من ر�سوخ احلراك  ولكن ذلك ل  لتزداد جمددًا, 
التنوع كاأ�سا�س للتو�سع وكر�س اإ�ستمراريته, و حافظ على حا�سنته الإجتماعية م�سدر خزانه 

الب�سري.
تقت�سر على  التي ل  و  له,  امل�سادة  القوى  ين�سينا جناح احلراك, حتركات  األ  املهم  و من 
النظام فقط, بل تت�سع لت�سمل بع�س القوى النا�سطة يف ال�ساحة ال�سيا�سية, و بع�س الدوائر 
الإقليمية و الدولية, التي ما زالت نا�سطة للحفاظ على م�ساحلها, و هي م�ستميتة يف منع 
احلراك من حتقيق اأهدافه. و يف هذا ال�سياق تاأتي املبادرة ال�سادرة من اأحد نواب برملان 
النظام التي تدعو اإىل فرتة اإنتقالية من �سنتني و رئي�س وزراء من املعار�سة و جمل�س رئا�سي 
خما�سي, و هي باحلتم ل تخربنا كيف يتم الإنتقال من دولة التمكني حتت رعاية هذه الدولة 
ال�سرية  الربيطاين  ت�ساتام هاو�س  الإطار حوارات  نف�س  تاأتي يف  و  تفكيكها.  دون  و  نف�سها 
امل�سربة, التي ت�سعى اإىل اإعداد طبخة على نار هادئة لتمرير ت�سوية تقود اإىل هبوط ناعم 
ف�سل النظام و من تامروا معه يف اإجنازه, حني فاجاأهم �سعبنا العظيم باخلروج اإىل ال�سارع 
اإىل هذا  الت�سدي  الواجب هو  و  ال�سيا�سية.  ت�سكيل اخلارطة  يعيد  و  املبادرة  ليمتلك زمام 
الن�ساط الهدام, الذي يرغب يف هزمية احلراك, عرب حتييد بع�س اأطرافه و اإقحامها يف 
م�سروع ت�سوية ي�سادر على املطلوب و ي�ستبق نتائج التغيري, لي�سنع واقعًا جديدًا يفر�سه على 
اجلميع. لذلك على اجلميع الت�سدي ملثل هذه املوؤامرات عرب ف�سحها و مواجهتها مبزيد من 

الوحدة و ت�سعيد احلراك.
فاأكرث  اأكرث  يتعافى  تراكم  يف  و  الهدف,  نحو  حثيث  �سعي  يف  احلراك  اأن  هي  اخلال�سة  و 
معاجلته  يحاول  وهن  و  خيبة  و  تراجع  يف  النظام  و  جديدة,  اإنت�سارات  يوم  كل  ي�سيف  و 
مبزيد من العنف املادي املفرط, الذي يزاوج بينه وبني العنف القانوين الناعم عرب ت�سديد 
العقوبات, وبالإنخراط يف حوارات مراكز دولية ت�سعى من جديد لتعوميه و لو جزئيًا و لكن 
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هيهات.
و قوموا لثورتكم  و حافظوا على وحدتكم  و اأف�سحوا امل�ساريع التاآمرية  لتح�سدوا ن�سركم 

املوؤكد
 )35(

24 مار�س 2019م

عمال و فالحين الجند و الطلبة
سدًا منيعًا هي ما تكتروا الغلبة44

جاءت مواكب العمال التي اأح�سن التجمع ت�سميتها يف اإ�ستنطاق لواقع اأ�سحاب الوجعة منتجي 
باأن العمل هو �سانع املجتمعات, و و�سعًا  احلياة و �سانعي خريات املجتمع املادية, تذكريًا 
لأ�سحاب امل�سلحة املبا�سرة يف التغيري, يف مواجهة امل�ستغلني ممثلي الراأ�سمالية الطفيلية, 
جاءت هذه املواكب يف يوم 24 مار�س 2019م, موؤكدة على اأن التناق�س بني النظام و قوى 
اإنت�سار الآخر. مل يعد  املعار�سة, تناق�سًا رئي�سيًا حديًا ي�ستلزم حله �سقوط اأحد طرفيه و 
احلديث عن �سيادة احلراك ل�سوارع املدن الثالث اأمرًا يحتاج اإىل تاأكيد, و لكن يلزم التنويه 
اإىل اأن اأم درمان قد عززت تكتيكها املبني على تالقي مواكبها و خروج اأحيائها القدمية, و 
تفوقت اأمبدة من حيث التنظيم و رفع ال�سعارات املكتوبة, مما يف�سح عن حت�سري و تعبئة 
اأحيائها يف  تتاأخر مواكب اخلرطوم و  جيدين ي�سيان بجودة ال�سنعة و دقة التنظيم. و مل 
ال�سحافة وال�سجرة و بري ال�سامدة, التي تعر�ست لهجمة اأمنية �سر�سة ما زالت م�ستمرة, 
طالت بالإعتقال حواىل 17 من �سبابها. و كانت بحري يف املوعد و خ�سو�سًا �سمبات التي 
من قلب حراكها يف احل�سراب وا�سلت ال�سمود و التحدي, و ظاهرتها ال�سعبية بو�سوح, و 

متكنت الدناقلة من اإغالق �سارع املعونة يف تطور نوعي غري م�سبوق يف هذه املنطقة.
و املالحظ هو اأن بري و �سمبات حافظتا على التظاهرات الليلية و خرجتا لل�سارع اأم�س, و اأن 
بع�س املناطق الريفية ثابرت على التظاهر و الوقفات و منها قرية العقدة الطليعية بريفي 
املناقل. و هذا يوؤكد اأن احلراك قد وطد اأركانه, و جتاوز تكتيكات الأمن و حماولت اإحباطه 
عرب اإ�ستخدام القوة املفرطة, و اإنتهاك حرمات البيوت و قذف الغاز امل�سيل للدموع داخل 

44   لل�ساعر حمجوب �سريف 
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املنازل والأماكن املغلقة. و لكن جناح احلراك يف هذا التحدي و �سموده لفرتة مائة يوم, 
اأدوات حماية احلراك و الثوار, و و�سع ت�سور لكيفية منع  األ يحجب �سرورة تطوير  يجب 
اإ�ستباحة ملي�سيات النظام و اأجهزته الأمنية ملنازل املواطنني. فالوا�سح هو اأن اإ�سرتاتيجية 
عرب  ذلك  و  قلوبهم,  يف  الرعب  اإدخال  و  اإذللهم  و  املواطنني  اإرهاب  على  قائمة  النظام 
لتوثيق  و املطلوب هو و�سع خطة حمكمة  الوا�سعة.  ال�سرب املربح والإعتقالت  و  الإقتحام 
اإبتداع طرق متنع امللي�سيات  و ف�سح هذه املمار�سات وتو�سيلها لأجهزة الإعالم العاملية, و 
من دخول الأحياء لياًل, وو�سائل متنعها من اإقتحام البيوت, و حتريك الإجراءات القانونية 
�سدها برغم غياب دولة �سيادة حكم القانون. و املوؤكد الآن هو اأن ملي�سيات هذه الع�سابة 
من املمكن ردعها, و اأحد و�سائل هذا الردع هو ما قام به العميد �سرطة معا�س باإمتداد نا�سر 
حني دافع عن منزله و اإ�سطرهم للهرب. و باحلتم ما قام به لي�س متاحًا للجميع, و اأن العنف 
امل�ساد لي�س هو احلل لعدم التكافوؤ, ولكن العربة هي اأن هناك و�سائل متنع هذه الإ�ستباحة و 

ل بد من جتريبها ب�سكل جماعي و باأ�سلوب دفاع املنطقة.
و يف مع�سكر ال�سلطة, ما زال النظام الفا�سل يف قمع احلراك و اإحتوائه, يراوح يف اإطار املناورة 
ال�سيا�سية و يفتقر لأي م�سروع �سيا�سي حلل الأزمة و مفارقة مربع الإن�سداد ال�سيا�سي. ففي 
�سياق اإطالق �سراح �سيخ املنا�سلني "�سديق يو�سف"45, ر�سح اأنه مت اإ�ستدعاءه قبل اإطالق 
�سراحه من قبل نائب الرئي�س اإبنعوف, الذي زعم له باأنهم حكومة ع�سكرية جديدة ترغب 
يف التفاو�س مع احلزب ال�سيوعي. و بالطبع كان رد املنا�سل اأن موقف احلزب هو األ تفاو�س 
مع النظام و ل بد من اإ�سقاطه, حيث نوه باأنه كمعتقل ل يجوز له اأن يفاو�س باإ�سم احلزب, 
و اأن علي اإبنعوف اأن يت�سل بقيادة احلزب غري املعتقلة اإن اأراد. و الدللة هنا وا�سحة باأن 
النظام لي�س لديه ت�سور للحل, و اأن رغبته يف التفاو�س لي�ست مبنية على م�سروع �سيا�سي, 
و اأنه يبحث عن التفاو�س مع احلزب الذي يحمله وزر اأزمته, برغم علو �سوت من�سوبيه و 
اأن�ساره بال�ستم و التقزمي و الإ�ساءة لهذا احلزب, فاأي �سعف و هوان و عزلة اأكرث من هذا؟ 

كذلك هناك موؤ�سر على وجود �سراع حمتدم داخل اأجهزة النظام نف�سها, يتبدى يف بطء 
اجلبهة  يف  الكبري  ال�سعف  يف  و  القدمية,  اجلديدة  ايال  حلكومة  الروؤية  غياب  و  احلركة 
الإعالمية مع غياب اأي �سيا�سة حتريرية موحدة فاعلة, و الإعتماد على الفربكات الأمنية 
ال�سعيفة التي �سرعان ما تنك�سف و تت�سبب يف مردود عك�سي. اأي�سًا يتبدى ذلك يف حادثة 

45  قيادي باحلزب ال�سيوعي ال�سوداين وممثل قوى الجماع الوطني يف قيادة قوى احلرية والتغيري
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موت اأحمد الف�سا�سوية46 املريب الذي اإحرتقت به عربته مبا فيها, و تبع موته حريق مكتبه 
بالق�سر اجلمهوري. و املذكور معروف باأنه من الدائرة الأمنية الع�سكرية للحركة الإ�سالمية, 
و هو اأحد اأهم من كانوا يعرفون ب« ال�سواقني« , و هم كادر ال�سلة بني تنظيم الإ�سالميني و 
كادره يف القوات امل�سلحة, و �سغل مواقع ح�سا�سة منذ اإنقالب الإنقاذ, و يقال باأنه كان م�سوؤوًل 
عن جتيري اأموال ال�سعب ال�سوداين مل�سلحة التنظيم, عرب اإ�ستثمارها باأ�سماء اأ�سخا�س يف 
اخلارج, و لذلك يعترب �سندوقًا اأ�سود , يعرف رمبا اأكرث مما هو مطلوب, و �ستف�سح الأيام  

عن �سبب موته لينك�سف امل�ستور .
الأزمة التي كونها رئي�س النظام  اإدارة  خلية  و اإذا اأ�سفنا اإىل ذلك عدم تعيني "قو�س" يف 
ح�سبما اأ�سيع, و اإن �سح يف اأنه مو�سوع يف ال�سف الثاين الذي ينفذ ما ت�سعه اخللية, ي�سبح 
ال�سراع وت�سكل مراكز للقوى اأمرًا جليًا. و هذا يعني اأن  النظام خايل الوفا�س من احللول, 
منتظرًا للحلول التي تاأتي من اخلارج, اآماًل يف اأن تنجح حماولت ت�ساتام هاو�س يف اخلروج 
مب�سروع ت�سووي ي�سهل هبوط النظام الناعم, اأو يخلق اإنق�سامًا و�سط القوى املعار�سة على 

اأقل تقدير.
و اخلال�سة هي اأن احلراك مم�سك بخناق النظام, و قادر على حما�سرته و عزله و حتويله 
ملجرد ع�سالت �سخمة ل يتي�سر لها عقل يزاوج بني املنطق و القوة, و يدفع النظام ملوا�سلة 
الت�سرف مبنطق قوة مل يعد ميلكها, مما يجعله يفرط يف اإ�ستخدام العنف متوهمًا اأن العنف 
و القوة مرتادفان, يف حني اأنهما لي�سا كذلك. فال�سيف بدون كتاب ل بد اأن يهزم, و العنف 
بدون م�سروع �سيا�سي, يقود اإىل �سقوط حتمي, هو م�سري هذا النظام الذي تاآكل و تعفن و 

اأزكمت رائحته الأنوف.
و قوموا اإىل ثورتكم  و عبئوا قواكم احلية  عمالكم و فالحيكم و طالبكم و �سغار �سباطكم 

ومثقفيكم فالن�سر يدق اأبوابكم

46  اأحمد حممد علي الف�س�سوية  قائد ملي�سيا المن ال�سعبي و موؤ�س�س للكتائب ال�سرتاتيجية ويعترب 
ال�سندوق ال�سود لالخوان امل�سلمني ومهند�س ا�ستثماراتهم . مل ميت يف احلادث املذكور غري انه 

اختفي عن النظار ايل ان ورد خرب القب�س علية بتهمة الف�ساد املايل لحقا 
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)36(

28 مار�س 2019م

طغاة األرض حضرنا نهايتهم 
سنجزيهم بما أبقوا  

نطيل حبالهم ال كي نطيل حياتهم 
لكن لتكفيهم لينشنقوا47 

قادمون.  اأجملهم  و  لالأطفال  احلياة  مواكب  فيه  اإنطلقت  الذي  اليوم  2019م  مار�س   28
متددت ال�سوارع مواكب من اأجل حياة لأطفال لن ت�سمح جماهري احلراك ب�سرقة اأحالمهم 
و ل تدمري م�ستقبلهم. خرجت اأم درمان القدمية و متردت و دنوباوي رغم احل�سور الأمني 
الكثيف, و �سارت مواكب بحري من �سمبات قلب احلراك و ال�سعبية و املزاد و حلة حمد  و 
تتاأخر  مل  و  متاري�سها,  خلف  مترت�ست  الرئي�س  اأ�سرة  ف�ساد  م�ستعمرة  حيث  كافوري  حتى 
و احلماداب كذلك  ال�سجرة  تبارت  و  التحدي,  و  املقاومة  و  ال�سمود  رمز  بري  و  الكالكلة 
يف التبكري للخروج. و كان الالفت اليوم هو عودة احلراك التباديل للمدن الإقليمية, حيث 
�سجلت مدين ح�سورًا مهيبًا, و اإنتظمت مواكب فا�سر ال�سلطان و النهود و ك�سال, مما يعد 
تاأكيدًا لأن التوقف هو جمرد اإنقطاع يف طريق متوا�سل �سمن �سريورة �ساخ�سة نحو التغيري, 
ت�ستعيد كل حني طاقتها املختزنة و تظهر ب�سكل اأكرث تنظيمًا و متا�سكًا, و اأكرث اأميانها باأن 

نهاية هذا الرتاكم هو الن�سر املوؤزر.
دميومة  اأكدت  املا�سية  الأيام  يف  مواكب  �سبقتها  اليوم  مواكب  اأن  اإىل  التنويه  يفوتنا  ل  و 
و  املباغتة  و  التنظيم  و  العفوية  بني  و خلق ظواهر جتمع  املبادرة  مبداأ  و عمقت  احلراك, 
و  بحري  ال�سعبية  يف  التظاهرات  كانت  الأربعاء,  اأم�س  يوم  ففي  املعلن.  املنظم  التحدي 
الكالكلة �سنقعت زلط  و  العودة(  اللفة )حي  الكالكلة  و  املعونة بحري  �سارع  و  الدرو�ساب 
اأربعة والكالكلة الإ�سكان وال�سحافة والثورة احلارة ال�سابعة و الثامنة وود نوباوي و ابوروف 
و الفتيحاب و �سنار والأبي�س و بورت�سودان واجلوير غرب �سندي و �سارع اأوماك, هذا قبل 
التظاهرات الليلية التي كانت متوقعة يف اأحياء اخلرطوم املختلفة. و الر�سالة التي يوؤكدها 

47  لل�ساعر توفيق زياد
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هذا الن�سيج الرائع, هي اأن احلراك قد اأ�سبح وازنًا وممتلكًا ل�سوارعه ب�سكل اأكرث تنظيمًا 
اأنه قد بداأ يغزو قرى جديدة يف ولية  و  اأرا�س جديدة,  اأنه مازال يكت�سب  و  من ذي قبل, 
نهر النيل كاجلوير غرب �سندي. اأي�سًا ح�سور �سنار و بورت�سودان و البي�س اأم�س, يوؤكد اأن 
الدورة التبادلية بني مدن الأقاليم اأ�سبحت اأكرث اإت�ساعًا, اإذا قراأنا ذلك مع ح�سور ثالث 

مدن غريها يف حراك اليوم.
اأما التحول النوعي اجلدير بالر�سد, فهو التظاهرات املباغتة التي بادرت بها بع�س مكونات 
جتمع املهنيني و جلان املقاومة خارج اجلدول املعلن, حيث اإبتدرتها �سبكة ال�سحفيني مبوكب 
جاب ال�سوق العربي, و ثنتها قوى احلراك مبوكب يف �سوق ليبيا, مما ت�سبب يف �سل الأجهزة 
الأمنية التي اأخذتها هذه التحركات على حني غرة. و ل �سك يف اأن املمازجة بني الإلتزام 
باجلدول و اإبتداع ما يعززه و يزيد من ثقل وزنه من حتركات غري مر�سودة و مل ت�ستعد لها 
الأجهزة الأمنية, يعطي احلراك قوة اإ�سافية و يدعم اإنت�ساره و يكر�س الثقة يف قواه, و يقلل 
خ�سائر املواجهات مع الأجهزة الأمنية, و ي�سعف مفاعيلها. و هو يك�سف عن عقل خالق قادر 

على التفوق على النظام و ت�ستيت جهوده و اإ�ستنزاف قدراته ال�سحيحة .
يف املقابل ما زال النظام عاجزًا عن اخلروج من مربع الهزمية و فا�ساًل يف اإ�ستعادة زمام 
املبادرة. فهو مازال يفرط يف العنف يف مواجهة احلراك, و يتمادى يف اإنتهاك حرمة املنازل 
و اإ�ستفزاز املواطنني لإخراجهم من دائرة ال�سلمية اإىل دائرة العنف, و هو مرهق من حالة 
ال�سهريني  يف  جنيه  مليار   8 يجاوز  بعجز  منها  خرج  التي  الع�سكري  و  الأمني  الإ�ستعداد 
املواطنني.  يده جمددًا يف جيوب  اإدخال  �سوى حماولة  لتغطيته  و�سيلة  لديه  لي�س  املا�سيني 
فهو بعد ف�سل حالة  الطوارئ التي اأعلنها يف قمع احلراك, و التي تبدى اآخر مظاهر ف�سلها 
اإعادة حالة اخلوف  يف تربئة ثوار بري موؤخرًا, يحاول ن�سر حالة من الإرهاب و الرعب و 
فهزمية  هيهات.  لكن  و  احلرمات  اإنتهاك  عرب  احلراك  مع�سكر  اإىل  مع�سكره  من  بنقلها 
النظام تر�سخ يومًا بعد يوم, و عزلته تزيد  و ت�ستحكم, و كان اأخر مظاهرها ف�سل مهرجان 
البقعة الذي حلق مبهزلة مهرجان تكرمي ايال يف مدين. كذلك تتبدى مظاهر الهزمية يف 
�سمت احلكومة اجلديدة القدمية املطبق حول ق�سايا ال�سيا�سة والإقت�ساد و الأزمة املعي�سية 
املطبقة, لأنها ل متلك م�سروعًا �سيا�سيًا اأو حتى برناجمًا اإ�سعافيًا يعالج بع�سًا من مظاهر 
ما  مظاهره  ومن  القمة,  من  يحا�سرها  الذي  الف�ساد  يعمقه  و  ف�سلها  من  يزيد  و  الأزمة. 
اأعلنه املراجع العام من رف�س الرئا�سة لالإلتزام بالقوانني يف مقاولت الفلل الرئا�سية. فهي 
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ل متلك القدرة و ل الإرادة  للتعامل مع امل�سكلة الهيكلية لالإقت�ساد, و ل لإعادة النظر يف 
ال�سيا�سات املالية الكارثية, و ل توفري ال�سيولة, و ل توفري الإحتياجات الرئي�سية للبالد يف 
الفرتة القريبة القادمة. و هذا يعني اأنها ل متلك الأدوات الالزمة خلنق و اإحتواء احلراك, 

ولكنها متلك فقط ال�سيف لقمعه, و هذا ما لن ي�ستمر طوياًل.
و مفاد ما تقدم هو اأن احلراك طور تكتيكاته و اأ�ساف مبادرات جديدة و اإكت�سب مرونة اأكرث, 
و اأنه اإ�ستعاد حراك مدنه الإقليمية التباديل مب�ستوى اأعلى من حيث عدد املدن امل�ساركة, 
واإكت�سب اأرا�س اأو�سع باإن�سمام قرى جديدة اإليه, يف حني اأن النظام اإزداد عزلة و اإزدادت 
اأزمته اإ�ستحكامًا, و هو لي�س يف وارد تقدمي اأي حلول تخاطب امل�سكالت و الق�سايا التي تهم 
املواطن ال�سوداين, مما يعني اأن املعادلة مازالت متيل يف م�سلحة احلراك, و اأن ال�سري يف 

اإجتاه اإ�سقاط النظام اأ�سبح اإيقاعًا منتظمًا ميهد ل�سماع ن�سيد الإنت�سار الكامل.
و قوموا لثورتكم  و اإبتدعوا مزيدًا من التكتيكات اخلالقة فعدوكم قد فقد ال�سيطرة  و املوؤذن 

يو�سك اأن يوؤذن برحيله

)37(

31 مار�س 2019 م

الحلم الجماعي  
و العدل اجتماعي  
و الروح السماوي  

و الحب الكبير 48

ما زال جتمع املهنيني يربع يف اإختيار اأ�سماء مواكبه, لي�سري اليوم مواكب العدالة الإجتماعية 
يف وجه �سلطة راأ�س املال الطفيلي, لي�سبح يوم 31 مار�س 2019 م يومًا ثوريًا مكر�سًا للبعد 
الإجتماعي للثورة , يف ربط وثيق بني متطلبات التغيري و ق�سايا التحول الإجتماعي اجلذري, 
ملواكبه  التجمع  عودة  �سكلت  �سك  بال  و  الإجتماعية.  الثورة  قوانني  مع  وريف  تناغم  يف  و 
للنظام  جديدًا  حتديًا  ع�سرة,  احلادية  ال�ساعة  لتكون  احلراك  مواعيد  تغيري  مع  املركزية 
الذي اإ�سطر حل�سد قواته منذ ال�سباح الباكر ملنع املواكب بالأ�سواق املحددة. و لكن برغم 

48   لل�ساعر حمجوب �سريف غناء فرقة عقد اجلالد
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ذلك حترك موكب �سوق اأم درمان يف موعده بتوقيت الثورة حتت اأعني قوات الأمن, م�ستفيدًا 
من طبيعة ال�سوق ومتحوًل اإىل مظاهرات لأحياء اأم درمان القدمية و خ�سو�سًا و دنوباوي 
و ابوروف. كذلك حترك موكب ال�سوق املركزي متاأخرًا قليال و ثبت �سعاراته و ح�سوره قبل 
تفريقه. و اإنتظمت حتركات ال�سحافة و ال�سجرة و بري الالماب, و كان موكب جربة حا�سدًا 
�سمبات  تغب  مل  و  الثورة,  دفرت  يف  كبرية  مبظاهرة  ح�سورها  ال�سعبية  �سجلت  و  كبريًا,  و 
احلا�سرة يف كل الفعاليات مهما كان الو�سع الأمني. اأما ثوار الكالكلة و امبدة, فقد ف�سلوا 
اخلروج ع�سرًا. و كان لفتًا اأن املواكب حافظت على تكتيك التالقي يف اإطار تنويع اأ�ساليب 
احلراك, حيث اإلتقى ثوار ال�سحافة و جربة و الع�سرة جمددا لتكوين ج�سم اأكرب و حتركًا 
املهند�سني قد جنحت  يف  نقابة  اإ�ستعادة  اأن مبادرة  ت�سجيل  املهم  و من  ل�سارعه.  مت�سيدًا 
تنظيم وقفة اإحتجاجية باملنطقة ال�سناعية بحري, ول تخفى دللة هذا احلدث على املراقب 
احل�سيف, فهي من ناحية نغمة تنويعية على هارموين حراك اليوم, كما اأنها نقلت احلراك 
ملواقع ال�سناعة يف يوم العدالة الإجتماعية لت�سع احلراك يف و�سط املنتجني املت�سررين من 

ن�ساط الراأ�سمال الطفيلي.
و  الرتاب  يف  اأنفه  مرغ  و  النظام  �سيطرة  عن  خرج  الذي  الكبري  و  امل�سهود  احلراك  هذا 
�سرب بحالة الطوارئ التي اأعلنها عر�س احلائط, �سبقه حترك م�سهود يوم اأم�س بالوليات 
عمق  مبدى  حا�سمة  ر�سالة  الهادر  فران�سي�سكو  �سان  موكب  كان  حيث  الأمريكية.  املتحدة 
الدعم للحراك الثوري يف الداخل من ناحية, و و�سعا لهذا احلراك يف ف�ساء الوعي العاملي و 
خماطبة ال�سعوب احلية عرب اإ�سرار وا�سح يتمدد من اأوروبا اإىل اأمريكا للمطالبة مب�ستقبل 
اأف�سل ل�سعبنا مفتاحه اإ�سقاط النظام و بناء دولة �سيادة حكم القانون. و  بكل تاأكيد اإن مثل 
هذا التحرك مهم و لزم, خ�سو�سًا و اأن ن�ساط ال�سودانيني يف املهاجر و حيث ال�ستات, مل 
يقت�سر على الإعالن عن اإحتجاجهم و دعمهم لثورتهم عرب امل�سريات اأو اإر�سال الأموال اأو 
الكتابة و الن�ساط الإعالمي, بل اإنتقلوا اإىل دائرة الفعل الإيجابي يف و�سع ت�سور ل�سمات و 
مالمح الوطن اجلديد.  فعلى �سبيل املثال ل احل�سر, تواكب حراك اليوم و مواكب العدالة 
الإجتماعية, ندوة على الفي�سبوك من الوليات املتحدة الأمريكية, يتحدث فيها خمت�سون 
عن نه�سة ال�سودان يف جمالت ال�سحة والتعليم و موؤ�س�سات القانون و الطريان و جمالت 
اأخرى. و هذا يوؤكد اأن فاعلية الثورة اخلالقة, اأنتجت مفاعيلها و حركت راكد املياه و و�سعت 
اجلميع يف الداخل و اخلارج اأمام م�سئولياتهم, و اأنتجت تناغمًا فريدًا و تكاماًل مذهاًل للفعل 
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الثوري فاق كل الت�سورات.
بالأكاذيب  حتى  عليها  اهلل  يفتح  مل  الآن  حتى  النظام  فحكومة  الآخر,  املقلب  يف  اأما 
املعهودة حلكوماته و الوعود اجلوفاء. و حزب احلكومة مل يعد لديه ما يقوله ل�سعبنا و ل 
حتى لع�سويته و من�سوبيه و جمهوره - اإن وجد. لذلك ن�سهد  حراكًا على م�ستوى القيادات 
الو�سيطة و القواعد, مت اإخراجه يف �سكل ح�سد ل�سالة اجلمعة املا�سية مب�سجد اجلامعة, 
املوؤمتر  قيادات  لبع�س  ح�سورًا  �سهدت  و  ال�سعبي,  املوؤمتر  من  عبداهلل  الناجي  اأّمها  التي 
الوطني و ال�سعبي و �سائحون والأخوان امل�سلمني, من غري ال�سف الأول. و �سارت اخلطبة 
كما هو متوقع على نهج املوؤمتر ال�سعبي, حيث اإحتوت على نقد لتجربة الإنقاذ ل باإعتبارها 
لعامني  بها من �سلطة ع�سكرية  البع�س  و تنظري فطري, بل لإنحراف  ليدًا لفكرة خاطئة  و 
تعقبها دولة حريات و فقًا لنظرية الرتابي امل�ستحيلة عقاًل و تطبيقًا القائمة على مقولة اأن " 
الإ�سالم حينما يتمكن يب�سط احلرية". و الأهم يف هذه اخلطبة, هو حديثها الت�سجيعي باأن 
ل اأحد ي�ستطيع عزل الإ�سالميني, و اأن هناك �سعيًا لتوحيد اأهل القبلة مبا فيهم ال�سوفيني 
لإجناز التغيري املطلوب, و توفري خروج م�سرف لرئي�س النظام املجرم الوالغ يف دماء ال�سعب 
عربها  يريد  التي  املظلة  يعترب  الذي  نف�سه,  الناعم  الهبوط  م�سروع  هو  هذا  و  ال�سوداين. 
الإ�سالميون و خ�سو�سًا ال�سعبيون منهم, اأن يهبطوا بها م�سروع املنظومة اخلالفة اأو النظام 
الذي  النظام  يف  متميزًا  و�سعًا  لالإ�سالميني  ي�سمن  اأن  عربه  الرتابي  اأراد  الذي  اخلالف, 
يعقب الإنقاذ, يقوم على احلفاظ على مكت�سبات التمكني و العودة مل�سروع الإنقالب الأ�سلي.

الأيام  يف  طوائفهم  بكافة  الإ�سالميني  من  حممومًا  حراكًا  ن�سهد  اأن  املتوقع  من  لهذا  و 
القادمة, يف حماولة للم �سملهم  و تكوين ج�سم ما قد يبداأ تن�سيقيًا و ينتهي حتالفيًا, اأ�سا�سه 
حماولة �سرب احلراك و الإلتفاف عليه, مع حماولة اإخرتاقه باإ�ستقطاب التنظيمات التي 
ي�سنفها الإ�سالميون �سمن اأهل القبلة و املنخرطة يف هذا احلراك. و لعلنا ن�سيب اإذا قلنا 
اأن حترك الإ�سالميني املتوقع, ي�سقط من ح�سابه اأن احلراك بالفعل اأ�سبح هو �سانع احلدث 
ال�سيا�سي, و اأنه خرج عن �سيطرة النظام و لن ي�ستطيعوا اأن ي�سعوه حتت �سيطرتهم, و اأن 
اإمكانية مواجهته ب�سارع ل�سارع مل تعد ممكنة. و لكن برغم ذلك يجب الإنتباه لهذا التحرك 
التاآمري املعادي للثورة وعدم الإ�ستهانة به, و العمل على هزميته بتكري�س عزلته و تكريب 

ن�ساط قوى احلرية و التغيري.
و اخلال�سة هي اأن مواكب العدالة الإجتماعية مع املواكب اخلارجية توؤكد اأن احلراك يف حال 
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تقدم و عافية, و اأنه اأ�سبح اأكرث فعالية يف الداخل و اخلارج, و اأن قدرته علي �سناعة احلدث 
اإنتقلوا من حالة التعميم اإىل التخ�سي�س  اأن من�سوبيه  و عزل النظام يف تزايد م�ستمر, و 
يف التفكري يف تفا�سيل نه�سة البالد بعد �سقوط النظام و و�سع ت�سوراتها و التب�سري بها.  و 
من الوا�سح اأن النظام مل يبق له �سوى مباركة حماولت توحيد مواقف الإ�سالميني بخطاب 
عاطفي, يحاول توحيدهم يف اإطار خطة هبوط ناعم يوؤ�س�س ملنظومة خالفة ل �سبيل لإن�سائها 

اإل عرب هزمية احلراك املنت�سر .
و قوموا لثورتكم  و اأكدوا يقظتكم  و �سريوا لن�سركم املوؤكد

)38(

4 �أبريل 2019 م

إن الذين أحبوا روحهم ضيعوك  
هم بيعوك أعز ما ملكت يداك 49

4 اأبريل 2019 م مل يكن �سوى يومًا من اأيام تاأكيد اإنت�سار احلراك على النظام, و متدد الفعل 
فالفعاليات  ال�سيا�سية.  اخلارطة  ت�سكيل  لإعادة  اأداة  و   , للحياة  اأ�سبح منطًا  الذي  الثوري 
الثورية يف يوم مواكب اخلبز والكرامة �سملت  املظاهرات  يف كل من  جامعة ك�سال - ال�سنرت 
و جربة و حي ال�سباط اأمدرمان و جامعة الرباط الوطني و �سوبا احللة و  اأبو اآدم و ال�سجرة 
احلماداب وال�سكابة و اأحياء اأمدرمان القدمية و املعمورة و اأبروف و احللفايا و الكالكالت 
و جنوب احلزام و ال�سحافة و الإمتداد و الدرو�ساب و العزوزاب و ال�سعبية و املزاد �سمال و 
جنوب و الع�سرة والفتيحاب و ودنوباوي و املزاد و �سمبات و الثورة احلارة 13 / 12 و �سرق 

النيل حي الهدى واأمبدة و القوز واحللة اجلديدة  و اأبو ادم و بري.
اأمام جممع حماكم ولية   - ود مدين  املحامني يف  وقفة  الإحتجاجية فمثلتها  الوقفات  اأما 

اجلزيرة - ود مدين.
و الإعت�سامات مثلتها كلية الهند�سة جامعة ك�سال لليوم الرابع و جامعة دنقال كلية الإقت�ساد 

والعلوم الإدارية . 
49   لل�ساعر حمجوب �سريف.



104

الطوارئ  حلالة  حتديه  و  دائرته  اإت�ساع  و  تنوعه  على  حافظ  قد  احلراك  اأن  الوا�سح  و 
املفرو�سة التي مل حتقق اأهدافها املرجوة, و هو ي�سري بخطى واثقة نحو م�سريته املقررة يف 

ذكرى اإنتفا�سة اأبريل املجيدة. 
و الناظر ملع�سكر النظام يف املقابل , يجد اأنه مازال م�سرًا على عدم تقدمي م�سروع �سيا�سي 
حقيقي , يقود اإىل تغيري يف بنية ال�سلطة, و يفتح الطريق للتحول اإىل دولة جميع ال�سودانيني. 
اأنه مازال يحاول املحافظة على مكت�سبات التمكني, و الإ�ستمرار يف ال�سلطة مهما كلف  اإذ 

الأمر. ويف �سياق ذلك اإتخذ الإجراءات التالية: 
خاطب رئي�سه برملانه املزعوم الذي ي�سيطر عليه حزبه بعد اإنتخابات مزورة م�سهودة, و جاء 
خطابه خماتاًل كالعادة و خاليًا من اأي حلول اأو مبادرات , حيث اإعرتف باأن مطالبات �سباب 
القيام بقراءة  . و حني  اإ�ستغالل احلراك  اإتهم جهات برغبتها يف  لكنه  و  احلراك حمقة, 
خطابه مع اخلطاب ال�سيا�سي للموؤمتر ال�سعبي الذي اإنتدب نف�سه لقيادة هجوم م�ساد على 
احلراك وتوحيد الإ�سالميني لهزميته, يت�سح اأن النظام يق�سد جمددًا ن�سبة حراك ال�سعب 
املعار�سة  ف�سائل  من  ف�سياًل  يكون  اأن  يعدو  ل  الذي  ال�سيوعي,  للحزب  �سده  ال�سوداين 
ال�سيا�سية التي تقاوم من اأجل خال�س هذا ال�سعب من قب�سة الإ�سالميني و دولة متكينهم. 

التي  الإ�سالميني �سد احلراك  توحيد  تاأتي حماولة  الأ�سلي,  الإنقالب  �سياق م�سروع  و يف 
العودة للمخطط الأ�سلي لالإنقالب املبني على  اإىل  التي تهدف  و  ال�سعبي,  يقودها املوؤمتر 
يطمحون  ال�سعبيني  اأن  اأي  احلرية".  يب�سط  يتمكن  حينما  "الإ�سالم  الرتابي  �سيخ  مقولة 
الآن اإيل جتيري احلراك لالإنت�سار على خ�سومهم داخل املوؤمتر الوطني و اإ�ستعادة الرئي�س 
املجرم اإىل �سفهم و العودة اإىل قيادة دولة التمكني كاملة غري منقو�سة, لب�سط احلريات بعد 
التمكن. فهم يطمحون األ يطيح احلراك بدولة التمكني, بل مبن �سرقوها من �سيخهم فقط 
, و اأن ي�ستعيدوها لإ�ستكمال م�سروع الإنقالب الذي يرون اأنه اإنحرف لعدم اإلتزام تالميذ 
اأنه مع التغيري فهو �سادق, و  ال�سيخ مبخططه الأ�سلي. لذلك حينما يقول املوؤمتر ال�سعبي 
لكنه يق�سد بالتغيري حب�س احلراك حتت �سقف دولة التمكني , و توظيفه خللق تغيري مبقا�س 
اإ�ستغالل احلراك و املواطن و  اأجنحة الإ�سالميني على الآخر, وبذلك يتم  الإنت�سار لأحد 
هزمية فكرة التغيري و الإنتقال برمتها. واملوؤمتر ال�سعبي يف لعبه هذا الدور ل يقول لنا اأي 
تغيري يرغب, و ل هل هو مع تفكيك و ت�سفية دولة التمكني اأم ل , و ل هل هو مع اإ�ستعادة 
للمحا�سبة على اجلرائم  و ل ت�سوره  اأم ل,  تنظيمهم  و  اأخوانهم  املنهوبة من قبل  الأموال 
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ال�سخمة التي اأرتكبت, و لكنه يحدثنا عن حماربة ايال للف�ساد!!! و حتى يف ذلك ل يقول لنا 
هل �ستطال حملة ايال الفا�سدين فعال الذين حموا الف�ساد و مار�سوه جهارًا نهارًا؟ و اإن كانت 
الإجابة بنعم, فمن هم؟ . و هل �ستطال هذه احلملة املزعومة اأ�س�س الف�ساد ودولته, اأم اأنها 
�ست�ستخدم الف�ساد كو�سيلة ل�سرب بقايا التنظيم اخلا�س ومتهيد الطريق للحركة الإ�سالمية 
املزعوم عدم ف�سادها لتوا�سل التمتع مبكت�سبات التمكني؟ الوا�سح هو اأن الدور الذي يلعبه 
اإطار  توظيفه يف  ترغب يف  للحراك,  فوقية  نظرة  اإطار  يخرج عن  ل  الآن  ال�سعبي  املوؤمتر 
ال�سراع بني الإ�سالميني للعودة اإىل خمطط الإنقالب الأ�سلي و التمهيد لتطبيق املنظومة 
اخلالفة التي اأعدها ال�سيخ الرتابي قبل وفاته. و لكن بالطبع ل�سعبنا اأجندة اأخرى تف�سح 

عنها �سعارات حراكه الرامية لتحقيق احلرية و ال�سالم و العدالة.
اأي�سًا يحاول النظام فك عزلته مببادرات ت�سمح له بالعودة اإىل ال�سارع ال�سيا�سي يف اإطار 
اأبريل 2019م  هجومه امل�ساد. و من �سمن ذلك دعوته اإىل حملة نظافة يف يوم ال�سبت 6 
. و املطلوب اأن حتقق هذه احلملة جملة اأهداف منها: عملية فرز وا�سحة بني مع�سكرهم 
اأو من  الر�سيف  اإ�ستقطاب من هم يف  الت�سنيف,  وامل�ساعدة يف عملية  و مع�سكر احلراك 
اأبريل يف  يخافون خ�سمًا على مع�سكر احلراك, مراقبة و ر�سد من ي�ساركون يف موكب 6 
حال تواجدوا بحملتهم باكرًا حيث اأنها �ست�سكل غطاءًا جيدًا لكادرهم الأمني, حتويلها لفرق 
اإ�ستطالع ت�ساهم يف تفريق اأي جتمعات قبل اأن تلتحم باملوكب يف املناطق القريبة, اأو تقود 
اإعادة جت�سري  و  �سيا�سيًا  العزلة  لك�سر  وقائية. عمومًا هي خطوة جماهريية  اإعتقالت  اإىل 
للعالقة مع اجلماهري بهدف اإ�سعاف احلراك. و لتعزيز تكتيكات النظام امل�سادة و اإف�سال 

حراك ال�سبت, مت الإعالن عن خطاب لرئي�س النظام يوم اجلمعة اأي�سًا.
و اخلال�سة هي اأن احلراك مازال يتقدم بخطى ثابتة نحو اأهدافه, و هو يحافظ على تنوع 
النظام  التي يتخذها  ال�سيا�سي, و جميع الإجراءات  اإ�ستمراريته و ي�سنع احلدث  و  اأدواته 
تاأتي حتى هذه اللحظة يف اإطار رد الفعل عليه و توؤ�س�س لواقع جديد, و لكن هذا مل مينع 
لإ�ستعادة  تعبئة ع�سويته  و حدته و حماولة  اإ�ستعادة  و  اأنفا�سه  اإلتقاط  النظام من حماولة 
ثقتها بنف�سها و خلق عالقة جديدة مع اجلماهري, دون اأن يدرك اأن اآوان هذه املحاولت قد 

فات.
و قوموا لثورتكم  و وا�سلوا ن�سالكم  فاألعيب الإ�سالميني املك�سوفة لن تع�سم نظامهم القمئ 

من ال�سقوط
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)39(

6 �أبريل 2019م

مارس ماسك كتف أبريل  
أعظم شعب و أعظم جيل  

نعم بنادق ال ترتد لصدر الشعب الغدر دخيل50

امل�سفقني.  و طماأنت قلوب  اأعدائها  األ�سن  اأخر�ست  و  البطل جمددًا  �سعبنا  فعلتها جماهري 
ح�سدت اجلماهري تراكم احلراك  و ن�ساطاته املتنوعة منذ اأ�سهر, و فاجاأت النظام بتفوقها 
على نف�سها لت�سنع �ساد�س من اأبريل جديد يف العام 2019م, كما �سنعته يف العام 1985م. 
العامة  القيادة  , فحا�سرت  الثورة  قيادة  و  املهنيني  وفقا لدعوة جتمع  ال�سوارع �سي  م�ست 
العدالة.  و  ال�سالم  و  باحلرية  منادية  و  النظام,  باإ�سقاط  امل�سلحة, مطالبة  ال�سعب  لقوات 
املعنى  اإت�سع  " اإذا  النفري  قال  فكما  و�سفها,  عن  الكلمات  تعجز  الهادرة,  �سعبنا  مواكب 
باأن اجلماهري جاءت من كل حدب و �سوب,  اأن ن�سجل  املهم  و لكن من  العبارة".  �ساقت 
التي  الأمن  قوات  هربت  و  اإقتدار,  و  كدة  عنوة  العامة  القيادة  اإىل  الو�سول  من  متكنت  و 
اأمامها. و بالرغم من الإجراءات  كانت حتاول منعها من الو�سول و قبلها من التجمع من 
اإغالق للكباري و ما �سابه, حتدت اجلماهري ال�سلطة و ت�سيدت  و التدابري الإحرتازية من 
�سوارعها و ملكت زمام الأمر و و�سلت اإىل املوقع الذي اأرادت و فر�ست اإرادتها. و مل تتخلف 
مدن الأقاليم عن ركب الثورة, فكانت مواكب نيال و مدين و ك�سال و غريها من املدن, ظهريًا 

لن�ساط املركز, و تعزيزًا لن�سر اجلماهري على جالديها.
شعبا عظيم الباس، 

ما بمسكو اب كباس 
ما بحبسوا الترباس،

 فر�س اإرادته جهارًا نهارًا, و م�سى جتاه عدوه مفتوح ال�سدر �سارم الق�سمات و حي ال�سعور, 
زاده هتافه و �سلميته, و �سالحه وحدته و و�سوح اأهدافه, و ت�سامنه و يقظته �سبيله لهزمية 
جميع تكتيكات الثورة امل�سادة. فاللحظات و ال�سويعات القادمة حا�سمة. و ح�سنًا فعل جتمع 
املهنيني و قوى التغيري حني حولوا املوكب اإىل اإعت�سام اأمام القيادة العامة, لأن هذه النقلة 

50   لل�ساعر حمجوب �سريف غناء املو�سيقار حممد المني
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يف  بالإنت�سار  لها  لل�سماح  امل�سلحة  القوات  داخل  الوطنية  للقوى  دعمًا  مطلوبة,  النوعية 
معركتها مع قيادة اجلي�س و جرنالت النظام  من ناحية, و من ناحية اأخرى قطعًا للطريق 
اأمام اأي اإنقالب ق�سر هو املناورة الأخرية املتبقية للنظام املنهار. فاملطلوب الآن هو اأن تبقى 
اجلماهري يف ال�سوارع, حلني ال�سقوط التام للنظام, واإ�ستالم من ميثلها )جتمع املهنيني و 
القوى املتحالفة معه( لل�سلطة. و على اجلماهري احلذر وعدم القبول باأي بيانات تطمينية 
من جرنالت النظام, و عدم قبول م�ساركتهم يف اأي �سلطة اإنتقالية, و دعوة الوطنيني داخل 
اجلي�س للتحرك بهدف ت�سليم ال�سلطة ملمثل اجلماهري وللقوى املدنية. فاليقظة و احلذر من 
تكرار �سيناريو اأبريل الأوىل و ال�سماح ملجل�س جرنالت �سبيه مبجل�س �سوار الذهب باإ�ستالم 
للممثل  الدعم  يعني  فالإنحياز  لل�سعب.  الإنحياز  دعاوى  حتت  الإنتفا�سة  �سرقة  و  ال�سلطة 
ال�سرعي للثورة, ل القفز لإ�ستالم ال�سلطة باإ�سم اجلماهري و من ثم الإلتفاف على مطالبها 

و اإعادة اإنتاج النظام القدمي و املحافظة على مكت�سبات التمكني.
املدين  الع�سيان  لإعالن  التغيري  و  قوى احلرية  و  املهنيني  ي�ستعد جتمع  اأن  كذلك مطلوب 
جرنالت  حترك  حال  يف  اأو  له,  ال�سلطة  ت�سليم  عدم  حال  يف  العام,  ال�سيا�سي  والإ�سراب 
على  العمل  مطلوب  اأي�سًا  الآن.  راجح  اأمر  هو  و  الق�سر,  اإنقالب  �سيناريو  لتنفيذ  النظام 
اإغالق املطار الآن ملنع هروب رموز ال�سلطة و منع تهريب اأي اأموال اإىل اخلارج. بالإ�سافة 
اإىل ذلك ل بد من توفري دعم لوجي�ستي عاجل للثوار املعت�سمني, مع الإ�سراع يف عمل منرب 
اإنت�سارهم و حمايته و منع �سرقة  ميداين ملخاطبتهم وتو�سيح اخلطوات الالزمة لرت�سيخ 

الثورة و جتيريها مل�سلحة جناح من الإ�سالميني. 
اأ�سالت  و  ال�سكت,  بهاء  الكثريين  اأ�سابت  و  الت�سورات  نقلة فاقت كل  اليوم من  ما يحدث 
دموعًا عزيزة من كثريين عانوا طوال هذه الفرتة من القهر و الذل و الهزمية, اأكدت �سحة 
اخلطوات التي اإتخذتها قيادة الثورة, و ميزت بني اإنتفا�سة عن�سرها الذاتي غائب, و ثورة 
تقودها قوى منظمة و �سارع من�سبط. و �سيكتب التاريخ كيف اأن �سعبنا الذي حتدى اإعالن 
حالة الطوارئ, قد �سيعها اإىل مثواها الأخري اليوم. و كيف قبل �سعبنا حتدي املجرم اأحمد 
هارون و �سخريته من احلراك, فاألقمه و تنظيمه و م�سايعيه حجرًا كبريًا بخروجه باملاليني 
اأ�سحابه من وجود وطنيني داخل القوات  اليوم. كذلك تاأكد �سحة التحليل الذي مل يياأ�س 
كتلته  تتكون  حني  لل�سارع  حتمًا  ينحازون  ال�سباط,  �سغار  و  الو�سيطة  الرتب  من  امل�سلحة 
ما  �سعبه.  جتاه  بواجبه  اجلي�س  ليقوم  جرنالتهم  على  ي�سغطون  الآن  هم  ها  و  احلرجة, 
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يجري الآن يهزم فكر الذين عاملوا اجلي�س ككتلة �سماء موؤدجلة, و يعزز الراأي القائل باأن 
القوات امل�سلحة تتباين مواقع من�سوبيها وتختلف م�سالح جرنالتها و مواقعهم الإجتماعية 

عن م�سالح الرتب الو�سيطة و �سغار ال�سباط.
املهم هو اأن نعلم باأن الكتلة احلرجة لإنت�سار ثورة �سعبنا قد تكونت, و اأن املبادرة بالكامل 
يف يد اجلماهري, و اأن اجلماهري م�سممة و قادرة على اإ�سقاط النظام, و اأن ذلك �سيتم اإذا 
جنحنا يف احلفاظ عليها منظمة يف �سوارعها و راف�سة للت�سويات الفطرية, و واعية مبخاطر 
حت�سريها  مع  امل�سلحة,  القوات  من  املطلوب  الإنحياز  لطبيعة  حمددة  و  الق�سر,  اإنقالب 
للع�سيان املدين و الإ�سراب ال�سيا�سي العام يف حال مت التالعب بثورتها من قبل اجلرنالت. 
حتديد  و  الثورة,  لقيادة  الدعائي  العمل  تكثيف  و  امليداين,  املنرب  تاأ�سي�س  من  لبد  لذلك 
الواجبات الآنية و منها دعم الإعت�سام و حمايته و تو�سيع دائرته بنقله اإىل املدن الإقليمية 
ما اأمكن ذلك , بالإ�سافة اإىل ر�سد حتركات من�سوبي النظام و القوى احلليفة لهم, لقطع 

الطريق اأمام التاآمر على الثورة يف حلظة اإنت�سارها.
اأن هذه  و  قد حانت,  اإكلينيكيًا  امليت  النظام  وفاة  �سهادة  اأوان حترير  اأن  و اخلال�سة هي 
اللحظة التاريخية يجب األ تفلت من بني يدي الثوار, و يجب األ ي�سمح للنظام و جرنالته 
بالإلتفاف على ثورة �سعبنا عرب اإنقالب ق�سر, و اأن نحمي ثورتنا باليقظة و الوعي و بوحدة 

ع�سية على حماولت تفتيتها .
و قوموا لثورتكم  فن�سركم قد اآن اأوانه

)40(

9 �أبريل 2019م

شعبا مرق من البيوت  
لما البيوت ضاقت خالص 

ما عندو رجعة على البيوت  
إال البيوت تلقى الخالص51 

لليوم الرابع على التوايل, جنحت جماهري �سعبنا الثائرة يف حماية اإعت�سامها �سد حماولة 

51    ال�ساعر حممد احل�سن �سامل )ًحميد(
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ف�سه. و بالرغم من حماولت النظام و ملي�سياته عدة مرات ف�س الإعت�سام اأمام القيادة 
2019م,  اأبريل  من  التا�سع  يف  نحن  و  اأننا  اإل  ال�سهداء,  من  عدد  �سقوط  و  بالقوة  العامة 
ن�سهد متا�سكًا عظيمًا و اإت�ساعًا م�سرفًا لعدد امل�ساركني يف الإعت�سام, و خيبة بائنة للنظام 

و من�سوبيه ل تخطئها عني.
اأن  اأهمها  الإعتبار,  يف  اأخذها  و  تاأكيدها  من  بد  ل  حقائق  عن  الإعت�سام  اأيام  اأف�سحت 
الكتلة احلرجة الالزمة لفر�س اإرادة اجلماهري على النظام قد تكونت, و متكنت من اإجناز 
اأن هذا الإعت�سام هو �سانع احلدث  و  اأيام,  اإ�ستمراره لعدة  اإعت�سامها وحمايته و �سمان 
ال�سيا�سي و اأ�سا�س حدوث اأي نقلة �سيا�سية قادمة, و اأن اأي تراجع اأو جناح يف ف�س الإعت�سام 
يعني عودة النظام من جديد ملمار�سة دور فاعل يف املعادلة ال�سيا�سية واإن من مواقع الدفاع. 
طريقه  يف  و  اأمنيًا  الآن  اإنك�سف   , �سيا�سيًا  اإنك�سف  اأن  بعد  النظام  اأن  جليًا  اأت�سح  كذلك 
ف�سله  فبعد  ي�ستحقها.  التي  النهاية  و  القا�سمة  ال�سربة  لتكون  ع�سكريًا,  التام  لالإنك�ساف 
الذريع يف تقدمي م�سروع �سيا�سي يخرجه من اأزمته , و ف�سله حتى يف ح�سد ع�سوية حزبه و 
تعبئتها, جترعت قواته الأمنية كاأ�س هزمية بطعم العلقم حني جنحت اجلماهري يف الو�سول 
باأعداد غري م�سبوقة اإىل القيادة العامة للقوات امل�سلحة, و حني طورت موكبها اإىل اإعت�سام 
, و حني جنحت يف الإ�ستمرار يف الإعت�سام. اأما الإنك�ساف الع�سكري الذي تتبدى مالحمه 
الذين  ال�سباط  �سغار  على  اإرادتهم  فر�س  النظام يف  ف�سل جرنالت  من  يبداأ  فهو   , الآن 
حموا اجلماهري املعت�سمة, و دخلوا يف �سراع م�سلح و دامي مع قوات الأمن و امللي�سيات التي 
لل�سعب, مما  املعادية  الأوامر  التمرد و رف�س  بتو�سع دائرة  الإعت�سام, و مير  حاولت ف�س 
اأدى لتو�سع حملة الإعتقالت و�سط �سغار ال�سباط و خ�سو�سًا رتبة النقيب و و�سط الدفعات 
و  الكامريات   اأمام  و  علنًا  ال�سباط  �سغار  بع�س  باإنحياز  تنتهي  ل  و  ر�سح,  كما  الهند�سية 
اإعالنهم لع�سيان الأوامر و اإلتزامهم بالدفاع عن اجلماهري. و هذا اأجرب القيادة املعادية 
لل�سعب اأن ت�سرح باأن املعت�سمني �سريحة من ال�سعب ل بد من �سماع وجهة نظرها , و اأنها 
لي�ست مع ف�س الإعت�سام بالقوة, و لكنها يف نف�س الوقت اأعلنت و لءها للب�سري كقائد اأعلى 

و مت�سكها به!!
الر�سمي  الناطق  و  الإعالمي  مكتبها  عرب  بال�سرطة   دفع  الذي  هو  الإنك�ساف  هذا  لعل  و 
باإ�سمها للقول باأنها لن تتعر�س للمتظاهرين و املعت�سمني, و باأنها �ستقوم بواجبها يف حفظ 

الأرواح والأموال.



110

اإقرارًا بالهزمية الأمنية , و حتوًل من مواقع  باأن هذا املوقف يعك�س  اأن ن�سجل  و ل يفوتنا 
القمع ملواقع املهنية اإن �سدق الإدعاء, و يف تقديرنا اأنه �سادق لأنه يتطابق مع واقع الف�سل 

و الهزمية.
و   , العا�سمة  مناطق  كل  يف  مظاهرات  حركة  ت�سحبه   , وحيدًا  لي�س  الناجح  فالإعت�سام 

تدعمه اإعت�سامات و حتركات يف الأقاليم مل تتكامل بعد ن�ساطاتها.
اأن كل  اإذ  اإجراءات.  األ يحجب ما يقوم به النظام املحا�سر من  و لكن كل ما تقدم يجب 
اأوىل يبني عليها كل خطته الأمنية القادمة,  ن�ساطه الآن مكر�س لف�س الإعت�سام كخطوة 
لي�ستعيد �سطوته الأمنية و يعيد الغطاء الأمني الذي اإنك�سف. و هذا يعني اأنه لن يكف عن 
الظل  لكتائب  موكلة  املهمة  هذه  اأن  و  خ�سو�سًا  بالقوة.  الإعت�سام  ف�س  جمددًا  املحاولة 
الذي قب�ست عليه  وفقًا لإعرتاف عن�سرها  تعليماتها من علي عثمان مبا�سرة  تاأخذ  التي 
الإ�ستخبارات, و الرجل معروف بدمويته و عدائه املفرط ل�سعبنا, و هو ل يتورع عن اإرتكاب 
املجازر. لذلك لبد من اإتخاذ التدابري الالزمة حلماية الإعت�سام, و اأهمها احلفاظ على 
التواجد العددي الكبري , و تقوية املتاري�س و حمايتها و تكليف من لديهم املقدرة للقيام بهذه 
القيام بها, و هم  الأقدر على  باإعتبارهم  ال�سرطة  و  الإ�ستعانة مبتقاعدي اجلي�س  و  املهمة 
متواجدين بكرثة يف موقع الإعت�سام, اأي�سًا التعاون مع �سغار ال�سباط و الع�ساكر يف توفري 
قياداتهم  لأنهم حتت �سغط كبري من   , وامل�سلك  الوجوه  لتغري  امل�ستمر  التنبه  احلماية مع 
من ناحية, و من ناحية الأخرى من املمكن اإ�ستبدالهم مبلي�سيات و كتائب الظل التي تلب�س 
الإعت�سام,  ثابت يف موقع  اأو منرب  بد من وجود من�سة  اأي حلظة. كذلك ل  مالب�سهم يف 
لتنوير و توعية املعت�سمني على مدار ال�ساعة بالتطورات, و اإفهامهم مدى تعقيد مهمتهم , 
و اأن جوهرها هو اإ�ستمرار اإعت�سامهم الذي ي�سيغ املعادلة ال�سيا�سية, و اأن يف مرحلة ع�س 
القراءة  و  ال�سرب  ي�ستلزم  ذلك  لكن  و  حتمًا,  اأوًل  �سي�سرخ  من  هو  النظام  هذه  الأ�سابع 

ال�سحيحة للحدث مع عدم اإ�ستعجال النتائج.
مع  للتفاو�س  جمل�س  تكوين  على  اإتفقت  حني  التغيري  و  احلرية  اإعالن  قوى  فعلت  ح�سنا  و 
اجلي�س حول اإ�ستالم و ت�سليم ال�سلطة حلكومة مدنية, و هي بالقطع مل تكن تعني باجلي�س 
ت�ستهدف  بل  تاريخها,  ل  و  امل�سلحة  القوات  ل متثل  التي  و  للب�سري  التابعة  احلالية  قيادته 
الوطنيني داخل القوات امل�سلحة الذين �ستميل موازين القوى نحوهم مع كل يوم جديد يك�سبه 
الإعت�سام, برغم الإعتقالت و جو الإرهاب املفرو�س من الع�سابة التي تقود اجلي�س و الدولة. 
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و الوا�سح اأن نهج التخويف و اإثارة الرعب هذا , هو اإ�سرتاتيجية ت�ستخدمها الع�سابة �سد 
املدنيني و الع�سكريني معًا, فملي�سياتها جتوب �سوارع العا�سمة و تطلق الر�سا�س يف الهواء, 
ملنع املواطنني من الإلتحاق بالإعت�سام و تخويفهم من الفعل الثوري اأيًا كان. هذا ما فعلته 
يف ام درمان , و ما كررته يف الكالكلة اليوم �سباحًا. و من الوا�سح اأنها مل تعد تخيف اأحدًا و 
اأن اأوان هذا الفعل قد فات, منذ اأن ف�سلت يف اإيقاف اإندفاع اجلماهري نحو القيادة, و عندما 
هربت بعد حماولة ف�س الإعت�سام من ناحية بري و فتح املتاري�س لإلقاء قنابل الغاز امل�سيل 

للدموع و من ثم الهروب هروبًا خمزيًا.
اأن ن�سجل ما حدث بعد دخول اجلماهري مل�سجد جامعة اخلرطوم و ملحقاته ,  و ل يفوتنا 
و�سبطها لوثائق مهمة تف�سح ملي�سيات النظام الطالبية و الأمنية و بع�س اأ�سكال ت�سليحها. 
واملهم طبعًا اأن ت�سل هذه الوثائق ملكان اآمن , و اأن تتم حماية الثوار الذين �سوهدوا و هم 

يتعاملون معها من بط�س هذه امللي�سيات حلني �سقوط النظام.
اأن الإعت�سام �سامد برغم حماولت النظام ف�سه بالقوة و هي حماولت  و اخلال�سة هي 
لالإنك�ساف  الطريق  يف  اأنه  و  كامل  ب�سكل  اأمنيًا  و  �سيا�سيًا  اإنك�سف  النظام  اأن  و  �ست�ستمر, 
ع�سكريًا وال�سقوط �سقوطًا مدويًا . و املطلوب هو حماية الإعت�سام باإعتباره �سانع احلدث 
موا�سلة  مع  ذلك,  اأمكن  ما  الأقاليم  يف  مماثلة  باإعت�سامات  وتعزيزه  وتاأمينه,  ال�سيا�سي 
اإ�ست�سالمه لإرادة  و  النظام  التظاهر   والإ�سرابات  والع�سيان, حلني ر�سوخ ما تبقى من 

اجلماهري .
تيب�ست  قد  فاأطرافه  النظام  ع�سب  على  �سغطكم  و  يقظتكم  وا�سلوا  و  لثورتكم   قوموا  و 

بالفعل  لتح�سدوا ن�سركم امل�ستحق



112

)41(

11 �أبريل 2019م

وقعت وراي  رفعني يقين 
وقف فوق رأي  بانو الحال مغير زين  

مغير كان قصر كان طال  
و إنو االرض للكادحين و مفتاح الحياة العمال52

متامًا كما توقعنا, اإ�ستيقنت طغمة الإنقاذ من ف�سل اجلزء الول من اإ�سرتاتيجيتها القائم 
على قمع احلراك باإ�ستخدام العنف املفرط و العنف القانوين الناعم, فاإنتقلت اإىل اجلزء 
الثاين ونفذت اإنقالب الق�سر يف 11 اأبريل 2019م. معلنة هزميتها ال�سيا�سية و الأمنية , و 
اإنك�سافها اأمام جماهري �سعبنا البطل, الذي اجلاأها اإىل لعب اأخر اأوراقها و تقدمي الرجل 

الثاين يف نظامها لإ�ستالم ال�سلطة. 
فاإنقالب عو�س ابنعوف الذي مت اإذاعة بيانه,  هو اإنقالب الق�سر الذي ظللنا نحذر منه . 
و هو معلوم و نذره كانت وا�سحة, وهو اآخر ما يف جعبة النظام من األعيب, و اآخر حماولة 
لإ�ستمرار النظام الذي مازال قائمًا برمته. و يف تقديرنا اأن �سلطة احلركة الإ�سالمية , قد 
الواقع  اإنف�ساًل عن  و  ال�سيا�سي,  اأوراقها ب�سورة تعك�س تدنيًا كبريًا يف احل�س  باآخر  لعبت 
توطئة  اإحتوائه  و  احلراك  حول  لالإلتفاف  لها  فر�سة  اأخر  اإ�ستثمار  على  القدرة  اأفقدها 
كبديل  النظام  يف  الثاين  الرجل  �سيقدم  كان  ما   , الذكاء  متو�سط  �سخ�س  فاأي  لهزميته. 
للنظام, ف�سرط جناح اإنقالب الق�سر كان هو تقدمي �سباط برتب و�سيطة من اجلي�س من 
و  قوى احلرية  بتن�سيق حمدود مع  يقوموا  و  املعا�سيني,  ي�ستعينوا بجرنالت من  اأن  املمكن 
اإ�ستالم  بعد  يعملوا  و  احلايل,  الثوري  املد  اإمت�سا�س  من  يتمكنوا  حتى  الأقل  على  التغيري 
ال�سلطة على اإبطاء اإجراءات التغيري وتفكيك دولة التمكني بدعاوى اأن هذا هو دور احلكومة 
اإنتخابات على مقا�س  املنتخبة كما فعل �سوار الذهب وجمموعته, و من ثم تف�سيل قانون 
اأو   , القادمة  الإنتخابات  عرب  ال�سلطة  اإىل  تعيدهم  الإ�سالميني,  كيانات  و  العميقة  الدولة 
على الأقل حتتفظ لهم بوجود فاعل و موؤثر يف احلياة ال�سيا�سية. لكن حل�سن حظ �سعبنا , 
�سلف و عنجهية الإ�سالميني و توازنات القوى و�سطهم و زلزال حركة اجلماهري الذي اأحاط 

52   لل�ساعر حممد احل�سن �سامل )حميد(
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بهم, مل ي�سمح لهم بالتفكري ب�سكل منطقي, فجاءت م�سرحية اإنقالب الق�سر الذي نفذوه 
�سيئة الإخراج و نفذها اأ�سواأ نوع من املمثلني حمدودي املواهب , غري القادرين على لعب دور 

البطولة و قيادة عملية خداع كربى مثل هذه. 
برغم  احلراك  قمع  يف  ف�سل  باأنه  النظام  من  وا�سحًا  اإقرارًا  يعني  الق�سر  اإنقالب  تنفيذ 
الف�سل لأنه مل ينجح يف خداع  اأنه ي�سري يف نف�س طريق  و  اإ�ستخدمه,  الذي  العنف املفرط 
اجلماهري بهذا الإنقالب, مما يحتم على قيادة الإنقالب موا�سلة نف�س الطريق. فهي لي�س 
لديها �سوى اأن تقدم تنازلت �سكلية مثل اإطالق �سراح بع�س املعتقلني ال�سيا�سيني, و اإطالق 
النظام  الثاين يف  الرجل  و قيام  الآن,  تاأكيد حتى  النظام دون  اإعتقال بع�س رموز  مزاعم 
بلعنه و  اإدعاء اإقتالعه يف بيان الإنقالب, و لكنه حتمًا �سيعمل و ب�ستى ال�سبل لف�س اإعت�سام 
املواطنني اأمام القيادة, و هو اإجراء بداأه باإعالن حالة الطوارئ املعلنة ا�ساًل و التي �سيعها 
الإعت�سام ملثواها الأخري, و حظر التجوال ملدة ثالثة اأ�سهر, و هو يعلم اأن ال�سارع الثائر لن 
اأنه ي�ستعد و يوفر الأدوات لبدء موجة جديدة من  ين�ساع ملثل هذه الإجراءات, مما يعني 
القمع, �سيحاول اأن ي�سع فيها اجلي�س يف مواجهة مع ال�سعب, باإ�سراكه يف عملية القمع التي 

ف�سلت فيها الأجهزة الأخرى.
يالحظ اأن ابنعوف يف بيانه قد جتاهل جتمع املهنيني و قوى اإعالن احلرية و التغيري جتاهاًل 
تامًا, و قرر الإنفراد بال�سلطة لعامني كاملني دون اأي تفوي�س اأو تن�سيق مع ممثل احلراك و 
اجلماهري, و هذا وحده يوؤكد طبيعة الإنقالب ال�سورية و مع�سكر القوى التي نفذته. كذلك 
مل يتحدث املذكور عن جميع الأهداف املعلنة من قبل احلراك و كاأن كل امل�سكلة هي تنحي 

راأ�س النظام !! 
و لكن برغم ذلك ل يفوتنا اأن ن�سجل ما حققه حراك �سعبنا العظيم حتى الآن, الذي دفع 
بالنظام لالإفال�س ال�سيا�سي التام و العجز عن تقدمي اأي م�سروع اأو برنامج �سيا�سي للحل, 
اأ�سقط  و  اأمنيًا  النظام  الذي هزم  و  العقيمة,  ال�سيا�سية  املبادرات  يراوح يف حمطة  وجعله 
دولته البولي�سية و مرغ اأنف اأجهزتها الأمنية يف الرتاب, و الذي كر�س اإنق�سامًا يف اجلي�س 
اأفزع النظام و دفعه دفعًا لالإنتقال لإ�سرتاتيجية اإنقالب الق�سر باإخراج �سيئ و اأداء متدن 
لن ي�سعفه يف حال اإ�ستمرار احلراك و هو �سي�ستمر حتمًا. و بال �سك اإجناز اإنك�ساف النظام 
و  ع�سكريًا  بالإنك�ساف  تهديده  بالتبعية  و  الع�سكرية  قواته  وحدة  تهديد  و  �سيا�سيًا  و  اأمنيًا 
ال�سقوط, يعني اأن النظام قد نفذ اإنقالبه و هو يف اأ�سعف حالته, حيث اأن اجلماهري مازالت 
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تفر�س عليه ردود اأفعاله حتى يف حالة اإرادة �سنع احلدث و تنفيذ اإنقالب ع�سكري.
و املطلوب هو اأن يدرك �سعبنا باأنه اأقوى من هذا الإنقالب الذي جاء من مواقع ال�سعف و 
يف حال الرتاجع, و اأنه قد هزم النظام و هو يف اأوج قوته و ح�سره يف هذه الزاوية ال�سيقة, 
اإنت�سار  اإ�ستكمال  اإنقالب ق�سره و  اأقدر على هزميته و هو حم�سور بعد تنفيذ  و لذلك هو 
ثورته. و هذا بالطبع يتطلب اإ�ستمرار الإعت�سام اأمام القيادة العامة مع زيادة �سبل تاأمينه و 
حمايته و تعزيز �سموده, و تو�سيع دائرته لت�سمل القيادات الع�سكرية الإقليمية, و الإ�ستمرار 
يف الإ�سراب وتو�سيع نطاق القوى امل�ساركة فيه و تكري�س حالة الع�سيان و التمرد بك�سر حالة 
الطوارئ وحظر التجول التي فر�سها ابنعوف . كذلك يجب اإ�ستخدام �سالح التظاهر جمددًا 
و بكثافة يف كل مكان من املمكن ت�سيري موكب فيه, و الإحتفاظ للحراك بتنوع اأدواته. فوق 
ذلك و بالإ�سافة اإليه, يجب تعميق حمالت التوعية و التعبئة و تكثيف الن�ساط الدعائي, و 
احلفاظ على معنويات �سعبنا املنت�سر عالية و عدم ال�سماح لالإحباط بالت�سلل اإىل املنت�سرين 

الذين حققوا اإنت�سارات باهرة و تبقى لهم اأن يح�سدوا ن�سرهم الأخري فقط.
و اخلوف  الأمنية  و  ال�سيا�سية  بالهزمية  �سريح  اإقرار  الق�سر  اإنقالب  اأن  و اخلال�سة هي 
من الهزمية الع�سكرية و ال�سقوط, و تاأكيد لإنت�سار حركة اجلماهري على النظام و اإ�سقاط 
اإ�سرتاتيجيته القمعية , و دفعه دفعًا للجوء للمرحلة الثانية و الأخرية يف مواجهة احلراك و 
تنفيذ اإنقالبه. والنظام الآن يف اأ�سعف حالته , و مل يبق على حركة اجلماهري اإل ال�سمود 

يف مواجهة هذا الإنقالب حلني اإ�سقاطه و هي اأكرث من قادرة على ذلك.
اإنقالب  اإ�ستمراركم حلني هزمية  و  اإنت�ساراتكم ب�سمودكم  اإىل ثورتكم  و عززوا  و قوموا 

الق�سر الو�سيكة , فالواقع يوؤكد اأن اخلارطة ال�سيا�سية خا�سعة لإرادتكم
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العسكري الفراق  بين قلبك الساساق 
 و بيني هو البندم  و الدايرو ما بنتم 

يا والدة يا مريم53

حتاول  و   , 2019م  اأبريل  من  ع�سر  الثالث  اليوم  حتى  �سمومها  تنفث  حية  الأفعى  مازالت 
جمل�س  خلف  التخفي  عرب  حمتواها  من  ثورته  اإفراغ  و  العظيم  ال�سعب  هذا  يف  التحكم 
ع�سكري, يرف�س اأن ي�سلم ال�سلطة للممثل ال�سرعي حلركة اجلماهري, و ي�سر على اإعتبار 
نف�سه جمل�سًا �سياديًا ع�سكريًا يحكم البالد و يقرر م�سريها , يف توافق تام مع روؤية املوؤمتر 
الوطني و ال�سعبي التي ترمي للحفاظ على مكت�سبات التمكني, و فر�س الهبوط الناعم على 

�سعبنا بوا�سطة هذا املجل�س الع�سكري.
تكرار  وا�سحة ل خالف حولها, هي حماولة  , جتبهه حقيقة  املجل�س  رئي�س  لبيان  فاملتابع 
�سيناريو اإنتفا�سة  اأبريل من العام 1985م , حني تاآمرت قيادة اجلي�س على اإنتفا�سة ال�سعب, 
و كونت جمل�سًا ع�سكريًا اإنتقاليًا �سرق اإنتفا�سة ال�سعب التي حكم باإ�سمها, و منع ت�سفية اآثار 
اإنتخابات مف�سل  نظام مايو, و مكن قوى الثورة امل�سادة من ال�سلطة بعد عام عرب قانون 

على مقا�سها. 
فالبيان املنوه عنه, اأغفل عمدًا جميع الجراءات الالزمة لتفكيك دولة التمكني التي بناها 
الإ�سالميني. فهو مل يحل جهاز الأمن الذي حمى النظام و اإرتكب اأب�سع اجلرائم �سد ال�سعب, 
ومل يحل حزب احلكومة امل�سمى املوؤمتر الوطني الذي قاد كل عملية التخريب طويلة الأمد يف 
بالدنا , و مل يعتقل املجرمني الذين دمروا بالدنا و نهبوها , و مل يعد املف�سولني من اخلدمة 
حتا�سب  اإنتقالية  عدالة  عن  يتحدث  مل  و  لالإنتقال,  يوؤ�س�س  و  التمكني  مفاعيل  يلغي  حتى 
املجرمني وترد املظامل, و مل يفكك امللي�سيات احلزبية لالإ�سالميني من اأمن �سعبي و دفاع 
�سعبي وملي�سيات طالبية , و مل يتحدث عن جمع �سالح هذه امللي�سيات, و مل يذكر جمرد 
الذكر املوؤ�س�سات الإقت�سادية الطفيلية التي اأنهكت ج�سد الإقت�ساد ال�سوداين و دمرته, كما 
مل يتعر�س ل من قريب اأو بعيد لل�سيا�سات املالية املتبعة, و مل ينب�س ببنت �سفة حول الأزمة 

53  لل�ساعر حمجوب �سريف تغتي بها الفنان �سيف اجلامعة
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الإقت�سادية اخلانقة التي متر بها البالد.
اأ�سدرت بيانًا من�سورًا يف و�سائل  و القارئ لرد فعل املوؤمتر الوطني الذي جتراأت قيادته و 
التوا�سل الإجتماعي تطالب فيه مب�ساواتها بالأحزاب الأخرى و اإطالق �سراح قيادييها الذين 
زعمت اأنهم معتقلني, و ت�سديد املوؤمتر ال�سعبي الذي اأنتدب نف�سه للدفاع عن دولة التمكني 
اأن بيان جمل�س الإنقالب هو بيان  اأن يكون املجل�س الإنتقايل ع�سكري, ل يواتيه �سك  على 
يحمي دولة متكني الإ�سالميني و يكر�س هبوط من�سوبيها الناعم عرب القوة الع�سكرية توطئة 
لبناء نظام ال�سيخ الرتابي اخلالف, الذي ل ميكن بناوؤه يف حال زوال مكت�سبات التمكني و 
ال�سيطرة على ع�سب الدولة و اأجهزتها حتى يف حال فقدان قيادتها , يف اإ�ستكمال وا�سح 

جلوهر م�سروع اإنقالب الإنقاذ. 
و بالطبع واكب هذه املحاولة اجلديدة لالإلتفاف على ثورة �سعبنا, �سخ اإعالمي كبري من قبل 
اأجهزة دولة التمكني و من�سوبيها, ي�سكك يف جتمع املهنيني و ي�ستهدفه باإعتباره قلب احلراك 
ويتهمه بالتعنت حتى يزعزع ثقة اجلماهري به و يدفعه لتخفي�س �سقفه و القبول مبا ميليه 
الإنقالبي,  املجل�س  رئي�س  لتلميع  دعائية �سخمة  مع حملة  الع�سكري,  النظام  عليه جمل�س 
التمكني  دولة  ت�سخ وجهة نظر  التي مازالت  الإعالم  اأجهزة  �سيطرة م�ستمرة على  يف ظل 
حتى هذه اللحظة!!! و مت تعزيز هذا الن�ساط املحموم الذي اإ�ستبق اجللو�س مع ممثلي قوى 
اإعالن احلرية و التغيري لو�سعهم اأمام الأمر الواقع, بحملة اإ�ساعات وا�سعة و عمل يف موقع 
اإنق�سام ينفخ الهواء يف �سرارته البيان الف�سفا�س و الإن�سائي  الإعت�سام لبث عدم يقني و 

الذي اأ�سدره جمل�س الإنقالب. 
و لكن كان لقوى اإعالن احلرية و التغيري يف موؤمترها ال�سحفي اليوم موقفًا وا�سحًا مل تتزحزح 
عنه, اأ�سا�سه هو عدم قبول حكم جمل�س ع�سكري اإنقالبي للفرتة الإنتقالية, و الإ�سرار على 
تكوين جمل�س �سيادي مدين متثل فيه القوات امل�سلحة, و حكومة مدنية تقوم بالدور التنفيذي 
يف املرحلة النتقالية , و برملان اإنتقايل يتوىل عملية الت�سريع. و هذا املوقف يجب التم�سك 
به وعدم التنازل عنه , و التاأ�سي�س لذلك باحلفاظ على اإ�ستمرار �سغط اإعت�سام اجلماهري 
, وتو�سيع دائرة الإعت�سامات, و موا�سلة الإ�سراب و اأيقاف دولب احلياة, مع الإ�ستمرار يف 
عملية التظاهر, و دعم ذلك بن�ساط توعوي اإعالمي و متليك اجلماهري للخط ال�سيا�سي و 
التكتيكات الالزمة, و هزمية الدعاية الوا�سعة لقوى الثورة امل�سادة بطرح الأ�سئلة التي لي�س 
لدى هذه القوى اأجابة عليها, مثل ما هو م�سري "الب�سري" و املجرمني الخرين؟ ما هو م�سري 
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املوؤمتر الوطني؟ ما هو م�سري جهاز الأمن ؟هل �سيتم اإعادة ال�سرفاء املف�سولني من اخلدمة 
و خ�سو�سًا اجلي�س اإىل اأعمالهم, اأم �سيرتك للكيزان ال�سيطرة على هذه املوؤ�س�سات؟ ما هو 
م�سري من خربوا القوات امل�سلحة و ما زالوا على قمة هرم القوات امل�سلحة و يتامرون على 
ثورة �سعبنا الآن؟ هل �سي�سمح جمل�س الإنقالب احلايل بتفكيك الدولة العميقة؟ هذه الأ�سئلة 

و غريها �ستف�سح طبيعة الإنقالب احلايل الذي تدافع عنه قوى الثورة امل�سادة باإ�ستماتة.
عن  تدافع  التي  امل�سادة  الثورة  واجهة  هو  احلايل  الإنقالب  جمل�س  اأن  هي  اخلال�سة  و 
الأخري  دفاعهم  خط  باإعتباره  عنه  الدفاع  يف  الإ�سالميون  ي�ستميت  و  التمكني  مكت�سبات 
�سد الثورة و و�سيلة عودتهم لل�سيطرة على ال�ساحة ال�سيا�سية و ت�سفية مكت�سبات الثورة و 
الإنق�سا�س عليها, و على قوى الثورة الإ�ستمرار يف ثورتها و تعزيز اإعت�سامها و تظاهراتها 
حلني �سقوط هذا اخلط الأخري للدفاع و تفكيك النظام, و الت�سدي حلملة النظام الدعائية 
و عدم ال�سماح بالبلبلة و الإنق�سام بني اجلماهري اأو بت�سرب اليا�س اإليها اأو ت�سليلها ل�سرقة 

ثورتها. 
اأزف  الأخري  فقد  امليل  و ل ترتاجعوا يف  ب�سراوة   و هاجموا عدوكم  ثورتكم   اإىل  قوموا  و 

�سقوط النظام املدوي
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منو الفي الدنيا ما فاكر  شوارع الثورة جيابة  
شنو البيتش شمش باكر تظاهر ناس و إضرابها 

مجرد فرد يا قاصر و إرادة الشعب غالبة54

مل ت�سقط بعد, حتى اخلام�س ع�سر من اأبريل 2019م مازالت دولة التمكني تناور عرب جمل�س 
الثورة امل�سادة. فهو  و توارت خلفه كل قوى  انتقاليًا  الع�سكري الذي �سمى نف�سه  الإنقالب 
مل يكتف باغت�ساب ال�سلطة و عدم ت�سليمها لقوى الثورة و قيادتها يف قوى اإعالن احلرية 
والتغيري, بل ترفع عن القيام باأي واجب تفر�سه الإرادة الثورية التي �سعت لإ�سقاط النظام 
وتفكيك دولة التمكني, و متادى اكرث بالالإجتماع بالأحزاب التي كانت ت�سكل �سلطة النظام 

54  ال�ساعر حمجوب �سريف
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البائد لي�ساورها يف تكوين احلكومة النتقالية التي من املفرو�س اأن ُتكن�س اآثارها !!!
الثورة, و  اليها قوى  األ تنجرف  الثورة امل�سادة ي�ستخدمان تكتيكات يجب  فاملجل�س و قوى 
هما يعمالن على عدة م�ستويات منها: الت�سكيك يف جتمع املهنيني, و حماولة خلق اإنق�سام يف 
حتالف اإعالن قوى احلرية و التغيري, و تفكيك الالإعت�سام بالق�سف املعنوي متهيدًا لف�سه, 
و املماطلة يف املفاو�سات لإدخال قوى اخرى اليها من قوى الثورة امل�سادة حتت دعاوى عدم 
تفكيك  يف  ال�سديد  التباطوؤ  و  منهم,  اأيًا  على  القب�س  عدم  و  املجرمني  وحماية  الق�ساء, 
موؤ�س�سات دولة التمكني. و هما يوظفان يف ذلك ادوات الإعالم الر�سمية التي مازالت تعمل 
و كاأن الثورة مل حتدث, و يحاولن ا�ستعادة زمام املبادرة يف و�سائل التوا�سل الجتماعي, 
ا�ستخدام  و  الأمنية,  الجهزة  انك�سار  بعد  اجلي�س  يف  متركزهما  تعزيز  يف  ي�ستميتان  كما 
ال�سيطرة القت�سادية كاأداة لتمويل ن�ساط الثورة امل�سادة و �سراء الذمم. كذلك متكنًا من 
و القرتاب من حركة  الو�سط  التمركز يف  بداأ حماوًل  الذي  ا�ستقطاب »حميدتي«55  اإعادة 
اجلماهري, بتحويله اىل جزء اأ�سيل من ال�سلطة عرب تعيينه نائبًا لرئي�س ال�سلطة الإنقالبية.  
و لهذا �ساهدناه اليوم يف حماولة ف�س الإعت�سام. و بالطبع �سوف تتوا�سل حماولت ف�س 
الثاين يف  الرجل  ا�سبح  ان  بعد  ك�سلطة  يتعامل  الآن  و »حميدتي«  تتوقف.  لن  و  الإعت�سام 
حتول  ان  بعد  الإعت�سام  على  خطرًا  اأ�سبح  اأنه  و  موقفه  يف  التحول  فهم  يجب  و  الدولة. 

ل�سلطة, مع �سرورة عدم الدخول معه يف مواجهة و حماولة حتييده ما اأمكن.
اإزاء ما تقدم, املطلوب هو  ف�سح هذا الجتاه الذي يتمناه جمل�س الإنقالب و عدم الإ�ست�سالم 
له, مع الهتمام باملحافظة على اأدوات احلراك التي تتعر�س الآن اىل فرز مبكر قبل اإجناز 
الأخطاء  من  ت�ستفيد  التي  امل�سادة,  الثورة  قوى  بن�ساط  تاأثرًا  النظام,  اإ�سقاط  و  املهمة 
املرتاكمة للحراك. لذلك ل بد من التنبه و و�سع تكتيكات ت�سدي عاجلة, مع عدم الركون 
لالإحباط و فقدان الثقة يف النف�س و يف اجلماهري. �سحيح ان املعركة �سعبة و �سر�سة جدًا, 

لكن الإنت�سار فيها حتمًا معقود بلواء حركة اجلماهري.
و  الأول لالإنت�سار, هو احلفاظ على وحدة اجلماهري  ال�سرط  باأن  للقول  ل�سنا يف حاجة  و 
حماية اإعت�سامها و �سمان اإ�ستمراره, عرب حماية و حدة قوى اإعالن احلرية و التغيري, دون 

55  حممد حمدان دقلو ال�سهري ب ُحميدتي قائد قوات اجلنجويد التي احلقت باجلي�س ال�سوداين 
و�سميت قوات الدعم ال�سريع
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امل�سرتك  للعمل  �سوابط  و�سع  املهم  من  و  التحالف.  مكونات  بني  �سراعات  لوجود  اإغفال 
رف�س  و  جماعية,  ب�سورة  يفاو�س  من  حتديد  و  احل�سا�سة,  اللحظات  هذه  يف  التحالفي 
املبادرات الفردية وتوحيد اخلطاب. و يف هذا ال�سياق نرجو ان يكون احلزب ال�سيوعي قد 
اأو�سل راأيه الذي ن�سره يف بيانه حول التفاو�س حلزب املوؤمتر و حزب الأمة قبل الن�سر. اإذ 
داخل  الوطني  الإجماع  قوى  و  ال�سودان  نداء  قوى  بني  يكون هناك �سراع  اأن  الطبيعي  من 
حتالف قوى اإعالن احلرية والتغيري, فالأوىل تنازلت عن خطها القائم على الهبوط الناعم 
حتت �سغط احلراك الذي فاجاأها ل عن قناعة, و اأي �سعف يف قوة ال�سغط اجلماهريي 
�سيعيدها اىل خطها ال�سا�سي. و املهم هو احلفاظ على �سغط اجلماهري الذي �سيجرب ما 
تبقى من النظام على تقدمي التنازلت, كما �سيجرب نداء ال�سودان على عدم العودة خلطه 
القدمي و القبول باإجراءات الهبوط الناعم. املهمة �سعبة لأنها تقوم يف احلفاظ على الوحدة 
مع اإدارة ال�سراع, و مواجهة الثورة امل�سادة يف نف�س الوقت, لكن الرتاجع لي�س خيارًا باأية 

حال.
و يف تقديرنا ان  املطلوب هو قيام قوى اإعالن احلرية و التغيري بهجوم م�ساد لهجوم الثورة 
القوى  هذه  يطرح  الوقت  نف�س  يف  و  املعار�سة,  وحدة  على  احلفاظ  على  ينبني  امل�سادة, 
انتظار  من  بدًل  ال�سارع,  بدعم  الع�سكري  الإنقالب  ملجل�س  موازية  و  بديلة  مدنية  ك�سلطة 
جمل�س الإنقالب الذي ات�سح انه الالفتة التي تتخفى خلفها قوى الثورة امل�سادة. و مثل هذه 
ال�سلطة التي تتمتع ب�سلطة �سيادية و تنفيذية و ت�سريعية حلني تكوين حكومة و برملان بعد 
ا�ستالم ال�سلطة فعليًا, �ستجد الدعم حتمًا من املجتمع الدويل و خ�سو�سًا الإحتاد الفريقي 
الذي اأمهل الإنقالبيني خم�سة ع�سر يومًا لت�سليم ال�سلطة حلكومة مدنية كما تردد, و الإحتاد 

الوروبي الذي ظل ينادي بنقل ال�سلطة اإىل حكومة مدنية.
فاإعالن ال�سلطة املدنية يخلق �سلطة موازية ملجل�س الإنقالب, على عك�س تعيني حكومة مدنية 
مق�سور دورها على القيام بدور اجلهاز التنفيذي فقط. فاإعالن حكومة يعني اإعالن �سلطة 
تنفيذية فقط لي�س لها جانب �سيادي, و بالتايل لن تكن موازية ملجل�س الإنقالب الذي احتكر 
ال�سلطة ال�سيادية, و من املمكن له ان يعرتف بها و يدخل اجلميع يف ورطة. فاإعرتافه بها 
خ�سو�سًا و انه يدعو القوى لتقدمي ت�سورها و مر�سحيها للحكومة, يعني ا�سقاط كل احلجج 
للمجل�س  يحتفظ  الوقت  نف�س  يف  و  يحتويها,  و  الثورة  ي�سفي  و  الإعت�سام  يف  لال�ستمرار 

الإنقالبي بو�سعه املتفوق احلايل.
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و اخلال�سة هي انه بالرغم من ان الو�سع �سديد التعقيد,  و ان الثورة امل�سادة قد ن�سطت 
ب�سكل كبري و هي ت�ستخدم كل اأدواتها و تتمرت�س خلف جمل�س اإنقالبها, ال اأن املبادرة مازالت 
باأيدي احلراك و اإعت�سامه الذي ل بد من املحافظة عليه و دعمه, و مواكبته بالتظاهر و 
ا�ست�سالم جمل�س  بتحريك مدن القاليم و تعزيز الإ�سراب و ايقاف دولب احلياة, حلني 
الإنقالب وت�سليمه ال�سلطة ملمثل اجلماهري. و حتى يتم ذلك , على قوى احلرية و التغيري 
موا�سلة ن�ساطها و تعزيز تفوقها يف و�سائل التوا�سل الجتماعي, و ال�سغط لتحرير اأجهزة 
الإعالم الر�سمية من قب�سة دولة التمكني, و ال�سغط على جمل�س الإنقالب و التفاو�س معه 
على ت�سليم ال�سلطة فقط وفقًا ملا مت اإعالنه منذ وجود املخلوع "الب�سري" باعتباره امتدادًا 
ًًلنظامه, و كذلك ال�سغط على موؤ�س�سات التمكني القت�سادية لدولة التمكني ب�سور مبتكرة 

حلني تفكيكها لحقًا, مع احلفاظ على تنوع اأدوات احلراك.
و قوموا لثورتكم  و احموا حيا�سها  و ل تنجرفوا مع تكتيكات الثورة امل�سادة  فاأنتم الأقوى 

والأجدر بالإنت�سار ال�سامل و هو قريب

)44(

19 �أبريل 2019م

آمنا بيك و موحدين  
في إيدنا فاس و قلم رصاص 
شتلة و كمنجة و مسطرين
و طبنحة في خط التماس56

التا�سع ع�سر من اأبريل 2019م و ما زالت الثورة امل�سادة و بقايا النظام املتحلق حول جمل�س 
مكت�سبات  بحماية  ي�سمح  جديد,  قوى  توازن  خلق  اأجل  من  يراوغان  الع�سكري  الإنقالب 
التمكني اأو على الأقل يقلل اخل�سائر. و هما يف �سبيل ذلك, يناوران اإ�ستنادًا ملحاولة جتميع 
فلول النظام يف جبهة واحدة من حيث اجلوهر و الهدف, تتعدد من حيث املظهر, جتدها 
ظاهرة يف حماولة جتميع الإ�سالميني حتت لفتات خمتلفة, و حماولة ق�سم و ت�ستيت قوى 
الإنقالبي, و يف ظهور لفتات  للمجل�س  اإقليمية عربية داعمة  اإعالن احلرية مبجهود دولة 

56  لل�ساعر حممد احل�سن �سامل )حميد(- الفنان م�سطفى �سيد اأحمد 
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اإدعاءات  و يف  املعت�سمني,  الثوار  باإ�سم  تتحدث  برملانه  و  ال�سابق  النظام  قلب  جديدة من 
يف  و  الأمن,  جهاز  يحل  لن  انه  و  املهنيني  لتجمع  ال�سلطة  ي�سلم  لن  انه  الإنقالب  جمل�س 

حماولت ك�سر الإعت�سام عرب الق�سف الإعالمي و الدعائي, و غري ذلك من املظاهر.
ب�سورة  ثابت  القوى غري  توازن  اأن  على  امل�سادة  الثورة  قيادة  الإنقالب يف  يراهن جمل�س 
ال�سيا�سة  خارطة  معادلة  يف  الأ�سعف  الطرف  يزال  ما  انه  من  بالرغم  انه  و  م�ستدامة, 
ال�سودانية الآن و ان الطرف الأقوى ما زال هو قوى الثورة املدعومة جماهرييًا, فاإن اإمكانية 
داخل  نفوذه  تقوية  يعمل على  �سبيل ذلك,  و يف  قائمة.  تزال  ما  توازن قوى جديد  �سناعة 
خلق  حماولة  و  اخلا�سة,  ملي�سياته  و  النظام  اأمن  جهاز  ببقاء  والتم�سك  امل�سلحة,  القوات 
املذكورة  العربية  الدولة  ب�سغط من  التغيري  و  اإعالن احلرية  قوى  داخل  به من  تقبل  قوى 
الإعالن  قوى  ببع�س  لندن  مدينة  يف  �سرًا  بالجتماع  خمابراتها  عرب  قامت  التي  و  اأعاله, 
لأقناعها بالقبول بوجود جمل�س الإنقالب ودعم ا�ستمراره , ثم دعتهم اىل عا�سمتها  ملزيد 
من التفاكر, يف اإطار �سفقة ت�سمن لهم ت�سليم ال�سلطة لتحالف اإنتخابي ي�سمهم كاأحزاب 
الثورة. و  و ق�سموا قوى  ثبتوا اقدام املجل�س احلايل  و حركات م�سلحة بعد عامني يف حال 
بالطبع تتنا�سى هذه الدولة التي اإعرتفت مبجل�س الإنقالب و ار�سلت له وفدًا كان "طه عثمان 
احل�سني" اأحد افراده, تتنا�سى ان هذه القوى تفهم ان تثبيت جمل�س الإنقالب يعني اإنت�سار 
قوى الثورة امل�سادة عليها و عودة دولة متكني الإ�سالميني كاملة غري منقو�سة عرب حماية 
الإ�سالميني يف املجل�س, و اأن هذه القوى �ستفقد موقعها يف توازن القوى الذي دفع هذه الدولة 
املتاآمرة ملفاو�ستها الآن, و اأن ال�سق الثاين املتعلق بت�سليمها ال�سلطة عرب الإنتخابات لحقًا 
اأن هذا املجل�س مرفو�س من املجتمع الدويل و ل �سبيل اإىل ت�سويقه  غري م�سمون البتة, و 
املعاديتني  وال�سعودية  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اإعرتاف  على  ح�سل  اأنه  اإذ   , دوليًا 
للثورات اإقليميًا, و على اإعرتاف رو�سيا وحدها من دول العامل الوازنة, وح�سد رف�س كامل 
الدول الأُخرى مبا يف ذلك الإحتاد الوروبي و الإحتاد الأفريقي و دول الرتويكا التي تطالب 

جميعها بت�سليم ال�سلطة اإىل حكومة مدنية.
الناب�س  قلبها  و خ�سو�سًا  اإعالن احلرية  قوى  اأن  اإىل  التنبه  يتم  اأن  يجب  مقابل ذلك  يف 
جتمع املهنيني, تعلم متامًا اأنها متتلك اليد العليا يف املعادلة ال�سيا�سية و ما زالت اإرادتها هي 
الأعلى ا�ستنادًا لإ�ستمرار اإعت�سامها, و توافقها على م�ستويات ال�سلطة املطلوبة و اإعالنها 
و ت�سليمها لقيادة اجلي�س, و توافق طرحها مع املجتمع الدويل. و هي تدير معركتها ب�سكل 
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معقول حتى هذه اللحظة برغم وجود بع�س امل�سكالت و الق�سور الناجت عن تعقيدات الو�سع 
ال�سيا�سي و اإ�ستماتة الثورة امل�سادة يف الدفاع عن مكت�سبات التمكني. و يف هذا الإطار ل بد اأن 
ننوه بجهد جتمع املهنيني القيادة احلكيمة النوعية للثورة, التي مل تكتف بتطوير احلراك الذي 
بداأ عفويًا, وحتويله حلراك منظم عرب التظاهر املجدول, و الن�ساطات املتنوعة من اإ�سرابات 
متدحرجة ووقفات اإحتجاجية و غريها من الو�سائل املتنوعة, بل اإ�ستطاع بعبقرية قيادة �سمود 
الإعت�سام املركزي اأمام القيادة العامة لثالثة ع�سر يوما حتى الآن, كما متكن عرب قواه احلية 
من اإعادة تاأكيد اإرتباط الإعت�سام بع�سب حياة املجتمع و منظوماته احلياتية, حني واجه تاآمر 
قوى الثورة امل�سادة باإعادة اإعالن قوى الثورة املوؤ�س�سة و الفاعلة املتمثلة يف تنظيماته املختلفة 
عن نف�سها مب�سريات تنتظم و ت�سل اىل مركز الإعت�سام. ف�سهدنا م�سرية العاملني يف احلقل 
الطبي و الأطباء, و اأعقبتها م�سرية املهند�سني, و م�سريات اخرى يف طريقها اىل الإعت�سام 
حتمًا. و اإذا قراأنا ذلك مع توا�سل الإعت�سامات الإقليمية اأمام بع�س القيادات, و تنوع الداء 
ببدء القوى الثورية يف اإ�ستعادة بع�س النقابات و اإعادة تكوينها كنقابات فئوية ل نقابات من�ساأة 
كما حدث يف نقابة املهند�سني, جند اأن التجمع قد اإنتقل من مواقع ال�سعار و املطالبة, اإىل 
دائرة الفعل اجلماهريي املبا�سر الذي ينفذ اإرادة اجلماهري و ينتزع املوؤ�س�سات اإنتزاعًا, و هي 
و�سيلة متقدمة قد حتتاجها قوى الثورة لإنتزاع ال�سلطة من جمل�س الإنقالب لحقا بدعم دويل. 
و هذا باحلتم يوؤكد ان جتمع املهنيني هو القيادة الرائدة و امللهمة للحراك الثوري, و ال�سامنة 

لإنت�ساره و لوحدة قواه ذات التباينات املفهومة يف قوى اإعالن احلرية و التغيري.
و اخلال�سة هي اأن على اجلماهري الثورية موا�سلة الثقة يف نف�سها و قدراتها, لأن وحدتها 
اأ�س�س تكوين ال�سلطة  اإتفاقها على  و نوعية و اقتدار قيادتها مع الدعم الدويل مل�سروعها و 
اليد  يعطيها  و  احلالية,  ال�سيا�سية  املعادلة  ال�سيطرة يف  مركز  ي�سعها يف  زال  ما  املدنية,  
اإدعاءات جمل�س الإنقالب و القوى  لتوازن القوى املاثل, و الذي �سي�ستمر رغم  العليا وفقًا 
الداعمة له و اإ�ستماتة الثورة امل�سادة يف الدفاع عن مكت�سباتها. و لكن من املهم النتباه اإىل 
تكتيكات هذه القوى و الدول املتاآمرة الداعمة لها, مع ال�سراع يف تكوين ال�سلطة املدنية, و 
املبادرة بعدها ل�ستالم ال�سلطة يف حال رف�س جمل�س الإنقالب تدريجيًا, مع موا�سلة تكوين 

النقابات و ا�ستبدال نقابات املن�ساأة بالنقابات الفئوية.
و قوموا لثورتكم  و ا�ستكملوا اإنت�ساركم  و تنبهوا لتكتيكات عدوكم املهزوم  فبينكم و حتقيق 

اهدافكم خطوة
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19 �أبريل 2019م

نعم لت�سليم �ملخلوع »�لب�سري« ملحكمة �جلنايات �لدولية!!

قد يكون العنوان اأعاله �سادمًا للبع�س و م�ستفزًا لغريهم و حمبطًا للبع�س الآخر, لكنه قد 
ي�سادف هوًى يف نف�س بع�س ال�سودانيني. و هو موجه للجميع, حتى نتفاكر ب�سوت م�سموع 
حول هذه امل�ساألة املهمة, التي تتعلق مببداأ املحا�سبة و عدم الإفالت من العقاب,/ بعيدًا عن 
الرغبة يف الإنتقام اأو الت�سفي. و هي مرتبطة بهذا املبداأ لي�س حمليًا بل و دوليًا اأي�سًا. و يف 
تقديري اأن ت�سليم املخلوع "الب�سري" ملحكمة اجلنايات الدولية ليواجه الإتهامات املعلنة يف 
تثبيت  ي�ساعد يف  الزمان,  لعقد كامل من  الدولية  العدالة  اأن كان هاربًا من  بعد  مواجهته 
مبداأ عدم الإفالت من العقاب على م�ستوى الدولة, و ير�سخ اأقدام العدالة اجلنائية الدولية, 
و  القانون على م�ستوى دويل,  اإىل مرحلة جديدة من �سيادة حكم  الب�سرية برمتها  و ينقل 
ي�سمح ل�سعب ال�سودان باأن يدخل التاريخ كاأول �سعب يوؤ�س�س ملحا�سبة الروؤ�ساء الديكتاتوريني 
العدالة.  لهذه  بنف�سه  املخلوع  رئي�سه  ي�سلم  و  باإرادته  اجلنائية  املحاكم  اأمام  املخلوعني 
تندرج حتت  لكنها جميعًا  و  "الب�سري" كثرية,  املخلوع  ت�سليم  لتاأييد  تدفع  التي  الأ�سباب  و 
تكري�س عدم الإفالت من العقاب من ناحية, و املحاكمة العادلة من ناحية اأخرى, و كذلك 
اإتهام رئي�س دولة و هو على راأ�س  تثبيت مركز العدالة اجلنائية الدولية التي جتراأت على 

عمله.
)2(

اأوىل اأ�سباب تاأييد ت�سليم املخلوع "الب�سري" للمحكمة اجلنائية الدولية هو طبيعة اجلرائم 
التي اإرتكبها, و التي مل تكن موجهة �سد اأهلنا يف دارفور و ل �سعب ال�سودان فقط, بل هي 
جرائم موجهة �سد الإن�سانية جمعاء. �سحيح اأنها وقعت على اأهلنا املظلومني و املكلومني, 
و لكنها اإ�ستهدفت الب�سرية كلها حني �سملت جرائمًا �سد الإن�سانية و جرائم حرب و جرائم 
اإبادة جماعية. هذه اجلرائم جٌمّرمة ب�سكل وا�سح و دقيق يف القوانني الدولية قبل وقوعها يف 
اإقليم دارفور, و مل تكن جمرمة وقت وقوعها حتت القانون ال�سوداين. و لذلك حماكمة املخلوع 
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اأمام حمكمة اجلنايات الدولية يحرمه من اإثارة الدفع مببداأ �سرعية القوانني اجلنائية الذي 
ي�ستطيع اإثارته اأمام املحاكم ال�سودانية, باإعتبار اأن هذه اجلرائم مل تكن من�سو�س عليها يف 

القانون العقابي ال�سوداين وقت وقوعها. 
)3(

ثاين اأ�سباب تاأييد ت�سليم املخلوع ملحكمة اجلنايات الدولية هو اأن اجلرائم التي اإرتكبها يف 
دارفور هي الأب�سع طوال فرتة حكمه جلماعيتها و ح�سيتها و اإت�ساع دائرتها, و ي�سح اإعطائها 
اأولوية عند املحا�سبة. توفر هذه الأولوية حمكمة اجلنايات الدولية التي تقت�سر اإجراءاتها 
جميعًا عليها دون جرائم املخلوع التي ل حت�سى و ل تعد. و ت�سليمه ي�سمح ملحكمة اجلنايات 
الدولية مبا�سرة اإخت�سا�سها, و ي�سقط تطاوله عليها و يك�سر ما ترتب على ذلك من اإ�سعاف 
لهيبتها و تقليل من �ساأن الق�ساء اجلنائي الدويل, الذي حتتاجه الب�سرية جمعاء يف مقبل 
اأيامها, لرت�سيخ نظام عدالة جنائية دولية, ي�ستطيع اأن يتهم الروؤ�ساء اجلزارين و هم على 
راأ�س عملهم, حلماية ال�سعوب من بط�سهم, و تقليل كم اخل�سائر الوا�سع الذي �سي�ستمر يف 
حني اأمنوا املحا�سبة و العقاب و اإحتموا مبزاعم ال�سيادة و متثيلهم ل�سعوب مل تنتخبهم و هم 
اأكرب خطر يواجهها. فم�ساعدة حمكمة اجلنايات الدولية يف القب�س على جمرمها الهارب 
و املتحدي لها, ير�سل ر�سالة قوية حتتاجها كل �سعوب الأر�س امل�سهدة التي ترزح حتت نري 

حكام م�ستبدين.
)4(

ثالث اأ�سباب تاأييد ت�سليم املخلوع ملحكمة اجلنايات الدولية هو اأن ت�سليمه يوفر له  حماكمة 
عادلة قد ل تتوفر له يف ال�سودان يف ظل الظروف الإنتقالية احلالية. فتقدميه للق�ساء املنحاز 
له احلايل غري امل�ستقل و الذي ح�سد فيه اأ�سحاب الولء على ح�ساب الكفاءة, قد يقود لنتيجة 
خميبة لالآمال رمبا ت�سل اإىل اإفالته من العقاب كح�سني مبارك, اأو لإ�سدار عقوبات �سكلية ل 
ترقى اإىل م�ستوى ما اإرتكبه من جرائم, لعيوب يف القانون العقابي ال�سوداين نف�سه. فعلى �سبيل 
املثال, لي�س يف القانون اجلنائي احلايل ن�س يحاكمه عن تخريب االقتصاد الوطني كجريمة 
قائمة بذاتها، و ال عن ٕاستغالل الدين في السياسة، ألن هاتين الجريمتين اللتين تواجدتا 
 عند سن القانون الجنأيي الحالي.

ً
في قوانين سبتمبر سيئة الذكر، تم التخلص منهما تماما

 

محاكمة  املحكوم  محاكمة  من  الحالي  الثوري  العام  ي 
ٔ
الرا يمنع  ن 

ٔ
ا املمكن  من  كذلك 

بشر. ألنهم  حيدتهم  و  نزاهتهم  كانت  مهما  القضاة  على   
ً
حتما سئوثر  ألنه   ، عادلة 
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من  يمنع  تسليمه  ن 
ٔ
ا هو  الدولية  الجنايات  ملحكمة  املخلوع  تسليم  ييد 

ٔ
تا سباب 

ٔ
ا رابع 

محاكمته باإلعدام، و ئوسس لسير مجتمعنا بقبوله للسير في هذا التوجه اإلنساني الذي 
ن محاكمته بموجب القوانين 

ٔ
يسعى ٕالى ترسيخ ٕاسقاط هذه العقوبة غير اإلنسانية، في حين ا

يدتها القوى التي ينتمي ٕاليها في سبتمبر من العام 
ٔ
و تلك التي ا

ٔ
السودانية التي سنها بيديه ا

 للشعب 
ً
محبذا مراً 

ٔ
ا ٕاعدامه  ن  ٔ

ا قائل  يقول  وقد  1983م، سيقود على الراجح إلعدامه. 
 عادال ألن عنقه 

ً
السوداني لعظم الجرائم التي ٕارتكبها، و لكن ٕاعدامه بالحتم ال يعتبر قصاصا

الف السودانيين الذين قتلهم و مساواة لكل هذا العدد من 
ٓ
عناق مئات ا

ٔ
سيكون مقابل ا

الضحايا بشخص واحد. فوق ذلك فٕان ٕاعدامه يخالف حتى النظم التقليدية لتنفيذ هذه 
 
ً
 و ال ٕاصالحا

ً
 مثله، و هو لن يحقق ردعا

ً
العقوبة التي ال تطبق على من تجاوز السبعين عاما

بل يكرس روح اإلنتقام و يشفي الغليل فقط، ويعيدالنظام العقابي وفلسفة العقاب ٕالى 
محطات تجاوزتها اإلنسانية.

طويلة،  ملدة  بالسجن  يكون  ن 
ٔ
ا الراجح  العقاب  ن 

ٔ
ا  

ً
مالحظة املهم  ومن 

الدولة  من  الهاي  في   
ً
ٕانقالبا يحدث  لن  نه 

ٔ
ا بٕاعتبار  مضمون  تنفيذه 

السودان. في  وارد  هو  مثلما  العقوبة  تنفيذ  من  ليعفيه   العميقة 
سباب و غيرها من األسباب التي لم نذكرها، نٔويد بال تردد 

ٔ
ملجمل ما تقدم من ا

عاملية  محاكمة  في  محاكمته  لتتم  الدولية  الجنايات  ملحكمة  املخلوع  تسليم 
تخاطب اإلنسانية جمعاء و تعكس مدى نبل شعبنا و حرصه على العدالة الجنائية 
الدولية، دون ٕاخالل بحقوق الشعب السوداني في تحريك ٕاجراءات جنائية محلية 
في مواجهته و التحقيق معه للحصول على املعلومات الالزمة حول جميع الجرائم 
الكثيرين، ي قد ال يعجب 

ٔ
الرا ن هذا 

ٔ
با نعلم  بتسليمه.  القيام  ٕارتكبها قبل  التي 

 

نه الحل األمثل لشعبنا و لإلنسانية برمتها. 
ٔ
و لكننا نرى ا

                                                                                                                              19 أبريل 2019م
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22 �أبريل 2019م

و نحن اذا اختلفنا سوا بنطيع الصاح
و لو بتنا القوا بنرتاح 

اذا تمن الملح و العيش رضا الشمات57

الثاين و الع�سرون من اأبريل 2019 م و مازال ال�سارع �سامدًا و �سانعًا للحدث, و ما زالت 
قوى  خاطبت  بالأم�س  امل�سار.  حتديد  على  قادرة  و  اإعت�سامها  على  حمافظة  الثورة  قوى 
اإعالن احلرية و التغيري جماهريها, و اأعلنت من ار�س الإعت�سام وقف التفاو�س مع املجل�س 
الإنقالبي الع�سكري, الذي ثبت مبا ل يدع جماًل لل�سك, انه غري راغب يف ت�سليم ال�سلطة 
اإىل جمل�س مدين ميثل القوى التي اجنزت الإنتفا�سة, و اأنه اأ�سفر عن وجهه كواجهة لقوى 
النتقالية,  ال�سلطة  البائد يف موؤ�س�سات  النظام  بقايا  ت�سعى علنا لأ�سراك  امل�سادة,  الثورة 
اأعلى هرم  اإنتاجه ب�سورة مبا�سرة و من  اإعادة  بحيث ي�سبح النظام بديال لنف�سه, و يتم 

ال�سلطة ل من ال�سارع ال�سيا�سي. 
و مبا ان هذا املوقف ال�سحيح لقوى الإعالن قد اكتنفه �سئ من عدم الرتياح من قبل ال�سارع 
ال�سلطة  اإعالن  يتوقع  و  ذلك  من  اكرث  ينتظر  كان  ال�سارع  هذا  لن  له,  دعمه  رغم  الثائر 
املدنية بالأم�س, ل بد من القرار بان ما مت اإعالنه كان دون التوقعات. و لكن هذا ل ينتق�س 
من �سحة املوقف و ل اهميته, و يف نف�س الوقت ل يعالج م�سكلة التباطوؤ يف اإعالن املجل�س 
امر  �سلطة  الع�سكري ب�سفته  الإنقالب  �سلطويًا ميلوؤه جمل�س  التي تخلف فراغا  ال�سيادي, 
واقع, و ي�سمح لهذا املجل�س بتو�سيع دائرة التاآمر و تعزيز موقع الثورة امل�سادة يف اخلارطة 
ال�سيا�سية. فبالرغم من ان ال�سارع الثائر ما زال هو �سانع احلدث ال�سيا�سي, ال ان تقدمي 
املجل�س  اإعالن  يف  بالتباطوؤ  الإنقالبي  جمل�سها  و  امل�سادة  الثورة  لقوى  املجانية  الهدايا 
ا�ستهانة غري  ي�ساوي  الع�سكري,  املجل�س  لهذا  املوازية  ال�سلطة  الذي ميثل  املدين  ال�سيادي 

حممودة بالعدو ال�سيا�سي, و ي�سكل تفويتًا للحظة ثورية ما كان ينبغي تفويتها.
فالتاآمر على الثورة ل يقت�سر على ن�ساط املجل�س الع�سكري الإنقالبي وحده و قوى الثورة 
امل�سادة امل�سكلة من الإ�سالميني و حلفائهم, بل ميتد اىل امل�سرح الإقليمي عرب ن�ساط حمموم 

57  حمجوب �سريف - غناء املو�سيقار حممد عثمان وردي
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جاهدة  تعمل  هي  و  الع�سكري,  باملجل�س  اعرتفت  التي  الدول  احدى  متثل  عربية  دولة  من 
ل�ستقطاب بع�س القوى النا�سطة �سمن قوى اإعالن احلرية و التغيري, يف حماولة ل�ستغالل 
التباينات الطبيعية التي تن�ساأ بني القوى الراغبة يف ا�ستكمال الثورة حتى حتقيق اهدافها 

كاملة, و تلك الراغبة يف امل�ساومة للح�سول على ت�سوية ما .
هذا الفرز املبكر داخل قوى الثورة و الذي اأنبنى على مواقف القوى املتباينة و خط كال منها 
ال�سيا�سي قبل الثورة, مل ياأخذ طابعًا حادًا حتى اللحظة و مل ي�سل اىل درجة الإنق�سام. و 
واجب قوى الثورة هو النتباه لهذا التباين, و اإدارته بحكمة يف اإطار الوحدة, مع عدم ال�سماح 

لن�ساط الثورة امل�سادة و حلفائها يف اإحداث �سرخ يقود لالإنق�سام. 
فاملتوقع هو ان يطرح امل�سروع الإقليمي على ا�سا�س ان هناك قوى وطنية راغبة يف ت�سفية 
التعامل  "حميدتي”, و ان دعمها واجب و التعنت يف  "برهان"  و  الكيزان يف املجل�س هي 
مع املجل�س على ا�سا�س انه كتلة �سماء خطاأ, و ان القوى الثورية املتم�سكة بكامل �سعارات 
الثورة وم�سروعها م�سرة على خلق مواجهة مع كامل املجل�س ل داعي لها. هذا هو امل�سروع 
الذي ي�ستهدف ق�سم ال�سارع و القبول باملجل�س الإنقالبي كاأمر واقع و دعم جزء منه لإجناز 
اهداف الثورة. ويف مرحلة ما , �سيعلن املجل�س حكومة من قوى الثورة امل�سادة او من قوى 
منق�سمة من قوى اإعالن احلرية و التغيري و بع�س من قوى الثورة امل�سادة اذا ح�سل اإنق�سام 
ل قدر اهلل, ليقطع الطريق امام القوى الثورية. و قد يتجه اإىل اإعالن حكومة تكنوقراط, 
تلقى دعمًا من جزء من قوى اإعالن احلرية و التغيري, يف حال احتدام ال�سراع بينها و حتول 
التباين اىل اإنق�سام. ويالحظ اأن املوؤمتر ال�سحفي املوازي ملجل�س الإنقالب الذي نفذه يف 
اإعالمي لتقدم جمل�س  اإعالن احلرية والتغيري, هو تكري�س  نف�س تاريخ و وقت موؤمتر قوى 
الإنقالب على قوى اإعالن احلرية و التغيري بخطوة وفر�س نف�سه ك�سلطة امر واقع. لذلك 
ال�سيادي للح�سول له على  اإعالن املجل�س  ل بد من تدارك ما حدث بالأم�س وال�سراع يف 
املناورة  ت�سييق م�ساحة  و  الزاوية,  الإنقالب وح�سره يف  , ملحا�سرة جمل�س  اإعرتاف دويل 

الوا�سعة التي ميتلكها الآن. 
املطلوب و الهم الن هو احلفاظ على وحدة قوى اإعالن احلرية و التغيري دون انكار لوجود 
تباين يف الآراء , مع احلفاظ على الإعت�سام , و تعزيزه بعودة التظاهر و ا�ستعادة الأجهزة 
النقابية و ال�ستعداد لالإ�سراب العام, مع الأخذ يف العتبار اأن بع�س قوى الإعالن قد يكون 
"  ل�سرب الإ�سالميني, و ترقب  لها ميل للم�سروع الإقليمي املتحالف مع "حميدتي" و "برهان
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ما �سي�سفر عنه اجتماعها يف القاهرة مع املحور الداعم لهما.
و اخلال�سة هي ان ثورة �سعبنا ما زالت قادرة على الإنت�سار, و انها بالرغم من مرورها 
بظرف دقيق تن�سط فيه الثورة امل�سادة  املدعومة اإقليميًا و برغم حدوث فرز مبكر داخل 
باأهداف  املتم�سك  ال�سارع  القوى حتت �سغط  وحدة هذه  على  على احلفاظ  قادرة  قواها, 
مع  املفاو�سات  وقف  باإعالنها  مهمة  خطوة  التقدم  من  تتمكن  بحيث  اإعت�سامه,  و  ثورته 
جمل�س الإنقالب الع�سكري, و بتاأكيد قواها باأنها ب�سدد اإعالن موؤ�س�سات �سلطتها النتقالية 
مب�ستوياتها الثالث خالل الأيام القادمة. و لكن هذا ل مينع من القول باأن التاأخر يف اإعالن 
م�ساحة  امل�سادة  الثورة  اعطى  مربر,  غري  تباطوؤًا  كان  قد  اأم�س  املدين  ال�سيادي  املجل�س 
مناورة اأكرب, و �سمح ملجل�س الإنقالب الع�سكري بال�ستمرار يف فر�س نف�سه ك�سلطة امر واقع 
و�سعت دائرة تاآمرها على الثورة, و فوت فر�سة احل�سول على اإعرتاف دويل يعزز و�سع قوى 

الثورة الهجومي, و يح�سر قوى الثورة امل�سادة حيث يجب ان تكون.
و قوموا اىل ثورتكم  فعدوكم واهن رغم ن�ساطه الوا�سع  و الن�سر معقود بلوائكم فتوحدوا  

وجتنبوا تفويت اللحظة الثورية لتكملوا اإنت�ساركم

)47(

24 �أبريل 2019م

كوركت يا نادوس  ام الغبش يا أم
يا نخل يا ابنوس يا سامبا يا تم تم 

لبيك غناي محروس دخري الغالبة هلم
دهمني كم مجروس عكمت تاني و قم58

يف الرابع و الع�سرين من اأبريل 2019م, تراجع املجل�س الع�سكري الإنقالبي خطوات و قدم 
التغيري ممثلة اجلماهري  و  للقاء قوى احلرية  و �سعى  تنازلت امام ال�سرار اجلماهريي, 
الثائرة ملعاجلة اخلالفات, و اإعرتف بها لأول مرة كممثل للقوى الثائرة, و اتفق معها على 
العمل امل�سرتك من اأجل الو�سول بالبالد اىل ال�سالم و ال�ستقرار و التحول الدميقراطي,  و 

58  ال�ساعر حممد احل�سن �سامل )ًحميد(
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على تكوين جلنة للو�سول اىل اتفاق حول الق�سايا اخلالفية. 
و هذا التقدم الن�سبي مل ياأت منحة من جمل�س الإنقالب الع�سكري بالطبع, و ل هو �سكل 
حتوًل يف طبيعة املجل�س الذي اإ�ستقال ثالثة من اأع�سائه الذين ميثلون الإ�سالميني و النظام 
اجلماهريي  لل�سغط  ا�ستجابة  جاء  بل  اللحظة,  هذه  حتى  ا�ستقالتهم  تقبل  مل  و  ال�سابق 
العنيف و الثبات و ال�سمود يف موقع الإعت�سام امام القيادة العامة, و احلفاظ على تنوع 
ادوات احلراك الثوري العظيم. فها هي عطربة مدينة انطالقة الثورة تر�سل قطارًا كاماًل 
لدعم الإعت�سام , لتفتتح موجة الزحف من القاليم اىل العا�سمة لتعزيز اإعت�سام �سعبنا 
حلني حتقيق مطالبه, و املتوقع اأن تلحق بها مدين و كو�ستي و �سندي اليوم. و  كذلك ا�ستمرت 
مواكب املهنيني يف التدفق اىل ميدان الإعت�سام من مهند�سني و بياطرة و غريهم, و متا�سك 
العامل كله يف رف�س الإعرتاف مبجل�س الإنقالب الع�سكري, فيما عدا الدول التي قررت التاآمر 
على ثورة �سعبنا, و �سعت احداها للح�سول على مهلة من الإحتاد الفريقي ت�سمح للمجل�س 

بال�ستمرار لثالثة اأ�سهر, و تدخل رئي�سها علنا يف �سئون بالدنا الداخلية.
و ما تقدم بالطبع يوؤكد ان ال�سارع هو من ي�سنع احلدث ال�سيا�سي, و هو الذي ميتلك زمام 
مير  الذي  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  على  اإرادته  ميلي  ان  ي�ستطيع  الذي  هو  و  املبادرة, 
بحالة من ال�سعف, بالرغم من دعم جميع قوى الثورة امل�سادة له, و بالرغم من �سيطرته 
على املوؤ�س�سة الع�سكرية عرب جرنالته الإ�سالميني, و على قوات الدعم ال�سريع عرب قائدها 
املجل�س و �سراع م�سمر بني  داخل  اإنق�سام  وجود  مع  و  املجل�س.  رئي�س  "حميدتي"  نائب 
الإ�سالميني الذين ي�سكلون الأغلبية و غريهم, و �سحة القول باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية لي�ست 
ان  ال  لها,  داعمني  و  الثورة  مع  �سباطها  �سغار  و  الو�سيطة  رتبها  وان  واحدة  �سماء  كتلة 
على  م�ستمرًا  خطرًا  و  امل�سادة  للثورة  مركزًا  يبقى  كموؤ�س�سة  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س 
التي  التنازلت  ل  و  الإ�سالميني,  من  اأع�سائه  بع�س  اإ�ستقالة  حقيقته  من  يغري  ل  الثورة, 
خطوة  اأي  �سيتقدم  انه  افرتا�س  اأو  به  الظن  ح�سن  لذلك  اجلماهري.  �سغط  حتت  قدمها 
لالأمام دون �سغط متزايد و مت�ساعد لي�س من ح�سن الفطن, بل هو �سر م�ستطري و خطر 

م�ستدام على ثورة �سعبنا. 
بت�سديد  ت�سمح  التي  الثورية  اللحظات  التفريط يف  ي�سبح  املجل�س,  �سوء طبيعة هذا  و يف 
�سربات قوية له و ح�سره يف الزاوية, خطاأ كبريًا ل بد من ت�سحيحه. و عليه من املهم ان 
نلخ�س املالحظات ال�سالبة على خمرجات اجتماع قوى اإعالن احلرية و التغيري بهذا املجل�س 
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اأم�س, والتي ل يقدح فيها ما مت احرازه من تقدم حتما اقل مما وفرته حركة اجلماهري من 
�سغوط و�سقوف, كان من املمكن ان ت�سع ممثليها يف و�سع اف�سل ميكنهم من الدفع نحو 

حتقيق اأهداف ثورة �سعبنا. و هذه املالحظات توجز فيما يلي: 
خروجها  بعد  مبا�سرة  اجلماهري  خماطبة  ت�ستطع  مل  جدًا  البطيئة  التغيري  و  احلرية  قوى 
من الجتماع مع جمل�س الإنقالب, لأنها ترغب يف العودة اإىل احزابها و منظماتها لتقييم 
الجتماع اأوًل, و هذا هو اخلطاأ الأول. اذ كان عليها نقل ما مت بكل �سفافية للجماهري اأوًل و 

من ثم تقييمه بعد ذلك.
اأما اخلطاأ الثاين فهو قبول مبداأ التعاون و العمل امل�سرتك مع جمل�س الإنقالب الع�سكري 
الذي يت�سمن اإعرتافًا متبادًل , يف حني اأن الأمر كان يجب ان يقت�سر على التعامل مع �سلطة 

المر الواقع ل التعاون و العمل امل�سرتك.
و اخلطاأ الثالث هو قبول تكوين جلنة م�سرتكة ب�سقف زمني مفتوح, يك�سب املجل�س الع�سكري 
املجل�س  اإعالن  فر�سة  تفويت  و  ال�سغط  لتخفيف  اإليه  ا�سد احلاجة  زمنًا هو يف  الإنقالبي 

ال�سيادي املدين و حت�سني موقفه يف التفاو�س مع الإحتاد الفريقي يوم بعد غد ال�سبت.
اأما اخلطاأ الرابع فهو تاأجيل اإعالن املجل�س ال�سيادي املدين للمرة الثانية و الوقوع يف اأحابيل 
املجل�س الع�سكري الإنقالبي, الذي ك�سب جولة اأخرى باإفقاد قوى اإعالن احلرية و التغيري 
امل�سداقية امام اجلمهور, و ك�سب وقت ثمني بتفويت اللحظة الثورية مرة اخرى, و اظهار 
هذه القوى باأنها غري واثقة من نف�سها و جماهريها, مما يفتح الطريق لبث ال�سموم حول 

اختالفها وعدم قدرتها على التفاق على ع�سوية املجل�س املطلوب ب�سدة. 
من الوا�سح اأن قوى اإعالن احلرية و التغيري, بنت موقفها على اأف�سلية جتنب املواجهة, مع 
الثقة يف تفهم اجلماهري التي �ستوا�سل الإعت�سام حتى حتقيق الن�سر, و الظن بان عامل 
الزمن يف م�سلحتها و انه لن يح�سن و�سع جمل�س الإنقالب الع�سكري. و نتمنى  ان تكون 
اأن تكون قد اخطاأت يف ح�ساباتها  لكننا نخ�سى  و  ح�ساباتها �سحيحة و ح�ساباتنا خاطئة, 

مرة اأخرى. 
و اخلال�سة هي ان هناك تقدم حتقق بال �سك, لكنه اأقل مما وفرته اجلماهري من �سغط و 
ي�سرته لقوى اإعالن احلرية و التغيري, التي ما زالت ت�سمح للمجل�س الإنقالبي و هو يف حال 
�سعف ووهن باملناورة و ك�سب الوقت و حت�سني موقفه التفاو�سي. و املطلوب هو ال�ستفادة 
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من �سالبة وقوة الإعت�سام و الدفع يف اجتاه الإ�سراب ال�سيا�سي, مع اإعالن املجل�س ال�سيادي 
املدين فورًا ودون تاأجيل, ل�ستخدامه كاأداة فاعلة يف نيل الإعرتاف الدويل , و هزمية جمل�س 
تفويتها  و عدم  الثورية  اللحظة  باإلتقاط هذه  و ذلك  البد,  و اىل  ملرة  الع�سكري  الإنقالب 
ان  توهم  او  الع�سكري,  الإنقالب  مبجل�س  الظن  اح�سان  من  احلذر  ثم  فاحلذر  جمددًا. 
لعدم  اليقظة  و  ا�ستقالتهم,  قبلت  ان  و  الثالثة حتى  اأع�سائه  باإ�ستقالة  تغريت  قد  طبيعته 
الوقوع يف اأحابيله التي ترمي لك�سب الوقت و ت�سييع الفر�س للبقاء ك�سلطة امر واقع وحيدة 

�سوف ت�سبح حتما فاعلة اذا مار�ست قوى اإعالن احلرية و التغيري مزيدا من الرتاخي.
و قوموا لثورتكم  و اح�سنوا التقاط اللحظة الثورية و توظيفها  و ل ت�سمحوا ملجل�س الإنقالب 

الع�سكري باإلتقاط انفا�سه  فن�سركم يناديكم ال تتاأخروا

)48(

29 �أبريل 2019م

نحن الشعب الما بحتار  اختار اختار 
ديمقراطية بال أمية بايدي قوية

نحفر اعمق نرمي الساس
 للسودان الوطن الحر مرفوع الراس

للحرية بال دورية و ال تفتيش و ال حد ينداس59

اكرث من ثالثة اأ�سابيع مرت و �سعبنا البطل �سامد يف اإعت�سامه العنيد امام القيادة العامة 
للقوات امل�سلحة, و هو يف التا�سع و الع�سرين من �سهر اأبريل 2019م, يوؤكد عزمه على حتقيق 
املجل�س  مماطلة  من  بالرغم  جمرميها,  حما�سبة  و  التمكني  دولة  تفكيك  و  ثورته  اأهداف 
الع�سكري الإنقالبي, الذي ن�سب نف�سه ك�سلطة امر واقع انتقالية ل �سرعية لها. و بالرغم 
من ان تكتيكات املجل�س الع�سكري الإنقالبي مك�سوفة و ان جماهري �سعبنا لن تقبل مبحاولته 
لإعادة تدوير قوى النظام البائد و حماية ن�ساطها املعادي للثورة, ال ان تدوين هذه املحاولت 

من باب احلر�س و �سحذ الهمم و توثيق خماطرها, امر ل بد منه. 
التغيري يف  و  اأهمها هو اغراق قوى احلرية  املجل�س يعمل على عدة جبهات,  ان  الوا�سح  و 

59  حمجوب �سريف - غناء املو�سيقار حممد المني
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مفاو�سات عقيمة لك�سب الوقت, حترز تقدمًا �سكليًا يف الغرف املغلقة, �سرعان ما ي�سادره 
املجل�س بت�سريحات اإعالمية تنق�س ما مت من تقدم مزعوم. و املثال الو�سح على ذلك هو 
من  مبا�سر  تعقيب  ليعقبه  خمتلط,  مدين  ع�سكري  جمل�س  تكوين  على  اتفاق  من  ر�سح  ما 
املجل�س الع�سكري الإنقالبي باأنه لن يتنازل عن ال�سلطة ال�سيادية و هو م�سر على اأن تبقى 
ال�سيادة يف يديه. فاملجل�س املذكور الذي اتفق مع قوى اإعالن احلرية و التغيري على ت�سكيل 
جلنة ملناق�سة النقاط املختلف عليها, يعمل بجد على ا�ستغالل عدم حتديد �سقف زمني لهذه 
امد  اإطالة  و  الوقت  ا�ساعة  اأجل  للوراء, من  ليعود خطوتان  لالأمام  فيتقدم خطوة  اللجنة 
التفاو�س, لي�ستمر ك�سلطة امر واقع ل توازيها اي �سلطة مدنية لأطول فرتة ممكنة, يف �سعي 
حمموم لتثبيت �سلطته بدعم اقليمي معروف. ففي ت�سوره ان الإعت�سام بطول املدة �سوف 
يتحول اىل مهرجان احتفايل و يفقد ثوريته, كما اأن طول امد التفاو�س �سوف يقود للملل و 

عدم الثقة يف القيادة, و ي�سهل عملية الإنق�سام, و بالتايل ف�س الإعت�سام.
من  و  ال�سعبي  املوؤمتر  يف  الفاعلة  قيادتها  و  امل�سادة  الثورة  قوى  الت�سور  هذا  يف  ي�ساركه 
يتحلق حوله من الإ�سالميني, الذين جعل املجل�س الع�سكري الإنقالبي منهم ج�سمًا موازيًا 
جلماهري الثورة, بحيث يعود للمناورة ب�سرورة متثيلهم يف ال�سلطة لو�سع مزيد من العقبات 
اأمام املفاو�سات و ك�سب مزيد من الوقت. فاملجل�س نظريًا ي�ساوي بني كل القوى ال�سيا�سية, و 
لكنه عمليًا ي�ساوي بني قوى الثورة و قوى الثورة امل�سادة, و بالتايل ينحاز لالأخرية. فامل�ساواة 
بني الثوار و اعداء الثورة, تعني اإلغاء مفاعيل الن�سال الثوري كليًا, و تنت�سر لبقايا النظام 
الذي قامت �سده الثورة, باإعادة تثبيتها �سريكا كامال للقوى الثورية يف مرحلة ما بعد �سقوط 
يتجزاأ  ل  جزءًا  كان  الذي  مثاًل,  ال�سعبي  املوؤمتر  حزب  من  يجعل  ان  يريد  فهو  نظامها!!! 
من النظام و ع�سوًا ا�سا�سيًا يف حكومته التي خرجت اجلماهري من اأجل ا�سقاطها, و التي 
قابلت اجلماهري بالر�سا�س احلي و بالقتل و انتهاك احلرمات و اعتقال الحرار, �سريكًا يف 
ال�سلطة النتقالية و م�ساويًا لأحزاب اإعالن احلرية و التغيري. اأي انه يريد ان يجعل من بع�س 
اطراف النظام �سريكًا ا�سياًل يف ت�سفية النظام, و هذا هو جوهر م�سروع الهبوط الناعم 
اجلزئي للنظام, الذي انتقلت اليه القوى الإقليمية و الدولية عند تعذر تنفيذ م�سروع تعومي 

النظام كله.
من  التخفيف  حماولة  عرب  اأقدامه  توطيد  يف  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  يرغب  كذلك 
الإجتماعية  ال�سغوط  بع�س  تخفيف  و  به,  اعرتفت  التي  الدول  من  اقليمي  بدعم  الأزمات 
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من  املت�سكل  املحور  م�سالح  برعاية  اللتزام  مقابل  يف  القت�سادي,  و  املايل  الدعم  عرب 
مكونات  بع�س  اإ�ستمالة  و حماولة  الثورة,  قوى  تفكيك  دعمها يف  اىل  ي�سعى  و  الدول,  تلك 
قوى اإعالن احلرية والتغيري, للم�ساهمة يف ابطاء عملية املفاو�سات, و ت�سهيل الإنق�سا�س 
على الإعت�سام لحقًا وامل�ساركة يف تق�سيم قوى الثورة و تفتيتها, اأخذًا يف العتبار اأن بع�س 
تنظيمات هذه القوى كانت متيل للقبول بالهبوط الناعم قبل اندلع الثورة. و هذا الن�ساط 
تفكيكه على مهل  , و مبحاولت  الإعت�سام  لف�س  ناعمة  املذكور مبحاولت  املجل�س  يدعمه 
و  الإعت�سام,  الإعالن عن فتح اجلامعات لإخراج الطالب من �ساحة  ب�سكل جزئي عرب  و 
عرب ال�ستعانة بقوى الثورة امل�سادة لبث ال�سائعات التي تبداأ من الدعاءات بوقوع جرائم 
و ممار�سات ل اأخالقية يف الإعت�سام, لت�سل اىل �سائعات حدوث حالت اإ�سابة بال�سحائي 
و اخفاء جتمع املهنيني لها. و كل ذلك معزز بهجوم وا�سع على جتمع املهنيني و قوى اإعالن 
احلرية و التغيري, يبداأ من الت�سكيك و التهام بالإق�ساء, لي�سل اإىل حد التكفري و التهديد 
مب�سريات تقابل �سارع ب�سارع من قبل بع�س التيارات التكفريية ذات امل�سالح امل�سرتكة مع 

قوى الثورة امل�سادة و الوالغة مثلها يف الف�ساد.
مقت�سى ما تقدم هو اأن على قوى اإعالن احلرية و التغيري ان تواجه الواقع دون تزيني, و ان 
تعلن بو�سوح اأن جمل�س الإنقالب الع�سكري هو واجهة قوى الثورة امل�سادة, و انها �ستفاو�سه 
تعلن  ان  فاملفرو�س  ال�سلطة.  لت�سليم  ذلك  قبل  لي�س  و  فقط  ال�سيادية  �سلطتها  اإعالن  بعد 
مبداأ  على  الع�سكريني  لتفاو�س  دويل,  اإعرتاف  عن  له  تبحث  و  املدين  ال�سيادي  جمل�سها 
ا�سراكهم يف ذلك املجل�س فقط. و ذلك لن اي تفاو�س مع املجل�س الع�سكري الإنقالبي, قبل 
اإعالن املجل�س ال�سيادي املدين, هو تفاو�س مع �سلطة امر واقع, و يف حالة انك�ساف تام لعدم 
وجود ج�سم موازي ذو �سفة قانونية تفاو�س باإ�سمه قوى الإعالن. فهي تذهب كقوى �سيا�سية 
لتفاو�س �سلطة, يف حني ان عليها ان تذهب ك�سلطة معلنة باأمر اجلماهري لتنتزع ال�سلطة. و 
هذا يجعلها تفاو�س من موقع الهجوم, و ميلكها اأداة لل�سراع من مركز القوة, التي ميتلكها 

الآن املجل�س املتقدم عليها بخطوة باعتباره �سلطة قائمة بالفعل.
و اخلال�سة هي ان اهدار الوقت يف التفاو�س مع املجل�س الع�سكري الإنقالبي وفقا للو�سع 
اإنت�سار الثورة امل�سادة, عرب تكري�س  احلايل, لن يقود ال لت�سفية الثورة يف وقت مبكر و 
جمل�س الإنقالب الع�سكري الذي قطع الطريق امام الثورة, ك�سلطة �سيادية متنع من تفكيك 
دولة التمكني وت�سفية اثار النظام البائد. لذلك على قوى اإعالن احلرية و التغيري ان تعلن 
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اإعرتاف دويل, و تفاو�س املجل�س الع�سكري  ال�سيادي املدين فورًا و تبحث له عن  جمل�سها 
الإنقالبي على متثيل الع�سكريني فيه فقط ل غري.

و قوموا لثورتكم و اعلنوا جمل�سكم ال�سيادي املدين   لي�سبح اأداة هجومكم الفاعلة  ليكتمل 
ن�سركم

)49(

2 مايو 2019م

يختونا يمشوا يودعوا  فقرا علينا اتربعو
ديل ال بيخافوا من الحساب ال بختشوا و ال بشبعوا

حقا تحرسوا و ال بجيك حقك تالوي و تقلعوا
امسك شياطين الصراع و الما بتحصلو فلعو60

الثاين من مايو 2015م و ما زال جمل�س اإنقالب الق�سر الع�سكري مياطل يف ت�سليم ال�سلطة 
متم�سكة  و  ثورتها  اأهداف  على حتقيق  زالت اجلماهري م�سرة  ما  و  قيادتها,  و  للجماهري 
باإعت�سامها و راغبة يف تطوير اأدوات ن�سالها ال�سلمي لت�سنع الن�سر الكامل. و حتى ل ي�سيع 
و  العدو  حتديد  من  بد  ل  اإقليميًا,  املدعومة  امل�سادة  الثورة  قوى  تكتيكات  ظل  يف  الطريق 
تقدمي قراءة تتيح التاأكد من �سحة الت�سور ال�سرتاتيجي للثوار, و حتليل ال�ساحة ال�سيا�سية 

و خارطتها باإ�ستمرار لتحديد توازن القوى, و و�سع التكتيكات املالئمة لإنت�سار الثورة.
امل�سادة  الثورة  قطاعات  اأن�سط  مبناق�سة  البدء  من  بد  ل  وا�سحة,  روؤية  على  للح�سول  و 
واأخطرها على تطور ثورة �سعبنا, و هي جمل�س الإنقالب الع�سكري, الذي ميثل �سلطة الأمر 
الواقع املنبثقة عن اللجنة الأمنية للنظام املدحور, و هو بحكم هذه الواقعة و احلقيقة نف�سها 
من  مكون  فهو  بقيادة جرنالته.  و  ال�سابق  النظام  رحم  من  ق�سر خرجت  اإنقالب  �سلطة 
جرنالت الراأ�سمال الطفيلي املرتبطني ارتباطًا ع�سويًا به من حيث المتيازات و امل�ساركة 
يف الف�ساد واجلرائم املرتكبة يف حروب النظام و الرتباط باملحاور الإقليمية, لذلك لي�سوا 
و  المتيازات  فقدان  و  للم�ساءلة  تعر�سهم  مدنية  �سلطة  اإىل  ال�سلطة  ت�سليم  وارد  يف  هم 

60  ال�ساعر حممد احل�سن �سامل )ًحميد(
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لي�س  و  امل�سادة  الثورة  ا�سيال من قوى  التي ح�سلوا عليها, مما يجعلهم جزءا  املكت�سبات 
جمرد حليف لها كما يظن البع�س. �سحيح ان هذا املجل�س مازال و�سعه ه�سًا باإعتبار انه 
قد ورث �سلطة �سعيفة ومهزومة و ما زالت حتت ح�سار اجلماهري, و اأنه منق�سم على ذاته 
بني اإ�سالميني و "حميدتي" وحلفاوؤه املدعومني من املحور الإماراتي ال�سعودي, لكنه موحد 
يف مواجهة الثوار و الثورة, وهو يعمل على تاأجيل ال�سراع داخله حلني تثبيت نف�سه ك�سلطة 
ب�سرب احلراك اجلماهريي. لذلك ل منا�س امام ثوار �سعبنا من العمل على ا�سقاط هذا 
املجل�س فاقد ال�سرعية, الذي يعترب امتدادًا وا�سحًا و�سريحًا لدولة الراأ�سمال الطفيلي التي 
يحاول احلفاظ على مكت�سباتها, و يحاول احد اجنحته توظيفها لت�سفية بع�س احل�سابات 
مع اعدائه داخل منظومة النظام القدمي, يف خطوة اإ�ستباقية لل�سراع احلتمي القادم بني 
اأطراف املجل�س يف حال متكنه من ف�س الإعت�سام وت�سفية الثورة. و يف هذا الإطار ياأتي 
و خ�سو�سًا  التنظيمية  الإ�سالميني  موؤ�س�سات  بع�س  ال�سريع يف �سرب  الدعم  قوات  ن�ساط 
ذات الطابع الأمني الع�سكري. لذلك من اخلطر جدُا توهم ان "حميدتي" وقواته منحازة 
للثورة اأو ان ما تقوم به من ن�ساطات جزئية دافعه الرغبة يف اإنت�سار الثورة. فال�سحيح هو 
ان "حميدتي" هو ماأزق الثورة ال�سودانية, لأنه حتول بالفعل من قائد ميلي�سيا, اىل �سلطة امر 
واقع اإنقالبية, يف جمل�س اإنقالب ه�س منق�سم على ذاته بينه و بني الإ�سالميني. واذا اح�سنت 
قوى اإعالن احلرية و التغيري-التي يقعدها و يبطئ من خطواتها جناحها الت�سووي الراغب 
"حميدتي" منا�سًا من ف�س ال�سراكة مع  اإ�ستخدام قوة ال�سارع, لن يجد  يف هبوط ناعم- 
الإ�سالميني و القفز من ال�سفينة الغارقة و الإنق�سام علنًا, للحفاظ على م�ساحله املتمثلة يف 
قواته و ح�سيلة منهوباته من الذهب و ح�سته من الرثوة القومية املنهوبة. يف هذه احلالة, 
و  ت�سوية,  اإىل  الو�سول  او  معه,  مواجهة  يف  الدخول  اأمرين:  احد  الثورة  قوى  امام  ي�سبح 
المرين احالهما مر. الت�سوية تقود اإىل تكري�س و�سعه ال�ساذ و اإعطائه م�سروعية, واملواجهة 
يعالج  لن  لكن  و  ك�سلطة,  �سيهزمه  باحلتم  اإختياراملواجهة  هزميته.  على  القدرة  ت�ستدعي 
و�سعه كم�سكلة اأمنية وملي�سيا �ستخرج حتمًا على ال�سلطة املدنية اجلديدة و تتحول حلركة 
لإ�سقاط  املدين  ال�سيادي  املجل�س  اإعالن  الأف�سل  كان  لذلك  القانون.  عن  خارجة  مقاتلة 
املجل�س الع�سكري برمته مبكرًا ك�سلطة, و التعامل مع "حميدتي" بعد �سقوط �سلطة جمل�س 
املحمية  ال�سلطة,  مواقع  من  لها  الت�سدي  من  بد  ل  واقت�سادية  اأمنية  كم�سكلة  الإنقالب 
ا�سف.  بكل  الثورية  اللحظة  تفويت هذه  لكن مت  و  الدويل,  الدعم  و  بالندفاع اجلماهريي 
الن "حميدتي" مدعوم اإماراتيًا و�سعوديًا, و �سقوط جمل�س اإنقالبه يف حال �سقوطه,  يحتم 
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الو�سول اىل �سفقة معه لن البديل هو حرب طاحنة بينه و بني جي�س قيادته اإ�سالميني ل 
يرون م�سلحة يف مقاتلة "حميدتي" الن لن معركتهم معه موؤجلة , و رتبه الو�سيطة و �سغار 
"حميدتي". على الثورة  �سباطه ل ميلكون القدرة على القيام باإنقالب ع�سكري و ل قتال 
ان تتعامل مع احد اأعدائها بحكمة, مع عدم توهم اإمكانية حتييده او حتويله لداعم حقيقي 
لها, فهو جزء ا�سيل من الراأ�سمال الطفيلي املرتبط مبحاور اإقليمية, و م�سلح جيدًا كملي�سيا 
مهددة لال�ستقرار. لذلك ما يزال الإجتاه ال�سحيح هو العمل على اإ�سقاط جمل�س الإنقالب 
الع�سكري برمته ك�سلطة امر واقع و عدم انتظار قفز "حميدتي" منه, و اإخراج املذكور من 
جلباب رجل الدولة, للتفاو�س معه كقائد ملي�سيا حتت دعم دويل وا�سع, اأو�سكنا ان نفقده. 
و يف هذه احلال , ميكن ا�سرتداد مراكز تعدين الذهب منه واإعادة هيكلة قواته, مع اإعادة 
و  او غري حمفوفة باملخاطر,  العملية �سهلة  امل�سلحة. و هذا ل يعني ان هذه  القوات  هيكلة 

لكنها الأف�سل و الأقل كلفة على البلد.
و من ناحية اأخرى, يحظى جمل�س اإنقالب الق�سر الع�سكري, بدعم �سريح من قوى الثورة 
لالحتماء  فاعلة  اأداة  فيه  يرون  الذين  الإ�سالميني,  من  اأ�سا�سية  ب�سورة  امل�سكلة  امل�سادة 
املجل�س  هذا  اأن  يظنون  فهم  اجلذور.  من  التمكني  دولة  اقتالع  يف  ترغب  ثورة  من  خلفها 
الع�سكري الإنقالبي من املمكن ان ي�سمح لهم بهزمية الثورة او على القل تعطيلها و منعها 
من حتقيق اهدافها, حتى يت�سنى لهم العودة اإىل خمطط اإنقالبهم ال�سلي بتكري�س الهبوط 
ا�سا�س مقولة  الإ�سالميني ال�سلي قام على  اإنقالب  الناعم و فر�سه كاأمر واقع. فمخطط 
على  احلفاظ  لذلك  و  احلرية”,  يب�سط  يتمكن  حينما  "الإ�سالم  املعروفة  الرتابي  ال�سيخ 
مكت�سبات التمكني امر متفق عليه بني كل الإ�سالميني, على اأن يتم احتواء الثورة لتتحول اىل 
هبوط ناعم ي�سمح بتطبيق النظام اخلالف الذي هو ا�ستكمال خمطط اإنقالب الإ�سالميني 
عرب احلفاظ على مكت�سبات التمكني وفتح النظام الإ�سالمي املغلق باإ�ساعة احلريات فقط. 
و بالرغم من ان الإ�سالميني يعلمون ان املجل�س الع�سكري منق�سم على ذاته و ان "حميدتي" 
و حلفاوؤه هم ذراع حمور يرغب يف ت�سفيتهم, ال انهم يدعمون مرحليًا هذا املجل�س ب�سدة 
و ل يرون غ�سا�سة يف تعاملهم مرحليًا مع هذا املحور املعادي ملحورهم, و الذي تعاملوا معه 
"الب�سري" وباعوا له قواتنا كمرتزقة. فهم يتوهمون  طوال املرحلة الأخرية من عمر نظام 
بالإنت�سار يف  لهم  ت�سمح  �سوف  الع�سكري,  الإنقالب  لهم يف جمل�س  املتوفرة  الأغلبية  باأن 
املعركة املوؤجلة مع "حميدتي" و حلفاء املحور الإماراتي لحقًا, دون الأخذ يف العتبار ملوقف 
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الرتب الو�سيطة و �سغار ال�سباط بالقوات امل�سلحة املعادي للمجل�س ب�سقيه و املنحاز حلركة 
اجلماهري.

متثل  فهي  ال�سيا�سية,  املعادلة  يف  الثالث  الطرف  هي  و  التغيري  و  احلرية  اإعالن  قوى  اأما 
جماهري الثورة التي ما زالت منت�سرة و فاعلة, بالرغم من تقدم جمل�س الإنقالب الع�سكري 
الن  عبثية حتى  مفاو�سات  اإغراقها يف  واقع جنحت يف  اأمر  �سلطة  بو�سفه  تكتيكيًا  عليها 
و فوتت عليها اللحظة الثورية التي كان من املمكن ان تعلن فيها �سلطتها ال�سيادية و تعيد 

ت�سكيل اخلارطة ال�سيا�سية بقوة ال�سارع. 
الثورة,  ا�ستكمال  ثوري راغب يف  بل منق�سمة اىل جناح  لي�ست من�سجمة  اأي�سًاً  القوى  هذه 
الثورة حتت �سغط  مواقع  اىل  اإنتقل  الناعم,  الهبوط  هو  ال�سلي  م�سروعه  ت�سووي  وجناح 
قوى  مع  ممتدة  ج�سور  له  تكون  ان  الطبيعي  من  الخري  اجلناح  و  اجلماهريي.  احلراك 
تعطي  يت�سح يف ت�سريحات  ن�ساطه  و  للثورة.  املعادي  الإقليمي  املحور  ومع  امل�سادة  الثورة 
الثورة بدون  الع�سكري �سرعية ل ميتلكها, و جتعله جزءا من قوى  الق�سر  اإنقالب  جمل�س 
تردد او وجل, و يف حماولة بع�س الأطراف خللق اإنق�سام يف ميدان الإعت�سام بالتعاون مع 
باأنهم  من�سوبيها  ت�سريحات  و  الت�سووي  اجلناح  قطاعات  بع�س  متلمل  يف  و  "حميدتي”, 
ب�سدد مقابلة جمل�س الإنقالب الع�سكري متجاوزين قوى اإعالن احلرية و التغيري الذين هم 

اع�ساء ا�سيلني فيها!!
و  الثورة  احتوى  قد  باأنه  توهمه  هزمية  و  الزاوية  يف  الع�سكري  الإنقالب  جمل�س  حل�سر  و 
ي�ستطيع البدء يف الهجوم عليها لهزميتها, و لإيقاف ال�سعي املحموم  لقوى الثورة امل�سادة 
لتعويق الثورة, و لقطع الطريق امام حماولت تفتيت قوى اإعالن احلرية و التغيري, و ل�سمان 
�سقوط النظام بالفعل, ل بد من اإعالن جمل�س ال�سيادة املدين فورًا, و البحث له عن دعم و 
اإعرتاف دويل, باملواكبة ل بد من حترير النقابات باإعالن عدم م�سروعية نقابات املن�ساأة و 
اعتبار الج�سام امل�سكلة لتجمع املهنيني هي النقابات ال�سرعية حلني تكوين نقابات, اإ�ستنادًا 
للمعاهدات الدولية التي تعمل وفقا لها منظمة العمل الدولية, و التي تكفل حق التنظيم و 
التجمع النقابي دون ت�سجيل, و ذلك مع ت�سعيد العمل يف اجتاه الإ�سراب ال�سيا�سي العام, و 

ال�ستمرار يف ت�سيري املواكب و تنويع ادوات احلراك.
و قوموا اىل ثورتكم  فاحلقوق ل ت�ستجدى بل توؤخذ غالبا  و الن�سر حتما حليفكم.
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25 مايو 2019م

يا إيد ابوي على ايد اخوي على ايدي انا على ايد و ايد 
نجدع بعيد في اللجة من راس ميضنة

حيكومة الفقر الدمار  الكضبن و الصهينة
و اللي نقاص ايامنا كاس اليالطيف 

سوس البحر  نرجم قفاهو حجر حجر 
من ها الرصيف الما قدر قدام سريحة الموج يقيف الما انستر61

اخلام�س و الع�سرون من مايو 2019م و ما زال جمل�س اإنقالب الق�سر الع�سكري مياطل يف 
ت�سليم ال�سلطة للمدنيني, و �سعبنا العظيم ينا�سل من اأجل انتزاع �سلطته بعد ان �سقط القناع 
و تبدت للجميع طبيعة هذا املجل�س. و لكن بالرغم من ذلك, وا�سلت قوى الهبوط الناعم 
ت�سمية هذا املجل�س الع�سكري الإنقالبي �سريكا يف الثورة , و بنت على ذلك احقيته يف رئا�سة 
الثورية حق ف�سحه و الوقوف �سد مناوراته  ال�سيادة املدين!  م�ستنكفة على القوى  جمل�س 
املف�سوحة لتعطيل نقل ال�سلطة للمدنيني, و مراهنة على دعم املحور الإقليمي املعادي للثورة. 

كالتفاق  اجلوانب  بع�س  يف  تقدما  حققت  قد  الإنقالب  جمل�س  مع  املفاو�سات  ان  �سحيح 
املجل�س  تغري من موقف  لكنها مل  و  الهياكل,  �سلطات  برملاين و حتديد  انتقايل  على نظام 
الع�سكري الإنقالبي الذي مت�سك منذ البداية بال�سلطة ال�سيادية و دعا قوى اإعالن احلرية و 
التغيري لتكوين حكومتها. فهو و ان ر�سي بالنظام الربملاين بديال للنظام الرئا�سي و بتقلي�س 
ال�سلطات التي كان يرغب يف حيازتها, ال انه قد انتقل اىل موقع الراغب يف احل�سول على 
و�ساية على ال�سلطة التنفيذية و الت�سريعية و الق�سائية, عرب احل�سول على اغلبية يف املجل�س 
ال�سيادي, بالإ�سافة اإىل رئا�سته, مع جعل �سدور قراراته باأغلبية الثلثني. و اخلطري يف المر 
ان بع�س القانونيني يف قوى احلرية و التغيري, ي�سوقون لإدعاء ان ال�سلطة �سوف ت�سبح مدنية 
حتى و ان كان الو�سع كذلك, لن �سلطات جمل�س ال�سيادة ت�سريفية, و هذا غري �سحيح بكل 
ا�سف. فمجل�س ال�سيادة ميلك �سلطة امل�سادقة على القوانني, و هي �سلطة تعطيه ممار�سة 

61  ال�ساعر حممد احل�سن �سامل )ًحميد(
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لكامل  امل�سادقة لفرتة طويلة رمبا متتد  تعطيل هذه  اأو  القانون  امل�سادقة على  حق رف�س 
الفرتة النتقالية. اي انه �سوف ميار�س عملية تدمريية للن�ساط الت�سريعي و يقطع الطريق 
امام اي ت�سريع ي�سنه املجل�س الت�سريعي امل�سيطر عليه من قبل قوى اإعالن احلرية و التغيري, 
و مينع حتوله اإىل قانون �ساري املفعول. فمثاًل اإذا �سرع املجل�س الت�سريعي او الربملان قانونا 
بحل جهاز الأمن, يرف�س الع�سكريون امل�سادقة على القانون و مينعون �سدوره لعدم توفر 
قانون  يلغي  قانونًا  الت�سريعي  املجل�س  �سن  اذا  المر  كذلك  امل�سادقة.  تتم  حتى  الثلثني 
العقوبات, يرف�س الع�سكريون امل�سادقة عليه بحجة اأنه يلغي ال�سريعة الإ�سالمية, و هكذا. 
و هذا يعني ان الع�سكريني امتلكوا حق الفيتو الذي مينع �سدور القوانني اأو يعطل �سدورها, 
مما يعوق اي حتول دميقراطي و مينع من اجناز مهام املرحلة النتقالية برمتها. و بالطبع 
ما يدعيه القانونيون املذكورون اأنفًا من ان القانون �سي�سبح �ساري املفعول بعد مدة يف حال 
عدم امل�سادقة عليه من قبل املجل�س ال�سيادي غري �سحيح, لأن هذا املبداأ الد�ستوري املوجود 
اأي وثيقة د�ستورية متفق عليها و مو�سوعة  يف دول ذات دميقراطيات را�سخة, ل يوجد يف 

لتحكم الفرتة النتقالية. 
و ما هو وارد اأعاله ي�سري على �سلطات اجلهاز التنفيذي التي ت�ستلزم العتماد او امل�سادقة 
من قبل املجل�س ال�سيادي, مبا يف ذلك امليزانية ال�سنوية التي ت�سدر مبوجب قانون ي�ستلزم 
امل�سادقة اأي�سًاً. كذلك المر فيما يخ�س تعيني جمل�س الق�ساء العلى و تعيني النائب العام  
يعني  بب�ساطة  هذا  و  العلى.  الق�ساء  جمل�س  يعينه  الذي  الق�ساء  رئي�س  تعيني  وبالتبعية 
امتالك الإنقالبيني الع�سكريني حق الفيتو املعوق لن�ساط ال�سلطات الثالث يف جمل�س �سيادي 
املواقع  الدولة من  اجهزة  ن�ساط جميع  الرقابة على  تكري�س حق يف  و  انه مدين,  مفرت�س 
الت�سريفية املزعومة. اذ يكفيهم ان يقبلوا مبجل�س يت�ساوى فيه عدد الع�سكريني و املدنيني, 
الدولة,  لن�ساط جميع اجهزة  �سلطة معطلة  ليمتلكوا  اأع�سائه,  ثلثي  بن�سبة  ت�سدر قراراته 
حتافظ على املنظومة القانونية لدولة التمكني, و متنع من ا�ستبدالها مبنظومة جديدة متكن 
ال�سلطة النتقالية من تفكيك هذه الدولة البغي�سة, و حتقق جوهر م�سروع الثورة امل�سادة, 

ب�سل �سلطة النتقال متاما و تعويق م�سارها, و قطع الطريق امام حتقيق اأهداف الثورة.
لذلك على القوى الثورية داخل قوى اإعالن احلرية و التغيري, ان تتم�سك بتو�سيفها للمجل�س 
لدولة  الأمنية  اللجنة  بتوجيه من  الق�سر  اإنقالب  نفذ  اإنقالب ع�سكري  الع�سكري كمجل�س 
اعتباره  حال  باأية  ي�سح  ل  و  لها,  واجهة  و  امل�سادة  الثورة  من  ا�سيل  جزء  هو  و  التمكني, 
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�سريكًا يف الثورة او �سمن قواها, لن حتركه مل يكن من اأجل حتقيق اأهداف الثورة, بل لقطع 
الطريق امامها و منعها من حتقيق تلك الهداف, و هو يف كل الحوال لي�س من املوقعني 
باأنه قد  الزعم  و  الثورة.  اعتباره جزءا من قوى  التغيري حتى ي�سح  و  اإعالن احلرية  على 
قام بحماية الثوار هو زعم مردود, لأنه قام و يقوم بحماية م�سالح ع�سويته و يحمي الثورة 
لف�سل نظام دولة  امتداد  الدماء, هو  اغراقه يف  و  الإعت�سام  ف�سله يف ت�سفية  و  امل�سادة, 
و  بالفعل,  الثورة  الذين حموا  ال�سباط  لتوازنات خلقها حترك �سغار  اإن�سياعًا  و  التمكني, 
�سغوط املجتمع الدويل التي ما زالت تلجمه و متنعه من ارتكاب املجازر, و هو باحلتم على 
ا�ستعداد لرتكابها يف اي وقت, وجتربة الهجوم على الإعت�سام و ا�ست�سهاد بع�س املعت�سمني 
يف الفرتة املا�سية توؤكد ذلك, مما ي�ستدعي احلذر و اليقظة و ال�ستعداد لن حماولة ف�س 
الإعت�سام بالقوة ماثلة و ت�سكل خطرًا جديا يف قادم اليام, خ�سو�سًا بعد ذهاب نائب رئي�س 
جمل�س الإنقالب الع�سكري اىل ال�سعودية و لقائه مع قيادات املحور املعادي ل�سعبنا و ثورته.

األ تتنازل عن حقها يف تثبيت مواقفها امل�ستقلة, و نقد حلفائها  كذلك على القوى الثورية 
يف قوى اإعالن احلرية و التغيري, الذين يتبنون نهج الهبوط الناعم, و يزعمون اأن جمل�س 
الإنقالب الع�سكري جزءًا من قوى الثورة, و يقبلون برئا�سة ع�سكري ملجل�س ال�سيادة املدين! 
و يبخ�سون من �سلطة جمل�س ال�سيادة بت�سميتها ت�سريفية يف حني اأنها من املمكن ان تعوق 
كل عملية النتقال. و لعله من املفيد ان ن�ساأل: ملاذا يتم�سك املجل�س الع�سكري الإنقالبي باأن 

تكون له الأغلبية يف املجل�س ال�سيادي ان كانت �سلطته ت�سريفية و لي�ست بذات اثر؟ 
ال�سراع,  اهمال  دون  لكن  و  مهمة,  التغيري  و  احلرية  اإعالن  قوى  وحدة  على  فاحلفاظ 
فالعالقة بني المرين ديالكتيكية, ل يجوز اأن يغلب احد طرفيها على الخر او ان يتم ا�سقاط 
اأحدهما مل�سلحة الخر, لن ذلك �سيقود حتما لهزمية اهداف الثورة. فتغليب احلفاظ على 
الت�سووي حتمًا, و تطيح  التيار  التي �ستقود لإنت�سار  الوحدة على ال�سراع, يقود للمجاملة 
بكافة املنجزات التي حققتها احلركة اجلماهريية. و يف هذا ال�سياق, على القوى الثورية ان 
ترف�س بحزم قيام قيادة موحدة لتحالفها التن�سيقي ت�سعها حتت رحمة التيار الت�سووي, و 
ان توافق على قيادة تن�سيقية فقط على ا�سا�س ان التحالف نف�سه تن�سيقي, و ان حتتفظ لكل 

ف�سيل بحرية احلركة و ا�ستقاللية القرار, مع اللتزام باملواثيق املوقعة.
و بالطبع الطريق اىل المام وا�سح, و هو طريق اجلماهري يف ت�سعيد فعلها الثوري باحلفاظ 
حترير  يف  ال�ستمرار  و  الإحتجاجية,  الوقفات  و  بالتظاهرات  دعمه  و  اإعت�سامها,  على 
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كل ما بناه, اأو يعود للتفاو�س من مواقع متخلفة و ير�سى بالفتات حينها, اأو يف�س الإعت�سام 
بالقوة  و يواجه حركة اجلماهري و املجتمع الدويل الذي �سيكون قد اإعرتف ب�سلطتها يف خيار 

�سفري كارثي.
و بعد ت�ساور مع حمور ال�سر الإقليمي الذي ي�سانده, قرر الذهاب اإىل خيار الت�سعيد الإ�ستباقي 
و ف�س الإعت�سام بالقوة , عرب الهجوم  املبا�سر على الثوار و خلق حالة من الإنفالت الأمني 
يف �سارع النيل , يف منطقة اجلرمية التي وفر لها مقومات الوجود و التطور لت�سلح �سببا 
الدمي  و ف�س موكب   , اأم�س  يوم  ال�سهداء  العديد من  اإغتيال  و عرب  بعنف مفرط,  للتدخل 
بالر�سا�س احلي من قبل اجلنجويد, و منع ال�سفراء من احل�سور ملكان الإعت�سام , و طرد 

اأجهزة الإعالم واإغالق قناة اجلزيرة.
فمجل�س الإنقالب الع�سكري يعلم اأن قناة اجلزيرة قد ح�سمت خياراتها اأخريًا و قررت دعم 
قوى اإعالن احلرية و التغيري , و هذا موؤ�سر لقناعة لديها ان جمل�س الإنقالب الع�سكري هو 
اأن الإ�سالميني غري قادرين على  اأداة طيعة يف يد حمور الإمارات و ال�سعودية و م�سر , و 
ال�سيطرة عليه وهم يف حاجة له حلمايتهم من غ�سبة اجلماهري يف نف�س الوقت. اإغالق مكتب 
القناة الغر�س منه اأكرب من قرار ف�س الإعت�سام املتخذ فعاًل منذ حدوث اإنقالب الق�سر و 
اإ�ستالم جمل�س الإنقالب الع�سكري لل�سلطة, فاملق�سود منه هو جتريد قوى اإعالن احلرية و 
التغيري من هذا الدعم الإعالمي الكبري و حتجيم فر�ستها يف اإ�ستغالله, لأنه مهدد حقيقي 
مل�سروع حمور الإمارات وال�سعودية و م�سر , و اأداته املتمثلة يف املجل�س الع�سكري الإنقالبي 
و قوى نداء ال�سودان التي اأرت�ست الإنخراط يف امل�سروع, و دور قياداتها التخريبي وا�سح, و 
يكفي لتاأكيد ذلك النظر ملا يقوله "الإمام ال�سادق" من حديث موؤ�سف ي�سكل تداعيًا طبيعيًا 
ملا اأجنزته اأبنته مرمي يف زيارتها ال�سرية لأبوظبي, بالرغم من ف�سله حتى الآن يف جر قواعد 
حزب الأمة الوطنيني لهذا اخلط ال�سيا�سي البائ�س املعادي ل�سعبنا.  فاإغالق مكتب اجلزيرة  
يحقق  الهدف املذكور اأعاله , و يجرد املحور الإقليمي الخر من اأهم اأدواته و ا�سباب قوته 
املتمثلة يف اإعالمه املتفوق, مما ميهد الطريق لف�س الإعت�سام بالقوة, و تن�سيب حكومة من 

قوى نداء ال�سودان, متهد ل�سرب الإ�سالميني لحقًا ح�سب الت�سور املتفق عليه.
ميديا,  ال�سو�سيال  و�سائط  يف  دائر  هو  كما  لالإ�سالميني  ن�ساطًا  و  عماًل  لي�س  ن�سهده  ما 
فالإ�سالميني اأ�سعف من اأن يقوموا بذلك, و الدليل اأن قناة اجلزيرة نف�سها مل تعد تراهن 
عليهم. اإذ اأن ما يحدث هو تقدم لقوى الثورة امل�سادة و اأن�سط قطاعاتها املتمثل يف جمل�س 
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الإنقالب الع�سكري, امل�سيطر عليه من قبل ملي�سيا "حميدتي"  املتحالفة مع بع�س عنا�سره 
امل�سري  فالنظام  ال�سعودية.  و  الإمارات  من  املدعومة  و  الت�سووية,  ال�سودان  نداء  قوى  و 
"  خطرًا اأمنيًا كبريًا على بالده, و يراهن على خلق ديكتاتور  مازال يرى يف ملي�سيا "حميدتي
من داخل اجلي�س هو "برهان"  ح�سب تقديره, و لكن هذا التناق�س الثانوي ل يخرجه من 
ت�سفية هذا  ثم  و من  الت�سووي,  التيار  مع  بالتعاون  الثورة  ت�سفية  على  يتفق  الذي  املحور 

التيار نف�سه لحقًا, و بناء نظام �سبيه بنظام ال�سي�سي يف م�سر. 
مع  مر�سي  لإتفاق  التو�سل  اأوهام  عن  تتخلى  اأن  التغيري  و  احلرية  اإعالن  قوى  على  لذلك 

جمل�س الإنقالب الع�سكري, و اإن توا�سل الت�سعيد و اإتخاذ ما يلي من خطوات: 
 تعزيز اإعت�سامها و الإ�ستعداد ملحاولة ف�سه بالقوة , و تكثيف الن�ساط الإعالمي والتعاون مع 

القنوات العاملية و اجلزيرة من �سمنها لتوظيف اإنت�سارها مل�سلحة الثورة.
2-  الإعالن فورًا و ب�سكل اإ�ستباقي عن ت�سكيل جمل�س �سيادتها الذي تاأخر كثريًا و حكومتها 

من ميدان الإعت�سام, و طلب الإعرتاف ب�سلطتها من املجتمع الدويل.
3-  البدء يف اإتخاذ خطوات ت�سعيدية باإعالن اإ�سراب عام بعد عطلة العيد مبا�سرة و العمل 

على حتويله لع�سيان مدين �سامل.
4-  فتح بالغات جنائية يف مواجهة اع�ساء جمل�س الإنقالب الع�سكري لقيامهم بالإنقالب 
الع�سكري, و لإنخراطهم يف حماور اإقليمية و التخابر معها و اإتخاذهم قرارات غري م�سروعة 

ل �سفة لهم يف اإتخاذها.
5-  اإبطال جميع القرارات التي اإتخذها املجل�س حتى و اإن كانت مفيدة, و اإتخاذ القرارات 

الالزمة لتحقيق اأهداف الثورة.
و  الأقاليم,  و  العا�سمة  املحلية يف  الإدارة  املقاومة على  و  الأحياء  ال�سيطرة عرب جلان   -6
الزحف مع اجلماهري مل�ساعدة الوطنيني بكافة الوزارات لإ�ستالم الإدارة و طرد الكيزان من 

املواقع الإدارية الرئي�سة.
7-  تعيني جمل�س الق�ساء الأعلى و من ثم رئي�س و طني للق�ساء و نائب عام م�ستقل.  

8-  اإعادة املف�سولني  لل�سالح العام يف اجلي�س للخدمة فورًا و اإحلاقهم بدفعهم و ت�سليمهم 
قيادة اجلي�س و املواقع احل�سا�سة فيه.
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لإلغاء  توطئة  العا�سمة  من  ال�سريع  الدعم  قوات  امل�سماة  اجلنجويد  ملي�سيا  اإخراج    -9
قانونها لحقًا بعد تكوين الربملان و حلها و تقدمي جمرميها للعدالة يف ظل ترتيبات العدالة 
بالإ�ستعانة  البالغات �سد من�سوبيها  البدء منذ الن يف فتح بع�س  املمكن  النتقالية. ومن 

ببع�س �سحاياها من اأبناء دارفور.
يعني  فورًا,  و  الن  تعترب معركة ك�سر عظم  التي  املواجهة  الدخول يف هذه  و عدم  التباطوؤ 
يف اأح�سن الفرو�س اإنت�سار جزئي لقوى الثورة, و م�ساركة غري عادلة لقوى الثورة امل�سادة 
و  الثورة  هزمية  من  التغيري  و  احلرية  قوى  داخل  الت�سووي  التيار  مع  متكنها  ال�سلطة,  يف 
ت�سفيتها متاما لحقًا. و يف اأ�سواأ الفرو�س , يعني اإنت�سار حتمي- واإن كان موؤقتًا-  لقوى 
الثورة امل�سادة عرب ف�س الإعت�سام بالقوة و خلق اإنق�سام يف قوى اإعالن احلرية و التغيري 
وفقا ملخطط  الت�سووي,  التيار  مع  بالتعاون  �سلطة  تكوين  و  الثورية  القوى  �سرب  و  بعدها, 

املحور الإقليمي الذي مل يعد �سرًا. 
لذلك يجب عدم تفويت هذه اللحظة الثورية مرة اأخرى, و الثقة يف �سعبنا العظيم و يف قدرته 
على اإجناز هذا الت�سعيد و الإنت�سار, قبل اأن تنفذ قوى الثورة امل�سادة خطتها املتفق عليها 

مع املحور الإقليمي, الذي بذلت له الوعود, و اأ�ستثمر يف �سبيل ذلك الكثري من الأموال. 
و قوموا لثورتكم  و �سعدوا ن�سالكم  و فوتوا على عدوكم فر�سة القيام ب�سربته الإ�ستباقية  

فهزميته تلوح يف الأفق  و اإنت�ساركم موؤكد
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غنيتك البارح براي
انصلبطوا التانين غناي 
و الليلي بتواتاك شعر 

دونوا انعتاقك او فناي63

الثالث من يونيو 2019م و جمل�س الإنقالب الع�سكري اأراد اأن ينهي اإمتداد الإنقاذ م�سارها 
63  ال�ساعر حممد احل�سن �سامل )ًحميد(
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مبجزرة  عهدها  النقاذ  بداأت  كما  متاما  بالقوة,  الإعت�سام  بف�س  رم�سان   29 مبجزرة 
رم�سان التي اإرتقى عربها ال�سهداء الع�سكريني. اإرتقى اليوم العديد من ال�سهداء املدنيني 
يف م�سار فداء متوا�سل ل�سنع م�ستقبل اأف�سل ل�سعبنا, لهم اخللود و املجد و ل�سعبنا العظيم 
الن�سر املوؤزر. متامًا مل يخيب جمل�س الإنقالب الع�سكري ظننا و اأ�سفر عن وجهه القبيح و 
ن�سر قوات جنجويده املزعوم اإنحيازها لثورة �سعبنا, لتعمل يد القتل و الغدر و اخليانة يف 
اإ�ستخدام العنف املفرط يف مواجهة  اأن ف�س الإعت�سام و  �سدور الثوار ال�سلميني, متوهما 

ال�سرفاء العزل �سيقود اىل هزمية الثورة.
قيادة  عليه  ت�سيطر  ع�سكري  اإنقالب  مبجل�س  متامًا  تليق  النظر,  ق�سرية  القراءة  هذه 
لي�ست �سمن  اأ�ساًل  ال�سعوب  دول  تدعمه  و  الإ�سالميني  عقلية جرنالت  تثقله  و  اجلنجويد 
ح�ساباتها, فهي ل ترى �سوى ما هو اأمامها و ل تفطن اإىل طبيعة الثورة التي قبل اأن ت�سبح 
توفره  ما  ح�سب  يت�سياأ  اجلذري,  التغيري  جتاه  خياره  ح�سم  عيًا  و  تكر�ست  مبا�سرًا,  فعاًل 
الظروف و المكانيات, و يرتاجع و يتقدم و لكنه ل يحيد. توهم جمل�س الإنقالب الع�سكري 
و جنجويده اأن الإعت�سام هو الثورة, و مل ي�ستوعب اأنه اأحد اأدواتها فقط, و اأن يف جعبة قوى 
الثورة الكثري من الأدوات التي ميكن توظيفها لتحقيق اأهدافها. و ل�سعف املعرفة ال�سيا�سية, 
توقع هو و من خلفه اأن العنف املفرط يف ف�س الإعت�سام و الإذلل للمواطنني بنف�س اأ�ساليب 
و  �سابقًا  جتريبها  مت  التي  القتل  و  ال�سرب  و  والعتقالت  قواته  و  للنظام  الأمنية  اللجنة 
اأ�سبحت جزء من منظومة  اإىل هذا املاأزق, قادرة على هزمية ثورة �سعب  اأو�سلت النظام 

حياته اليومية. و لكنه بفعله الأهوج هذا, اأ�سبح كرباق�س التي جنت على نف�سها.
فف�س الإعت�سام حقق العديد من النتائج ال�سالبة يف حق جمل�س الإنقالب الع�سكري, نذكر 

منها على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي:
اأكد ت�سنيف املجل�س الع�سكري الإنقالبي كعدو لل�سعب ال�سوداين و ثورته, و و�سعه يف   -1

مواجهة مبا�سرة مع الثورة, بعيدًا عن اأكاذيب النحياز للثورة و حماية الثوار.
2-  عزز ال�سطفاف اليجابي و اأحدث فرزًا �سيا�سيًا وا�سحًا بني مع�سكر الثورة و اأعدائها, 
التي كانت ت�سنف املجل�س �سريكًا يف �سنع  الثورة  الت�سووية يف مع�سكر  القوى  ل�سان  وقطع 

الثورة.
3-  عجل بالنتقال اإىل اإ�ستخدام �سالح الثورة الأكرث فاعلية و اإعالن الع�سيان املدين يف 
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تبديل وا�سح لأدوات الثورة ينقل الإعت�سام لكل �سارع و كل موقع يف البالد بدًل من اإعت�سام 
واحد.

اأنه عدو مبا�سر  4-  اأو�سح بجالء للوطنيني داخل القوات امل�سلحة اأن املجل�س ل ميثلهم و 
لهم و ل�سعبنا, مما �سي�ساعد يف تعجيل عملية الفرز داخل اجلي�س و اكتمال النحياز الفعلي 

للثورة الذي قطع م�ساره جمل�س الإنقالب الع�سكري.
5- اأ�سقط ملرة و اإىل الأبد اأوهام نيل حقوق �سعبنا عرب التفاو�س مع جمل�س اإنقالب ميثل 
فيها  النظام مبا  اآثار  لكل  اأمام كن�س حقيقي  الطريق  و مهد  امل�سادة,  للثورة  اأن�سط قطاع 

جرنالته الذين اإ�ستماتوا يف حماولة �سرقة الثورة.
6-  اأعاد اجلنجويد لو�سعهم احلقيقي كملي�سيا جمرمة يجب اأن حتا�سب و تقدم قياداتها 
وجمرميها للمحاكمة بعد حلها, بدًل من ت�سنيفها جزءًا من قوى الثورة كما كان يفعل التيار 

الت�سووي و مغازلة قائدها و تقريظه و حماولة اإ�سفاء �سمات ل ميتلكها عليه.
املجل�س  لهذا  الداعم  ال�سعودية م�سر  الإمارات  التخريبي ملحور  الدور  7- و�سحت بجالء 
الذين يجب  الت�سووي  التيار  اأ�سكتت من ذهبوا لالإمارات من قيادات  و  الإنقالبي املجرم, 

عليهم رفع اأيديهم من التن�سيق مع هذا املع�سكر املجرم.
ال�سعب  بت�سحيات كبرية من �سهداء  التي حتققت  الثورة  لقوى  اأعاله  الواردة  املكا�سب  كل 
ت�سييعها  عدم  و  اإ�ستثمارها  من  بد  ل  جديدة  ثورية  حلظة  خلقت  م�سطهديه,  و  وجرحاه 

جمددا. لذلك على قوى الثورة القيام مبا يلي:
اأ.  روؤية اجلانب الإيجابي لهذا الفرز, و الإ�سطفاف الوا�سح الذي اأزاح الغمو�س و اللتبا�سات 
و حالة ال�سيولة ال�سيا�سية. فاخلارطة ال�سيا�سية اأ�سبحت وا�سحة, و اخلط ال�سيا�سي �سديد 
الع�سكري  املجل�س  ت�سنيف  فالإجماع على  مب�سرة.  الثورة  قوى  اإ�ستجابة  بداية  و  الو�سوح, 
كمجل�س اإنقالبي و واأد اأوهام نيل احلقوق عرب التفاو�س معه و اإعالن الع�سيان املدين, كلها 

خطوات �سحيحة حتتاج اىل تعزيز و مثابرة, و يجب عدم الرتاجع عنها مطلقًا.
كممثلني  فيه  املتقاعدين  الع�سكريني  و متثيل  املدين  ال�سيادة  اإعالن جمل�س  من  بد  ل  ب.  

حقيقيني للقوات امل�سلحة, و نيل الإعرتاف الدويل به و بحكومته.
و  و اجلنجويد,  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  مواجهة جمرمي  فتح بالغات جنائية يف  ج.  

املطالبة باإخراج اجلنجويد من العا�سمة و اإبعادهم اإىل احلدود.
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د.  تو�سيع دائرة املتاري�س و تقويتها, و تنويع اأدوات احلراك الثوري و عدم الإكتفاء باإعالن 
الع�سيان املدين فقط, بل موا�سلة التظاهر بكثافة اأي�سًاً.

ه. اإ�ستعادة زخم الن�ساط الثوري يف الأقاليم و تعميم حالة التمرد و الع�سيان و عدم ق�سرها 
على العا�سمة.

و. توفري املناخ املالئم ل�سرفاء القوات امل�سلحة خ�سو�سًا يف القاليم لالإن�سمام اإىل الثورة, 
والكف عن �ستم و تعيري هذا القوات و التعامل معها ككتلة �سماء, مع موا�سلة دعوة �سرفائها 

لالإن�سمام للثورة و املثابرة على ذلك مع تقدير ظرفهم الراهن.
ز.  البحث يف اإمكانية تكييف القتل اجلماعي للمتظاهرين ال�سلميني كجرمية �سد الإن�سانية 

وحتريك اإجراءات ب�ساأنها اأمام حمكمة اجلنايات الدولية و لو ب�سكل رمزي.
الن�سان  حقوق  جمال  يف  النا�سطة  الإقليمية  و  الدولية  املنظمات  مع  التوا�سل  تفعيل  ح.  

ملحا�سرة جمرمي جمل�س الإنقالب الع�سكري.
الآن وقت العمل و املزيد منه, خ�سو�سًا اأن املجتمع الدويل مهياأ, و �سعبنا العظيم قد ح�سم 
بثورته,  بتم�سكه  �سعبنا  اإنت�سار  هو  و  الكوب,  من  امللئ  الن�سف  نرى  اأن  علينا  خياراته. 
على  التعويل  و  الفا�سلني  الديكتاتوريني  كتيب  من  للقراءة  العودة  اإىل  عدوه  اأجلاأ  مب�ستوى 
اأدوات  توفري  مع  الت�سعيد  يف  الإ�ستمرار  هو  فالواجب  البطل.  ال�سعب  اإرادة  لك�سر  العنف 
لتامني  مهمة  خطوات  اإتخاذ  مع  حكومتها,  و  املدنية  ال�سيادية  ال�سلطة  اأهمها  فيه  ت�ساعد 
قيادة الثورة و العودة لتكتيكات جتمع املهنيني ال�سابقة, و تفادي اأي نذر اإحباط, باإميان قوي 
بحتمية اإنت�سار �سعبنا, اخذين يف العتبار اأن جمل�س الإنقالب الع�سكري قد متلكه الذعر 
اإىل  الثوار  و يدعو  التوهان,  باإنكارها و هو يف حالة من  ال�سنيعة, فاأ�سبح يهذي  من فعلته 
العودة اإىل موقع الإعت�سام! الإعت�سام اأدى دوره و اأنتهى, و الآن هو دور الع�سيان املدين يف 
مواجهة مفتوحة ل تراجع فيها, و ثقة باأن ال�سعوب ل تنك�سر اإن اأح�سنت اإدارة �سراعها, و 

منعت التيار الت�سووي من العودة جمددًا لأ�سطوانته امل�سروخة.
العمل  جهد  عليكم  ي�سرت  عنجهيته  و  الع�سكري  الإنقالب  جمل�س  فغباء  لثورتكم   قوموا  و 

التوعوي و حفرت قرب هذا الكيان امل�سوؤوم فهيا لدفنه و الن�سر حتمًا حليفكم
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5 يونيو 2019م

ال تصالح و لو منحوك الذهب
اترى حين أفقأ عينيك 

ثم أثبت جوهرتين مكانهما
هل ترى؟ 

هي أشياء ال تشترى64

اخلام�س من يونيو 2019م ثاين اأيام العيد بتوقيت الثورة و اأول اأيام العيد بتوقيت جمل�س 
الإنقالب الع�سكري و من تبعه من التيار الت�سووي, و بداأت خيوط خمطط قوى الثورة امل�سادة 

تتك�سف و املوؤامرة تت�سح اأبعادها.
و لأن جمل�س الإنقالب الع�سكري املجرم و اأع�سائه القتلة يف �سباق مع الزمن هم و التيار 
الت�سووي و من ورائهم حمور ال�سر الإقليمي, مل ي�ستطيعوا ال�سرب حتى يت�سالح املحزونون 
مع اأحزانهم و يتجرع اأهايل ال�سهداء الذين اأ�ست�سهدوا يف جمزرة القيادة العامة ال�سرب و 

يتاأقلموا مع مرارة فقدهم, فاأ�سفروا عن خباياهم. 
فالوا�سح الآن اأن املخطط هو ف�س الإعت�سام بالقوة لإعادة ترتيب الأوراق و خلق توازن قوى 
جديد, بك�سر التيار الثوري و م�ساعدة التيار الت�سووي يف قوى اإعالن احلرية و التغيري للتقدم 
و من و�سع  ال�سعودية م�سر.  الإمارات  مل�سروع حمور  تنفيذا  اإبرام �سفقة معه  حتى ميكن 
هذا املخطط, يتوهم اإمكانية اإ�ستيعاب ردة الفعل على خمططه, و اأن ال�سدمة التي ت�سببها 
حالة الإ�ستباحة �سوف تعطيه وقتًا لل�سيطرة و الدفع مب�سروعه الت�سووي لالإمام. هو يظن اأنه 
قادر على ك�سر اإرادة ال�سعب و توفري فر�سة للتيار الت�سووي بالتقدم و اإجناز ال�سفقة. لذلك 
تنكر "برهان" يف خطابه و مل يتحمل م�سئولية ف�س الإعت�سام و جنب عن ذلك, بل متادى 
و دعا اإىل التحقيق فيما مت, و تعدى كل احلدود بدعوة القوى الثورية للتفاو�س !! كذا و بكل 
العيد  املهدي يف خطبة  ال�سادق  الت�سووي  التيار  و  ال�سودان  نداء  زعيم  عليه  ورد  بجاحة. 
اليوم و الذي اأختار اأن يعيد بتوقيت جمل�س الإنقالب الع�سكري, التحية باأح�سن منها و طلب 

64   لل�ساعر امل�سري اأمل دنقل 
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.  و ال�سادق و "برهان"  بدعوتهما للتفاو�س  من املجل�س التفاو�س مع القوى الثورية اأي�سًاً
الع�سكري  الإنقالبي  املجل�س  يوا�سل  اأن  الآن  الأرجح  و  املدين.  الع�سيان  اإ�ستباق  يحاولن 
خطابه حول التفاو�س ويوافق على دعوة ال�سادق له, و �سوف يجد دعما اقليميًا و رمبا دوليًا 
  " "برهان لذلك مت بخطاب  التمهيد  الثورية.  القوى  لينجح يف عزل  التفاو�س,  اإىل  للعودة 
للتيار  املجزرة ما كان ميكن  باأنه بدون هذه  املجزرة, علمًا  بالتحقيق يف  الزعم  و  الباهت 
الت�سووي ت�سدر امل�سهد. فالالعبني بهذا امل�سهد الآن هم "برهان" و "ال�سادق" و "يا�سر 
عرمان" الذي زعموا اأنه مت اإعتقاله اليوم, كما زعموا اأن جمل�س الإنقالب الع�سكري قد طلب 
منه مغادرة ال�سودان قبل فرتة, و رمبا يكون العتقال �سحيحًا و�سرنى اأثر ذلك على موقفه 

ال�سيا�سي بعد اإطالق �سراحه الو�سيك حتمًا.
الرئي�س  اأنها تتم بقيادة  و يقال  اإىل املفاو�سات,  للعودة  بالفعل  الإقليمية بداأت  الو�ساطات 
البوروندي, و القوى املن�سقة مع حمور ال�سر م�ستعدة للعودة اإىل هذه املفاو�سات لبيع دماء 
ال�سهداء و الدخول يف ت�سوية مع جمل�س الإنقالب الع�سكري املجرم الذي �سبق اأن ن�سبته 
�سريكًا يف الثورة, و قرظت قائد ملي�سياته و تغزلت فيه. و املجل�س املذكور و هذا التيار يف 
�سباق مع الزمن لإجناز ت�سويتهم قبل انتهاء اإجازة العيد, لقطع الطريق اأمام التيار الثوري و 
منعه من العودة لإ�ستالم زمام املبادرة عرب الع�سيان املدين املعلن و املراد تنفيذه بعد اإجازة 
العيد مبا�سرة. لذلك الراجح هو عودة التيار الت�سووي للتفاو�س خالل يوم اأو اأثنني, و اإتهام 
التيار الثوري بالتعنت و التو�سل بال�سغط الدويل و رغبة املجتمع الدويل للعودة اإىل طاولة 
الإنقالبي  املجل�س  يف  املجرمني  مع  بالتن�سيق  الثوري  التيار  عزل  على  والعمل  املفاو�سات, 

الع�سكري.
لذلك على القوى الثورية يف اإعالن احلرية و التغيري اأن تتنبه اإىل هذا املخطط و اأن تتم�سك 

مبا يلي لهزميته:
التم�سك بوقف التفاو�س مع املجل�س الإنقالبي الع�سكري معدوم امل�سروعية و مطالبته بت�سليم 

ال�سلطة فورًا.
2- اإعالن جمل�سها ال�سيادي املدين و متثيل القوات امل�سلحة فيه من املتقاعدين ال�سرفاء, 

وف�سح قوى التيار الت�سووي اإذا حاولت تعطيل هذه اخلطوة جماهرييًا.
3- اإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بفتح بالغات جنائية يف مواجهة املجل�س و ع�سويته 
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لإرتكابهم جرائم �سد الإن�سانية و جرائم قتل .
4-  الإت�سال باملدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لبدء اإجراءات حتقيق يف اجلرائم 

�سد الإن�سانية املرتكبة.
اإ�ستكمال  الت�سووي من  التيار  و منع  املرتكبة  املجزرة  لف�سح  الإعالمي  الن�ساط  تو�سيع   -5

خمططه املبني على ال�سفقة املربمة مع املحور الإماراتي.
6- الإ�ستمرار يف التعبئة للع�سيان املدين و  التح�سري له ب�سكل دقيق.

من  قادمة  لهجمة  حت�سبًا  الظل  جلان  تكوين  و  الأ�سا�سي  الكادر  و  القيادات  تاأمني    -7
الإعتقالت و رمبا الت�سفيات.

8-  التوا�سل مع منظمات حقوق الن�سان لف�سح مرتكبي املجزرة و �سمان مالحقتهم.
اأن  و  اإ�ستيعاب ردة الفعل على خمططه,  اإمكانية  اأن  من و�سع املخطط توهم  و اخلال�سة 
ال�سدمة التي ت�سببها حالة الإ�ستباحة �سوف تعطيه وقتًا لل�سيطرة و الدفع مب�سروعه الت�سووي 
لالإمام. و هو يظن اأنه قادر على ك�سر اإرادة ال�سعب و توفري فر�سة للتيار الت�سووي بالتقدم 
واإجناز ال�سفقة املتفق عليها معه. و لكنه لعدم فهمه لطبيعة الفعل الثوري و �سقوط ال�سعوب 

و اإرادتها من ح�سابه, مل يدرك اأن اإرادة الثورة غالبة و اأن �سعبنا قادر على الإنت�سار.
و قوموا لثورتكم  فمخطط الثورة امل�سادة مك�سوف وهي ل متلك �سوى عنف مفرط �سرعان 

ما يك�سره ال�سمود و ح�سم التيار الت�سووي املتاآمر  لي�ستقيم امل�سار و يتحقق الن�سر

)54(

6 يونيو 2019م

اأعلم اأن هناك �سغوط كبرية خلفها الوليات املتحدة المريكية للعودة اإىل التفاو�س, و لكن 
اأثق يف عدم اإ�ستجابة قوى الثورة و قيادتها لها, و قدرة الثوار على اإقناع جتمع املهنيني على 
رف�سها. لندع نداء ال�سودان وحده يخو�س مثل هذه التجربة البائ�سة اإن اأراد, و نتم�سك بخط 

اإ�سقاط املجل�س الإنقالبي الع�سكري و حماكمة ع�سويته املجرمة.
حول  حتقيق  عمل  و  للمدنيني  ال�سلطة  ت�سليم  دعاوى  حتت  للتفاو�س  العودة  اإىل  يدفع  من 



151

جمزرة القيادة العامة, ي�سعى لت�سفية الثورة ال�سودانية و منعها من حتقيق اأهدافها التي لن 
تتحقق يف ظل اأي ت�سوية مع هذا املجل�س, كما ي�سعى لإعفاء هذا املجل�س املجرم من امل�سئولية 

و اإهدار دماء ال�سهداء و تن�سيبه �سريكًا يف �سنع م�ستقبل الوطن.
لذلك ليكن �سعارنا

ل للتفاو�س  نعم للع�سيان املدين  و اإ�سقاط املجل�س الإنقالبي الع�سكري  و حما�سبة القتلة

)55(

8  يونيو 2019م

مع هذا المجلس يريدوننا أن نتفاوض!!

اأع�سائه  لتقدمي  التح�سري  و  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  عن  امل�سروعية  نزع  �سبيل  يف 
ملحاكمات عادلة و عدم منح اأيًا منهم ح�سانة, ل بد من التنويه اإىل اأن جميع اأع�سائه قد 

اإرتكبوا اجلرائم الآتية:
التي  و  اجلنائي  القانون  من   )50( باملادة  املو�سوفة  الد�ستوري  النظام  تقوي�س  جرمية 
تن�س على ما يلي: " من يرتكب اأي فعل بق�سد تقوي�س النظام الد�ستوري للبالد اأو بق�سد 
تعري�س اإ�ستقاللها اأو وحدتها للخطر, يعاقب بالإعدام اأو ال�سجن املوؤبد اأو ال�سجن ملدة اأقل 

مع جواز م�سادرة جميع اأمواله«. 
و اأع�ساء املجل�س باإنقالبهم الع�سكري و اإ�ستالمهم ال�سلطة و تعليقهم الد�ستور, قد اإرتكبوا 
بق�سد جرمية تقوي�س النظام الد�ستوري, و عززوا اإرتكابهم لها بو�سع البالد حتت ت�سرف 

املحور الإماراتي ال�سعودي و عر�سوا بذلك اإ�ستقاللها للخطر .
القوات  قانون  من   )1(  162 باملادة  املو�سوفة  الد�ستوري  النظام  على  التمرد  2-  جرمية 
و  الد�ستوري  النظام  على  التمرد  مرتكبًا جرمية  "يعد  يلي:  ما  على  تن�س  التي  و  امل�سلحة 
يعاقب بالإعدام اأو بال�سجن مدة ل جتاوز ع�سرين �سنة مع جواز احلرمان من كل اأو جزء من 
املعا�س اأو الإمتيازات, كل من يقوم اأو يتفق اأو يخطط مع اآخرين للم�سا�س بالنظام الد�ستوري 
اأو الأمني اأو وحدة البالد باإ�ستخدام القوة امل�سلحة, اأو يثري احلرب �سدها اأو يقوم بالإعداد 
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املادي اأو املعنوي لذلك اأو يرتكب اأي اأفعال اأو يقوم باأي اإت�سالت اأو جتهيزات من �ساأنها اأن 
تت�سبب يف ذلك«.

متار�س  �سيا�سية  ك�سلطة  نف�سهم  ن�سبوا  حني  الن�س  هذا  خالفوا  املجل�س  اأع�ساء  جميع  و 
كل اأعمال ال�سيادة عرب اإ�ستخدام القوة الع�سكرية لالإ�ستيالء على ال�سلطة, كما اأنهم م�سوا 

بالنظام الأمني للبالد و �سلموا كامل املنظومة الأمنية للجنجويد. 
3- جرمية من اجلرائم �سد الإن�سانية املو�سوفة باملادة )186( من القانون اجلنائي التي 
يرتكب  كل من  اأقل  باأي عقوبة  اأو  املوؤبد  بال�سجن  اأو  بالإعدام  "يعاقب  يلي:  ما  على  تن�س 
بنف�سه اأو بال�سرتاك مع غريه اأو ي�سجع اأو يعزز اأي هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موجه �سد 
اأي جمموعة من ال�سكان املدنيني و هو على علم بذلك الهجوم و يقوم يف ذات ال�سياق  باأي 

من الأفعال الآتية: اأ( يقتل �سخ�سًا اأو اأكرث عمدًا  ..."
و جميع اأع�ساء املجل�س الع�سكري الإنقالبي م�سئولني عن الهجوم املنهجي على املعت�سمني 

ال�سلميني اأمام القيادة و قتلهم بدم بارد و رمي جثث بع�سهم يف النيل.
4-  جرمية القتل العمد املو�سوفة باملادة 130 التي تن�س على ما يلي”1- يعد القتل قتاًل 
عمدًا اإذا ق�سده اجلاين اأو اإذا ق�سد الفعل و كان املوت نتيجة راجحة لفعله. 2- من يرتكب 
جرمية القتل العمد يعاقب بالإعدام ق�سا�سًا, فاإذا �سقط الق�سا�س, يعاقب بال�سجن مدة ل 

جتاوز ع�سر �سنوات دون م�سا�س باحلق يف الدية« .
يجب  باأنف�سهم,  بالقتل  يقوموا  مل  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  اأع�ساء  اأن  يقال  ل  حتى  و 
الإ�سرتاك تنفيذًا لإتفاق جنائي, املن�سو�س عليه  اأ�سا�س  اأن م�سئوليتهم تقوم على  تو�سيح 
يف املادة )21( من القانون اجلنائي التي تن�س على ما يلي: "اإذا اإرتكب �سخ�سان اأو اأكرث 
جرمية تنفيذًا لإتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم م�سئوًل  عنها كما لو كان قد ارتكبها 
وحده و يعاقب بالعقوبة املقررة لها«. و كل جرائم القتل التي متت اأرتكبت بناءًا على اأوامر 
الر�سا�س احلي  اإ�ستخدام  و  املفرطة  بالقوة  الإعت�سام  بف�س  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س 

الذي يعترب املوت نتيجة راجحة لإ�ستخدامه.
5- جرمية الإغت�ساب املو�سوفة باملادة 149و التي تن�س على ما يلي:

يعد مرتكبًا جرمية الإغت�ساب من يواقع �سخ�سًا زنا او لواطًا دون ر�ساه. ....  3- من   -1“
يرتكب جرمية الغت�ساب يعاقب باجللد مائة جلدة و بال�سجن مدة ل جتاوز ع�سر �سنوات, 
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ما مل ي�سكل الغت�ساب جرمية الزنا اأو اللواط املعاقب عليها بالإعدام« .
اأ�سا�س  على  تكييفه  يتم  اجلرمية  لهذه  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  اأع�ساء  اإرتكاب  اأي�سًا 
الإ�سرتاك الذي بيناه اأعاله, اأو على اأ�سا�س التحري�س املن�سو�س عليه يف املادة )25( من 
القانون اجلنائي التي تن�س على اأن "التحري�س هو اإغراء ال�سخ�س لغريه بارتكاب جرمية 

اأو اأمره ل�سخ�س مكلف حتت �سلطانه باإرتكابها.
اإيجابيًا يف بع�س اجلرائم  و حتى ل يقال باأن املجل�س الع�سكري الإنقالبي مل يرتكب فعاًل 
للقانون  املخالف  المتناع  ي�سمل  اجلنائي  الفعل  اأن  على  التاأكيد  يجب  اأعاله,  عنها  املنوه 
مبوجب تعريف الفعل يف القانون اجلنائي الذي ن�س على اأن "الكلمات التي تدل على الفعل 
اأقل  على  املذكور  املجل�س  و  املتعددة".  الأفعال  ت�سمل  كما  للقانون  املخالف  الإمتناع  ت�سمل 
تقدير اإمتنع عن القيام بواجباته باملخالفة للقانون, مما يجعله مرتكبًا للفعل بالمتناع على 

اأقل تقدير.
ما ورد اأعاله هو اإيجاز مي�سر لبع�س اجلرائم التي اإرتكبها املجل�س الع�سكري الإنقالبي, دون 
و دون ر�سد جلميع  املتوفرة لالإدانة,  البينات  و  لعنا�سر اجلرائم  وافية  اأو درا�سة  تف�سيل 
اجلرائم التي مت اإرتكابها كالإرهاب و القوة اجلنائية و غريها, حتى يت�سح ل�سعبنا مع اأي نوع 

من املجرمني يريدوننا اأن نتفاو�س و نت�سارك ال�سلطة لنوؤ�س�س لدميقراطية قادمة!!

)56(

10  يونيو 2019م

إعالن السلطة السيادية المدنية لماذا؟ 

مت�سكت طوال الفرتة املا�سية و منذ �سقوط املخلوع "الب�سري" باملطالبة باإعالن �سلطة �سيادية 
مدنية متالأ الفراغ, و تنقل الثورة ال�سودانية من مواقع الثورة اإىل مواقع ال�سلطة, و تكر�س كل 
ال�سلطات ال�سيادية الداخلية و اخلارجية يف يد احلراك الثوري. هذه املطالبة التي �ساركني 
اإعالن احلرية و التغيري  اأغلبية قوى  فيها كثريون, مل يكتب لها النجاح حتى الآن, و ظلت 
اإىل  العبور  و منعها من  الثورة  و مازالت, حب�س احلراك يف خانة  لها  تتبنى موقفًا مغايرًا 
مواقع ال�سلطة حتت مربرات عديدة �سوف اأناق�سها لحقًا, مما يحتم الإجابة على ال�سوؤال 
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امللح, ملاذا يجب اإعالن مثل هذه ال�سلطة؟ 
دعني اأختلف معك يا عزيزنا و اأو�سح اأوًل باأن ما طلبته و ثابرت على طلبه هو اإعالن �سلطة 
فر�سة  اإ�ساعة  مت  ملح  واجب  بل  عبثية  خطوة  لي�س  مدنية,  حكومة  لي�س  و  مدنية  �سيادية 

تنفيذه اأكرث من مرة و ذلك ملا يلي من اأ�سباب:
اإىل �سلطة, ومينع  الثورة و حتولها من ثورة  اإنت�سار  يوؤكد  ال�سيادية املدنية  ال�سلطة  اإعالن 

وجود فراغ متلوؤه �سلطة الأمر الواقع كما يحدث الآن من قبل املجل�س الع�سكري الإنقالبي.
2- اإعالن ال�سلطة املدنية ال�سيادية يجرد املجل�س الع�سكري الإنقالبي من اأي اإدعاءات مبلء 

فراغ ال�سلطة حلني نقل ال�سلطة املدنية و يجعله يقف عاريًا كاإنقالب ع�سكري.
3-  اإعالن ال�سلطة ال�سيادية املدنية  يعني اأن اجلماهري قد فر�ست اأرادتها بالفعل و هذا هو 
جوهر ال�سلطة, لتنتقل بعد ذلك لإحتكار اإ�ستخدام العنف الذي يحتاج للقوة الع�سكرية و هو 

مرحلة لحقة ل�ستالم ال�سلطة و لي�س �سرطًا لهذا ال�ستالم.
4-  قوى احلرية و التغيري متتلك قوة اإ�ستالم ال�سلطة و هي اجلماهري املنظمة املنتف�سة التي 
تعطي امل�سروعية و ت�ستطيع اأن تدافع عن �سلطتها و ت�سقط اأي اإنقالب ع�سكري يت�سدى لها.
النظامية  القوات  جميع  يف  الوطنية  القوى  يحفز  املدنية  ال�سيادية  ال�سلطة  اإعالن    -5
لالن�سمام لها و دعمها, و يجب الأخذ يف الإعتبار هنا موقف �سغار �سباط القوات امل�سلحة 

و �سباط ال�سرطة الذين اأف�سحوا عن اإ�ستعدادهم للتمرد على قياداتهم مرارًا.
الدويل عرب �سلطة مدعومة  ال�سيادية املدنية ي�سمح مبخاطبة املجتمع  ال�سلطة  اإعالن    -6
جماهرييًا ت�ستمد �سرعيتها من هذه اجلماهري و ت�سعى لالإعرتاف بها دوليًا. و يف حال نيل 

هذا الإعرتاف حت�سر املجل�س الع�سكري الإنقالبي يف الزاوية.
الإف�ساح عن  على  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  املدنية يجرب  ال�سيادية  ال�سلطة  اإعالن   -7
نف�سه كاإنقالب متمرد على ال�سلطة املدنية, و يجرده من كل دعاوى الإنحياز للثورة و ي�سعه 

يف مواجهة حركة اجلماهري و املجتمع الدويل.
باإعادة  قرار  اإ�سدار  التغيري من  و  قوى احلرية  املدنية ميكن  ال�سيادية  ال�سلطة  اإعالن   -8
داخل  جديد  واقع  خللق  برتبهم  اإحلاقهم  و  امل�سلحة  القوات  يف  اخلدمة  من  املف�سولني 

املوؤ�س�سة الع�سكرية ي�سمح باإنحيازها بالفعل للثورة.
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و يحا�سر  التغيري  و  بالفرز داخل قوى احلرية  ي�سرع  املدنية  ال�سيادية  ال�سلطة  اإعالن    -9
التيار الت�سووي و مينعه من م�ساحة املناورة املتاحة الآن, و ي�سعه بني خيار رف�س ال�سلطة 

املدنية والإنتحار �سيا�سيًا, اأو قبولها حتت �سغط حركة اجلماهري.
10- اإعالن ال�سلطة ال�سيادية املدنية عمل ثوري حا�سم و لي�س دعاية �سيا�سية, لأنه يعيد ر�سم 

اخلارطة ال�سيا�سية و يوؤ�س�س لتوازن قوى جديد و ينقل ال�سراع ال�سيا�سي مل�ستوى اآخر.
11- ال�سلطة ال�سيادية املدنية ل ت�سبه حكومة املنفى من قريب اأو بعيد, لأنها �سلطة م�سنودة 
بحركة جماهري منت�سرة و قادرة, من املمكن اأن تنال اإعرتافًا دوليًا وا�سعًا و ت�سبح �سلطة 

فعلية.
و مفاد ما تقدم هو اأن ال�سلطة ال�سيادية املدنية هي اأداة حا�سمة يف يد الثورة و قواها, مت 
تفويت الفر�سة لإ�ستخدامها اأكرث من مرة, و لأهميتها الق�سوى, ثابر التيار الت�سووي يف قوى 

احلرية والتغيري على منع اإعالنها .
و امل�سكلة فيما يخ�س ال�سلطة ال�سيادية املدنية من املمكن تلخي�سها باإيجاز فيما يلي:

عدم اإدراك اأهمية هذه ال�سلطة كاأداة يف ال�سراع ال�سيا�سي و املعادلة ال�سيا�سية.
2-  عدم الثقة يف قدرة اجلماهري على فر�س �سلطتها ال�سيادية .
3-  توهم اإمكانية الو�سول لت�سوية مع جمل�س الإنقالب الع�سكري.

4-  الإ�سرار على احل�سول على دعم ع�سكري م�سبق لإعالن هذه ال�سلطة.
5-  قراءة واقع ال�سراع ال�سيا�سي اإ�ستنادًا لتجارب اأخرى ل عالقة لها بتجربتنا كالتجربة 

الليبية.
6-  حماولة احلفاظ على وحدة قوى اإعالن احلرية و التغيري و تغليب الوحدة على ال�سراع.

7- بطء التعامل مع دينامية املجتمع الدويل و بناء التعامل معه على تخوفات و انطباعات 
بدًل من ح�سابات.

كل ما تقدم و غريه اأدى لتفويت اأكرث من حلظة ثورية لإعالن هذه ال�سلطة ال�سيادية, و اأفقد 
موازية جترنا  �سلطة  اإعالن  من  التخوف  مثل  دعاوى  اأدواتها, حتت  اأهم  اأحد  الثورة  قوى 
الزعم  و  املعار�سة,  قوى  وحدة  و اخلوف على  اليمني,  و  ال�سوري  و  الليبي  النموذج  لو�سع 
باأن هنالك حتذير من الإحتاد الفريقي و الوروبي من اإعالن مثل هذه ال�سلطة, و دعاوى و 
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مزاعم اخرى. 
والرد على مثل هكذا مزاعم من املمكن تلخي�سه فيما يلي:

اأن هذا  قال  و من  �سرعي خطاأ,  موازاة ج�سم غري  �سرعي يف  اأن خلق ج�سم  قال  اأوًل من 
اجل�سم املوازي املطلوب كاأداة مللء الفراغ و عدم ترك اجل�سم غري ال�سرعي ميالأ الفراغ و 
يتمدد خطاأ؟ و من قدم ما يثبت اأن عدم خلق ج�سم مواز هو حتذير من الإحتاد الفريقي 
اأن �سدر منهما �سحيحًا و لي�س حماولة لرفع  اأن مثل هذا التحذير  و الوروبي؟ و من قال 
احلرج عنهما يف حال عدم اإعرتافهما باجل�سم املدين, ما ميثل دعمًا غري معلن  للمجل�س 
و  �سعبنا  اأن نرتك م�سري  و هل ي�سح  املعلن منه؟  ملوقفهما  باملخالفة  الإنقالبي  الع�سكري 
لديها  لدول  ن�سائح  هي  و  الوربي  و  الفريقي  الإحتاد  حتذيرات  و  لن�سائح  رهينة  ثورته 

م�سالح قد تتناق�س مع م�سالح �سعبنا؟ 
اأما مناذج �سوريا و اليمن و ليبيا, فهي ل تنطبق على حالتنا املاثلة, لأن يف هذه الدول الثالث 
الأو�ساع خمتلفة. هناك حكومتان يف هذه الدول كل منهما م�سلحة و تخو�س حربا اأهلية, يف 
حني اأن عندنا �سيكون هناك �سلطة مدنية خلفها �سعب منظم يخو�س ن�ساًل �سلميًا و �سلطة 
اإنقالب ع�سكري م�سلح هي من ي�ستخدم ال�سالح. و يف حالتنا اأي�سًا هناك �سلطة اإنقالبية يف 
حالة دفاع عن نف�سها يف حني اأن يف �سوريا مثاًل هناك �سلطة را�سخة و نظام مدعوم بدول 
قواتها تقاتل على الأر�س معه, و ع�سابات م�سلحة مدعومة من دول اإقليمية تقاتل �سدها, و 
الثورة و ثوارها طردوا باكرًا من ال�سارع ال�سيا�سي بوا�سطة النظام و الع�سابات امل�سلحة معًا, 
و نحن ثوارنا كانوا و مازالوا يف ال�سارع و �سلميني. و يف ليبيا هناك ع�سابات اإ�سالمية م�سلحة 
اأ�سقطت النظام بدعم اإمربيايل �سرف, حتولت ل�سلطة مبوجب اإتفاق ال�سخريات, و بقايا 
جي�س مدعوم من حمور اإقليمي, يخو�س حربًا اأهلية لهزمية هذه الع�سابات و لتثبيت نفوذ 
هذا املحور, و ل وجود لثورة �سعبية جنح القذايف يف قتلها يف مهدها. اأما اليمن فثورتها قتلت 
باإزاحة  الإكتفاء  بعد  ال�سعودية,  العربية  للمملكة  التابع  القدمي  النظام  اإقليمي ثبت  بتدخل 
الديكتاتور فقط عرب املبادرة اخلليجية, و مت بعدها حماولة لإق�ساء ملي�سيات احلوثي من 
املعادلة ال�سيا�سية, و كذلك الغدر بالديكتاتور ال�سابق مل�سلحة النظام و احلكومة العميلة, 
احلكومة  بني  و  املعزول   الدكتاتور  و  احلوثي  ملي�سيات  حتالف  بني  اأهلية  حلرب  اأدى  مما 
العميلة و الدول الإقليمية التي توظفها, مب�ساعدة املرتزقة ال�سودانيني بكل اأ�سف, بعد اإخراج 
�سعبه  الذي  ال�سودان  لي�س هو احلال يف  باحلتم  و هذا  املعادلة,  اليمني متامًا من  ال�سعب 
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الثائر يف حالة اإنت�سار و يف اأعلى حالت التنظيم و اجلاهزية. و كل ذلك يوؤكد اأن احلديث 
عن اأو�ساع هذه الدول الثالث واإ�سقاطه على ال�سودان, هو قيا�س خاطئ اأو قيا�س مع الفارق 

كما يقول اأهل ال�سريعة الإ�سالمية.
 و فيما يخ�س اإدعاء اأن اإعالن هذه ال�سلطة ي�سق وحدة �سف قوى احلرية و التغيري, فاإن 
هذا الدعاء يثري ال�سوؤال املهم التايل:  هل الوحدة غاية يف ذاتها اأم و�سيلة لتحقيق اأهداف 
الثورة؟ اإذا كانت و�سيلة ل غاية - و هي كذلك باحلتم- ي�سبح احلر�س عليها حمكوم بهذه 
الأهداف. و يف حال اأ�سبحت عقبة يف �سبيل هذه الأهداف, ل بد من جتاوزها حتى تتحقق 
الأهداف, لأن احلفاظ عليها على ح�ساب هذه الأهداف, يعني هزمية الثورة و اإنت�سار التيار 
و  ال�سيقة.  ال�سعب مل�سلحته  ن�سال  توظيف  و  �سهدائها  بيع دماء  الذي يرغب يف  الت�سووي 
الوحدة و ال�سراع هما طرفا اأي حتالف النقي�سان و قانون حركته ديالكتيكيًا, و تغليب اأيًا 
منهما على الخر يعني خلاًل يف مثل هذا احلراك القائم على هذا التناق�س. لذلك احلديث 
لكنه غريب حني  و  الوحدة مفهوم من عقل غري ديالكتيكي,  و ميكانيكية عن  اآلية  ب�سورة 
ي�سدر من املارك�سيني, الذين ي�سقطون ال�سراع باأ�سا�سه الجتماعي و الطبقي عند احلديث 

عن الوحدة يف اإطار حتالفي.
التكتيك  عن  يدافع  الذي  الإنتهازي  املارك�سي  التيار  هذا  �سد  ال�سراع  املهم  من  لذلك 
)الوحدة( على ح�ساب الإ�سرتاتيجية )الأهداف(, و هذا هو جوهر الإنتهازية مارك�سيًا و 
لي�س �سبابًا, بل تو�سيفًا علميًا يقع مبوجبه خرية املنا�سلني يف مزالق الإنتهازية و هم يظنون 
باأنهم متفانون يف خدمة �سعبهم. و اإنتهازية هذا التيار, تتبدى يف اأنه �سيقود حتمًا لإنت�سار 
التيار الت�سووي, الذي يوظف التكتيكي لهزمية الإ�سرتاتيجي, عرب املطالبة بتكري�س وحدة 
ت�سب يف م�سلحته بخلق قيادة للتحالف تكبح جماح التيار الثوري و تقيده, و ت�سمح للمجل�س 
الع�سكري الإنقالبي بالإ�ستمرار ك�سلطة اأمر واقع متالأ الفراغ و تناور من اأجل تثبيت نف�سها.

اأن اأكرب خطاأ ارتكبته القوى الثورية هو عدم  اأنني مازلت عند راأيي,  و موؤدى ما تقدم هو 
اإعالنها �سلطتها ال�سيادية املدنية, و اإهدارها فر�س تقدم قوى الثورة على قوى الثورة امل�سادة 
عرب اإ�ستخدام �سلطتها كاأداة يف ال�سراع املاثل, و اإبقائها يف موقع الدفاع و اإ�ستجداء �سلطتها 
التي منحتها لها اجلماهري من قوى الثورة امل�سادة عرب املفاو�سات العقيمة, من مواقعها 

كقوى بدًل من مواقعها ك�سلطة معلنة باأمر و اإرادة اجلماهري.
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لن نتوقف عن و�سف اأع�ساء املجل�س الإنقالبي الع�سكري باملجرمني واملطالبة بجلبهم اإىل 
الت�سعيد  بعدم  الإتفاق  للعدالة.  و مطلوبًا  يبقى جمرمًا  بكامل ع�سويته  العدالة. فاملجل�س 
اإعالن  قوى  مع  اإبرامه  اإليه,  مت  تو�سلت  قد  اأنها  الأثيوبية  الو�ساطة  قالت  الذي  الإعالمي 
احلرية و التغيري و هو ملزم ملنابرها الر�سمية. نحن كاإعالم �سعبي ل يلزمنا ذلك,  و يجب 

اأن نوا�سل حملتنا و �سغطنا على هذا الكيان املجرم. مودتي

)58(

11 يونيو 2019م

ال ال ال ال 
لن نترك الفاشست في بالدنا يعبثون

ال ال ال ال 
لن يفلت المجرمون 

نقسم بالنهرين نقسم بالجبال نقسم بالسهول نقسم بالنخيل 
نقسم بالدم الذي يسيل 

نقسم بالشهيد نقسم بالمهاجر نقسم بالضمائر
لن يفلت المجرمون 65

بتوقيت  ال�سامل  املجيد  �سعبنا  لع�سيان  الثالث  اليوم  اأو  2019م  يونيو  من  ع�سر  احلادي 
الثورة, الذي اأذهل العامل بفاعليته و �سموله و اإن�سباط جماهريه, و مازال املجل�س الع�سكري 
الإنقالبي يراوح ما بني اإنكار وقوع املجزرة التي اإرتكبها , اأو ت�سميتها جتاوزات من ع�سكريني 
كلفوا بتطهري منطقة كولومبيا فقط, اأو الزعم بوجود جلنة حتقيق و بالإ�ستعداد لتقدمي من 
يثبت م�ساركته للمحاكمة, اأو جتاوز ذلك موؤخرًا للت�سريح باملوافقة على وجود جلنة حتقيق 
املجرم  تربئ  و  تارة,  كله  تربئه  التي  بال�سائعات  العقول  ق�سف  يف  ال�ستمرار  مع  دولية, 

65  ال�ساعرالفل�سطيني توفيق زياد - غناء فرقة الطريق العراقية 
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"حميدتي" تارة اأخرى, و اإ�ستماتة يف اإيقاف خدمة النرتنت و قطعها لت�سويق روايته وحدها.
و يبدو انه قد بداأ يف التوهم باأن م�ساعيه للهروب من امل�سئولية يف طريقها اإىل النجاح, و اأن 
�سروطه التي و�سعها للعودة للمفاو�سات مع قوى اإعالن احلرية و التغيري قد مت حتقيقها, و 
اأن هذا يوؤكد روايته ال�سقيمة عن ف�سل الع�سيان و عدم م�سئوليته عن املجزرة التي متت عند 

ف�س اإعت�سام القيادة العامة بالقوة املفرطة و الر�سا�س احلي.
فهو قد اإ�سرتط للعودة للمفاو�سات رفع الع�سيان و اإيقاف احلديث عن اجلثث التي تدينه 
حتمًا باإرتكاب جرائم �سد الإن�سانية, و يظن توهمًا - و يف حالته الراهنة كل الظن اإثم - 
اإ�ستجابة ل�سروطه, يف حني اأن رفعها  اأن قوى اإعالن احلرية و التغيري قد رفعت الع�سيان 
الذي حتمل  العظيم  �سعبنا  التخفيف على  داخلي غلب �سرورة  نتيجة حوار  كان  للع�سيان 
العبء و اراد املوا�سلة, واإ�ستجابة للو�ساطة الدولية و رغبة املجتمع الدويل. حيث  اأعتربت 
اأن  يدعي  الذي  املجرم,  الإنقالبي  للمجل�س  و�سلت  قد  الر�سالة  اأن  التغيري  و  احلرية  قوى 
الع�سيان فا�سل ثم يطالب برفعه, يف تناق�س ل يجوز على اأعمى الب�سر و الب�سرية. كذلك 
توهم جمل�س املجرمني القتلة, اأن موافقة قوى اإعالن احلرية و التغيري على وقف الت�سعيد 
الإعالمي, تعني توقف الإعالم املعار�س مبجمله عن ف�سحه و ن�سر ما يوؤكد ارتكابه للمجزرة, 
و لكنه ن�سي اأن هذا الإتفاق ملزم لهذه القوى و اإعالمها الر�سمي فقط, و هو ل يلزم الإعالم 
ال�سعبي املهيمن على و�سائل التوا�سل الجتماعي, و الذي هو الأ�سا�س يف عملية ف�سح جرائم 
املجل�س الع�سكري الإنقالبي, و هو �سيوا�سل حتمًا مهمته املقد�سة يف تعرية و مالحقة جمل�س 

املجرمني الإنقالبي الع�سكري. 
جميع  ن�سر  املفاو�سات,  بدء  مع  الإنرتنت  عودة  مبجرد  ال�سعبي  الإعالم  هذا  واجب  و 
الفيديوهات و الإفادات التي تثبت وقوع املجزرة و توثق اأبعادها, و التي ت�سبب قطع املجل�س 
الع�سكري الإنقالبي املجرم خلدمة الإنرتنت يف عدم ن�سرها, و هي مع اإقرار املجل�س باأنه هو 
من اأمر بف�س الإعت�سام, و مع ثبوت اأن القوات التي قامت بالف�س قوات نظامية تابعة له, 
تكفي لي�س فقط لتقدمي اأع�ساء املجل�س املذكور من املجرمني للمحاكمة فقط, بل لإدانتهم 
اإرتكبوا  كما  اجلنائي,  بالقانون  الواردة  الإن�سانية  �سد  اجلرائم  اأحد  اإرتكبوا  فهم  اأي�سًا. 
جرائم قتل عمد مهولة, وجرائم اغت�ساب, بالإ�سرتاك و التحري�س مع قواتهم التي ف�ست 
الإعت�سام. و اإرتكابهم لهذه اجلرائم ثابت اإن مل يكن بالفعل الإيجابي فبالإمتناع عن القيام 

بواجبهم املتمثل يف حماية املعت�سمني ال�سلميني.
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و املطلوب من قوى احلرية و التغيري األ توافق يف اأي مفاو�سات على اإ�سفاء اأي ح�سانة على 
هوؤلء املجرمني, و األ جتعل م�ساركتهم يف اأي م�ستوى من م�ستويات ال�سلطة مانعًا من جلبهم 
للعدالة, لأن ال�سعب ال�سوداين مل يفو�سها باإ�سفاء مثل هذه احل�سانة و مل يتنازل عن دماء 
�سهدائه. كذلك عليها اأن ت�سر على و�سول جلنة المم املتحدة للتحقيق يف اجلرائم التي 
اأرتكبت توطئة لتحويلها اإىل الق�ساء الدويل املخت�س, مع الإلتزام بتكوين جلنة حتقيق داخلية 
مبجرد ا�ستالمها ال�سلطة, و اإحالة جميع من يثبت �سلوعه يف هذه املجزرة للق�ساء حتى و اإن 
كان ع�سوًا يف جمل�س ال�سيادة املزمع ت�ساركه مع املجرمني يف املجل�س الع�سكري الإنقالبي. 
اأي�سًا على التحالف الدميقراطي للمحامني, تكوين جلان للبدء فورًا يف قيد البالغات �سد 
باأهايل  بالإ�ستعانة  املجرم,  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  اأع�ساء  املجرمني مبا فيهم  جميع 
ال�سهداء و اأولياء دمهم و بكل من له حق حتريك اإجراءات جنائية, و عدم ترك هذا الأمر 
للمبادرة الفردية للمحامني الوطنيني حتى ل ي�سهل اإ�ستهدافهم. فالأو�ساع يف ال�سودان لن 

تكن اآمنة طاملا اأن هوؤلء املجرمني طلقاء و ميلكون ال�سالح. 
و اخلال�سة هي اأن رفع الع�سيان املدين ل يعد �سعفًا و ل اإ�ست�سالمًا لأن جناح الع�سيان ل 
خالف حوله, و لكنه تخفيف لل�سغط عن كاهل �سعبنا العظيم و اإ�ستجابة للو�ساطة الدولية 
مع اإمكانية العودة اإليه اإذا تطلب الأمر و باإ�ستعداد اأف�سل, و اأن اإتفاق قوى اإعالن احلرية 
على  ال�سغط  ت�سديد  من  ال�سعبي  اإعالمنا  مينع  ل  الإعالمي  الت�سعيد  عدم  على  والتغيري 
اأن  و  فقط,  الر�سمي  القوى  هذه  لإعالم  ملزم  لأنه  املجرم  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س 

مالحقة املجرمني يجب األ تتوقف حلني جلبهم للعدالة املحلية اأو الدولية.
و قوموا اإىل ثورتكم  و ا�ستعدوا للعودة اإىل ع�سيانكم متى تطلب الأمر  و ل ت�سمحوا للمجرمني 

بالإفالت من العقاب و ثقوا باأن ن�سركم موؤكد
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حاصر حصارك ال مفر
أضرب عدوك ال مفر 

سقطت ذراعك فالتقطها
و سقطت قربك فالتقطني

وأضرب عدوك بي 
فانت اآلن حر و حر و حر

حاصر حصارك بالجنون و بالجنون 
ذهب الذين تحبهم ذهبوا 
فإما ان تكون او ال تكون
حاصر حصارك ال مفر 

و اضرب عدوك ال مفر66

ال�ساد�س ع�سر من يونيو 2019م و املجل�س الع�سكري الإنقالبي يحاول اأن يوهم اجلميع باأن 
جميع اأوراق اللعبة بيده, برفع ال�سقوف و اإخطار قوى اإعالن احلرية و التغيري عرب الو�سيط 
الثيوبي باأنه قد األغى الإتفاق ال�سابق, و بجولت نائب رئي�سه قائد اجلنجويد اجلماهريية 
التي يعر�س نف�سه فيها كزعيم �سيا�سي و رمبا م�سروع ديكتاتور جديد, و بحديث اأع�سائه 
حماولة  و  التغيري  و  احلرية  قوى  مهاجمة  و  الأق�ساء  حول  للجماهري  و  العاملية  لل�سحافة 
�سيطنتها من اإعالمه املوروث من النظام الإنقاذي, و بالت�سريبات و ال�سائعات حول رغبته 
التغيري عرب  و  احلرية  اإعالن  قوى  �سق  باإ�ستماتته يف  و  اأعمال,  ت�سريف  تعيني حكومة  يف 
املبنية على خمطط املحور  اأطرافها ل�سمهم حلكومته  �سبابي ومغازلة بع�س  تكوين حزب 
الإماراتي املرتبط بها. ومبحاولة ت�ستيت الأذهان ببدء حتقيق النيابة مع املخلوع "الب�سري" 
يف جرائم تتعلق بالف�ساد وحيازة النقد الأجنبي, مع ق�سف العقول بالأكاذيب و ال�سائعات 
و د�س املقالت و التعليقات على ل�سان اأ�سخا�س ذوي قبول لدى ال�سارع ال�سيا�سي ال�سوداين 

كالدكتور من�سور خالد زورًا وبهتانًا و افكًا.
و لكن جميع ما تقدم, ل يغري من واقع احلال �سئ. و هو يوؤكد اأن املجل�س الع�سكري الإنقالبي 
يف اأ�سعف حالته, و انه يف حالة رعب من املحا�سبة, و ان جميع ما يقوم به هو حالة هروب 

66   لل�ساعر حممود دروي�س
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لالأمام, يهدف منها اإىل حت�سني و�سعه التفاو�سي, و فر�س نف�سه �سريكًا على قوى اإعالن 
احلرية و التغيري, التي رف�ست التفاو�س املبا�سر معه و حملته م�سئولية اجلرائم التي ارتكبت 
الإنقالبي,  الع�سكري  املجل�س  �سعف  و  لأوامره.  تنفيذا  و  لقراره  بناءًا  الإعت�سام  ف�س  يف 

تف�سحه الأمور الآتية: 
1- اإعرتاف متحدثه الر�سمي يف موؤمتره ال�سحفي الخري باأنه هو من اأ�سدر قرارًا بف�س 
الإعت�سام بالقوة و ان هناك جتاوزات قد حدثت. و ل يقدح يف هذا الإعرتاف غري الق�سائي 
حماولة مللمته باحلديث عن تنظيف منطقة كولومبيا, املعروف انها قد مت تنظيفها منذ 1 
�سد  جرائم  عنها  تنا�سلت  التي  بالقوة  الإعت�سام  ف�س  جرمية  ان  حني  يف  2019م,  يونيو 

الإن�سانية و جرائم اإغتيال و اإغت�ساب متت يف 3 يونيو 2019م اأي بعد يومني.
لإك�سابه  بالقوة  الف�س  قرار  اإتخاذ  يف  العام  نائبه  و  ق�سائه  رئي�س  توريط  حماولة    -2

م�سروعية, و تن�سل الإثنان من ذلك علنًا و تكذيب املجل�س الع�سكري الإنقالبي مبا�سرة.
3-  انت�سار اإعرتافه باتخاذ قرار ف�س الإعت�سام بالقوة يف ال�سحافة العاملية بحيث اأ�سبحت 

اإدانته دولية و ر�سخ موقفه كمجرم يف الراأي العام العاملي.
4- رف�سه لوجود جلنة حتقيق دولية تدفع المم املتحدة يف اجتاه تكوينها و قيامه بتكوين 
جلنة ع�سكرية حم�سة للتحقيق, مل ي�سرك حتى نائبه العام فيها حتى ي�سيطر على نتيجة 

التحقيق وخمرجاته.
5- ا�ستعداده للت�سحية بعدد من ال�سباط حتت دعاوى انهم خالفوا الوامر و قاموا بف�س 
الباطلة  التهمة  بهذه  للثورة  انحازوا  الذين  ال�سباط  �سيحاكم  انه  الرجح  و  الإعت�سام 
للتخل�س منهم. و لكن يف حال ا�ستمرار ال�سغط �سيقدم بع�س ال�سباط املجرمني التابعني له 

للتهرب من امل�سئولية التي ل ي�ستطيع حتملها.
6-  ال�سغط الدويل الرهيب الذي يتعر�س له من اإدانة �ساملة للمجزرة التي ارتكبها �سملت 
حتى الدول الداعمة له مبا فيها الإمارات, و املطالبة الوا�سعة بالتحقيق الدويل التي نادت 
بها حتى الوليات املتحدة المريكية يف تناغم تام مع مطلب قوى اإعالن احلرية و التغيري, 

بالإ�سافة اإىل تعليق ع�سوية ال�سودان يف الإحتاد الفريقي.
7-  ا�سرار قوى اإعالن احلرية و التغيري على انفاذ متطلبات العودة للحوار التي و�سعتها و 
رف�سها للتفاو�س املبا�سر معه, و ت�سريح الو�ساطة بنفاذ التفاقات ال�سابقة و �سرورة بدء 
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احلوار حول نقطة اخلالف املتمثلة يف جمل�س ال�سيادة و ن�سب التمثيل فيه.
8-  متا�سك ال�سارع ال�سوداين يف موقفه من جرمية ف�س الإعت�سام بالقوة, و ف�سل املجل�س 
و  الق�سا�س,  و  بالتحقيق  مطالبته  و  عليه,  ب�ساأنها  روايته  مترير  يف  الإنقالبي  الع�سكري 
انت�سار موقف معادي �سريح لع�سابة املجل�س الع�سكري الإنقالبي و جنجويده ملا مت ارتكابه 

من جرائم م�ستمرة.
القومي,  الأمن  على  خطرًا  ي�سكل  انه  بزعم  عودته  بعدم  الت�سريح  و  النرتنت  قطع    -9
اإعالن  قوى  هيمنة  يوؤكد  مما  املجرم,  املجل�س  اأع�ساء  اأحد  �سرح  كما  �سدنا  يعمل  لأنه  و 
احلرية و التغيري على هذه الأداة الفاعلة و خوف املجل�س الع�سكري الإنقالبي منها و ف�سله 

يف تروي�سها.
01- بدء اجراءات يف مواجهته اأمام حمكمة اجلنايات الدولية, مدعومة من جتمع املهنيني, 
يعلم جيدا انها �ستتوفر لها بينات كافية من اأدلة مادية و �سهادة �سهود و فيديوهات م�سورة, 

جتعل اإدانة اأع�سائه حتمية يف حال قبول الخت�سا�س.
مفاد ما تقدم و الكثري غريه, يعني ان املجل�س الع�سكري الإنقالبي, قد ح�سر نف�سه يف موقع ل 
يح�سد عليه بالرغم من انه الن كالقط يحكي انتفاخَا �سولة ال�سد. فهو يعمل و بجد للخروج 
الرف�س  مطرقة  بني  جعله  مما  بالقوة,  الإعت�سام  بف�س  فيه  نف�سه  و�سع  الذي  املاأزق  من 
ال�سعبي الذي متثل يف ع�سيان الثالث ايام الذي بني مدى عزلته, و �سندان ال�سغط الدويل 
الرهيب الذي يطالبه بت�سليم ال�سلطة اإىل �سلطة مدنية, و بال�سماح بتحقيق دويل يف جرميته 
الإنقالبي  املجل�س  هذا  نظر  بق�سر  ملعرفتنا  و  امل�سانق.  اىل  �سيقودهم  انه  اع�ساوؤه  يعلم 
الذي يدفعه اإىل ارتكاب املزيد من الأخطاء كلما حاول الهروب لالأمام, فاإننا نرى باأن هذه 
املحاولت �سوف حتكم احل�سار من حوله و ت�سعه يف مزيد من العزلة على عك�س ما يت�سور 
اأع�ساوؤه. فهو على �سبيل املثال يظن ان تكوين حكومة مدنية من قبله �سوف يرفع ال�سغط 
الدويل عنه و يهزم قوى اإعالن احلرية والتغيري بعد ان ينجح يف تق�سيمها و اإ�ستيعاب اجلزء 
الت�سووي منها, و ين�سى ان هذا الت�سرف لن يكون مر�سيًا لل�سارع ال�سوداين, و �سيقود اىل 
الإن�سمام  ت�سووية ترغب يف  بل لأي قوى  نف�سه,  الإنقالبي  للمجل�س  لي�س  العزلة  مزيد من 
ارتكبها بف�س الإعت�سام  التي  اثر اجلرمية  انه مل يدرك بعد عمق  يوؤكد  اليه. و ظنه هذا 
بالقوة, و انها وحدت اجلميع �سده و قيدت التيار الت�سووي الذي كان ي�سنفه �سريكًا و منعته 
اإليه, لن ذلك ي�سكل اإنتحارًا �سيا�سيًا وا�سحًا. لذلك لي�س امامه �سوى تكوين  من مد اليد 
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"الب�سري" و قوى الثورة امل�سادة, و عليه يف هذه احلالة اأن يقنع  حكومة من اأحزاب نظام 
املجتمع الدويل بقبولها و هي مهمة م�ستحيلة, كاإ�ستحالة اقناع ال�سعب ال�سوداين بها.

و موؤدى ما تقدم هو اأن على قوى اإعالن احلرية و التغيري ان تدرك مدى ال�سعف الذي يعاين 
منه املجل�س الع�سكري الإنقالبي, و ان تدير عملية التفاو�س غري املبا�سر وفقًا لذلك ل وفقًا 

لالأجواء التي ي�سيعها املجل�س املذكور و يروج لها. و عليها حتمًا القيام مبا يلي:
 ال�سرار على وجود جلنة حتقيق دولية م�ستقلة للتحقيق يف جرمية ف�س الإعت�سام بالقوة و 

اجلرائم املرتتبة عليها.
2- دعم جميع اخلطوات التي ت�سعى لنقل المر اىل حمكمة اجلنايات الدولية.

3- رف�س التفاو�س املبا�سر قبل تنفيذ املجل�س الع�سكري الإنقالبي جلميع املتطلبات.
�سيادة مدين  ال�سرار على جمل�س  و  عليه  التفاق  �سبق  تنازلت عما  اأي  تقدمي  4-  عدم 
العاملني من غري ع�سوية  او  ال�سرفاء  اإما من متقاعديها  امل�سلحة  للقوات  بتمثيل ع�سكري 

املجل�س الع�سكري الإنقالبي.
بهم يف جرمية  بالتنحي ب�سفتهم م�ستبه  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  اع�ساء  5- مطالبة 
ف�س الإعت�سام بالقوة و خ�سوعهم للتحقيق, و لي�س هنالك �سبب لرف�سهم ان كانوا يثقون 
يف براءتهم. و التنحي �سروري لقيام حتقيق جدي و ذو م�سداقية, اذ ل يعقل وجودهم يف 

منا�سبهم اثناء مثل هكذا حتقيق.
و  مكوناتها,  بني  ال�سراع  اهمال  دون  التغيري  و  احلرية  اإعالن  قوى  بوحدة  التم�سك    -6
التيار  امام  الطريق  قطع  الذي  ال�سنيع  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  خطاأ  من  ال�ستفادة 
املوقف  على  بناءًا  الثنني  بني  القطيعة  تعميق  و  به,  اللتحاق  و�سك  على  هو  و  الت�سووي 

اجلماهريي املتما�سك و ال�سلب من هذه اجلرمية الب�سعة.
7- التفاو�س مع املجتمع الدويل لقبول دعم جمل�س ال�سيادة املدين الذي �سوف تعلنه قوى 
لالتفاق  نق�سه  و  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  تراجع  على  بناءًا  التغيري,  و  احلرية  اإعالن 
الذي مت علنا واخطار الو�ساطة الأثيوبية بذلك, و تو�سيح ان هذه اخلطوة متت لو�سوح رف�س 

املجل�س املذكور لت�سليم ال�سلطة للمدنيني, و ردا على هذا الرف�س .
8-  توطيد العالقة بني قوى اإعالن احلرية و التغيري و جماهري ال�سعب ال�سوداين, بتو�سيع 
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دائرة الت�سال عرب جلان املقاومة يف الحياء, و تن�سيط العمل الدعائي يف غياب النرتنت 
باإ�ستخدام ما هو متاح من و�سائل الت�سال, مع تثبيت منرب يومي عرب بيان مطبوع او ن�سرة 
م�سجلة توزع للقنوات الف�سائية غري امل�سيطر عليها من املجل�س الع�سكري الإنقالبي و حلفاوؤه 

القليميني.
9- عدم التعويل على الو�ساطة الأفريقية وحدها, و العمل بالتوازي على ال�ستعداد ملوا�سلة 
الإحتجاجية  الوقفات  و  التظاهر  يف  التو�سع  و  اجلدول  بتحديث  الثوري  الن�ساط  برنامج 

والإ�سرابات و�سول للع�سيان املدين جمددا, مع موا�سلة بناء احلركة النقابية.
من  املزيد  لتقدمي  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  هذا  حتمًا  يقود  �سوف  تقدم,  مبا  الإلتزام 
التنازلت مكرهًا, فهو برغم عنرتياته يعلم باأن ل خمرج له �سوى قبوله �سريكًا جمددًا يف 
العملية ال�سيا�سية التي اأ�سبحت الآن برعاية دولية لها اإ�سرتاطاتها. و الهروب لالأمام حتمًا 

لن يخرجه من ورطته. 
و قوموا اإىل ثورتكم  و ثقوا يف اأنكم الأقوى  و ل تتنازلوا للمجرمني اأو ت�سمحوا لهم بالهروب 

من العدالة  فن�سركم اأقرب مما تت�سورون

)60(

27 يونيو 2019 م

ما حيلة الرصاص و المشنقة اب سلبة
ما بفهم المكتوب البقرا بالقلبة
عمال و فالحين الجند و الطلبة
سدا منيعا هي ما تكتروا الغلبة

بيناتنا كلمة سر ال ال لحكم الفرد 
قرب تقرب جاي تلقانا كالهبباي  

في لحظة تلقى الرد
كل الشوارع سد67

اآلمها  ال�سودانية تلعق جراحها و تع�س على  الثورة  ال�سابع و الع�سرون من يونيو 2019م و 

67   لل�ساعر حمجوب �سريف
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وتتقدم بثبات ملواجهة عدوها و منازلته ب�سلميتها التي اأذهلت العامل. و هي تتقدم و الروؤية 
وا�سحة اأمامها, ميقنة اأن ال�سعب املنظم هو من ينجز الثورة التي ي�ستحيل اأن ين�سم اإليها 
جميع املواطنني, فالثورة فعل من له م�سلحة يف التغيري اجلذري �سد من لي�س له م�سلحة 
يف هذا التغيري من املواطنني. لذلك هي ثورة قوى الثورة يف مواجهة قوى الثورة امل�سادة, 
اي ثورة ال�سعب من عمال و فالحني و جنود و طلبة و �سغار �سباط و موظفني و راأ�سمالية 
وطنية, �سد اأن�سط قطاعات عدوها الجتماعي الذي ميثله يف بالدنا راأ�س املال الطفيلي, و 
اأن�سط قطاعاته وراأ�س رمح قوى ثورته امل�سادة هو املجل�س الع�سكري الإنقالبي, الذي تتوارى 
خلفه كل قطاعات الثورة امل�سادة من اإ�سالميني و غريهم. فالثورة هي �سراع بني ال�سعب و 
اأعدائه, بني مع�سكرين التناق�س بينهما رئي�س ل يحتمل الت�سوية , لذلك ل بد من اأن ينت�سر 

اأحدهما على الآخر ويق�سيه عن ال�سلطة.
و بالنظر للمجل�س الع�سكري الإنقالبي, جند اأن اأن�سط قطاعاته ع�سكريًا هي قوات الدعم 
و  يدفع,  ملن  تقاتل  كمرتزقة  معها  يتعامل  اأن  للبع�س  يحلو  التي  اجلنجويد(,   ( ال�سريع 
الت�سرف  عن  فرتة  منذ  كفت  التي  قيادتها,  بطبيعة  يتحدد  الجتماعي  موقعها  اأن  ين�سى 
كمرتزقة حامية لنظام املخلوع "الب�سري”, و اإنتقلت لت�سبح جزءًا اأ�سياًل من منتدى نا�سطي 
و  الذهب  تعدين  مراكز  مالك  من  اأ�سبحت  تقودها  التي  فالأ�سرة  الطفيلي.  الراأ�سمال 
تهريبه, و اأ�س�ست العديد من ال�سركات املرتبطة بنظام املخلوع و التي ل تعمل يف اأي قطاع 
منتج, كما اأنها ت�سارك يف الإجتار بالب�سر و اإر�سال املرتزقة للقتال يف احلرب على اليمن و 
جتند الطفال, و متار�س جميع الن�ساطات الطفيلية غري املنتجة. لذلك, لي�س لقوات الدعم 
ال�سودانيني,  لكل  دولة  بناء  و  التمكني  دولة  تفكيك  يف  م�سلحة  اأي   ) )اجلنجويد  ال�سريع 
تقوم على احلرية و ال�سالم و العدالة, لن ذلك يعني ت�سفية ممتلكات قيادتها و فطمها من 
نهب ممتلكات ال�سعب ال�سوداين, و ت�سريح هذه امللي�سيا لعدم احلاجة اإليها يف دولة �سيادة 
حكم القانون. و لهذا ت�ستميت ملي�سيا الدعم ال�سريع )اجلنجويد( يف حماية دولة التمكني و 
اإمتداداتها عرب اإنقالب الق�سر, الذي دفع بها اإىل واجهة احلدث ال�سيا�سي مع بقية اأع�ساء 
جلنة نظام املخلوع الأمنية. و ل نظن باأن هناك عاقل, يتوقع اأن ت�سلم هذه اللجنة التي متثل 
راأ�س  املال الطفيلي ال�سلطة لل�سعب و متار�س الإنتحار, فراأ�س املال الطفيلي بطبيعته, لي�س 
لديه ما ي�ساوم عليه لأن قوام ن�ساطه التطفل, و هو يت�سامح فقط يف الإ�سراك يف �سلطته عند 
ال�سغط, مع �سمان اأن تكون ال�سراكة �سكلية ل توؤثر على قدرته على �سنع القرار منفردًا, 
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كما كان يفعل نظام املخلوع. و هذا يحتم على احلركة اجلماهريية و قوى الثورة, اأن توا�سل 
الت�سعيد حلني اإ�سقاط اإنقالب الق�سر.

وهي اأمامها عدة بدائل لإ�ستالم ال�سلطة:
ق�سر  و  وزارات   و  وزراء  جمل�س  رئا�سة  من  ال�سلطة  مراكز  نحو  بنف�سها  اجلماهري  تقدم 
جمهوري و موؤ�س�سات حكم و اإ�ستالمها لها بنف�سها, و تن�سيب �سلطتها يف جميع م�ستوياتها 

بعد اإعالنها من قبل قيادتها, و مب�ساعدة الوطنيني داخل هذه املوؤ�س�سات.
2-  التن�سيق مع القوى الوطنية داخل القوات النظامية للقيام باإنقالب ع�سكري �سد املجل�س 
الع�سكري الإنقالبي, و من ثم القيام بت�سليم ال�سلطة اإىل قيادة احلركة اجلماهريية و حماية 

ال�سلطة الثورية اجلديدة.
3-  املوا�سلة يف ال�سغط على املجل�س الع�سكري الإنقالبي و التن�سيق مع املجتمع الدويل لعزل 
املجل�س, مب�ستوى يقوده لإرتكاب مزيد من الأخطاء حتتم التدخل الع�سكري الدويل لإ�سقاط 

هذا املجل�س املجرم و ت�سليم ال�سلطة اإىل ال�سعب و قيادة ثورته.
و  الداخلي  لل�سغط  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  اإن�سياع  حلني  الت�سعيد  موا�سلة    -4
اخلارجي وت�سليم ال�سلطة ملمثلي الثورة. و خطورة هذا اخليار هو اأنه قد يوؤدي اإىل تقدمي 
تنازلت جتعل من املجل�س الع�سكري الإنقالبي املجرم �سريكًا يف ال�سلطة النتقالية, بناءًا 
على �سغوط دولية  متنع اإ�ستكمال دائرة ال�سغط حتى يتم ال�سقاط التام لهوؤلء املجرمني.

5- ت�سليح الثورة و دعوة املنحازين لها بالقوات النظامية و املف�سولني من اخلدمة الع�سكرية 
اأ�سواأ اخليارات لأنه  اأهلية. و هذا  اإليها و الدخول يف حرب  واحلركات امل�سلحة لالن�سمام 

على الرجح �سيقود لهزمية الثورة و اإنت�سار الثورة امل�سادة .
و من الوا�سح حتى الآن اأن قيادة الثورة قد اختارت اخليار  الرابع, و هي توا�سل الت�سعيد 
وال�سغط حتى ين�ساع املجل�س الع�سكري الإنقالبي لت�سليم ال�سلطة اإىل �سلطة مدنية بالرغم 
من املخاطر التي حتيط بهذا اخليار, لأنها تعترب اأنه الأقل تكلفة من ناحية اإراقة الدماء على 
القل و نتمنى اأن تكون حمقة يف ذلك. فهذا املجل�س الع�سكري الإنقالبي الذي ح�سر نف�سه يف 
الزاوية, ت�سليم ال�سلطة ل�سلطة مدنية مل يعد خيارًا متاحًا بالن�سبة له, لأنه ي�ساوي اإنتحارًا 

كاماًل غري منقو�س.
و يف تقديرنا اأن هذا اخليار يف كل الحوال, ينق�سه العمل اجلاد و�سط القوات النظامية 
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اأي�سًاً, بالإ�سافة اإىل تكري�س  لتعزيز ال�سغط على املجل�س الع�سكري الإنقالبي من داخلها 
مدين  لع�سيان  للو�سول  الآليات  جميع  اإ�ستكمال  و  املجل�س,  لع�سوية  الجتماعية  العزلة 
اإق�ساء  و  واحد  طرف  من  مدنية  �سلطة  اإعالن  ب�سرورة  الدويل  املجتمع  واإقناع  م�ستمر, 
املجل�س الع�سكري الإنقالبي بدًل من فر�س واقع تفاو�سي, لن ذلك يعزز موقف جماهري 

الثورة وقيادتها. 
و  قائمًا,  خيارًا  ال�سلطة  لإ�ستالم  اجلماهريي  الزحف  على  القائم  الأول  اخليار  يبقى  و 
لكنه ي�سرتط وجود تن�سيق تام و كامل مع الوطنيني داخل القوات النظامية حلماية �سلطة 
اجلماهري مبجرد اإعالنها و �سيطرتها على مراكز و موؤ�س�سات ال�سلطة, مع �سمان و جود 
دعم دويل و اإعرتاف وا�سح بها. هذه هي الفر�سة التي �ساعت اأكرث من مرة و ندرك اأنها 

قد ا�سبحت الآن اأكرث �سعوبة.
و موؤدى ما تقدم هو اأن ال�سراع الآن حدي و جذري بني مع�سكرين ل ميكن التوفيق بينهما, 
اإدعاء احلياد فيها او و�سع انف�سهم يف موقع الو�سطاء و  وهو يف مرحلة ل يجوز للوطنيني 
ا�سحاب املبادرات, خ�سو�سًا اذا كانوا ي�سكلون جزءًا من قوى احلرية و التغيري. اذ ل حياد 
بني اجلالد وال�سحية, و ل بني الفتوة البلطجي و املواطن امل�سامل الذي يبحث عن حقوقه, و 
ل بني من ي�ستخدم العنف املفرط و بني املتظاهرين ال�سلميني, و ل بني الل�س الذي ينهب و 
بني �ساحب احلق. هذا مع �سرورة فهم ان الفرز �سئ حتمي, لكن الفرز املبكر قبل اإنت�سار 
الثورة الذي ياأخذ �سكل اإنق�سام خطري للغاية. دعم البناء و فهم الظواهر للتعامل معها ب�سكل 
علمي ل بردود الفعال, �سروط �سرورية لتعزيز الإنت�سار و هزمية مع�سكر الثورة امل�سادة.

و اخلال�سة هي اأن الثورة ت�سري يف طريق اآلمها بوعي و و�سوح روؤية و حتدي, بالرغم من 
عنرتيات املجل�س الع�سكري الإنقالبي املحا�سر داخليا و خارجيا و مناوراته. و هي يف الجتاه 
ال�سليم نحو الن�سر, و جناح مواكبها املعلنة يف يوم 30 يونيو القادم �سوف يعزز مركزها و 

ير�سخ خطواتها يف طريق ن�سرها املوؤزر.
و قوموا لثورتكم  و اأق�سوا اعداءكم بال تردد   فالن�سر حتما حليفكم
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الهبباي سوداني مدرب 
جرب هدم و جرب عال
ما بالصدفة و الها لعل 

فيكم ريحة من الشبيحة
خلو البلطجة روحو يلال
كل العالم عين بتاوق

صورة و صوت و كتاب و مجلة68

فعلها �سعبنا العظيم جمددًا, و جعل من مليونية ال�سهداء التي دعت لها قوى احلرية و التغيري 
يف الثالثني من يونيو 2019م, مليونيات فاقت كل الت�سورات اجلاحمة التي كانت تتوقع جناح 
املليونية. خرجت جماهري ال�سعب ال�سوداين من كل فج و من كل ناحية, و غطت اخلرطوم 
وام درمان و بحري �سيول من الب�سر. و مل تتاأخر جماهري القاليم البا�سلة, فخرجت مدين 
و�سنار وبورت�سودان و الأبي�س و زالنحي و ك�سال و الق�سارف و عطربة التي مل تكتف بواجب 
بتوقيت  الظهر  بعد  الواحدة  يف  متاما  اخلرطوم  لي�سل  قطارها  فاأر�سلت  املحلي  خروجها 
الثورة. و التعداد للمدن ال�سابق ياأتي على �سبيل املثال ل احل�سر, لن امل�سهد كان اكرب من 
الو�سف, لي�س من حيث العدد فقط غري امل�سبوق و لكن من حيث امل�سامني, فمجددا ات�سع 
ال�سبعة  لل�سهداء  اخللود  و  فاملجد  الو�سف.  الكلمات عن  و عجزت  العبارة  و�ساقت  املعنى 
الذين ارتقوا بر�سا�س الغدر و اخليانة, و ال�سفاء العاأجل و البهاء ملئات اجلرحى و الإنت�سار 

املوؤزر ل�سعبنا.
�سلطته  على  اإ�سراره  و  ثورته,  مطالب  خلف  وحدته  و  �سعبنا  اإرادة  اأكد  اليوم,  حدث  ما 
املدنية, و رف�سه القطعي للمجل�س الع�سكري الإنقالبي و اإنقالب الق�سر, كذلك حدد طبيعة 
ال�سطفاف ال�سيا�سي و اخلارطة ال�سيا�سية, و خل�س ب�سدق طبيعة توازن القوى, و و�سع 
قوى احلرية و التغيري اأمام مهام وا�سحة ل ي�سح جتاوزها اأو التق�سري يف الوفاء مبوجباتها. 

و الدرو�س امل�ستفادة من هذه احل�سود املعلمة, ميكن ايجازها فيما يلي:
 ان ال�سعب ال�سوداين موحد خلف اهدافه, و هو م�سر على �سلطته املدنية, و مثابر على دعم 

68  لل�ساعر حمجوب �سريف
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اإعالن احلرية و التغيري هي من ميثله. فخروجه و بهذا  قيادته املنظمة, و موؤكد باأن قوى 
الكم املهول يف املليونية التي دعت لها هذه القوى, يفوق اي تفوي�س �سعبي اإنتخابي نالته اي 
قوى حكمت ال�سودان دميقراطيًا منذ ال�ستقالل. و هو بذلك ح�سم �سوؤال امل�سروعية و األقم 

املجل�س الع�سكري الإنقالبي و قوى الثورة امل�سادة حجرًا كبريًا لن ي�ستطيعوا ابتالعه.
2-  ان ال�سعب ال�سوداين قد حدد عدوه بو�سوح, و هو املجل�س الع�سكري الإنقالبي الذي ا�سر 
اأي�سًاً, و ان مينعه من الو�سول  على اأن يواجه هذا ال�سعب العظيم بالر�سا�س احلي اليوم 
للق�سر اجلمهوري الذي هو رمز ل�سيادة ال�سعب ل �سيادة املجل�س الإنقالبي. فاملجل�س الذي 
يقف حجر عرثة يف �سبيل حتقيق ما يطلبه ال�سعب من �سلطة مدنية, هو باحلتم العدو الذي 
ل ي�سح باي حال من الأحوال اعطاءه م�سروعية و حتويله ل�سريك يف ال�سلطة النتقالية. و 
يرتتب على ذلك اأن تطالب قوى احلرية و التغيري الو�ساطة, باأن يقوم هذا املجل�س املجرم 
بحل نف�سه ليتقدم من القوى النظامية من اأياديه غري ملطخة من الدماء لي�سارك بت�سليم 
ال�سلطة و متثيل القوات النظامية فيها, بل الف�سل ان تقوم ال�سلطة ال�سيادية املدنية الواجب 

اإعالنها بحل جمل�س الإنقالب بنف�سها.
3- ان ال�سا�س يف عملية التغيري هو اإرادة ال�سعب,  و ان الو�سيلة هي عمله املنظم, و ان ف�س 
الإعت�سام مل ينق�س ال�سل, بل تعر�س لأحد و �سائل العمل املنظم التي �سرعان ما جتاوزها 
�سعبنا و �سحذ اأدواته الخرى من ع�سيان مدين و مواكب هادرة ي�ستحيل قمعها او هزميتها. 
وهذا يقدم در�سًا جمانيًا ملجل�س املجرمني احلاكم باأن �سعبنا الواعي و املنظم, قادر على 
النتقال ال�سل�س يف ا�ستخدام اأدواته و و�سائله املنظمة, و ان العتداء الغا�سم على الإعت�سام 
الع�سكري  لن حت�سد نتائجه و لن يحدث حتوًل جذريًا يف توازن القوى كما توهم املجل�س 

الإنقالبي.
4-  ان جميع مناورات املجل�س الع�سكري الإنقالبي مل تغري يف طبيعة اخلارطة ال�سيا�سية 
لل�سهداء يف ف�س الإعت�سام, و ل ال�ستباحة  بامل�ستوى الذي اراده, فال الغتيال بدم بارد 
ن�سر اجلنجويد,  و  ال�سارع  و ل ع�سكرة  التي اعقبت ذلك,  الرعب  ن�سر  والذلل و حماولة 
التوا�سل  و و�سائل  ال�سائعات, و ل قطع النرتنت  و  الق�سف الإعالمي و بث الكاذيب  و ل 
و  الجتماعية  ال�سواقط  ح�سد  ل  و  التغيري,  و  احلرية  قوى  ق�سم  حماولة  ل  و  الجتماعي, 
فلول النظام قيد الهزمية و الت�سفية, من املمكن ان تغري حقيقة اإنت�سار �سعبنا احلتمي و 
علو كعبه و امتالكه لزمام املبادرة و نفيه لأي م�سروعية لهذا املجل�س املجرم الذي لي�س له 
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م�سروعية بالأ�سا�س, وتاأكيده مل�سروعية القوى التي متثله.
اإعالن احلرية و  الثائر وحده هو من يحدد من ميثله, و هو قد اختار قوى  ال�سارع  5- ان 
ال�سارع, و هو ي�سكل  التي هي عدو لهذا  الثورة امل�سادة  التغيري و نزع اي �سرعية من قوى 
و  التي يحميها  امل�سادة  الثورة  و قوى  الإنقالبي  الع�سكري  الرئي�سة لعزل املجل�س  ال�سمانة 
يناور باإ�سمها ويريد ا�سراكها يف �سلطة ثورة قامت بالأ�سا�س �سدها, و هو كذلك ال�سامن 
لوحدة قوى اإعالن احلرية و التغيري و املانع من اإنت�سار تيارها الت�سووي الراغب يف مترير 
الثورة  قوى  و  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  اإق�ساء  يحتم  وهذا  الناعم.  الهبوط  م�سروع 

امل�سادة قوًل واحدًا دون جماملة اأو تردد.
6-  اأن �سعبنا لن يتنازل عن دماء �سهدائه, و انه يعمل من اأجل الق�سا�س لهم "الدم ق�ساد 
الدم ما بنقبل الدية". و هذا يحتم التم�سك بت�سكيل اللجنة  الدولية امل�ستقلة للتحقيق يف 
ارتكابها من  التي مت  لي�سمل كل اجلرائم  بتو�سيع اخت�سا�سها  و املطالبة  الإعت�سام,  ف�س 

قبل املجل�س الع�سكري الإنقالبي.
7-  اأن ما بعد مليونيات اليوم لي�س كما قبله, لأنها ا�س�ست مليالد توازن قوى جديد و هدمت 
كل ما بناه املجل�س الع�سكري الإنقالبي على �ساقني من رمال, و اعادت انتاج حلظة ثورية 
و  احلرية  اإعالن  قوى  يد  يف  فاملبادرة  جمددا.  ا�سعناها  اأن  التاريخ  لنا  يغفر  لن  جديدة 
الذي  ال�سوداين  ال�سعب  �سروط  لفر�س  تردد  الفر�سة دون  تنتهز هذه  ان  و عليها  التغيري, 

توحد خلفها, و ال ت�ساوم بهذا التفوي�س.
فاملطلوب هو املحافظة على الكتلة احلرجة التي كونتها مليونيات اليوم بالطريقة املنا�سبة, 
توطئة لتوظيفها يف الزحف اجلماهريي ل�ستالم ال�سلطة ل انتظار ت�سليمها من قبل املجل�س 
الع�سكري الإنقالبي الذي لن ي�سلمها و لن يقبل ب�سراكة فيها ل تعطيه احلق يف التعطيل على 
اإعالن احلرية و التغيري ان تعلن �سلطتها ال�سيادية املدنية فورا و  اقل تقدير. و  على قوى 
ترتك فيها عدد من املقاعد للع�سكريني, و ان ت�سرتط بان يتم التمثيل للع�سكريني من خارج 
من  بتمكينها  للمطالبة  ال�سيادية  ال�سلطة  هذه  باإ�سم  لحقًا  تفاو�س  ان  و  املجرم.  املجل�س 
انفاذ �سلطتها امل�ستلمة عرب زحف اجلماهري ل ت�سليمها ال�سلطة, و ان تبدا بالفعل باإ�سدار 
قراراتها و ليكن حل املجل�س الع�سكري الإنقالبي اولها و اإعادة املف�سولني من القوات امل�سلحة 
املجل�س  اتخذها  التي  القرارات  جميع  بطالن  تعلن  ان  عليها  كذلك  برتبهم.  احلاقهم  و 
الع�سكري الإنقالبي بو�سفه �سلطة امر واقع اإنقالبية ل م�سروعية لأي قرار اتخذته منذ 11 
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اأبريل 2019م تاريخ اإنقالب الق�سر الذي نفذته اللجنة الأمنية لنظام املخلوع "الب�سري".
و اخلال�سة هي اأن �سعبنا اليوم منت�سر, و هو قد اأكد باأنه م�سمم على اإ�ستكمال ثورته, و انه 
موحد خلف قيادته و موحد لها كذلك, و اأنه قد �سنف عدوه و نزع عنه اي م�سروعية و منعه 
من حتقيق م�سروعه الرامي لك�سر اإرادة ال�سعب و متزيق و حدة  منظومته القائدة للحراك 
الثوري, و اأنه ي�سع كامل اإرادته خلف هذه القوى القائدة التي عليها مفارقة دائرة الرتدد 
والنطالق قدمًا و بخطوات واثقة يف تنفيذ اإرادة �سعبها و اإعالن خطوات تتنا�سب مع هذا 

الن�سر اجلديد.
باأنف�سكم  و اعزلوا عدوكم  فاإرادة �سعبكم غالبة  و ت�سلموا �سلطتكم  اإىل ثورتكم   و قوموا 

ون�سره ال�سامل قادم ل حمالة
)62(

5 يوليو 2019م

خوفي أكتر
من تواصل خطوة يفتر 
خوفي عذرًا يا حبيبنا
من ديالكتيك مدجل 
سيل ضجيج االيدلوجيا
الالقي و الليل المهرجل

نهج عجل بالتسامح
و التصالح و التصافح
و الصراع زي المؤجل
يا حمام الوعي اكبر

باللي خنجر و اللي منجل69

الع�سكري  املجل�س  اأجرب  حني  اإنت�سر  نعم   , �سعبنا  اإنت�سر  2019م  يوليو  من  الرابع  ليل 
لتكوين �سلطة مدنية,  اإتفاق يف�سي  توقيع  و قبول  ال�سجرة  النزول من فوق  الإنقالبي على 
و حني منعه من حتقيق اأهداف قوى الثورة امل�سادة و اإحتواء الثورة و ت�سفيتها. �سحيح اأن 
هذا الن�سر لي�س ن�سرًا �ساماًل, ف�سعبنا مل يتمكن من هزمية الثورة امل�سادة هزمية نهائية 

69  ال�ساعر حممد احل�سن �سامل )ًحميد(
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امل�سادة  الثورة  اأي�سًا عند منع  لكنه مل يقف  و  املدنية كاملة غري منقو�سة,  �سلطته  بت�سلم 
من حتقيق اأهدافها, بل فتح الطريق اأمام موا�سلة الن�سال يف ظروف اأف�سل, حتى تتحقق 
الع�سكري  املجل�س  باأن  نو�سح  اأن  اأكرث, يجب  ال�سورة  تت�سح  و حتى  كاملة.  الثورة  اأهداف 
الإنقالبي الذي ميثل راأ�س الرمح للراأ�سمال الطفيلي و قوى الثورة امل�سادة, قد ف�سل ف�ساًل 
ذريعًا يف حتقيق اأهداف القوى التي ميثلها. فهي كانت راغبة يف احلفاظ على �سلطتها عرب 
تنفيذ اإنقالب الق�سر الذي اجنزته عرب جلنتها الأمنية, و التم�سك بكامل ال�سلطة ال�سيادية 
و الإحتفاظ بها يف اأيادي املجل�س الع�سكري الإنقالبي الذي كونته, مع ال�سماح لقوى الثورة 
الثورة امل�سادة,  بامل�ساركة مع قوى  و �سلطة ت�سريعية  اإ�سرافها  بت�سكيل جمل�س وزراء حتت 
حتت زعم اأن قوى احلرية و التغيري ل متثل كل ال�سودانيني و اأنها قوى اق�سائية. و بنت كل 
خطها الدعائي على هذا الأ�سا�س , متنا�سية اأن الثورة بالأ�سا�س ل ميكن اأن ينجزها جميع 
ال�سودانيني,  لأنها ثورة ل�سعب ال�سودان �سد اأعدائه من ال�سودانيني الذين حكموا البالد  و 

قامت الثورة لطردهم من ال�سلطة, مما يحتم اإق�ساوؤهم بل و حما�سبتهم.
حتت �سغط ال�سارع الثائر, تراجعت قوى الثورة امل�سادة و جمل�سها الإنقالبي خطوة, و قبلت 
التغيري مع  و  لقوى احلرية  الوزراء خال�سة  التنفيذية يف م�ستوى جمل�س  ال�سلطة  تكون  اأن 
ن�سبة 67٪من الربملان, و ُمنع متثيل قوى الثورة امل�سادة يف امل�ستويني التنفيذي و الت�سريعي, 
و لكنها ت�سبثت باأغلبية ع�سكرية يف امل�ستوى ال�سيادي, تكر�س يدها العليا يف اأجهزة احلكم 
الإنتقايل وجتعلها قادرة على منع تنفيذ اأيًا من اأهداف الثورة. و لأن قوى احلرية و التغيري 
بالقوة  الإعت�سام  بف�س  الإنقالبي  الع�سكري  جمل�سها  قام  ذلك,  من  متكنها  اأن  رف�ست 
املفرطة, لينتج توازن قوى جديد, ي�سمح له بالإحتفاظ بال�سلطة ال�سيادية, و يعطي التيار 
الت�سووي داخل قوى احلرية و التغيري القدرة على الدخول يف ت�سوية توؤدي اإىل ت�سفية الثورة. 

�سعبنا  اأخذه ع�سيان  ف�سل جمددًا, حني  و  الإنقالبي,  الع�سكري  املجل�س  فاأل  لكن خاب  و 
العظيم املدين لثالثة اأيام اأخذ عزيز ُمقتدر, ثم جاءت مليونيات 30 يونيو 2019م لرت�سم 
الع�سكري  املجل�س  اإن  و   , ال�سارع  يد  مازالت يف  املبادرة  اأن  توؤكد  و   , القوى  توازن  حقيقة 
الإنقالبي و قوى الثورة امل�سادة, لي�س اأمامهما �سوى خف�س �سقفهما من جديد , و القبول 
بوجود يف مفا�سل ال�سلطة يعطيهما فر�سة امل�ساك�سة و الإعاقة فقط, بدًل من اأن يكر�س تفوق 
قوى الثورة امل�سادة و هيمنتها. فاإبتلع املجل�س الع�سكري الإنقالبي �سقوفه املعلنة من اإلغاء 
لالإتفاقات ال�سابقة مع قوى احلرية و التغيري, و من حماولت لتكوين حكومة ت�سيري اأعمال 
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ينفرد بها مع الحتفاظ بال�سلطة ال�سيادية, و من مطالبة بامل�ساركة يف ال�سلطة التنفيذية 
على الأقل, و من تراجع عن الن�سبة التي مت التفاق عليها يف الربملان, و من حماولت خللق 
اأج�سام �سعبية تفو�سه لالإ�ستمرار يف ال�سلطة , و من رف�س للجلو�س مع قوى احلرية و التغيري 
و  اأن قوى احلرية  يوؤكد  اإىل التفاق معها �سد كل ما كان يتفوه به من ترهات. و هذا كله 
التغيري قد اإنت�سرت على املجل�س الع�سكري الإنقالبي بالنقاط اإنت�سارًا وا�سحًا ل �سك فيه.
فهي من ناحية, هزمت القوى املدنية ال�سيا�سية التي ميثلها املجل�س الع�سكري الإنقالبي �سر 
هزمية, و طردتها و منعت من متثيلها يف اأي م�ستوى من م�ستويات ال�سلطة الإنتقالية على 
و  ال�سلطة  اأ�سبحت خارج  املدنية  امل�سادة  الثورة  قوى  اأن  يعني  , مما  املجل�س  رغبة  عك�س 
�سقطت �سلطتها بالفعل, و من ناحية ثانية ُمنعت قوى الثورة امل�سادة الأمنية و الع�سكرية من 
تكري�س نف�سها ك�سلطة اأمر واقع و اأجربت جمل�سها الع�سكري الإنقالبي على فقدان �سلطته 
اإنقالب  هزمية  بذلك  كر�ست  و  ال�سيادي,  اجل�سم  من  جزء  جمرد  اىل  وحولته  ال�سيادية 
الق�سر, و من ناحية ثالثة اأ�س�ست لت�سلم �سلطتها املدنية اخلال�سة يف امل�ستويني التنفيذي 
اأ�سعف حلقات  الع�سكرية, و هي  الثورة امل�سادة  و �سلطتها امل�سرتكة مع قوى  الت�سريعي,  و 
اإنت�سارها بال �سك. لذلك على اجلميع ان يعرتف بهذا الإنت�سار و اأن يحتفي به, بالرغم من 
اأنه لي�س اإنت�سارًا �سامال بال�سربة القا�سية, لأن مثل هذا الإنت�سار قد فاتت حلظته الثورية 

التي مت اإ�ساعتها يف اأبريل املا�سي.
املهم الآن هو اإدراك اأن هذا الإنت�سار ل بد من حرا�سته و البناء عليه , لإ�ستكمال مهام الثورة. 
و �سرط ذلك هو املحافظة على وحدة قوى الثورة, و على املوؤ�س�سات التي قادتها بحكمة ل 
تخلو من اإرتكاب الأخطاء بالطبع, و على راأ�سها جتمع املهنيني, الذي اأثبت اأنه و�سيلة فعالة 
اإبتكرها �سعبنا العظيم, مللء الفراغ النقابي الذي خلقته نقابة املن�ساأة امل�سوهة. كذلك لبد 
و  اإنتهاء الفرتة النتقالية,  من احلفاظ على جلان املقاومة يف الحياء حية و فاعلة حلني 
التم�سك بكافة و�سائل الن�سال ال�سلمي من تظاهر و اإ�سراب و وقفات اإحتجاجية و ع�سيان 
مدين, دعمًا لل�سلطة املدنية التي ل يجب تركها لت�سارع ممثلي الثورة امل�سادة وحدها. و 
ليكن يف الذهن , اأن اع�ساء هذه ال�سلطة املدنية, من �سيقوم على تاأمينهم و حرا�ستهم يف 
منازلهم و مكاتبهم, هم الع�سكريني و الأمنيني من قوى الثورة امل�سادة, و ل يجب اأن نرتكهم 

رهائنًا لديهم.
و على اجلميع اأن يدرك باأن ق�سايا الثورة الرئي�سة املتمثلة يف تفكيك دولة التمكني و بناء 
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دولة كل املواطنني مازالت قائمة, و اأن ما مت هو خطوة اأوىل هي اإفتكاك ال�سلطة من دولة 
التمكني واإبعاد ممثليها املدنيني و ح�سار الع�سكريني فقط, و اأن هذه الق�سايا �ستبقى ق�سايا 
�سراع مرير يحتاج لدعم م�ستمر من قوى الثورة ل�سلطتها املدنية. فالق�سايا التالية �ساحبة 

اأولوية و طرحها �سيثري �سراعًا حتمًا:
 اإعادة هيكلة القوات امل�سلحة باإعادة املف�سولني من اخلدمة و اإحلاقهم بدفعهم, و حل جميع 

امللي�سيات و دمج بع�س اأفرادها يف اجلي�س , �سمن عملية الت�سوية ال�سلمية.
اأداروه طوال فرتة  الذين  اإعادة هيكلته و حما�سبة املجرمني  اأو حتى  2-  حل جهاز الأمن 

الإنقاذ, الذين نفذوا جرائم القتل و التعذيب و الإغت�ساب و الإعتقال التع�سفي.
3-  اإ�سالح الأجهزة العدلية و اإعالء �سان املحا�سبة و عدم الإفالت من العقاب, و �سياغة 

ت�سور و برنامج للعدالة الإنتقالية و تنفيذه.
4-  تفكيك املوؤ�س�سات القت�سادية اخلا�سة براأ�س املال الطفيلي و منها �سركات جهاز الأمن 
واملنظمات اخلريية املزعومة و �سركات الإ�سالميني التي ظلت متت�س من ثدي املال العام, 

واإخ�ساع جميع الأموال العامة لولية وزارة املالية و اإ�سرتداد اأموال ال�سودانيني املنهوبة.
�سلطة  باإ�ستالمها  ثورتهم  اإنت�سار  لل�سودانيني  لنبارك  الأوان  اآن   قد  اأنه  هي  اخلال�سة  و 
تنفيذية وت�سريعية خال�سة من درن قوى الثورة امل�سادة, و �سلطة �سيادية بامل�ساركة مع قوى 
�سكل هزمية  ترغب, مما  كانت  كما  عليا �سريحة  يدًا  القوى  تعط هذه  امل�سادة مل  الثورة 
مثلنا وجود جمرم  ي�ستفزهم  و على من  اأهدافها.  القوى مبنعها من حتقيق  لهذه  وا�سحة 
كربهان اأو "حميدتي"  يف �سلطة املرحلة الإنتقالية ال�سيادية, اأن يتفهموا باأن ال�سراع معهم 
ال�سلطة املدنية  اأن ي�سحذ اجلميع هممهم لدعم  و  الثورة �سريورة مل تنقطع,  اأن  و  م�ستمر 
ال�سامل و  اإنت�سارها  الثورة  ال�سيادي , حتى تنت�سر  بقوة, و خ�سو�سًا ممثليها يف املجل�س 

تنجز اأهدافها.
و قوموا اإىل ثورتكم  و اأحتفلوا بن�سركم  و حافظوا عليه بوحدتكم  و وا�سلوا ن�سالكم ليتحقق 

ن�سركم ال�سامل و هو اأقرب مما يت�سور العدو



176

)63(

13 يوليو 2019 م

بلد زي نيال باال طويييل بلد حانان بلد راحام
وزوال يا زوال مافي كالم 

أمان مو أصيل أمان مو عديل
واماني اماني ما هو تمام

و أمان مو غتيت و مو النجام
إذا ضاقت خليقتو و قام 

و شعب متل دا ال بينغش و ال بيهقلو الحكام70

اإعت�سام القيادة العامة و م�سرياتها  اأربعينية �سهداء ف�س  الثالث ع�سر من يوليو 2019 م 
و  نازفًا  مازال  اأن اجلرح  لتوؤكد  القاليم  و مدن  العا�سمة  باإ�سرار يف  �سارت  التي  الهادرة 
التغيري  و  قوى احلرية  اإتفاق بني  التنازل عنها عرب  اأو  يتم جتاوزها  لن  ال�سهداء  دماء  اأن 
العدالة  املدنية و حتقيق  العبور  اأن  �سعبنا م�سر على  اأن  و  الإنقالبي,  الع�سكري  املجل�س  و 
النتقالية التي لن ت�سمح لأي �سخ�س كان بالإفالت من العقاب اأمران مت�سالن اإت�ساًل ل 
فكاك منه. ف�سوارع مدين وبورت�سودان و الأبي�س و مدن الأقاليم الخرى, و م�سرية �سارع 
ال�ستني امل�سهودة و م�سريات ام درمان و بحري , و التجمع املهيب يف ميدان الأهلية ام درمان 
ال  يرى  �سعبنا  اأن  بو�سوح  حددت  و  الر�سالة  اأو�سلت  جميعها  بحري,  يف  الآخر  امليدان  و 
م�ساومة يف دماء ال�سهداء و اأن العدالة ل تتعار�س مع الت�سوية ال�سيا�سية, و اأن ل اأحد مفو�س 
بالتنازل عن املحا�سبة و منح احل�سانات و و�سع اأي �سخ�س مهما كان فوق القانون اإخالًل 

مببداأ �سيادة حكم القانون و اإخ�ساع اجلميع له.
هذه الر�سالة الوا�سحة , حتتم قراءة م�سودة التفاق ال�سيا�سي و املر�سوم الد�ستوري املرفق 
بها املقدمني من الو�ساطة الأفريقية, يف �سوء الإرادة ال�سعبية التي حددت ما يريده ال�سعب 
من �سلطة مدنية و عدالة اإنتقالية اأوىل واجباتها الق�سا�س من قتلة ال�سهداء . و بفعل ذلك 

اإمتثاًل لهذه الإرادة الغالبة, يت�سح ما يلي: 
الع�سكري,  املجل�س  و خامت  بتوقيع  بالإتفاق  امللحق  الد�ستوري  املر�سوم  الن�س على �سدور   

70  حممد احل�سن �سامل ) ًحميد(



177

ي�سرعن هذا املجل�س الع�سكري الإنقالبي و يجعله م�سدرا ل�سرعية كافة موؤ�س�سات املرحلة 
ي�سدر  اأن  يجب  لذلك  الغائه.  حق  ميلك  املر�سوم  ي�سدر  من  بالطبع  و  اأي�سًا.  النتقالية 

املر�سوم من جمل�س ال�سيادة بعد ت�سكيله وفقًا لالتفاق ال�سيا�سي.
2- اإقرار مبداأ ال�سراكة ي�ستلزم تو�سيح اأ�س�س هذه ال�سراكة و ربطها ب�سكل وا�سح مبا ورد 

يف مقدمة التفاق ال�سيا�سي ل اأن ي�سار ل�سراكة مبهمة غري م�سروطة.
3- الع�سكريون اخلم�سة الذين يختارهم املجل�س الع�سكري ملجل�س ال�سيادة, يجب ال يكونوا 

من امل�ستبه بهم يف جرمية ف�س الإعت�سام.
4-  مل تو�سع اآلية للمعاجلة يف حال عدم التوافق على الع�سو احلادي ع�سر مبجل�س ال�سيادة. 

و هذا يعني اأن املجل�س قد ل يت�سكل اأبدًا يف حال الختالف.
5-  �سالحيات جمل�س ال�سيادة يحددها املر�سوم الد�ستوري الذي �سي�سدره املجل�س الع�سكري 
الإنقالبي. و هذا يعني اأن �سرعية جمل�س ال�سيادة و �سالحياته م�ستمدة من املجل�س الع�سكري 

الإنقالبي من ناحية ت�سريعية , و هذا غري مقبول.
6- قوى احلرية و التغيري تختار اإ�سم رئي�س الوزراء ثم يعني الوزراء بالت�ساور , و ل يحدد 
الإتفاق ال�سيا�سي الت�ساور بني من و من؟ و هذا غري مقبول على الإطالق, يجب اأن ترتك 
�سالحية  ال�سيادة  ملجل�س  يكون  اأن  و  وزرائه  اإختيار  يف  الوزراء  لرئي�س  كاملة  ال�سالحية 

اإعتمادهم دون اأن يكون له حق رف�سهم اأو تعويق تعيينهم.
جمل�س  و  الت�سريعية  املبادرة  حق  الوزراء  جمل�س  اإعطاء  و  امل�سرتكة  الت�سريع  �سلطة    -7
حال  يف  ت�سريع  اأي  اإ�سدار  اإعاقة  حق  ال�سيادة  جمل�س  اإعطاء  يعني  الإجازة,  حق  ال�سيادة 
عدم التوافق على اإجازته. و هذا يعني اإحتمال تعويق العملية الت�سريعية برمتها. لذلك من 
ال�سروري الن�س على اأن الت�سريع ي�سبح �ساري املفعول خالل 15 يوما يف حال عدم اإجازته 

من قبل جمل�س ال�سيادة.
8-  الن�س على وجود جلنة حتقيق وطنية م�ستقلة مبهم.  ما املق�سود بلجنة التحقيق الوطنية 
امل�ستقلة؟ ما هي طبيعتها؟ اأي جهات �سوف ت�سارك فيها؟ و من الذي �سيقوم بت�سكيلها؟ و 
ما هي �سالحياتها؟ و هل لها �سلطة للتحقيق مع اأع�ساء جمل�س ال�سيادة و املجل�س الع�سكري 

الإنقالبي اأم ل ؟ 
هذه اللجنة بو�سعيتها املبهمة احلالية, تعني �سياعًا وا�سحًا حلقوق �سهداء ف�س الإعت�سام, 
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ول ميكن قبولها باأية حال. 
9-  الن�س على واجب و�سع �سيا�سة ال�سالم جمهل اأي�سًا. من الذي �سي�سع ال�سيا�سة و املنهج 

الفعال لتحقيق ال�سالم ال�سامل يف دارفور و املنطقتني؟؟
اأ�سهر املن�سو�س  ال�ستة  ال�سالم يف  اإذا مل تنته عملية  10-  لي�س هنالك و�سوح حول ماذا 

عليها؟ ما هي مرتتبات هذا الف�سل و كيف �ستتم معاجلته؟ 
11- مل يتعر�س الإتفاق ال�سيا�سي لل�سيا�سة اخلارجية, و مل ين�س على تبني �سيا�سة خارجية 
متوازنة و البعد عن �سيا�سة املحاور. و بالرغم من الإ�سارة لل�سيا�سة اخلارجية يف املر�سوم 
الد�ستوري, ال اأنه مل يرد اأي �سئ عن البتعاد عن �سيا�سة املحاور فيه. عليه من املهم الن�س 
الذي  الد�ستوري  املر�سوم  يف  اإيراده  ثم  ومن  الأ�سل,  لأنه  ال�سيا�سي  الإتفاق  يف  ذلك  على 

�سي�سدره جمل�س ال�سيادة لحقًا ح�سب الو�سع الأمثل.
12- مل يتم الن�س على املوؤمتر الد�ستوري املتفق عليه بني قوى اإعالن احلرية و التغيري, بل 

اأ�سري اإىل اآلية ب�سكل مبهم لعمل د�ستور دائم. و هذا غري مقبول.
اأجهزة الدولة ب�سفة عامة و مل تن�سب هذه املهام  13-  مهام الفرتة الإنتقالية كلفت بها 
لكل جهاز على حدة, و هذا ي�سمح بتف�سريها ح�سب ال�سالحيات املمنوحة, مما يفتح الباب 
اأمام الختالف و التنازع بني روؤيتي التف�سري القائمتني على مبداأ الدولة الربملانية املن�سو�س 

عليها يف الديباجة , و الدولة الرئا�سية املتبناة من قبل املجل�س الع�سكري الإنقالبي.
14- كان الأف�سل تق�سيم م�ستويات احلكم اإىل اإحتادي و اقليمي و حملي بدًل من اعتماد 

اإحتادي و ولئي و حملي, لن دللة امل�سطلح مهمة يف هذه املرحلة.
15-  بدء الفرتة النتقالية من 11 اأبريل 2019م خطاأ, فاملفرو�س اأن تبداأ من تاريخ تكوين 
هذه  ت�ستويف  حتى   , الوزراء(  جمل�س  و  ال�سيادة  جمل�س  )اأي  الإنتقالية  الفرتة  موؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات فرتتها كاملة غري منقو�سة, و حتى ل يتم �سرعنة املجل�س الع�سكري الإنقالبي و 

ما اأ�سدره من قرارات.
اإذ كيف تبداأ رئا�سة  16- هنالك خطر �سرعنة رئي�س ع�سكري يف غياب جمل�س ال�سيادة . 
الع�سكري ملجل�س ال�سيادة من تاريخ توقيع املر�سوم و قبل ت�سكيل املجل�س و ملاذا؟ و كيف يراأ�س 
هذا الع�سكري جمل�س مل يتكون اأ�ساًل؟ و ماذا �سيكون و�سعه اإذا ف�سل الطرفان يف ت�سكيل 

املجل�س؟ األي�س من املمكن اأن يزعم باأنه رئي�س �سرعي وفقًا لهذا املر�سوم الد�ستوري؟.  
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يجب رف�س هذا الأمر بكل تاأكيد, لأنه �سيقود لإعطاء �سرعية لرئي�س جمل�س �سيادة ع�سكري 
ملجل�س رمبا ل يتم الإتفاق على تكوينه, له اأن يدعي �سرعية ملئه للفراغ الد�ستوري حينها.

18- الأف�سل اأن تكون هناك  دائرة د�ستورية  يف املحكمة العليا كما كان الأمر �سابقًا بدًل من 
حمكمة د�ستورية م�ستقلة, حتى يتم �سمان اإ�ستقالليتها بعد اإعادة هيكلة الق�ساء. 

18-  القوات امل�سلحة ل ت�سمل قوات الدعم ال�سريع باأية حال من الأحوال. فهي لي�ست من 
و�سعها  لذلك يجب معاجلة  قانون خا�س.  لها  و  لقانونها,  تخ�سع  ل  و   , ت�سكيالتها  �سمن 
�سمن ترتيبات ال�سالم و العدالة النتقالية, مثلها مثل القوات التي حتمل ال�سالح الخرى. ل 

ميكن باأي حال من الأحوال قبول الن�س الذي يجعلها جزءًا من القوات امل�سلحة.
19-  يجب الن�س �سراحة يف املر�سوم الد�ستوري على اأن جهاز الأمن دوره هو جمع و حتليل 
اأفراده ل  اأن  و   , الداخلية  اأو وزارة  الوزراء  يتبع ملجل�س  اأنه  املعلومات فقط ل غري, و على 

ميتلكون اأي ح�سانة, و مهامه يجب اأن يحددها املر�سوم الد�ستوري ل القانون.
20-  اأعمال ال�سيادة التي ل يجوز الطعن فيها يجب اأن ين�س عليها املر�سوم الد�ستوري ل 

القانون, لأنها تعترب اإنتقا�سًا حلق التقا�سي الد�ستوري الذي ل يجوز اأن ينتق�سه القانون.
21-  ل يجوز منح ح�سانة لأع�ساء جمل�س ال�سيادة اأو جمل�س الوزراء يف مواجهة الإجراءات 
فيها اجلميع  اأن يخ�سع  اإنتقالية يجب  اإجراءات عدالة  بها  اإنتقالية  املرحلة  لأن  اجلنائية, 
�سيادة حكم  للتاأ�سي�س لدولة  العقاب,  الإفالت من  اإطار مبداأ املحا�سبة و عدم  للقانون يف 

القانون.
22- احل�سانة الربملانية يجب اأن تعطى لع�سو املجل�س الت�سريعي لن�ساطاته حتت قبة الربملان 

فقط, و ل يجب اأن تع�سمه من اأي اإجراءات جنائية ترتتب على اأفعاله خارج الربملان.
23-  ال�سلطة املوؤقتة ملجل�س ال�سيادة يف تعيني رئي�س الق�ساء و النائب العام و رئي�س و اأع�ساء 
املحكمة الد�ستورية, تعطيه حتكمًا �ساماًل يف ت�سريف �سئون العدالة يف املرحلة النتقالية , 
خ�سو�سًا و اأن الن�س مل يق�سر فرتة من يتم تعيينهم بالفرتة التي ت�سبق ت�سكيل الأجهزة 

املخت�سة بالتعيني فقط. و هذا اأمر خطري و غري مقبول.
التغيري, كما مت  الت�سريعي لقوى احلرية و  24-  مل يتم الن�س على ن�سبة 67٪ يف املجل�س 
اأن القوى الأخرى التي �سوف ت�سارك يف املجل�س الت�سريعي مل يتم ت�سميتها. و  الن�س على 
هذا يفتح الباب وا�سعًا اأمام اإدخال قوى الثورة امل�سادة , و يعوق ت�سكيل ال�سلطة الت�سريعية, 
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اإ�ستمرار تقا�سم �سلطة الت�سريع بني جمل�سي الوزراء و ال�سيادة, و يعيق العملية  مما يحتم 
الت�سريعية بل و يدمرها, و يوقف متامًا مفاعيل التغيري و مينع تفكيك دولة التمكني.

25-  مت ق�سر �سلطة الت�سريع باجلهاز التنفيذي و مهامه يف الفرتة الإنتقالية !! فمن �سي�سرع 
للق�ساء و لالأجهزة امل�ستقلة غري التابعة للجهاز  التنفيذي . اإذا قبلنا جلهاز الأمن بو�سعية 
و  الأمن  جمال  يف  الت�سريع  حق  منه  �سلب  قد  الت�سريعي  اجلهاز  اأن  يعني  فهذا  م�ستقلة, 

بال�سرورة يف املجال الع�سكري اإذا اأ�سبح اجلي�س تابعًا ملجل�س ال�سيادة.
26-  اإعتماد الوزراء من جمل�س ال�سيادة يجب اأن يكون له اأجل وا�سح مع تاأكيد اأن العتماد 

اجرائي و ل يعطي جمل�س حق فيتو اأو اإعرتا�س اأو مراقبة.
ال�سارع  هو  امل�سروعية  اأن م�سدر  اإعتباره  ياأخذ يف  اأن  يجب  اتفاق  اأي  اأن  و اخلال�سة هي 
ي�سكل  و جماهريي  معلن  اإ�ستفتاء  التغيري يف متثيله يف  و  قوى احلرية  فو�س  الذي  الثائر, 
املجل�س  اإ�سراك  قبلت  التي  القوى  هذه  اأن  و  املبا�سرة,  الدميقراطية  مظاهر  من  مظهرًا 
هذه  عن  التنازل  يف  احلق  لها  لي�س  الإنتقالية  ال�سلطة  موؤ�س�سات  يف  الإنقالبي  الع�سكري 
بالتنازل عن مقت�سيات  تفوي�سها  تتجاوز  اأن  لها  لي�س  اأنه  اإنقالبي, كما  امل�سروعية ملجل�س 
بالهتاف  و  �سراحة   رايه  عن  يعلن  الذي  ال�سعب  اإرادة  تتجاوز  اأن  ل  و  الإنتقالية,  العدالة 
ال�سعب  ملقدرات  وفقًا  القوى  توازن  تقراأ  اأن  عليها  كذلك   . الهادرة  امل�سريات  و  ال�ساخب 
الثائر يف مواجهة املجل�س الع�سكري الإنقالبي, ل مبقدراتها هي يف مواجهة املجل�س املذكور 
, و اأن تفاو�س و يف ذهنها اأن لهذا ال�سعب �سقوف ُدنيا ل ميكن تقدمي تنازلت تتجاوزها , و 
اأن مظاهر اإ�ستعرا�س القوة من قبل املجل�س الع�سكري الإنقالبي ل تعك�س تفوقًا على ال�سعب, 
بل خوفًا من زحف اجلماهري و من متا�سكها و حماولة لنقل الرعب من مع�سكر الإنقالب 
و قوى الثورة امل�سادة اإىل مع�سكر الثورة , ل يجب اأن ت�ستجيب لها قوى احلرية و التغيري, 
و ذلك دون تقليل من خطر الثورة امل�سادة و جمل�سها الإنقالبي املرعوب, امل�ستعد لرتكاب 

كافة اأنواع اجلرائم.
و قوموا اإىل ثورتكم  و ل تهدروا  اإنت�ساركم بالتنازلت املجانية  بل عززوه مبدنية تفاو�سية 

وا�سحة  تفتح الطريق ل�ستكمال الن�سر  و اأنتم اأكرث من قادرين على ذلك
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حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي
وطن شامخ و طن عاتي
وطن خير ديمقراطي 
وطن مالك زمام امرو
و متوهج لهب جمرو 

وطن غالي نجومو تاللي في العالي 
إرادة سيادة حرية

مكان الفرد تتقدم قيادتنا الجماعية71

املجل�س  و  التغيري  و  الت�سووي بقوى احلرية  التيار  و  يوليو 2019 م  الع�سرون من  و  احلادي 
الع�سكري الإنقالبي يف حرية , و اإتفاقهما املوقع من وراء التيار الثوري و حركة اجلماهري 
اأ�سبح لقيطًا ل اأب له و ل اأحد ي�ستطيع اأن يدافع عنه. فال املجل�س الع�سكري الإنقالبي قادر 
على ت�سويقه على اأنه ي�سكل حاًل لالأزمة لأنه يطمع يف املزيد من التنازلت املجانية اخلاطئة 
الت�سووي الذي وقعه دون  التيار  و يف تكري�س �سلطة ع�سكرية رقابية على ثورة �سعبنا, و ل 
الرجوع لأ�سحاب ال�ساأن و يف تفريط جلي و وا�سح , قادر على ت�سويقه باأنه و ثيقة توؤ�س�س 
لالإنتقال لدولة مدنية. لذلك ف�سل الطرفان يف الإتفاق على الوثيقة الد�ستورية حتى الآن, 
و مل يت�سن للمحور الذي يقف خلفهما معًا , مترير م�سروعه التاآمري حتى هذه اللحظة, و 
لكنه و من معه يعمالن بجد لتمرير وثيقة ابوظبي كبديل لإعالن احلرية و التغيري عرب التيار 

الت�سووي املذكور و حتركات اخرى.
اأن الإرادة الفاعلة يف املعادلة ال�سيا�سية  اأن يتعلمه اجلميع هو  و الدر�س البليغ الذي يجب 
احلالية , مازالت لل�سارع الثائر القادر على فر�س اإرادته حتى على قوى احلرية و التغيري 
نف�سها, و منعها من امل�ساومة بحقوقه, و رف�سه لأي تنازلت جمانية متنعه من الإنتقال عرب 

�سلطة مدنية اإنتقالية اإىل دولة دميقراطية.
فاملعادلة مازالت هي معادلة �سراع قطبيه ال�سعب الثائر و من اإلتحق بركاب ثورته من قوى 
جتمعت يف قوى احلرية و التغيري, و قوى الثورة امل�سادة ممثلة يف اأن�سط قطاعاتها املجل�س 

71  حمجوب �سريف - غناء املو�سيقار حممد عثمان وردي
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الع�سكري الإنقالبي و بقايا نظام املخلوع "الب�سري".
يعمل  و  ت�سفيتها,  و  تفكيكها  يف  الثائر  ال�سعب  يرغب  التي  التمكني  دولة  على  ال�سراع  و 
املجل�س الع�سكري الإنقالبي و هو جلنة نظام التمكني التي قامت بتنفيذ اإنقالب الق�سر على 
حمايتها واحلفاظ عليها. و الو�سيلة الوحيدة لتنفيذ م�سروع ال�سعب الثائر هي اإنتزاع ال�سلطة 
و  التفكيك  للقيام مبهمة  موؤهلة  مدنية  ل�سلطة  ت�سليمها  و  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  من 
الت�سفية . لذلك اأي تنازلت تقدم للمجل�س الع�سكري الإنقالبي تكر�س هيمنته اأو ت�سمح له 
ب�سراكة على قدم امل�ساواة مع القوى الثورية اأو حتى تعطيه  �سالحيات تعيق عملية التفكيك و 
الت�سفية , تعترب تنازلت خاطئة تقود اإىل اإحتواء الثورة و ت�سفيتها, و هي بكل تاأكيد اإنت�سار 
الإتفاق  الع�سكرية كما ن�س  املوؤ�س�سات  اإ�سالح  الإنقالبيني �سلطة  فاإعطاء  امل�سادة.  للثورة 
اللقيط, و حق تر�سيح و بالتبعية تعيني وزير الدفاع و وزير الداخلية, يعني اإخراج الأجهزة 
الأمنية و الع�سكرية وح�سب ال�سياغة الركيكة ملي�سيا اجلنجويد نف�سها من دائرة التفكيك و 
الت�سفية اأو على الأقل اإعادة الهيكلة بوا�سطة ال�سعب الثائر و ممثليه, و هذا يعني اإ�ستمرار 
اأي عملية  الإنتقال مما يحتم ف�سل  التحكم يف دولة  الإ�سالميني يف  ال�ساربة لدولة  الذراع 
اإنتقالية. فاملعلوم وفقًا لتعريف ماك�س فيرب , اأن ال�سلطة هي فر�س الإرادة على الآخرين, و 
بقاء �سلطة اإ�سالح املوؤ�س�سات الع�سكرية كما اأ�سمتها وثيقة التفاق ال�سيا�سي اللقيط  يف يد 
الع�سكريني الإنقالبيني , يعني كف يد الثورة عن هذه املوؤ�س�سات , و فر�س اإرادة الإنقالبيني 
على ال�سعب فيما يخ�سها, و هي اأدوات لل�سعب له اأن يعيد هيكلتها و يحلها و ي�سفيها كما 

ي�ساء و متى �ساء!!!
يف  الثورية  القوى  تبارت  و  به,  يرحب  مل  و  الإتفاق  هذا  احلية  قواه  و  �سعبنا  رف�س  لذلك 
باأنه  الزعم  اأو جمرد  ت�سويقه  ناهيك عن  عنه  الدفاع  وقعه  ي�ستطع من  و مل   , تباعًا  نقده 
اإتفاق معقول. فاجلماهري التي تقاطرت باأعداد مهولة اإىل �ساحة احلرية يف اآخر فعاليات 
الحتفال بذكرى �سهداء ف�س الإعت�سام لهم املجد و اخللود, قالت راأيها بو�سوح " ال�سارع 
ب�س" , و اأجربت ممثل جتمع املهنيني على ترديد قرارها بالرغم اأن الإتفاق اللقيط قد مت 
اإ�ستنتاجًا من عدم  اأنه مت تداركه,  توقيعه بوا�سطة ممثل اآخر لهذا التجمع, يف خطاأ يبدو 
اأي بيان موؤيد لالتفاق , و رعايته لفعالية �ساحة احلرية. و ل يفوت  اإ�سدار جتمع املهنيني 
على فطنة اأي مراقب , اأن اجلماهري قد قررت فر�س اإرادتها على اجلميع يف هذا اليوم , 
ال�سوارع  من  العديد  لت�سمية  مواكبة  يف  احلرية,  ب�ساحة  �سابقًا  اخل�سراء  ال�ساحة  بت�سمية 
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باإ�سم ال�سهداء, لإر�سال ر�سالة وا�سحة للمجل�س الع�سكري الإنقالبي, و للتيار الت�سووي يف 
قوى احلرية و التغيري, باأنها قادرة على اإنتزاع �سلطتها, و اأنها ل تقبل اأي تنازلت يقوم بها 
التيار الت�سووي حلماية م�ساحله , اإ�ستنادا لقراءة خاطئة جتعل من �سعفه و عجزه و رغبته 
يف امل�ساومة و تقدمي التنازلت , �سمة من�سوبة جلماهري ثائرة, توؤكد كل يوم اأن قوتها اأكرب 
اأنها قادرة على موا�سلة الطريق و جتاوز هذه القوى يف حال  و  التغيري  من قوى احلرية و 
تقاع�ست اأو حاولت التالعب مب�سريها لتحقيق اأهداف ذاتية. لذلك يبقى اأمام قوى احلرية 
و التغيري اإن اأرادت احلفاظ على متثيلها ال�سارع طريق وحيد, هو عدم تقدمي اأي تنازلت يف 
الوثيقة الد�ستورية, مع معاجلة اأزمة ال�سالحيات التي منحتها دون �سبب للمجل�س الع�سكري 
الإنقالبي يف الإتفاق ال�سيا�سي اللقيط, بالإ�سرار على تقييدها بال�سروط الالزمة ملمار�ستها 

يف الوثيقة الد�ستورية.
و ح�سنًا فعل التيار الثوري يف قوى احلرية و التغيري بتم�سكه بوحدة هذه القوى رغم رف�سه 
لالإتفاق اللقيط  و نقده له , و لكن عليه اأن يفهم باأن هناك فرزًا وا�سحًا قد حدث , و األ 
يوؤجل ال�سراع جمددًا من اأجل وحدة هي و�سيلة ل يجوز اأن تتحول اإىل غاية يف ذاتها متنع 
من حتقيق الأهداف. و ل يكفي بالطبع رف�س و نقد الإتفاق, بل يجب العمل على معاجلة 
اآثاره بو�سع اإعالن قوى احلرية و التغيري كمعيار جلميع ت�سرفات اأطراف هذا التحالف, و 
ف�سح اأي قوى تتجاوز ما هو متفق عليه دون تفوي�س, مع اإعتماد ال�سفافية يف نقل ما يدور 
اأن  يعقل  اإذ ل  فيها.  الدخول  قبول  التغيري  و  اأثرت قوى احلرية  التي  املفاو�سات  يف غرف 
تت�سقط اجلماهري �ساحبة احلق اأخبار التفاو�س عرب و�سائط ال�سو�سيال ميديا و ترتك نهبًا 
لل�سائعات. اأي�سًا يجب ال يقف التيار الثوري يف طريق تاأ�سي�س تكتل ثوري يف �سكل جبهة تبنى 
من اأ�سفل اإىل اأعلى و يكون م�سروعها اإ�سقاط النظام و بناء النظام البديل. و الأف�سل هو 
حتويل جتمع املهنيني و جلان املقاومة اإىل جبهة مفتوحة لكل القوى الوطنية ت�سم اأع�ساء 
اجل�سمني على اأ�سا�س فردي و جماعي , على اأن يدخلها اي �سخ�س اأخر على اأ�سا�س فردي, 
و ت�سبح اجلبهة هي احلار�س و احلا�سنة ال�سيا�سية للثورة , و تبقى جلان الأحياء و جتمع 
اأو خلق بديل لها, بل خلق  اأي اأن تكوينها ل يعني تفكيكًا لقحت  املهنيني اع�ساء يف قحت. 
ج�سم من بع�س مكوناتها و قوى اخرى يف اإطار حرية التنظيم و التجمع. بدون ذلك و يف 
و  ال�سارع قحت  يتجاوز  اأن  الراجح هو  الت�سووي,  التيار  لتقدم  نتيجة  الفرز احلا�سل  اإطار 

يبني منظماته التي متثله. 
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و قوموا اإىل ثورتكم   و كر�سوا رف�سكم لالإتفاق الذي اأعطى ن�سرًا يف الغرف املغلقة للمجل�س 
الع�سكري الإنقالبي املهزوم يف ال�سارع  و كلكم يقني باأن اإرادتكم غالبة و اأن ن�سركم اآٍت ل 

حمالة
)65(

25 يوليو 2019م

�سالم يا زمالء. املطلوب هو العمل على احلفاظ على الن�ساط الثوري فاعل و حاكم للمعادلة 
ال�سيا�سية, و منع اإ�ستخدام املحاولة الإنقالبية كو�سيلة لطرد الثوار من ال�سارع و م�سادرة 
قوى  ل�ساحة �سراع بني  ال�سيا�سي  امل�سرح  اأو حتويل  و ع�سكرة احلياة,  الثوري  العمل  حرية 
القوى  بني  و  بينها  الرئي�سي  التناق�س  على  الثانوية  تناق�ساتها  فيه  تغلب   , امل�سادة  الثورة 

الثورية لتق�سي عليه و تهم�سه.
كذلك علينا اأن نطالب بتقدمي املعتقلني اإىل حماكمات عادلة يف ظل موؤ�س�سات عدلية م�ستقلة 
بعد اإ�ستالم ال�سلطة املدنية و اإعادة هيكلة الأجهزة العدلية , من اأجل ك�سف ما حدث بالفعل 
حكم  �سيادة  مبداأ  �ساأن  من  الإعالء  يف  املبدئي  ملوقفنا  تكري�سًا  و  حقيقية,  عدالة  ظل  يف 

القانون املتمثل يف �سقه اجلنائي باملحاكمة العادلة . مودتي
)66(
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بعد ها الحال بال مرسال يجو العمال
يجو الزراع يجو الكداح

يجو الناس البخبرو شليل و شقيق راح
و قمريتين جناحن دل فوق الصاح

من الغفلة و عساكر الليل و لي الدنيا الجديدة جناح 72 

ال�ساد�س و الع�سرون من يوليو 2019م و مازالت ال�ساحة ت�سج بالتحليالت و التكنهات حول 
الإنقالب الع�سكري الذي اأعلن عنه املجل�س الع�سكري الإنقالبي يف حماولة خللق حالة من 

72  حممد احل�سن �سامل ) ًحميد(
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مع  توؤ�س�س  و  عليها,  �سيناريوهات عدة  ت�سمح برتكيب   , ال�سيولة  و  الإيجابي  الغمو�س غري 
مفاو�سات ادي�س ابابا بني اأطراف كتلة نداء ال�سودان التي ظلت تفاو�س نف�سها باإ�سم قوى 
احلرية و التغيري يف غياب تام لل�سفافية, لقراءات متباينة تلقي بظاللها ال�سالبة على حركة 
اجلماهري, و تفتح الباب وا�سعًا لل�سائعات و حماولت كي الوعي, و خلق بلبلة يف ال�سارع , 

لتنفيذ املخططات املعادية ل�سعبنا , و لكن هيهات.
و حتى ل نقع ا�سرى لتكتيكات قوى الثورة امل�سادة, علينا اأن نبني قراءاتنا خلارطة ال�سراع 
ال�سيا�سي على احلقائق ل ال�سائعات. فالثابت هو اأن املجل�س الع�سكري الإنقالبي هو اللجنة 
اأمام  الطريق  قطعت  و  الق�سر  اإنقالب  نفذت  الب�سري" التي  "عمر  املخلوع  لنظام  الأمنية 
اأن�سط قطاعات الثورة امل�سادة و ذراعها امل�سلح, و ان اي  الإنت�سار ال�سامل للثورة, و هي 
بحيث  معًا,  لالإنقالبني  م�سروعية  ل  و  بالأ�سا�س,  اإنقالب  �سد  اإنقالب  هو  اإنقالب �سدها 
يظل الواجب هو العمل على هزميتهما و اإ�سقاطهما ل الإحتفاء باإنت�سار اأحدهما على الآخر 
و الوقوف معه يف اإجراءات القمع التي يتخذها �سد الآخر , لن ذلك يعطيه م�سروعية ل 
ي�ستحقها اأوًل, و ي�سمح له بتمديد اإجراءات القمع لت�سمل اجلميع و تع�سكر احلياة لتحتوي 

الثورة و ت�سفيها ثانيًا. 
و بناءًا على ذلك , يجب اإعتبار ما مت من حترك اإنقالبي - اإن �سح- �سراعًا داخليًا يعك�س 
اإنقالب  و موؤجاًل منذ حلظة  و كامنًا  امل�سادة, كان موجودًا  الثورة  اإنق�سامًا داخل مع�سكر 
م�سروع  يف  اإنخراطه  و�سوح  و  ال�سلطة,  اإىل  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  �سعود  و  الق�سر 
املحور الإقليمي الإماراتي, ليوؤ�س�س لتناق�س ثانوي بني جناح اجلنجويد و من اإن�سم اإليه من 
اإنتهازي الإ�سالميني و حلفاوؤهم مدعومني مبحور الإمارات الراغب يف ت�سفية الإ�سالميني, 
و بني جناح الإ�سالميني الخر الذي يرى تاأجيل معركته مع هذا اجلناح حلني ح�سم ال�سراع 
اأن هذا ال�سراع و الإنق�سام كان كامنًا و  اأي  الرئي�سي بينهما جمتمعني و بني قوى الثورة. 

موؤجاًل حلني التخل�س من العدو امل�سرتك املتمثل يف القوى الثورية. 
اإنت�سر مع�سكر الثورة امل�سادة حتى يقدم تناق�سه الثانوي و يبداأ  و هنا يربز ال�سوؤال: هل 

معركة ك�سر العظم بني اأطرافه؟
 و للرد على هذا ال�سوؤال ن�ست�سحب الفر�سيتني: �سحة الإنقالب و م�سرحية الإنقالب. 

ففي حال �سحة الإنقالب و ن�سبته جلناح بقايا حزب املوؤمتر الوطني الأ�سا�سي, يكون هذا 
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اجلناح قد تيقن من اأن جناح املحور الإماراتي قد حزم اأمره على امل�سي قدمًا يف الإتفاق 
ال�سيا�سي امل�سوه الذي مت توقيعه مع قوى احلرية و التغيري, و اأن اخلطوة القادمة هي ت�سفية 
هذا اجلناح واإ�ستئ�ساله وفقًا لرغبة املحور املذكور الذي يعمل بعنف وا�سح �سد الإ�سالميني 
على اإمتداد الأقليم. و لهذا قرر اإ�ستباق التوافق على ت�سفيته بغطاء مدين و دعم دويل , و 
تنفيذ اإنقالب يف �سكل عملية اإنتحارية يف حال الف�سل , حتى ل يقع فري�سة حتمية لأدوات 
املتاح  الوحيد  الوقائي  الإجراء  اإحتمال جناحه هو  اأن  باإعتبار  له.  املعادي  الإقليمي  املحور 

�سد ت�سفيته.
اإقناع  يف  راغبًا  يكون  الإنقالبي  الع�سكري  فاملجل�س  م�سرحية,  الإنقالب  اأن  حال  يف  اأما 
اإيهام التيار الت�سووي يف قوى احلرية  حموره الإقليمي بجديته يف ت�سفية الإ�سالميني, مع 
بتنفيذ  ال�سيا�سي  ال�سارع  تعاطف  اإكت�ساب  و  املخلوع,  نظام  ت�سفية  يف  جاد  باأنه  التغيري  و 
مطالبه الثورية, مع احلفاظ يف نف�س الوقت على حتالفه الوثيق مع الإ�سالميني. و بالطبع 
الإقليمي  املحور  من  وا�سحة  مبطالب  �سي�سطدم  لأنه  طوياًل,  ي�سمد  لن  ال�سيناريو  هذا 
ال�ستئ�سايل, و  مبراقبة ل�سيقة من �سارع ل يثق اأ�ساًل يف املجل�س الع�سكري الإنقالبي. و 
�سوف ينف�سح عاجاًل من حجم الإعتقالت و نوعيتها, و عدد من �سيطلق �سراحهم, و من 
طبيعة املعلومات التي يتم ت�سريبها, ومن عدد الع�سكريني الذين �سيتم تقدميهم للمحاكمات 
- اإن متت, و من املربرات التي �سيتم تقدميها لف�سل قائد اجلي�س الفعلي و قائد املدرعات و 

ال�سباط رفيعي امل�ستوى الذين هم بالفعل ال�سلطة يف اأيديهم من اإ�ستالم ال�سلطة.
مع�سكر  يف  اإنق�سام  و  �سرخ  عن  عبارة  اأنه  و   , حقيقي  الإنقالب  اأن  هو  الآن  حتى  الراجح 
اأن�سط قطاعاته الع�سكرية, باإعتبار اأن جميع اجلرنالت جزءًا اأ�سياًل  الثورة امل�سادة و يف 
من نظام املخلوع و الثورة امل�سادة. و لكن هذا ل مينع اأن يكون توقيته �سابق و موؤجل و اأن 
ك�سفه الآن قد مت بغر�س التوظيف و اإعادة هيكلة اخلارطة ال�سيا�سية. فاملجل�س الع�سكري 
الإنقالبي يتوهم اأن �سركاوؤه يف قوى احلرية و التغيري الذين كانوا ينادون بعدم التعامل معه 
قد  الت�سووي  التيار  اأن هذا  و دللة ذلك  الثورية,  القوى  و�سيطروا على  اإنت�سروا  قد  كعدو 
ورط تلك القوى يف اإتفاق �سيا�سي م�سوه, و اأنه تو�سل لإتفاق يف ادي�س ابابا على اإعادة هيكلة 
قوى احلرية و التغيري, بحيث ميثل هذا التيار مرتني و ي�سيطر على قرار هذه القوى, و هذا 
هو اأخطر ما خرجت به تلك املفاو�سات . اإذ اأنه اأ�سواأ من املحا�س�سة على م�ستوى اأجهزة 
الدولة, لأنه يفر�س �سيطرة التيار الت�سووي على القوى احلاكمة لأجهزة الدولة و حتالفها, و 
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يجعل م�سري الفرتة النتقالية برمتها يف يد التيار الت�سووي, ال�سريك مع املجل�س الع�سكري 
الإنقالبي, عرب الرتتيبات املتفق عليها مع املحور الإماراتي. 

مك�سوفا  كان  اإنقالب  لتوظيف  الإنقالبي  الع�سكري  للمجل�س  دافعًا  يكون  رمبا  التوهم  هذا 
لديه اأ�ساًل و اإ�ستبق وقت تنفيذه اأو بالفعل ان منفذيه قد قرروا عدم تنفيذه كما زعم اإبن 
قائد الإنقالب و القائد نف�سه يف مقاطع اإ�ستجوابه امل�سربة و املريبة. بحيث ي�ستبق حترك 
الق�سم الآخر من قوى الثورة امل�سادة و يعزز من قب�سة مع�سكر املحور الإقليمي, و ير�سل 
ر�سالة تطمئن التيار الت�سووي و تدفعه ملزيد من التنازلت يف الوثيقة الد�ستورية, متنا�سيًا اأن 
هذا التيار اأ�ساًل قد ف�سل يف ت�سويق الإتفاق ال�سيا�سي, و اأن احلكم الذي ير�سم قواعد اللعبة 

ال�سيا�سية هو ال�سارع الثوري املنتف�س. 
و لإ�سقاط هذه الأوهام , و تفادي مفاعيل الإنقالب املعلن يف كل الأحوال, املطلوب هو العمل 
على احلفاظ على الن�ساط الثوري فاعل و حاكم للمعادلة ال�سيا�سية, و منع اإ�ستخدام املحاولة 
الإنقالبية كو�سيلة لطرد الثوار من ال�سارع و م�سادرة حرية العمل الثوري و ع�سكرة احلياة, 
تناق�ساتها  فيه  تغلب   , امل�سادة  الثورة  قوى  بني  �سراع  ل�ساحة  ال�سيا�سي  امل�سرح  اأو حتويل 

الثانوية على التناق�س الرئي�سي بينها و بني القوى الثورية لتق�سي عليه و تهم�سه.
كذلك علينا اأن نطالب بتقدمي املعتقلني اإىل حماكمات عادلة يف ظل موؤ�س�سات عدلية م�ستقلة 
بعد اإ�ستالم ال�سلطة املدنية و اإعادة هيكلة الأجهزة العدلية , من اأجل ك�سف ما حدث بالفعل 
حكم  �سيادة  مبداأ  �ساأن  من  الإعالء  يف  املبدئي  ملوقفنا  تكري�سًا  و  حقيقية,  عدالة  ظل  يف 
الع�سكري  املجل�س  �سرعنة  تفادي  و   , العادلة  باملحاكمة  اجلنائي  �سقه  يف  املتمثل  القانون 

الإنقالبي واإعطائه م�سروعية الدفاع عن اإنقالبه.
و قوموا اإىل ثورتكم  و ل تركنوا لتكتيكات الثورة امل�سادة  و عززوا اإنت�ساركم  ففجركم يلوح 

يف الأفق
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الع�سكري  املجل�س  باإ�سقاط  ينادي   �سريح  �سيا�سي  خط  اإعالن  املطلوب   , �سعادة  م�ساكم 
ال�سارع للخروج يف مواكب م�ستمرة, و بدء  التفاو�س معه فقط, و تعبئة  الإنقالبي ل وقف 
يرتك  مدين  �سيادي  ملجل�س  فوري  اإعالن  مع   , جديد  مدين  لع�سيان  متهيدًا  الإ�سرابات 
فيه ثالثة مقاعد للع�سكريني من املف�سولني و ممثلي اجلي�س بعد اإعادة هيكلته , و اإعالن 
احلكومة املدنية. اأول قرارات جمل�س ال�سيادة يجب اأن تكون حل جهاز الأمن و اإعادة هيكلة 

اجلي�س دون تردد, وحل و ت�سريح امللي�سيات. مودتي

)68(

29  يوليو 2019م

بيني و بين النهر ضحايا 
و كم من قتلة و نصابين
و قدر الغيم اللما سمايا 
شالو الريح بي حمرة عين
حبل البئر و دلوها منتف

و حارساتنها دابيين
ريقي دقيق و الخطو مكتف

ما بين كهنة و رباطين
و انا ناذرلك كان اسقيك

و ترجعي طيبة عروس الطين73 

جاء التا�سع و الع�سرون من يوليو 2019م ليزداد املجل�س الع�سكري الإنقالبي و قوى الثورة 
امل�سادة اإيغاًل يف �سفك دمائنا, و يواجه مواكب طالب املدار�س يف مدينة البي�س بالقن�س 
بالر�سا�س احلي لريتقي عدد من ال�سهداء. مل يكتف املجل�س الع�سكري الإنقالبي بتقرير 

73  حممد احل�سن �سامل ) ًحميد( - غناء كورال احلزب ال�سيوعى ال�سوداين
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اأو  للمهنية  مظاهر  اأي  من  خال  و  الإعت�سام  ف�س  �سهداء  دماء  اأهدر  الذي  العام  نائبه 
التي خرجت  التظاهرات  اأكتفى بقمع  الإ�ستقالل يف �سبيل تربئة املجرمني احلقيقني, و ل 
اإحتجاجًا على هذا التقرير, و لكنه قرر الت�سعيد بالقتل ال�سريح و فتق جراحنا التي مل 
ترباأ بنزيف جديد. فهو يريد اأن يوؤكد ما هو موؤكد من اأنه ان�سط قطاعات الثورة امل�سادة و 
ذراعها احلامي ملكت�سبات التمكني, بو�سفه القفاز الأمني الع�سكري لقب�سة دولة التمكني, و 
ان اأية اوهام باأنه �سوف ي�سمح بالإنتقال اإىل دولة مدنية اأو ال�سماح بتحقيق اأهداف الثورة, 
هي اأوهام حامل ل يعرف طبيعته, اأو متاآمر ن�سبه �سريكًا يف ثورة هو اأول و اأن�سط اأعدائها. 
فمن ل يرى يف م�سرية هذا املجل�س الع�سكري الإنقالبي منذ تكوينه, اأنه اأن�سط حلقات الثورة 
امل�سادة و اأكرثها عدوانًا على �سعبنا , يف عينيه قزي و يف ب�سريته عمى, لأن ذلك اأو�سح من 

ال�سم�س يف نهار �سيفي قائظ.
لذلك  املطلوب دون مزيد من امل�ساومة و املناورات غري املجدية بل ال�سارة بثورة �سعبنا, 
اإعالن خط �سيا�سي �سريح ينادي  باإ�سقاط املجل�س الع�سكري الإنقالبي ل وقف التفاو�س 
معه فقط, و تعبئة ال�سارع للخروج يف مواكب م�ستمرة, و بدء الإ�سرابات متهيدا لع�سيان 
مدين جديد , مع اإعالن فوري ملجل�س �سيادي مدين يرتك فيه ثالثة مقاعد للع�سكريني من 

املف�سولني و ممثلي اجلي�س بعد اإعادة هيكلته , و اإعالن احلكومة املدنية . 
اأول قرارات جمل�س ال�سيادة يجب اأن تكون حل جهاز الأمن و اإعادة هيكلة اجلي�س دون تردد, 

وحل و ت�سريح امللي�سيات. 
و ل ي�سح الرتدد يف اإعالن هذا اخلط ال�سيا�سي ال�سليم بدعاوى اأن هذا العدو ل توجد قوى 
الت�سحيات م�ستعدة  التي قدمت  منظمة كافية لهزميته, لن هزميته ممكنة, و اجلماهري 
لذلك. مبزيد من ال�سمود يف ال�سارع و الزحف اجلماهريي, �سوف يهزم هذا املجل�س املعادي 
لثورة �سعبنا,  و �سوف تلتحق عنا�سر  القوات امل�سلحة الوطنية بالركاب حلماية �سلطة ال�سعب 
املنتزعة من براثن قوى الثورة امل�سادة . و كما ذكرنا �سابقًا , و�سع اإلتحاق هذه العنا�سر 
بالثورة ك�سرط م�سبق لإ�ستالم ال�سلطة خاطئ. فاجلماهري قادرة على اإجناز واجب اإ�ستالم 
قطاعات  بع�س  كذلك  و  يد اجلماهري  الأحياء يف  املقاومة يف  فلجان  تاأكيد.   بكل  ال�سلطة 
جتمع املهنيني. اإذا مت اإعالن اخلط ال�سيا�سي ال�سحيح من املمكن توحيد هذه القوى الفاعلة 
التي اأجنزت الثورة حوله, و ك�سر التيار الت�سووي الذي �سوف يلهث للحاق بحركة اجلماهري. 
و عند و�سوح ميالن توازن القوى مل�سلحة اجلماهري , من يعول عليهم من �سغار ال�سباط 
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و قليل من الرتب الو�سيطة �سوف يلتحقون حتما بحركة اجلماهري املنت�سرة.  فبدون توازن 
يعطي اليد العليا ب�سكل وا�سح حلركة اجلماهري , لن ي�ستطيع الوطنيون باجلي�س فعل �سيء. 
فما تفعله قوى احلرية و التغيري و خ�سو�سًا تيارها الت�سووي امل�ستميت يف م�ساركة املجل�س 
الع�سكري الإنقالبي, اأ�سعف موقف الوطنيني بالقوات امل�سلحة بدًل من تعزيز قدرتهم على 

التمرد.
لل�سارع,  ال�سليم  اخلط  بتمليك  اإل  هزميته  ميكن  ل  الت�سووي  التيار  اأن  اأثبتت  التجربة  و 
الذي ي�سغط عليه و يجربه على تبني خطه. لذلك ل يجوز ترك اخلط ال�سيا�سي ال�سحيح 
للحفاظ على وحدة �سكلية ت�سر بالثورة و ال�سعب . فتقدمي التنازلت املجانية و اإجرتاح خط 
�سيا�سي يقي�س للتيار الت�سووي مترير  اإتفاقاته مع املحور الإقليمي, يقود حتمًا لحتواء الثورة 
املنظمة  القوى  توحيد  ال�سليم عن  ال�سيا�سي  اإذا عجز اخلط  اأنه  يعني  و هذا  ت�سفيتها.  و 
ل�سيء  يقود  لغاية  و حتويلها   , و�سيلة  بل  لي�ست غاية يف ذاتها  الوحدة  لأن   , تركه  يجوز  ل 
وحيد هو تبني خط �سيا�سي يغلب التكتيكي على ح�ساب الإ�سرتاتيجي , و هذه هي الإنتهازية 
و  احلرية  قوى  توحيد  عن  عجزه  ين�سب  ال  كذلك  الثوري  التيار  على  و  بعينها.  ال�سيا�سية 
التغيري حول اخلط ال�سيا�سي ال�سليم حلركة اجلماهري و يقي�س قدرتها بقدراته, لأنها اأكرث 
قدرة منه بكل تاأكيد, و هي قادرة على ال�سغط على التيار الت�سووي و الزامه باخلط ال�سليم.

الع�سكري  الت�سوية و فر�س املجل�س  الذي يدفع نحو  الدويل  بالعامل  التذرع  كذلك ل يجوز 
الإنقالبي ك�سريك, لن الو�سع الدويل عامل متغري و ل يجوز الإ�ست�سالم له و اإعتباره �سانعًا 
ل�سراكة  الثائر  ال�سارع  موقفه حتت �سغط  و غري  الناعم  للهبوط  داعمًا  كان  فهو  للحدث. 

�سيا�سية كاملة الآن. يف حال موا�سلة الن�سال و ال�سغط �سيغري موقفه جمددًا. 
اخلط  متليكها  و  ال�سوداين  ال�سعب  جلماهري  العودة  هو  امللح  الواجب  اأن  هي  اخلال�سة  و 
الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  لإ�سقاط  الن�سال  اإ�ستكمال  يتقوم يف  الذي  ال�سليم,  ال�سيا�سي 
الأقل ي�سمح بتحقيقها يف  اأو على  الثورة  اأهداف  الو�سول معه لإتفاق يحقق  الذي ل ميكن 
الثورة  الرامية لإحتواء  اأداتها  و  امل�سادة  الثورة  املجل�س هو طليعة قوى  امل�ستقبل, لأن هذا 
اإ�ستكمال ثورتها  اإذا كانت ترغب يف  و من ثم ت�سفيتها. و ليرتك للجماهري اأن تقرر فيما 
باإ�سمها و �سد رغبتها. و  اأن يتم هذا الإ�ست�سالم املجاين  اأم الإ�ست�سالم للثورة امل�سادة ل 
ل يجوز التذرع بخطورة هذا اخلط الثوري على وحدة قوى احلرية و التغيري, لأن وحدتها 
و�سيلة لغاية, و عند حتولها لأداة تهدم هذه الغاية ت�سبح ل داعي لها بو�سفها عقبة يف طريق 
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حتقيق اأهداف الثورة. و جلماهري �سعبنا احلق يف تخطي هذه القوى و بناء عاملها الذاتي, و 
اأداتها التي تعمل ب�سكل ثوري لتحقيق اأهدافها. كذلك ل ي�سح تعويق اإعالن اخلط ال�سيا�سي 
ال�سليم لعتبارات تتعلق بالعامل الدويل املتغري, لأن �سانع احلدث هو �سعبنا الذي ل يجوز 

اأن ميلي املجتمع الدويل اإرادته عليه.
و قوموا اإىل ثورتكم  و عززوها بو�سوح خطكم ال�سيا�سي  و ل ترتددوا يف جتاوز من يرغب يف 

امل�ساومة بت�سحياتكم  فن�سركم ال�سامل يف متناول اأياديكم

)69(

4 �أغ�سط�س 2019م

تلمحني الفقراء و تلفحني
في ليلي أغني معاناتا

الفجر الكاذب يرشحني
ترشع بي الواطة سماواتا
شدرات السافل تنتحني 
بالحاصل أعبي مساماتا
الناس القصر تنصحني
نتكاجر اتور نجماتا

القمر الطيب يفضحني
» حميد«74 تنبحني درادرك و اهاتا    

ل�سنا ممن يحاولون �سرقة الفرح و ن�سر الت�ساوؤم , يف يوم الرابع من اأغ�سط�س 2019م الذي 
التغيري,  و  احلرية  قوى  و  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  بني  الد�ستورية  الوثيقة  توقيع  �سهد 
الأمنية  للجنة  �سلطة مطلقة  بنقلة من  يفرح  اأن  له  العظيم  �سعبنا  من  يفرح  اأن  �ساء  فمن 
لنظام املخلوع "الب�سري" التي نفذت اإنقالب الق�سر, اإىل �سراكة معها ل ميكن باأية حال اأن 
تف�سي اإىل دولة مدنية. و لكننا كما عودنا �سعبنا اأن نقول له احلقيقة , �سوف نقوم باإيجاز 
مالحظاتنا على الوثيقة الد�ستورية التي كر�ست هذه ال�سراكة و �سرعنت املجل�س الع�سكري 

74  حممد احل�سن �سامل ) ًحميد(
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الإنقالبي فيما يلي:
 ن�ست الديباجة - وهي ن�س توجيهي ل مو�سوعي - على اأن اأهداف اإعالن احلرية و التغيري 
متوافق عليها بني املجل�س الع�سكري و قوى اإعالن احلرية و التغيري, و فيما نعلم اأن اأهداف 
الإعالن هي الإنتقال اإىل دولة مدنية دميقراطية, و جمرد قيام املجل�س الع�سكري املذكور 
باإنقالب ع�سكري قطع الطريق اأمام هذا الهدف يوؤكد اأن هذه الفقرة غري �سحيحة اأتت من 

باب التزيد, ناهيك عما �سيت�سح اأدناه من ن�سو�س مو�سوعية تكذب ذلك مبا�سرة.
 �سرعنت املادة 2 )ب( املرا�سيم التي اأ�سدرها املجل�س الع�سكري الإنقالبي منذ 11اأبريل 
بكل  وا�سحًا  اإعرتافًا  يعني  هذا  و  الد�ستورية,  الوثيقة  على  التوقيع  تاريخ  حتى  و  م   2019
اأو تعديلها من  اإلغائها  املدنية املزعومة حلني  الدولة  التي �ستحكم  املرا�سيم  تداعيات تلك 
املجل�س الت�سريعي الإنتقايل الذي ل يعرف هل �سيت�سكل اأم ل ؟ و ل نعلم ملاذا مل تعط الوثيقة 
اجلهة الت�سريعية التي ت�سبق تكوين املجل�س الت�سريعي حق الغائها و ل ماذا �سيكون احلال 
يف حال عدم تكون املجل�س و اإ�ستمرار مرا�سيم املجل�س الع�سكري الإنقالبي متحكمة يف دولة 

الإنتقال املدنية .
 األزمت الوثيقة اأجهزة الدولة ب�سفة عامة يف مادتها ال�سابعة مبهام دون اأن تن�سبها جلهاز 
اأو الع�سكرية  اأو�ساع املف�سولني تع�سفيًا من اخلدمة املدنية  بعينه, منها العمل على ت�سوية 
و ال�سعي جلرب ال�سرر الواقع عليهم وفقًا للقانون, و مل تقم بالن�س �سراحة على اإعادتهم 
للخدمة اأو تخيريهم بني الإعادة و التعوي�س يف اإطار القانون , و ذلك بالطبع لعدم اإمكانية 
الع�سكرية.  اخلدمة  من  املف�سولني  باإعادة  ممثليه  و  الإنقالبي  الع�سكري  املجل�س  اإلزام 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإ�سالح  عنا�سر  اأهم  و  اأوىل  هي  عودتهم  باأن  للقول  حاجة  يف  ل�سنا  و 
هذا  لعل  و  قوميتها.  واإ�ستعادة  املوؤ�س�سة  بتلك  التوازن  لإعادة  الوحيدة  الو�سيلة  باإعتبارها 
ي�سبح اأكرث و�سوحًا عند قراءة الفقرة 12 من هذه املادة التي ت�سند مهمة اأعمال اإ�سالح 
الأجهزة الع�سكرية للموؤ�س�سات الع�سكرية وفق القانون. و اإذا علمنا اأن املوؤ�س�سات الع�سكرية 
وفقًا لهذه الوثيقة هي القوات امل�سلحة و الدعم ال�سريع, ت�سبح هذه املوؤ�س�سات خارج دائرة 
الإ�سالح بو�سوح , و ي�سبح جي�س املوؤمتر الوطني و قوات اجلنجويد �سرعيني و هما املوؤ�س�سة 

الع�سكرية للدولة املدنية!!
يالحظ اأي�سًا  اأن اأجهزة الدولة من مهامها �سن الت�سريعات املتعلقة مبهام الفرتة الإنتقالية 
فقط, و هذا قيد على ن�ساط املجل�س الت�سريعي , الذي عليه عدم الت�سدي للت�سريعات ذات 
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الطبيعة امل�ستدامة كقانون العقوبات مثاًل. 
و بالرغم من الن�س على و�سع �سيا�سة خارجية متوازنة, �سكت الن�س عن منع تبني �سيا�سة 
اإنفاذ ل�سيا�سة املجل�س  املحاور يف تقنني خفي للعالقة غري املتوازنة مع املحور الإماراتي و 

الع�سكري الإنقالبي دون مواربة.
و  امل�سلحة  للقوات  القائد العلى  ال�سيادة هو  اأن جمل�س  الوثيقة على  املادة 10 من   ن�ست 
قوات الدعم ال�سريع و القوات النظامية, و فوق تقنينها و �سرعنتها مللي�سيا اجلنجويد, قامت 
بتلويث جمل�س ال�سيادة املفرو�س اأنه مدين بتن�سيبه قائد اأعلى لها . و ن�ست على اأن جمل�س 
ال�سيادة يتكون بالتوافق بني املجل�س الع�سكري الإنقالبي و قوى اإعالن احلرية و التغيري, و 
مل حتدد ما هو احلل يف حال مل يتم التوافق, كما مل ت�سع قيد زمني لتكوين هذا املجل�س 
, مما يجعل اإمكانية عدم تكوينه قائمة. كذلك كر�ست رئا�سة املجل�س يف الواحد و ع�سرين 
�سهرًا الأوىل من الفرتة الإنتقالية ملن يختاره الأع�ساء الع�سكريون. و ل ندري ما هذا املجل�س 
ال�سيادي املدين الذي يراأ�سه ع�سكري يختاره ع�سكريون طوال هذه املدة , و ملاذا مدة رئا�سة 
الع�سكريني اأطول من املدنيني, و ملاذا هي الأوىل و لي�ست الفرتة املتبقية التي ل يعرف متى 

�ستبداأ بدللة ترك التاريخ خاليًا يف الوثيقة.
 ن�ست املادة  11 على اأن قرارات جمل�س ال�سيادة ت�سدر بالتوافق اأو باأغلبية ثلثي اأع�سائه 
يف حال عدم التوافق, و هذا يعني اإعطاء الع�سكريني حق الفيتو على اإ�سدار القرارات , و 
للع�سكريني حق  الوزراء, ي�سبح  رئي�س جمل�س  �سيعني  ال�سيادة هو من  اأن جمل�س  لو علمنا 
الإعرتا�س على هذا التعيني و اإ�سقاط قرار تعيني اأي مر�سح تتقدم به قوى احلرية و التغيري, 
حلني تقدمها مبر�سح ير�سى عنه الع�سكريون الذين ميثلون املجل�س الع�سكري الإنقالبي. اأي 
اأن ممثلي الإنقالبيني هم من يتحكمون يف تعيني رئي�س الوزراء. و ل ي�سح ت�سليل اجلماهري 
بالقول اإن عدد املدنيني �ستة و اأكرث من الع�سكريني, لأن اآلية اإ�سدار القرار هي التي حتدد 
طبيعة املجل�س , و هي اأعطت الع�سكريني حق تعطيل �سدور قرار تعيني رئي�س جمل�س الوزراء 

املدين, و بالتايل التحكم يف م�سري تاأ�سي�س احلكومة املدنية , فتاأمل!!
 و بالرغم من تاليف الأخطاء ال�سابقة و تعريف ماهية الإعتماد و ق�سره على التوقيع الالزم 
�سكال للنفاذ و الن�س على النفاذ خالل فرتة معينة اأو عرب اآلية و هذا جيد, اإل اأن هناك �سك 
كبري يف اإمكانية حدوث اإعتماد ت�سكيل جمل�س الق�ساء العايل و اإعتماد تعيني رئي�س الق�ساء و 
الق�ساة و اأع�ساء املجل�س الت�سريعي . و ذلك لأن اإن�ساء جمل�س الق�ساء العايل يحتاج لقانون 
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لي�س هناك �سقف زمني ل�سدوره , و املجل�س هو من �سري�سح رئي�س الق�ساء و ق�ساة املحكمة 
الد�ستورية و العليا, و هو يف رحم الغيب و هم كذلك , واأع�ساء املجل�س الت�سريعي �سوف يتم 
اإختيارهم ل تعيينهم وفقًا ملا هو متفق عليه, وبالتايل القول باأن ما يقوم به املجل�س جمرد 
اإعتماد لتعيني حمل نظر , لأن الإختيار لي�س تعيني باأية حال, و من املمكن اأن يقال باأن ما 
اإذا حدث ذلك , �سي�سبح  اأو جمرد توقيع  . و  اإعتماد تعيني  يقوم به املجل�س هنا تعيني ل 

للع�سكريني حق فيتو يف تعيني اأع�ساء املجل�س الت�سريعي اإي�سًا !!
مينع  ن�س  على  ع�سويته  فقدان  حالت  ل  و  ال�سيادة  ملجل�س  الع�سوية  �سروط  ت�ستمل  مل   
من  التعذيب  و  احلرق  و  الإغت�ساب  و  القتل  جرائم  و  الإن�سانية  �سد  اجلرائم  مرتكبي 
املدانني  تقليدي مينع  الن�سو�س بن�س  اإكتفت  , حيث  اأو فقدانها  اإكت�ساب ع�سوية املجل�س 
بحكم نهائي يف جرمية تتعلق بال�سرف اأو الأمانة اأو الذمة املالية من الإلتحاق باملجل�س اأو 
الإ�ستمرار يف ع�سويته. و املعلوم اأنه لي�س هناك تعريف جامع مانع للجرائم املخلة بال�سرف 
و الأمانة, فقوانني العقوبات يف الغالب ل تعرفها و ترتك تعريفها للق�ساء و اإجتهاداته , و 
تتعلق باجلرائم  اأمثلة  العراقي قدمت  كاأمثلة كالقانون  اأنواعها  لبع�س  ت�سري  التي  القوانني 
اإدارة الفتوى يف وزارة  اأما  املالية و اجلن�سية كالإختال�س و خيانة الأمانة و هتك العر�س, 
اإدخال الغت�ساب �سمن  العدل القطرية فاأدخلت تعاطي املخدرات �سمنها. و من املمكن 
هذه اجلرائم باإعتبارها جرمية جن�سية , لكن لي�س هناك نظام قانوين يدخل القتل �سمنها 
مثاًل. و مبا اأن  ما مت يف ف�س الإعت�سام هو جرائم �سد الإن�سانية , كان من املفرو�س اإدخال 
هذا النوع على الأقل من اجلرائم �سمن الن�سو�س املعيبة اأعاله حل�سم اجلدل, و اإ�سقاط 
ع�سوية جمرمي املجل�س الع�سكري الإنقالبي من املجل�س يف حال اإدانتهم. و لكن بكل اأ�سف 
مل يتم الن�س على ذلك, مما يعني اإ�ستمرارهم يف ع�سوية جمل�س ال�سيادة املدين املزعوم 

حتى يف حال اإدانتهم باأحكام باتة و نهائية باإرتكاب جرائم �سد الإن�سانية. 
للع�سو  البديل  برت�سيح  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  يقوم  اأن  على   )2(  13 املادة  ن�ست   
للقوات  قائد عام  يوجد  اأنه ل  املعلوم  و  ال�سيادة,  يخلو من�سبه يف جمل�س  الذي  الع�سكري 
امل�سلحة الآن , و قانون القوات امل�سلحة اأعطى �سلطة تعيينه لرئي�س اجلمهورية و الآن ل يوجد 
مثل هذا املن�سب. و ال�سوؤال هو من �سيعني قائد عام القوات امل�سلحة الذي يعني البديل؟ على 
الرجح �ستعطي ال�سلطة ملجل�س ال�سيادة بعد تعديل قانون القوات امل�سلحة, و �سيكون ملمثلي 
املجل�س الع�سكري الإنقالبي حق الفيتو يف تعيينه حتمًا,  لي�ستمر التحكم يف قرارات جمل�س 
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ال�سيادة املدين الذي اإنتقلت له ال�سلطة مبوجب الوثيقة.
 ن�ست املادة 14 على اأن يتكون جمل�س الوزراء بالت�ساور و مل حتدد من ي�ساور من , ولكن 
الرجح ت�ساور رئي�س الوزراء مع قوى احلرية و التغيري , لكن الهم من ذلك اأنها اإ�ستثنت 
وزيري الدفاع والداخلية و اأعطت �سلطة تر�سيحهما ملمثلي املجل�س الع�سكري الإنقالبي. اأي 
اأن هذا املجل�س الإنقالبي هو الذي يتحكم يف تعيني الوزيرين , اللذان يخ�سعان نظريًا ل�سلطة 
الوزيرين  فهذين  ؟  ل  اأم  �ستكر�س ذلك  املمار�سة  كانت  اإن  ندري  ل  لكن  و  الوزراء,  رئي�س 
ال�سيادي ويتوليان وزارات  القرارات باملجل�س  اإ�سدار  مر�سحني من جهة لها �سلطة تعطيل 

بع�س قواتها ممنوع اإ�سالحها.
 ن�ست املادة 15 على اأن من �سمن اإخت�سا�سات جمل�س الوزراء توجيه عمل اأجهزة الدولة 
مبا يف ذلك اأعمال ال�سركات التابعة لها و املرتبطة بها, فهل هذا ي�سمل �سركات جهاز الأمن 
و القوات امل�سلحة؟ علما باأن جهاز الأمن الذي مت ت�سميته جهاز املخابرات العامة مت الن�س 
على اأنه يخ�سع لل�سلطتني ال�سيادية و التنفيذية معًا يف املادة 36 و ل ندري كيف, و القوات 
ال�سوبر  ال�سركات  اأن هذه  الراجح هو  املادة 34.  ال�سيادية بن�س  لل�سلطة  امل�سلحة خا�سعة 
لن تخ�سع ملجل�س الوزراء, و هي خارج دائرة الإ�سالح اأي�سًا بالرغم من اأنها اإحدى اآفات 

القت�ساد الكربى , و ل ميكن القيام باأي اإ�سالح اإقت�سادي دون معاجلة اأو�ساعها.
ن�ست املادة 17 على اأن املجل�س الت�سريعي هو من ي�سمي رئي�س الوزراء يف حال خلو من�سبه و 
يعتمد جمل�س ال�سيادة تعيينه. و ال�سوؤال هو ملاذا ل ت�سميه قوى احلرية و التغيري التي اإختارت 

�سلفه؟ . 
و  ت�سميتها  تتم  الت�سريعي  املجل�س  يف  الأخرى  للقوى   ٪33 ن�سبة  اأن  على   23 املادة  ن�ست   
والأع�ساء  التغيري  و  احلرية  اإعالن  قوى  بني  بالت�ساور  منها  كل  م�ساركة  ن�سب  حتديد 
للع�سكريني  اأن  هذا  يعني  األ  يتفقا؟  مل  اإذا  احلل  هو  فما  ال�سيادة,  جمل�س  يف  الع�سكريني 
القدرة على منع اإكتمال املجل�س الت�سريعي و اإمتالكهم القدرة علي تعويق اإكمال ع�سويته؟ 
هل �سي�سبح املجل�س �سرعيًا عند تعيني ال 67٪ التي تخ�س قوى اإعالن احلرية و التغيري و له 
كامل ال�سالحيات الت�سريعية ؟ هذه اأ�سئلة م�سروعة لأنه يف حال الإ�سرار على اأن امل�سروعية 

تكت�سب باإكتمال ع�سوية املجل�س, هذا املجل�س رمبا ل يرى النور ابدًا. 
ل  فرتة  يف  مهامه  يبا�سر  و  الت�سريعي  املجل�س  ي�سكل  اأن  على  املذكورة  املادة  ن�ست  اأي�سًا 
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تتجاوز ت�سعني يومًا من تاريخ توقيع الوثيقة, و مل حتدد ما يجب فعله بخ�سو�سه يف حال 
حلني  الت�سريعي  الفراغ  م�ساألة  عوجلت  فقط  املدة.  هذه  خالل  ت�سكيله  على  التفاق  عدم 
تكوين املجل�س باإعطاء �سلطته ملجل�سي ال�سيادة و الوزراء جمتمعني يف جل�سة م�سرتكة, و هذا 
الت�سريعية ب�سورة  العملية  اأنه يعطيهم حق امل�ساركة يف  الع�سكريني حيث  اأمر قد ي�ستهوي 

مبا�سرة, و ي�سجعهم على تعويق تكوين املجل�س الت�سريعي.
13-  ن�ست املادة 31 على اأن ير�سح املجل�س الأعلى للنيابة العامة النائب العام و م�ساعديه 
املجل�س  تعيني هذا  املادة مل تف�سح عن كيفية  اأن  بالرغم من  و  ال�سيادة.  ويعينهم جمل�س 
اأعطت الع�سكريني يف جمل�س ال�سيادة حق الفيتو يف تعيني النائب  اأنها  الأعلى, لكن الأهم 
العدالة  تعطيل  و  القانوين  الإ�سالح  عملية  عرقلة  �سلطة  يعطيهم  مما  وم�ساعديه,  العام 

الإنتقالية واإجراءات املحا�سبة.
14- مل حتدد املادة 33 من �سيعني املراجع العام , حيث ن�ست فقط على اإ�ستقاللية املراجعة 
الأهمية  اأمر �سديد  , غاب عنه  الن�س غري كاف  باأن هذا  للقول  ل�سنا يف حاجة  و  العامة. 

ل�سبط ن�ساط اأجهزة الدولة و اإعالء �سان ال�سلطة الرقابية.
15- �ساوت املادة 34 بني القوات امل�سلحة و قوات الدعم ال�سريع )اجلنجويد( , و اإعتربتهما 

موؤ�س�سة ع�سكرية باملخالفة للواقع!! ل تعليق طبعًا لأن الدولة مدنية.
بال�سلطة  اجلنجويد  عالقة  تنظيم  اأ�سا�س  اإعتربته  و  ال�سريع  الدعم  قانون  اأقرت  كذلك 

التنفيذية, و ل ندري كيف ينظم هذا القانون تلك العالقة !!!
16- اأخ�سعت املادة 36 جهاز املخابرات العامة لل�سلطتني ال�سيادية و التنفيذية وفق القانون. 
و الأمر طبعًا يحتاج لتف�سري حول كيفية هذا اخل�سوع العجيب و ماهيته و اأي قانون ينظمه, 
لأن قانون الأمن الوطني احلايل بالتاأكيد لن ي�سعف يف هذا املجال. و ل يفوتنا اأن ننوه اإىل 
الإتفاق  نف�س ما مت  املعلومات و حتليلها - وهو  الن�س قد ق�سر دور اجلهاز على جمع  اأن 
عليه يف نيفا�سا املقد�سة و مل يتم الإلتزام به- و لكنه �سكت عن اإ�سالح اجلهاز و ملن توكل 
هذه املهمة, و حتى مل يتكرم بتكليف اجلهاز باإ�سالح نف�سه بنف�سه كما ورد يف حق القوات 
"الب�سري"  امل�سلحة. و هذا يعني اأن الوثيقة الد�ستورية قد حافظت على جهاز اأمن املخلوع 

بكامل هيئته التي لن مي�سها اأحد يف الدولة املدنية املزعومة التي يقال باأننا اإنتقلنا اإليها .
17-  يف املادة 39 مل ين�س على اأن حالة الطوارئ لي�ست من اأعمال ال�سيادة و اأنها تخ�سع 
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مت  و  اإ�ستخدامها,  ي�ساء  ل  حتى  الد�ستورية  املحكمة  اأمام  للمراجعة  و  الق�سائية  للرقابة 
الإكتفاء بالن�سو�س التقليدية و كاأننا يف نظام دميقراطي را�سخ ل يف فرتة اإنتقالية.

لكنه كاف  و  الد�ستورية,  الوثيقة  لي�س هو كل املالحظات على هذه  اأعاله  بالطبع ما تقدم 
ت�سلل  الذي  الع�سكري  و �سلطة مدنية, لأن املجل�س  اإىل و�سع مدين  تنقلنا  اأنها مل  لتو�سيح 
اإىل املجل�س ال�سيادي دون اأن يكون هناك ن�س �سريح بحله, ميلك القدرة علي تعويق جميع 
اأن�سطة الدولة , و يتمتع ب�سلطات وا�سعة بعد اأن قامت الوثيقة ب�سرعنة هذه ال�سلطات. حيث 
, مع �سرعنة قوات  الت�سريعي  املجل�س  تكوين  تعويق  و  الوزراء  رئي�س  تعيني  ي�ستطيع تعطيل 
اإخراج  بالتبعية  و  دائرة ال�سالح  الأمن من  و جهاز  امل�سلحة  القوات  واإخراج   , اجلنجويد 
�سركاتها من دائرة ال�سلطة التنفيذية, كما �سمن عرقلة العدالة الإنتقالية ب�سلطته يف تعيني 
النائب العام, و غيب الرقابة املالية بعدم الن�س على �سلطة تعيني املراجع العام, و الكثري 
مما اأوردناه اأعاله. و موؤدى ذلك اأنه ل ي�سح اأن يقال باأن هذه الوثيقة قد قامت بنقل ال�سلطة 
اإىل �سلطة مدنية , فهي وثيقة اأ�س�ست ل�سراكة بني قوى احلرية و التغيري - فيما عدا احلزب 
ال�سيوعي- و املجل�س الع�سكري الإنقالبي, اإحتفظ فيها الأخري ب�سلطة تعويق ن�ساط التغيري و 
ال�سالح يف كافة اأجهزة الدولة, واإخرج الذراع الأمنية و الع�سكرية التي متثل القوة ال�ساربة 
لدولة التمكني من دائرة ال�سالح. وهذا يعني اأن الثورة مل حتقق هدفها الرامي لنقل ال�سلطة 
بالفعل اىل �سلطة مدنية يكون مبقدورها اإدارة فرتة اإنتقال تقود اإىل حتول دميقراطي عرب 
تفكيك دولة التمكني لبناء دولة كل املواطنني, مما يحتم اإ�ستمرار الثورة لإ�سقاط الإتفاق 
ال�سيا�سي املعيب, و وثيقته الد�ستورية املاثلة, و التم�سك باإعالن احلرية و التغيري و املطالبة 

بالإنتقال اإىل دولة مدنية بحق.
و قوموا اإىل ثورتكم  فالإنتقال اجلزئي لن يحقق اأهدافكم  و لن ي�سمح لكم باإ�ستكمال مهام 

بناء الوطن.
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5 �أغ�سط�س 2019م

أرفع صوتك هيبة و جبرة
خلي نشيدك عالي النبرة 
خلي جراح اوالدك تبرا 

كبروا 
مكان الضحكة العبرة 

اال يقينهم فيك اتماسك
يا اإلصرارك سطرا سطرا مال كراسك

يا شعبا لهبك ثوريتك تلقى مرادك و الفي نيتك75

اإ�ستكماًل ملالحظاتنا يف املقال ال�سابق حول الوثيقة الد�ستورية املوقعة بالأحرف الأوىل بني 
املجل�س الع�سكري الإنقالبي و قوى احلرية و التغيري , ن�سيف بع�س املالحظات املوجزة فيما 

يلي: 
 خلت الوثيقة من اآلية لتعديلها , مما يثري �سوؤاًل موؤرقًا حول طبيعتها. هل هي وثيقة جامدة ل 
تقبل التعديل وفقًا ملا تو�سلت اإليه املحكمة املخت�سة يف ق�سية  حل احلزب ال�سيوعي ال�سهرية, 
و رتبت عليه بطالن التعديالت الد�ستورية و طرد نواب احلزب من الربملان, اأم اأنها وثيقة 
قابلة للتعديل فقط  مل ين�س على و�سيلة تعديلها. و يزيد الأمر تعقيدًا و غمو�سًا اإذا علمنا 
باأن اأحد الطرفني اللذين قدما د�ستور املنحة هذا �سوف يختفي بعد ت�سكيل املجل�س ال�سيادي 
ح�سبما ر�سح من م�سفوفة وقعها الطرفان بالرغم من عدم وجود اأي ن�س يقرر حله, مما 
الت�سريعي يف حال  للمجل�س  وبالقطع ل يجوز   . التعديل  بهذا  املانحان  يقوم  اأن  يتعذر معه 
ت�سكله تعديل الوثيقة, لأنه لي�س هيئة تاأ�سي�سية. و هذا الغمو�س غري اليجابي ي�سكل مع�سلة 
و  الإنتقالية  املرحلة  مهام  من  باأنه  الوثيقة  تتحدث  الذي  ال�سالم  �سبيل  يف  عقبة  و  كبرية 
تخ�س�س له ال�سهور ال�ستة الأوىل. اإذ ل منا�س من تعديل الوثيقة يف حال التو�سل اإىل �سالم 
د�ستورية  ن�سو�سًا  لي�سبح  عليه  الإتفاق  يتم  ما  ت�سمني  يتم  حتى   , امل�سلحة  احلركات  مع 
حاكمة ت�سمن تنفيذ الدولة له. و ل ندري كيف �ستحل هذه املع�سلة التي تكفي لوحدها للقول 
باأنها وحدها قد اأ�سقطت اأحد اأ�سالع مثلث �سعار الثورة الرئي�س )حرية �سالم و عدالة ( و 

75  حمجوب �سريف - غناء املو�سيقار حممد عثمان وردي
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هو ال�سالم. و اإ�سقاط هذا ال�سلع املهم, يوؤكد مبا ل يدع جماًل لل�سك باأن الدولة التي تبنى 
اإ�ستنادًا لهذه الوثيقة لي�ست هي الدولة املدنية التي تنادي بها اجلماهري الثائرة.

 ن�ست املادة 38 - 3 على اأن يعني جمل�س ال�سيادة رئي�س و اأع�ساء مفو�سية ال�سالم ومفو�سية 
الع�سكريني  اأن  يعني  هذا  و  الإنتخابات,  مفو�سية  و  الد�ستوري  املوؤمتر  و  الد�ستور  �سناعة 
الإنقالبيني يتحكمون يف تعيني هوؤلء, باإعتبار اأن لديهم الن�سبة التي تعطل اإ�سدار قرارات 
التعيني لأنها لبد اأن ت�سدر بالتوافق اأو على الأقل باأغلبية الثلثني ) اأي مبوافقة الع�سكريني 
الإنقالبيني يف كل الأحوال(. و لك اأن تتاأمل يف اأن ممثلي املجل�س الع�سكري الإنقالبي يتحكمون 
يف تعيني رئي�س و اأع�ساء مفو�سية ال�سالم املنوط بها الإهتمام بهذا امللف احل�سا�س, الذي 
راأينا اأنه قد تلقى �سربة كبرية نتيجة لغياب اآلية تعديل هذه الوثيقة. كذلك تعيني املجل�س 
ملفو�سية �سناعة الد�ستور و املوؤمتر الد�ستوري , يعني حتكم الع�سكريني يف هذا التعيني اأي�سًا 
و ل يخفى مدى تاأثري هذه املفو�سية و اأهميتها لإهتمامها مب�ستقبل البالد الد�ستوري و اإعداد 
الد�ستور الدائم. اأما التحكم يف تعيني مفو�سية الإنتخابات التي يفرت�س اأنها �سوف توؤ�س�س 
يتحكم  التي  ال�سلطة  يف�سح مدى مدنية هذه  فهو   , الع�سكر  بوا�سطة  الدميقراطي  للتحول 
الع�سكريون الإنقالبيون لي�س يف ن�ساطها يف الفرتة الإنتقالية فقط, بل يف موؤ�س�ساتها التي 
تعمل من اأجل التحول الدميقراطي و تتحكم يف العملية الإنتخابية التي يفرت�س اأنها �ستوؤدي 

لهذا التحول املن�سود. فاأي �سلطة مدنية هذه؟.
الوثيقة  يف  امل�سمنة  احلريات  و  احلقوق  اأن  على   41 املادة  من  الثالثة  الفقرة     ن�ست 
�سمحت  ملاذا  ندري  ل  و  الدميقراطي.  املجتمع  يقت�سيها  ل�سرورة  اإل  تقيد  ل  الد�ستورية 
بالتقييد يف الأ�سا�س و نحن يف و�سع اإنتقايل و �سعه الت�سريعي بالأ�سل غري م�ستقر و ل�سنا 
املدنية  الدولة  اإىل  امل�ستبدة  النظم  من  الإنتقالية  الأو�ساع  ففي  دميقراطي.  جمتمع  يف 
اإلغاء  اأن  و  خ�سو�سًا   , احلريات  و  احلقوق  بتقييد  ال�سماح  عدم  ي�ستح�سن  الدميقراطية, 
القوانني املقيدة للحريات ل اإ�سدار املزيد منها هو اأحد مهام الفرتة الإنتقالية. و ل يقولن 
التي يقت�سيها املجتمع الدميقراطي, لأن هذا  ال�سرورة  للتقييد هو  اأن هناك �سابط  قائل 
ال�سابط غري معرف و مرن ونحن بالأ�سل ل�سنا يف جمتمع دميقراطي فعلى من �سنقي�س و 
اأي نوع من املجتمعات نق�سد. يف راأينا املتوا�سع اأن الن�س على التقييد و اأن اأتى ب�سابط ل 
داعي لوروده يف وثيقة د�ستورية ملرحلة اإنتقالية ح�سا�سة , فيها �سراكة بني قوى الثورة و قوى 

الثورة امل�سادة.
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4-  ن�ست املادة 52 على كفالة حق التقا�سي للكافة و حظرت منع اأحد من حقه يف اللجوء 
اىل العدالة - و هذا ن�س جيد بالطبع- و لكن بكل اأ�سف ن�ست الفقرة الثانية من املادة 20 
على اأن ينظم القانون اأعمال ال�سيادة التي ل يجوز الطعن فيها و التي متنع من اللجوء للعدالة 
حتمًا لأنها حم�سنة من املراجعة الق�سائية. و ترك مهمة تنظيم هذه الأعمال للقانون , يعني 
ال�سماح للقانون بتقييد حق التقا�سي الد�ستوري و الإنتقا�س منه. و كان الواجب الن�س على 
هذه الأعمال على �سبيل احل�سر بهذه الوثيقة اإ�ستنادًا ملبداأ تكافوؤ الن�سو�س الد�ستورية , ل 

العمل على الإحالة للقانون حتى يقيد الن�س الد�ستوري ب�سكل مبا�سر.
5-  ن�ست املادة 23 يف فقرتها اخلام�سة على اأن يراعى يف تكوين املجل�س الت�سريعي مكونات 
املجتمع ال�سوداين مبا فيها القوى ال�سيا�سية و املدنية و املهنية و الطرق ال�سوفية و الإدارات 
الأهلية و احلركات امل�سلحة املوقعة و غري املوقعة على اإعالن احلرية و التغيري و غريها من 
مكونات املجتمع ال�سوداين. و من غري املعلوم ما هو املق�سود بغريها هذه التي خلقت غمو�سًا 
يف الن�س ل داعي له البتة . اإذ ل يت�سور اأن تكون املكونات املجتمعية الواجب مراعاتها غري 
معلومة, واخلارطة ال�سيا�سية و الجتماعية مك�سوفة اأمام اجلميع. و ل ندري ما هو املق�سود 
بهذا , و هل هو متهيد لأمر ما اأم اأنه جمرد عدم �سبط ل�سياغة الوثيقة الد�ستورية التي 

يجب تفادي الغمو�س يف �سياغتها.
ال�سلطة  و منف�سلة عن  م�ستقلة  الد�ستورية حمكمة  املحكمة  اأن  على  املادة 30  ن�ست    -6
الق�سائية, كما ن�ست املادة 11 يف فقرتها 1- و على اأن جمل�س ال�سيادة يعتمد تعيني اأع�ساء 
مبوجب  �سين�ساأ  الذي  العايل  الق�ساء  جمل�س  قبل  من  تر�سيحهم  بعد  الد�ستورية  املحكمة 
قانون كما تن�س املادة 28. و تن�ساأ من هذا مع�سلة هي متى �سيتم تعيني ق�ساة هذه املحكمة 
الذين �سري�سحون اأو يختارون من قبل جمل�س لي�س معلومًا متى �سيتم اإن�ساوؤه ؟ و هل �سلطة 
العايل هي جمرد  الق�ساء  �سلطة جمل�س  لأن  تعيني  اأم  اإعتماد  ال�سيادة هي جمرد  جمل�س 
تر�سيح بن�س املادة 11 و اإختيار وفقًا للمادة 28 و كالهما ل يعنيان التعيني. و بهذا الفهم 
ي�سبح للع�سكريني الإنقالبيني حق فيتو جديد على تعيني ق�ساة املحكمة الد�ستورية و رئي�س 
نف�سه هو:  الذي يطرح  ال�سوؤال  و  العدالة.  �سئون ت�سريف  اأكرث يف  والتحكم  نف�سه  الق�ساء 
ملاذا الإ�سرار على حمكمة د�ستورية م�ستقلة و منف�سلة بدًل من دائرة د�ستورية يف املحكمة 
املرحلة  الد�ستوري يف هذه  الق�ساء  اإ�ستقالل  ل�سمان  ال�سابق  به يف  العليا كما كان معمول 
الإنتقالية و اإنتظار النظام الدميقراطي لإن�ساء حمكمة م�ستقلة؟ نتمنى اأن جند اإجابة لأن 
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هذا الإ�سطراب �سيمكن الإنقالبيني اأكرث فاأكرث.
القوانني  �سن  اإخت�سا�س  و  �سلطة  الت�سريعي  للمجل�س  يكون  اأن  على   24 املادة  تن�س    -7
والت�سريعات. و لن الن�س ورد عامًا , توهم البع�س اأن هذه ال�سلطة مطلقة و غري مقيدة و 
اأن هذا املجل�س له اأن ي�سن اأي قانون يراه, و هذا غري �سحيح باحلتم. فن�سو�س الد�ستور 
تقراأ مع بع�سها بع�سًا و تقيد بع�سها بع�سًا. و بقراءة ن�س املادة 7 -11, جند اأن من �سمن 
مهام اأجهزة الدولة يف الفرتة الإنتقالية , �سن الت�سريعات املتعلقة مبهام الفرتة الإنتقالية. 
�سلطته  تكون  الت�سريعي,  املجل�س  غري  الت�سريع  اإخت�سا�س  لها  جهة  هناك  لي�س  اأنه  مبا  و 
الت�سريعية مقيدة مبهام الفرتة الإنتقالية فقط. و هذا يعني اأن ت�سريعاتها �سوف تقت�سر على 
املهام الواردة باملادة 7 املنوه عنها. و من هذه املادة يت�سح اأن املجل�س ل ي�ستطيع الت�سريع 
الدعم  قوات  و  امل�سلحة  القوات  اأي   ( الع�سكرية  الجهزة  و  املوؤ�س�سات  اإ�سالح  بخ�سو�س 
الأمن  جهاز  ل  و   , لها  التابعة  الإقت�سادية  املوؤ�س�سات  بالتبعية  و  الوثيقة(  بح�سب  ال�سريع 
الذي مل يرد ب�ساأنه �سئ يف مهام الفرتة الإنتقالية باملادة املذكورة, و ل القوانني ذات الطابع 
لي�س  اأي�سًا  النقابات  باأن قانون  الأدعاء لحقًا  يتم  اأن  العقوبات و نخ�سى  امل�ستدام كقانون 
باب  القوانني ممكن من  التعامل مع هذه  باأن  القول  املمكن  اأن من  اإنتقاليًا. �سحيح  �سانًا 
و لكن هذا  للحريات,  املقيدة  والن�سو�س  القوانني  اإلغاء  ت�سمل  الإنتقالية  املرحلة  اأن مهام 
الأمر حمل نظر و خالف. يف الغالب �سي�ستميت الع�سكريون يف الدفاع عن القانون اجلنائي 
العقابي و معهم جميع قوى الثورة امل�سادة باإعتباره ال�سريعة الإ�سالمية و اأنه لي�س من مهام 
بنف�س  قامت,  اإن   - منتخبة  حكومة  قيام  حلني  باإ�ستمراره  الأمر  ينتهي  �سوف  و  الإنتقال, 

ال�سورة التي بقيت بها قوانني �سبتمرب 1983م.
مفاد املالحظات الواردة اأعاله مقروءة مع  املالحظات التي وردت مبقالنا ال�سابق, هو اأن 
هذه الوثيقة الد�ستورية ل ميكن اأن تكون وثيقة لدولة مدنية, و هي ل تعدو حالة كونها وثيقة 
موؤ�س�سة ل�سراكة بني قوى احلرية و التغيري و املجل�س الع�سكري الإنقالبي, لالأخري فيها �سلطة 
بع�س  عار�ستها  لذلك  الثورة.  اأهداف  حتقيق  و  املدين  الإنتقال  من  متنع  وا�سحة  تعطيل 
القوى كاًل من مواقعها, مثل احلزب ال�سيوعي و اجلبهة الثورية و هما اأع�ساء بقوى احلرية 

و التغيري, و احلركة ال�سعبية �سمال جناح عبد العزيز احللو.
�سلطة قوى  لي�ست هي  الوثيقة  �ستنتج عن هذه  التي  ال�سلطة  اأن  بو�سوح  القول  املهم  و من 
العمل  يحتم  ت�سريفيًا, مما  يعد  الذي مل  ال�سيادي  امل�ستوى  التغيري خ�سو�سًا يف  و  احلرية 
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على اإ�سقاطها و لي�س الإكتفاء برف�سها. و لكن ح�سا�سية الو�سع و تعقيد اخلارطة ال�سيا�سية 
الناجت عن توقيع الإتفاق ال�سيا�سي مع هذه الوثيقة , يحتم على القوى الراف�سة �سمن حتالف 
قوى احلرية والتغيري و خ�سو�سًا احلزب ال�سيوعي, دعم احلكومة التي �ستت�سكل مبوجبها 
و ما  و �سالحياتها  �سلطاتها  اأوهام حول  اأي  التغيري, دون  و  باإعالن احلرية  اإلتزمت  طاملا 
تر�سيح  لو عرب  و  امل�ساركة يف احلكومة  دون  و  املعيبة,  الوثيقة  لهذه  وفقًا  تنجزه  اأن  ميكن 
تكنوقراط, مع عدم امل�ساركة يف املجل�س الت�سريعي املقيد حمدود ال�سالحيات, و الإكتفاء 
بالدعم ال�سيا�سي و الن�ساط اجلماهريي, مع الإحتفاظ بحق الإختالف مع اأطراف حتالف 

قوى احلرية و التغيري التن�سيقي.
و قوموا اإىل ثورتكم  و ل تركنوا لل�سراكة مع اأن�سط قطاعات الثورة امل�سادة فهي لن تقود اإىل 

�سلطة مدنية و ل اإىل حتول دميقراطي
)71(

5 �أغ�سط�س 2019م

توؤول  جميعها  الت�سريعي  املجل�س  �سلطات  و  اإخت�سا�سات  اأن  يظن  البع�س  اأن  الوا�سح  من 
اإىل جمل�سي ال�سيادة و الوزراء حلني ت�سكيل املجل�س مبوجب ن�س املادة )24( من الوثيقة. 
, فن�سها  تقراأ ككل واحد  بل  تقراأ جمزاأة  اأ�سف. فاملادة )24( ل  بكل  و هذا غري �سحيح 
 , اأيلولتها  باحلديث عن  قام  ثم  و من  �سبيل احل�سر,  على  ال�سلطات  و  ال�سالحيات  عدد 
توؤول للمجل�سني, هي  التي  ال�سلطات  و  اأيلولة مطلقة. لذلك ال�سالحيات  و مل يتحدث عن 
ال�سلطات و ال�سالحيات الواردة على �سبيل احل�سر باملادة )24( ل غريها, و اإلغاء املرا�سيم 
ال�سادرة قبل مرحلة الإنتقال لي�ست من بينها حتمًا. فاملادة )24( تن�س حرفيًا على ما يلي: 

"  )1( تكون للمجل�س الت�سريعي الإنتقايل الإخت�سا�سات التالية: 
)اأ( �سن القوانني و الت�سريعات.

اأع�سائه عند  اأحد  اأو من  الثقة منه  اأداء جمل�س الوزراء و م�ساءلته و �سحب  )ب( مراقبة 
الإقت�ساء. 

)ج( اإجازة املوازنة العامة للدولة. 
)د( امل�سادقة على الإتفاقيات و املعاهدات الثنائية و الإقليمية و الدولية .
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)هـ( �سن الت�سريعات و اللوائح التي تنظم اأعماله و اإختيار رئي�س املجل�س و نائبه و جلانه 
املتخ�س�سة. 

)2( يف حالة �سحب الثقة من رئي�س الوزراء على املجل�س الت�سريعي الإنتقايل ت�سمية رئي�س 
جمل�س الوزراء و يعتمده جمل�س ال�سيادة.

)3( اإىل حني ت�سكيل املجل�س الت�سريعي, توؤول �سلطات املجل�س , لأع�ساء جمل�سي ال�سيادة 
والوزراء ميار�سونها يف اإجتماع م�سرتك , و تتخذ قراراته بالتوافق اأو باأغلبية ثلثي الأع�ساء. 

."........
التي   , الوثيقة  املادة 7-11 من  بن�س  مقيدة  الت�سريعات  و  القوانني  �سن  �سلطة  بالطبع   و 
خولت ال�سلطة الت�سريعية �سن الت�سريعات املتعلقة مبهام الفرتة الإنتقالية فقط, و هذه املهام 
اأو تعديل املرا�سيم ال�سادرة من املجل�س  اإلغاء  بينها  لي�س من  و  واردة على �سبيل احل�سر 
الع�سكري الإنقالبي , و التي ل ميكن اإدخالها حتت هذه املهام باأية حال من الأحوال. و على 
و  ال�سالحيات  التي حددت  باملادة )24(  الواردة  ال�سلطة غري  باأن هذه  القول  ي�سح  هذا 
ال�سلطات التي توؤول للمجل�سني على �سبيل احل�سر , ل �سبيل لإلغائها اأو تعديلها بوا�سطتهما 

لأنها ل تدخل �سمن �سلطة املجل�س الآيلة لهما . 
و املالحظ هو اأن �سلطة اإلغاء اأو تعديل املرا�سيم هي �سلطة اإ�ستثنائية مقيدة لقاعدة �سريان 
نطاقها  و  مداها  حيث  من  ال�سيق  التف�سري  منهج  تف�سريها  يف  يتبع  اأن  يجب  املرا�سيم, 
والخت�سا�س بها و اأيلولتها التي تتطلب ن�سًا �سريحًا على ذلك, و هذا الن�س غري موجود, 
مما يحتم القول باأنها ل ميكن اأن توؤول لأي جهة و يظل املجل�س وحده خمت�سًا بها. و هو ما 

ذكرناه مبالحظاتنا منذ البدء و مازلنا نتم�سك به. 
و ل يفوتنا اأن ننوه اإىل اأن ن�س اليلولة اأعاله يثري مفارقات عديدة, منها اأن جمل�س الوزراء 
جمل�س  يف  التغيري  و  احلرية  قوى  ممثلي  مع  اأغلبية  له  تكون  �سوف  امل�سرتك  الإجتماع  يف 
ال�سيادة, وبهذا يكون مراقبًا لأداء نف�سه و حما�سبًا لنف�سه و معدًا مليزانية الدولة و جميزًا لها 

اأي�سًا يف فرتة ما قبل ت�سكيل املجل�س الت�سريعي الذي راأينا اأنه رمبا ل يت�سكل اأبدًا.



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220


