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 بمس هللا الرحمن الرحمي

 
 

إن ينصركم هللا فال غالب لكم وإن يخذلكم ) قال تعالى
ينصركم من بعده وعلى هللا فليتوكل  الذيفمن ذا 

 المؤمنون( صدق هللا العظيم
 ( 160سورة آل عمران آية )

 
  



8 
 

 أهداء

 
الجدید   الوطن  بناء  أجل  من  الثائر  السودانى  الشعب  كل  إلى 

المستقبل   فى   أقدمالطفال  الثانى  الكتاب  في    ھذا  األثیر  حوار عبر 
رسائل من أجل الثورة وقصائد وطنیة.. أغنیات.... لدیسمبر قدمت  
فى   رایات  رفعت  ثوریة  الفتات  فى  وكتبت  تسجیالت صوتیة  فى 

  قلب ساحة االعتصام بالقیادة العامة... شهادة على العصر.
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 كلمة للمؤلف 

 
اسرتنا    فى بیت  قروب  فى  المتصل  األثیر  عبر  الحوار  سیاق 

النفسیة ونحن نناقش الواقع المریر للبالد والحلم بتغییر ذلك الواقع  
المریر یتحقق األمل فى الواقع وتشتعل نار الثورة ویتصاعد لهیب  
القصائد من كل الواجهات أغنیات لثورة دیسمبر المجیدة ...أغنیات  

. وعندما أصبحت القصائد نتاجاً وخطوات  الفرح وأھازیج النصر. 
عثمان   العزیز  عبد  الدكتور  تكرم  الثورة  احداثیات  مع  متالزمة 
صوتیة   تسجیالت  بعمل  اإلمارات  فى  النفسي  الطب  استشارى 

احداثیات  مع  بالحافر  الحافر  تمشى  حتى  و  للقصائد  الثورة  خطى 
العالم  اذھلت  التى  البیضاء  السلمیة  الشعبیة  الثورة  كله    انتصرت 

وھى تقتلع من جذور األرض طغمة دكتاتوریة تلط تلطخت ایدیها  
المفقودین  من  االآلف  وشردت  النازحین  و  بالدماء  من  المالیین 

مضى   بعد  الثورة  أجل  جاء  وعندما  العالم..  دول  فى  والالجئین 
الداخل  من  ھؤالء  كل  تداعى  الصفر  ساعة  وحانت  عام  ثالثین 

ا منقطعة  ثوریة  وحدة  فى  األمة  والخارج  شتات  جمعت  لنظیر 
وتمازجت ألوان بشرتهم    المدینة الفاضلة()  المتناثرة ورسمت لوحة

البالد   أركان  من  البشرى  الطیف  الوان  شتى  من  قزح  قوس  فى 
اھزوجة  فى  شعاراتهم  وتماھت  وعدالة  )  األربعة  سالم  حریة 

والثورة خیار الشعب(.. وعبروا عن مشاعرھم اإلنسانیة النبیلة فى  
م شیل(..) لهمة  عبارات  عندك  ما  خت  فوق  )عندك  ایدیك  وارفع 

بالذوق(  تقسیم    والتفتیش  مخطط  فى  یموت  كاد  شعاراً  وصنعت 
القلب واللسان فى شعار المفتت وتالحمت وحدة  یا  ) المقسم وتفتیت 

وتكسرت   األقنعة  وسقطت  دارفور(  البلد  كل  مغرور  یا  عنصرى 
الهتاف من    الحواجز وتالحمت األكتاف بعض یحمل بعضاً لیتعالى 

 . (حریة سالم وعدالة وتسقط بس )حناجر الكنداكات 
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وكان القول الفصل فوقعت الواقعة وسقطت العصابة وانتصرت  
 الثورة 

انیابه   عن  وكّشر  الذبیح  حشرجة  مجزرة  )  جریمة في  وبدأت 
فض االعتصام( واستمرت الثورة تتحدى العقبات وتفرض شروط  

نموذجاً سودانیاً  ) بقائها على الواقع لتصبح سلمیة.. سلمیة... سلمیة  
المعاصر  السیاسى  العالم  تاریخ  فى  الثورات  صنع  فى    متفرداً( 

 .والفضل ما شهدت به األعداء()
عث العزیز  عبد  الدكتور  قام  المثیر  المنعطف  ھذا  مان  فى 

فى   ومشاركاً  متطوعاً  مبادراً  باإلمارات  النفسي  الطب  استشارى 
الثورة فى عمل تسجیالت صوتیة لقصائدى وقامت ابنتى الدكتورة  
یدھا   توحد(بخط  الشعب  )أیها  القصائد  بعض  بكتابة  الزین  نورة 
تحمل أسمى وانا البعید وھى المرابطة فى ساحة االعتصام مع بقیة  

الثورة كانت من صنع  األسرة فى ركن عیادة ا النفسي وألن  لطب 
اإلنقاذ   حضن  فى  وترعرع  ُوِلد  والذى  الشباب  من  الشرائح  ھذه 
عقله   ونضج  الكریم  القرآن  وتعلم  )التقابة(  ونار  الخالوى  ودخل 

ال طاعة لمخلوق فى معصیة  )  وتطور وعیه وفهم تعالیم الدین الحق
وجاھلیة  (الخالق البیعة  عباءة  من  ما  )  وخرج  علیه  ھذا  وجدنا 
اللیل    ( آباءنا آناء  الشوارع  فى  واألطفال  والنساء  الشباب  فخرج 

وأطراف النهار یواصلون مسیرة الثورة وسقطت ورقة التوت عن  
االحزاب التى تشّظت فى زمن اإلنقاذ وانفصلت الروؤس عن جسد  
القیادة   وانعزلت؟  تفتّتّت  التى  المسلحة  الحركات  وكذلك  الجماھیر 

أصحاب المصلحة الحقیقیة من الالجئین والنازحین  عن التالحم مع  
فى المعسكرات بینما كل ھذه الفئات اجتمعت فى ساحات االعتصام  

تنادى البالد  اقالیم  من  :  فى  لهم  قدر  والذین  وعدالة(  سالم  حریة 
إلى   الثائرة والصعود  الجماھیر  فى حضرة  ألمشاركة  القادة  ھؤالء 

القیادة فى  و  كابینة  العادة  غیر  أصبح ھؤالء  على  السابقة  الثورات 
زالوا   وال  المبادرة  زمام  امتلكوا  الذین  الثوار  الشباب  رھینة 
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انحراف   او  الثورة  بسرقة  یسمحوا  ولن  الموقف  على  یسیطرون 
بهدف   الحكومة  تغییر  وشعارات  المحاصصات  فخ  فى  المسیرة 
للكوادر   بدیالً  الناعم  الهبوط  خطط  على  المدربة  البدائل  دخول 

ن شباب الثورة والتعامل بالمعاییر المزدوجة بین شركاء  المؤھلة م
تحت   الثورة  خلف  والمرابط  المتمترس  والشعب  االنتقالیة  الفترة 

المضادة  )مظلة الثورة  فلول  حشدوا  وإن  حتى  تخون(  ال  الشوارع 
والعنف   االمنى  االنفالت  الحداث  الثوریة  المقاومة  لجان  بین 

ین النائحة الثكلى والنائحة  والصدام فإن الشعب قادر على الفصل ب
  المأجورة فى ھذه المسیرات 

االخیر   وجود    الذيوالدرس  معركة  یخوض  إنه  الشباب  تعلمه 
یكون او ال یكون... معركة بین فلول الثورة المضادة وبین حزمة  
والتصدى   الصمود  للشباب وجبهة  الثورى  الوعى  قوى  فى  متمثلة 

ولجان   األحیاء  مقاومة  ولجان  واسترداد للكنداكات  التمكین  تفكیك 
السیاج   الثورة.. ھذا  أسلحة  أقوى  تمثل  والتى  العامة    الذي األموال 

ویعلم   إنقالب جدید  لن یحدث  أن  الثورة یؤكد  یلتف حول خاصرة 
علم الیقین أن السودان یخوض معركته األخیرة في حربه الطویلة  
الحرة   الحیاة  سبیل  فى  االستقالل  منذ  المصیر  تقریر  أجل  من 

أو  ال بیع  یرید  لمن  اال  الثورة  غیر  یختار  ال  لمن  خیار  كریمة وال 
فى ارض   أن یصنع حكماً  أو  علیه  المعتمد  للوكیل  البالد  استئجار 

  بال شعب.. ال رعایا وال مواطنین.. 
 وال یصح اال الصحیح  

 م وإن ینصركم هللا فال غالب لك
 الطب النفسي  استشارى عمارة الدكتور الزین عباس 
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الجدید   الوطن  بناء  أجل  من  الثائر  السوداني  الشعب  كل  إلى 
 لألطفال المستقبل 

الكتاب   ھذ  عشته    الذي أھدى  حتى  حلماً  راودني  ثم  فكره  كان 
 واقعاً وحقیقة لحظة اندالع ثورة دیسمبر المجیدة. 

الفكرة نبعت من وجودي بالخارج في مرحلة من العمر یصعب  
فیها مع الداخل اال في وجود وسائل التواصل االجتماعي  التواصل  

السودانیین   النفسانیین  االطباء  قروب  في  بالدخول  علینا  هللا  فانعم 
بالداخل والخارج وكانت بدایة لحیاة جدیدة خرجت فیها من انغالق  
العزلة إلى انفتاح العالم الواسع مع االصدقاء القدامى واألبناء الجدد  

المداخالت  جانب    وبدأت  إلى  النفسي  الطب  قضایا  في  والمشاركة 
الهوس   في  وذاك  ھذا  كل  وفوق  واالجتماعیات  والشعر  األدب 

كثیرا ما قادنا إلى  و  السوداني ومورد التهلكة الحبیب شیئنا ام أبینا
شفا حفرة من النار فاتقدنا هللا منها وخرجنا سالمین وقد أكون اكبر  

العواجزف فالتزمت حكمة  الصدع  األعضاء سناً  الشات وراب  لم  ي 
شعار الخیمة  )تحت  ظل  وفى  أعیش(  ومعكم  أحیا  وبكم  اكتب  لكم 

العامرة  والمودة()   الواسعة  والتآلف  تسلم    بالتعارف  لم  ھذا  ورغم 
الخیمة من ادب االختالف ومرض الخالف بین الدخول والخروج  
رتق   في  الوثقى  بالعروة  مستعصماً  الخیمة  بوتد  ممسكاً  زلت  وما 

ا  التآلف والتعارف  النسیج  القروب على روح  الجتماعي وقد حافظ 
النظر   واعتالل  العمر  تقدم  رغم  الروح  ھذه  منحتني  وقد  والمودة 
احمد   الباقي  عبد  الدكتور  كتاب  في  أشارك  ان  التقنیة  وضعف 
مقدمة   كتابة  منى  وطلب  السوداني  للطبیب  اآلخر  الوجه  بعنوان 

مق وكتابة  قوى  ھاني  الدكتور  الشاعر  كتاب  دیوان  دمة 
AltiganiAlmahi 

The Father of African Psychiatry  
اآلثار   علم  استاذ  الماحى  التجاني  على  البروف  البار  ابنه  من 
السودانیة   االدیبة  كتاب  مقدمة  بكتابة  الخرطوموسعدت  جامعة 
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الحسن وذكرت كل   ناھد محمد  الدكتورة  النفسیة  الطبیبة  المرموقة 
بنصیحة استاذى الب روف التجاني الماحى الذى اوصانى  ھذا عمالً 

وقلة   السن  تقدم  بین  الصراع  مرحلة  انتظر  وال  المبكرة  بالكتابة 
المبدعین   عزوف  فى  مقولته  صدق  الحیاة  وعلمتنى  العافیة 
السودانیین عن التوثیق لحیاتهم ظناً منهم إنه تسویق لذواتهم وعمالً  

یجى()  بالمثل  ما  شكره  ال  یوم  الذى  الیوم  یأتى  فیه    وعندما  ریب 
 . أكثر التاریخ فى القبور والبقیة فى الصدور( ) یكون

لهیب   ویتصاعد  الثورة  نار  وتشتعل  الواقع  فى  األمل  ویتحقق 
القصائد من كل الواجهات أغنیات لثورة دیسمبر المجیدة ...أغنیات  
الفرح وأھازیج النصر.. وعندما أصبحت القصائد نتاجاً وخطوات  

الثورة احداثیات  مع  عثمان    متالزمة  العزیز  عبد  الدكتور  تكرم 
صوتیة   تسجیالت  بعمل  اإلمارات  فى  النفسي  الطب  استشارى 
انتصرت   حتى  الثورة  خطى  مع  بالحافر  الحافر  تمشى  للقصائد 

كله   العالم  اذھلت  التى  البیضاء  السلمیة  الشعبیة  تقتلع    وھيالثورة 
طغمة  األرض  جذور  تلطخت  من  وشردت    دكتاتوریة  بالدماء 

المفقودین من  دول  و  االآلف  فى  والالجئین  النازحین  من  المالیین 
وحانت   عام  ثالثین  مضى  بعد  الثورة  أجل  جاء  وعندما  العالم.. 
وحدة   فى  والخارج  الداخل  من  ھؤالء  كل  تداعى  الصفر  ساعة 
  ثوریة منقطعة النظیر جمعت شتات األمة المتناثرة ورسمت لوحة 

وتمازجت ألوان بشرتهم فى قوس قزح من شتى    المدینة الفاضلة( )
البالد األربعة وتماھت شعاراتهم   البشرى من أركان  الوان الطیف 

حریة سالم وعدالة والثورة خیار الشعب(.. وعبروا  )  فى اھزوجة 
ملهمة   عبارات  فى  النبیلة  اإلنسانیة  ما  )عن مشاعرھم  عندك خت 

بالذوق()عندك شیل(.. والتفتیش  ایدیك فوق  وصنعت شعاراً  وارفع 
كاد یموت فى جریمة تقسیم المقسم وتفتیت المفتت وتالحمت وحدة  

یا عنصرى یا مغرور كل البلد دارفور( )  القلب واللسان فى شعار
وسقطت األقنعة وتكسرت الحواجز وتالحمت األكتاف بعض یحمل  
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الكنداكات  حناجر  من  الهتاف  لیتعالى  وعدالة  )  بعضاً  سالم  حریة 
 ( وتسقط بس
القول الفصل فوقعت الواقعة وسقطت العصابة وانتصرت  وكان  
جریمة   الثورة  وكّشر.  الذبیح  حشرجة  فض  )  وبدأت  مجزرة 

االعتصام( واستمرت الثورة تتحدى العقبات وتفرض شروط بقائها  
سلمیة   سلمیة...  سلمیة..  لتصبح  الواقع  سودانیاً  ) على  نموذجاً 

السی العالم  تاریخ  فى  الثورات  صنع  فى  المعاصر متفرداً(    اسى 
 والفضل ما شهدت به األعداء()

ُوِلد وترعرع    والذي وألن الثورة كانت من صنع شرائح الشباب  
وتعلم القرآن الكریم    فى حضن اإلنقاذ ودخل الخالوى ونار التقابة

الحق  الدین  تعالیم  وفهم  وعیه  وتطور  عقله  طاعة  )  ونضج  ال 
ھذا  )   وخرج من عباءة البیعة وجاھلیة   ( لمخلوق فى معصیة الخالق

فخرج الشباب والنساء واألطفال فى الشوارع    (ما وجدنا علیه آباءنا
الثورة وسقطت ورقة   یواصلون مسیرة  النهار  وأطراف  اللیل  آناء 

وانفصلت    التوت  اإلنقاذ  زمن  فى  تشّظت  التى  االحزاب  عن 
تفتّّت   التى  المسلحة  الحركات  وكذلك  الجماھیر  الروؤس عن جسد 
ت وانعزلت؟ القیادة عن التالحم مع أصحاب المصلحة الحقیقیة من  
الالجئین والنازحین فى المعسكرات ولكن كل ھذه الفئات اجتمعت  

ت  البالد  اقالیم  فى  االعتصام  ساحات  وعدالة  فى  سالم  حریة  نادى 
الجماھیر   حضرة  فى  ألمشاركة  القادة  ھؤالء  من  لهم  قدر  والذین 

القیادة كابینة  إلى  الثورات  و  الثائرة والصعود  فى  العادة  على غیر 
زمام   امتلكوا  الذین  الثوار  الشباب  رھینة  ھؤالء  أصبح  السابقة 
بسرقة   یسمحوا  ولن  الموقف  على  یسیطرون  زالوا  وال  المبادرة 

تغییر  ال المحاصصات وشعارات  المسیرة فى فخ  انحراف  او  ثورة 
الناعم   الهبوط  خطط  على  المدربة  البدائل  دخول  بهدف  الحكومة 
بالمعاییر   والتعامل  الثورة  شباب  من  المؤھلة  للكوادر  بدیالً 
المتمترس   والشعب  االنتقالیة  الفترة  شركاء  بین  المزدوجة 
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ال تخون( حتى وإن    الشوارع )  والمرابض خلف الثورة تحت مظلة 
الحداث   الثوریة  المقاومة  لجان  بین  المضادة  الثورة  فلول  حشدوا 
االنفالت االمنى والعنف والصدام فإن الشعب قادر على الفصل بین  

 النائحة الثكلى والنائحة المأجورة فى ھذه المسیرات 
یمنح   أن  یشاء هللا  المنعطف  ھذا  الزین    أبني فى  تامر  المهندس 

اسماه حفید  )  طفالً  فى  لى  فرحتین  فأصبحت  العینین  قرة  زین(.. 
یستقبل من رحم الثورة ثائراً یولد    الذيیشهد حسن الخاتمة وللوطن  
 ( )حنبنیهو فى عهد جدید مع ثوار یهتفون

ولما تبین لى ان حصیلة المادة المكتوبة قد تجاوزت حد دیوان  
النفسانیین  االطباء  قروب  وارشیف  لدیسمبر  أغنیات  وحجم    الشعر 
الدكتورة   الغالیة  والزمیلة  البارة  االبنة  كلفت  فقد  والخارج  بالداخل 
بالتعاون مع   السعودیة  النفسي فى  الطب  استشاریة  إیمان محجوب 
اإلمارات   فى  النفسي  الطب  استشارى  عثمان  العزیز  عبد  الدكتور 

على    یستعصى على طاقتى ویتحدى قدرتى  الذيبجمع ھذا الشتات  
اجزله   الشكر  من  ولهم  واحد  كتاب  فى  والتقدیم  والتنقیح  التجمیع 

واكرم من فى الورى رجل تقضي على  وأقول  ومن العرفان اوفاه  
 : یده للناس حاجات 

  ال تقطعن ید المعروف عن أحد  
  .ما دمت تقدر واالیام تارات  
  واذكر فضائل صنع هللا إذ جعلت  
  إلیك ال لك عند الناس حاجات  
  د مات قوم وما ماتت فضائلهم ق 
  وعاش قوم وھم في الناس أموات  

االخیر   وجود    الذيوالدرس  معركة  یخوض  إنه  الشباب  تعلمه 
یكون او ال یكون... معركة بین فلول الثورة المضادة وبین حزمة  
والتصدى   الصمود  للشباب وجبهة  الثورى  الوعى  قوى  فى  متمثلة 

و األحیاء  مقاومة  ولجان  واسترداد للكنداكات  التمكین  تفكیك  لجان 
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السیاج   الثورة.. ھذا  أسلحة  أقوى  تمثل  والتى  العامة    الذي األموال 
ویعلم   إنقالب جدید  لن یحدث  أن  الثورة یؤكد  یلتف حول خاصرة 
علم الیقین أن السودان یخوض معركته األخیرة في حربه الطویلة  
الح الحیاة  سبیل  فى  االستقالل  منذ  المصیر  تقریر  أجل  رة  من 

أو   بیع  یرید  لمن  اال  الثورة  غیر  یختار  ال  لمن  خیار  الكریمة وال 
فى ارض   أن یصنع حكماً  أو  علیه  المعتمد  للوكیل  البالد  استئجار 

  ..بال شعب.. ال رعایا وال مواطنین
 وال یصح اال الصحیح  

 وإن ینصركم هللا فال غالب لكم. 
استشارى  عماره  عباس  الزین  أبوظبي  الدكتور  النفسي   الطب 

Www.dralzainomara.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dralzainomara.com/
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 إىل الثوار أهل الوجعة: الفصل األول

 
 نعم يا إخوتي غنوا لنا 

 
یا شرفاء على    مرة... والخوف موت مستمر  یأتي فالموت   نعم 

المنشودة   غایاتها  تبلغ  لم  ثورات  بثالث  قمنا  عاما  ستین    في مدى 
ونحن غاب قوسین أو ادنى   الیوم نحلم به   الذيخلق السودان الجدید  
تعجلنا   ألننا  التي    النتائجاآلن  العابرة  النكسات  قدر    ھيوھزمتنا 
الخالدة   واسترخاص   القادرةالثورات  النصر  استحقاقات  دفع    على 
 ة. التضحی  ولكن  باألناشید الدماء لیست فقط 

الثورات   من  عاما  ثالثین  بعد  جدیدة  ثورة  نصنع  واآلن 
المجهضة والدماء المهدرة دون تحقیق الهدف حتى وصلنا مرحلة  

  في حلمنا بالثورة.... والیوم وبعد دفع قسط یسیر    في )لحس الكوع(  
ظروف داخلیة وخارجیة نحسن تقییمها یدركنا اإلحباط ونفكر في  

لوالھا ما وصلنا ھذا المنعطف األخیر    السلمیةالتي تغییر استراجیتنا  
السقوط    ینبغيوالخطیر الذي یدفعنا إلى سالح ال نملكه وسلوك ال  

 فیه والعالم یشید بنا ویقف خلفنا وال یمنعنا من االعتماد على النفس
ال تتمتع بأقل ما نمتلك من أسباب سیادة القارة    التي واندا  إن دولة ر

نحن   قضیناھا  عاما  ثالثین  بعد  العالم  في  المثل  مضرب  أصبحت 
إلى متى سنظل نعیش  ، فبین المطرقة والسندان تحت الذل والهوان

یطیر فلن  لیحبو  خلق  من  نردد  المجهضة  الثورات  من  و  مسلسل 
ج  فيتربى   الطیران  أن  یتعلم  اول  األقفاص  من  ویستسلم  ریمة 

اآلخر   الطرف  مقابل  إصدار    الذي ھزیمه.....  من  الهزائم  یتجرع 
 . اول بیان حتى آخر بیان ویملك كل وسائل العنف والعدوان

عز   أن  بعد  العزیز  عبد  دكتور  یا  الخیر  وجوه  یا  الخیر  مساء 
علینا السفر وحكم القدر سافرت أمس إلى ساحة االعتصام الدكتورة  
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  النفسیفي خیمة الطب    فيارة من اإلمارات للمشاركة  آن الزین عم 
االعتصام   عن    في اآلن    وھي ساحة  تبحث  الخیمة    أحدفيالساحة 

المنهزمون..   المتربصون...  كره  ولو  الثورة  بانتصار  للتهنئة 
الدكتورة آن وأخواتها الدكتورة نورة الزین    ل لي تقو  . والمتشككون 
المجلس    والدكتورة دخل  لو  ووالدتهم  الزین...    العسكري إیمان 

  في ھذه الساحة.. سیجد ان ھذه الساحة لیست    ساعةفي وتجول فقط  
نعیش فیه الیوم واقتنعوا ان ال أحد یستطیع أن یحكم    الذيالسودان  

ارادته  ضد  الجدید  الوطن  ھذا  اطمأ   شعب  حسن    قلبين  لقد  على 
قدر    الخاتمة المناضل    ليلو  العزیز  الصدیق  بركب  الحق  ان 

 . مثواه  وأكرمالراحل على محمود حسنین رحمه هللا وعطر ثراه  
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 ليت قومي يعلمون 
 
 ولكنه یقتل الجمیع  ،األصدقاءالعداء ال یهزم األعداء وال ینصر 

 والسالم لیس له ثمن والحوار لیس له بدیل 
وندعو هللا أن یهدى القادة العسكریین اوال والمدنیین ثانیا ان یخافوا  

الفناه وان   الذيهللا في ھذا التحشید الذي جربناه وھذا المشهد 
 یجنحوا للسلم قال الشاعر 

 أرى تحت الرماد ومیض نار
 ویوشك أن یكون له ضرام 

 وإن النار بالعودین تزكى وإن الحرب اولها كالم 
لوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت  اللهم ال تزغ ق

 الوھاب 
 وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظیم 

 
 قوموا إلى ثورتكم یرحمكم هللا

 وإن ینصركم هللا فال غالب لكم والعاقبة للمتقین 
 األخوة واالخوات مع تحیاتى ومحبتي وتقدیرى 

 من أجل عیون الوطن 
 

لیست ھذه لحظة الدخول في حرب نفسیة مع الذین یقدحون فى  
 الحراك ویفتحون جبهات تشغلنا عن الهدف النبیل 

ثانیا صدور بیان تأیید واضح للحراك ال یحتاج للتبریر للتستر  
 خلف دیباجة منظمة ھیئة الصحة العالمیة التى تضعف إرادة التأیید 

لصدور البیان باسم   ثالثا ال نحتاج إلى تصویت من أطباء المهجر 
الجمیع وقد جربنا متاھة الدخول فى التصویت فى ھذا الموضوع  
حتى داخل ھذا القروب عندما كان خیارا وترفا فكریاً ولكن عندما  
یصبح فعالً ثوریا یصبح التزاما اخالقیا تجاه الوطن مع االحتفاظ  
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لحق من یرید أن یصدر بیانا مناوئا ضد التأیید وال خیار لمن ال  
 . یختار 

ونأمل أن ننأى عن الدخول فى ردود الفعل وتصید عداوة اآلخرین  
واقول إن العداء ال یهزم األعداء وال ینصر األصدقاء ولكنه یقتل  

 . الجمیع
 . وفقكم هللا جمعا وفرادى فى تحقیق ھدف فرید 

 
أن   الواقع  الظالم  حال  وإن  حتى  النور  وجوه  یا  النور  مساء 

 ابصركم كما أرید لكم  
وة واالخوات الصفا الذین لكم اكتب وبكم أحیا ومعكم أعیش  األخ

 ولوالكم لكانت حیاتى قفرا یبابا 
بین   اسمع  لما  اتألم  المحبسین  رھین  كنت  لقد  لكم  اقول  الحق 
مطرقة ضعف البصر وسندان قوة البصیرة بما یدور ویبعث الروح  

األمل وأروع  و  فى  وابدع  المظلم  النفق  ھذا  نهایة  إلى  الوصول 
من  وأوس  حدث  ما  تستبصر  او  لتبصر  كانت  ما  عیوننا  فتحات  ع 

جیل ولد فى تلكم الثالثین وتتلمذ على ایدى كبار رجال الدین وتقلب  
 بین الشك والیقین حتى انتصر للدین 

ومن بنات شابات كنا ال یعرفن الخروج فى المظاھرات تقدمنا  
لقد   یرددن  الواجهات  كل  فى  الرایات  كل  ورفعنا  المسیرات  كل 

ینفجر  ب سوف  الذى  العائم  الجلید  جبل  قمة  وھذا  تجارتكم..  ارت 
الغارقة  السفینة  فیه  تبحر  الذى  البحر  فى   سونامى 
عندما   االختصار  أعرف  ال  وانا  المواكبة  عجز  ادركنى  واااسفاى 
اكتب ویغلبنى السهل الممتنع عندما تعتمل دواخلى بزلزال الكنداكة  

م  ثانیا  وابنائى  اوال  الطبیب  بوابة  ویمنعنى  فى  وتقف  الواتسب  ن 
عنى  نیابة  وتكتب  الزین  آن  الدكتورة  حبیبتى   الدخول 
بالموقع   استعین  سوف  فاعذرونى  المزید  أرید  أننى  وأشعر 
أشبه   وما  اآلن  یدور  مما  كثیراً  یحمل  الذى  الشخصى  اإللكتروني 
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بإذن هللا وأخرج فى   النظر قریبآ  لیاقة  استعید  بالبارحة حتى  اللیلة 
الع استغرابها  )الموكب  على  تروق  غریبة  بكل  یأتى  الذى  مالق( 

 وتهول 
لمجراه؟   تغییرا  النهر  یملك  وھل  قدرى  فانها  لإلطالة   اعتذر 

منحنى الصحة والعافیة وأحیانى إلى زمن یستوجب    الذي واحمد هللا  
سبیال   أرد ان   ذلك  إلى  استطعت  ما  الجمیل  هللا    بعض  حفظكم 

 . ونصركم وهللا غالب   ومتعكم بالعافیه
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 والدين النصيحة  نالعزة للوطالمجد للثورة و
 

 تفاءلوا خیراً تجدوه 
ھذه   تكون  األولى  اربما  المجلس    التيلمرة  رئیس  فیها  یظهر 

الصمت  ھذا  استنكرنا  وقد  األول  خطابه  بعد  الثوار  لمخاطبة 
الظن بنائبه حمیدتى    سوء الرھیب ولم نترك شاردة وال واردة من  

اال ورفعناھا شعارا حتى خرج الرجل یبرئ نفسه من تهمة التنكر  
المفاوضات   كل  وبعد  بر    التيللثورة  من  قوسین  قاب  أصبحت 

الثوار وفى وقت تحشد الثورة المضادة عددھا    ألماني ة  األمان محقق
المسارالعلى    لالنقضاض وعتادھا   ھذا  لوقف  وتجند    ،مجلس 

اعالمها واعالمها ومرجعیاتها أمثال الشیخ عبد الحى یوسف الذى  
ینفخ في كیر الفتنة جهارا نهاراً بالتهدید والوعید للمجلس والطرف  

مهددا المفت  المفاوض.  الخیارات  یختار  لكل  لمن ال  وال خیار  وحة 
ھذه اللحظة    فيفإذا كان خیار الشعب الثورة فما ھو خیار المجلس  

ھذا   بمثل  الجمیع  من  الجریحة  لكرامته  یثار  أن  غیر  الخطرة 
 . ال یسر ولكنه ال یضر  الذيالخطاب 

في   االختالف  ثقافة  نحترم  أن  خاصة    الرأيعلینا  شركائنا  مع 
وھذا   أمة  بمصیر  یتعلق  متمكنة  واألمر  عمیقة  دولة  مع  قدرنا 

بینة   الخطاب  ھذا  وفى  األرض..  وتحت  فوق  متجذرة  متمترسة 
بدأ یتساقط اال من رجلین یتحمالن    الذيللثورة وحجة على المجلس  

األطراف كل  به  وزر  ابتلیت  مما  الثورة  عاف  اللهم  الدعاء  وخیر 
 . المجلس وجنبنا فتنة أعداء الثورة واھدنا سواء السبیل 
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أبنائه بالداخل و)وفاء( أبنائه   )عداء(   دان بينالسو
 بالخارج

 
أبنائه المختلفین بالداخل    )عداء(   كان هللا في عون السودان بین 
 و)وفاء( أبنائه المتحالفین بالخارج 

بعیداً عن التعمیم األجوف والتبسیط المخل... وعلى سبیل المثال  
التحویالت    في یقوم بها أبناء السودان بالخارج    التي ھذه المبادرات  

شتى أركان الوطن وتورید األدویة    فيوتأھیل المستشفیات    المالیة
یفعلون ھذا لمعاناتهم من انعدام الخبز أو انقطاع الكهرباء    .. الووو

و یعیشون  والماء  لیس    العیش،رغد    في ربما  أن  یعلمون  ولكن 
الفانیة   لذواتهم  ذلك  یقدمون  اإلنسان وأنهم ال ال  بالخبز وحده یحیا 

ال   غد    یعودون،وقد  أجل  من  ألطفالهمولكن  ومستقبل    أفضل 
جاء وعندما  ساحة  والسودان..  إلى  بالطائرات  الخارج  من  ا 
لیس طمعاً   وإنما مشاركة    فياالعتصام  النصر    في وظیفة  معركة 

یدركون   الثورة واآلن  أشد  أ حتى نجاح  التغییر والتعمیر  ن معركة 
 . ھذا قلیل من كثیر وضراوة من معركة التحریر  

بناء بالداخل سواعدھم  أما بالداخل فحدث وال حرج فقد شمر األ
افتعال المعارك واشعال الفتن وتقسیم المقسم    اال من رحم ربي فى

ات المطلبیة والوقفات العبثیة  االحتجاج  في وتفتیت المفتت والتسابق  
النظام    في وفلول  اإلنقاذ  بقایا  عن  دعك  الدولة  ھیبة    التي امتهان 

الفتات   لها  فأصبحت  الثوار  من  اكثر  بالحریة  كل    فياستمتعت 
حیاء واستقوت على العدالة  ألاالشوارع و  فيلفیة ومئویة  أو  ملیونیه

الخرس  والنیابة  التهریجالعرجاء    واالستجداء   واالزدراء  اء ومحاكم 
الطرق  ) بقطع  الحكومة  یهددون  للذین  الطرق(  وضح    في لقطاع 

  في لمطالبهم الطفیلیة وشریك الحكم الذى یستمیت    لالستجابةالنهار  
انة الدولة  حدود البالد ال یستحى من مه  في الدفاع عن سیادة الدولة  

قد    في منه  كثیر.. وكفى وأكثر  قلیل من  البالد وھذا  قلب عاصمة 



24 
 

القلب  ویحزن  العین  أل.یدمع  المهاجرین  وشكراً  السودان  بناء 
الوفاء   ھذا  على  بالخارج  والمستغربین  والمغتربین  والمهجورین 

الدعاء   والمتشاكسین    السودانیین   ألبناءوصادق  المتعاركین 
والمتحاربین بالداخل أن یجمعهم هللا على كلمة سواء من أجل ھذا  

حربه الطویلة منذ االستقالل    في یخوض آخر معركة    الذيالوطن  
 وهللا غالب. سبیل الحیاة الحرة الكریمة ولیس ذلك على هللا ببعید  في
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 ما أشبه الليلة بالبارحة
 

 مجاعة المفتعلة وال  المشتعلةوسط الحرائق 
 تتساءل فضائیات العالم 

 من سیبنى السودان 
 الجیل الثائر أم الجیل السارق؟ 

الفضائیات   تابعت  الحرائق    في تنقل    التيلقد  فقط صور  شماتة 
ظهورھم   على  حقائبهم  یحملون  الذین  المدارس  وطالب 

المتاجر والمباني    في ومسروقاتهم   تلتهم  بلد كان    فيأیادیهم والنار 
البارحة تنقل عنه الفضائیات المواكب االحتجاجیة الملیونیة السلمیة  
المتشردین والشماسة والذین   ولم تحرق ولم تسرق وحتى الصغار 

على  یسمو  والطعام  الماء  یوزعون  كانوا  الشوارع(  )أطفال  نهم 
المحمول    فيالمتظاھرین   الطعام  ویوزعون  االعتصام  ساحات 

الوجه   ھذا  بعد  وكردفان  دارفور  حرائر  صنع  من  بالشاحنات 
الطلبة  الثورة  أعداء  یحشد  للسودان  الذین  و  المشرق  الصبیان 

الق وحفظوا  الشریعة  حدود  احترام  تعلموا  أن  رآن  یفترض 
الدراسیة(  في اھم    التي )المناھج  االخوان وقد ھزمت  علیها  یتباكى 

أركان الدین الذى جاء لیعلم مكارم األخالق وكل القیم الفاضلة حتى  
ومن    في وتدمیر  تخریب  من  یحدث  ما  إن  االبتالء..  أشد ظروف 

كان یهتف )حنبنیهو( لن یسقط الثورة وحتى لو تغیرت    الذي الجیل  
القدیم  الحكومة مرات ومر الدرس  استوعب  الشعب    وألنناات الن 
الوقوف   حیاة  عهد    في عشنا  منذ  والبنزین  الخبز    نمیري صفوف 

یا   وراك  وضعنا  )ضیعناك  المنافقون  صاح  ولو  حتى  الیوم  حتى 
وبئس  نمیري بشیر..  سیریا  )سیر  اإلنقاذ  بجائحة  ابتلینا  وبعده   )

 . المصیر(
بقدم   الحكومة  دخولهم  لحظة  وفى  وحتى  یهتفون  واآلن  واحدة 

والتخطیط   الخالقة  للفوضى  بالتحضیر  االنقالبات  بوھم  للجنراالت 
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سجن كوبر والذى    فيتفتح )الباب الدوار(    التي للملیونیة االنتحاریة  
المطار   إلى  الباب  نفس  من  ویخرج  الباب  من  المتهم  فیه  یدخل 
الحزب  لدار  او  بضاعته  لیهرب  قصره  إلى  او  بجماعته  لیلحق 

ته من البسطاء المرتهنین او ذوى الحاجة المعوزین  لتمویل مظاھر
ھم   )حنبنیهو(  جیل  اما  والحرائق(  والعنف  )بالنهب  یقومون  الذین 
الذین یرصدون ھذه التحركات ویدونون البالغات ویرفعون حائط  
السد وكاسر األمواج ضد موجات الهجوم على لجنة إزالة التمكین  

العامة   األموال  ال  التيواسترداد  على  تمثل  األكبر  خطر 
التمكین   وإن    المخزيامبراطوریات  حتى  والمشین  والمعیب 

اغمضت األجهزة النظامیة عیونها عن توفیر األمن واألمان للدولة  
للشعب   الخبز  توفیر  عن  مجتمعة  القائم  الحكم  ھیاكل  وعجزت 
االستقرار   توفیر  عن  المسلحة  الحركات  قیادات    فيوقصرت 

استقر بهم  و  من أجلها وقد سقط النظام یدعون الكفاح    التي المناطق  
المركز واشتعلت الحرائق في كل الجبهات ولم یتبق اال    فيالمقام  

المقاومة   النظام    التي لجان  تفكیك  ولجنة  شیطنتها  یتم    التي تتم 
القابض   یصبح  وانتباھتها  عین  غمضة  وفى  وتجریمها  تخوینها 

 :المتنبئ مقبوض.. والشعب یردد مع 
 مصر عن ثعالبهانامت نواطير  

 فقد بشمن وما تفنى العناقيد 
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 ليت قومي يعلمون 
 

 1(أیقظها)الفتنة نائمة لعن هللا من 
 2)تقسیم المقّسم وتفتیت المفتت(
 3)والحرب ذات التكلفة الصفریة(

 
میل مربع   ملیون  كان  الذي  فالوطن  فاعل  بفعل  اندلعت  الفتنة  ھذه 
األربعة   األركان  إلى  )التقسیم(  لهب  وامتد  الجنوب  بفصل  وبدأ 
)التفتیت( من ھوسا ولحوین ووو!!؟ یبحثون   واآلن وصلنا مرحلة 
عن حق المواطنة قبل ثمانین عام في مساحات خرافیة تبحث عن  

الدولي الذي یقرر أن السودان    من یعمرھا حسب إحصائیات البنك
إلى   الستخراج    150یحتاج  البشریة  الموارد  من  نسمه  ملیون 

الموارد الطبیعیة ولتنمیة البنیه التحتیه في الشوارع التي تقطعها في  
أیام وال یوجد بشر لالستثمار... ھذه الحقیقة وما یحدث على امتداد 

ا الوطن  ھذا  )تفریغ(  مخطط  ھو  مریب  صمت  في  لقارة  الوطن 
العنصریة   نار  بتاجیج  صفریه(  )تكلفة  ذات  داخلیة  حرب  بأدوات 

 . والقبلیة والجهویه ووو 
الخارجیة   وزیر  لخطة  موجز  أعاله  العریضة  العناوین  وھذه 
األمیركي األسبق )ھنري كسنجر( الذي قال إن دور أمریكا القادم  
المواجهة   نقطه  دون  الصراع  وتاجیج  الحل..  دون  المشكلة  خلق 

واالستفادة من ھذه )الفوضى الخالقة( بدون وجود حقیقي على  فیها  
الوقود   بعض  واألمراض  والفقر  المخدرات  وانتشار  األرض... 

 . الذي یساعد في استمرار ھذه السیاسة 
رحم هللا الموتى والضحایا في بالدي من كل حدب وصوب وھدى  
قبل ضحى   النصح  األمر الستبانة  وألهم والة  والمضللین  الضالین 

أعلم  ا وھو  یشاء  من  یهدي  وھو  ببعید  هللا  على  ذلك  وما  لغد 
 . بالمهتدین 
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فاصبر وما صبرك إال باهلل فال تحزن  ) وخیر القول قوله تعالى 
 ( علیهم وال تك فى ضیق مما یمكرون

 صدق هللا العظیم   ( ویمكرون ویمكر هللا وهللا خیر الماكرین)  وقال
 

 
  



29 
 

 رسالة من القلب إلى القلب 
 

الى   الرسالة  ھذه  فانقلوا  یحبونكم  السودان  أھل  دارفور كل  أھل  یا 
 . قادتكم فى الخرطوم 

الكراھیة ترجلوا من صهوة جواد   العنصریة ودعاة  ویا أنصار 
یقتل  م،  الوھ ولكنه  األصدقاء  ینصر  وال  األعداء  یهزم  ال  فالعداء 

 . الجمیع
فى  عاما  عشرین  دارفور  عاشت  عن    لقد  بالوكالة  عبثیة  حرب 

بالحرب   تاجرت  الخرطوم  فى  حاكمة  طغمة  األولى  جماعتین 
السلطة( والثانیة جماعة مسلحة قبضت  ) فتمددت من اجل البقاء فى

من مفهوم(الثروة)الثمن  تحت  بها  )فتعددت  المشكلة(وطافت  جذور 
الثورة   اندلعت  وعندما  والسالم  والعدالة  الحریة  عن  بحثاً  العالم 

الن وارتفع  وسقط  االعتصام  ساحة  فى  السالم  طائرة  وھبطت  ظام 
یا عنصرى یا مغرور كل  ) المد الثورى ورفع ھذه الشعارات ینادى

الجماعة   وذھبت  الجمیع  من  التوت  ورقة  دارفور(سقطت  البلد 
األولى إلى مزبلة التاریخ وبقیت الجماعة الثانیة تحمل شعار جذور  

فى الصندوق األسود فى    كلمة حق یراد بها باطل(وحملتها )المشكلة
نصیب   عن  بحثاً  السودان  خارج  المفاوضات  من  جدیدة  جولة 

افضل  )السلطة تجد  ولم  مداُ(  الرحمن  له  مد  في ضاللة  كان  ومن 
الجنوب  )من نعم  فال  االنفصال  مرارة  تجرعت  التى  جوبا( 

المتفاوضون   واقبل  االستقرار  على  الشمال  حصل  وال  باالنتصار 
یتالومون  بعض  على  الجنوب    بعضا  قادة  خطایا  من  وتعلموا 

الذى قبله أھل السودان من أجل عیون السودان  (اتفاق جوبا )فصنعوا
وبحكمة ماال یدرك جله ال یترك كله ومع كل ھذا ومن اجل توسیع  
بالسالم   یبشرون  السودان  بقاع  بكل  القادة  طاف  السلطة  رقعة 

وتركوا األھلیة  االدارات  مع  المشكلة)المجتمعى    ألھل (جذور 
أن بعد  حولها  یتقاتلون  القادة  )دارفور  وبقى  إلیهم(  بضاعتهم  ردت 
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المشكلة جذور  من  استنسخوا  وقد  الخرطوم  غفران(  )فى  صكوك 
توزع على التابعین وكل یحمل نسخته فى جیبه یبرزھا عند اللزوم  
وعندما تخلف آخرون عن االتفاق اصبحوا یبحثون عن عدوا جدید  

العنصر  أنصار  فتحرك  الشمال  فامتطوا  فى  الكراھیة  ودعاة  یة 
 . صهوة جواد الوھم بحثاً عن العدو السراب 

تتجمع   الدول  فى  الداخلیة  الصراعات  تاریخ  فى  مرة  وألول 
السالم   لتحقیق  الدولة  عاصمة  فى  باسلحتها  المتمردة  الجماعات 
وتترك مناطق النزاع فى قتال بعضها البعض تحترق بنیران جذور  

مشكلة   أصبحت  التى  الثورة  المشكلة  مسیرة  عطلت  حیث  الجمیع 
المركز   فى  واألمان  األمن  توفیر  فى  الثوار  قوى  واستنزفت 

إن    واالطراف رغم وجود كمیات من األسلحة تهزم جیوش القارة
الهام والصحیح والذى یستوجب التوضیح أن اى حرب فى اى بقعة  
ھناك   تكون  ال  وقد  ضحایاھا  أول  دارفور  ستكون  السودان  من 

اتل أھلها حول من یحكمها ناھیك عن من تحكمه؟! ولن  دارفور یتق 
یكون ھناك سودان نتنازع فیه فالدول الخارجیة الطامعة فى ثرواته  
ساعة   تنتظر  دویالته  لتقسیم  والمخططة  بحماقاته  والمتربصة 
حال   إلى  حال  من  هللا  یغیر  وانتباھتها  عین  غمضة  وفى  الصفر 

ة فى بیت العزاء الكبیر وال  وتختلط النائحة الثكلى بالنائحة المأجور
 خیر فینا إن لم نقلها. 

فاصبر وما صبرك إال باهلل فال تحزن  )وخیر القول قوله تعالى  
 ( علیهم وال تك فى ضیق مما یمكرون

الماكرین)   وقال خیر  وهللا  هللا  ویمكر  هللا    (ویمكرون  صدق 
 . العظیم 
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 عفة اللسان وطهارة اليد ونقاء الضمير
 

األخوة الزمالء والزمیالت أنا لست واعظا وال فقیها ولست اكثركم  
علما وال اقواكم إیمانا ولكنني اكبركم سنا...إن ما یجري في العالم  
في   كان  ومن  وضاللة  ومحنة  فتنة  خاصة  األوسط  والشرق  عامة 
ضاللة مد له الرحمن مدا... فانقلب األخ على أخیه والصدیق على  

التي حرمها  صدیقه والجار على جا الضالة  الفئة  بامثال ھذه  ره... 
والعقل   باهلل  والعیاذ  الضمیر  ونقاء  الید  وطهارة  اللسان  عفة  هللا 
یستوجب أن نحمد هللا على أن عافانا مما ابتالھم به ال أن نغرق في  
لجة الیم الخبیث فینداح دوائر في لجة الماء یلقى فیه بالحجر. واَیة  

كذب   حدث  إذا  ثالث  خان..  المنافق  اؤتمن  وإذا  فجر  خاصم  وإذا 
المعدي   كالجربالمرض  وھي  الخبائث  ھذه  كل  في  زادوا  وھؤالء 
األرض   في  المفسدون  وھؤالء  المجتمعات..  قلب  في  تفشي  الذي 
تسوقهم غشاوة في أبصارھم.. وھم ال یعقلون فلنتق هللا في أوطاننا  

 لتدمیر  ورأس الحكمة مخافة هللا الذي خلق اإلنسان لتعمیر الحیاة ال 
ھؤالء   بفعل  األربعة  العالم  أركان  في  اآلن  یحدث  ما  وھذا  الكون 
الذي   األمان  عن  یبحثون  الذین  اآلخرین  كل  وعند  وعندھم  عندنا 
افتقدوه في نومهم وصحوھم وقوتهم ومعاشهم وال حول وال قوة اال  

 . باهلل
 قوموا إلى مؤتمركم یرحمكم هللا 

الستینی في  إیمان..  الغالیه  ابنتى  غیر  یا  ھنالك  یكن  لم  ات 
واخرین   العالم  بقاع  كل  في  للتحریر  یناضلون  شرفاء  مواطنین 
مثلما   الدین  باسم  المناضلین  صورة  یشوھون  الداخل  في  عمالء 
یفعلون الیوم باسم اإلرھاب ویشهد هللا لم یكن ألي مخلوق شك في  
تحمل   العالم  جدران  كل  فكانت  وتعالى  سبحانه  الخالق 

االستع)شعارات  وكانت  یسقط  والرجعیة(  العالمیة  والصهیونیة  مار 
لهما   عالقة  وال  واالشتراكیة..  الرأسمالیة  بین  الباردة  الحرب 
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)تسقط   المضاد  الشعار  وكان  الناس..  به  یفرق  بما  اال  )بالدین( 
أشبه   ھذه  وكانت  واإللحاد(  العالمیة  والشییوعیة  االشتراكیة 

)طالبان  یطاردھو  بشعارات  والتي  وداعش(  ولم  القاعدة  الجمیع  ا 
االتحاد   سقط  أن  بعد  تعریفا  لها  تجد  أن  المتحدة  األمم  تستطع 
الدب  وتململ  افغانستان..  في  )االسالمویین(  بجنود  السوفیتي 
الروسي الجریح عندما بدأ الزحف على العراق والشام.. وأصبحت  
الخ(   والبعثیة  والناصریة  والعلمانیة  واإللحاد  )الشیوعیة  وصمة 

بقای من  وتقسیم  مقاربة  والشعوب  األوطان  على  المؤامرة  أنصار  ا 
نفسها   أمریكا  تخلت  ولكن  فقط  ذلك  لیس  المفتت..  وتفتیت  المقّسم 
)العلمانیة(   عن  تدافع  لكنها  واإللحاد  الشیوعیة  محاربة  عن 

به  )وتحارب  أحرقت  الذي  جهنم  حطب  كانوا  الذین  االسالمویین( 
بها  ..االشتراكیة حاربت  التي  االیدلوجیة  الذین    ونفس  والجنود 

أصبح   الذي  االرھاب  بهم  تحارب  السوفیتي  االتحاد  بهم  ھزمت 
شؤون   خلقه  في  وهلل  واألمریكان..  الروس  بین  المشترك   العدو 

الكلمات لم تعد ھي الكلمات واألشیاء لم تعد   ..ولیت قومي یعلمون
ھي األشیاء.. .وفاطمة ومثیالتهامن النساء والرجال ھم نفس النساء  

بحبل هللا  والرجال   معتصمین  وكانوا  ملحدین  كفارا وال  یكونوا  لم 
تتجدد   إسالما  ابتدعت  التي  اإلنقاذ  عهد  في  اال  یتفرقوا  ولم  جمیعا 
الحقیقي   اإلسالم  وبقي  السلطة  في  للبقاء  الحاجة  حسب  نسخته 

 المالذي أصبح غریباً في دیاره وطوبى للغرباء 
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 شهادة للتاريخ من أجل عيون الحقيقة 
 

االستقالل   بعد  األولى  وطنیة  أغاني  فقط  حسین  عثمان  غني  لقد 
للشاعر   الدم(  )عرس  نشید  أكتوبر  بعد  الطیبة(..والثاني  )أرضنا 
مایو   لثورة  نشاط  أي  في  یشارك  أو  یتعاون  ولم  بازرعه  حسین 
الحاج   عمر  الثقافة  وزیر  الصدیق  المرحوم  بي  اتصل  حتى  تماما 

في   حسین  عثمان  مفاتحة  طالبا  مع  موسى  المفتعلة  الفجوة  قطع 
المسالم اصآل مع  .  أجهزة اإلعالم أما بعد اإلنقاذ فقد اصطدم وھو 

فاكرك(   )قلبي  أغنیة  وقف  في  مصطفى  الطیب  اإلعالم  مدیر 
دار   یدخل  لن  أن  )بالطالق(  حلف  وعندھا  دولیب..  السر  للشاعر 
سر   وھذا  الحزین؛.  رحیله  حتى  یفعل  ولم  والتلفزیون  اإلذاعة 

له   التي  دعواتي  الكثیرة  واألغاني  لإلمارات  المتعددة  بالزبارات 
في   رسمیا  تسجل  لم  ولذلك  خارجیة  ومناسبات  حفالت  في  غناھا 
وسائل اإلعالم الرسمیة.. وھذا غیض من فیض في كتابي )قصتي  

 . مع عثمان حسین( إذا أمد هللا في األیام ولك الود الذى تعلمین
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وال ينصر األصدقاء ولكنه يقتل   ...العداء ال يهزم األعداء 
 الجميع 

 
 

وألن أكبر مصادر العداء من )السیاسة( ذات العیار الثقیل والمیزان  
في   جذوره  العداء  وألن  الرشید  د.  وصفه  الذي  المضطرب 

محمد حسن... آثرت بعد تردد   .)الشیفونیة( التى أبدع في تحلیلها د 
العمر   زاد  ولوال  التعقیب...  ھذا  أكتب  أن  التجربة  كثیر  ورصید 

وقوة اإلیمان لدخلت في حالة إحباط منذ سنوات تجاه )تقسم المقّسم  
الترصد   مع  خاصة  واإلسالمي  عامة  العالم  في  المفتّت(  وتفتیت 
وسبق اإلصرار وأغلب دعاته مدركون وأكثر والته یعلمون. وقد  

الغربة نثرا وشعرا(  )  كتبت ھذا منذ أكثر من عشرة أعوام في كتاب 
شبه( داعیة  )أن یتحقق من درجة اإلحباط وھذا ما حولّني   لمن أراد 

الطریق   ھذا  خارج  خطوة  أي  ألن  والمودة..  والتآلف  للتعارف 
الدول   بین  اآلن  نشهدھا  التي  التهلكة  من  المزید  إلى  تقودنا 
وتشّظت   الشعوب  وتشرزمت  األدیان  تفتّتت  وكیف  والشعوب.. 

السیاسة( وما  )د حوللقد أعجبني مقال الرشی ..الدول قبائل واعراق 
كان لیكتب مثله ھذا لوال كانت صرخة استغاثة بعد أن طفح الكیل..  
العقل وسلطة الضمیر   وشّدتني مقالة ود فرج وھي تعكس سلطان 
الكراھیة   أمواج  یحمل  الذي  البحر  في  كالنقش  كانت  وإن  حتى 
عابرة القارات.. ولسان حال الكثیرین الذین لّوحتهم شمس المعاناة  

 : یر الفتنة یقولفي ھج 
 فلما رأيت الجهل في الناس فاشيا
 تجاهلت حتى قيل اني جاهل 

المأثورة   المقاالت  ھذه  اتخذت  كذلك  نكون  أن  علینا  عّز  ولما 
مدخال ألقول ماذا جنینا من ھذا العداء في الدین والوطن والقبیلة..  
األخرى   الشعوب  مع  العداوة  بها  نتصیّد  سنّارة  الدین  من  جعلنا 
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في   خنجرا  العنصریة  ومن  الوطن  أشالء  به  نمّزق  قط  ومخلبا 
لتمزیق النسیج االجتماعى حتى وصل  خاصرته ومن القبلیة معوال  

األسرة   داخل  اآلن  ألسنته  وتمتد  الواحد  الوطن  داخل  الحریق 
الواحدة بنسف شرع المودة والرحمة وقطع الرحم وطاعة الوالدین  

ماذا تبقى لنا أن نتفاخر به بین األمم التي نتطاول    .. ثم ماذا بعد؟ 
ا نتغني بها في  علیها ونحن نتعّري أمامهم من كل الفضائل التي كن

أنفسنا  والحاضر..وننسى  تنظرون..   .الماضي  أفال  أنفسكم  وفي 
من   تهدي  ال  انك  واعلم  هللا  بتقوى  اوال  نفسي  وأوصى  ھذا  اقول 

 تحب ولكن هللا یهدى من یشاء وھو أعلم بالمهتدین. 
صح لسانك وال فض فوك األستاذة الراقیة أسماء مالك في قول  

 ان العطبراوي الحقیقة المره كما یقول الفن
 

 في األسى ضاعت سنيني 
 فإذا مت اذكريني 

 
وقبل موت ھذا الجیل من أمثالك الكثیرین الذین یحترقون في  
نار األسى على ما وصلنا إلیه بأقدامنا ولم یقدنا إلیه أحد.. دعونا  

 ..ننكفئ على الداخل نداوي جراحاتنا التي طال نزیفها
وأنا في طریقي إلى الخرطوم صادفني مستثمر إماراتي ینوي  
الدخول من ھذا الباب وھو صدیق قدیم ورجل أعمال ناجح وقال  
لي یا دكتور الزین في زیاراتي للسودان اقول لو قفل السودانیون  
باب البیت على أنفسهم ونظروا إلى امكانیاتهم في األراضي  

الغزیرة والثروة الحیوانیة   الشاسعة واألنهار المتعددة واألمطار
والسمكیة الخرافیة والمعادن البترول والذھب والمحاصیل الصمغ  
والسمسم وما خفي أعظم وتجاھلوا وھم الحصار االقتصادي  

والمعونات الخارجیة وأوھام البنك الدولي وعادوا سیرتهم األولى  
سوف تتوقف ھذه الحروب المفتعلة واألزمات االقتصادیه  
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نهم ما حوصروا ولكن ھم حاصروا أنفسهم... وفقدوا  ویكتشفوو ا
 . الثقة بالنفس رغم توصیات ھیئة األمم المتحدة قبل عقود 

 
 إن السودان سلة غذاء العالم 
 فما لكم كیف تحكمون 

 رحم هللا من أھداني عیوبي فاستغفره لذنوبي 
 . ولیت قومي یعلمون 
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 حكومية  مؤسسه أخرى على  اعتداءحادثة 
 

تصیبني   ان  كادت  الحادثة  ھذه  ان    فیثقتیفيمقتل    في یشهد هللا 
بالوطن  معه  وافتخر  له  واغنى  به  اتغنى  الذى  الشعب   ھذا 

عام    وعزائي  فارقته  الذى  الشعب  بنى    1974ان    لي والذى 
یدمرھا   الذى  الشعب  ھذا  یكون  أن  یمكن  ال  تطوعا  المستشفى 
او   یبنى خرج  كان  والذى  مولود  والخارج  مفقود  فالداخل  عنوة... 

وتمكن  دخل  یهدم  بدأ  والذى  الدولة    وقناعتي   رحل  تقوم  إن  اآلن 
إحصاء   ھو    سكانيبعمل  من  جذوره    السودانيلتعرف  الذى  ومن 

تسلل    في ضاربة   الذى  ومن  التربة  والجوار  عمق  الخارج  من 
الحداثة والحوار ویحسن    فيواستعصى علیه أن یستوعب األصالة  

من    شيءاألصیل ولم یتبق فیه    السوداني الخیار فى استحقاق لقب  
 ولیت قومي یعلمون.  األصالة 
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  ليس كل اللصوص داخل السجون وليس كل المجانين
 اخل المصحات د

 
 اللهم أنعم علینا باألمن واألمان والهمنا تجربة 

Mother India 
 في

Mother Sudan 
الدیمقراطیة   تمارس  الشعوب    في عندما  معدن  تكتشف  ما  بلد 

أن   اللصوص یمكن أن یفلتوا من العدالة تحت    أكبر وتكتشف فعالً 
حریة   وجیوش    الرأي مسمیات  العدالة  تحقیق  وضرورة  وأخواتها 

الدعوى   فيوربما التقادم    ...والتمییز والنقض   واالستئنافالمحامین  
اللص   الجریمة    سيء ولكن  ارتكاب  بعد  السجن  یدخل  قد  الحظ 

أما   الحریة  ھذه  لممارسة  خروجه  القضیة  وتبقى  بالد    فيمباشرة 
اللص    التيكالصین   یعدم  فقد  الدیمقراطیة  تمارس  والمجنون  ال 

أصبحت   ولذلك  هللا  على  وأجره  نعمة  للسجن  الوصول  ویصبح 
بالقلیل   والمجانین واكتفت  اللصوص    الكافي الصین شبه خالیة من 

والمصحات   السجون  المجتمع    فيمن  مع  للنزاع    الدولي تضلیل 
الحكم   یتمنى  أحد  ال  یطمع    العقائدیالدیكتاتوریفیالصیني ولكن  ولكن 

الحریة    الذياألمن واألمان    في به مع  بها؟! ولم    التي یتمتع  نتمتع 
بنا  مقارنة  الموارد  وحجم  السكان  عدد  المجانین؟؟!    نذكر  عن  أما 

فحدث وال حرج... فقد أصبح )الجن( وصمة اجتماعیة وكلمة حق  
براءة   عن  له  نبحث  الذى  القاتل  على  نثبتها  باطل..  بها  یراد 

ال  وقد  االدانة  له  نرید  الذى  المریض  عن    براي یحظى    ونسقطها 
التعبیر  رغم حریة  یدخلون  .  خبیر  ال  الذین  المجرمین  اعداد  فكثر 

یفعلون وكثر عدد   ما  یفعلون  یدعون    المجانین السجون وھم  الذین 
النبوة وھم یفتون ویكفرون وال یصلون المصحات وال یمثلون امام  

مظلة حریة   تحت  ندعو    الرأيالمحاكم  ال  الذى  الحد  حتى وصلنا 
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إسقاط  إلى  وإنما    فیه  بالدیمقراطیة  عمالً  السلمیة  بالطرق  الحكومة 
القوت   من  وفرة  اكثر  أصبح  الذى  السالح  لم    الضروريبقوة  إن 

یضع    في یكن   الذي  بالبعض  األمر  ووصل  للحرب  یدعو  الذى  ید 
للحرب   الطریق  ودارفور    التيخریطة  الشمال  بین  اشعالها  ینوى 

الم والتخطیط  الممل  وبالتفصیل  والشرق  المعیب  وكردفان  هین 
الشحن   من  القدر  ھذا  إلى  تحتاج  ال  لشرائح  النار    إلطالقوالمذل 

من السودانیین    أمثالي إذا كان    ...على بعضها البعض من األبریاء 
المرض ال یطمع   الثمانین وفى فراش  تجاوز  العمر    في وقد  طول 

الضیاع للسودان  یتمنى  ال  عاقل  و  ولكن  ال  ان  السودان    فيیؤمن 
لن یكون ھناك سودان یشغلنا التفكیر فیه بعد    نهألحرب    فيیفكر  

من   بیننا  یجرى  وما  حولنا  یدور  ما  نرى  ان  ویكفى  الحرب 
الذین   المصحات  خارج  والمجانین  السجون  خارج  اللصوص 

 Motherاقول انظروا إلى الهند    یحلمون بسودان ما بعد الحرب 
India 

واالعراق   والدیانات  الطبیعیة  والموارد  السكان  عدد  كم  قاره  شبه 
أعظم   وعندھم  القمر  وصلوا  حتى  والعلمیة  العملیة  والكفاءات 

ید    في الدیمقراطیات   لها  تمتد  لم  متقدمة  دولة  ھنالك  ولیس  العالم 
الرئیس   ینطبق علینا قول  الشدید  بالعمران ونحن مع األسف  الهند 

)األفارق ترمب  المذھلة  المدحور  ثرواتهم  رغم  القردة  مثل  ة 
موز   ربطة  على  ویموتون(   فيیتحاربون  الشجرة   اعلى 

بالهند ونملك اكثر مما تملك اال الحقد على بعضنا   فلماذا ال نقتدي 
 ألھلینا. والكراھیة  

اللهم ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت  
العظیم هللا  صدق  إلى   الوھاب  هللا   قوموا  یرحمكم   ثورتكم 

 و حافظوا على وطنكم الجریح المتنازع علیه 
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 وطني لك هللا يا  
اعليه المفتريالديمقراطية   

 
)نحبو(   )  في دعونا  االنتقالیة حتى  اقدامنا  نمشيالمرحلة  ( على 

العرجاء   ال  السلیمة  الدیمقراطیة  على عصا    التينحو  تتوكأ  ظلت 
والقبلیة ووو والجهویة  والحزبیة  وقوع  ....والطائفیة  أزمة    أيعند 

یقفز العسكر على الحكم اما )بدعوة( من ھذه الدیمقراطیة العرجاء  
سلیمة   تكن  لم  الدیمقراطیة  وألن  علیها  االنقالب  )دعوى(  او 
ولیس   علیها  االنقالب  سیناریوھات  تتكرر  ومؤسسیة  وناضجة 

)لقد تعودت على االنقالبات  نمیريقاله الرئیس الراحل    أصدق مما
علیها(والمحزن   االنقالب  على  الدیمقراطیة  أ وتعودت  قادة  نفس  ن 

انقالب ینادون باالنتخابات كل مرة   فترة ال    فيالعرجاء عقب كل 
وكأنهم انتقالیة  سنوات  ثالث  من    الثاني للشوط    یتهیأوون  تتجاوز 

حرة وال أحزاب برامج وال إحصاء  نفس المباراة وال توجد نقابات  
استقرار    سكاني  وال  شفافة  دولیة  مراقبة  وال    سیاسي دقیق 

العیش    واقتصادي  له  ویوفر  االعتقال  خوف  من  الناخب  یحرر 
الكریم الذى یحمیه من ذل السؤال واالتجار بصوته رغبة او رھبة  
عن   الحدیث  یستحیل  الموضوعیة  الظروف  ھذه  غیاب  وفى 

تتكرر نفس االحزاب وربما نفس    الشفافةاالنتخابات   لذلك  النزیهة 
بدون   القصیرة    أي الوجوه  االنتقالیة  الفترة  وتكون    ھي برامج 

ھذه   بعض  تتآمر  وقد  والمدنیة  العسكریة  بین  العظم  كسر  معركة 
الشق   ضد  العسكر  مع  المدنیة  تدخل    المدني االحزاب  لكى  اآلخر 

)بالصنادیق( وتتفرغ  التياالنتخابات  أنظار    تمتلئ  عن  بعیداً 
مظاھرات تأیید تسد عین الشمس وتخفى    ففي تخرج    التي الجماھیر  

اآلن..   یجرى  ما  ھذا  ألیس  حین  فيالحقیقة..  الالمعقول(  )مسرح 
تضیق شوارع العاصمة بالقوات المدججة بالسالح وفى نفس الوقت  
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وتشتعل   القوات ً؟!  ھذه  تحرس  فمن  واألمان  األمن  العاصمة  تفتقد 
الد بالحرائق والنیران وتطلب قوات حفظ األمن واألمان  أطراف الب

تغرق   الحدود  من  ومدنیة  عسكریة  مركبات  تتقاطر  وقت  وفى 
زال ھناك من یحشد القوات ویطلق    وماشوارع البالد وتسد الطرق 

الصفریة   القیمة  ذات  الحرب  طبول  ویدق  الحدود    في الدعوات 
غارقون   الغذائی  في ونحن  المواد  تهریب  حرب  والبترولیة  وحل  ة 

المفتعلة   المصنوعة  المجاعة(  )فزاعة  وھذه  الحدود    التي عبر 
بعمل    والمطالبةوجه الحكومة االنتقالیة    فيترفعها الثورة المضادة  

 اعوج؟ االنتخابات؟ ھل یستقیم الظل والعود 
انتقالیة    ھي ھذه   على  تعود  الذى  للشعب  واالحباط  القلق  حقیقة 
عقبت  أالمرةناسیاً أنها في ھذه   ماضي السنوات الموروثة من    ة الثالث

وفوق   والحجر  للبشر  شامل  وتدمیر  دامس  ظالم  من  عاماً  ثالثین 
ان یكون الحكم المنقلب علیه ما    في ھذا وذاك ورث غیر الموروث  

دكة االحتیاط للعب مرة ثانیة وأھم من كل ذلك أن    في زال جالساً  
ینعم   في   90إلى    80 لم  یقولون  كما  الشعب  من  حتى    المائة 

قبل    بإخفاقات  اإلنقاذ  انقالب  قبل  األخیرة  العرجاء  الدیمقراطیة 
عقله عقیدة دیمومة اإلنقاذ    في ثالثین عاماً وقد اختزن )ھذا الجیل(  

ممارسة حیاتیة    وھي ولم یستوعب بعد معنى ممارسة الدیمقراطیة.  
قراءة   او  ریاضیة  نزھة  فقط  ولیست  الثمن  باھظة  فال  فیكتاب یومیة 

  فلقد   فترة االنتقالیة المتأنیة من أجل الدیمقراطیة العرجاءتتعجلوا ال
 وكفى.   تعبنا وھرمنا من التجارب الفاشلة
 قوموا إلى ثورتكم یرحمكم هللا
 وإن ینصركم هللا فال غالب 
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 حت حاضنة الثورة ت
 

إن قحت شیئنا ام أبینا ھي قدرنا فال نتعامل معها كاالبن العاق  
تجاوزت حد التوبة فال شيء یهم وھذا أخطر  الذى یشعر ان ذنوبه  

المرحلة الن ھناك   الهدام ھو واجب  النقد  البناء ال  النقد  ان  موقف 
من الفؤوس المتربصة ما یكفى لقطع غابة وأنا شخصیاً ال أعرف  
من تبقى من قحت ولست راضیاً عنها ولكن على االقل ھي رمز  

مة ویرھب أعداء  للثورة وااللتفاف حولها یقوى شوكة لجان المقاو
یوجه   ان  ینبغي  النقد  العامة  األموال  واسترداد  التمكین  إزالة  لجنة 
السیادة ألنه راس   المكون العسكري ال )المدني( في مجلس  بكثافة 
المكون   تقویة  یعنى  بالضرورة  واضعافه  المضادة  للثورة  الرمح 
المدني وقحت وبالتالي رفع الروح المعنویة للجان المقاومة ولجنة  

سننتصر  . والة التمكین... األسلحة الفتاكة التي تبقت في ید الثورة إز
 بإذن هللا... 
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 يا أهل السودان 
 

كفوا عن   العظیم  ألزیدنكم( صدق هللا  )ولئن شكرتم  تعالى  قال 
ھذا الدوران في الحلقة المفرغة من ثورة شعبیة ثم حكومة انتقالیة  
ثم دكتاتوریة عسكریة وھكذا دوالیك في ھذه الدورة الجهنمیة.. لقد  
كل   في  والماء  والكهرباء  والبنزین  الخبز  شح  على  تعودنا 

مات  وما  السابقة  بالقتل    الحكومات  مات  ولكنه  الجوع  من  الشعب 
مع   الحریة  من  القدر  بهذا  ننعم  واآلن  السجون...  في  والتعذیب 
أخطر أعداء الحریة التي نتعلمها كخطوات الطفل یقع ویقوم حتى  
تحقق   الذى  بالسالم  وننعم  لینطلق  تجربته  وتنضج  عوده  یقوى 
وحب  االجرام  ادمنوا  الذین  بعض  زال  وما  ولكن  النظام    بسقوط 
الوقت اإلضافیفي مباراة السالم   یبحثون عن ھدف ذھبیفي  االنتقام 

و  الشركاء  األخوة  مع  وأحتى  األمس  ویقدمون  أعداء  الیوم  صدقاء 
فواتیر غیر قابلة السداد من دولة لیس لها رصید.... واعداء الثورة  

سافیر ویشحنون الجماھیر حتى تدخل  یفبركون األساطیر في نار األ
ة القادة الجدد الذین یتعلمون أصول وقواعد لعبة  الملعب وتفسد لعب

الدیمقراطیة... وعرفنا طریق العدالة وإن كانت عرجاء تمشى على  
مجلس   وال  دستوریة  محكمة  وال  تشریعي  مجلس  بال  واحدة  ساق 
أعلى للنیابة ویستمر مسلسل تغییر طاقم كابینة قیادة طائرة الهبوط  

التج خطة  تصل  حتى  للوقت  كسباً  والترقیع  الناعم  والترویع  ویع 
فالصبر   القاسي  الدرس  الشعب  تعلم  فقد  لالنقالب..  الصفر  ساعة 
ویجبر   الكسر  یعالج  حتى  الشباب  استرده  قد  لعقود  فقدناه  الذى 

الصحیح  اال  السفر وال یصح  وإن طال  أن  .  الضرر  یعلمون  لیتهم 
ولجنة   المقاومة  لجان  في  *فالثوار  للجمیع  األخیرة  الفرصة  ھذه 

الثورة*  إزالة   علیهما  تمشى  الصلب  الحدید  من  عكازتان  التمكین 
بالبالد في   فلن تسقط من االعیاء ولن تنكسر لالستقواء ولن تدخل 
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التي لن یبقى بعدھا وطن نختلف فیه   القیمة الصفریة  الحرب ذات 
 او نتنازع علیه والعیاذ باهلل  

 فالكل يحفر مقبرة للكل 
 غادر والكل يخشى أن يكون رفيقه في الحرب 

 والكل يخشى أن يكون رهانه في الحرب خاسر 
 *والكل لن يرضى بتسليم البالد لحكم *آخر
 والكل أعمى في بصيرته ضعيف غير قادر 
 غير من اعطاه ربى نعمةً جبر الخواطر 

 جعل السالم كأول الخطوات في كل المعابر  
 والحرب أكبر مأزق سيقودهم نحو المقابر 

صبرك إال باهلل وال تحزن علیهم والتك  واصبر وما  )   قال تعالى 
یمكرون(  مما  ضیق  العظیم  في  هللا  االنتقالیة  .  صدق  فالحكومة 

السابقة  .  فاشلة الوطنیة  والحكومات  فاشلة  البائدة  اإلنقاذ  وحكومة 
الناجحین   نقذف  ونحن  النجاح...؟  یأتینا  أین  من  إذن  فاشلة؟ 

فسدوا.. وكل  بالحجارة حتى یسقطوا ونرفع الفاشلین بجدارة حتى ی
الكوادر   ونأتیبأبنائنا  آخر  كوكب  من  ولیس  جلدتنا  أبناء  ھؤالء 
إنهم   ونقول  یفشلوا  حتى  النجاح  على  نساعدھم  وال  التكنوقراط 
عمالء   أنهم  أو  البالد  إدارة  یفهمون  ال  جهالء  الخارج  من  جاءوا 
الوطن   سرقة  رزیلة  یعرفون  ال  شرفاء  إنهم  نقول  وال  لألجانب 

األمانة..  )وكما    وخیانة  یحكموننا  بقوم  نأتي  أین  من  ندري  وال 
علیكم؟!  یولّى  دستوري    تكونوا  مؤتمر  عقد  نرید  عام  ستین  وبعد 

.  جامع حول )كیف یحكم السودان ولیس حول من یحكم السودان( 
)حول   السؤال  ان  إلى  تشیر  الراھن  الوضع  في  القرائن  كل  ولكن 

الظن وبعض  ظني  یكذب  أن  واتمنى  السودان؟!(  یحكم  إثم..    من 
فأنا   ولكم  لي  واستغفر هللا  ھذا  قولي  اقول  تحكمون؟  كیف  ومالكم 
لست واعظاً وال معتماً وال ملتحیاً وال متحزباً وال متزمتاً وال مدعیاً  

وال    ولكنني  الحكمة، الثمانین  تجاوزت  العمر  في  متقدم  سوداني 
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وا  حتى یغیُّر  هللا ال یغیُّر ما بقوم    )إن  ابرئ نفسي، ولكن قال تعالى
 صدق هللا العظیم  بأنفسهم( ما 

ھكذا؟ نحن  اإلحباط   فلماذا  وینسجون  الیأس    و)الكل   یغزلون 
مقبرة   یتربص    لآلخر( یحفر  وكلهم  بالعسكر  یتربصون  فالعسكر 

والشعب   للعسكر  یكید  وكلهم  للمدنیین  یكیدون  والمدنیون  بالمدنیین 
إسقاط   یرید  من  بین  منقسمة  فالمعارضة  الجمیع.  عن  راض  غیر 

كومة ولو على جثة الوطن ومن یرید اسقاطها لیحل مكانها ومن  الح
الفتنة   نار  بإشعال  یجاھر  من  وبین  لإلصالح،  علیها  الضغط  یرید 
تمامه   یوماً  البنیان  یبلغ  ومتى  الحریق،  إطفاء  في  یجاھد  وبین من 

 إذا كنت تبنیه وغیرك یهدم. 
والمكاتب  المباني  ویهدم  الحرائق  یشعل  الذى  المتاجر  و  إن 

نفس   من  باخرین  حزب  من  افراداً  لیستبدل  البترول  ومحطات 
الوطن لن یحدث التغییر وإنما یهدم التعمیر فالحكومة تذھب وتأتى  

بین ضعف  و  أخرى االستقالل  منذ  المسلسل  ویستمر  یبقى  التدمیر 
ینزلق على شفا حفرة   الدمار والوطن  العمار وقوة شیاطین  صناع 

سقوط ك بعد  االنهیار  یأتي  من  من  وكل  أخرى  ومجيء  ل حكومة 
رموزه   أحد  یكون  وقد  البائد  العهد  افسده  ما  إصالح  شعار  یرفع 
الملتحفین بعباءة جدیدة ووصلنا مرحلة أصبحت كل العهود متكررة  
قوم   حال  هللا  یصلح  فكیف  قائدة  متصیدة  الوجوه  وكل  بائدة 
یستنكفون اإلصالح ویجاھرون بالمعصیة ویفجرون في الخصومة  

العباد؟!.حت وترویع  البالد  تمزیق  إلى  ادت  لو   ى 
والمؤسف عندما تقول لنا شعوب العالم )یا شعب الملیون میل مربع  

العالم( الخیر وسلة غذاء  تتسولون   ..ویا سودان  المحافل    فيكیف 
بالشتائم   فوراً  ونرد  والعطش؟؟  والجوع  الفقر  من  الدولیة 

 المهاترات ورحم هللا أمرئ عرف قدر نفسه  و
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 الرجوع إلى الحق فضيلة
 

عن   الخلیجي  الكاتب  عن  المنقول  المقال  حول  للحدیث  متابعة 
 السودانیین  

خلیجیة   وعباءة  سودانیة  عقلیة  إخراج  من  فهو  ظني  صدق 
یكتب   فلماذا  االفتراض  صح  فإذا  السیناریو.  فى  شریك  وتوزیع 
علىالرثاء   تبعث  )خرقاء(  بطریقة  عام  شأنسودانى  فى  سودانى 

القروب  والغضب ح  نهارا وفى ھذا  فیه جهارا  كتبوا  الذین  تى من 
التى   العارمة  الثورة  حد  یصل  لم  وحوار  جدل  مثار  وكان  تحدیدا 
العقل والحكمة   جلبت شتى ضروب االنفعال وجرفت كل متاریس 
ونستشعر   الغیر  من  النقد  نقبل  ال  اننا  األسباب  بعض  من  ...اعتقد 

كا  بنى جلدتنا. حتى وإن  أشد    ن اإلھانة من غیر  القربى  ظلم ذوى 
المهند   مضاضة النفس من وقع الحسام    في زیتنا  )  على وزن  على 
لیس دفاعا عن مجهول ولكن الحق والصحیح فیما لن یغفره    . بیتنا( 

التاریخ ان كثیرا مما كتب واقع محزن ینبغي البحث فیه والتخلص  
االیمان   أضعف  أو  معیب  ألنه  منه  التهرب  أو  عنه  الدفاع  ال  منه 

اوصلنا إلى الدرك األسفل لألجیال التى ال یشغلها ماضینا بل    مشین 
المقوالت    یؤذیها  على  االتكاء  وحل  في  تمرغ  الذى  حاضرنا 

المغلوطة   بها ادمغتنا حتى أصیبت    التيالمأثورة والمفاھیم  حشونا 
قلة   تمارسه  الذى  المخ  غسیل  على  واستعصت  العقل  بكساح 
البالد  مستقبل  على  بالمؤامرة  ومتهمة  ومشبوھة  منبوذة   . أصبحت 

من   ھادئة  متفتحة  بعقالنیة  مكتوبا  مشابها  نقدا  قرأت  عمرلقد    د. 
وشفافیة ثقافیة متفردة    د. قدورة من    متأججةالشفیع وبروح وطنیة  

احمد من   من    د.  ساخرة  فكهة  وبلهجة  كمالابراھیم  حسن    د. 
من   متحمس  عمیق  عبد وانفتاح  وبصراحة    د.  عثمان  العزیز 

ولكن    بیتنا( في    و)زیتنا الشیخ.    عبد الغنىمتكررة منضبطة من د.  
طرف   دخول  تحولت    خارجيمجرد  القضیة  وابن    إلى)انا حول 
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خطایانا.  من  بعض  وھذا  الغریب(  على  إع  عمى  القول  ودون  ادة 
علینا أن نعترف أن تضخیم الذات یدفع إلى التغاضي عن الهفوات  
حسن   على  الحفاظ  سبیل  فى  الموبقات  تحلیل  إلى  ویحرض 

ریاء ونتعامل    فيالصالت. فهذاخطأ موروث ومكتسب نعاني منه  
كبریاء حتى وصلنا درجة من الخجل والحساسیة والحیاء    فيمعه  

االسترا قضایانا  تناول  عن  جیةتیفي  تماما  عاجزین  أصبحنا   ،
درجة   حتى  العظم  وكسر  األصابع  عض  دون  بعضنا  مواجهة 

باهلل.   فيالفجور   والعیاذ  اتحدث    الخصومة  الطب    في وانا  قروب 
سیاسیة    النفسي  ندوة  لقاء    في ولیس  أو  حزب  لكسب    شعبي دار 

ونهایتها   بدایتها  نحل  خلیة  داخل  ولكن  الجماھیر  نتاج    فيقلوب 
 . لناس بإذن هللاواحد فیه شفاء ل
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 الشعوب تصنع الصنم 
 

واالصنام تشعل الحروب والضحایا ھم    یقال الشعوب تصنع الصنم 
 الشعوب والشعوب تؤلف القلوب.. أو ھكذا ینبغي أن یكون قدرھا  
بناء   مقدمتها  وفى  االستقالل  فجر  األمریكیة  بالمعونة  سمعت  لقد 
الذي یمتد من بحري إلى مدني والذي وصل سوبا   المعونة  شارع 

الزمان   )شارع  یسمى  وأصبح من  قرن  نصف  بعد  الیوم   الموت( 
وفي   الستینیات  في  الكویتیة  المساعدة  أو  المعونة  بعینّي  ورأیت 

الغذاء الكویتي..  الدجاج  الكویت    مقدمتها  نبادل  والیوم  والدواء 
شخصیة   ألن  أو    موتورهالعداء  مغرورة  في    مأجورة أو  أخطأت 

فضیلة   من  أنفسنا  ونعّري  الحیاء  ثوب  نخلع  العظیم  الوطن  حق 
ونحُن   والیوم  السفهاء  مخاطبة  في  والتسامي  المقدرة  عند  العفو 

فتنة   نار  عبود..  نائمة)وجفوةمفتعلة(نضِرم  حكم  منذ  مصر  مع 
السعودیة  ونعقد   حلفا جدیدا مباركا مع قطر ونجّدد عهدا قدیما مع 

بالبغضاء    محتقنهي منطقة ملتهبة بالعداوة  فوحربا أخیرة مع الیمن  
التي   الثقاب  أعواد  من  المزید  إلى  تحتاج  وال  الحرائق  في  غارقة 
یحملها الكثیرون ویلقون بها في كل مستودعات الوقود المتناثرة في  

   فإلى أین نحن مقودون؟؟!!  أرجاء الوطن العربي
مما   نفسي  ابرئ  ال  فأنا  وللجمیع  لي  واستغفر هللا  ھذا  قولي  أقول 

لقد تجولت في أركان العالم األربعة وعشت  یدنس نفسي ویشهد هللا  
في منطقة الخلیج أربعین عاما وال أدري لماذا تكون الكویت الوطن  

الیوم  العربي بزیارته حتى  أتشرف  لم  الذي  ربما ألقول   ...الوحید 
اللهم ال تزغ قلوبنا بعد ان ھدیتنا وما كنا لنهتدي لوال أن ھدیتنا..  

ب األمارة  النفس  ھوى  من  فنفسد  واعصمنا  بالمن    صداقاتناالسوء 
 . وهلل عاقبة األمورى.  واألذ 
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 لحرية المطلقة مفسدة مطلقة ا
 

من    االسافیر عند بعضنا بنوع من الشماتة صفعة )الكف(  تناقلت 
لماذا؟   أدرى  وال  ماكرون  الدولة  لرئیس  الفرنسي   الشاب 

وجه الشعب   في وقد علق البعض مهلال بالحریة وكنت أراھا صفعة  
وأرى  الفرنسی الفرنسیة  والثورة  والحریة  بالحضارة  یتباھى  الذى 

لنا من    الثقافيفرحة ھؤالء تناقضا مع استنكارنا المألوف لالستالب  
الغرب وتخریب القیم الفاضلة لشبابنا وھكذا نحن مع األسف نهلل  

نح  الرذائللهذه   بالفضائل  وال  المجتمعات    التيتفى  ھذه  بها  تزخر 
أحد   الشباب  السودانیین  الصحفیین  احد  یقف  أن  قبل  ایام  تمر  ولم 

)السلطة   حسب أعضاء  أبینا...    الرابعة(  أم  شئنا  الدستور..  نص 
ذلك   وكان  اإلنسان  بحقوق  والتوعیة  بالحریة  التبشیر    في مهنة 

الصحفي   الدك  فيالمؤتمر  عقده  الذى  سونا  جبریل  وكالة  تور 
حول اإلجراءات االقتصادیة األخیرة مستنكرا    المالیة ابراھیم وزیر  

كاد یصعد فوق  و  المایك  فيومعارضا وھذا حقه لكنه ارغى وازید  
الذل وووو تسقط وسنسقطك وحكومة  لو كان قریباً  ..الطاولة ھاتفاً 

الحرة   الصحافة  قدر  لیس  وھذا  وجهه  على  لصفعه  الوزیر  من 
  البدوي  ادافع عن د. جبریل وقد سقط قبله دكتور  وأنا ال   المسؤولة 

ھبه   المستنقع    في ودكتورة  فیه    ولكنني نفس    عقالنیة اكبرت 
المعهودة(   نعم    التي و)ابتسامته  له:  قال  حین  المكتوم  غیظه  تخفى 
الحكومة   ھذه  وبعدھا   وتأتىتسقط  وتسقط  ویبقى   ...بعدھا  وبعدھا 

الحال ھو   الحال 
نحن   لماذا  أتساءل  والضرب وأنا  الشتائم  من  نشبع  ؟ألم    ھكذا 

تلقاھا االطباء وأفراد الجیش األبیض صباح مساء    التي )الكفوف(  و
كل مستشفیات السودان ولم تتحسن الخدمات الصحیة بل ازداد   في

اً... لماذا نصر على ھذا السلوك العدواني ونحتفى به  وءالوضع س
به   وتعثر  حماره  الواحد  ركب  إذا  اآلخرین؟  عند    في وسقط  حتى 
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ولكن   لماذا  نفسه  یسأل  ال  الحمار    یأخذ الطریق  ویضرب  عكازته 
الطریق العام یقوم وینفض    في تعثر شاب    علیه؟!وإذاوھو الراكب  
 . وكان هللا في عون البلد   !بلد(  ي)ملعون ابوك جلبابه قائالً: 

 
د.    أخي یهزم  مقولتي تتذكر  ،  مالسيالحبیب  ال  العداء    إن 

وتتذكر أنت وأنا    ..األعداء وال ینصر األصدقاء ولكنه یقتل الجمیع 
السودان زمنا طویالً كان السودان قبلة    في عمرك عشنا    في أمد هللا  

الدول   إلى    فيكل  نذھب  المجاورة  بالدول  االتصال  ونقطة  العالم 
بفنون    السوداني  القوميالمسرح   ونستمتع  الفرق    وأغانينستمع 

واال  المصریة  والصومالیة  الفنیة  مغنیة    واللبنانیة ثیوبیة  واالفریقیة 
ماكبا(وربما   )مریم  االسطورة  أفریقیا  او    في جنوب  الیوم  نفس 

ونفوسنا   والصینیة  الهندیة  للفرق  تتسع  وقلوبنا  الموسم  أو  الشهر 
ارض  زالت  وما  الیه  ذھبنا  او  إلینا  جاء  من  بكل  فرحا  تمتلئ 

فان ما    يراضأنها من  الملیون میل مربع بعد اقتطاع ما انفصل م 
حتى   البشر  من  المالیین  عشرات  إلى  یحتاج  سكان  من  فیها  تبقى 

بنیته   تطویر  البنك    التحتیةیستطیع  توصیات  فلماذا    الدوليحسب 
اإلمارة   النفس  وقد    بالسوءفيندفع  اآلخرین  عداوة  تصید  طریق 

ننادى  فینا  االقربین  أقرب  بین  الراتق  على  الخرق   اتسع 
 لك هللا یا سودان  

 تحن لمن   كل محنة  في 
 رحلوا وما زلت باقيا

 المهاجر كلما   االبن تحن إلى 
 تذكرت اسما أمطر الدمع هاميا 
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 الثورة تمشى على ساقين
 

المقاومة  لجان  انكسرت  .  األولى  فإذا  النظام  تفكیك  لجنة  والثانیة 
لیس   والسقوط  الثانیة سقطت  انكسرت  وإذا  األولى سارت عرجاء 
له قاع األخت العزیزة دكتورة عیشه واالخ الحمیم احمد ابراھیم لقد  
قرأت ھذا البیان فى اكثر من مكان ووصلنى من أكثر من صدیق  

مر من  اكثر  وقراته  الذئب(  اكلنى  )قصة  تعلیق  اقول مع  ولكن   ه 
مصیبة فتلك  صحیحا  البیان  كان  فالمصیبة    إذا  مفبركاً  كان  واذا 

القیم   أعظم  ابن  اإلمام  التى    رحم هللا  المسبوقه  غیر  الظروف  ففى 
تتكون من   اإلشاعة  فان سیكولوجیة  الشائعات  فیها  وتتحكم  نعیشها 
ثم   مقصود  تعتیم  ووجود  الحقیقة  من  شئ  وجود  اھمها  عناصر 

داف او  غرض  بكثرة وجود  متوفرة  وھذه  للفعل   عیة 
موجودة   الصریح  بالتهدید  مقترنة  المذكورة  األسماء  ان  والحقیقة 
وھذه   والمبصر  األعمى  على  یخفى  ال  والغرض  موجود  والتعتیم 
الثوریة   بهذه  ثورة  قیام  فى  المسبوقه  غیر  االستثنائیة  الظروف 

الدما  بالسكتة  دكتاتوریة غاشمة  أمامها سلطة  وتتهاوى  غیة  العفویة 
نهاراً   جهارا  تهذى  زالت  وما  انعاشها  یتم  ثم  المفاجأة  ھول  من 
بالفم   وتهدد  الشعارات  وترفع  المؤتمرات  وتعقد  للسلطة  بالعودة 
عالمنا   فى  الثورات  تاریخ  فى  مثیل  لها  یسبق  لم  بصورة  الملیان 
ال   التى  الحریة  على  حفاظاً  الصبر  حنظل  تلوك  وھى  المعاصر 

لثورة المضادة فى عالمنا المعاصر وإذا  یوجد لها مكان فى قاموس ا
في   نحن  ونثمنه  الحكومة  بضعف  ھى  تصنفه  الذى  الموقف  ھذا 

إذا شاھدنا ما یدور حول لجان المقاومة وما یحاك  و  رصید الحریة 
ویقال بال حرج وال استحیاء عن لجنة إزالة التمكین التى تخرج من  

الخارج مولود  كمین إلى كمین من فلول المنتفعین والداخل مفقود و
وإذا تعودنا على إسقاط المفبرك على كل ما ال یعقل فى مسرح كل  
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المجهول إلى  یقودنا  فقد  الحذر   الالمعقول  التشاؤم  یكون  قد    احیانا 
 وأقول خیر من التفاؤل المفرط  

 *احذروا التشاؤم الذى یقود إلى القنوط 
 . وهللا غالب   *ودعوا التفاؤل الذى یلقى فى التهلكة 
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 احذروا زرع اليأس وبث الرعب في قلب الثورة
 

 یقول الشاعر 
 كلما انبت الزمان قناة 

 ركب المرء فى القناة سنانا 
 ونقول: 

 كلما احرزت الثورة هدفا
 أشعل الكيزان فى الميدان نيرانا

ربما أصبحت الحریة المطلقة مفسدة مطلقة ربما بعد ثالثین سنة  
الحسى   الحرمان  مسح  وقد  السجین  یخرج  مظلمة  فى غرفة  سجن 
جغرافیا   یفقد  العلمیة  التجارب  فئران  مثل  شئ  كل  من  ذاكرته 
فى   وكأنه  األلوان  بعمى  ویصاب  البصر  وتتكلس  والمكان  الزمان 

ویتح العتمه  من  عینیه  یفرك  وبعد  عالم جدید  القید  من  اقدامه  سس 
فترة الصدمة والكمون ینطلق بال بصیرة فى كل االتجاھات صادما  
التى   الحریة  انها  یستبین  ویرى حتى  یسمع  ما  ال یصدق  مصادما 
دفع ثمنها وال بد أن یسترده بعد عودة الوعى من كل مذنب أو برئ  

حتى  ربما ھذا ما یفسر ھذا اإلفراط والتفریط فى استرداد ھذا الحق  
 ینطفئ الظمأ 

 كالعيس فى البيداء يقتلها الظمأ
 والماء فوق ظهورها محمول

الكبیر   الوطن  ھذا  فى  الحریة  كبت  الذى  السجان  ان  ولألسف 
استغل ھذا االنعتاق الغریزى فى توجیهه ضد شعارات الثورة فى  
والمؤتمرات   المطلبیة  والمذكرات  واالحتجاجات  المسیرات 

وا السجین  فتساوى  الشعارات  الصحفیه  نفس  سرق  الذى  لسجان 
لغمة   وتركه  فیه  فشل  الذى  )والسالم(  أنفاسها  كتم  التى  )الحریة( 
عنقها   كسر  التى  و)العدالة(  فیه  یساومون  الحروب  لتجار  سائقة 
مأزق   وھذا  بس(  )تسقط  شعار  اال  الجماعیة  المقابر  فى  ودفنها 
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النجاحات  اصطیاد  معركة  وبدأت  الثورة  فیه  دخلت  الذى    الحریة 
المقاومة   لجان  التى تشكو من  الزواحف  الفشل فى ملیونیة  بسنارة 
واسالك   الماء  بلفات  وتخریب  والوقود  الدقیق  تهریب  تقبض  التى 
األموال   واسترداد  التمكین  إزالة  لجنة  على  الهجوم  ثم  الكهرباء 
الباقى   بیع  تم  نصفه  قطع  الذى  الوطن  ان  كشفت  والتى  العامة 

ة داخلیة اشترت كل الخرطوم بالوثائق  لجهات اجنبیة وقیادات حزبی 
الخرطوم على   ناس  نحسد  )كنا  الساخرین  احد  قال  وباألرقام حتى 
باالیجار   ساكنین  انهم  فاكتشفنا  الفارھه  والفلل  الشاھقة  العمارات 
ما   ونحن  باعونا  یكون  ما  األقالیم  فى  التمكین  لجنة  یا  فالحقونا 

المعیبة   القوانین  المهینة فقام الشیخ  عارفین( ثم جاء ھدف إصالح 
یحلل   الخرطوم  فى  األخضر  الزحف  مسیرات  قاد  الذى  الهارب 
وجود نفس التعدیالت التى ورثتها )تركیا( وكان الثورة قد طرحتها  
فى مزاد علنى واخیرا الطامة الكبرى فى تعیین الوالة والتى كانت  
أكبر نقائص الفترة االنتقالیة فى ھیكلة الحكم الذى یحكم اخیرا فى  
)دستور الدولة( فخرجت المظاھرات ضد تعیین امراتین من ثمانیة  
المكثفة   المشاورات  بعد  انها  اعلم  وهللا  تقدیرى  وفى  والى  عشر 
والمعیار العام لالستنارة عامة والتزاما باحكام الوثیقة الدستوریة تم  
العهد   دیكوریة فى  التى شغلت عدة مناصب  المرأة  المرأة.  اختیار 

كالعباء والتسوق  البائد  للتسویق  الخارجیة  الرحالت  فى  تلبس  ة 
بما   الوعى  فاقدة  ھستیریة  حالة  وانتظمت  والتعدد  للتجدید  وداخلیا 
على   والمشى  الحرب  بشن  التهدید  حد  ووصلت  به  یبشرون  كانوا 
على   الحقد  على  ینطوى  الذى  العنف  طبیعة  یكشف  مما  الجثامین 

فى فضح الذین    الثورة وكانت ھذه القشة التى قصمت ظهر البعیر
رئیسة   تعین  دولة  اول  السودان  وأن  المرأة  حقوق  عن  یتحدثون 
محكمة دستوریة فى القرن الماضى اال یجدر به أن یعین فى األلفیة  
الذى   المخزى  االسم  ھذا  لوال  )محافظة(  او  )مدیریة(  مدیر  الثالثة 
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صنعوه ھم وسموه )والیة( افتئاتاً على والیة اإلسالم المفترى علیه  
 ختلط الحابل بالنابل؟! فا

رحم هللا اإلمام محمد عبده الذى قال )آفة اإلسالم فى والته وآفة  
وقتلنا   وسرقنا  وسجننا  وحكمنا  أمرنا  تولى  فإذا  دعاته(  في  الدین 
)النساء   نجرب  فدعونا  عام  ثالثین  مدى  على  الكذابون(  )الرجال 

نسمع    الصالحات( لمدة ثالث سنوات ولیس ذلك على هللا ببعید فلم
ان أمرأة سرقت او نهبت او قتلت او ھربت من الدولة وإن فعلت  
فإنه یقدح فى   الذین یهددون اآلن  فهذا وفى عرف )اخوان مهیرة( 
شرف والى أمرھا )الرجل( الذى یصون العرض ویحمى األرض  
فى   ھاربا  بعضهم  ومازال  ھذا  كل  الكذابون(  )الرجال  فعل  بینما 

الم یدبر  بالداخل  األرنب  او  جحر  المظاھرات  یحشد  او  ؤآمرات 
 .خارج الدولة یخطط لالنقالب 

الوالیة   إدارة  فى  المرأتین  نجاح  یفتح  ان  یخافون  الذین  وعلى 
فهذه   المرتقب  التشریعى  المجلس  عضویة  المرأة  الكتساح  الباب 

 ارادة هللا وعلى الباغي تدور الدوائر والعاقبة للمتقین 
 ال تیأسوا من رحمة هللا 

 
 ثوار یا  

الحیاة   عودة  االقطان  بورصة  إلى  الجزیرة  مشروع  عودة 
 للسودان

 وعودة الروح لالبدان إذا كان بالخبز وحده یحیا اإلنسان ...ومن 
 : اجل عیون السودان اقول
 إلى متى حوار الطرشان 

 اقول ھذا وهللا علیم بذات الصدور  
یجرى التخطیط لها من الثورة    التي ومن خالل الفوضى الخالقة  

اختاروا   للشعب  تقول  وتكاد  ھدى  غیر  ومن  وعى  دون  المضادة 
الحریة(  الخبز أو  واآلن وقد اخترتم حریتكم فالخبز معنا وال    )اما 



56 
 

ثمنا   ودفعنا  الحریة  اخترنا  لقد  الثوار  ویقول  یختار  ال  لمن  خیار 
ثمن    باھظا ولیس للحریة ثمن ولكن نستطیع أن نشترى الخبز بأى

حریتنا... ویستمر حوار الطرشان    في مهما طال الزمن ولن نفرط  
الوالة   واقالة  المناصب  وتدویر  وتغییر  الحكومة  وتبدیل  تعدیل  فى 
من   الخروج  عن  بحثاً  *العالم*  حمدوك  یحاور  وبینما  والوزراء 
عن   تبحث  العالم  ارجاء  كل  من  الوفود  وتتبارى  المظلم  النفق 

ألمشتركة   التعاون  جزی  في المصالح  آفاق  وتتفتح  المفقود  الكنز  رة 
االختناقات   المضادة    التيوتنفرج  الثورة  تدخل  الموت  وصلت حد 

بدماء    فيحالة ھلع یحاورون *أنفسهم*    في الممهورة  الحریة  ظل 
ضمیر   صحوة  بال  ودعوتها  القمقم  من  خروجها  لتعلن  ضحایاھم 

منه غی البالد  تحصد  لم  الذى  الجهاد  واعالن  النفیر  الفساد  لبعث  ر 
والبترول   والدوالر  والفضة  الذھب  یكنزون  الذین  وھم  والتدمیر 

واالموال   والمعوزین    التيوالدقیق  والفقراء  البسطاء  بها  تبتز 
لیخرجوا   الدین  بسطوة  ومفتونین  اإلیمان  بقوة  المثقل  وضمیرھم 

ذھاب    إلشعال أن  تماماً  یدركون  وھم  الحكومة  واسقاط  الحرائق 
یعنى س  المشتعلة  *الحكومة* ال  *الثورة*  تنطفئ وما    التيقوط  لن 

الشعب على خدمة    استأمنهمالجنراالت والوزراء والوالة اال جنود  
بعدھم جنود مستخلفون یواصلون    ویأتي الثورة ویذھبون مشكورین  

الحریة   وأولها  أھدافها  تحقق  حتى  الثورة  بها    التيمسیرة  یستمتع 
الدیمقراطیة   وأخرھا  الیوم  اإلنسان  ت   التياعداؤھا  كرامة   صون 

التمكین  تفكیك  ولجان  المقاومة  لجان  من  األمین   والحارس 
 . وبشر الصابرین

 قوموا إلى ثورتكم یرحمكم هللا
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 وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ، التحول الديمقراطي للبالد
 

الشعب   أبناء  لكل  مفتوحة  دعوة  حمدوك  الدكتور  قدم  أن  بعد 
الدیمقراطي،    في   السوداني االنتقال  السیاسي  المأزق  حل  مبادرة 

اجتماع مع الضباط لوحدة الصف    فيتقدم الرئیس البرھان ونائبه  
الدیمقراطي   بالتحول  والتعهد  الشائعات  وتلتقى  للبالد.ودحض 

الثالث   واحد    في الدعوات  ھم  وق  في ھدف  فیم  *إذن  واحد  ت 
للقاء حمدوك   المستمر  للتعاقب  یبدو  األقل ھذا ما  مختلفون؟* على 
البرھان   یوجه  للجمیع  حمدوك  یوجه  وبینما  البرھان  لقاء  ویعقبه 

المسلحة   للقوات  دمجها    التيخطابه  إلى  حمدوك  جیش    في یدعو 
  لألحزاب واحد موحد بعقیدة عسكریة واحدة ویمد طوق نجاة    قومي 

  المتمرسینوھم سقوط الحكومة وقدم دعوة مفتوحة لكل    فيالغارقة  
البیانات   بنفس  الحكومة  إسقاط  شعارات    في سمعناھا    التيخلف 

عبود   مازال    ونمیري حكومة  ألنه  البرھان  اقول  وال  والبشیر 
منذ    یتأرجح  المتكررة  البیانات  وكان  والمدنیة  العسكریة  بین 

یخاطب   الذى  حمدوك  فقط  تعنى    المدنیوالعسكریفي االستقالل 
خطیب  كل  قول  جهیزة  وقطعت  واحد   خطاب 

وتتحدث عن    التي والبیانات   لتعیق مسیرته  تصدر من وقت آلخر 
مخازنها   من  غیار  قطع  عن  لها  تبحث  المعطوبة  كالسیارة  الثورة 

اول منعطف   فيتتوقف بالسیارة   التيبالقطع المصنعة  وتأتىالقدیمة
الساقیة   تدور  تستبدل    في وھكذا  حتى  الحكومة  ثالث    في تدویر 

بحكم    جدید    عسكري سنوات 
الثورات   لدروس  واستیعاباً  السیناریو  ھذا  حول    المأسوف والتفافاً 

علیها قدم مبادرته األخیرة وسدرة منتهاھا الثوار من الشعب الذى  
فهم مصادر    وألنه یستبدل الحریة بالخبز ألنها ال تباع وتشترى    ال

البائد وظلماته    في البیانات واماكن طباعتها وألنه ولد   العهد  عقود 
وأخواته   أمه  مهمالً    في وألن  كماً  عادت  ما  حساب    فيالبیت 
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الشرائح   ھذه  فأصبحت  الثورة    الرسمي الناطق    ھي السیاسة  باسم 
الملتفة   الوثقى  ولجان    ي فوالعروة  المقاومة  لجان  من  خاصرتها 

ما   وكل  الفساد  ومحاربة  العامة  األموال  واسترداد  التمكین  تفكیك 
األرض اما الزبد فیذھب ھباء... فقد راھن الشعب    في ینفع الناس  

على حمدوك وراھن أصحاب البیانات على حلم الهبوط الناعم على  
التعهد   مجدداً  یؤكدان  وھاھما  وحمیدتى  البرھان  بالتحول  ید 

باالنقالب  یتم  ال  والذى  للبالد  فال  .  الدیمقراطي  هللا  ینصركم  وإن 
 . غالب لكم

 
  



59 
 

 عاش الشعب الفلسطيني شعباً يستحق الحياة 
 

 وكفوا عن تردید عاشت الحكومة.. وتسقط الحكومة 
 وكونوا من اھل العمار  

 وكفوا عن الخراب والدمار  
وعد هللا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فى  )  قال تعالى 

دینهم( لهم  ولیمكنن  قبلهم  من  الذین  استخلف  كما   األرض 
وشاھدوا ھذا الفلسطیني المهاجر للسودان كیف صنع العمار داخل  
كیف   للزراعة وضرب لكم مثالً  المالیین الصالحة  السودان ارض 

ا لشعبه  وكیف  كثرة ضالة  غلبت  مؤمنة  قلة  فیه  أن  یعیش    2لذى 
ارض   مساحة  فى  نسمة  مربع  365ملیون  من  )كیلو  أصغر 

استطاع أن یصمد ویعیش سنوات فوق األرض وتحت    ( الخرطوم
وبحراً  وجواً  براً  الحصار  انبت  ) األرض تحت  ویدق الصخر حتى 

وخضره  ذرعاً  له  حطام  (الصخر  ویجمع  البحر  تحت  ویغوص 
به  یصنع  سالحاً  البحر  تحت  الغارقة  ونصراً    الغواصات  مجداً 

الخرطوم( اكبر من  )ونحن نتقاتل داخل الوطن الخرافي وعاصمته
قطاع غزه كامالً وفى أنفسكم أفال تبصرون؟ ونحن منذ االستقالل  

ونسقط    ھذا )  جاھلیة نعیش   حكومة  نكون  آباءنا(  علیه  وجدنا  ما 
وتركنا   ثورة  ونطفئ  ثورة  ونشعل  الشاسعة    األراضيحكومة 

الواسعة   وتكدسنا    صحاريوالواالنهار  والیة    فيالنافعة 
لن تطعمنا من جوع ولم تؤمننا من خوف ولم    التي (  غزة)الخرطوم

ضاللة مد له    في ننتصر على عدو ولم نتصالح مع أنفسنا ومن كان  
مداً  وعقوالً    .الرحمن  رحیمة  وقلوباً  لدنك رحمة  لنا من  اللهم ھب 

تخافك وتخشى غضبك علینا آمنة مطمئنة  حق    في  حكیمة ونفوساً 
العظیم البلد  إنه غفور  م.  ولك   لي ھذا واستغفر هللا    قولياقول  .  ھذا 

 . رحیم 
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 فالثورة البيضاء حتماً قادمة ، ال تيأسوا ال تيأسوا 
 

القرن    فيأتذكر   خمسینیات  حنتوب    في ونحن    الماضيأواخر 
تشكل    الوطنيیجتاح العالم ومعارك التحرر    الثوريالثانویة والمد  

المعسكر   بین  مشتعلة  الباردة  الحرب  ونیران  وأفریقیا  آسیا  وجدان 
االتحاد    الشرقي أمریكا    الغربيوالمعسكر    السوفیتيبقیادة  بقیادة 

  في طریق الدیمقراطیة بعد االستقالل    فيكان السودان یتلمس خطاه  
والوطني   األمة  الحزبین  من  وطنیة  حكومة  تحت    االتحادياول 

الطائفتین   المصریة  مظلة  الثورة  صدى  وكان  والختمیة  األنصار 
التحرر   مشاعر  كل  یحرك  الناصر  عبد  جمال    الوطني بقیادة 

و االستعمار  تجاه  صوت  )والكراھیة  على  یعلو  صوت  ال 
الحزب   بقیادة  الیسار  أحزاب  الشعارات  ھذه  القضیة(وترفع 

ظهور    الشیوعي قبل  واالحزاب  الطائفیة  من  شرسة  معارك  ضد 
نشط   الذى  المسلمین  االخوان  المثقفین    فيتنظیم  من صفوة  مصر 

للحزب   ً   الشیوعي المعادین  صوتا واعلى  نفوذا  أقوى  كان    والذى 
جبهة الیسار ویذكر كل من عاصر فترة الحكومة    في اكثر تنظیماً  و

شعارات  خلیل  عبدهللا  حكومة  األولى  االستعمار  )الوطنیة  یسقط 
كانت تغطى جدران كل بیوت   والتي (والرجعیة والصهیونیة العالمیة

المرحوم   فیها  قال  المثلثة حتى  الساخر    الصحفیالعصاميالعاصمة 
السلمابى   أحمد  آنذاك  الرأيجریدة    فيمحمد  السودان  )العام  أن 

جیر  جرادل  عشرة  اما  (تحكمه  األخرى  الدینیة  الطوائف  واكتفت 
ت مظلة الطائفتین او التفرغ للعبادة فى شعائر المولد  االنضواء تح

  الشیوعي النبوي والمناسبات الدینیة وظلت مطاردة كوادر الحزب  
  والتي   شیوعيوصمة كلمة    فيأخطر أسلحة الحكومة والمعارضة  

وباطنها الملة  على  وخارج  ومارق  ملحد  )أخالقي(    حكم  ظاھرھا 
لكل معارض،   الیوم بوصلتوظیف سیاسي  نفسأشبه  ظاھرھا    يمة 

مجنون وباطنها  علیه    في  ،مریض  وجدنا  ما  ھذا  جاھلیة  عقلیة 



61 
 

المجتمع   كان  الواقع  وفى  بفریقین    السوداني آباؤنا..  كل    في أشبه 
السكة حدید وأخواتها الخطوط الجویة والنهریة   في( إما)عامل شيء

موالبحریة   في أو  وأخواتها  زارع  والرھد  والمناقل    ، الجزیرة 
 النصارى او  ختميوطائفتین   اتحادي او  وحزبین األمة

وفریقین ھالل او مریخ ومطربین احمد المصطفى او الكاشف   
كوبرى   في وكوبریین  واحدة  أمدرمان    إذاعة  وكوبرى  الخرطوم 

ه  تومن یحتل االثنین واالذاعة من العساكر یحكم السودان والحكم ذا
  فيقد تجد كل ھذه االتجاھات  و  ممتد   عسكرياما مدنى مؤقت او  

 بیت واحد؟ 
 ثم ماذا حدث ؟ 

االتحاد   فانهار  المفتت  وتفتیت  المقسم  تقسیم  من    السوفیتي بدأ 
من وتصدعت  وارسو  حلف  وتصدع  االنحیاز  الداخل  عدم  ظمة 

العربیة   الدول  جامعة  وتضعضعت  األفریقیة  الوحدة  ومنظمة 
وجبهة   الفلسطینیة  التحریر  وجبهة  الخلیجي  التعاون  ومجلس 

الجرار    والتصدي الصمود   على  ذات   في والحبل  الحرب  فلسفة 
تحت  والدخول  الصفریة  العولمة(  )القیمة  أوراق    التي مظلة  خلطت 

 الوطنیة. السیادة القومیة والسیادة 
 یحتمل الخطأ ورایه یحتمل الصواب  رأیي أقول: 

 ولكن  ،الحكمةوال ابرئ أحدا وال ادعى 
 ال تفسدوا فرحة العید بالبكاء على الشهداء

 فالثورة الزم تستمر ووقودھا الثوار حتى تنتصر 
 ورب ضارة نافعة 

 دم كل حر ید سلفت ودین مستحق   في فلألوطان 
فسوف    فأعداء الفتنة  ھذه  إشعال  یریدون  الذین    یكتوونالثورة 
القومیة    التي العولمة(    )مظلة   تحت   بنیرانها  السیادة  أوراق  خلطت 

والسیادة الوطنیة ورفعت شعارات حقوق اإلنسان وحریة االدیان..  
وھذا على مستوى العالم بدرجات متفاوتة حسب نظم الدولة ووعى  
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 . الشعوب 
بالداخل.. لنا  اثنین   !؟ ماذا حدث  المقسم من  تقسم    شيء كل    فيبدأ 

مائة   وصحیفة    شيءكل    في إلى  مسلحة  وحركة  وطائفة  حزب 
بمختلف    فيوقبیلة   تتعدد  المشاكل  زالت  وما  التفتیت  مخطط 

تتبعها   حزبیة  تتعاقب  والحكومات  المضمون  ونفس  األشكال 
التسلیم   او  باالستالم  اما  بثورة    فيعسكریة  انتهت  دورات  ثالث 

الجماھیریة   القاعدة  من  والمضمون  الشكل  فى  المجیدة  دیسمبر 
المؤسف ولكن  المأزوم  الخلیط  الهرم  راس  إلى  رغم    العریضة 

االحزاب   صعدت  الطائفیة  وانحسار  التقلیدیة  االحزاب  ضعف 
ولكنه لم یستفد  (قحت )قلب   الشیوعیفيالیساریة وعلى راسها الحزب  

سقوط  وااللحاد  )من  الشیوعیة  وال    الماضي  في شلته    التي فزاعة( 
اكذوبة  للجاه( وعوضاً    ھيهلل    ھي )زوال سطوة  للسلطة وال  هلل ال 

االستماتة   االخ  فيعن  الداخل  ادب  من  باإلصالح  وااللتزام  تالف 
قرر االنسحاب من قحت واضعف الحاضنة السیاسیة وخذل الثوار  

شعارات   رفع  إلى  وعاد  الثورة  ظهر  ودفق    الماضي وكشف 
الحبر   الصحف ضد   فيعشرات من جرادل  االمبریالیة  )مانشیتات 

االنتقالیة(   والحكومة  العالمیة  تصارع    التي والصهیونیة  زالت  ما 
المعاكس  الهجم االتجاه  من  اإلنقاذ  فلول  من  المرتدة    وكأنما ات 

  شيء كل    فيأصبح ھدف النقیضین... العدوین اللدودین االختالف  
یعنى سقوطها    والتيعدا االتفاق على معارضة الحكومة االنتقالیة  

انتصاراً للثورة المضادة وھزیمة نكراء للوطن كله وسیكون الیسار  
الخاسر   ویكونكله  غزله    الشیوعي الحزب    األكبر.  نقض  قد 

بالعودة    وارتكب  اال  تغتفر  لن  وخطیئة  واستراتیجیاً  تاریخیاً  خطأً 
السیاسیة   الحاضنة  قلب  األھواء    التي إلى  تتنازعها   أصبحت 

مشروع العطش وقرش الكرامة..    في الحكم    في إن الفشل المتوارث  
والقطع   والخبز  البنزین  وصفوف  الزراعة  كان    الكهربائيونفرة 

عهد  و منذ  ثم    لإلمبریالیة وصدیقاً(    عدواً )كانالذى    نمیري عشناه 
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المرض   اإلنقاذ    في استفحل  شرساً(  )كانت   التي عهد  عدواً 
إلىلإلمبریالیة ینظر  كله  والعالم  العالم(  )...  غذاء  الوطن    فيسلة 

المعارك   وكفانا  الجوع  من  شعبه  یموت  ضد    التيالذى  خضناھا 
ویساراً   یمیناً  خاسرین  كلنا  وكنا  االستقالل  منذ  البعض  بعضنا 

نتعلم الدرس ونكون أصدقاء  و  وعلینا اآلن ان نفكر خارج الصندوق
المتبادل واالحترام  المشتركة  بالمصالح  بالتبعیة ولكن    .للجمیع ال 

ی ال  العداء  یقتل  فان  ولكنه  األصدقاء  ینصر  وال  األعداء  هزم 
یحیا   وحده  بالخبز  ولیس  الموت  من  مزیداً  نرید  وال  الجمیع... 

 اإلنسان 
 . وهللا وراء القصد 
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 !لماذا نجح مؤتمر باريس؟
 

االنسان لظلوم   ان  نعمة هللا ال تحصوھا  تعالى )وإن تعدوا  قال 
 كفور(  

كل   في  المضادة  الثورة  بثته  الذى  واالحباط  الحزن  مسلسل  بعد 
القنوات وطارت به االسافیر فى فشل الثورة وتدنى شعبیة حمدوك  
الذى كلما ضاقت به ھجمة سخر هللا له مخرج صدق إلى بر األمان  

الذى شد أنظار كل العالم وخرج بالسودان من    فكان ھذا األولمبیاد 
الدھلیز...   وظلمات  السقوط  شاشات  بئر  أمام  الدول  كل  وتتبارى 

النقص    فیالتداعیإلعفاء التلفزیونات   وسد  القروض  وتقدیم  الدیون 
وال تحاكمونا    بأعمالنا وسند الحكومة.. ولسان حالهم احكموا علینا  

یحسنون س  ..بالنوایا  با   وءوالذین  الكراھیة  الظن  ویجیدون  آلخرین 
یحملون   وال  سوف    في لهم  للوطن  الحب  من  ذرة  مثقال  قلوبهم 

وحكومة   واآلن  كله  الوطن  باعوا  وھم  السیادة  فقدان  عن  یتباكون 
الجب   غیاھب  من  بالوطن  خرجوا  انهم  كله  للعالم  تعلن  حمدوك 
ویفتحون أبوابه لالستثمار ال االستعمار.. ومن نعم هللا أن یكون ھذا  

المزمنة  ال لألمراض  منها    التينجاح تحریر وصفة عالجیة  یعانى 
كل الجبهات ویتبقى لنا المرض الوحید المستوطن في    فيالسودان  

السلمى من أجل الوطن   التعایش  نفوسنا وقلوبنا ویشل قدرتنا على 
برحابة   یتسع  ویعانى من وفرة    إلضعافالذى  الموجودین  السكان 

إن هللا ال  )م ومسك الختام قوله تعالىالموارد وقلة البشر وخیر الكال
 . صدق هللا العظیم  ( یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم
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 من أجل عيون السودان... ال خير فينا إن لم نقلها 
 ليس دفاعاً عن حمدوك ولكن تعقيباً على د. مجدى إسحق

 
منذ أن كتبت رسالتي إلى حمدوك مع انطالقة الثورة وااللتفاف  
علیك(وانا   وسیوفهم  معك  قلوبهم  الذین  من  )احذر  بعنوان  حوله 
اتابع مسیرته صعوداً وھبوطا ابحث عن شاھد علي العصر یعرف  
الرجل معرفة لصیقة منذ عقود وقلبه على الثوره حتى اتلمس دربي  

ال أعرفه اكثر من أى مواطن    فى الحدیث عن مواقف الرجل وأنا 
یقدم   أن  یرید  ال  بمستقبله  مهموم  الوطن  بحب  مسكون  سوداني 
الصنم   صناعة  فى  الشروع  او  السرب  خارج  والتغرید  التنظیر 
یفسدھا وال   بدقة ال  له وشخصیته  الدقیق  واآلن وقد قرأت وصفك 
المهنه   لم تخذلني  ان  قناعتي  اقول لك  بالمسؤولیة  الشعور  ینقصها 

ذ  ان خّصه برجاحة  إنه  الثوره  الرجل ولكن من نعمة هللا على  لك 
النفس ما یسمى )سلطان الوعي( أعد قراءة  العقل والسیطرة على 
وال   الوجع  یظهر  وكیف  ینفعل  وال  یتفاعل  كیف  فیعرف  المقال 
یشكو الهلع وكیف یدیر الخالف وال یقفز لالختالف وإن لم یحسب  

المتالط  السیاسة  بحر  فى  الخطوات  قبل  ھذه  السفینه  لغرقت  م 
السیاده   مناطحة مجلس  ذكرته  ومما  كثیرة  واالمثله  المرفأ  مغادرة 
تسلیم   اما  القیاده فى أجهزة اإلعالم  البرھان من وقار  الذى أخرج 
توزیع   واجاد  ألمشاركة  افتتح  فقد  العسكرى  للمجلس  السالم  ملف 
یعرفون   األعداء(الذین  )األخوة  الملف  یدیر  من  وخیر  األدوار 

وھذا  بع أخرى  وزر  وازرة  تزر  وال  والسالم  الحرب  فى  ضهم 
سیدفعون   صناعتهم  من  كان  والذى  منه  بد  ال  الذى  الشر  االتفاق 
تكلفته من رصیدھم السیاسى وشعار حمدوك )السالم ال یقدر بثمن(  
وعندما تأتى االستحقاقات سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون اما  

عندما   االقتصادیة  اللجنة  ویتكلم  ملف  ونائبه  الدولة  رئیس  یخرج 
عن فشل الحكومة وعدم االستفادة من المبلغ المقدم لهم من منظومة  
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ان   الودائع  ھذه  یستلم  الذى  فعلى  الرھائن(  )وثمن  األمنیة  الدفاع 
المستهدف   لقد كان  الوزراء..  لرئیس  المالیة ولیس  لوزارة  یسلمها 

إسق ھو  المتواصل  الهجوم  ھذا  فى  واألخیر  الحكومة  األول  اط 
االنتقالیة وكان حمدوك اول مسمار فى نعشها ولكم فى مصادمة د.  
أكرم نموذجا حیاً فى إدارة الصراع فقد كان الدكتور أكرم مستهدفا  
وصحة   وفضه  ذھبا  السماء  امطرت  خروجه  ولحظة  سیاساته  فى 
مدنى   یالحق  مازال  الذى  العجب  زال  السبب  وضح  واذا  وعافیة 

و والبوشى  مدنى  وقبض  عباس  وزراء  سبعة  وخرج  القراى.. 
یقتلع   فسوف  هللا  قدر  ال  حمدوك  ذھب  لو  ولكن  الریح  الشعب 
المصادم أصبح   ال  العالم  الثورة ألن حمدوك  بقایا خیمة  السونامي 
یتحصن   ألنه  علیه  القفز  یصعب  الذى  الصعب  والرقم  الخیمه  وتد 
ذكر فى  االنتحاریة  الملیونیة  نتذكر  ان  الوعى( ویكفى  ي  )بسلطان 

ساحة   فى  مشنقة  المضادة  الثورة  حضرت  والتى  أكتوبر  ثورة 
قبل   فخرج حمدوك  االنتقالیة  المرحلة  حكومة  علیها  لتعلق  الحریة 
یوم على التلفزیون لیعلن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعیة  
لإلرھاب دون ربطها بالتطبیع فاسقط في ید الجمیع وانقلب السحر  

الجم  وایقن  الساحر  شباب  على  من  امینه  ایدى  فى  الثورة  أن  یع 
المجتمعیة   والهیئات  المرأة  واتحادات  األحیاء  ولجان  المقاومة 
منفصلة ومتصلة بالوسائط االسفیریة والعالم من حولنا یؤمن على  
تصفیة   فى  والراغب  منها  األكبر  المستفید  النه  التجربة  ھذه 

ا والحركات  شتى  شرائح  النظامیة  القوات  بینما  لمسلحة  خصومها 
من   اال  عاصم  یجمعهم  ال  السیاسیة  واالحزاب  متنازعة  مدارس 
الدمج   إعادة  تؤمن  حتى  االممیة  القوات  قدوم  وتنتظر  ربى  رحم 
وفى ھذا الواقع السیاسى المعقد المتازم ال یصح ان نستسلم لطبیعتنا  
یبدأ عندنا   سریعة الملل شدیدة التشاؤم تتعجل األمور فالمیل أحیاناً 

 . بمیل 
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حمدوك  ھذا   كان  فإذا  بصیر  وھو  السمع  القى  لمن  كثیر  من  قلیل 
 !تبنى خیار ننتصر او ننتصر؟؟

والعیاذ   الثورة...  فیه أحالم  یدفن  إلى خیار آخر  به  ندفع  فلماذا 
 باهلل 

 قوموا إلى ثورتكم یرحمكم هللا
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 من أجل عيون السودان... ال خير فينا إن لم نقلها 
 

قال تعالى )ولن یغیر هللا ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم صدق  
هللا العظیم... فإذا جاء نصر هللا والفتح وفتح لنا فتحاً مبینا فى ثورة  
أن   لنا  آن  اما  )التغییر(  أھدافها  وأعظم  شاعریاً  وخیاالً  كانت حلماً 
نعید صیاغة المفاھیم التى قادتنا الى التشرذم والتشظى من الجهویة  
والطائفیة الخ؟ اال یستوجب التغییر إعادة كتابة التاریخ على أیدى  
من   نخرج  حتى  منهم  والموثوق  بهم  المعترف  الصالحین  العلماء 
نفق الزندقه التى دخل فیها الكثیرون.. وكثیراً وعندما تشاھد آكثر  
حسبه   شجرة  فى  بك  یمشى  المتحدث  تجد  التلفزیونیة  المقابالت 

البیت وقلیل منهم من ال یجزم بأن بیت جده  ونسبه حتى قرابة اھل  
كذلك   كان األمر  واذا  نارھا  تنطفيء  قرآن ال  وتقابة  علم  دار  كان 
وال ادرى لماذا وصلنا ھذا الدرك من الضالل المبین؟ یصدق فینا  
قول اإلمام محمد عبده )آفة اإلسالم فى والته وآفة الدین في دعاته(  

للناس.. واذكر أمة أخرجت  فى طفولتنا كنت من اسرة    وكنا خیر 
سبیل   فى  ولیس  العداء  األنصار  تناصب طائفة  الختمیه  طائفة  من 
وحل   فى  الغارقین  الزعیمین  من  اإلشارة(  )فقه  بحكم  ولكن  هللا 
یومه   بقوت  مشغوالً  كان  فقد  المسلم  السودان  بقیة  اما  السیاسة 
بقیة فى  الحسنه  والموعظة  بالحكمة  سبیل هللا  فى  بالدعوة    ومؤمناً 
الطوائف الدینیة التى ال تتعاطى السیاسة ورغم ان جدتى طیب هللا  
ثراھا كانت تسوقنا إلى كل مزارات الختمیه إال انها كانت تصدقنا  

بالمیرغنى تحلف  عندما  القول  و  القول  تلزم  ان  بالضرورة  یكن  لم 
نار   الرماد ومیض  تحت  أرى  ھنا  باهلل وكنت  تحلف  عندما  بالفعل 

األولى الجاھلیة  فى    فى  سنكات(  فى  )حولیة  قصیدة  فكتبت 
دیوان   فى  ونشرتها  بمرارة  الختمیة  طائفة  طقوس  تذم  الخمسینات 
ال   اننى  ورغم  الخاص  اإللكتروني  الموقع  فى  والحریق(  )الضیاء 
تربطنى )باالنصار( وشیجة عقیدة ولكن تربطنى )بالمهدیة( تاریخ  
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شرفة   فى  وقفة  قصیدة  وكتبت  أمة  ومجد  نضال  وارث  وطن 
تقالل السودان وقدمتها فى المركز الثقافي السودانى فى دبى فى  اس

فى الذكرى المائة لثورة كررى العظیمه اعدد امجادھا    1979عام  
فى   المدینة(  )أشباح  دیوان  فى  ونشرتها  وطنى  كتاریخ  بها  معتزا 
فى   الثورة  مهام  سیاق  فى  ھذا  اقول  الخاص  اإللكتروني  الموقع 

ف التغییر  ھدف  تحقیق  والمعتقدات  ضرورة  المغلوطه  المفاھیم  ى 
بفعل   عقب  على  راساً  والمتغیرات  الثوابت  قلبت  التى  المخلوطة 
التحریف والتزییف وما زالت تستعصى على مجرد االقتراب... إن  
فى   والفاضحة  الواضحة  األخطاء  لتصحیح  اإلذن  تطلب  الثورة ال 
ین  وجود المتخصصین المخلصین ال تأخذھم فى الحق لومة الئم الذ 

ما   بغیر  یأمرون  المسلمین  على  ووالة  للدین  دعاة  أنفسهم  نصبوا 
أنفسهم فى   البعض على  التى خلعها  القداسة  به وكفى ھذه  أمر هللا 
منابر وھیئات علمیة ودینیة على استعداد ان تقود البالد إلى الهالك  
وتاخذھم   مختلفون  فیها  ھم  التى  الواحدة  الدینیة  المسألة  نفس  فى 

باالث هللا  العزة  إلى  األمر  یردوا  ان  أنفسهم  على  ویستنكفون  م 
 . ورسوله او كما قال صدق هللا العظیم 
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استرداد قسم الطب النفسي فى مستشفي الخرطوم  
 التعليمى 

 
الصحة   حقل  فى  العاملین  وبناتى  وأبنائي  وإخواتى  اخوانى 

فى النفسي    النفسیة  الطب  رفعة  أجل  من  المناضلین  السودان* 
وعودة السودان إلى مكانة القیادة والریادة التى كان یتمتع بها عن  
والظلمات  الجهالة  نفق  فى  دخوله  قبل  من  واستخقاق   .جدارة 
ید   التعلیمى  الخرطوم  مستشفي  فى  النفسي  الطب  قسم  استرداد  إن 

یسترد بغیر القوة. ال قوة  سلفت ودین مستحق وما اخذ بغیر القوة ال 
ان   الباطل  یزھق  الذى  الحق  قوة  وإنما  القوة  وحق  )البلدوزر( 
إذ ھدیتنا   بعد  اللهم ال تزغ قلوبنا  الباطل كان زھوقا وآخر دعوانا 
العظیم..   هللا  صدق  الوھاب  أنت  إنك  رحمة  لدنك  من  لنا  وھب 

عمهون  ونسأل هللا الهدایة للذین ضلوا طریق العلم واتبعوا الجهالة ی
واال قل لى بربك كیف ینتزع القسم الذى تم انشاؤه فى الستیینیات  
وكان ابوالطب النفسى فى أفریقیا كلها فى الستینیات ومستشار ھیئة  
األبیض   البحر  شرق  إقلیم  فى  النفسیة  للصحة  العالمیة  الصحة 

التجانى  )EMRO)المتوسط الراحل  السودانى  العالم  البروف 
امتیاز فى عیادة بحرى عام    الماحى بى اعمل طبیب  التقى  والذى 
الخرطوم    1965 بمستشفى  النفسیة  إلى عنبر  االنتقال  وطلب مني 

التعلم الطب النفسي الصحیح وبعدھا طلب منى ان اذھب الى قسم  
الطب النفسي فى مستشفي أمدرمان العمل مع الدكتور أمین على  

حسبو سلیمان فقال لى  ندیم وكنت أغطى مصحة كوبر مع الدكتور  
ال تذھب للمصحه فلن ترى اال الوجه القبیح للطب النفسى وعندما  
منظمة   اآلن  له:یاحسبو  قال  احضر  لم  لماذا  حسبو  الدكتور  سالنى 
الصحة العالمیة توصى بإزالة كل المصحات القدیمة وبناء وحدات  
إلى   وأشار  العامة  التعلیمیة  المستشفیات  كل  فى  متخصصة  نفسیة 

آنذاكسیاس الوزراء  رئیس  وخطة  بریطانیا   ة 
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Enoch  Powell Plan :1962 Demolition of old 
psychiatric Hospitals Building of small new 
psychiatric units into the General Hospital 
مستشفیات   كل  فى  متخصصة  نفسیة  وحدات  انشاء  نرید  لذلك 

و الخ  واألبیض  وكسال  بورتسودان  فى  بناء  األقالیم  عن  التوقف 
مصحات نفسیة محاربة لوصمة المرض النفسى وقد عملت طبیب  

عام   البعثة  سفرى  قبل  مدنى  فى  التجانى    1970امتیاز  ورحل 
رحمه هللا وال ینبغى ان ترحل مآثره وھى تقف شاھد صدق على  
بعشر   طه  البروف  الراحل  زمیله  خطاه  تتبع  وقد  وریادتنا  قیادتنا 

فى اإلسكندریة حتى عودته وبدأت  (EMRO)مستشارا فى منصبه
 فكرة

 Integration of mental health into primary 
health care 
WHO Pilot Project 10 
1981 
 
العالمیة فى اإلسكندریة عام   وقد حضرت اجتماع ھیئة الصحة 

وكان البروفسور الراحل النذیر دفع هللا وزیر الصحة فى    1983
الدكتو المرحوم  والراحل  مندوب  السودان  الفكى  عبدالرزاق  ر 

العربیة   دولة اإلمارات  بالسودان وشخصى مندوب  الصحة  وزارة 
مندوبى   لبقیة  یقول  الرزاق  عبد  البروف  كان  وقد  أنذاك  المتحدة 
فى   ین  معلقتین  وبعشر  الماحى  التجانى  صورة  إلى  مشیرا  للدول 

 :  مكتب المدیر ویقول لهم 
 ها هم اجدادى فجئنى بمثلهم

 زمان المجامع  إذا جمعتنا يا
وكان إخوتنا الشامتون یردون علیه واین انتم اآلن؟؟! ورحم هللا  
المتدرج   السقوط  یرى  ال  حتى  عبدالرزاق  د.  الراحل  الصدیق 
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والتى   السودان  فى  النفسیه  الخدمات  فى مستوى  الناعم(  )والهبوط 
ما   انقاضها  على  قام  دارسة  اطالالً  فأصبحت  یحتذى  مثاالً  كانت 

الضرورة( ناھیك عن التطور العلمى الطبیعى الموثق  لیس من )فقه 
فى المراجع العالمیة الیوم وبعد أن دخلنا الدھلیز وخرجنا من العالم  
التى   والشعوذة  الدجل  طرق  واتبعنا  الشیطان  بغوایة  المعاصر 
مؤسساتها   وتزحم  الفضاء  الفتاتها  تمأل  ضاربة  قوة  أصبحت 

العقول   كل  على  تطویعها  استعصى  نضجت  الشوارع  التى  النافذة 
الظالمین  من  وكانوا  الظالم  عقود  طوال  ھادئة  نار   على 
أنفسنا ان نقول لزمالئنا ذاك ما تركنا ألبنائنا   وأصبحنا نخجل من 
الوحدات   وھدموا  العقلیة  المصحات  فبنوا  ظالمین  كانوا  ولكنهم 

 . ولیت قومي یعلمون . النفسیة 
من موقع الجهاد  أخى بروف حسن بابكر یشهد هللا اننا ال ننطلق  

دفاع عن   او مظلوما* ولكنه  أخاك ظالما  *انصر  القدال وحده  مع 
الحق ونصرة للوطن المغلوب على أمره.. فالقضیة المطروحة ھى  
قضیة الوطن متمثلة فى سیاسة وزارة الصحة او من یشایعها فى  
وتوصیات   لقرارات  تنفیذا  ورثتها  التى  الصحیة  السیاسة  تدمیر 

الصح ھیئة  تتنكر  لمنظمة  أن  دون  الیها  الرجوع  ویمكن  العالمیة  ة 
لها او تتجنى علیها وھذا لن ینتقص من مكانة الهیئة ولكنه سیحرم  
الطب   بعثات  تمویل  وابسطها  أكثرھا  وما  معوناتها  من  السودان 
النفسي للدراسات فوق الجامعیة عندما یبدأ السودان فى العودة إلى  

وال والمؤسف  والمحزن  المعاصر  بعض  العالم  یكون  ان  معیب 
 :  زمالئنا فى صف المقاومة 

 وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 
 على النفس من وقع الحسام المهند 

ولألسف الشدید عندما صدر قانون السماح الساتذة الجامعه بفتح  
عیادات خاصة وكنا نتحدث الي ابوالطب الراحل البروف مصطفى  

غیر   )قرار  ھذا  لنا  قال  الكلیة  باب  أمام  ان  داؤؤد  وأخشى  موفق 
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عندما یفتح األساتذة عیادات  و  یكون كارثة على التعلیم الجامعى...
المهنه  الخالقبات  محزنه  نهایة  صدق    یكون  قد  یكون  اال  وأرجو 

طبیب   یعترض  كیف  واال  أھله  یكذب  ال  الذى  الرائد  وھو  ظنه 
یضیره   فهل  العالمیة..  الصحة  ھیئة  توصیات  على  علمیاً  مؤھل 
تنفیذ التوصیات وتوسیع دائرة مصالحه الشخصیة ما وجد إلى ذلك 
المنتفعین   فان  أثم  الظن  وبعض  الظن  نسئ  ال  حتى  ولكن  سبیال.. 

دخلوا  المترزقین   الذین  الظالم  وسدنة  النظام  شیوخ  من  النافذین 
دائرة الطب التجارى خاصة الذین یتاجرون فى أحزان الغالبة من  
على   ویحرمونه  النفسى  بالطب  یعترفون  ال  النفسیین  المرضى 
عیاداتهم   قباب  فوق  النفسي  الطب  رایة  رفع  یقبلون  وال  الناس 

الق  )متخذى  على  الضغوط  انواع  شتى  فأصبح  ویمارسون  رار( 
المتناقضة   المواقف  ھذه  مثل  فتكون  بطل..  ال  أخاك  مكرھا 
والمتضاربة والتى یغلب علیها شعور العزة باالثم... وال یرون فى  

 . الرجوع إلى الحق فضیلة 
 فال تاخذكم فى الحق لومة الئم 

 . وهللا غالب 
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 " لكل مقام مقال"
 وال يصح إال الصحيح 

 أن يلدها الزمانوالحقيقة بنت التاريخ وال بد 
 

فى   أربعة عقود  أننى قضیت *نص عمري*.  المؤلمة  والحقیقة 
مهنة الطب النفسى فى الخلیج أحلم بوجود جسم طبى فى السودان  
یساعد األطباء الذین یاتون مهاجرین او مهّجرین او مهجورین بحثا  
رسالة   او  توصیة  خطاب  او  شكر  بطاقة  یحملون  وال  عمل  عن 

مو  مرجعیة  او  دول  تزكیة  من  واخواننا  إلیها  الرجوع  یمكن  ثقة 
الجوار یصعدون من طبیب عام إلى استشاري وھم معنا فى الخدمة  
یرزقون   بیننا  أحیاء  وھم  االستاذیة  درجة  الستالم  ویعودون 
اى   على  یحصلوا  لن  فقطعا  اللعنات  تالحقهم  لم  أن  والسودانیون 

م ومن نعم هللا  مساعدات للترقى أو التزكیة او براءة الذمه وانا أحدھ 
یتحقق   لم  ولكن  القبول  ونعمة  الوصول  فرصة  منحنى  أن  على 
حلمى فى مساعدة اآلخرین فى فتح األبواب الموصدة فى وجوھهم  
الترقیه   فى  أوضاعهم  لتحسین  مادیا  او  التدریب مجانا  او  للدراسة 
التى   المهجر  دول  للترقى كان من فضل  الذین صعدوا سلم  وحتى 

ال البورد  لهم  الناجحین فتحت  أبرز  فكانوا   عربى 
الطبیة   التخصصات  مجلس  بقیام  المستبشرین  اول  كنت  وقد 

 ً وقریبا أخیراً  فى  و  السودانیة  ولألسف  الشخصى  حلمى  حقق  الذى 
أواخر سنوات عملى وصالحیاتى التى كانت شبه مطلقة عزائى ان  
نشأة الدكتوراه اإلكلینیكیة السریریة فى مجلس التخصصات الطب  

لسودان حقق حلمي فى ان اتوكأ على عكازته فى مساعدة  النفسي با
جیل التخصص الذى احتل مكانته بجدارة بعد أن أصبح معترفا به  

 في المنطقة 
 !واآلن فیم تختلفون؟
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فیها   تمت  التى  المظلمة  والدھالیز  المتعسرة  الوالدة  ھذه  بعد 
أشبه   حالة  فى  البالد  بها  تمر  التى  التاریخیة  والظروف  الوالدة 

زلزال ھل ھذا وقت التفكیر فى ترتیب البیت الذى لم یكتمل بناؤه  بال
 حتى الیوم 

فقط   ولیس  السودان  خارطة  لكل  )تغییر(  نعیش ظروف  ونحن 
؛. إن قضیة الخدمات الطبیة كلها تحتاج  خطة متدربى الطب النفسى

 إلى إعادة صیاغة 
 فانتظروا الفجر الجدید 

 واخرجوا من ھذا النفق المظلم بسالم 
 وا إلى ثورتكم یرحمكم هللا. وقوم 
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 كان هللا في عون اهل مدينة كوستى 
 

االبن الغالى الدكتور أكرم أكرمك هللا وحفظ كرامة وشهامة أھل  
كوستى  ھبة    مدینة  من  انسانیة  مهنة  وسیظل  مازال  الطب  وأن 

مالئكة الرحمة واتمنى اال یصدق الخبر وأھل مدینة كوستى كانوا  
وما زالوا اھل البر واإلحسان فقد عرفتهم عندما جئت الفتتاح قسم  

عام   بكوستى  النفسي  المستشفى    1974الطب  مبنى  وضاق 
فى   وردت  كثیرة  ألسباب  الحوش  داخل  القسم  كتابى  باستیعاب 

فهب   الخاص  اإللكتروني  الموقع  فى  النفسي(  الطب  مع  )رحلتي 
بدار حزب األمة   األخوة )االحمدین( اقطاب حزب األمة وتبرعوا 
وتجهیزھا لتكون قسم الطب النفسي فكان اكثر روعة من المستشفى  
المولد   سحب  الذى  السودانى  التاجر  خبر  الیوم  وقرات  الحكومي 

بل سداد مستحقاته على المستشفى التى  الكهربائى من المستشفى مقا 
عجز عن سدادھا وال اعرف إن عجز اھل كوستي عن وجود أمثال  
نفوسهم عن سداد ھذا   تعجز  الذین  المواطنین  او كرام  )االحمدین( 

المخزى والمعیب ویسترد كرامة اھل مدینة كوستى  و  الدین المهین 
اال للرجال  المسئ  للكبریاء  المشین  الفعل  بهذا  خیار  الجریحه 

لو صح  و  األوفیاء  عار  وھو  المدینة  بتاریخ  العار  ھذا  یعلق  الذى 
فى   زلت  ما  والننى  األذى  من  الرفیع  الشرف  فیه  الیسلم  حدوثه 
نقاھة بعد الوعكة المرضیة وال أقوى على احتمال ھذا السقم العظیم  
انصافاً   ینتشر  أن  بد  الذى ال  الجلل  الحدث  اتابع ھذا  ان  املك  وال 

الجیش األبیض وصد طوفان  ألھل كوستى   الطب وضحایا  ومهنة 
الكهربائیة  المولدات  منها  تسحب  التى  المستشفیات  على    الهجوم 

وحیاة  و الطب  مهنة  مكانة  تتعدى  والوطنیة  اإلنسانیة  ابعاده  ألن 
المرضى وإنما تطعن فى شرف المدینة الباذخ واتمنى ان تتبنى یا  

بیل فى قروب اسرتنا  د. أكرم ھذا الموضوع االنسانى التوعوى الن 
النفسیة واسافیر اھل المدینه فتسترد كرامتها المسلوبة فهذا ال یشبه  
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 اھل كوستى وربك وقد عشت معهم وقطعا لیس من شیم السودانیین 
 حتى نعرف من ھم ھؤالء ومن أین جاء ھؤالء ؟ 

والحمد هلل الذى ابتالنا بكسر العظم وعافانا مما ابتلى به غیرنا  
 . فس والقلب والضمیرمن انكسار الن
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 التغيير االخير آخر رسالة فى بريد تجمع المهنيين الكبير 
 
حزب    فى ومائة  صحیفة  ومائة  اتحاد  ومائة  نقابة  المائة  دولة 

ونحن نحتفل سنویاً بالذكرى العطرة لثورة أكتوبر )المجیدة( والتى  
ایانا مرساھا إلى ربك منتهاھا وما كان لها أن تنتهى  و  ألقت عصاھا 

لوال أن بدأت االحزاب ایاھا تنخر فى قواھا وتدفع رئیس الوزراء  
آنذاك    دم استقالته دون مشورة )تجمع المهنیین( سرالختم الخلیفه لیق

الشامخ   الطود  ذات  الحكومات ھو  تهابه كل  الذى  الرمز  نفس ھذا 
الذى یشعل كل الثورات ھو الرقم الذى ال یمكن القفز علیه فى كل  
حزنت   لقد  التقاطعات..  مسیرة  فى  والمنتهى  البدء  وھو  االزمات 

نات المتناقضة والمضادة فى  كثیرآ فى اآلونة األخیرة وأنا أقرأ البیا 
كانوا   الذین  األطباء  داخل  فى  الكبیر  الهرم  لهذا  المكونة  األجسام 
فئات   فى  وبالمثل  غاشم  حكم  كل  فى ظالم  تنطفى  ال  التى  الشعلة 
المهنیین األخرى وبدأ التشظى والتخوین وھم منشغولون فى مرض  

یك اال  وأرجو  العظم  فى  كالسوس  تنخر  التى  الخبیثة  ون  الحزبیة 
وحدة   ھیكل  یكسر  سوف  والذى  للنخبة  القدیم  المرض  اعراض 
وجود   ولوال  الوطنى  البناء  لقوة  المتین  األساس  المهنیین(  )تجمع 
حاضنة سیاسیة جدیدة لم تكن موجودة فى )ثورة أكتوبر( من الثوار  
النساء   من  الصلبة  والقاعدة  المقاومة  لجان  فى  المتمثلة  الشباب 

العنا  وھى  األحیاء  ظل  ولجان  لما  الثورة  كیمیاء  فى  الجدیدة  صر 
الدكتور حمدوك واقفا كالسیف وحده یقاتل جیوش الثورة المضادة  
الذین   العسكر  وبقایا  والشراء  للبیع  والرجال  بالمال  تحتفظ  التى 
تملك   التى  الدفاعیة  الصناعات  منظومة  قلعة  خلف  یتمترسون 
الدوالرات  عالم  فى  المعجزات  وصناعة   الملیارات 

فضة  فالقضی وال  ذھباً  تمطر  ال  فالسماء  الوزراء  تغییر  لیست  ة 
الثورة(   مال  )رأس  الحكومة  فى  الثقة  ھز  المستهدف  ولكن 
المهنیین(   )تجمع  یستبن  لم  فإذا  فینتشر...  عرض  أوله  والمرض 
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بكافة فئاته ھذه الحقیقة ویتدارك األطباء اوال واخیرا الخطر الداھم  
)أیقونة   بالدكتور حمدوك  یحیط  یتوجس  الذى  بدأ  إذا  ذاته  الثورة( 

تسلب   التى  التمكین  إزالة  ولجنة  المقاومة  لجان  عن  الشائع  الوھم 
المضادة أخشى أن یكون أول الضحایا )حیّاه   الثورة  موارد تمویل 
اإلنقاذ(  )شیاطین  وال  موسى  عصا  یملك  ال  وھو  وابقاه(   هللا 

 اال ھل بلغت اللهم فاشهد 
 وهللا غالب 
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اهض عنصرية مواقع التواصل تعقيب على مقال ين
 االجتماعي

 
الوطنیة   والوحدة  القضیة  جمر  على  القابضین  السودان  أھل  یا 
احذروا المرضى النفسیین الذین یجرون البالد إلى الحرب األھلیة  

رجاء اقرأوا ھذه المقالة للكاتب الدكتور یاسر    ذات القیمة الصفریة 
یم الذى  المرضى  للهوس  ذھنیا  عصفا  تقدم  ھذه  أبشر  االسافیر  أل 

األیام فى ظل الحریة التى بدل ان تطلق العقول للتفكیر العقالنى فى  
الهام والصحیح أطلقت شیاطین الحقد والكراھیة واالعتالل النفسي  
األصدقاء   ینصر  وال  األعداء  یهزم  ال  الذى  والعداء  بالموت  تبشر 
ولكنه یقتل الجمیع، والجمیع ھو الوطن بحاله ویخطئ من یتصور  
وعبد   ومسیود  وسید  ومغلوب  غالب  فیها  قادمة  حرب  اى  أن 
كله   السودان  ضیاع  تعنى  الصفریة  نهایتها  ان  یدرك  ولم  ومعبود 
من  ولكن  والوعید  التهدید  باب  من   لیس 
أركان   فى  أمامنا  ویتشكل  حولنا  یتمثل  الذى  األكید  الواقع  منطق 

فى اننى  اذكر  األربعة  وفد    2005عام    السودان  جاء  عندما 
بقیادة   نیفاشا  واتفاقیة  الجنوب  بسالم  یبشر  ابوظبى  إلى  الحكومة 
االنقاذى المتزمت والنافذ المتشدد د. كمال عبدالطیف ورجل األمن  
األخطبوط صالح قوش كانت حركات دارفور قد بدأت فى التمرد  
ان  فقلت للدكتور كمال أعتقد أن تمرد دارفور رسالة سیاسیة تقول  

معها   نتعامل  أن  وعلینا  وطن  قضیة  من  جزء  الجنوب  مشكلة 
الذى   السفارة  الوحدة الوطنیة للسودان وكان معى سكرتیر  كقضیة 
ترك العمل قبل اإلنقاذ االستاذ محمد بابكر حمد ومازال فى ابوظبى  
وكیل   هللا  خلف  عمر  أحمد  المهندس  واألستاذ  بالعافیة  هللا  متعه 

إلمارات متعه هللا بالعافیة فاجابنى الدكتور  وزارة األشغال السابق با 
كمال في عنجهیته المعهوده ھل تعتقد یا دكتور ان الحكومة تطأطئ  
یأتى   ان  أخشى  له  فقلت  فى وجهها؟  السالح  یرفع  لكل من  راسها 
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ذلك الیوم ونشهد )تقسیم المقسم وتفتیت المفتت( والتزمت الصمت  
الدكتو الراحل  الصدیق  إلى  المقال  فى  وأرسلت  ونشره  دقش  ر 

فى   وشعرا(  نثرا...  )الغربة  كتابى  فى  ونشرته  الخرطوم  صحیفة 
الخاص  اإللكتروني  على  .  الموقع  اطلعت  الشدید  ولألسف  واآلن 

بعض   أن  على  تدل  حقائق  جملة  یحمل  ابشر  یاسر  الدكتور  مقال 
تجارة   وامتهنوا  تفویض  دون  بالحروب  المتاجرة  احترفوا  الذین 

تجنید   وادمنوا  المضطهدین  السالح  باسم  علیهم  المفترى  المرتزقة 
بنوك   فى  رصیدھا  یصب  لحروب  وقودا  اصبحوا  والمهمشین 
الحروب  لهذه  الممولة  والشركات  الوطن  أبناء  بعض  من   العمالء 
أنا أعتقد جازما ان السودان كله كان مهمشا فى اركانه األربعة بال  

دكتور  استثناء ولكن ھناك خصوصیة لمشكلة دارفور وكما یقول ال
یاسر ان قدرا كبیرا یأتى من أبناء المنطقه وأكثرھم الذین ال یمثلون  
السكان االصالء وإنما حفنة من الوافدین من االقطار المجاورة التى  
أصب   وھكذا  االنطالق  ونقاط  والمال  والمراكز  المرتزقة  توفر 
إلى   الداخل وتذھب  الشرارة من  طبیعة الحرب الصفریة ان تطلق 

تتجمع عناصر القوة واذكر ان احد القادة الموتورین  الخارج حیث  
)ریاك   الجنوب  فى  التمرد  قادة  احد  زارھم  عندما  قال  الشمال  فى 
فى   منا  أسوأ حاالً  انتم  لهم وهللا  قال  للحكومة  انضم  عندما  مشار( 
القیمة   ذات  الحرب  ھذه  )غابة..(  عندكم  ما  ولكن  التهمیش 

 الصفریة؟؟ 
انا ولدت  الشخصى  الصعید  ازر    على  ولم  الشمال  فى  فى عطبرة 

الشمالیة وقد عملت   یومآ واحدا فى  عطبرة منذ والدتى ولم اعمل 
)اوالد   من  اكون  فكیف  تقاعدت  حتى  السودان  مناطق  اكثر  فى 

تلك    البحر( لتعمیر  ذوینا  بصحبة  منهم..وكنا  االنتقام  یجب  الذین 
الذین   النشاز  من  القلة  ان  والمعیب  والمؤسف  المحزن  المناطق؟! 
یتكلمون عن اوالد البحر وأوالد دارفور وأوالد الشرق واوالد النیل  
ویحترقون   وحاقدین  متأزمین  كانوا  صغرھم  منذ  ھؤالء  األزرق 
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بشعور الدونیة بداخلهم ویبحثون عن العدوان التحولى وحیل النفس  
لم   بالدونیة ولكنهم  الممض  الشعور  تخفف عنهم ھذا  التى  الدفاعیة 

همشین وال أھلهم المظلومین فعاشوا مع اوالد  یعیشوا مع ذویهم الم
البحر وتزوجوا من األجانب خارج السودان او أضعف اإلیمان من  
فى   یشقى  اآلخر  النصف  وتركوا  الشمال(  فى  البیض  )الحسان 
الرعى والزراعة لیس ذلك فقط وإنما بنوا القصور فى ارض البحر  

ثروة لم یشاركوا  حتى عندما أنعم هللا علیهم بنصیبهم فى السلطه وال
سیاسة   یمارسون  وظلوا  والمهمشین  المظلومین  من  القربى  ذوى 
إلى   عودة  ثم  وطنیة  مصالحة  فى  وخروج(  الدوار)دخول  الباب 
جدید  شأن  طریقها  رسم  یعید  الوجوه  نفس  الحكم  ثم   . الحرب 
تجارة   أصبحت  الحرب  ان  والصحیح  الثابت  ولكن  لالطالة  عفواً 

ب  لیهرب  یشعلها  والذى  یحمل  خاسرة  لن  للخارج  االجنبى  جوازه 
  معه النازحین والالجئین والمشردین الذین یدعى الحرب من أجلهم

لم یفوضوه اصآل لحمل السالح نیابة عنهم وكلهم یعلم ذلك ولكن  و
الجمیع أدرك ان نصف سالم افضل من الحرب فما ال یدرك جله  
ة  ال یترك كله.. فنصف السالم ھو تضحیة القابض على جمر القضی 

والوحدة الوطنیة ومستقبل الوطن الذى یسع الجمیع اما الحرب فهى  
تجارة العمالء المرتبطین بالخارج..وبقایا االوھام والضالالت التى  
نشأ علیها بعض المرضى النفسیین منذ طفولتهم التعیسة وما زالوا  
 ً نفوسهم مرضا فزادھم هللا مرضا العواقب الن فى   غیر مبصرین 

   .م واتقوا هللا فى وطنكم یرحمكم هللا قوموا إلى ثورتك
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 إىل القادة أهل الفزعة : الفصل الثاين

 

 ولكل أجل كتاب  حمدوكشكراً 
 

شكرا لك یا د. القدال والشكر موصول للكاتب ھشام عباس الذى  
ما یقول وانا متابع لكثیر منه وفى تأكیده لتأخیره عبارة )شكراً    یعي 

أن لكل اجل كتاب وإذا جاء اجل هللا ال یؤخر ولو كره    .. حمدوك(
الصحیح اال  بالحجارة وال یصح  الناجح  یقذفون  الذین    ...الحاقدون 

منذ البدایة راھنت على    ولكنني فأنا لست واعظاً وال ادعى الحكمة  
هللا   الرجل    فيحكمة  ھذا  سفینة    الذياختیار  من    فيیقود  بحر 
یتقاتلون    المتالطمة األمواج   وركابها  العاصفة  أین    في والریاح 

وھم   نعبر..(  )وسوف  منتهاھا  ربك  إلى  یقول  وھو  مرساھا 
بعض   على  بعضهم  فاقبل  بهم  یستهزئ  وربك  یستهزئون 

عضوا   السودان  أھل  یا  نقول  وعندما  على    بنواجذكمیتالومون.. 
أتى به من قلب الثورة    الذي قدر هللا    وتأملوافيدة ھذا الرجل  مسان

عنده   من  بنصر  وأیده  حوله  والطائفیة  االحزاب  قلوب  بین  وآلف 
تصنعها   ال  االصنام  أن  والشاھد  االصنام(  )صناعة  كفى  لنا  قالوا 

باالستعداد    ،األقالم تولد  اإللهیة    الفطريولكن  سعة    فيوالقدرة 
الصحیح   الوقت  في  الصحیح  القرار  واتخاذ  النفس  وضبط  االفق 

  في خروجاً على المعروف وبعیداً عن المألوف    للعامةن بدأ  حتى وإ 
أمامنا   یغلق  كان  الذى  للخارج  وجهه  فصوب  األولى..  الجاھلیة 
الداخل  وترك  الكریم  العیش  سبل  وجوھنا  فى  ویسد  العالم  أبواب 

حلقة    في لقدره المعلوم منذ االستقالل مناكفة ومشاكسة ومحاصصة  
لبالد الحقیقیة بالخارج عاد إلى  مفرغة حتى إذا عالج جذور ازمة ا

الورم   یستدعى    السرطاني جراحات  الذى  بعد    االستئصالبالداخل 
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متوفر   العالج  ان  المریض  ویقتنع  العملیة  أدوات  إلى  یطمئن  أن 
أن   الوجعة  وأھل  واألقارب  االھل  ویطمئن  والخارج  بالداخل 
ه  الجراح مؤھل ومؤمن بقدرته ویحتاج فقط للثقة به واالطمئنان الی

  أيقلبه والوقوف خلفه وبغیر ذلك ال یستطیع    في وزرع الطمأنینة  
االنوار..   من  رأى  مهما  المظلم  النفق  من  بدولته  یخرج  ان  قائد 

تضئ ولكن عندما یجتمع    التي یحمل ھذه الشمعة    الذي فالشعب ھو  
له   العداء  على  الیسار  واقصى  الیمین  الظروف    فيأقصى  ھذه 

  فيهادة على أنه اتخذ الخطوة الصحیحة  الفریدة التعقید فهذه اكبر ش
 االتجاه الصحیح وهللا غالب. 
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 صراع تشكيل الحكومة االنتقالية الديمقراطية
 ال خير فينا إن لم نقلها 

 
حتى   العمر  بطول  علینا  أنعم  الذي  هلل  الحمد  بعد  ھذا  أقول 

واكرمنا   الذى    في الثمانین  اإلنقاذ  حكم  كابوس  بزوال  خواتیمه 
وألف   السودان  لشعب  مبروك  واقول  الهوان  وسقانا  الذل  اطعمنا 

اخاف علیه من    يتحیة لرئیس الوزراء الدكتور عبدهللا حمدوك الذ 
البخور ویصنعون الصنم واحذره   المعجبین المادحین الذین یحرقون

من المعارضین الحاقدین الذین یقذفون الناجح بالحجارة ویتوعدون  
 : الثورة بالتخریب والتدمیر واردد مشفقا علیه

 جداً  العميقة. والعميقةالدولة العميقة...  احذر
 یقول اإلنجلیز 

It is not the gun it is the man behind the gun. 
لقد كان صراع    یمسك بالبندقیة.   الذيولكن الرجل    البندقیة،لیست  

االنتقالیة   الحكومة  الممارسة    في عظیما    ادرسالدیمقراطیةتشكیل 
لم   لك    نألفه وتدریبا  الناس    في ویحسب  یختلف  ذلك  ورغم  إجادته 

ویذكر   الدیمقراطیة  السودان    ي ف  العواجزوھذه  أكتوبر وكان  ثورة 
اخت  يف ان  الوطنیة  الوحدة  الشیخ  أقوى حاالت  الهیئات  ارت جبهة 

وكانت   للصحة  وزیرا  بالجزیرة  المزارعین  اتحاد  رئیس  األمین 
المؤسسة یدیرھا الخبراء بوكیل الوزارة الدكتور موافى عبد الفتاح  
وطاقمه ولم یكن منصب الوزیر ھاجسا كبیراً ولكن رئیس الوزراء  

الختم   سر  آنذاك  علیه  المتفق  المعلم  مثل    الخلیفة المستقل  وفى 
شراسة ودمویة    ي تكالبت علیه المعارضة ولم تكن ف  الحالي وضعك  

سمعت االستقالة من    التياإلنقاذ فاستقال دون علم الجبهة الوطنیة  
أكتوبر لثورة  الناعم  الهبوط  وبدأ  أبریل سیناریو  ،والتلفاز  ثورة  فى 

وبعد   الجزوليمشابه للراحل الفریق سوار الدھب والدكتور دفع هللا  
الصادق المهدى والذى اشهد له بالخروج المكلف من  حكومة السید  
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رحابة   يدھلیز الشمولیة إلى ھوس االنفتاح ف يف الفصامي االنغالق 
ف االحرار  الضباط  مذكرات  من  یحذر  لم  القوات    ي الدیمقراطیة 

انقضت   حتى  داخلها  )المسیسة(  الجماعات  ومیلیشیات  )النظامیة( 
علیه اإلنقاذ واستفادت من كل سقطات أنصار الدیمقراطیة واحكمت  
الید   ھذه  ترفع  ولن  الیوم  والعباد حتى  البالد  على  الدمویة  قبضتها 

  والتي المتجذرة المتحجرة المتمكنة فى كل مؤسسات الدولة    بأدواتها
اك  تحقیق  ستكون  وھو  السلمیة  الثورة  تحدیات  اھم  معوقات  بر 

حدث   ما  ذلك  على  شاھدا  ویكفى  والفاشر    فيالسالم  بورتسودان 
والذى   الثورة  شباب  یقظة  األمین    ینبغي لوال  الحارس  یكون  أن 

مجلس   واھتم  والتنفیذ  للتخطیط  الوزراء  مجلس  تفرغ  إذا  للثورة 
لجمیع... وأخیراً ولیس  السیادة بالرعایة والعنایة بإخالص بمساندة ا

 الصعبة آخرا اقول یا رجل المهام 
نقلها   لم  إن  فینا  خیر  العمیقة..    احذروال  العمیقة..  الدولة 

 جدا  والعمیقة 
 وهللا وراء القصد 
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 احذروا الغفلة 
 

دكتور   یا  تماما  معك  الغني اتفق  المراحل    في  عبد  خلط  عدم 
من    االجتماعیالتیهيوازید والتفریق بین الشرعیة الثوریة والعدالة  

 . أھم منجزات الثورة.. ولكن 
ذكرت   العمیقة    فیمداخلتيلقد  الدولة  من  الحذر  حول  السابقة 

االنتشاء  جداوالعمیقة   روح  كیف  أن  أكتوبر    والغفلةفي ...  ثورة 
فة ان یستقیل فجأة ودون  الخلی سر الختم دفعت رئیس الوزراء أنذاك 

 . استشارة جبهة الهیئات 
الغفلة   نفس  دفعت  الدیمقراطیة  وحكم  أبریل  ثورة  بعد  وكیف 

للحریة المفتعلة وھجوم    فیالتصديالسید الصادق المهدى ان یتهاون  
الثورة المضادة والمذكرات المتالحقة من )الجیش( والملغومة بطعم  

وا اإلنقاذ  فصیل  انقض  التعبیر حتى  علیه حریة  یبدو  .  نقلب  واآلن 
شبه مفاوضات   فيان وھم )نجاح( الثورة المستمرة جعلنا ندخل  لي

اإلنقاذ   مع  الغیبوبة    التي جانبیة  من  وخرجت  الصدمة  من  افاقت 
في انتظار عقد    ،الخ..لتعلن تنظیم صفوفها واسقاط الحكومة وووو

كیفیة التعامل معها حتى وصل بها حد فض مواكب    فياتفاق معها  
 وار بالهراوات والبمبان وثم ماذا بعد؟؟ الث

المسیرات   وھذه  المواكب  الوحید    ھي وھذه  والحارس  الضامن 
 شق صف قوى الحریة والتغییر   فيللثورة وأرجو اال تنجح اإلنقاذ  

اال   تتوقف  الثورة مستمرة ولن  إلى تحقیق    في إن  الوصول  محطة 
المضاد   الهجوم  وقف  المحطات  اول  ان  اآلن  ووضح  أھدافها 

  إنني مفاصل اتخاذ القرار ورغم    في وتفكیك الدولة العمیقة المتمكنة  
غالة   من  نفسى  خیر    ولكنني   المتفائلین اعتبر  الحذر  التشاؤم  أرى 

 .وهللا غالب  من التفاؤل المفرط 
  



88 
 

 نصيحة لوجه هللا تعالى إلى الدكتور حمدوك 
 

عن   دفاعاً  الوطن    حمدوك،لیس  ھذا  عن  دفاعاً   ولكن 
الذین قلوبهم معك    المنصب )احذر بدایة تولى    في لقد قلت لك   من 

 : وسیوفهم علیك(.. ولسان حالك الیوم
 یقول الحاقدون دھاك خوف  

 شعبي إذا ما خفت  عیبي وما  
 وطنه ؟   في ما عیب الذى یخاف هللا 

 حكمه ؟  فيوما عیب الذى یخاف الشعب 
هللا فال غالب لكم وإن یخذلكم فمن ذا  وإن ینصركم  )   قال تعالى 

المؤمنون  فلیتوكل  هللا  وعلى  بعده  من  ینصركم  هللا    (الذى  صدق 
 العظیم 

الحدیث  وال  )  وفى  الفاحش  وال  اللعان  وال  بالطعان  المؤمن  لیس 
 . صدق رسول هللا صلى هللا علیه وسلم  (البذيء

الشعب   هللا  نصر  واخذ    السوداني لقد  الطویل  صبره  جزاء 
اذ اخذ عزیز مقتدر وانقذك من شفا حفرة من السقوط  طواغیت اإلنق

شعبیة    في ثورة  أعظم  لقیادة  لیسخرك  آنذاك  المفترس    في فكها 
بنصر من   وأیدك  النظیر  المنقطع  بالقبول  الحدیث وخصك  تاریخه 

الرعب   فانزل  وكل    فيعنده  الشركاء  من  المضادة  الثورة  قلوب 
األعداء والجم ألسنتهم حتى أطلقت الثورة الحریة المطلقة فأصبحت  
فى   لالصطیاد  خصبة  أرضا  والمظاھرات  االحتجاجات  موجات 
وتخوین   الثورة  رموز  واستهداف  األمن  وتعكیر  العكر  الماء 

األم التمكین واسترداد  إزالة  لجنة  وتقویض  السیاسیة  وال  الحاضنة 
العامة ومحاربة الفساد وتفتیت قوى الثوار وتشتیت لجان المقاومة  
واصطیاد الوزراء واحداً تلو اآلخر واستبدال القوى بالضعف تحت  

تكوین  )شعار خطوة  ثم  الصحیح  اال  یصح  وال  المسار(  تصحیح 
الحكم   فى  الشریكین  بین  المعتلة  الوحدة  الذى شق  الشركاء  مجلس 
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والمحكمة    التشریعي اعاق تكوین المجلس  من العساكر والمدنیین و
القضاء   ومجلس  فعطل    العاليالدستوریة  للنیابة  األعلى  والمجلس 

بدأ استهدافك   الناعم  القاتم والهبوط  العدالة االنتقالیة وفى ھذا الجو 
البنیان   یتداعى  حتى  الثورة  ھرم  قمة  فى  الرمح  كراس  شخصیاً 

وصفات المؤمن فهو    ولكن قدرة هللا الهمتك قوة أصحاب الرساالت 
وال   الفاحش  وال  اللعان  وال  بالطعان  ان    البذيء لیس  وعلمتهم 

لیس دلیل ضعف وإنما مصدر    والتغابن التسامح والتغافل والتجاھل  
قوة وان من سار بین الناس بجبر الخواطر ادركه هللا عند المخاطر  
فكان هللا یدركك فكلما ضاقت حلقاتها فرجت وأرسل هللا لك طوق  

ان    نجاة  مخلصا  وأدعوك  عصیب  موقف  من  صدق  ومخرج 
الكمال   عن  العاجزین  عیوب  عن  مترفعا  الصفات  بهذه  تستعصم 

قفز على ظهرك   انفض من حولك من  لو  الثورة    فيحتى  مركب 
له نفسه اإلمارة     في الخوف من الغرق قفز    بالسوءوعندما سولت 

وغرق   أنفسهم    في الظالم  ھم  ولكن  ظلموا  وما  الجب  غیاھب 
ون وأما القلة الضالة من فلول اإلنقاذ فقد انكشف أمرھا للكثرة  یظلم

وبقیت   المسلم  البلد  ھذا  اھل  من  الحقیقین  المسلمین  من  المؤمنة 
معزولة تلوك حنظل ھوانها على النفس وانفض من حولها من سار  

غرورھا وبطش  اتقاء شرورھا  بطل  ال  أخاك  تجارة  ، مجبراً  وھذه 
المناخ    الحرب،لوردات   الغربیة تجعل كل    السیاسيولكن  والرقبة 

بالنار كالمستجیر  مكانه، یعمل  غیر  یحتل  السودان  في   الكل 
 كما قال الشاعر 

 فالمال عند بخیله والسیف عند جبانه 
 العباسي وقال الشاعر 
 ھموا السودان أین   فيلو درى القوم 

 ً  . من الشعوب قضوا حزناً واشفاقا
 .وال یصح اال الصحیح
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مؤسسات الدولة حتى   في واآلن یطلقون شیاطینهم من عقالها للعبث 
ثم االنقالب على الثورة    والترقیعتبلغ مرحلة التجویع والترویع  

بآخر سهم فى كنانتهم فارتد على صدورھم وخرجت الثورة    فألقوا
وما صبرك إال باهلل وال تحزن علیهم   واصبرتعالى )منتصرة بقوله  

هللا العظیم ولكن إذا أردت   كرون(.. صدقیمضیق مما   فيوال تك 
تحدثت عنها  التی الصعبة(  باتخاذ )القرارات باألسباب نصر هللا فخذ 

واوال وثانیاً وثالثاً وأخیراً تقویة العكازتین اللتین تمشى علیها  
ولجنة إزالة التمكین كاسحة   الحقیقي الثورة.. لجان المقاومة السند 

الخدمة المدنیة والوزارات  في ة طریق الثور في األلغام المزروعة 
ویا  ) تمثل متطلبات الثوار  والتيالمختلفة والقضاء والعدل والنیابة  

  28الف عامل واعدام  50فالذین قاموا بتشرید (جبل ما یهزك ریح
ال یمكن   المسافیر في یوم واحد وتشهد علیهم جوارحهم   فيضابط 

منع الخبز والماء والكهرباء والدواء بكوادرھم   في أن یواصلوا 
  في ھذه األجهزة ویكفى مجاھرة بالمعصیة وفجورا   فيالمتمكنة 

الخصومة ان تكون المالیة واالقتصاد والتخطیط والجهاز  
 . مسیرة الثورة في وتجار العملة اكبر المعوقات  المصرفي

 متى يبلغ البنيان يومآ تمامه 
 إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

 . وهللا من وراء القصد 
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 كان هللا في عون هذا الرجل
 

یسمع    وطنيقلبه ذرة من اإلیمان او    في ا من عاقل  م  الحق یقال
بآالمه   ویحس  وآھاته  البالد    في توزعت    التي اناته  أطراف  كل 

قول    الممزقة مساء  صباح  یردد  الذى  الرجل  ھذا  اھتمام  تتجاذب 
 المتنبئ  

 ماذا لقيت من الدنيا واعجبها
 أنى بما أنا باك منه محسود 

على  و جلس  أن  الصحیة    كرسيمنذ  والبنیة  المتردیة  الوزارة 
وھو یصارع طواحین الهواء وھو   المتآمرةالنطیحة والدولة العمیقة 

الطایح والمنكسر وفجأة یصاب   ترمیم فيخضم االزمات  في غارق 
اال   االستسالم  رایة  المتقدم  العالم  دول  كبریات  رفعت  بوباء  العالم 

 . من رحم ربى 
كرونا   وجنود  الثورة  أعداء  یقاتلون  الذین  ھؤالء  من  ھو  وكان 

الكوادر   یتصید  بال    الطبیةالذى  یحاربهم  الذى  األبیض(  )الجیش 
الفیروس  بین مطرقة  نفسه  المستجد وسندان    أسلحة وال عتاد وھو 

الجهل واالنفالت المستبد من ابناء جلدتهم الذین یسومونهم العذاب 
مواطنیهم   إنقاذ  من  به  یقومون  لما  وفاقا  جزاء  والعقاب  والضرب 
یردعهم   وال  وازع  یثنیهم  ال  سنمار(  )جزاء  المفترس  الفك  من 
رادع.. وتقف كل مؤسسات الدولة على قدم واحده ویقف ھو على  

براثن الموت من كرونا ال قدر    فينیة حتى ال تسقط الدولة  القدم الثا
اذاذھب صراخه ادراج الریاح وأصبح الحجر   خطیئة    الصحيهللا 

ھدف الدولة وضرورة البقاء على قید  و  الوزیر ولیس سیاسة العالم
 . الحیاة داخل المنزل

موقفه حتى الذین    في وال أعتقد أن عاقال واحداً یتمنى ان یكون  
ع  ھذا    غي ن  ینافحونه  لشغل  التقدم  شجاعة  یملكون  ال  وضاللة 
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مسك )أذني المرفعین( ولو لم یفعل شیئا غیر أنه ال زال  و  المنصب 
 .قابضا على الجمر فطوبى للشرفاء
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 الدكتور وزير الصحة أكرم على التوم 
 

البیضاء   السلمیة  الثورة  الذى وھبنا  كوادر    التي الحمدهلل  منحتنا 
أمثال الدكتور وزیر الصحة أكرم على التوم والذى یشهد هللا اني لم  

اته    المسؤولةواعتذاراسمع به اال بعد تعیینه ومبادراته وتصریحاته  
ظروف لم یمر بها وزیر صحة منذ اول حكومة وطنیه    فيالمقبولة  

بال   الشوارع  فى  یتظاھرون  الذین  مقابل  االستقالل  منذ  عاصرتها 
كان یراسها العقید الطیب    التي میر وال حیاء ضد إزالة التمكین  ض

 500عثمان طه بعث لهم قائمة بفصل    ي سیخه وقال إن شیخ عل
 اول اجتماع   فيالف    59الف من العسكریین والمدنیین فرغوا من  

الخرطوم   محافظ  یوسف  الفتاح  عبد  المقدم  التلفزیون    فيوخرج 
تثكله أمه   العربیة الفصحى )من أراد أن  باللغة  الملیان  بالفم  لیقول 
الشارع   یخرج  او  مطعمه  او  متجره  او  مخبزه  او  دكانه  فلیغلق 
اإلنقاذ   بشرنا بجائحة  وباء كورونا ولكنه  لیتظاھر( ولم یكن ھناك 

 انقذنا هللا من شرورھا  التي
 وهللا غالب 
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 سالممسيرة ال فيالنداء االخير 
 

السالم   لمواكب  الحریة    في التحیة  أنحاء    فيساحات  جمیع 
 السودان

  باألقدامألصحاب مسیرة التصویت   فيبالخطوة األخیرة   والتهنئة
المظلم   النفق  من  بالسالم  للخروج  الحقیقیة  حرب    ففي المصلحة 

الشعب   السیادة  اھل  إلى  به  والعودة  بالخارج  القادة    فيمفاوضات 
كل أنحاء السودان ودعوة صادقة   فيالداخل فضاء ساحات الحریة ب

صنع   في  للمشاركة  التفویض  بتجدید  والمدنیین  العسكریین  للقادة 
الواقع    الحقیقيالسالم   صنعته ساحات االعتصام    الذيعلى أرض 

 . كل مدن السودان )وال طلقة واحدة بعد سقوط اإلنقاذ(  في
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 خمس دعوات للسالم 
 استقبال طائرة السالم بعد سقوط النظام فيضحايا الحرب 

 
  فيھذه الدعوة مهداة إلى مواكب الهدى ومسیرة السالم الممتدة  

 . كل أنحاء السودان 
النفسانیین  )  القروب ھذا    فينشرت   األطباء  مجموعة 
)ال عذر في حمل    قصیدة بعنوان   2019یولیو    30في  السودانیین( 
 السالح(. 

السالم طائرة  لركاب  االخیر  سقوط  النداء  بعد  للخرطوم  العائدة 
والالجئین   والنازحین  الحرب  جرائم  بأن  منى  قناعة  النظام 

الوطن ضد  البائد  النظام  معركة  كانت  الحركات  و  والمشردین 
الشعارات    والتي المسلحة   شتى  خلف  وتتمترس  تتشظى  أصبحت 

وبما ان المنطق یقول ان ما یسمى )جذور( المشكلة توجد بالداخل  
ب بالخارج  الماراثونیة  ولیست  المفاوضات  المحطات    فيعد  شتى 

الثوریة   الخطوة  كانت  النار  إطالق  ووقف  النظام  سقوط  وبعد 
المباشرة عودة الحركات )الشریك( المناضل بالخارج والجلوس مع  
تحت   الحقیقیة  المصلحة  أصحاب  مع  بالداخل  )الشریك(المناضل 

 !!؟؟ ( جذورھاشجرة السالم الظلیلة للّم الشمل واقتالع المشكلة من)
من   )مرفق(  فیدیو  وجدت  النظام  سقوط  من  عام  بعد  ولألسف 
انجاز   تأخیر  )مطبات(  عن  یتحدث  الثوریة  الحركة  أجنحة  أحد 

من موقع ارجو    فیأكثرشل حركة الحكومیة االنتقالیة    والذيالسالم  
الفیدیو   الذاكرة    ألنني مخلصا متابعة  تكذبني  لم  إن  قد    إننيوجدت 

)للشریك(    فيتلفزیونیة  مقابلة    فياستمعت   سنوات  قبل  الخرطوم 
المخلوع یدور حول   للرئیس  منى اركو مناوى عندما كان مساعدا 

 )جذور( المشكلة 
 مثل )ثور الساقیة(  نفسي واآلن وجدت 

 متاھة الحوار  فيأدور 
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 الغثیان والدوار  فأصابني
 وال أرى نهایة المشوار 

فدلونى متى یعطى   أكثر من مرة  الفیدیو  إلى  استمعت  لقد  لطفاً 
برج المراقبة إشارة اإلقالع إلى مطار الخرطوم لطائرة السالم بعد  
سقوط النظام الستقبال ضحایا الحرب وأصحاب المصلحة الحقیقیة  
 المنتظرین فى صاالت الوصول منذ أن فضت ساحات االعتصام 

 وهللا غالب 
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 ة بإذن هللا االعادة إفاد في
 مسيرة السالم  فيالنداء االخير 

 
لعباده   ووھبه  )اإلنقاذ(  من  الملك  نزع  الذى  الحمدهلل  بعد 
..نتضرع   وقد صبروا  االبتالء  على  الصابرین  الحقیقین  المسلمین 
المسلحة والقادة السیاسیین   القادة العسكریین للحركات  یلهم  الیه إن 

ة فى الخروج من مسلسل  والمدنیین من االحزاب والطوائف الحكم
منذ اإلنقاذ وكان ال أحد یدرك    كاإلخطبوطالمفاوضات الذى یتمدد  

السودان قد حسم موضوع    فيالتغییر الكبیر الذى حدث  و  ان الثورة
والالجئین    ألصحاب السالم   النازحین  من  الحقیقیة  المصلحة 

السودان   داخل  الموجودین  ینتظرون    فيوالمشردین  المعسكرات 
سباق   فيالبیت الكبیر  فيترتیب أوضاعهم الداخلیة  فيدء إشارة الب

ھم   فیم  وتتساءل  التفاوض  حلقات  تستنزفه  الذى  الزمن  مع 
جوبا    وإذامختلفون؟؟   تلعبه  دور  بد من  ال  المضمار    في كان  ھذا 

بالخارج   جولة  آخر  ھذه  فلتكن  بها  فمرحبا  خارجیة  وضمانات 
القادة  ی ویستخلف  المبادرة  زمام  المصلحة  أصحاب  بعدھا  ستعید 

لخیر سلف سلم   الثورة خیر خلف  العسكریون والمدنیون من جیل 
الخاتم  ة ولن یضیع هللا اجر من أحسن عمال  األمانة ألھلها بحسن 

 والعاقبة للمتقین. 
)اَخر اآلن  و في   نقول  هللا  بإذن  التفاوض  )  الحلقات(  مسلسل 

 ( الخارجي
انتظار االحتفال    في واآلن والشعب ممتلئ بروح األمل والتفاؤل  

السلطة   انتقال  اتفاقیة  شهر    المدنیةفي بتوقیع  من  عشر  السابع 
أغسطس تحت مظلة الحریة والسالم والعدالة ویبدأ مسیرته الظافرة  

یباع فیها    التينهایة المزادات العلنیة والسریة    بملف السالم ویعلن 
الشعب   باسم  عام  عفو  صدر  وقد  واآلن  السودان  خارج  ویشتري 
فأھال   بالخارج  السالح  حاملي  المناضلین  مالحقات  كل  وسقطت 
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منتجع   إلى  یأتي  أن  السودان  مصلحة  على  حادب  بكل  ومرحبا 
وا  الصیفياركویت   للوساطة  اآلمنة  المواقع  من  لمصالح  وأمثاله 

العواصم   بین  ھرولة  وكفانا  الخیر  أفعال  عن    الخارجیةوكل  بحثا 
الداخلیة   للحركات    والتي الحلول  التشظي  مرض  أفرزت 
ممنهجة    المعارضةلألحزاب    المسلحةوالتشرذم  سیاسة    في وكانت 

 تقسیم المقسم وتفتیت المفتت 
وفى جو الحریة القادمة ووحدة النسیج المتالحم ربما یحتاج كل  
البائد إلى تفویض جدید في السودان   العهد  زعیم قدیم مفاوض في 
القادمة   المرحلة  متطلبات  یستوعب  انتخابیا  برنامجا  یحمل  الجدید 
الطیف   ألوان  جمیع  تستوعب  السودان  مدن  في  الحریة  وساحات 

الخصومة   عهد  وانتهى  ھذا  السیاسي  كل  كتبت  وقد    فيوالسالح. 
 (. حمل السالح  فيال عذر ) أثناء المفاوضات في قصیدة

الكراھیة ترجلوا من صهوة جواد   العنصریة ودعاة  ویا أنصار 
یقتل  .الوھم  ولكنه  األصدقاء  ینصر  وال  األعداء  یهزم  ال  فالعداء 
 . الجمیع

دارفور عشرین عاما   بالوكالة عن    في لقد عاشت  عبثیة  حرب 
حاكمة   طغمة  األولى  بالحرب    في جماعتین  تاجرت  الخرطوم 

السلطة( والثانیة جماعة مسلحة قبضت  ) فتمددت من اجل البقاء فى
من مفهوم(الثروة)الثمن  تحت  بها  )فتعددت  المشكلة(وطافت  جذور 

الثورة   اندلعت  وعندما  والسالم  والعدالة  الحریة  عن  بحثاً  العالم 
الن السالم  وسقط  طائرة  وھبطت  وارتفع    في ظام  االعتصام  ساحة 

یا مغرور كل    عنصريیا  ) ورفع ھذه الشعارات ینادى  الثوري المد  
الجماعة   وذھبت  الجمیع  من  التوت  ورقة  دارفور(سقطت  البلد 
األولى إلى مزبلة التاریخ وبقیت الجماعة الثانیة تحمل شعار جذور  

  في الصندوق األسود    في  كلمة حق یراد بها باطل(وحملتها )المشكلة
نصیب   عن  بحثاً  السودان  خارج  المفاوضات  من  جدیدة  جولة 

  ومن كان في ضاللة مد له الرحمن مداُ( ولم تجد افضل من )السلطة
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باالنتصار    التيجوبا(  ) تجرعت مرارة االنفصال فال نعم الجنوب 
بعضا على   المتفاوضون  واقبل  االستقرار  الشمال على  وال حصل 

فصنعوا الجنوب  قادة  خطایا  من  وتعلموا  یتالومون  اتفاق  )بعض 
الذى قبله أھل السودان من أجل عیون السودان وبحكمة ماال  (جوبا

توسیع رقعة السلطة  یدرك جله ال یترك كله ومع كل ھذا ومن اجل  
بالسالم   یبشرون  السودان  بقاع  بكل  القادة  مع    المجتمعي طاف 

وتركوا األھلیة  المشكلة) االدارات  یتقاتلون  ( جذور  دارفور  ألھل 
الخرطوم وقد    في ردت بضاعتهم إلیهم( وبقى القادة  )حولها بعد أن

صكوك غفران( توزع على التابعین  )استنسخوا من جذور المشكلة
نس  یحمل  تخلف    في خته  وكل  وعندما  اللزوم  عند  یبرزھا  جیبه 

جدید   عدوا  عن  یبحثون  اصبحوا  االتفاق  عن  الشمال    فيآخرون 
جواد   صهوة  فامتطوا  الكراھیة  ودعاة  العنصریة  أنصار  فتحرك 

السراب  العدو  عن  بحثاً  مرة    .الوھم  الصراعات    في وألول  تاریخ 
المتمردة    في الداخلیة   الجماعات  تتجمع  عاصمة    فيبأسلحتها الدول 

قتال بعضها البعض    في الدولة لتحقیق السالم وتترك مناطق النزاع  
المشكلة   جذور  بنیران  حیث    التي تحترق  الجمیع  مشكلة  أصبحت 

الثوار   قوى  واستنزفت  الثورة  مسیرة  األمن    فيعطلت  توفیر 
األسلحة    في واألمان   من  كمیات  وجود  رغم  واالطراف  المركز 

القارة  الهام و.  تهزم جیوش  التوضیح  إن  الصحیح والذى یستوجب 
بقعة من السودان ستكون دارفور أول ضحایاھا    فیأيحرب    أيأن  

وقد ال تكون ھناك دارفور یتقاتل أھلها حول من یحكمها ناھیك عن  
من تحكمه؟! ولن یكون ھناك سودان نتنازع فیه فالدول الخارجیة  

ویالته  ثرواته والمتربصة بحماقاته والمخططة لتقسیم د   في الطامعة  
تنتظر ساعة الصفر وفى غمضة عین وانتباھتها یغیر هللا من حال  

المأجورة   بالنائحة  الثكلى  النائحة  العزاء    في إلى حال وتختلط  بیت 
 نقلها.  الكبیر وال خیر فینا إن لم 
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 نصيحة لوجه هللا تعالى إلى قوى الحرية والتغيير 
 

ایادیكم   ضعوا  هللا   في ..  بإذن  وسنعبر  حمدوك   ید 
الحزب   وقادة  المضادة  الثورة  قادة  إلى  النصیحة    الشیوعيوالدین 

إلى    بأیدیكمأعداء األمس أصدقاء الیوم.. ال تلقوا   ..األخوة األعداء
من   جزءاً  تكونوا  ال  الحل  من  جزءاً  تكونوا  لم  وإن  التهلكة.. 

 . ضیاع السودان  المشكلةفي
 . علیم بذات الصدور  لد. وهللا البحق ھذا  في واتقوا هللا 

لیس دلیل ضعف وإنما    يإن التسامح والتغافل والتجاھل والتغاب
هللا عند    أدركهمصدر قوة وان من سار بین الناس بجبر الخواطر  

 المخاطر
مرة   ألول  عنه  ویفصح  حمدوك  طریق  المرحلة    فيوھذا  ھذه 

المشحونة   والجهویة  بأوجاعالمعقدة  والعنصریة  ما    ھذاو   القبلیة 
 یبدو لي وهللا اعلم 
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 عود على بدء 
 )أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً(

 
الیونامید  بعثة  خروج  قبل  من    حقا  االستغاثة  بصرخات  سمعنا 

النازحین الالجئین المشردین یعترضون على رفع الغطاء عنهم من  
یجوبون    في الحمایة   المسلحة  الحركات  أعضاء  بعض  كان  وقت 

رجال   ویستقطبون  بالسالم  یبشرون  األخرى  السودان  والیات 
الصوفیة   السلم    في الطرق  عن  یتحدثون  والشرق  الشمال  أقصى 

ایش السلمى ومراكز النزوح تتمدد بحثاً عن األمن  والتع  المجتمعي
والعصابات المسلحة تحت سمع    المتلفتة تحت تهدیدات المجموعات  

وبصر الوالة الذین یرددون صباح مساء عن حمالت جمع السالح  
والیة    في كالسرطان بین ما یتوسع قادة الحركات المسلحة    المتفشي 

وا والسلطة  الثروة  توزیع  یواصلون  والمأوى  المركز  لسكن 
والمجلس   والوزراء  و)الشركاء(  السیادة  مجلس  ومناصب 

)قحت  التشریعي بقایا  وحتى  التنفیذ(  وقف  یتبق  الموءودة)مع  (ولم 
لجنة   ومداھمات  الثورة  شباب  ومبادرات  والعظم  اللحم  اال صورة 
إزالة التمكین ومحاربة الفساد واسترداد األموال )المغضوب علیها(  

طاع الخاص لدعم القوات النظامیة وھو ید سلفت  مقابل مبادرات الق 
للشعب   ھذا  الدعم  یتم  لم  لماذا  و)لكن(  الحیاة  مدى  مستحق  ودین 
وذوي القربى أولى بالمعروف وأبناء القوات یقاسمونهم لقمة العیش  
في البیت ویشترون لهم السالح للقتال وعندما كانت الحكومة تحتاج  

لمافیا الصناعا  50إلى   الدنیا ولم  ملیون دوالر  الدوائیة واقامت  ت 
الدواء فاتورة  زالت  وما  الوزیر  اقالت  حتى  الكهرباء  و  تقعدھا 

قائد   الدولة  رئیس  یعلن  التى  الحكومة  ظهر  تقصم  والدقیق  والماء 
البر   ید  تمتد  ال  لماذا  الحكم(  فى  الذریع  )فشلها  المسلحة  القوات 

ن جاء  واإلحسان من أجل السودان ولیس من أجل )رموز قحت(الذی
كان   وإن  الحكم  على  ینقلبوا  ولم  االنفجار...  لحظة  فى  الثوار  بهم 
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والتغاب  والتغافل  والتجاھل  والتسامح  ھذا    يالصمت  یبدیه  الذى 
قوة   مصدر  إنه  یقول  فالحق  قبول  مؤشر  او  ضعف  دلیل  الشعب 
هللا   صدق  صبروا(  اذا  الصابرین  )وبشر  تعالى  بقوله  معتصمة 

 العظیم 
 أبى طالب كرم هللا وجهه  قال اإلمام على بن و

 صبري سأصبر حتى يعجز الصبر عن 
 امرى في واصبر حتى يأذن هللا  

 إنني واصبر حتى يعلم الصبر 
 أّمر من الصبر شيء صبرت على 

نعمة   ومن  یراجع  ولكنه  یتراجع  لن  أنه  الشعب  ھذا  وقناعة 
له وثائق تؤكد ما    في الصبر ان   تتكشف له حقائق وتنشر  كل یوم 

وان   أعظم  نحن  خفى  بلى  ویقولون  المفسدون  انكم  لهم  یقال  الذین 
المصلحون ویتبین حقا انهم المفسدون ولكنهم ال یعلمون وهللا علیم  

وعصف   توعیة  فترة  ومازالت  كانت  وقد  الصدور    ذھني بذات 
أقصى زوایا التهمیش وتعجب إذا  فيتسمعه من أبسط أفراد الشعب 

ھؤالء حتى تمتلئ    المناصب یستمعون إلى   فيكان الذین یتشاكسون  
 قلوبهم بالیقین أن ھؤالء لن یتراجعوا وأن خلف كل ثائر ألف

 ثائر... والصبر مفتاح الفرج 
 *فأقول لهؤالء *احذروا غضب الثوار 

 واقول للثوار 
 قوموا إلى ثورتكم یرحمكم هللا

 ب. وهللا غال
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جبين   فيقضية مستشفى الخرطوم التعليمي وصمة 
 الخدمات الطبية 

 
طلیعتها   وفى  المجیدة  دیسمبر  ثورة  اندالع  من  عامین  بعد 

الرمح   راس  الدیكت  في)األطباء(  ضد  الثورات  وریةوبعد  ات كل 
الحقوق   الكثیر من  التمكین وتمكنها من استرداد  تكوین لجنة إزالة 

إزالة   علیها  استعصى  لقد  الصحة  الضائعة  وزارة  فى  التمكین 
قوى   أن  یؤكد  وھذا  والتاریخ  المعلم  الخرطوم  مستشفى  واسترداد 

خدمة الوطن وكانت دائما من أدوات    في سخرھا هللا    التي األطباء  
المشكلة   موطن  تكون  ان  منها  فئة  أرادت    في الوزارة    في الحل 

وھم   الدواء  توفیر  مشاكل  وفى  واالتحادات  النقابات  تكوین  تعطیل 
والدواءخبر الداء  الوسط  و  اء  على  غریبة  ظواھر    الطبیفي شهدت 

السابقة   ثوراته  ظروف  ومسؤولیة    التيأضعف  بمهنیة  قادھا 
أرشیف التاریخ ولیس أغرب من ظاھرة االعتداء على   فيأصبحت 

للوزیر   كان  وما  المعطوب  القانون  منها  خجل  بأریحیة  األطباء 
األسبق د. أكرم على التوم أن یكون أول ضحایا حكومة الثورة لوال  

القربى   ذوى  الخاص    في ظلم  القطاع  استنفروا  الذین  المهنة 
األموال   وأصحاب  الدواء  ال  في ومصانع  مظاھرات  خروج 

الوزارة   مفاصل  داخل  التمكین  عناصر  على  واالبقاء  المسعورة 
الوزیر   والزمیل  الیوم...  الذى    الحاليحتى  النجیب  عمر  الدكتور 

للحظة    فيیبدو   ظن  إن  مرة  ألف  یخطئ  ومستتر  خفى  صراع 
ان   شر    االبتعاد واحدة  تكفیه  قد  أكرم  د.  مع  الخالف  نقاط  عن 

زیمة بالبقاء... فال یعقل بعد مرور  الضرر والضرار اال اذا قبل اله
بإسقاط   تطالب  والمقهورة  المأجورة  المظاھرات  تخرج  عامین 
الدمار   من  عام  ثالثین  بعد  الثورة  أھداف  تحقق  لم  ألنها  الحكومة 

المفاصل   تفكیك  التمكین من  إزالة  لجنة  الصحة    في وتعجز  وزارة 
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...  ميالتعلیوال یستطیع وزیر الصحة ان یسترد مستشفى الخرطوم  
 !المشكلة والحل ؟

 . وهللا من وراء القصد 
 

الكبیر   توقیر  فیه  ما صدق  ھذا  الجمیل؟ الن  الزمن  نقول  لماذا 
المیزان   یخسر  ولم  بالقسط  الوزن  واستقام  الصغیر  على  والعطف 

 شوقي قال فیها الشاعر أحمد  التي باألخالق الرفیعة 
 إنما األمم األخالق ما بقيت 
 فان هم ذهبت اخالقهم ذهبوا

 وقال الشاعر بشار بن برد 
ً كل األم  في إذا كنت    ور معاتبا

 صديقك لن تلقى الذى ال تعاتبه 
 إذا أنت لم تشرب دواماً على القذى 

 الناس تصفو مشاربه  وأي ظمئت  
وبغیرھا    وعلمتني  قدرك  ترفع  الرفیعة  األخالق  أن  الحیاة 

 یستعصى علیك تدبیر امرك.. وتظلم نفسك وال تنصف اآلخرین 
 ولسان حالك 

 رب شيء بكیت منه 
 . فلما ضاع مني بكیت علیه 

حّمال   فضفاض  قرار  فى  قوانین  حزمة  ھذه  الوزیر  معالى  یا 
الخرطوم    )القرارأوجه   مستشفى  إدارة  مجلس  عمل  تنظیم  الئحة 

 الحكومة ام الخاص ؟؟ 
بالوزیر  ھي ما   اإلدارة  مجلس  رئیسو   عالقة    صالحیات 

و العامالمجلس...  والمدیر  شیك    المقرر؟؟!و  نائبه  كبیر  لغز  وھذا 
 مفتوح؟ ابیض 
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األقسام؟   رؤساء  مستشفى  أین  یوجد  یضم   فيال  ال    في  العالم 
كعمال    عضویته رواتبهم  یتقاضون  كانوا  اذا  اال  قطاع    فيھؤالء 

 خاص وال عالق لهم بالتخطیط واالدارة ؟ 
ھل شروط )العضویة( الطوعیة بال مقابل وینفذ أوامر المجلس  

أخالقیات  وااللتزام   وشروط  الشروط    المهنةبها  ھذه  تنطبق  ھل 
 على اإلدارة ومشتقاتها مدفوعة األجر؟ 
انتخاب كل ھذا الجیش    ؟ ومن یدفع رواتبهم  اإلداري كیف یتم 

المستشفى    وبأمانةأخیراً   ھل  ام    حكومي ووضوح  للوزارة  تابع 
 خاص یدیره مجلس اإلدارة مثل البنوك ومستشفیات القطاع الخاص 

 ن وراء القصد وهللا م
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 صباح الخير يا وجوه الخير
 

والذ  األمانة  حمل  على  األمین  سامى  السید  بالذكر  ي  وأخص 
وأرد علیه    خصني  وللجمیع   بأجمل بالتحیة  اقة ورد وشهادة  ب  منها 

وروح   الضمیر  ویقظة  الوعى  النتصار  نور  من  وكلمات  تقدیر 
المخرجات   التسامي وشفافیة  الخالفات  ونبذ  الصراعات  وقد    فوق 

تابعت القضیة منذ انطالقة )ماراثون االیلولة( بعد الثورة ولوكانت  
اللقاءات بهذا الصفاء وروح الوفاء وصدق العطاء لما اھدر الزمن  

ال لهذه   في الدوران    فيمحن  وتعاقبت  سعدت  وقد  المفرغة  الحلقة 
السعیدة   أن    التي النهایة  ومنذ  هللا  بإذن  عامین  معاناة  لخصت 

وقلب   مغترب  بعقل  للخارج  أن    قناعتيكانت    سودانيھاجرت 
صائبة   حقیقة  قضیة  للود  تفسد  ال  النظر  وجهات  اختالف  مقولة 

العداء ویظهر  السودان تفسد الود وتورث الحقد وتؤجج    فيولكنها  
جلیاً   التسامح    في ھذا  أن  الحكمة  هللا  یلهمنا  حتى  قضایانا  كل 

لیس دلیل ضعف وإنما مصدر قوة وان   ي والتجاھل والتغافل والتغاب
من سار بین الناس بجبر الخواطر ادركه هللا عند المخاطر وھكذا  

منذ اول    ولكننيفعلتم الیوم.. وال ادعى الحكمة وال افتعل العصمة  
عام    لیفية  مشارك والخارج*  بالداخل  النفسانیین  االطباء  *قروب 
كتبت اقول )إن العداء ال یهزم األعداء وال ینصر األصدقاء   2016

التعارف والتآلف    فيولكنه یقتل الجمیع( وان افضل وسیلة التعایش  
ومعكم   أحیا  وبكم  اكتب  )لكم  شعار  عنه  تعبیر  وأصدق  والمودة 

الحی ملح  االختالف  وأن  فإنه  أعیش(  الوطن  قضایا  فى  ولكن  اة 
معركة لیس فیها غالب وال مغلوب ولكن فیها ضحیه وھو الوطن  
بقیة حیاته ومن   ومن فرح بنصره على ھزیمة الوطن یبقى حزیناً 
ام   الزمن  طال  المنتصر  ھو  الوطن  أجل  من  ھزیمته  على  حزن 
عادیاً  حیاتیاً  ونشاطاً  ذھنیاً  نعتبره عصفاً  الیوم  به  نقوم  ما    قصر.. 
فى   اآلن  نفعل  مثلما  األجیال  علیه  تحاسبنا  تاریخاً  یبقى  ولكنه 
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مآثر   لن یرحم واعتذر على    ومخازي استرجاع  السابقین والتاریخ 
التحیة   رد  تستوجب  محاولة  كانت  ولكنها   منها  بأجملاالطالة 

 وفى البدء كانت الكلمة 
 والكلمة الطیبة صدقة 

ما   منذ    فيوأصدق  ظل  الذى  الوطن  وحدة  یستهدف  ما  القول 
مخططات   حوله  تلوح  واآلن  أبنائه  صراعات  ضحیة  االستقالل 
المجاورة   الفضاءات  كل  فوق  تحلق  المفتت  وتفتیت  المقسم  تقسیم 

لم نعض علیه   مندم   بالنواجذ وإن  اختطافه والت ساعة  یتم   سوف 
ب یبدأ  المیل  اقول  وال  باإلنجاز  التهنئة  اجدد  قد  وأخیراً  فأنتم  خطوة 

 تجاوزتم المیل فال ترجعوا منه خطوة 
 وهللا الموفق وھو المستعان 

مكة   وأھل  مختلفون  فیه  أنتم  بما  منكم  أعلم  ولست  لكم  اقول 
بشعابها..   الظل    ولكننيادرى  تمدید  القروب  مداخالت  من  لمست 

بین    اإلداري وكیف  والتسویات  والترضیات  والتسویف  للتعطیل 
والتشریف   األمارة  التكلیف  النفس  على  بالسوءتقف  ادل  ولیس   ...

عماد   الدكتور  بین  دار  الذى  النقاش  من    ھنادي   والدكتورةذلك 
وروح المحبط المستهدف وثقة القوى المسنود فال تجتمعوا لتنفضوا  
إلى كلمة   تتداعوا  لم  لتفترقوا وتذھب ریحكم خالل سنتین  وتتالقوا 

االجتماعات  آخر  ھذه  تكون  أن  وأتمنى  بحسن    سواء  الموعودة 
النجیب   الدكتور عمر  الصحة  معالى وزیر  )تحت رعایة(  الخاتمة 
من   اجر  یضیع هللا  ولن  رعیته  عن  مسؤل  راع  وكل  راع  وكلكم 
والمؤمنون(  ورسوله  عملكم  وسیرى هللا  اعملوا  )قل  عمال    أحسن 

 . صدق هللا العظیم
 
 

  



108 
 

رسالة لوجه هللا تعالى إلى الدكتور عمر النجيب وزير 
 الصحة

 
 وال تزر وازرة وزر أخرى   :وال خیر فینا إن لم نقلها  

 :قال الشاعر أبو الطیب المتنبئ  
 شيء االذهان  فيوليس يصح 

 إذا احتاج النهار إلى دليل 
مأمون حمیدة لمستشفى    ویشهد هللا منذ )غزوة( صدیقنا البروف 
الخرطوم   جامعة  قرار  تذكرت  بالسماح    في الخرطوم  الستینیات 

الطبیب    ألساتذة وكان  عیادات  بفتح  الخرطوم  جامعة  الطب  كلیة 
یعطى )بدل عیادة( وھم جالسون فوق اھراماتهم العلمیة وابراجهم  
للقرار   المعارضین  اكبر  وكان  والتعلیم  للبحث  متفرغین  العاجیة 

بأنه    داؤود ر  البروفسو وآخرون  بعشر  طه  والبروف  مصطفى 
ومنافسة غیر شریفة بین األطباء   conflict of interestسیخلق  

شيء إال افسده وسوف یؤثر على المهنة الطبیة    في وما دخل المال  
مطالبین   المستشفیات  أطباء  أصوات  فارتفعت  حرج  وال  وحدث 

اتساعاً  وتزداد  األبواب  وانفتحت  العلمیة  الحدیث  بالدرجات  وظل   
قبل   اصدقائه  من  عنه  المسكوت  من  حمیدة  مأمون  غزوة  عن 

للنافذین   وكان  من    المتأزمین اعدائه..  الموروثة  للهزیمة  انتصاراً 
سیدنا وجامعة الخرطوم    ووادي حنتوب وخور طقت    في الثانویات  

الثورات   فزاعة  السودانیین..  األطباء  الشوارع    وغطت ونقابة 
المستشفیات الفندقیة والصیدلیات الملوكیة  یافطات القطاع الخاص ب

اآلمن   الملجأ  ذلك  الخرطوم  مستشفى  اإللكترونیة وظلت  والمعامل 
الحل   وبقى  السودان  بقاع  شتى  من  والمعوزین  إزالتها    فيللفقراء 

الذاتیة    في الباب للمصالح  التاریخ وفتح  خصخصة    فيخطة مسح 
ورجا  الدوائیة  والصناعات  والجامعات  األعمال  المستشفیات  ل 

رسوم    فيللنافذین   وال  جمارك  وال  ضرائب  بال  الدولة  أجهزة 
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اقول   وكنت  الصحیة  الخدمات  تهاوت  تیأسوا    لزمالئيخدمات  ال 
نافذ   نافذ    فيھذا قرار رجل  ینسخه قرار رجل  دكتاتوریة  حكومة 

نافذ   الصحیح وال    فيمن وزیر  اال  دیمقراطیة وال یصح  حكومیة 
أنن  بالثورة    ي أدعي  أعلم  ولذلك   ولكنني كنت  الحالمین  أحد  كنت 

مشاركاً   وكنت  المجیدة  دیسمبر  بثورة  البالد  على  هللا  أنعم  عندما 
أكرم على    في بالقلم   د.  دافعت عن  نبضها  رصد حراكها وتسجیل 

قروب االطباء حتى ظن كثیر من الذین ال    في التوم دفاعاً مستمیتاً  
ا  إنني  یعرفونني  وكنت  معارفه  الرجل  من  ھذا  وللتاریخ  قول 

قراره   وكان  ینتظره  مما  وحذرته  المناسب  المكان  في  المناسب 
لجنة    ألیلولةالناسخ   تشرع  أن  قبل  الخرطوم  مستشفى  واسترداد 

الفساد   ومحاربة  العامة  األموال  واسترداد  التمكین    فيإزالة 
من السهام الموجهة نحو   الواقيالذى یبقى الدرع  الثوريمشروعها 
ال الیوم موجهة  صدر  تقعد حتى  الدنیا ولم  ثورة ومازالت.. وقامت 

ھجماتها من منصة وزارة الصحة بدعم منقطع النظیر من القطاع  
األدویة   وشركات  ظروف    فيالخاص  مستقلة  ھجومیة  منظومة 

االعتداء على    فيالكرونا وموجة وباء الكرونا والظاھرة المخزیة  
  لكاریزماه للدكتور أكرم  األطباء وخلقت جواً من االحتقان تصدى ل

ظناً أن ھذه الخطوة قد    إلقالتهمدھشة مما اضطر الدكتور حمدوك  
مخطط    فيبقناعاته الداخلیة انها خطوة    شعوري تفك االحتقان رغم  
ان نفس المشاكل لم تزدد حدة    ي والمتعام  لألعمى اكبر وقد استبان  

واالست  االقالة  باب  فتحت  ولكنها  فقط  أكرم  اقالة  بعد  قالة  وشدة 
ھرم    إلضعاف إلى  تصل  حتى  ذاته..    السلطةالحكومة  حمدوك 

ولیس ادل على ذلك من أن قرار استرداد مستشفى الخرطوم أصبح  
فقه   تحت  ومثلث حالیب  الفشقة  منطقة  استرداد  من  اكثر صعوبة 
الخفیة والنوایا المستترة ألن اسباب   الذرائع من تضارب المصالح 

یخ أن  یعقل  وال  بالداخل  الدول  االزمة  قائمة  من  السودان  رج 
بالخارج   دیونه ویسترد مكانته  ویدفع  عامین    فيالراعیة لإلرھاب 
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والقرار   عامین  من  اتخاذه  تم  قراراً  ینفذ  أن  یستطیع    المخزي وال 
ھذه   كل  فى  البائد  النظام  افسده  ما  إصالح  ھو  والمعیب  والمهین 
كل   أبواب  یقفل  مازال  والذى  الصحة  وزارة  وخاصة  الوزارات 

مفاتیحها   ویحمل  المفتعلة  إدارته    فيالمشاكل  تتبادل    التيجیب 
لیس    في األدوار   القول  اصدقكم  الحلول..  ورفض  المشاكل  صنع 

من   فقط  المستشفى    مخزونیالمعرفيھذا  كل    التيبطبیعة  یعرفها 
تمت داخل    التيللمداخالت    قراءتیالمتأنیةولكن بعد    سودانيطبیب  

یقال   یعرف  ما  وما كل  ایام  مدى  األعضاء على  بین  القروب  ھذا 
وقته   حان  أھله  ما حضر  كل  ولیس  اھله  یقال حضر  ما  كل  وما 

رضى    الشافعيولیس كل ما حان وقته صح قوله وكما قال اإلمام  
 : هللا عنه 

 نعيب زماننا والعيب فينا 
 وما لزماننا عيب سوانا 
 ونهجو ذا الزمان بكل قبح 

 و نطق الزمان لنا هجانا ول
 لحم ذئب  يأكلوليس الذئب  

 ويأكل بعضنا بعضاً عيانا
 

 القرار واضح وضوح الشمس
الفضاء   من  تنزل  ولم  شیطانیاً  نبتاً  لیست  الخرطوم  ومستشفى 

حكماء   إدارة  إلى  تحتاج  *مجلس    أووال  او  أمناء  مجلس  مرحبا 
الخرطوم    مستشفى   یكفي شركاء* وال لجنة خبراء وال ھیئة علماء..  

األطباء  ومنارة  الطب  قلعة  االستقالل  منذ  ومازالت  كانت   إنها 
ولكم.. وخیر الدعاء )اللهم ال تزغ    ليھذا واستغفر هللا    قولي اقول  

الوھاب(   أنت  إنك  رحمة  لدنك  من  لنا  وھب  ھدیتنا  إذ  بعد  قلوبنا 
 صدق هللا العظیم 
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البروف  لهذا  والتقدیر  والتجلة  القدیر   التحیة  الرشید    الراشد  بروف 

كباراً    الذي بینكم  مازال  أن  هللا  واحمدوا  بعید  ویرمى  بعیداً  ینظر 
ویمثل    في یكبر   الوطن  والكبیر..    في عیونهم  التاریخ..  ذاكرتهم 

وازید   عام    إنني كبیر..  الطب  كلیة  الخرطوم  جامعة  من  تخرجت 
طوم  مستشفى الخر  في عنبر النفسیة طالباً    في وكنت اتدرب    1964

والمرصد   واالمجد  األوحد  اقالیم    التي التعلیمي  كل  الیه  تتوجه 
وتنومت    66-1965السودان وعملت طبیب امتیاز ونائب فیه عام  

الغرفة المجاورة للصدیق الراحل   في(اإلنجلیزي) الجنوبيالقسم  في
حتى سافرت  ... المقیم البروف عمر بلیل قادماً بلیل من الخارج ووو 

لند  فى  البعثة  عام  إلى  وعدت  وھاجرت    74ن  القبلة  العنبر  وكان 
عام   ھنا    83وعدت  أبقى  لكى  ولدت  یقول:  القبلة  العنبر  وكان 

یطیل    وستجدني فاذھب   أن  هللا  نعمة  وتشاء  تموت  حتى    في ھنا 
عمرى حتى تجاوزت الثمانین ویشهد هللا وھو على ما أقول شهید  

العنبر و   احسبني*ما كنت   یستبدل  أحیا إلى زمن یزال فیه ضریح 
 *بآخر من األحیاء

 ؟ وھل یسكن األحیاء القبور 
 الدموع ولكن  أذرفأنا ال 

 یبكى الیتامى  الوصيعند فقد 
ما من طبیب یؤثر الوطن على نفسه ولو كان به خصاصة اال  
ویزرف الدمع على زوال نعمة هللا على الوطن بدفن التاریخ الذى  

خریطته   امتداد  على  باآلثارحدث  الرفیعةالعلم  العامرة   .یة 
استكثر   ال  التخصصات    أيأنا  مجلس  على  احد    الطبیة موقع 
یعجبني اقتراح البروف العالم العالمة الذى    والتيالمنارات العلمیة  

التخصصات   )مجلس  مثلث  ومركز    الطبي والمجلس    الطبیة یضم 
 Khartoum Convention Centreالخرطوم للمؤتمرات..( 

مبنى واحد ولوكان كان الخیار صعباً أو مكلفاً أن یكون    في مجتمعة  
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المترھلة    الجمهوريالقصر    مبانيأحد   كانت    والتيالمتمددة  إن 
 ...تمثل السیادة فهؤالء یمثلون الریادة

 غیاب الریادة في وال سیادة 
 والرائد ال یكذب أھله 
 وهللا من وراء القصد 
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 التمكين( إزالة  )لجنة ضدالعام(  )النائب  مباراة
 

األولى   اللحظة  منذ  انتظرت  وقد  الصحیح  اال  یصح  ال  أقول 
مباراة ضد )لبدایة  العام(  وانطالق  )النائب  التمكین(  إزالة  لجنة 

والخصم)صفارة والشعب  (الحكم  السیادة  مجلس  المدرجات    في من 
مدویة   بهتافات  اللجنة  فریق  بعض    في یشجع  اال من  االسافیر  كل 

المشتتة   العام    فياألصوات  النائب  وضع  وبحكم  االستاد  جنبات 
واحترامنا لمجلس السیادة والعدالة لم نشارك الحضور وال التشجیع  

الهدف   اللجنة  فریق  عند فض    الذھبیفي حتى سجل  الضائع  الوقت 
االعتصام بالبیان الذى أصدره واضاع النائب العام ضربة الجزاء  

تد   التلفزیوني اللقاء    في ان  الجماھیر  أن  وكادت  لوال  الملعب  خل 
فض الحكم المباراة بعد استقالة النائب العام والذى من المؤسف أنه  

العدالة   فیه  ینعى  بیاناً  فكتب  كثیراً  نفسه  یساعد  یقف    الطىلم  كان 
على رأسها یسانده مجلس السیادة الذى وفر له حصانة مزدوجة مع  

تنفیذ   یتم  لم  كاملین  عامین  مدى  على  القضاء    فيحكم    أيرئیسة 
على    التي القضایا   یعرف    رؤوس أعلن  وال  جاھزة..  انها  االشهاد 

 . لماذا لم تنفذ...؟! وقد آن لنا أن نتكلم
باسم    الرسموبعد أن رفعت حصانته وقدم مرافعته وأكد الناطق  

تعین رئیس القضاء    العالیهیالتيمجلس السیادة ان مفوضیة القضاء  
ة العامة ھو الذى یعین  وقضاة المحكمة الدستوریة وإن مجلس النیاب 
العدلیة األجهزة  ھذه  غیاب  وفى  العام  مجلس  (المعطلة)النائب  یقوم 

یظل  حتى  بالتعیین  والحكم)السیادة  اآلن  ( الخصم  یحدث  ما  وھو 
او    لألحكامالتأجیل    فيوأتمنى اال یكون نهایة المباراة لكسب الزمن  

شبیه  فيالتفكیر   الشركاء)جهاز  برموز  (لمجلس  إعادة  مباراة  او 
جدیدة تقوم بدور مماثل او خلق معركة بدیلة مع لجنة إزالة التمكین  

تبدو متمرسة خلف قاعدة جماھیریة    والتيواسترداد األموال العامة  
یستعصى   مجتمعیة    التصدي صلبة  وأخرى  مقاومة  لجان  من  لها 
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فى   السیادة  مجلس  یمارسه  الذى  التعتیم  إن  الثورة  عصب  وتمثل 
العدلیة  ھی األجهزة  بالعقاب    التي كلة  الجریمة  ضبط  فیها  یفترض 

العقوبة بالحصانة او عدم التنفیذ    یأمنونالناجز حتى ال یجعل الذین  
البالد   منه  تعانى  واالعتداء...الذى  بالجرائم  األدب    في یسیئون 
  في اركانها األربعة وتبقى ظاھرة التعمیم األجوف والتبسیط المخل  

االعالمی ما  الوسائط  وھذا  الدولة  استقرار  ضد  استنزاف  حرب  ة 
ظل الحریة المطلقة للحق والباطل فى مجتمع تغلب    في یدور اآلن  

الوعى   سلطان  على  الجهل  سلطة  الناجزة   في فیه  العدالة   غیاب 
 ب. وهللا غال
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 السياسة مصير العالم بين مطرقة العلم وسندان 
 

بالء الكورونا    اثبت الحمدهلل الذي ال یحمد على مكروه سواه فد  
ان السیاسة وظیفة من ال وظیفة له رغم التعمیم االجوف والتبسیط  
الممكن   فن  والسیاسة  االقتصاد  السیاسة عصب  فذلكات  فى  المخل 

العالم ان یجلسوا   لم یمكن ساسة كل  على كلمة    معا یجمعون الذى 
تداعى   بینما  البشریة  یحصد  الذي  للوباء  حلول  عن  بحثا  سواء 

ك من  ینكبون  العلماء  وصوب  حدب  عن    فيل  بحثا  المختبرات 
یملكون   وال  ینتظر  مازال  ومنهم  مات  من  ومنهم  والعالج  الوقایة 

  التي خزائن الدولة    فيالقرار من السیاسة الذین یملكون الملیارات  
وأجهزة   الكمامات  حق  تملك  وال  والقاذفات  المقاتالت  على  تنفق 

المرضى   من  اآلالف  إلنقاذ  المركزة  اإلنعاش    في العنایة  غرف 
یتبادلون   بینهم  فیما  یتصارعون  والسیاسة  الموت  یصارعون 
االتهامات حول من نشر المرض ویتسولون بعضا لبعض للمساعدة  

العلمیة   األبحاث  بتمویل  یبخلون  العالج    فيبینما  عن  البحث 
العلماء على    فيویتسابقون   ینكب  الدواء وبینما  الربح من صناعة 

والت  الوقایة  خطط  شن    االجتماعي باعد  وضع  الساسة  یواصل 
الیه الهاربون من    یأويمالذ أمن    أيال توفر    التيحروبهم العبثیة  

بالحجر   العلماء  ینصح  وعندما  القاذفات  ولهیب  كورونا  رذاذ 
االقتصاد    الصحي وانهیار  العمل  عجلة  وقف  على  الساسة  یتباكى 

الناس  لحیاة  وسیلة  ال  غایة  االقتصاد  أمریكا   وكان    واصبحت 
وھما   یتصارعان    فيوالصین  العالم  قیادة  نقاط    فيكابینة  تسجیل 

تراھن على    التي القیادة وحتى الصین    فيبطولة المنصب   فيالفوز  
الفوز عاقبت الطبیب العالم الذى اكتشف المرض ثم مات بالمرض  

المرض    بإفشاءاتهمت الصین    التي ثم عادت لتكریمه وحتى أمریكا  
( عادت  الحمایة  من   لتشحذ وانتشاره  وارشادات  الوقایة  كمامات  ها( 

المنطقة  لشعوب  الموت  مدخالت  تحمل  العالم  تجوب   واساطیلها 
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آن   لقد  الملیان  بالفم  كورونا  بالء  الیوم  صرخ  ان    للسیاسي لقد 
  لیمتطي یترجل من ھذا الجواد األعور الذى ینهض من كبوة لكبوة  

صائیات وان یقود  كابینة القیادة العالم الذى یتعامل مع األرقام واالح
بعد   العلمیة  األبحاث  مراكز  من  تخرج  بقرارات  القادم  العالم 
منصات   من  تصدر  مرتجلة  مغامرات  من  ال  والتدقیق  الفحص 

 المؤتمرات الصحفیة بفعل الهتافات والتصفیق 
 : الذى قال  الشافعيورحم هللا اإلمام 

 جزى هللا الشدائد كل خير 
 بريقي  تغصصنيوإن كانت  

 حمد ولكن لها شكريوما 
 صديقي من   يعرفت بها عدو
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 بين الكثرة المؤمنة والقلة الضالة 
 

من   شاھد  فى    أھلهموشهد  خیر  وال  نقلها  لم  إن  فینا  خیر  وال 
الوطن  عیون  أجل  من  تسمعها  لم  ان  المسلحة  الحركات   قیادات 
ان العداء ال یهزم األعداء وال ینصر األصدقاء ولكنه   وأقول دائماً 

الفاضل   الجمیع وھذه شهادة على العصر من السید    الجبوري یقتل 
السودان   أبناء غرب  باسم  المسلحة  الحركات  قیادات  یخاطب  الذى 

المؤمنة   الكثرة  یخاطب  منهم  الذى    التيوھو  الخرق  رتق  تحاول 
بال الضالة  القلة  فتنته  اوجدته  إشعال  وتواصل  خطاب    فيحرب 

ذوى   ظلم  من  یعانى  والذى  علیه  المفترى  الشمال  ضد  الكراھیة 
ما   الذین  قادته  ظلمه  الذى  السودان  غرب  من  اكثر  ربما  القربى 
ظلموا ولكن ھم أنفسهم یظلمون واآلن وھم یحكمون البالد والغرب  
األمن   عن  بحثاً  الشمال  ویستصرخ  ویستنجد  یستغیث 

اختطفها القادة وجعلوھا سبباً للحرب    التي(جذور المشكلةو) واألمان
قائمة   العالم االربعة عادوا وتركوھا  بها أركان  الغرب    في وطافوا 

اقالیم    فيالخرطوم وبدأت حمالت انتخابیة    فيواستقروا بجیوشهم  
المتهمة   األقالیم  نفس  األخرى  غرب    في الحرب    بإشعال الوطن 

 السودان  
مشاھ القارئ  من  الفاضل  وأرجو  للسید  الفیدیو  الذى    الجبوريدة 
الوضع   تفاصیل  الحركات    السیاسي یعطى  قیادات  ودور  الراھن 

مفاصل الدولة ولم    فيخلق ھذا الوضع وھم یتحكمون    فيالمسلحة  
الوطن   بمستقبل  المؤمنة  الكثرة  من  الشمال  احد من  یستنكر علیهم 

ناء الغرب  ھذا الوضع الممیز الذى یتمتعون به ولم یستكثر على أب
مواقع   ابناؤه  یتبادل  الجمیع  وطن  السودان..  منذ    المسؤولیةحكم 

 . االستقالل بال قبلیة وال جهویة
كما اتمنى ان یستمع القارئ إلى التسجیل المرفق من أحد أبناء  
الغرب من الكثرة المؤمنة بمستقبل الوطن یناشد فیه المخلصین من  
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ح وفى  أنفسهم  فى  هللا  یتقوا  ان  یعیدوا  المواطنین  وان  الوطن  ق 
الواقع   النقد    السیاسي قراءة  ویمارسوا  مفتوح  وفى    الذاتيبعقل 

 . أنفسكم أفال تبصرون
ما كنت احب ان استشهد بها    التيوأرید أن اختتم بهذه المعلومة  
وقام    الجبوري تسجیالت الفاضل    في لوال أنها وردت اكثر من مره  

الدكتور عبدهللا حمدوك رئیس م جلس الوزراء نفسه  بالتأكید علیها 
رأسه    في للصمغ    فيكردفان    في مسقط  األول  ..  العربيالمنتدى 

الشعبیة   التوافقیة  بالصورة  حمدوك  الدكتور  اختیار  تم  ھل  وأسأل 
تاریخ السودان ألنه جاء او تم ترشیحه من غرب    في غیر المسبوقة  

النظیر   المنقطعة  الشعبیة  وھل  الذى  الجماعیشبه    والتأیید السودان 
 یتمتع به منسوب لجهویته؟؟ 

المركز   من  انتخابهم  تم  الغرب  أبناء  من  كثیرین  ان  یحدث  ألم 
اھل   ورفضهم  المناطق  تلك  فى  قیادیة   ؟المنطقة لمواقع 

 مالكم كیف تحكمون؟ 
إن  ال   الشهادة..  ھو    أكبرتكتموا  الیوم  الثورة  مسیرة  معوقات 

الدسم   في  السم  یدس  الذى  الكراھیة  ملفات حكومة    في خطاب  كل 
   . الفترة االنتقالیة
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 ما لكم كيف تحكمون 
 

خلع   بعد  الحراك  بدایة  في  الثوریة  الشرعیة  ظل  في  حدث  لقد 
آنذاك في بحثه عن الشرعیة ان  الرئیس ان قام المجلس العسكري  

المؤتمر   المؤسسات ومصادر دور  أصدر قرارات ثوریة بحل كل 
تململت من   والتغییر  الحریة  قوى  أن  الهیكلة حتى  الوطني واعادة 
أنصار   المضادة من  الثورة  العسكري وھاجمته  المجلس  نفوذ  تمدد 
القرار   والغى  المجلس  واضطرب  القانون  ودولة  الشریعة  نصرة 

 ضربة موجعة لقوى الحریة ولسان حالها  فكانت 
 رب شيء بكيت منه فلما 
 ضاع منى بكيت عليه 

القوانین   وإلغاء  الهیكلة  بإعادة  أخرى  مرة  المطالبة  وبدأت 
الجائرة وتكون مجلس السیادة وولدت الحكومة االنتقالیة وھى تتمتع  
بشعبیة لم یسبق لها مثیل وتأیید بالداخل والخارج وتتمتع بالشرعیة  

لثوریة وصالحیات المرحلة االنتقالیة في مواجهة قوانین استبدادیة  ا
قامت ضدھا الثورة لبناء دولة جدیدة فكیف تبنى الجدید فوق القدیم  
القائم وما قام على باطل مصیره الزوال ناھیك عن البقاء في ھرم  
التلفزیون   مدیر  یعفى  أن  یستطیع  ال  الوزیر  كان  فإذا  المؤسسات 

م بعدائه للثورة فماذا عساه ان یفعل في ملفات أخرى  الذي شهد العال
تنتظر نهایة )مسلسل رئیس القضاء والنائب العام( الذى أصبح من  
الدولة   وتمكین  الوقت  كسب  في  المضادة  الثورة  استثمارات  أكبر 
السیادة   مجلس  ماراثون  في  التفكیك  على  تستعصى  حتى  العمیقة 

 . للوصول إلى اتفاق 
س الحكومة على كل كبیرة وصغیرة سوف  اما قضیة موافقة رئی

بالمعجزات وكان هللا فى   تشل قدرته على فعل أیشيءألنه ال یأتي 
الخارج.  ومفاوضات  الداخل  منازعات  بین   عونه 
تخیفكم   وال  الثوار  لنداء  واستجیبوا  بالنواجذ  ثورتكم  على  عضوا 
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مؤامرات االشرار فإنها لن تنتهى إال بحرث األرض وزراعتها من  
 جدید 

 وهللا غالب 
 

األخ الحبیب د. عمر لك التحیة على البعد وانت أقرب إلى من  
حنین    بخفي ابشرك أن السید حمدوك لم یعد   نبض القلب في الورید 

المؤسسات   ھذه  تجاه  به  المنوط  الواجب  أدى  أن  بعد    التي ولكن 
 ینطبق علیها قول الشاعر 

 ثوب الرياء يشف عما تحته 
 يفإذا ارتديت به فانك عار

بد من   لها مصالح قریبة االجل وبعیدة وال  المؤسسات  كل ھذه 
سبر غورھا وقناعتى ان كلفتها باھظه طال الزمن ام قصر وعلى  
وحسنا   ھؤالء  بعا  یتغطى  التى  التوت  ورقة  كشف  حمدوك  السید 
فعل وھو الرابح اذا اتجهنا صوب ما تنادى به السیدة عائشة موسى  

الدرو  بالتوجیه  السیادة  مجلس  الداخلیة  عضو  التنمیة  نحو  س 
واالكتفاء الذاتى واذا لم یستطع السودان ان یكون سلة غذاء العالم  
فلیكف نفسه ذل السؤال من خالل اإلنتاج الذى لن یكلف مثقال ذرة  
من فواتیر ظلت الحكومات السودانیة تسددھا منك االستقالل فلنبدا  

 . مسیرة االستقالل الحقیقى االن
سافرت إلى الخرطوم صدفة مع أحد كبار    فى بدایة عهد اإلنقاذ 

المستثمرین بدعوة له من جهة حكومیة وعندما عاد والتقیته صدفة  
قفلتوا   لو  دكتور  یا  بالحرف  لى  قال  الرحلة  وسألته عن مخرجات 
واھتمیتو   وحصدتو  وزرعتوا  واحدة  سنة  علیكم.  ده  السودان 

مستعمرین   وال  لمستثنرین  تحتاجوا  لن  وااللبان  جدد  بالماشیة 
الدولیة   المنظمات  لدى  والتسول  التعفف  من  اغنیاء  واصبحتم 

 . وستشاھدون ھذه المنظمات تهرول إلیكم 
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ما زالت ھذه الكلمات ترن فى أذنى كلما سمعت البكاء على رفع  
 العقوبات االقتصادیة ووووو 

أعلى   من  قالتها  التى  موسى  عائشة  الدكتورة  فى  هللا  وبارك 
وفى  القیادة  كابینة  فى  الدولة   منصة  تاریخ  فى  وقت   أعظم 

 . وحفظ هللا السودان 
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 من الفاضل الجبورى إلى قيادات الحركات المسلحة
 حزب الثورة( )وأخرى منى إلى السيد عبدهللا حمدوك أيقونة 

 
أقول صادقاً لقد اعجبنى الوصف البلیغ لألستاذ الجبورى والذى  

ماد  عن  المعبر  الكاریكاتیرى  التصویر  بقدرة  له  موضوعه  اشهد  ة 
بجیوشهم   الخرطوم  المسلحة  الحركات  قیادات  دخول  حین وصف 

أو الجدة باطفالهن    بیت العحوز( )   كزیارة األخوات المغتربات إلى
أن   یرید  لمن  مشاھدته  ینبغى  الذى  الفیدیو  احرق  أن  أود  وال 
باریحیته   حمدوك  للسید  ورسالتى  الرسالتین  موضوع  یستوعب 

أن المشهودة  وعقالنیته  ویحسن    المعهوده  الواقع  مع  یتماھى 
منه   یتوجس  ما  یحدث  ال  حتى  والمضیف  الضیف  استیعاب 

مجازا( وھم ال یعرفون احداث الفیلم  )  الجبوري فى انفالت األطفال
فى   تعیش  سنین  منذ  زالت  وما  كانت  التى  القیادات  اخرجته  الذى 
ولكن   المركز  فى  والقصور  الدور  وتملك  الخرطوم  العجوز  بیت 

رب التى  وقد  الجیوش  سیبقون  متى  والى  ھنا  ھم  لماذا  تعرف  ما ال 
فى   والمشردین  والنازحین  الالجئین  من  وذویهم  أھلهم  تركوا 
بعد   تحمیهم  نظامیة  قوات  الرسال  المركز  یستصرخون  الهامش 
مواقع   على  یتنافسون  القربى  وذو  واخوانهم  الیونامید  بعثة  رحیل 

علیك  حمدوك  للسید  واقول  العجوز..  بیت  فى  تعتصم    اإلقامة  أن 
بحبل الصبر وإن تطمئن الثوار والمشفقین على مصیر ھذا البلد أن  

ینصر   وال  األعداء  یهزم  ال  الجمیع    ،األصدقاءالعداء  یقتل  ولكنه 
وعلیك أن تتمسك بقدرتك على التسامح والتغافل والتجاھل والتغابى  
الموقع   ھذا  فى  استبقاك  قوة  مصدر  وإنما  ضعف  دلیل  لیس  ألنه 

ال تحسد علیه والذى عجز الكثیرون أن یقتلعوك منه  الصعب الذى  
 . وكان ربك لهم بالمرصاد 

الشركاء مجلس  تجربة  السیادة  مجلس  یستوعب  أن    وأتمنى 
األعداء( ) تقلیص    األخوة  محاولة  أنه  الكثیرون  یعتقد  والذى 
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اال   یصح  ال  ولكن  البرھان...  ھیمنة  وفرض  حمدوك  صالحیات 
 . الصحیح 

 ى وعودة إلى فیدیو الجبور 
 نقول اھل مكة ادرى بشعابها

 ویقول هللا تعالى 
  ق واصبر وما صبرك إال باهلل وال تحزن علیهم وال تك فى ضی)

 صدق هللا العظیم   (مما یمكرون
 

شرفى   *الضمان  مصطفى  د.  یا  فوك  فض  وال  لسانك  صح 
 *العسكرى

ولكن ھم أنفسهم یظلمون... ھل    ھذا ھو الهدف الضائع وما ظلموا
ما قاله مدیر عام شرطة العاصمة المخلوع یصدر من )فریق اول(  
وكیف   القوانین  تكتب  وكیف  التشریع  ومصادر  القانون  یعرف 
منتقداً   الرسمیة  بصفته  التلفاز  فى  الحدیث  له  یجوز  ھل  تعدل.. 
  قانونا معموال به والدعوة إلى قانون یشجع الرأى العام على تحدى 
النور   السید  اآلمه  فى حزب  الكبیر  القیادى  قال  لقد  القائم؟  القانون 
عبد الرسول المسجون فى بیوت األشباح لن ینصلح حال الشرطه  
فتجنیدھم   افراده  وتغییر  ومنسوبیه  األمن  جهاز  كل  حل  دون 
من   نجنى  ولن  والتنكیل  التعذیب  على  مبرمجه  وعقلیتهم  وتدریبهم 

العنب  موصول  .  الشوك  استجاب  والشكر  الذى  الداخلیه  لوزیر 
عزل المدیر ولكن بطانة السؤ ما زالت تعیث فساداً  و  لصوت العقل 

والهام والصحیح فیما یتطلب التصحیح االستغناء  ة.  فى سلك الشرط
الكبریاء   وجرح  الحیاء  وخدش  الدماء  بسفك  الملوثة  الكوادر  عن 

 وال یصح اال الصحیح .  وذل األبریاء والشرفاء 
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 فى شأن األضداد  ...ندادحوار األ
 

 Atlantic لطفاً استمعوا إلى ھذا الفیدیو الذى یسجل الحوار فى 
Council   وماذا قال حمدوك فى اجابته على السؤال حول الوضع

الحكومة   فى  والعسكرى  المدنى  الشق  بین  الشراكة  فى  الملتبس 
جو ان  ار  ...االنتقالیة والذى یثیر عالمات استفهام فى العالم الغربى 

بها   یتكلم  التى  واللغة  الشراكة  لهذه  الدكتور حمدوك  تحلیل  تتابعوا 
خصوصیة   بها  یشرح  التى  والشفافیة  بها  یتحاور  التى  والثقة 
من   المستوردة  ولیست  السودان  واقع  من  المستمدة  الثورة  ظروف 
السودانیون   صنعها  وإنما  للتطبیق  علیهم  تتنزل  لم  والتى  الخارج 

النموذج السودانى الجدید الذى سوف یدرس  نسیج وحدھا وستكون  
مراكز   اكبر  فى  االستراتیجیة  السیاسات  وأروقة  الجامعات  فى 
العلوم السیاسیة.. وال بد أن تشدك فى حدیثه الندیّة التى یتعامل بها  
لیستورد   ینتظرھا  لم  التى  الكبرى  الدول  إلى  إشارة  فى  حوار  فى 

صاب بالفشل وتنتهى  منها نماذج جاھزة تعودت تصدیرھا للدول فت
أن   أرید  وال  المنطق..  فى  كثیرة  دول  فیها  وقعت  التى  بالصورة 

القاعة  فى  دوى  الذى  التصفیق  صدى  على  به  و  أعلق  قوطعت 
كلماته وال الدھشة التى أصابت المحاور الذى استسهل الصعب وقد  
استعصى علیه واعتذر عن االطالة بسبب الترجمة ألن الحوار كان  

قلیل  باإلنجلیزیة وال وھذا  للمصداقیة  الفیدیو  إلى  االستماع  من  بد   
من كثیر فى حق الرجل قدم فى كل یوم شهادة براءة من خلوه من  
مرض ضعف االرادة وقلة الخبرة وبالضرورة نقدم نحن براءة ذمة  
والقیادة   المصنوعة  االصنام  بین  فارق  وھناك  الصنم  صناعة  من 

ا التى تخرج من رحم األمة وقت  فینا  المطبوعة  ألزمات وال خیر 
 ....   إن لم نقلها 

األعداء   االخوة  من  الشركاء  مجلس  تكوین  ان  أقول  أن  أردت 
المؤلفة قلوبهم ھو العائق والمقصود به أضعاف صالحیات حمدوك  
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وزیر   اجتیاز  عدم  فى  یفتى  الكباشى  جعلت  مما  البرھان  وتقویة 
 التعلیم الفحص االمنى وهلل فى خلقه شؤون ونقول 

 الغراب دلیل قوم یقودھم إلى جیف الكالب  إذا كان
 ودولة بال تعلیم.. أمة إلى الجحیم 

 !!! وھكذا السیاق ووووو 
 

ألنك   ال  عبدالعزیز  یاد.  منك  سعادة  اكثر  كنت  لقد  یقال  الحق 
وافقتنى الرأى فى السید حمدوك ولكنك من اقرب الناس إلى قلبى  

كاى  اعرفه  الذى  حمدوك  للعمل    من  یتصدى  برجل  یهتم  مواطن 
كنت   الشفافة  مقالتك  فى  جاء  كما  انك  سعادتى  مصدر  ولكن  العام 

 : دائم الهجوم على الرجل ولسان حالك یقول
 عين الرضا عن كل عيب كليلة 

 كما أن عين السخط تبدى المساويا 
أظلم   أن  أرید  ال  معاً  ھنا  حبیبتین  بین  الوالء  متنازع  أنا  وكنت 

على جمر القضیة وال أود أن اقسو علیك وأنت    الرجل ھو قابض 
عن   توقفت  ربما  وحقیقة  بشر..  وأنا  علیه....  قسوتك  فى  مسرف 
ولكن   وآخرین  وبینك  بینى  الذى  الود  على  حفاظاً  عنه  الحدیث 
الحقیقة بنت التاریخ وال بد أن یلدھا الزمان وال یصح اال الصحیح  

الملك من معتد    التى نزعت  للثورة  و  أثیم فارادت قدرة هللا  سخرت 
داخل   به  یحیط  كان  الذى  المفترس  الفك  انیاب  تنفجر وھشمت  ان 
یتساقطون   فاخذوا  المظلوم  بدعوة  علیهم  یستعین  وھو  االمواج 
وبدأ   یتالومون  بعض  على  بعضهم  واقبل  عجوز  شجرة  كثمار 
لجة   فى  به  القى  كحجر  وجزراً  ومداً  وبحراً  جواً  ینداح  حمدوك 

ى بلغت كل الشطآن للمبصر والعمیان بالداخل  الماء فتمدد دوائر حت 
 : والخارج ولسان حاله یقول 

 إذا أراد هللا نشر فضيلة طويت 
 اتاح لها لسان حسود 
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العود لو نفح  ما كان یعرف طیب  فیما جاورت  النار  اشتعال   ال 
 . وهللا غالب 

 
دور   عن  الحقیقة  كبد  اصبت  فقد  فوك..  فض  وال  لسانك  صح 

الذى اعتبره ال الثورة. لیس فقط  اإلعالم  حلقة الضعیفه فى مسلسل 
ألن اإلعالم ھو السلطة الرابعة كما یقولون ولیس الن فى األصل  
أھمیة دور اإلعالم فى صناعة السالم ولكن ألن المحزن والمعیف  
ما   والفضاءات  االمكانیات  من  یمتلك  للثورة  المضاد  اإلعالم  ان 

ولك مجاراته  عن  عاجزاً  لیس  الثورة  اعالم  فى  یجعل  مشلوالً  نه 
تقدیم إنجازات الثورة بصورة تساعد في رفع  و   السباق مع األحداث 

موجات   وصد  ومحاربة  الجماھیرى  والسند  الشعبى  الوعى  درجة 
لقد   االجتماعي..  التواصل  وسائل  بها  تزدحم  التى  النفسیة  الحرب 
أصبح واجباً وطنیا ان تلتفت الحكومة إلى دور اإلعالم فى صناعة  

الذى  المضادة  السالم  الثورة  قوى  على    تتنازعه  شهادة  اكبر  فهى 
 العصر  

 ما بالكم كیف تحكمون؟  
 اتقول هللا فى أنفسكم وفى حق ھذا الوطن یرحمكم هللا  
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 في تأبين الشيخ الراحل الصادق عبدهللا عبد الماجد
 
كفي بالموت موعظة( والرجوع إلى  )رحمه هللا رحمة واسعة   

 .الحق فضیلة 
ھذا الرجل یشهد له الكثیرون من األخیار الطیبین بحسن السیرة  
ونقاء السریرة وقیادة المسیرة وقد كان من جیل حكمة رجلین تحابا  
في هللا فاجتمعا علیه وافترقا علیه. وھكذا اجتمعت مع الدكتور على  
دفعة   الخرطوم في  إبراھیم أحمد عمر في جامعة  الحاج والبروف 

ر على الحاج زمیلي في كلیة الطب عرفت  م وكان الدكتو  1959
عنه روح التسامح ونعمة التعاطي في االختالف ولمست في الزمیل  
إبراھیم حدة الرأي وشدة التمسك في المواقف وھذا لیس مدحا وال  
ذما ولكنها شهادة علي العصر وافترقنا في الحیاة حتي أكل األكتاف  

الحا علي  الدكتور  فینا وعاد  المسئولیه  للمؤتمر  حدید  عاما  أمینا  ج 
في   أعضاء  كنا  للبرلمان.وقد  رئیسا  إبراھیم  والبروف  الشعبي 
الستینیات   في  الخرطوم  جامعة  طالب  التحاد  األربعین  المجلس 
وال   منازلهم  من  السیاسیة  القضایا  مع  تتعاطى  األحزاب  وكانت 
الحاج   علي  الدكتور  األخ  عودة  ولعل  بالتراضي  الجامعة  تدخل 

خرج الذي  الخامسة  للبیت  في  وھو  الكبیر  الراحل  دعوة  منه  ت 
تجاوز   وقد  اآلن  بها  یبشر  التي  الروح  یتمثل  العمر  من  عشر 
ھذه   له  سّخر هللا  فقد  علي هللا  یزكیه  وال  موعظته  لیردد  السبعین 
الصحائف   ومراجعة  الحق  الي  للرجوع  الدعوة  لیجدد  الفرصة 

و خطاء  آدم  ابن  وكل  جورا..  ملئت  أن  بعد  عدال  خیر  لتمتلئ 
بحكم معرفتي   الحاج  الدكتور علي  أن  وأحسب  التوابون  الخطائین 
له قبل دخوله الدھلیز السیاسي المظلم وآخر لقاء لنا قبل أكثر من  
البدیل   یكون  أن  یمكن  وكان  االتحادي  للحكم  وزیراً  عاما  عشرین 
الناس والت ساعة مندم..   الكبیر لوال فئة من  للراحل  الموضوعي 

باب  فإن  یقول  إال    وكما  الرسول  علي  وما  مفتوحا  زال  ما  التوبة 
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من  و البالغ المبین وطالما تحدث عنهم جمیعاً وفي الفرصة المواتیة
الموقع المناسب وفي اللحظة التاریخیة للعودة إلى هللا أن یبدأ بنفسه  
بها   یبشر  الدعوة رسالة  یتبنى ھذه  الفعل وأن  القول وفي  قدوة في 

ة لیس فیه غالب أو مغلوب ولكن  في منعطف خطیر من تاریخ األم
فیه ضحیة وھو الوطن كله والشعب عامة ویخطئ من یتصور غیر  

 ذلك 
ال أعرف لماذا أشعر أن كلمة علي الحاج وھو ینعي الشیخ الجلیل  
وسماھا   األمة  فیه  تعیش  الذى  الطویل  المظلم  اللیل  بنهایة  یبشر 

الحركة اإلسالمیة( واراھا عودة الوعي والهدي...  اللهم ال    )محنة 
 تزغ قلوبنا بعد ان ھدیتنا 

باألمانة  له  وأشهدوا  للتاریخ  ھذا  وسجلوا  الفیدیو  الي   استمعوا 
 . أقول قولي ھذا واستغفر هللا لي ولكم

)المؤامرة   حقیقة  ینكرون  للذین  فقط  صادمة  حقائق  ھذه  حقاً 
التي تدور اآلن حتي ال تتكشف حقیقة )الي أین    الكبرى(بفعل فاعل

 ( نحن ذاھبون؟
الثقل   تمثل  التي  ھي  وآسیا  وأفریقیا  األوسط  الشرق  منطقة  إن 
أكثر   ولكنها  الیوم  العالم  في  والسیاسي  واالقتصادي  الجغرافي 
العقائدیة   والحكومات  السیاسى  االستقرار  بعدم  موبؤة  المناطق 
الشیخ عمران   الفیدیو األول  یقوله في  والشمولیه والدكتاتوریة وما 

اصة في نهایة الفیدیو )من سیحكم العالم(  حسین في سرده المتفرد خ
وعبید   الحقل  )عبید  ونظریة  إكس  مالكوم  نهایة  ومنذ  وكیف؟ 
نظریة  تفعیل  في  )المتنوررون(  جماعة  بدأت   المنزل( 

Depopulation theory 
المنطقة   ھذه  وتطهیر  إبادة  من خالل  العالم  حكم  إلى  تهدف  والتي 

بالحروب األھل بالتفتییت والتقسیم  والمخدرات  الكنز  یة والمجاعات 
الروابط   وتفكیك  الدینیة  العقائد  وتدمیر  والتهجیر  واألمراض 
وبین   المنطقة  في  الشعوب  بین  الكراھیة  األسریة من خالل حرب 
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والفقر  الجوع  )بصناعة(  والحكومات  الهجرة  و   الشعوب  تشجیع 
في  واضحا  ویبدو  البشر.  وتجارة   New World والنزوح 

Order الر به  بشر  نشهد  الذي  والذي  بوش  جورج  السابق  ئیس 
الواضحة واالجندة  اآلن   AGENDA (21)  تداعیاته 

NEW WORLD ORDER  الفیدیو  في 
واقع الیوم واذكر في برنامج    اآلخر وھي للقارئ أشبه بسیاحة في 

محمد   الراحل  الموسوعي  الكبیر  الكاتب  مع  ھیكل(  )مع  لقاءات 
رة تطرق الي قراءة  حسنین ھیكل التي كانت تجریها معه قناة الجزی

)النظام العالمي الجدید( وسأله المذیع في آخر الحلقة إلي أین نحن  
 ً ضاحكا فقال  فقط  : ذاھبون  واقول  داھیة!؟  ستین  قومي  :  في  لیت 

 . یعلمون
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استقالة الدكتورة عائشة موسى عضو مجلس   يمن وح
 السيادة السودانى 

 
حكم   تجربة  بعد  والعطاء  البذل  ذوات  النساء  تحكم  ال  لماذا 
الرجال الملیئة بالمشاق فى الشقاق والنفاق بین العاق والمعاق حتى  

 التفت الساق بالساق والى ربك یومئذ المساق ؟؟واستغفر هللا 
آثار فى نفسى ھذه المشاعر لقاء الدكتورة عائشة موسى عضو  

اس  من  اسابیع  بعد  السیادة  للتعبیر  مجلس  البرھان  بالرئیس  تقالتها 
للجدل   المثیرة  المسببة  المشهورة  لالستقالة  والعرفان  الشكر  عن 
عمل   فى  السیاسى  العمل  تاریخ  فى  مغلقاً  كان  باباً  فتحت  والتى 
المستوزرین من الرجال فى الحكومات السودانیة فى ترك المنصب  

على القدرة  عدم  من  العفو  وطلب  للشعب  االعتذار  الوفاء    وثقافة 
 . بمتطلبات التكلیف فى التغییر

لم   شیئاً  وكأن  بضوضاء  مصحوب  غیر  خروجها  كان  ولذلك 
الملتزمین   من  البقیة  على  نفسها  تفرض  سابقة  تكون  ال  حتى  یكن 
الذى   الوقت  فى  المجلس  داخل  الحكام  لقوة  والمستسلمین  بالنظام 

فض  تقوم فیه معارك فى بعض الوالیات الن والیاً مغضوباً علیه یر
أو   حزبه  او  بقبیلته  مستقویاً  االقالة  على  یستعصى  أو  االستقالة 
یقطعون   الذین  للمتفلتین  الرائجة  السوق  من  الماجورین  او  جبهته 

 الشوارع ویروعون اآلمنین من النساء والرجال فى الطرقات 
الوالى( ثقة فى وعى رجال  )  وعندما تم تعیین أمرأة فى منصب 

بأھلها الظن  حسن  ومن  الدستوري    الوالیة  بااللتزام  الوفاء  ومن 
البائد   فلول الحكم  الرجال من  قام مرتزقة  الحكم  المرأة فى  لحصة 

لن تحكمنا َمَره( وال تزال ھذه المرأة  )  وجیّشوا الجهالء تحت شعار 
 ..تضرب أروع األمثال فى حكم الرجال 

مباركة   او  برفقته  او  الزوج  بأمر  اال  تسرق  ال  المرأة  وألن 
تى فى أقسى ظروف الحاجة عندما یرحل الرجل  صاحب القوامة ح 



131 
 

فى یهرب  او  یتعطل  او  یعجز  التعدد )او  أطفالها  (رحلة  تترك  وال 
الشاى   تبیع  الشارع  فى  الحیاة  ھجیر  فى  تتاجر  خرجت  لو  حتى 
زوجها   یخرج  عندما  الریف  فى  تزرع  حتى  او  والماكوالت 
لتربی  ویتركها  للخارج  الهجرة  او  المسلحة  بالحركات  ة  لاللتحاق 

السودان   فى  السكان  من  بالمائة  ستین  یمثلون  الذین  األطفال 
والمؤسف أنه إذا نجحوا وصاروا أطباء ومهندسین فهم حصاد تعب  
فشل   نتیجة  فإنه  التربوى  الفاقد  من  وصاروا  سقطوا  وإن  الرجل 

عن  و   المرأة دفاعاً  لیس  وھذا  وعدوانا..  ظلماً  جبینها  فى  وصمة 
المغلوطة  المرأة ولیس ھجوماً على الرجل المعادلة    وإنما تصحیح 

بالضرورة  و یعنى  المرأة  انصاف  عن  الحدیث  بأن  الخاطئ  الفهم 
مكملین   نصفین  ولیسا  لدودان  َعُدوان  ھما  وكانما  الرجل  ظلم 
 لبعضهما البعض فى كل ما خلقا له وال یستقیم الظل والعود اعوج 

البحث  )  وإذا تأملت فى الحركات النسویة اآلن تجد انها معركة 
فى   یتمعن  للذى  ولكن  الرجل..  على  االنتصار  ولیس  الذات(  عن 
ومؤثراً   لم یكن الفتاً  انه  فیها یجد  المرأة  الثورة ودور  مسیرة ھذه 
وتحفیز   الشباب  خروج  فى  محوریاً  كان  وإنما  فقط  ومحرضاً 
اللیل   آناء  الشارع  فى  للبقاء  الرجال  دفع  وبالضرورة  األطفال 

العنف   ومجابهة  النهار  تعید  وأطراف  أن  فقط  ویكفى  واالعتداء.. 
فى كل   االعتصام  الملیونیة وساحات  المسیرات  فیدیوھات  مشاھدة 
األقالیم لترى حجم دور المرأة التى خرجت من الدھلیز المظلم إلى  
وعدة   عدداً  نفسها  وفرضت  السیاسى  والعمل  الفكرى  الوعى  قمة 

المت الحضور  بهذا  الدھشة  إصابته  من  أول  ذاته  الرجل  میز  وكان 
الثورة وأنا أحدھم.. وما زالت ھى   والفعال فى استمرار وانتصار 
تدعو   فال  استمراریتها  وتجهز وقودھا وتشجع  نیرانها  التى تضرم 

الحریة  إلى  التوق  على  )  ھذا  تمرداً  ینقلب  الذات(  عن  والبحث 
الرجل والمجتمع فإذا كان كثیر من الرجال یطمعون فى االستوزار  

اال  المتكرر  الفشل  العلیا   رغم  المناصب  تتولى  أن  للمرأة    یحق 
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التى  و الداخل مفقود والخارج مولود  تحكم وال نكون مجرد خدعة 
واذا   االسافیر  كل  بها  وتضج  موسى  عائشة  الدكتورة  عنها  أعلنت 

 قال الشاعر حافظ إبراھیم 
 األم مدرسة اذا اعددتها 
 اعدت شعباً طيب االعراق 

السودانی المرأة  أن  الثورة  اثبتت  وبناء  وإذا  اعداد  على  قادرة  ة 
المدن قلب  فى  الجیل  الذین  و  ھذا  والنازحین  الالجئین  معسكرات 

 : صنعوا ساحات االعتصام فأقول مع الشاعر
 المرأة حكومة اذا ساعدتها 

 أنجْزت حكماً من طراز راق
دعوھا تحكم واحكموا علیها باعمالها وإن ینصركم هللا فال غالب  

 لكم
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 *حفل تكریم السودان فى المؤتمر الدولى ألصدقاء السودان  فى
مسبوقة   غیر  عالمیة  وفى ظروف  مسبوقة  غیر  سیاسیة  بادرة  فى 
وتوقیت استراتیجى غیر مسبوق یتم تكریم السودان غیر المسبوق  
فى شخص الدكتور حمدوك رئیس وزراء الحكومة االنتقالیة ولسان  

 حاله یقول مع الشاعر 
 لدنيا واعجبهاماذا لقيت من ا

 أنى بما أنا باٍك منه محسود  
 والثوار الشرفاء والمواطنون األوفیاء یقولون له 
 دع المقادير تجرى فى اعنتها
 وال تبيتن اال خالى البال

 ما بين غمضة عين وانتباهتها
 يغير هللا من حال إلى حال 

یونیو المرتقبه وحفل التكریم غیر المسبوق    30ومابین ملیونیة  
بر قادة العالم وكبرى مؤسساته السیاسیة واالقتصادیة بنجاح  شهد اك

شرف   میثاق  على  ووقعوا  االنتقالیة  المرحلة  قیادة  فى  حمدوك 
یقینا   التى  التحدیات  تخطى  فى  السودان  مساعدة  فى  معه  للوقوف 
البائد   النظام  من تركة  یعرفونها اكثر منه ألنهم كلهم ورثوا بعضاً 

والمكاید  بالدسائس  ینكرون    المثقلة  سوف  وكثیرون  العالم  كل  مع 
 ھذا التكریم كما یقول الشاعر

 وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 
 وينكر الفم طعم الماء من سقم

للسید   یقولون  للذین  نقول  یقال  یعرف  ما  كل  ما  أن  صح  واذا 
السلطه   المهزلة واستالم  البرھان قد آن األوان لفض  الدولة  رئیس 

تفاء أن العالم كله قد قال مجتمعا انه یسمع  وتبین لهم من ھذا االح
ویرى ویتابع ما یجرى فى السودان ولن یقبل له االستباحة والهوان  
الدولى   المجتمع  فى  البنیان  ھذا  فى  األركان  أقوى  أصبح  أن  بعد 
قعونج(  لعب  ما  الحارة  )المویة  الثورة  وشابات  شباب   ویردد 
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اذا البرھان  الرئیس  سیادة  یا  یقولون  لك    ولكنهم  یكون  ان  اردت 
مكان فى تاریخ السودان فساعد لجنة إزالة تفكیك التمكین بإصالح  
قلم   وبجرة  النظامیة  القوات  ھیكلة  إعادة  فى  وأسرع  القوانین 
والتخطیط   المالیة  لوزارة  الملیاردیة  ارصدتها  تسترد  أن  تستطیع 
الطائلة   والملیارات  البائد  النظام  فلول  من  المفتعلة  االزمات  لترفع 
انك   ویقینى  وضحاھا..  عشیة  بین  الشعب  معاش  لتحسین  الكافیة 

 وسیادة نائب الرئیس حمیدتى قادران على ذلك بإذن هللا 
 وال أرى فى عيوب الناس عيبا
 كعجز القادرين على الكمال 

 ب وهللا غال
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 سلمن تقرع االجرا يونيو 30 مليونيه في
 

 ظروف غیر طبیعیة  یقولون من غیر الطبیعى أن تكون طبیعى فى 
اقتالع   بعد  الثورة  فیها  تعیش  التى  االستثنائیة  الظروف  ھذه  وفى 
والذى   بالقوة  الثورة  یاخد  یجى  )الراجل  الشعب  یتحدى  كان  نظام 
یرید االستیالء على الحكم یلحس كوعه( وبعد أن اخذ الشعب الحكم  

الثورة المضادة فى و  بالسلمیة  بها  للحریات أجنحة تحلق  كل    اطلق 
لم   الذى  التجول  حظر  وتتحدى  بالمظاھرات  تخرج  السماوات.. 
وتعقد   الشعب  أرواح  على  للحفاظ  ولكن  الثورة  لحمایة  یفرض 
)صحافتها(   اعمدة  وتمأل  الفتنة  تدعو  التى  الصحفیة  المؤتمرات 
الذى  والوقت  االنقالب  لعمل  النظامیة  للقوى  الصریحة  بالدعوات 

ا كبار  مع  وعالنیة  سرا  فیه  والحكومة  تجتمع  الجیش  فى  لمسؤلین 
والوقت الذى تسافر فیه للخارج طلبا للمشورة والمعونه أمام سمع  
)رابعة   مسار  على  ملیونیة  عن  تبحث  واآلن  الحكومة  وبصر 
فى   بالنابل  الحابل  فیختلط  الثورة  نعش  فى  مسمار  كاخر  العدویة( 
قرع   كان  اذا  وبالمقابل  الطوفان  أو  ھذا  وبعدھا  الكرونا  طوفان 

جراس من منابر )قحت( فالثورة ال تحتاج لملیونیة الن األبواب  اال
مشرعة مع الحكومة االنتقالیة وال صوت یعلو على صوت الثورة  
حتى القائد الرمز حمدوك الذى یجاھد فى ترتیب البیت من الداخل  
)للثورات(   مفتوح  وبابه  ملیونیة  إلى  یحتاج  ال  الیه  والوصول 

یعرف ما ترید وبالمقابل اذا كانت    المضادة فى شتى أشكالها وھو
)تقسیم   داء  أصابه  الذى  المهنیین  تجمع  لشعبیة  امتحانا  الملیونیة 
بمهارة خالل   اإلنقاذ ومارسته  تجیده  الذى  المفتت(  وتفتیت  المقسم 
األطباء   مجتمع  داخل  )لمرض(  )عرض(  أصبح  الحكم حتى  فترة 

واخ  ونواب  واتحاد  ومركزیة  ولجنة  نقابة  فى  تشظى  صائین  الذى 
واستشاریین..كل یغنى على لیاله وماذا تبقى فى الجسم الواحد الذى  
حاالت   أشد  فى  حتى  البعض  لبعضه  والحمى  بالسهر  یتداعى  ال 
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المرض واخطر منعطفات الثورة ولیس ادل على ذلك من الهجوم  
المحبط على وزیر الصحة والتمترس الالعقالنى بین وزیر الصحة  

الطب التخصصات  مجلس  لن  ورئیس  دیمقراطیة  أحضان  وفى  یة 
الوزیر...إذن   وصوله  قبل  االسافیر  فى  الخبر  تقرأ  بحیث  تتكرر 

 لمن تقرع االجراس؟؟ 
ان   الطبیعى  من  الطبیعیة  غیر  الظروف  ھذه  فى  أن  تقدیرى  فى 
یتمتع فیها األعداء بحریة أكثر من   نعایش دیمقراطیة غیر طبیعیه 

فضل ما یطمعون فیه  األصدقاء ألنهم لم یمارسوھا مع اآلخرین وأ
مثل ھذه الملیونیة المجانیة ینفسون فیها عن غضبهم على فشلهم فى  
وقف الثورة وقد یمارسون العنف ویدفع ثمنه البسطاء وتتدافع فیه  
الثاكلة المأجورة فى بیت العزاء واسأل هللا اال یكون المأتم فى بیت  

ال على  البكاء  غّصة  من  شبعنا  فقد  مآتم  كفانا  شهداء السودان؟! 
 . والمفقودین 
 ؟ ثم ماذا بعد 

الشعب   ویطمئن  الوجعة  صاحب  الحكومة  من  یخرج  أن  اتمنى 
والخیارات   مفتوحة  األبواب  كل  وان  بخیر  الثورة  أن  السودانى 
ضد   محروسة  الشوارع  وان  الناصحین  للخییرین  للتعبیر  متاحة 
الملیونیة   كانت  فان  المعارضین  ضد  ولیس  اللعین  كرونا  مرض 

فش لنا  فمن  تأییدا  احتجاجا ضدنا  كان  وإن  الرسالة  وصلت  قد  كرا 
الدیمقراطیة   بالطرق  نتواصل  دعونا  الناس  أرواح  حمایة  اجل 
فیه   یتابعنا  الذى  بالذات  الوقت  ھذا  فى  التهلكة  فى  للوقوع  البدیلة 
یقنع   وسوف  مساعدتنا  فى  ویرغبون  یحترموننا  الذین  اآلخرون 

یمألوون جیوبهم    المخلصون للوطن ویبقى الذین فى قلوبهم مرض 
شیطان   على  الجمرات  )لرمى  الملیونیة  انتظار  فى  بالحجارة 

 وهللا غالب .  الثورة(. اقول قولى ھذا واستغفر هللا لى ولكم 
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 من أجل عيون السودان 
 
 مع( )ضد او   مليونيراتالثورة ال تحتاج إلى 

 إلى(و  ولكنها تحتاج إلى تضحيات )من
  ... والفتنة نائمة لعن هللا من ایقظها  ... ورأس الحكمة مخافة هللا 

فى ھذا الجو المشحون بالتحریض الممنهج أطلت الجهویة براسها  
وكشرت القبلیة عن انیابها ومدت العنصریة لسانها وبعد ثورة  
خرجت بنا من عنق الزجاجة الملیئة بالدم منذ االستقالل من  

ن ظلم  الظلمات إلى النور من عبودیة مطلقة إلى حریة مطلقة وم
غاشم إلى عدالة مقننة ومن حرب مدمرة إلى سالم منشود وقدمنا  
نموذجا فریدا فى )ساحة االعتصام( المدینة الفاضلة التى تدعو إلى  
قیّم التغییر فى )عندك خت ما عندك شیل(و )تعال قدام والتفتیش  
باحترام( و)یا عنصرى یا مغرور كل البلد دارفور(وقبل ان نستمتع  

فى درس )الحصة وطن( الذى لم یستمر طویالً ألننا   بنعمة الحریة
ال نفرح ألى نجاح ولكننا نجتر الفشل كالمعزة فى ظل القیلولة  

والعالم ینظر إلینا فى دھشة فى زمن تعانى الدول من كثرة السكان  
 وقلة الموارد ونحن نعانى من قلة السكان وكثرة الموارد ویسألنا 

 االم الخلف بينكم االما
 ضجة الكبرى عالماوهذى ال

 وفيم يكيد بعضكم لبعض 
 وتبدون العداوة والخصاما

األصدقاء   ینصر  وال  األعداء  یهزم  ال  العداء  إن  دائماً  وأقول 
الجمیع یقتل  ومصیر  .  ولكنه  الثورة  إنجازات  كل  نبتسر  ان  ونرید 

الوطن فى عام واحد من عمر الفترة االنتقالیة والتى ھى بالضرورة  
مات إلى النور وحرث األرض ووضع البذور  فترة العبور من الظل

فى صناعة   الحریة  مناخ  فافسدنا  الحصاد  مرحلة  إلى  القفز  ولیس 
)فخ الملیونیة( من واحدة للتایید واخرى للتهدید واخرى احتجاجیة  



138 
 

والمقهور   بالقادح  والمادح  بالنابل  الحابل  فاختلط  مطلبیة  واخرى 
ا )معى  مناخ  فى  تعیش  ال  والحریة  ولكنها  بالماجور..  ضدى(  و 

تزدھر فى ثقافة )منى وإلیك( والعالم یتابع فى الفضائیات كل شئ  
محبطة   رسائل  والوقود  للخبز  المتراصة  الصفوف  تنقل  البالد  فى 
ولكنها معروفة للقاصى والدانى فأى رسالة تحملها ھذه الملیونیات  

 !الملغومة ولمن تقرع االجراس؟؟ 
المشهود  بالنجاح  لنا  یشهد  العالم  الدكتوریات    إن  إسقاط  فى 

والفشل المعهود فى إجهاض الثورات وقد وصل االستهانة بالحریة  
حداً أن تنتهى صالحیة الملیونیة فى كسب القضیة او نشوب معركة  
أخرى وھذه المعركة القبلیة المفتعلة )ضد تعیین( والى... یستنزف  
الثلج   كرة  وتتدحرج  المرحلة  واجبات  عن  ویشغلها  الحكومة  جهد 

نفس  ف إقالة(  )ضد  مسلح  صراع  نشوب  حد  القاع  إلى  السقوط  ى 
 !الوالى.. فما لكم كیف تحكمون.. ثم ماذا بعد؟ 

تتلّظى بنارھا   التى  التى اكتب بها والحرقة  المرارة  لهذه  اعتذر 
تاركاً   أرحل  أن  أرید  وال  العمر  من  الثمانین  بلغت  فقد  الحروف 

ا إن لم نقلها.. إن  الوطن یتمزق دون أن أقول كلمة حق ال خیر فین
البعض   لبعضنا  المبطن  والحقد  الكاذب  الحب  من  الوطن  نرحم  لم 
مندم  ساعة  حولنا.. والت  من  به  المتربصون  األعداء  یرحمه   فلن 

 اقول ھذا واستغفر هللا لى ولكم 
 والعاقبة للمتقین 

 
* 
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 ما كل ما يعرف يقال... ولكن الوطن يعلو على الجميع 
 

تربطنى عالقة حمیمه باألخ البروف مأمون حمیدة وھو یصغرنى  
فى  وحتى    بدفعتین  الكلیة  ایام  ومنذ  الخرطوم  جامعة  الطب  كلیة 

الیوم أكن له محبة فى هللا ألنها لم تكن قبلیة وال جهویة وال عرقیة  
الجانب الحقا   ھذا  تكن سیاسیة الننى عرفت  لم  وقطعا  وال حزبیة 
وقد كان متفوقا ومؤدبا ومترفا من اسرة ثریة وافترقنا بعد الجامعة  

عن یزورنى  وكان  رجعت  واغترابى  وعندما  لالمارات  یأتى  دما 
فى   جامعته    2008للسودان  إلى  ودعاني  وزارنى  الوصل  عاد 

فى   استیعابى  رغبة  وأبدى  روتانا  السالم  فندق  فى  بى  واحتفى 
كانت   عندما  واضیف  سابقاً  القروب  فى  ھذا  كل  وقلت  مؤسساته 
حفیدتى ترید االلتحاق بجامعته وھى قادمة من لندن ولم یسمح لها  

ابوظبى  بالدخو من  به  واتصلت  )محتشم(  تلبس  تكن  لم  ألنها  ل 
ھاتفیاً فخرج من مكتبه لیدخلها إلى مكتبه ویتحدث الیها مؤكدا عمق  

 العالقة
اللئام(   فقه  فى  االحتشام  )إثم  من  حفیدتى  خافت  له  الشكر  وبعد 
ابوظبى   بین  انا فى مراوحتى  الیوم وبقیت  لندن حتى  إلى  وعادت 

تم تعیینه وزیرا للصحة فاتصلت ھاتفیا  والخرطوم وأثناء وجودى  
ولكنه   یشرفك  لن  المنصب  ھذا  مأمون  )یا  بالحرف  له  وقلت  به 
سیكلفك كثیراً( وانت أكبر من الوزارة ولكن مشاكل الوزارة اكبر  
)ملتزم   ولكنه  ھذا  یعلم  انه  ولكننى علمت مؤخرا  ذاته  الرئیس  من 

مع النظام وكنت    وبدأ الصدام مع قبیلة األطباء المتصادمین   ُمنّظم( 
الذى فرقهم شیعا واحزابا..   النظام  ازورھم واستشعر معاناتهم مع 

 لجان نقابات.. إسالمیة صرفة ومهنیة بحته استضعفها النظام 
 

 ومن يهن يسهل الهوان عليه 
 ما لجرح بميت ايالم 
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والى   السجن  من  الدوار  الباب  فى  تدور  المناضلة  القلة  وبقیت 
عزاءالمغتربین   وكان  مع  السجن  التعاون  المناھضین  المتقاعدین 

واالمتحانات   والتدریس  التدریب  فى  الطبیه  التخصصات  مجلس 
للطب   السنوى  المؤتمر  ھو  متنفس  اكبر  وكان  المستطاع  بقدر 
الشیخ   الغني  عبد  الدكتور  ینظمه  والذى  والخارج  بالداخل  النفسي 
والدكتور محمود بشرى وكان من إنجازاته والدة ھذا القروب الذى  
كان فى ذلك الوقت اشبه بالمنصة السیاسیة ولم یسلم من نار الفتن  
وفرق تسد )وحدس ما حدس( ولكنه استمر فبدا النقاش فى )قانون  
الصحة النفسیة( وكان ھذا اكبر امتحان لنوایا النظام تجاه نشاط ھدا  

)عام   شعار  لرفع  حمیدة  مأمون  البروف  دعا  وقد    2017التجمع 
النفسیة(بع الصحة  ودعا  عام  العالمى  النفسى  الطب  مؤتمر  نجاح  د 

عن   وتذاكر  شخصیة  دعوة  لى  وأرسل  كبیرة  ورشة  عمل  إلى 
مماثلة   بدعوة  عبدالغني وقد علمت  الدكتور  المؤتمر  طریق رئیس 
للدكتور محمد عمر الطاھر شعرت ان الدعوة خطوة صحیحة فى  
  اتجاه خاطئ واعتذرت فى رسالة مهذبة قرأتها الدكتورة نور الهدى 
للورشة فى حضور البروف والمسؤولین بالوزارة ومعظم األطباء  
ووووو  القروب  فى  موجودة  ھى   النفسانیین 
حفل   لى  أقام  الخرطوم  فى  للمؤتمر  عدت  عندما  وذاك  ھذا  وفوق 
الزمالء   حضره  الخرطوم  كورال  فندق  فى  الوزارة  باسم  تكریم 

 واحتفظ بصورة تذكاریة لهذا االحتفال 
 ريم ملكته إذا انت أكرمت الك

 وان انت أكرمت اللئيم تمردا
 

 لماذا قلت هذا 
الننى عندما تم تعیین الدكتور أكرم التوم وزیراً للصحة والذى  
منذ دخوله حتى خروجه لم أتعرف علیه ولم اسمع به ولكننى قرأت  
ظروف   فى  االستراتیجیة  وخطته  العملیة  وانجازاته  الذاتیه  سیرته 
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اعرفه غیض من فیض مما یدور  كنت أشفق على نفسى منها وما  
فى وسط األخوة األطباء من الصدیق المادح والعدو القادح وعندما  
یبدأ الدكتور أكرم بإعادة اعمار المستشفیات الحكومیة والوقوف فى  
وجه المؤسسات العالجیة الخاصة وأحیاء مراكز الرعایة الصحیة  

 األولى والصدام المشروع مع تجارة الدواء.؟ 
 له إن جاء یسالنى ماذا أقول 

 !أكنت اكرھه أم كنت أھواه؟ 
مأمون حمیده   بروف  یرجمون  كانوا  الذین  أثلج صدر  قد  قطعاً 
بالحجارة صباح مساء ویدعون علیه ویتضرعون إلى هللا أن یاخذه  
بكلمة سؤ وعندما   اذكره  لم ادع علیه ولم  وانا  مقتدر..  اخذ عزیز 

الطبیب   العمید  الصدیق  بالبوست  أذنى  فى  مدیر  ھمس  النفسى 
مستشفى االدریسى عمر محمد حسین صدیق الطرفین بعد كتاباتى  
قلت له ان البروف ما زال فى القلب والخاطر ولكن ثورة التغییر  
عداوتى   تعنى  ال  مامون  للبروف  ومحبتى  وزیر  كل  على  تطغى 
الجمیع   على  تعلو  الوطن  ومحبة  صحیح  والعكس  أكرم  للدكتور 

 م نقول )نعم( واآلن وقد خرج الدكتور أكر
 نحن ال نذرف الدموع بكاءاً 

 ولكن عند فقد الوصى یبكى الثكالى 
ونتمنى التوفیق للدكتور حمدوك فى اختیار البدیل حتى تنتصر  

اقول لكم دائما )لكم اكتب وبكم أحیا ومعكم أعیش(    الثورة والننى 
الضمیر  ونقاء  اللسان  وعفة  الكلمة  صدق  یستوجب   وھذا 
مزارعى   اتحاد  رئیس  األمین  شیخ  أكتوبر  ثورة  اختارت  فقد 
الفتاح   عبد  موافى  الراحل  الدكتور  وكان  للصحة  وزیرا  الجزیرة 

 وكیل اول الوزارة وكفى هللا المؤمنین شر القتال
 ى لك األیام ما كان خافیا وستبد 

 ویاتیك باالخبار من لم تُزّودِ 
 واللیالى من الزمان حبالى 
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 مثقالت یلدن كل عجیب 
 والوطن یعلو على الجمیع )حواء َوالَّدة..(  
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 إن الذكرى تنفع المؤمنين
 7/2020/ 12ھذه رسالتى األولى للدكتور حمدوك فى 

 رسالتى القادمة نصیحة لوجه هللا تقولو
 ال یلدغ مؤمن من جحر واحد مرتین 
 واكلت یوم اكل الثور األبیض 

ومجلس شركاء المرحلة االنتقالیة صنیعة جدیدة لولید غیر شرعى  
القادم من رحم الثورة والذى یمأل   ومشوه كبدیل للمجلس التشریعى

 ھذا الفراغ المفتعل الذى خرج كالنبت الشیطانى 
 ولنا عودة باذن هللا 

 
 رسالة محبة إلى حمدوك 

 یشهد هللا اننى أحبك فى هللا وقد خّصك بالقبول
 وأقول لك صادقاً إحذر الذین )قلوبهم معك وسیوفهم علیك(

 ي ولتتّقى شر ھوالء اال من رحم رب
بالحجاره ا الناجح  یقذفون  الذین  الذین  و  لسیاسیون  الحزبیون 

على   عمى  وإبن  وانا  عمى  إبن  على  واخوى  )انا  مكیدة  یجیدون 
 *الغریب*( 

تأكل   كالسمك  السیاسة  بحر  فى  تخوض  التى  المسلحة  والحركات 
خارج   التنفس  تستطیع  وال  البعض   السلطه  الماء.بعضها 

یؤججون   الذین  قلوبهم  المؤلفة  ھؤالءو  كل  بین  الفتنة   نار 
أقول ھذا وقد بلغت الثمانین من العمر وعاصرت الثورات الثالث  
وقد   الخاتمة  وحسن  هللا  مرضاة  ابتغاء  نقلها  لم  إن  فینا  خیر  وال 
ھؤالء   كل  إلى  سالم(  األمر  یهمه  من  )إلى  مشابهة  رسائل  كتبت 
حاصر   عندما  المجیدة  أكتوبر  ثورة  فى  مریرة  تجربة  ذھنى  وفى 

أن  ھؤال دون  فاستقال  الخلیفه  سرالختم  آنذاك  الوزراء  رئیس  ء 
دخل   أن  وبعد  للثورة  السیاسیة  الحاضنة  الهیئات  جبهة  یخطر 
النسیان   مقبرة  إلى  اإلبرة  ثقب  من  خرج  أبوابه  أوسع  من  التاریخ 
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لك   هللا  ھیأ  فقد  الحالتین  فى  والموضوعى  النوعى  الفارق  ورقم 
الم اإلنقاذ  الدخول من مدخل صدق عندما رفضت  في عهد  نصب 

والقافلة   والحافلة  الراجلة  باالقدام  بالتصویت  الثوار  بك  وجاء 
والناقلة من كل مدن السودان من كبار وصغار رجال ونساء وألول  
مرة تخرج جماھیر نسویة لم یسبق لها مثیل سجلت حضورھا فى  
على   النشاز(  )النعیق  وبدأ  الظافرة  المسیرة  وبدأت  الثورة  دفتر 

ف بها  البطء  یؤمنون  ال  التى  الحریة  فى  الثورة  أھداف  تحقیق  ى 
والدیمقراطیة التى لم یجربوھا والعدالة التى لم یمارسوھا والسالم  
 . الذى ظل رھین المحاصصة وابطل مفعول كل الوصفات العالجیة
واستمیحك عذراً فى ضرب مثال لك وانت قادم من الغربة الستالم  

ظل على مدى ثالثین عام یرفض  بیتك المؤجر لمستاجر حاقد فاسد  
فى   الفاسد  القضاء  وفشل  اإلیجار  یدفع  أو  البیت  من  الخروج 
إخراجه بالواسطه والرشوة والمحسوبیة وعدت لتستلمه بعد أن دمر  
الساكن كل مافیه وبدأت مرحلة البناء كم یستغرق فى السودان ان  
  9تعیده صورته األولى التى تسر الناظرین؟ یكذب من یقول لك أن 

ذا كنت تبنیه وغیرك  ا  **   تى یبلغ البنیان یوما تمامه، م أشهر كافیة
 . یهدم
والباقي    اإلنقاذ(  )جائحة  تحت  األولى  الشهور  قضیت  وانت 

ھو   القدیم  المستأجر  ان  تكتشف  وعندما  الكرونا(  )جائحة  تحت 
ال   ویقولون  األسواق  كل  فى  الوسطاء  وشیخ  البناء  مواد  سمسار 

عام  بالثالثین  تاریخ    تتعذروا  من  حقبة  )شماعة( وھى  البائد  للعهد 
منه   تدلت  مشنقة(  )وحبل  كله  الثورة  جیل  ھو  جیل  وعمر  الوطن 
اعناق شباب ومستقبل أمة فدفعوا بالملیونیة )المثیرة للجدل( والتى  
كانت عالمة فارقة فى مسیرة الثوره وكانت جماع النقیضین ولما  

بشعار   لك  انتصر  فقد  الشعب  ملك  الشارع  )تصحیح  كان 
)بسقوط   ینادون  األعداء  كان  ولما  المطالب  المسار(وتحقیق 
منكسرین   رجعوا  تحمیهم  ظل  كتائب  ھناك  تكن  ولم  الحكومة( 
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الوزارى )التغییر  انتصار    (لیجعلوا من قرار  نصف فرحة وشبهة 
بعد أن خلط األوراق بین الحزن الضاحك والضحك الحزین.. بینما  

حزنوا لمفاجاة التغییر  و   یق األھداف فرح الثوار للتایید المطلق وتحق 
تغییر   الن  تخطیط(  )ولید  ال  توریطن  )بمكیدة  اشبه  كان  الذى 
ذاته ولكن قد یحقق ھدف ھؤالء فى   لم یكن ھدفا فى حد  الوزراء 
المشكلة   وحل  الداخل(  من  )بالتغییر  عندھم  المعروف  التكتیك 
حكمة   تعوزنى  وال  السیاسة  فن  وینقصنى  اقول  الننى  بمشكله 

)حكومة  ال االنتقالیة  الفترة  فى  الحكومة  إلى  انظر  كنت  عواجیز 
تكنوقراط( )العادة األعمار( فى الوطن المنهار قبل االستراتیجیات  

القصیرة الفترة  فى  والماء  و  الكبیرة  الكهرباء  توفیر  فى  تتمثل 
والخبز والدواء والتى كانت تحتاج إلى خبرة یملكونها وتمویل فى  

ضعون مفاتیحه فى جیوبهم ولذلك یشنون ھذه  خزائن العهد البائد ی
الوحیدة   األداة  ھى  التى  التمكین  إزالة  لجنة  المسعورة ضد  الحملة 
السترداد ھذه األموال لعمل الخبراء مهما أوتوا من العلم والمعرفة  
اعطال   تكتشف  التى  المقاومة  لجان  من  المفتعلة  الشكاوى  مثل 

خزین الدواء.. األولى یدك  الكهرباء وبلفات الماء وتهریب الدقیق وت 
الیدین  مغلول  تقف  فال  الیسرى  یدك  والثانیة   الیمنى 

 كالذى القوه فى الیم مكتوفا وقیل له 
 إیاك إیاك أن تبتل بالماء 

انتزعت    ما یدفعنى لكل ھذا اننى مؤمن بأن ارادة هللا ھى التى 
سخرت   التى  وحدھا  وھى  تحتسب  ال  حیث  من  اإلنقاذ  من  الحكم 
ھذا   إلى  بك  یأتوا  واحد ألن  بقلب رجل  یهبوا  أن  كلهم  السودانیین 
فال   بالذات  الطریقه  بهذه  بالذات  الوقت  ھذا  فى  بالذات  المنصب 
تأیید وتسلب   من  تملك  ما  أعز  فتسلبك  الشر  لعاصفة  تحنى راسك 

 ء الصبر على االبتالء السودان أعظم فرصة جزا
تجارب  و  نحن ال نلومك على )فخ التغییر( وھذه من سنة الحیاة 

الدیمقراطیة المریرة ولسوف یعطیك ربك فترضى ولكن علیك أن  
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تعتصم بحبل هللا وتتمسك بشباب الثورة وتدعم لجنة إزالة التمكین  
لن یرضى عنك  ف  والبغى والطغیان وال تخشى فى الحق لومة الئم 

ا حكومتهم ھؤالء  ب  وتُنّصِ للثورة  تتنكر  او  ِملّتَُهم  تتبع  أن  .  ال 
الذى  و الشباب  الشعب كله وشعلتها  تتراجع الن وقودھا  لن  الثورة 

الضأن وال حكم   )موت  یردد  والذى  ذاتها  اإلنقاذ  فى حضن  تربى 
الكیزان( ال یملك ما یفقده فقد رھن حیاته ومستقبله بمیالد السودان  

الثورة لك وبك* أو یموت فداھا وال خیار  الجدید فإما ان *تنتصر  
 لمن ال یختار 

 نسأل هللا لك التوفیق والنجاح وإن ینصركم هللا فال غالب لكم 
 أقول قولى ھذا واستغفر هللا لى ولكم 

 وهللا غالب 
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 إىل أعداء الثورة وأهل الغفلة: الفصل الثالث
 

 *من أجل عيون السودان*
 *ال خير فينا إن لم نقلها 
 *يا سعادة الرئيس البرهان 

 
 ؟ ولمن تدق الطبول  ؟لمن تقرع االجراس

 
الهواء مباشرة   أسابیع على  قبل  تابعت بحزن شدید تصریحاتك 

فشالً    فى )فشلنا  االنتقالیة  الفترة  كحكومة  اننا  تقول  الفضائیات 
ذریعاً( وانت على رأس السلطة ولكن لم توصینا ثم ماذا بعد؟ ولم  
نفس   على  صعدت  االحباط  وغیبوبة  الصدمة  ھول  من  بعد  نفق 
على   المعركة  ارض  فى  )الجنود(  تحث  )الفضائیة(  المنصة 

لتى لم تسلب منا اصال  )الموت( جمیعآ من أجل استرداد األرض ا
وانت أدرى ولكنه ھروب إلى األمام من الحرب التى یخوضها ھذا  
یخوضها   أصبح  حتى  االستقالل  منذ  البعض  بعضه  مع  الشعب 
حد   به  وصل  وعندما  والمرض  والفقر  الجهل  ثالوث  مع  الجمیع 
الف   یموت  الذى  والجبان  یموت مرة  الذى  الشجاع  تساوى  الجوع 

وت من أجل األمل فى إعادة شریان الحیاة  مرة ومازال یتحدى الم 
الذى   العسكرى  الزى  ھیبة  ھانت  الذى  الجیش  وترتیب  بالداخل 
أرقام   بدون  والسیارات  السوداء  السوق  من  محتال  كل  یرتدیه 
لألمن   تحدیاً  نظامیة  قوات  قناع  خلف  ترخیص  بدون  والسالح 

س فى  وترویعاً للمواطنین... ھذه )ام المعارك( فى داخل الداخل ولی
غربا؟  او  شرقا  او  جنوبا  او  شماال  الجوار   !حدود 
فإذا انتهى زمن العقالء فقد ابتدأ عهد العمالء بالداخل والخارج وما  
الذریع(   )الفشل  سبب  فى  الفكر  وامعنت  النظر  دققت  إذا  أكثرھم 
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بالحزن   العقالء  استقبله  والذى  االشهاد  رؤوس  على  اعلنته  الذى 
فرح والشماته وكل یغنى على لیاله إال  واالسى وھلل له العمالء بال

یحمیه  رب  فله   الوطن 
مع   الحدود  لیست  الیوم  ومشكلتنا  فضیلة  الحقیقة  إلى  فالرجوع 
قدر   وھذا  مصر  مع  ولیست  والعطاء  لألخذ  قابلة  وھى  إثیوبیا 
الجارتین ولكن مشكلتنا السماع إلى الناطق الرسمى باسم )الشعب(  

یرید اآلن.؟ النه   ماذا  وقد كثر  السودانى  القادمة  الحرب  ھو وقود 
وأججوا   العالقات  فافسدوا  السودانیه  )الحكومة(  باسم  المتحدثون 
أصحاب   والفن  المحبة  رسل  خروج  من  اكثر  ولیس  المشاعر 
)رسالة الفن من أجل الحیاة(وھم یدقون طبول الحرب بدیال لعزف  
علیكم   یولّى  تكونون  ومثلما  شؤون  خلقه  فى  وهلل  السالم  اغنیة 

الشعب  وال ورثها  التى  والبغضاء  العداوة  اطنان  من  یعجب  عالم 
وفى   بالداخل  ونحن  كله  العالم  لتدمیر  وتكفى  الجوار  ضد  تحشد 
عنق   من  بنا  تخرج  سواء  كلمة  على  نجتمع  لم  السلطة  ھرم  أعلى 
حولنا  العالم  یتمناه  ما  كل  ونملك  بالدم  الملیئة   الزجاجة 

ا من  شئ  قولى  فى  كان  إن  واعتذر  ھذا  تجاوزت  اقول  وقد  لحدة 
الثمانین وال أرید أن اكتم الشهادة وأموت على سؤ الخاتمه واستغفر  

 هللا لى ولكم والعاقبة للمتقین 
 

 قاتل هللا الفتن ما ظهر منها وما بطن 
  لقد فوجئ كل عاقل یسترق السمع وھو بصیر للمؤتمر الصحفى 
الحریة   إعالن  قوى  وثیقة  على  رده  یتلو  وھو  االنتقالي  للمجلس 
العربیة   اللغة  وإن  اإلسالمیة  الشریعة  إعالنها  بعدم  بدءا  والتغییر 
ھى دین الدولة علمآ بأن ھذه لیست من حق المجلس وال القوى بل  
الحكومة الوطنیة الدیمقراطیة المنتخبه المنوط بها وضع )الدستور  

قطعا لیس فى الفترة االنتقالیه وكان أشبه بدس السم  الدائم للبالد( و
في الدسم وثالثة االثافى اإلعالن المتكرر عن الدعوة لعقد اجتماع  
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إلى   اإلشارة  دون  المحدد  والمكان  الزمان  االخریفى  القوى  مع 
وھكذا   الرد  استلمت  التى  التغییر  اقوى  فعل  رد  انتظار  ضرورة 

الق  كل  بین  صدام  الحداث  مسبق  الصراع  إعالن  نار  یشعل  وى 
بأھله   السئ  المكر  وحاق  بالفعل  حدث  وقد  النزاع  عمر  ویطیل 
التى   الشریعة  استغالل  فى  الخدیعة  سر  وافتضح  األقنعة  وسقطت 
ظلت الفتة معلقة تستر عورات الحكم البائد طیلة ثالثین عاما عانى  
منها المسلم الحقیقى الذى ظل قابضا على دینه كالجمر لیكتشف ان  

بعض العلماء والفقهاء الذین تتلمذ على ایدیهم منذ طفولته  و   م الحكا
بعد أن ارسلوه للجهاد عاد وجدھم صنعوا جنتهم فى الدنیا بالقصور  
والخالوى   المساجد  وادخلوه  والفضة  الذھب  واكتنزوا  والحور 
من   تعلمه  الذى  اإلسالم  ان  واكتشف  المالیة  البورصات  ودخلوا 

یمار الذى  لیس  والسنه  أن  الكتاب  أراد  الواقع.ومن  ارض  فى  س 
أمینة   ایدى  في  اإلسالمیة  الشریعة  وان  بخیر  اإلسالم  ان  یرى 
الحاجة   بصفوف  المكتظه  المظلمة  المتعطشه  الغابة  من  فلیخرج 
الحیاة   الفاضلة حیث  المدینة  االعتصام...  ساحة  إلى  للحیاة  الماسة 

كین  األمنه والعیش الكریم وروح المحبة والسالم ورفض سطوة التم
الدین  وسماحة  و   باسم  الدینیة  والنصوص  السماویة  التعالیم  تطبیق 

فضل   وال  للناس...  أخرجت  أمة  خیر  وكنتم  المسلم...  أخ  المسلم 
المعاملة   والدین  الفضائل  مدینة  بالتقوى..  اال  عجمى  على  لعربى 
تاخذ   ان  والتغییر  الحریة  قوى  وعلى  الشمل...  ولم  والتآخىوالتآذر 

مع نظیرھا من أعضاء    ةوالخائفین على الشریع جماعة المتشككین  
مؤم جولة  فى  الفاضلة    نةالمجلس  المدینة  االعتصام  ساحة  داخل 

الذي   الجدید  والجیل  والمسلمین  اإلسالم  مستقبل  على  لیطمئنوا 
 ترعاه العنایة االلهیة فى ربوع الوطن العزیز 

 والعاقبة للمتقین. 
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 ى والدكتور جبريلنصيحة لوجه هللا تعالى إلى القائد حميدت
 

 راء القصد.  وهللا من و
في   النقائض  جمعت  أن  الثورة  ھذه  على  هللا  نعم  من  كان  لقد 
تتشابه   وبمثلها  واحدة  نار  في  المعادن  وصهرت  واحدة  بوتقة 

ثورة دیسمبر المجیدة نموذج  ) االضداد فاكتسبت ھذا التمیز واالسم 
ویؤخذ  حمدوك  الدكتور  به  ینادى  توصیف  علیه    سودانیفرید( 

ھرم   في  جبریل  والزعیم  حمیدتى  القائد  وجود  ولكن  فیه  ویالحق 
النموذج حتى   نجاح  دلیل على  اكبر  یمثل  الحاكمة  الواحدة  السلطة 
الیوم لو أراد هللا لهما حسن الخاتمةفى إدارة شؤون البالد فى ھذه  
الفترة بالحكمة والموعظة الحسنة.. اقول للقائد حمیدتى ان قدر كل  

ا یتصدر  العمل  من  ھذا  ضریبة  لدفع  نفسه  ینذر  أن  العام  لعمل 
بأعمالنا)شعاره وثناء  (احكموا علینا  قادح  یسلم من سهام عدو  ولن 

صدیق مادح واشهد لك عند نقطة فارقة ومنعطف خطیر فى مسیرة  
باالنحیاز   الشعب  لك  یحفظه  تاریخیاً  موقفاً  سجلت  قد  الثورة  ھذه 

الركبان  فى  بذكرك  وسار  فعل  وقد  البنات    للثورة  لك  وغنت 
قطف   تحسن  ولم  الجدران...  على  صورتك  ووضعوا  والصبیان 
ثمار ھذا النصر فتمددت فى المجلس العسكریفي اللجنة االقتصادیة  
السریع   الدعم  كتائب  على  حصانة  وفرض  السالم  ومفاوضات 
التدریب وقوة االنضباط   ینقصها شرط  وتحملت وزر شرائح منها 

بال وازع وال ترویعاً  علیها  فعاثت  الشعب كل حقده  أسقط   ضمیر 
نیابة  فأقامت  المتهورة  خطواتها  إیقاع  ضبط  یأمل  وھو    علیك 

مشاعر  و ویستفز  الشعب  مع  یتالسن  اعالم  ومركز  محاكم 
ومحاكمة   ردع  على  قدرتك  مؤكداً  أنت  وخرجت  المتضررین 
بدأت   الملف  ھذا  قفل  وقبل  ذلك  یصدق  ما  یحدث  ولم  المتفلتین 

ى كان ومازال الشعب مستعداً لكل التضحیات  مفاوضات السالم الذ 
الذى كان یحمل   الشركاء  ثمراته والدة مجلس  اول  فكان  أجله  من 
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ملفه الدكتور جبریل منذ دخوله كالشریك األصیل في قحت مرورا  
دخوله مجلس   إلى جوبا حتى  به  الخارجیة وصوالً  المحطات  بكل 

ذن هللا . ولكنك  الشركاء ووزارة المالیة وسوف ناتئ لذلك الحقاً بإ
فى   والخروج  السیاسي  منصة  في  الصعود  بدأت  الوقت  ذات  في 
وھذا   السیاسیة  واالحزاب  األھلیة  االدارات  بین  استقطاب  حمالت 
سیوفهم   ویخفون  معك  قلوبهم  یعلنون  الذین  فیه  اوقعك  فخ  أكبر 
علیك فأصبحت متنازعاً بین شرف الجندیة ودنس السیاسة )وظیفة  

( له(  وقیعمن ال وظیفة  المرحلة  (ورّكاب سرجین  ھذه  فى  خاصة 
علیك   وكثرت  والجهویة  والعنصریة  القبلیة  بأوجاع  المشحونة 
علیها   تسیطر  انتقالیة  مرحلة  جماھیریفي  لقاء  كل  بعد  السهام 
مفاوضات   مواصلة  فى  فاستعنت  األعداء  اخوتك  من  االسافیر 
المهام  علیك  ثقلت  وقد  علیه  المختلف  المشاكس  بالشریك    السالم 
وجود   فى  الوزراء  ومجلس  السیادة  مجلس  بین  الشقة  واتسعت 
المتلفتون   یساعدك  ولم  التشریعي  المجلس  وغیاب  الشركاء  مجلس 

 من قواتك الذین یفسدون صدقاتك بالمن واالذى. 
 أما الدكتور جبریل 

فى  تقول  سمعتك  ان    لقد  الحكومة  داخل  وانت  لقاء  من  اكثر 
یتطلب وحدة الصف  و   الوضع السیاسى الراھن یعانى من الهشاشة 
و السیاسى  والقطب  االسالمى  الداعیة  األصیل)وانت  فى    ( الشریك 

والتخطیط   المالیة  ووزیر  المسلحة  الحركة  وزعیم  الثورة 
  في   ()المشارك  االقتصادى فى الحكومة وعضو فى مجلس الشركاء 

المجلس  مجل بصالحیات  والمستأثر  الوزراء  ومجلس  السیادة  س 
حتى إشعار آخر وھو المنوط به    )الممنوع من الصرف(ي  التشریع

بها مجلس الشركاء   یقوم  التى  القوانین  المحاسبة والمراقبة وإجازة 
اآلن زوراً وبهتاناً بعد التعدیالت التى جرت على الوثیقة الدستوریة  

وا السلطان  یكفى ھذا  وتعدیله من  اال  قانون  أى  لمناقشة  لصولجان 
نفاذ   بغیر  المجازة  القوانین  لكل  یحدث  كما  المؤسسات  ھذه  داخل 
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او   بتعدیل  تطالب  ألن  الوضع  ھذا  یكفى  اال  سند؟  بال  والمحتجزة 
بوقف أى قانون مهما كان مصدرة؟ اال تسمح لك المواقع الرفیعة  

تتمتع  التى  الدستوریة  والصفة  الواسعه  تقول    والصالحیات  ان  بها 
قانون ؟!)عن  بكل  (الحریات...  العریق  المسجد  خطبة  فى  قلته  ما 

الدستوریة   المواقع  ھذه  تلزمك  اال  وبالمقابل  ومسؤولیة؟  حریة 
بالداخل من المناقشة  ) وعظم المسؤولیة أن تكون معارضتك( حكراً 

المنابر الحساسة التى  و  والتحریض على الحكومة فى ھذه المساجد 
ن رفعة موقعك فى الحكومة ودعوة جهادك لمناھضة  تفهم وتخلط بی

مخیلتك   فى  واردة  تكون  ال  قد  فتنة  الشعال  شرعیاً  مبرراً  القانون 
البعض  اذھان  فى  معشعشة  مقام   ..ولكنها  لكل  حكومتك...  وتقول 

 كما قال المتنبئ مقال أو 
 واحر قلباه ممن قلبه شبم 

 ومن بحسمى وحالى عنده سقم
 قبة أعيذها نظرات منك ثا 

 أن تحسب الشحم فى من شحمه ورم 
 يا أعدل الناس اال فى معاملتى 
 فيك الخصام وانت الخصم والحكم 

 
فإني أراك تدخل في معارك لیست من مهمتك ولكن في اجندتك  
الیوم األول   الثورة المضادة من  التمكین ھو قضیة  اتهام لجنة  الن 

م بالطرق  ولم تستطع ان تثبت تهمة واحدة ألحداث التغییر الموھو 
القانونیة ولن تحسم اال باكتمال المهمة فال تكلف نفسك ما ال طاقة  
لك به وأخیراً اقول أنك لم تعد شخصاً عادیاً یتجاھل الناس ما یقول  

 ً قیادیا رمزاً  هللا و  واصبحت  بحمد  والدیمقراطیة  الحریة  مناخ    في 
من  و أصبح  والمحكوم  والحاكم  والمظلوم  الظالم  فیه  تساوى  الذى 

في  حق   ومسؤول  كبیر  كشریك  لك حكم ضمیرك  تقول  أن  الناس 
إلى الحكم والمشفقین علیها   الثوار  بها  التي جاء  السلطة  أعلى سلم 
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وانا أحد ھؤالء وتنتابني ھواجس أن وزارة المالیة الهامة والسیادیة  
دعم على  تعتمد  االنتقالیة  المرحلة  في  تمویل  و  واالساسیة 

األج  والبنوك  الدولیة  وكل  المؤسسات  الغربیة  والدول  نبیة 
ھذه   أن  وتعلم  مساء  صباح  ھذا  تردد  وأنت  األجانب  المستثمرین 
المؤسسات والدول التي تملك أجهزة مخابرات تمتلك قدرة اكتشاف  
عن   تغفل  لن  االرض  تحت  والمعادن  البترول  من  المخزون  كمیة 
متابعة تخطیط الوزراء القائمین على تصریف شؤون الدولة وكیف  

الكراسیالتي  تتعامل   لعبة  فى  مصالحها  إلى  الوصول  في  معهم 
قحت   دخول  منذ  اجندتك  تكون  أن  یخیفني  وما  معهم..  تمارسها 
وزارة   إلى  وصوالً  الشركاء  ومجلس  جوبا  ومفاوضات 

قد  )المالیة السیاسي  النشاط  مع  مرصودة  االقتصادي(  والتخطیط 
الد  ھذا  وصول  فى  التسویف  او  التأجیل  او  التعطیل  إلى  عم  تقود 

المالیفى رسالة منهم للحكومة قد ال تتضرر منها أنت ولكنها تعیق  
عقاباً   یتردى  الذى  المعیشي  الوضع  یصبح  بحیث  الثورة  مسیرة 
نتیجة تراكم غضبه من حرمانه نعمة   للحكومة ویدفع ثمنه الشعب 
الخروج من المقاطعة االقتصادیة وكما قلت للقائد حمیدتى اتمنى اال  

بی  الجمع  فى  وقت  یجاھد  العسكریوالسیاسیالمدنیفي  القائد  دور  ن 
الحكومة دخول  فى  اجندتك  تحمل  اال  اتمنى  لك  اقول    واحد 

قوالً  و الخارج  من  سقوطها  استعصى  أن  بعد  الداخل  من  اسقاطها 
وفعالً واتمنى اال تتعامل معك الدول الغربیة والمستثمرین األجانب  

القول ومن نك الثوار مع حمیدتى ویصدق  تعامل  الدنیا على  مثل  د 
المرء أن یرى عدواً له ما من صداقته بد. وأتمنى أن تكون جزءاً  

 من الحل ال جزءاً من المشكلة وهللا علیم بذات الصدور... 
 وأسأل هللا لك التوفیق وھو الموفق

بالحكمة   الوطن  ھذا  خدمة  فیه  لما  خطاكم  وسدد  هللا  وفقكم 
 .  والموعظة الحسنة 

 . مستعانوھو ال.  وھو علیم بذات الصدور
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 ( )الدين النصيحة  تتمة

جبریل   والدكتور  حمیدتى  القائد  إلى  تعالى  هللا  لوجه  نصیحتي 
 ابراھیم وهللا من وراء القصد 

حمیدتى   القائد  وجود  مجرد  أن  السابق  المقال  في  قلت  لقد 
اكبر    والزعیم جبریل فى  یمثل  الیوم  الحاكمة  الواحدة  السلطة  ھرم 

التوصیف   نجاح  نموذج سوداني  )دلیل على  المجیدة  دیسمبر  ثورة 
فرید( بمثله تتشابه االضداد وفى جرد حساب القائد حمیدتى قلت له  
تاریخیاً   موقفاً  یظل  العسیر  المخاض  لحظة  في  للثورة  انحیازه  أن 

من الحزن واأللم أن الدكتور  یسجله له الثوار .. ولكن اقول بكثیر  
الفیدیو  وفى  األولى  الوھلة  منذ  واصفاً  و  جبریل  قال  فیاألسافیر 

والشرب   االكل  وجدت  بجماعة  االعتصام  ساحة  في  الثورة  شباب 
حلق   في  غصة  یظل  صادماً  موقفاً  وكان  وووو  والطرب  واللهو 
المجلس   بین  الدستوریة  الوثیقة  توقیع  محاربة  وواصل  الثوار 

الطرفین  العسكري   صدیق  مع  أنداك  والتغییر  الحریة  وقوى 
الشعبي   للمؤتمر  العام  األمین  الحاج  على  الدكتور  دفعتیوزمیلي 
وواصل مناھضة قحت من الداخل كالشریك األصیل ولكنه اختطف  
حتى   احتجزته  التي  أبابا  أدیس  إلى  به  وذھب  المفاوضات  ملف 

شاد وانتهى  أطلقت سراحه دولة قطر فذھب الیها وطار منها إلى ت 
وھو   المسلحة  الحركات  قادة  ضمن  مفاوضات  في  المطاف  به 
التي   الحكومة  في  طرف  وبالضرورة  الثورة  في  األصیل  الشریك 
أسقطت النظام الذى كان في وقت شریكاً فیه وتصالح معه وتعامل  
معه بالباب الدوار بعقیدة سیاسیة واحدة بین األخوة األعداء وبدأ فى  

مف في  اجندته  یمثل  تنفیذ  أنه  الیقین  علم  یعلم  الذى  السالم  اوضات 
جوبا   اتفاق  توقیع  فى  فاسرع  التغییر  حكومة  عند  قصوى  أولویة 
إلى جوالت   وتحتاج  المعادلة  خارج  كانت  نافذة  أطراف  بأن  علما 
السلطة   في  موقعه  في  قبضته  أحكم  حتى  فیه  مضى  ولكنه  قادمة 
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ذى جمع بین  بصناعة الجسم الهالمي الغریب في مجلس الشركاء ال
وشل   المسلوبة  الوزراء  مجلس  وصالحیات  السیادة  مجلس  نفوذ 
مجلس   رئیس  كرسي  من  محاذیا  مقعداً  واحتل  المجلسین  حركة 
تكوین   وتعطیل  الخطة  من  القادم  الجزء  في  المستهدف  الوزراء 
المجلس التشریعي وبقایا مكونات األجهزة العدلیة حتى اآلن .. وفى  

على وزارة المالیة شریان الحیاة للفترة   ظاھرة مریبة كان االصرار 
وابعاد   البدوي  الدكتور  من  التخلص  في  النجاح  وبعد  االنتقالیة 
ان   االقتصادي ووضح  المالیة والتخطیط  استلم ملف  الدكتورة ھبه 
بحثاً   كان  ما  بقدر  الكفاءة  عن  بحثاً  یكن  لم  الحكومة  تغییر  شعار 

قد )عن سیاسیة  عقیدة  الداخل(وھى  من  في  التفكیك  نجحت  یمة 
ووضع   االشتراكي  االتحاد  ودخول  نمیري  مع  الوطنیة  المصالحة 

لعام   الجنوب  اتفاقیة  ونقض  سبتمبر  قوانین  تسیر    72فخ  واآلن 
الدكتور   بها  ابعد  التي  السیاسات  نفس  على  المالیة  وزارة 
البدویوالتییدافع عنها اآلن بنفس المنطق الذى تم به أبعاد اآلخرین  

المحروقات شر ال بد منه. وفى تبریر له حول    حول رفع الدعم من
أنصار   مع  باالتفاق  احتفالي  لقاء  في  المالیة  وزارة  استالم منصب 
حركته المسلحة ذكر أنه ینظر إلى المستقبل ویحتاج إلى المال ولو  
للمنصب یحقق له ھذا الهدف لما تولى المنصب لحاجة   وجد بدیالً 

ال وحكم  االنتخابات  لخوض  للمال  معلوم  الحزب  حق  وھذا  بالد.. 
للسائل والمحروم، ولكنه فى ظل التقاطعات التي یمر بها خط سیر  
تحركات الدكتور جبریل ال تشیر من قریب أو بعید أن نجاح ھذه  
العداء   فى  ھذا  ویبدو  الحاضر  الوقت  في  أحد ھمومه  یمثل  الثورة 
استالم  قبل  أعلن عنه  والذي  التمكین  إزالة  للجنة  والمستتر    المعلن 
المنصب من الذین یعدون له مسرح األحداث في لقاء تلفزیوني أنه  
العامة   األموال  واسترداد  التمكین  إزالة  لجنة  أداء  غیر راض عن 

مسارھا  تصحیح  على  یعمل  وسوف  الفساد  دخوله  و  ومحاربة  منذ 
والعلن   السر  في  اللجنة  ھذه  مهاجمة  عن  یتوقف  لم  وھو  الوزارة 
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التعلیق  تم  بقانون  مكونة  اللقاءات    وھى  كل  في  فیه  والتدقیق  علیه 
ھذه   كل  تجد  ولم  السافریة  والتغریدات  الصحفیة  والمؤتمرات 
اللجنة   ھذه  وتفكیك  الهدف  إصابة  فى  النجاح  من  حظاً  الوسائل 
والحق یعلو وال یعلى علیه وبقیت السالح الوحید في ید الثوار الذى  

لفي حجم  یحارب به أعداء الثورة ولكن من غیر المعقول من مسؤو
حكومة   من  بقانون  تكون  جهاز  ضد  یناضل  ان  جبریل  الدكتور 
ھي   المالیة  وزارة  ولعل  داخلها  من  إصالحه  ویمكن  فیها  یشارك 
الوزارة األكثر حاجة لألموااللتي تستردھا اللجنة بالقانون حتى لو  
التي   الجهات  مع  الحاضر  في  متعاطفاً  او  السابق  في  طرفاً  كان 

اآل  األموال  ھذه  في  نهبت  االسترداد  حیثیات  اللجنة  تسرد  والتي  ن 
كانت   لو  حتى  مباشرة  الهواء  على  صحفي  مؤتمر 

شركة(بترناس )شركة او  البترول  أموال  ملكت  التي  ) التي  زادنا( 
المجاھرة   ان  اقول  ولكن  البالد...  اقتصاد  عصب  في  تتحكم 
بالخصومة یجب أن ال تصل درجة قاصمة الظهر في الدفاع ضد  

ئب الرئیس المخلوع على عثمان طه التي أصبحت  استرداد بیت نا
قصیدة من  نبكى)أشهر  أن    ( قفا  إذ  اعوج  والعود  الظل  یستقیم  وال 

بالناحیة   یدفع  وھو  التهمة  إنكار  یستطیع  ال  نفسه  البیت  صاحب 
التلفاز   قال فى  الذى  الرجل  عن  دفاعاً  تشرید األسرة  اإلنسانیة فى 

في یوم واحد( وتجرى  ضابط    28اننا قتلنا  )وعلى رؤوس االشهاد 
یورث   الغرض  أن  ام  وأطفال  أسر  لهؤالء  ألیس  اآلن  محاكمته 
المرض؟ام أنه استفزاز غیر مبرر للثوار وتقول في مؤتمر صحفي  
لماذا؟   تقل  لم  ولكن  التمكین،  لجنة  من  واحداً  دوالراً  تستلم  لم  أنك 
ذلك   غیر  تؤكد  التمكین  التحریض...ولجنة  ولماذا  الشكوى  ولمن 

 ..على من ادعى والیمین على من أنكر  والبینة 
أنه كلمة   الوزاریالذي ظهر  التغییر  الشعب  قبل  اقول لك عندما 

كان یعلم أن التقصیر لم یكن    -ثبتت بالتجربة    -حق یراد بها باطل
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تستطع   لم  والتي  السیاسات  عجز  في  ولكن  األفراد،  تقصیر  في 
 تغییرھا إلى األفضل. 

تعالى  م)  قال  یغیُّر  ال  هللا  بأنفسهمإن  ما  یغیُّروا  حتى  بقوم     (ا 
 صدق هللا العظیم 

 
ألدب    األخ الحبیب الدكتور النیل وهللا لوال محبتي لك وتقدیري 

ألنني   الدكتور جبریل  لموضوع  لما عدت  تكتب  ما  في كل  الكالم 
كتبت فیه )تتمة( في ھذا القروب.. ولكن الدكتور جبریل ال شعوریاً  

مأزق الظاھرة(. وقد تذكر عندما  )الو  ادخل نفسه في عنق الزجاجة
ونشر   األبیض  والجیش  األطباء  على  االعتداء  قانون حمایة  صدر 
إحدى   في  حدث  والحضر  القرى  وعّم  وذاع  التلفزیون  في  واذیع 
على   جسیم  اعتداء  حدث  أن  معروفة  ومدینة  القریبة  الوالیات 
ن  األطباء وذھبت لجان المقاومة إلى )الوالي( وطالبوه بتفعیل القانو

الجهل   كان  إذا  واقول  یصلني..  ولم  القانون  استلم  لم  انني  فقال: 
استالم   عدم  فهل  المسؤولیة..  من  )المواطن(  یعفى  ال  بالقانون 
فیالتتالي   حرج  وال  وحّدِث  المسؤولیة؟  من  )الوالي(  یعفى  القانون 

 ظاھرة؟ للقوانین الصادرة وغیر قابلة للنفاذ بفعل فاعل ألیست ھذه  
لو ینبغي  شخصیاً  ھل  بیده  ویسلمه  القانون  یأخذ  أن  العدل  زیر 

الوزیر بما جاء   یلتزم  بالسیرك حتى  للوزیر المختص ویوقع علیه 
بالمثل   عمالً   به 
If Mohamed can't go to the mountain then the 
mountain has to come to Mohamed  

األحداث  تشیر  ھكذا  أو  قاعدة  )الظاھرة(  في  .  وتصبح  هللا  وكان 
 الود الذي تعلمه  الجمیع. ولكعون 
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 الخبر اليقين في تفعيل القانون وإزالة التمكين 
 

 )اإلعتداء على األطباء استهداف للثورة( 
 

 یا سالم علیك یا سالم 
والطبیب المغوار د. عبد العزیز عثمان شكرا لیك یا    االبن البار 

 ..وم جیشنا األبیض. البطل المحروم صاحب الحق المهض 
الخیر   على  والدال  المجهول  للصحیح  والمنقول  الناقل  وشكرا 

 : كفاعله... واقول لكم 
 

 الخبر اليقين في تفعيل القانون وإزالة التمكين 
األرض   خالق  إلى  بالرضاعات  مرفوعة  األكف  زالت  ما 
أول   الفریق  الموقر  الداخلیة  وزیر  یستجیب  أن  فى  والسماوات 

لمؤتمن على أمن الوطن وأرواح  الركن الطریفي إدریس.. الرجل ا
المواطنین ویتقدم في مؤتمر صحفي في وكالة سونا وفى التلفزیون  
لهیبة   المجربین  األطباء  من  امثالنا  یظلمه  ال  حتى  الوزراء  كبقیة 
نظرته   ویوضح  ذمته  ویبرئ  الورطة  والخائفین من حجم  الشرطة 
  ویشرح خطته في الوضع األمني الراھن الذي یتكشف كل یوم ان
یتجاھلون   رؤسائهم  وبعض  القانون  ینفذون  ال  الشرطة  منسوبي 
فى   متحكمة  زالت  ما  التمكین  مفاصل  بعض  وان  القانون  تفعیل 

 مفاصل الجهاز وال یستقیم الظل والعود اعوج..  
وانهیار   العمل  عن  األطباء  توقف  إلى  ھذا  یؤدى  ان  ونخشى 

یخرج أعداء  المنظومة الصحیة ویجتاح الكورونا البالد ال قدر هللا و
الثورة مظاھرات یحملون على اكتافهم الجثامین یطوفون بها المدن  
مطالبین )بسقوط الحكومة( وھو السیناریو األخیر في ھذا االنفالت  
الخطیر والذین یتاجرون بالدین لیس لدیهم وازع من االستثمار في  
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وعلى   وعلَي  المواطنین  ثلث  فناء  إلى  أدى  ولو  وفتواھم  المرض 
 ..  أعدائي.. 

 وعلى الباغي تدور الدوائروهللا غالب. 
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 لماذا الحملة ضد لجنة إزالة التمكين 
 

ھى مخطط  د فض االعتصام بالقیادة العامة و ھى اكبر جریمة بع
وھى خطة  .  للثورة المضادة إلصدار صك براءة الفساد للنظام البائد 

الجیاع( )ثورة  باسم  ملیونیة  بحشد  الناعم  التفویض    تعطى  الهبوط 
فى    الزائف الرحمة  رصاصة  وإطالق  الثورة  على  واالنقضاض 

 قلب لجان المقاومة والعیاذ باهلل
 

 *الفجور فى الخصومة*
 

كلنا نسمع ونشاھد ھذا الفسق وھو اكثر من الشماته لیس   قطعاً 
المساجد ولیس فقط فى أقالم الصحفیین بل   فقط فى حدیث خطباء 

الف فى  والمعیب  والمشین  السفه  المخزى  ھذا  تنقل  التى  ضائیات 
العالم وھو   ینقلها  الخصومة  والفجور فى  بالبذاءة  الرعاع  وصراخ 
صدقا یقول ھذه أمة ال حیاء لها والدین بعد ثالثین عاما من الدعوة  
مثل   بال  وشعبا  أخالق  بال  دولة  أصبحت  الحضارى  للمشروع 

مك  ألتمم  بعثت  )إنما  برسالة  جاء  الذى  اإلسالم  بعباءة  ارم  یتوشح 
سلم   من  والمسلم  اللسان..  وعفة  الید  طهارة  إلى  ویدعو  األخالق( 
والبذئ فاحش  وال  بلعّان  لیس  والمؤمن  ولسانه  یده  من   الناس 

 أین الدین من ھؤالء؟؟ 
 !واین أولئك من اإلسالم؟ 

 صدق هللا  )كبرت كلمة تخرج من افواھهم ان یقولون اال كذبا( 
 العظیم 
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 وال يهمل( الثالثين من يونيو )هللا يمهل 
 

واضح  ولكنه  ومعیب  مخزى  شئ  جعلت    نعم  للكیزان  وفاضح 
یفضحهم   ربنا  سنه  ثالثین  بعد  ذبیح  فرفرة  یفتش.  یمشى  الماسمع 

 . فهل تأخیر المحكمة ایام سوف یسترھم
تحتاج إلى اتهام ودفاع ومحكمة    وھل یا غالیه ھذه القضیة اصآل

وقاضي لكن هللا یمهل وال یهمل وأراد أن یفضحهم ومن كان فى  
ونحن   كتاب  أجل  ولكل  أخطر  والقادم  مداً  الرحمن  له  مد  ضاللة 

 اخترنا الحریة والعدالة وھذا بعض ثمنها الباھظ  
 . فنحن نتعلم والظالم یتندم والفلول تصرخ وتتالم 

 
 *خير فينا إن لم نقلها ال  السودانمن أجل عيون *

 *ال يصح اال الصحيح*
 *الجنجويد كلمة حق يراد بها باطل*

 
فالالن  الروایة  ھذه  صحت  أصبح    إذا  أن  بعد  الشدید  ولألسف 

الشغل الشاغل للحكومة االنتقالیة االصطفاف بین صدیق مادح او  
*الوزراء*   مجلس  رئیس  او  *السیاده*  مجلس  لرئیس  قادح  عدو 
اختلطت األوراق وانقلبت األولویات فى الوثیقة الدستوریة وأصبح  

الجبهتین واللتین ھما  أحد ھاتین  خلف  ایحاباً  أو  فى    التمترس سلبا 
للملیونیة   للشارع  الدعوة  أصبحت  واحدة.  لعملة  وجهین  األصل 
تركتها   التى  الجراح  ضمدوا  العسكر  فال  المعسكرین..  بین  ینقسم 
أعادت   وال  وفروع  مسمیات  من  النظامیة  القوات  جسم  فى  اإلنقاذ 
أصبحت   حتى  البالد  أنحاء  فى  انتشرت  التى  الفروع  ھیكلة 

ا وظیفة من ال وظیفة له الیوم من  )الجنجوید( المعروفة الهویة سابق
انواع   واصبحت  بالثورة..  والمتربصین  والمتشردین  المتفلتین 
األسلحة وأشكال الزى العسكرى المختلفة تصنع وتباع لمن یرید أن  
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یقوم بمهمة تخریبیة تحت مظلة القوات النظامیة وتظل قیادة القوات  
التروی  من  یشكو  والشعب  االنضباط  على  التأكید  الذى  تردد  ع 

 . یتعرض له
ورئیس مجلس الوزراء یظل یردد التناغم بین مكونات الحكومة  
حتى   الداخل  فى  خالفاتها  فى  وتتسابق  اعدادھا  فى  تتمدد  والتى 
القوات   وجدت  النهایة  وفى  وبهتانا  ظلما  العسكر  علیها  استقوى 
النظامیة ملهاة فى معركة مع إثیوبیا تسعى جهات أخرى لتصعیدھا  

بینم  له  بانتصاره فى  سندا  المدني لصرف االنظار  المكون  ا یجاھد 
بین   الحبل*  *شد  بلعبة  أشبه  الوضع  فأصبح  الخارجیة  الجبهات 
الطرفین وأخشى ان ینجر الضعیف إلى الحرب أو یستقوى القوى  
 على االنضمام لعالم السالم أو ینقطع الحبل وال خیار لمن ال یختار 

بترتیب بیته قوالً وفعالً إذا  فالخیار األول واألوحد للجیش ان یقوم  
وعلى   الفشل  عن  المتكرر  الحدیث  عن  بدیالً  المرحلة  نجاح  أراد 
اللسان   وعفة  الكالم  بأدب  االعتصام  یواصل  أن  الوزراء  رئیس 
والبعد عن المواجهة المستفزة وااللتزام باللجؤ إلى مكاشفة الشعب  
فى  كالشمس  واضحة  كانت  وإن  حتى  بالحقائق  والحاكم(    )الحكم 

 وضح النهار 
ینكر الفم طعم الماء  و  **  فقد تنكر العین ضوء الشمس من رمد 

 من سقم 
 وهللا علیم بذات الصدور 

 
* 
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 ثم ماذا بعد 
 

وسندان   العسكریة  الدیكتاتوریة  مطرقة  بین  االنتقالیة  المرحلة 
العقائدیة مر  االحزاب  كالھما  واالشد    والخیار   خیاران  األصعب 

 . مرارة ضیاع السودان 
والبناء   الهدم  معول  تحمل  التى  العسكریة  الدیكتاتوریة  مطرقة 
واألمن   الریح  مهب  فى  والحریة  متعثر  والسالم  معطلة  والعدالة 

الحلول، تقدم  وال  المشاكل  عن  وتتحدث  االحزاب    مفقود  وسندان 
خسر   الذى  المنحل  الوطنى  المؤتمر  فى  والعقائدیة  فقد  مصلحته 

بوصلته وفقد  معركته  خسر  الذى  الشیوعى  والحزب    . وطنیته 
یمثل   ال  اصآل  وھو  البشیر  بعودة  ینادى  المنحل  الوطنى  فالمؤتمر 

 المسلمین 
فى    یتقلبون  الذین  االسالمیین  وال  البالد  فى  االعظم  السواد 

والحداثة   واالصالة  والمتغیرات  الثوابت  بین  التجدید  صراع 
ا إصالح  علیهم  الذین  واستعصى  االسالمویین  من  الضالة  لقلة 

ظلمواأنفسهم وشوھوا اإلسالم واحترفوا ارتكاب الموبقات واشعال  
الشرائح   ھذه  كل  نفایات  تدویر  نتاج  الوطنى  المؤتمر  فخرج  الفتن 
یحمل   الذى  النظام  فلول  من  الشیطانى  النبت  ھذا  فكان  مجتمعة 

الطوفانحت او  أعدائي( ومصلحتى  وعلى  )یا رب علي  لو  شعار  ى 
بیان. إلى  یحتاج  ال  النهج  السودانوھذا  الشیوعى    ضاع  والحزب 

المغدور من تجمع قحت والذى غمرته نشوة النصر بنجاح الثورة  
البدایة   من  كانوا  الذین  اآلخرین  مع  النجاح  بتقاسم  ذرعا  ضاق 
یتآمرون على التخلص منه فدفعت الثورة ثمناً باھظا فى دفع شبهة  

قحت( ویظل مقعده  )روجه سوف یضعفالشیوعیة عنها وظن أن خ
شاغراً فعلى النقیض امتأل بالحابل والنابل والغث والثمین فارتكب  
االستقالل   منذ  النضالیة  وحصیلته  شعبیته  افقده  استراتیجیا  خطأ 
باالثم وبدأ   العزة  أخذته  ما یمكن إصالحه  ان یعود إلصالح  وبدل 
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الدعوة   درجة  به  وصلت  حتى  اآلخرین  عداوة  تصید  السقاط  فى 
مع   الناعم  الهبوط  طائرة  قیادة  كابینة  فى  نفسه  ویجد  الحكومة 

 المؤتمر الوطنى ولسان حاله یقول 
 ومن نكد الدنيا على المرء ان يرى 

 عدواً له ما من صداقته بد 
الحزب  و ھو  األصغر  السودان..والخاسر  ھو  األكبر  الخاسر 

المختلفون حتى على   الخصوم األعداء  یتداعى  حق  الشیوعى حین 
البقاء للدعوة السقاط حكومة كتب هللا على یدھا خروج السودان من  
الشیوعى   والحزب  سنة  ثالثین  مدى  على  المركزة  العنایة  غرفة 
الخمسینات   شعارات  خلف  یتمترس  عندما  الوطنى  تاریخه  یظلم 
متغیرات   وتجاھل  الوطنى  التحریر  مرحلة  أھداف  خدمت  التى 

اال محاربة  شعارات  أصبحت  عام  واالمبریالیة  خمسین  ستعمار 
وباتت   الدیناصورات  أحالم  من  الدولى  النقد  وبنك  الدولى  والبنك 
التعلیم   ابجدیات  الدولیة من  الیوم فى قاموس السیاسة  المفاھیم  ھذه 
الحدیثة   الطبیة  المعدات  ھى  العولمة  ستار  وتحت  أبینا  ام  وشیئنا 
ولی المركزة(  العنایة  )مرضى  الدول  إنقاذ  فى  تستعمل  س  التى 

القدیمة  تعد  المتكلسة    الشعارات  لم  التي  القدیمة  الطبیة  واالجهزة 
   تتناسب مع الواقع الجدید واألمراض المتحورة. 

 
فى   التعقیب  ھذا  نشرت  لقد  الباشا  االستاذ صالح  العزیز  األخ 

واعتقد جازماً   2021یونیو   16القروب )بیت اسرتنا النفسیة.( .فى
نذ الیوم األول للثورة كان ھدفها  أن كل ھذه المناورات التى بدأت م

لكل الدروس المكررة   التخلص من حمدوك النه اتخذ نهجاً مخالفاً 
فى الثورات السابقة حیث یتم االلتفاف حول منصب رئیس الوزراء  
مناھضة   فى  الجدید  القدیم  السالح  ھذا  تخرج  التى  العقلیة  ونفس 

الهیئات(    الثورات الماضیة.. ولن تنجح لسبب بسیط وھو ان )جبهة
فى أكتوبر كانت معزولة او غیر متجذرة فى وجدان الشعب كثورة  
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اما )قحت( فكانت تجمع   دیسمبر وتطاردھا لعنة الحزب الشیوعى 
حتى   والغاضبین  المطحونین  كل  وفیها  الجذور  فى  الثوریة  القوى 
فیه من   العمل  بدأ  الذى  الحاضنة  وتفكیك ھذه  اإلنقاذ  قادة  من قلب 

ى لو تم لن یضعف القاعدة الجماھیریة للثورة حتى  بدایة الثورة حت
الحزب   ثوار  و)قادة(  الوطنى  المؤتمر  فلول  )قادة(  الیه  انضم  لو 

والءھا فقدوا  التى  قواعدھم  یمثلون  عادوا  ما  الذین   .. الشیوعى 
ویكفى أن یجمع ویتفق قادة ھذین الحزبین فى تاریخ البالد السیاسى  

وكان   الحكومة(  )إسقاط  شعار  مما  على  بینهما  وجود  ھذا صراع 
أنهم   او  السیاسى  العمل  بوصلة  فقدا  أنهما  واضحة  داللة  یدل 
من   الظالم  فى  قفزوا  الذى  الكثیرین  شأن  أنفسهم  یمثلون  اصبحوا 
یكتبون   الشاطيء  على  جلسوا  واآلن  الغرق  من  خوفاً  المركب 
یلوكون   الحق  إلى  الرجوع  فى  باالثم  العزة  واخذتهم  النظریات 

)الم الزمن واذا كان مفهوماً  حنظل  التى عفا علیها  المبدئیة(  واقف 
یساندھا   الشیوعى  الحزب  كان  واذا  للحكم  بالعودة  تحلم  اإلنقاذ  أن 
الوطنى   السیاسى  تاریخه  على  قادته  فلیبصق  العودة  حلم  فى 
ھناك   وأن  السیاسى  الراھن  قراءة  الحزبین  وعلى  المشرف.. 

عسكرى وإن قاال بغیر    حكومتین فى بلد واحد.. جناح مدنى وجناح
یستولى   سوف  )المستهدف(  وھو  المدنى  الجناح  سقط  فإذا  ذلك. 
الجناح   سقط  .وإن  المخطط.  وھذا  السلطة  على  العسكرى  الجناح 
بالجنة  ابلیس  حلم  البقیة  حلم  فیكون   العسكرى 

 وهللا غالب 
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 مارشال المديرية 
 

األخ العزیز الدكتور محمود بشرى لقد أعجبني وادھشني وربما  
)مارشال   حول  الضو  فتحى  لألستاذ  الرائع  المقال  اضحكنى 

 المدیریة( 
مرحلة   فى  الصیفیة  االجازة  فى  أعمل  كنت  عندما  یقال  والحق 
ونجم   المعروف  األعمال  رجل  وكان  البلدي  المجلس  فى  الثانویة 

الرح فتح  السید  الكبیر  البلدى  المجتمع  المجلس  ضابط  البشیر  من 
الشهیر صالح   القاضى  شقیق  حسن  عصام  الصدیق  ومعى  آنذاك 
رومانیا  فى  السودان  سفیر  الحقا  واصبح   حسن 
الزى   فى  البلدى  المجلس  ساحات  یجوب  المارشال  نشاھد  كنا 

الكیزماتى  أبواب  و  العسكرى  یدخل  وھو  تحترمه  أن  إال  تملك  ال 
أحد   وال  ویخرج  المسؤلین  األبواب  أكبر  خلف  یدور  ما  یعرف 

وبعد   للدراسة.  وعدنا  االجازه  انتهت  حتى  دوالیك  وھكذا  المغلقة 
أعوام وانا اعمل طبیب امتیاز مع البروفیسور طه بعشر فى عیادة  

احترام  و  بحري دخل علیه المارشال وقابله البروف بعشر بكل تجلة
  وجلس إلیه وفكرت فى الخروج فطلب منى البروف البقاء وكانت 
وقد   تفاصیله  اتبین  لم  شئ  لعمل  شیك  كتابة  طلب  النقاش  محصلة 
اخرج البروف الدفتر وكتب الشیك وخرج المارشال فى ھدوء ولم  
وأنه مطمئن وال   فعل  ما  البروف  لى  كبت فضولى فشرح  استطع 
المجلس   فى  یدور  كان  ما  ذھنى  فى  وربطت  وال ضرار..  ضرر 

كن الشیك وصفة طبیة  البلدي وما دار فى عیادة بعشر وقطعا لم ی
واقول   تحته...  المتدرب  وانا  عنى  یخفى  أن  للبروف  كان  وما 
لألستاذ فتحى الضو رحم هللا الزمن الجمیل حتى ما یسمیه )اللوثة  
كریزماتیة   وأروع  شمولیة  وأقل  عقالنیة  أكثر  كانت  العقلیة( 
وسلوكیة من )اللوثة العقلیة( التى ورد ذكرھا وسرد وصفها ونراھا  
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ف القرار اآلن  اتخاذ  قوة  وتمتلك  الساحه  تمأل  نماذج   ى 
 ورحم هللا )مارشال المدیریة( الذي القى ربه بحسن الختام 
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 السودان من أجل عيون 
 

 *الديمقراطية باهظة الثمن
 *والحرية ليس لها ثمن 

 *وليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان
 *قال الشاعر شوقى فى قصیدته الشهیرة *ثمن الحریة 

 ولالوطان فى دم كل حر 
 يد سلفت ودين مستحق 
 وللحرية الحمراء باب 
 بكل يد مضرجة يدق 

الحریة.   أجل  من  ولكن  وحده  الخبز  أجل  من  الثورة  تشتعل  لم 
یشهد على   المعاصر  الرحمن وتاریخنا  أكرمه  الذى  اإلنسان  حریة 
ذلك فى الحكم العسكرى فى عهد عبود عشنا ازھى سنوات الحیاة  
الملبس   فى  العیش  ترف  نعیش  الجامعة  فى  طالبا  كنا  بال حریة.. 

والن  المطاعم  أفخر  ونرتاد  ودور  والمشرب  والمسارح  وادى 
للحریة   جوعنا  یشبع  ولم  بطوننا  اشبع  ھذا  كل  ولكن  الریاضة 
فاشتعلت الثورة من جامعة الخرطوم فى أعظم ثورة فى أكتوبر ولم  
تكن ثورة جیاع ولكن ثورة حریة وما زالت مشتعلة فى وجدان ھذا  
ویهاجمون   الجوع  عن  الیوم  یتحدثون  الذین  نفس  ولكن  الشعب 

و الذین  الدیمقراطیة  وبقایاھم  أنفسهم  ھم  الحریة  من  یسخرون 
الثورة  لدفن  وھمیة  قبورا  العسكرى    یحفرون  الحكم  عهد  وجاء 

ارسل   كنت  بل  الحریة  وال  الخبز  وجدنا  فال  نمیرى  بقیادة  الثانى 
للدكتور نادر الزین عمارة عندما كان طالبا فى كلیة الطب جامعة  

من ابوظبى والوقود    الخرطوم مؤونة الشهر الخبز والدقیق والبقیة
بها   یتسول  بنزین  وشفاطة(  )جركانة  یحمل  الذى  السائق  به  یتكفل 
البنزین لشفط الوقود وكان یترك بعض المحاضرات   بین محطات 
أولئك   بقایا  ونفس  أبریل  ثورة  ھبت  حتى  البنزین(  )صرف  یوم 
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اإلنقاذ   وقفزت  الیوم  یجري  الذى  السیناریو  نفس  كرروا  وھؤالء 
یان البشیر( والذى جاء نذیر شؤم خطیر إذ امتطت  على السلطة )بب

والسال الحریة  دین  اإلسالم  أمام  ف  م عصابته صهوة  الطریق  سدت 
أولئك وھؤالء فلجمت أسئلة الذین یقولون فى الثورة الیوم ما لم یقله  
مالك فى الخمر باسم الحریة وأطلقت لسان العقید یوسف عبدالفتاح  

اإلنقا المعین من  الخرطوم  آنذاك معتمد  االتهام  و  ذ  قفص  فى  القابع 
مساء   صباح  اإلذاعة  فى  بتهدیداته  تذكره  التى  العدالة  أمام  اآلن 
محذرا )من أراد أن تثكله أمه أو یرمل زوجته او ییتم أطفاله فلیقفل  
یوجد   ال  والعدالة  الحریة  ثورة  وألن  مخبزه(  او  او مصنعه  دكانه 

لیاله و الفتاح فكل یغنى على  أمثال عبد  ویلعب  فیها  الوقود  یهرب 
ثم   التطویع  ثم  التجویع  أزمة  تشتد  حتى  الدقیق  ویخزن  باألسعار 
التركیع حتى یدفعهم شیطانهم للخروج السقاط الثورة التى ستصبر  
علیهم حتى ینعم هللا علیهم بالهدایة مثلما أنعم على الثوار بأن لیس  

 شریك  بالخبز وحده یحیا اإلنسان ولن یركعوا اال لوجه هللا وحده ال
له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدیر فقد ظل الشعب كله  
على مدى عقود یعیش أزمة الخبز وازمة الحریة معا.. فاختار ان  
یدفع ثمن الحریة حتى یستطیع أن یوفر ثمن الخبز والنعمة الكبرى  
على ھذه الثورة ان أولئك وھؤالء ادركوا أن )ھذه المرة( خرج من  

األمهات   والعدالة  رحم  بالحریة  ینعم  جدیدا  وطنا  یرید  جدید  جیل 
والسالم ومستعد لدفع الثمن ولن یتراجع عن بلوغ غایاته ولن تكون  
ھناك دورة جدیدة من )الثورات المجهضة( ذلك الوھم الذى یقض  
اوھامهم  فى  والغارقین  باحالمهم  المسكونین   مضاجع 

 *حقا *الدیمقراطیة باھظة الثمن
 *ثمن والحریة لیس لها 

 .*ولیس بالخبز وحده یحیا اإلنسان 
 :ال أذكر اسم الشاعر السودانى الذى قال 

 الكًّل فى السودان یحتل غیر مكانه 
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 فالمال عند بخیله والسیف عند جبانه 
یاكل البخیل  عند  مكتنز  ید    فالمال  فى  والسالح  الجائعین  قوت 

 الجبناء یروعون به اآلمنین 
الحزب   یبصق  كیف  وإال  األشیاء  ھى  عادت  ما  األشیاء  حتى 

الطویل تاریخه  فى وجه  بقرب وصوله  وا  الشیوعى  یلوح  كیف  ال 
مرحلة البكاء على العهد المباد الذى ثار الشعب علیه وسلمه مفتاح  

ات اھل الوجعة من اإلنقاذ  االنتصار علیه وما زالت تزلزلنى عبار
لهم   نقول  ونحن  المشؤوم  العهد  على  وعویالً  ماتما  یقیمون  الذین 
اّما ان یأتى العزاء من اللجنة المركزیة   ذوقوا فلن یذیدكم االعذاباً 
الحزب   كان  اذا  اال  كاذبون  كلهم  ان  فیعنى  الشیوعى  للحزب 
مع   بها  ضاق  التى  الدیمقراطیة  رمضاء  من  یستجیر  الشیوعى 

التى بنى كل أمجاد نضاله  ا نار أخوة اإلنقاذ  إلى  التقلیدیة  الحزاب 
ال یمكن ألى عاقل ان  و  ضدھا ولن یستقیم الظل والعود اعوج.... 

یجد تفسیراً عقالنیاً واحداً للخروج المشین من قوى الحریة والتغییر  
ھذا   كان  إذا  خاصة  فصیل  الى  والمعوقات  الخالفات  كانت  مهما 

بایدلوجیة متكلسة وشعارات منفرة یشفع له فیها  الفصیل الذى عاش  
الید واللسان واضعف اإلیمان بقضایا اإلنسان السودانى طیلة   عفة 
تاریخه الطویل وعندما یفقد ھده الفضیلة یذھب إلى مزبلة التاریخ  
مع الكیزان ویتخلص السودان من حصانى رھان خسرا كل رھان  

الضائعه   الفرص  وافسدا  السودان  تاریخ  )األجنحة  فى  الحزاب 
البلد    ( المتكسرة ھذا  واقع  من  مستمدة  رشیدة  دیمقراطیة  لممارسة 

المتكررة.  سقطاته  من  به  تنهض   العظیم 
لقد اثبت التاریخ ان تجربة اإلنقاذ قد خرجت بالیمین المتطرف من  
معادلة الحكم في السودان وتجربة أحزاب األجنحة المتكسرة ال بد  

الد  قواعدھا  صیاغة  تعید  الطفیلیة  أن  العوالق  عن  بعیداً  ستوریة 
اما   فیها  الحیاة  دورة  تجدید  عن  بها  قعدت  التى  الدماء  مصاصة 
او ال یكون...   یكون  یعیش لحظاته األخیرة  فإنه  الشیوعى  الحزب 
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لیس ھناك حزب مناضل یعتزل او یعتذر عن ممارسة اللعب ألن  
ى  ظروف الملعب او حالة الطقس او ضعف التدریب ال یساعده عل
شعاره   لها  المناسب  الجو  بتهیئة  المعنى  وھو   :المواصلة 

 وكيف اهرب من إنه قدرى 
 وهل يملك النهر تغييرا لمجراه

واعتذر إن اخفقت فى التصویر اواسففت فى التعبیر وانا طریح  
سلم   الذى  الوطن  محنة  بى  ویسهر  العملیة  ألم  یوخذنى  الفراش 

منعطفات اخطر  وفى  للقیادة  تصدر  لمن  من  الرایة  یقفز  أن  یرید  ها 
ظن   وإن  حتى  تنهزم  لن  والثورة  یغرق  لن  والقارب  القارب.. 
الحزب الشیوعى ان دكتور جبریل ابراھیم الذى یتاھب لمشاركة د.  
)یواجه   ألن  یدفعه  قد  الوزراء  مجلس  فى  القیادة  كابینة  حمدوك 
مصیره او ینتحر....( فنصیحتى له ان یواجه مصیره داخل القیاده  

 على ھذه الخطوة االنتحاریة ھروباً من المسؤولیة. وال یقدم  
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 اللهم نسألك حسن الخاتمة 
 

 . جیلنا یا دكتور على الحاجال تظلم 
لحزبه   الناصح  بریئسه  البار  الشاب  االبن  رسالة  على  تعلیقاً 
المنقول...   التسجیل  في  ورد  ما  حسب  أحمد  حسین  أمیر  الدكتور 
یذكر الزمالء انني في عنفوان الثورة وجهت رسالة نشرت في ھذا  
جیلي   وابن  الدراسة  في  ودفعتي  لزمیلي  المناصحة  بلغة  القروب 

تنسیقیة    عندما  الشریعة  -كونوا  نصرة  مواكب  وسیروا  )تقوط( 
قوى   مع  االتفاق  على  العسكري  المجلس  واستعدوا  القانون  ودولة 

المرحلة  و  الحریة والتغییر وقبل مجزرة االعتصام ناشدته في ھذه 
المتقدمة من العمر إال یختم تاریخه السیاسى بغضب الشباب الثائر  

وخر  أیدیهم  على  وترعرع  ولد  فى  الذي  له  خذالنهم  بعد  علیهم  ج 
كریمه  حیاة  عن  البحث   معركة 
ستنطبق   مطلقة  مفسدة  المطلقة  السلطة  مقولة  ان  احسب  كنت  وما 
علیه بعد أن كان في نظري أقرب إلى اإلسالم من كل ھؤالء ولكن  
فأصبح   قاع  له  لیس  والسقوط  ھؤالء  شرك  في  سقط  فقد  لألسف 

ارت التي  المجازر  كل  في  بالتحریض  الثورة  شریكاً  حق  فى  كبت 
 والثوار 

واآلن بعد أن كانت )التنسیقیة( عصاة فى دوالب المجلس العسكري  
علیه   الحرب  یعلن  عدوا  نظره  في  أصبحت  المفاوضات  طوال 
كره   ولو  نوره  متم  وهللا  بعد  النور  تر  لم  حكومة  بإسقاط  والتهدید 

 المعارضون 
الطام جاءت  حتى  نصحى  الحاج  عل  الدكتور  األخ  یستبن  ة  فلم 

السبعینیات   أمثالي من عواجیز  أبناء جیله من  الكبرى علیه وعلى 
دفین  حقد  من  آخرین  بهم  هللا  ابتلى  مما  أبریاء  وھم   والثمانینیات 
علیه   یعلن  العنكبوت  بیت  داخل  من  أھلهم  من  شاھد  الیوم شهد  و 
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الخالق   معصیة  في  لمخلوق  طاعة  وال  الغفران  ویطلب  العصیان 
 . أمرھا رشدا الذي ھیأ لهذه البالد من 

وما كنت الصدق ما قاله في المؤتمر الصحفي حتى عثرت على  
وأعتذر   الرغبوي  التفكیر  باب  من  یكون  اال  وأتمنى  التسجیل  ھذا 

نفسي  عن  للشعب  و   باألصالة  العواجیز  جیل  كل  عن  بالنیابة 
التهدید   من  وقادتها  الثورة  على  المباشر  العدوان  عن  السوداني 

أدب  من  خرج  الذي  الخالف   والوعید  وشرف   المعارضة 
والثوار  للثورة  واوفیاء  وشرفاء  عقالء  العواجیز  زال   ..ما 

 . ونسأل هللا الهدایة وحسن الخاتمه 
 

**رسالة الى األخ العزيز الدكتور على الحاج األمين العام 
 للمؤتمر الشعبى** 

احد أبناء دفعتي المشاركین في النظام السیاسى القائم    السودانى 
ابعث إلیك ھذه الصرخه من ھذا الفیدیو الذى فیه داللة من مخاوفك  
من مستقبل الحركة اإلسالمیة ألربعة أجیال قادمة اذا استمر الحكم  
اإلسالمیة   بالحركة  یضحى  اال  النظام  من  طلبت  وقد  الحالى 

یمارس   النظام  زال  ما  وتسویق  والمحزن  الحكومات  تدویر 
ال   وقد  قاع  له  لیس  سقوطا  اال  الوضع  تزید  ال  التى  الشعارات 
تجدون السودان ذاته الذى تخافون من زوال الحركة اإلسالمیة فیه  
أبوظبي فى   إلى  الحكومة  بالبارحة عندما جاء وفد  اللیلة  أشبه  وما 

وبدأ    مستشاریة السفارة مبشرا بعد توقیع اتفاقیة نیفاشا فى الجنوب 
التوقیع   إن  األسماء  ذكر  دون  للوفد  قلت  دارفور  في  النار  إطالق 
االتفاقیة ھى   السودان وھذه  المفتت فى  المقسم وتفتیت  تقسیم  بدایة 

الذى سیفتح نار جهنم ما حركة دارفور اال جرس االنذار  و  الطعم 
لبقیة المناطق فرد بعنف ھل ترید الحكومة ان تطاطئ راسها لكل  

ح في وجهها.. وقلت له أتمنى أن تفعل قبل أن تفقدوا  من یرفع السال
الجرار   على  والحبل  االن  ویحدث  حدث  ما  وھذا  كله  السودان 
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وأتمنى اال تواصل الحكومة نفس السیاسة العمیاء الحمقاء العرجاء  
الذى   المجهول  إلى  توصلنا  حتى  فیه  نحن  ما  إلى  اوصلتنا  التى 

 . تهددنا به وتخیفنا منه
شخص اخاطبك  تكون  أننى  ربما  ألنك  اعرفهم  اخرین  دون  یا 

الحراك  لدى  تماما  مفقودة  أصبحت  التى  المصداقیه  إلى  أقربهم 
 الشعبى الذى لن یتوقف اال بزوال النظام. 

ھذه   بانتصار  لتنعمي  إیمان  دكتوره  یا  وتعیشي  غالیه  یا  سلمى 
الثوره التى أحمد هللا أن أمد فى عمري اشتم دعاشها قادما من بعد  

اما من العطش والجفاف والتصحر وال ادري لماذا ینتابني  ثالثین ع
كفى أن نرى بعد كل  یشعور عمیق بنهایة سارة بعد مخاض عسیر.  

عسر یسرا وبعد كل ضیق فرج من حیث ندري وال ندري ویكفى  
أن تتجمع قوي الثوار یوما بعد یوما وتتفكك قوي الثورة المضادة  

الحر  قوي  تتفق  أن  ویكفى  ساعة  بعد  كان  ساعة  أیا  والتغییر  یة 
في   خطوة  فإنها  والمستمرة  الواضحة  ونوایاھا  وحجمها  نوعها 
انتقالیة   دائرة  من  للخروج  واالمثل  واألول  الصحیح  االتجاه 
وال   تنمیة  وال  دیمقراطیة  ال  انه  تعلمنا  قد  اننا  ویكفى  وانقالبیة 

 وأخیرا استقرار فى غیاب السالم اوال  
كل   تدمیر  اإلنقاذ  استطاعت  فلن  وإذا  عاما  ثالثین  فى  الوطن 

قوي   فى  الثقة  نثبت  أن  شهورعلینا  بضع  فى  البناء  إعادة  نستطیع 
عنها   وندافع  حولها  ونلتف  خلفها  نتوحد  وإن  والتغییر..  الحریة 
مجتمعة حتى نقوي موقفها التفاوضي مع المجلس العسكري وضد  
علیها  لالنقضاض  بها  المتربصة  المضادة   الثورة 

االنقال محاولة  اال  الیس  والفاضحة  الواضحة  الجدیدة  العسكري  ب 
أعود واقول انا متفائل بالنصر وما النصر إال من عند  .جرس إنذار

 وهللا غالب  . هللا
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 واسألوا اهل العقل إن كنتم ال تعقلون 
 

لك التحیة والتقدیر یا دكتور أبوابي ویكفى اإلجابة على السؤال  
ھل حدث فى تاریخ السودان السیاسي أن كان ھناك إجماع فكرى  
یتبنیان عملیة قیصریة   اللذین  الحزبین  او سیاسي او اجتماعي بین 
بطل   السبب  ظهر  واذا  اآلن؟؟  فلم  ال  اإلجابة  كانت  إذا  السقوط؟ 

نعم فنفى النفي إثبات ان الغرض یورث    العجب واذا كانت اإلجابة 
المرض أو )بكرة القیامة تقوم( وقطعاً اذا كان ال تذر وازرة وزر  
یساره..   ام  بیمینه  كتابه  كل  سیحمل  فهل  )قیامتهم(  یوم  أخرى 
؟؟عندما یفر المرء من أخیه وأمه وبنیه وحزبه الذى یفتدیه یوم ال  

یم؟شئ غریب...!! ولیس  ینفع مال وال بنون اال من أتى هللا بقلب سل
العام   لفشلها  الترصد  سبق  ملیونیة  فى  الشعب  یخرج  أن  الغریب 
ولو كره   نوره  متم  ونجحت وهللا  تعقیداً  اكثر  الماضى فى ظروف 
المتخاصمون ولكن الغریب ان تتصدر الملیونیة عنزتان تتناطحان  
الباب   نفس  من  الموعود  الفردوس  یدخال  ولن  الملیونیة  وسط  فى 

ھذا   الفك  ألن  من  مقتدر  اخذ عزیز  ھذه  الثورة  اخذ  الذى  قدر هللا 
 . المفترس وهللا على كل شيء قدیر
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 الخطوة الثانية نحو الهاوية 
اللهم اجعلنا قِبلةً للدول األخرى وال تجعل الدول األخرى قِبلةً  

 لنا
 

لقد كان واضحاً أن سیاسة الهبوط الناعم المخطط لها من الثورة  
تعثر خطواتها كلما استعصى علیها إزالة المتاریس  المضادة والتى ت

التى توضع فى مدرجات الهبوط التى تقوم بوضعها لجان المقاومة  
األموال   واسترداد  الفساد  ومحاربة  التمكین  تفكیك  إزالة  ولجان 
العامة وبعد التعدیل المطلوب فى الوثیقة الدستوریة وتاجیل تكوین  

دستوریة والتى شلت ید رئیس  مفوضیة القضاء العالى والمحكمة ال
القضاء والنیابة فى اإلسراع فى التحقیق واألحكام فى كل القضایا  
المرتقب   السالم  مفاوضات  دھلیز  فى  ودخلنا  للثوار..  الواضحة 
أنجب   حتى  به  الشعب  فرحة  تكتمل  أن  وقبل  فیه(  و)المرغوب 
جسماً غریباً مشوھاً فى )مجلس الشركاء( الذى جمع كل النقائض  

 ى لتقلیص صالحیات  الشكل والمضمون وكان الخطوة األولفى 
مجلس الوزراء وشل ید حمدوك فى رفع یده أمام عصا الطاعة   

من   حمل  بما  الجمل  *شال  الذى  العسكرى  المجلس  واستقواء 
 *السلطات 

السیاسى   الوضع  أن  للمأل  لیعلن  ابراھیم  جبریل  الدكتور  وخرج 
الما وزارة  منصب  عبء  علیه  یفرض  عدم  الراھن  وأكد  لیة؟؟! 

الرضا عن لجنة إزالة التمكین وما تقوم به من مصادرات األموال  
وأن الوضع سوف یتغیر عندما یستقر تكوین مجلس الشركاء ویتم  
الناعم الهبوط  فى  الثانیة  *الخطوة  أن  یبدو  وھكذا  به   *القبول 

بدأت اآلن بتكوین مفوضیة محاربة الفساد وھو لاللتفاف حول لجنة  
ا وھى  إزالة  النظیر  منقطع  ھجوماً  تقابل  والتى  القائمة  لتمكین 

مدارج   كل  یسد  الذى  العالى  السد  ھدم  فى  األخیر  قبل  الخطوة 
الهبوط الناعم وقد سبق أن كتبت ھذا الهاجس قبل أكثر من سنة فى  
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معك   قلوبهم  الذین  من  احذر  حمدوك  )یا  بعنوان  القروب  ھذا 
له  التحضیر  یجرى  ما  وھذا  علیك(  قحت    وسیوفهم  تشظى  فى 

إزالة   لجنة  من  التخلص  فى  والرغبة  الشركاء  مجلس  وسطوة 
بهما   تمشى  اللذان  الساقان  وھما  المقاومة  لجان  وتغییب  التمكین 
حائط   حمدوك*  *وجود  فى  هللا  بإذن  الظافرة  المسیرة  فى  الثورة 
النافذة فى عالم )العولمة(   الدول  الذى یستند على دعم  العالى  السد 

نافذة   الذین  ببصیرة  من  وطنیاً  نبضاً  یقل  ال  وقلب  منفتح  وعقل 
منذ   الموؤدة  الوطنیة  السیادة  اعة  بفزَّ وعلیه...  ومعه  حوله  یلتفون 

 االستقالل  
ومائة صحیفة ومائة حركة   والمائة حزب  القبائل  مئات  دولة  وفى 
مرخصة   غیر  سالح  قطعة  ومالیین  أھلیة  إدارة  ومائة  مسلحة 

بدون   مهربة  سیارة  ملیون  یتسع  ونصف  إلى رجل  تحتاج  لوحات 
صدره لیتعامل مع كل الذین یضعون یداً على زناد البندقیة واخرى  

الوطن جلد  یسلخ  سام  قلم  قول  و  على  )حمدوك(  فى صبر  یصدق 
 الشاعر ابوتمام 

 ليس الغَبيُّ بسيٍِّد فى قومه 
 *لكن سيد قومه المتغابى 

 قوموا إلى ثورتكم یرحمكم هللا
 نواجز فهو الصید الطرید  وُعضُّوا على حمدوك بال

 وإن ینصركم هللا فال غالب لكم 
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 الحرب النفسية أشد فتكاً من البندقية 
 

عن   باالسانید  قویاً  دفاعاً  یقدم  الذى  المنقول  المقال  ھذا  استوقفنى 
حكومة حمدوك ولكنه تحت تأثیر الحرب النفسیة الشرسة الممنهجة  

بیته من شعار  ضد الثورة فى شخصیة حمدوك حتى تنزل أسهم شع 
الدفاع   تناول  درجة  إلى  االسافیر  به  فاضت  الذى  )شكرآ حمدوك( 
یتدنى   حتى  حمدوك(  عن  دفاعاً  )لیس  مثل  حجاب  خلف  عنه 
فى   اإلیمان  باضعف  منه  التخلص  یمكن  مرحلة  الشعبیة  منسوب 
المطرقة   بین  النقد  مظلة  تحت  ملیونیة  أو  وقفة  او  خطبة 

ها ألن الكثیرین من المادحین  والسندان..وحریة الرأى المفترى علی
ادمنت   ولذلك  البناء  ال  الهدم  یعنى  النقد  أن  یفهمون  والقادحین 
الحكومات الفشل واحترفت السقوط تحت مطارق الغضب ألننا ال  
البدیل   وتوضیح  الخطأ  بیان  إلى  یهدف  الذى  البناء(  )النقد  نجید 

 (الصواب ولكن نجید )النقد الهدام
 البنيان يومآ تمامه ومتى يبلغ 

 إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
الصواب   * ھو  وھذا  )انت على خطأ  بعبارة  نعترف  ال  ولذلك 

فى   والحكم  الخصم  نفسى  ُب  أُنَّصِ ال  وحتى  إلیه(  الوصول  وكیف 
كاتب   على  أنكر  ال  أننى  أوضح  أن  فینبغى  المقال  عن  الحدیث 

)ال تحوطاً  المقال  بدایة  من  نفسه  تبرئة  محاولة  تقربوا  المقال   
الثورة على   الهادف فى عزم  نقده  وانتم سكارى( مستبطناً  الصالة 
دعت   إذا  طاقمها  وتغییر  مسارھا  وتصویب  اخطائها  تصحیح 
الضرورة.. وھذا ھو الهام والصحیح فیما یستوجب التوضیح )وكل  
النوعى   والفارق  التوابون(  الخطائین  فخیر  خطاء  آدم  ابن 

االعتر القابلین  بین  الیه  والموضوعى  العودة  وعدم  بالذنب  اف 
ھم   ولكن  ظلموا  وما  الحق  فضیلة  إلى  الرجوع  عن  والمستكبرین 

وحتى ال أكون من الظالمین ینبغى ان اقول أننى  .  أنفسهم یظلمون
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لم یحدث لى شرف معرفة الدكتور حمدوك وادافع عن الوطن في  
ابرئ   وال  الرساالت  أصحاب  بروح  أمانته  یتحمل  الذى  شخصه 

وقد    الحكومة من  األخطاء وقد جاءت مخاض والدة عسیرةواقول 
ال   معهود  عجز  مرحلة  وھى  العمر  من  عاماً  الثمانین  تجاوزت 
تشغلها سلطة وال جاه اال التقرب إلى هللا بحثاً عن حسن الخاتمة..  
عن   بعدى  في  یكون  أن  أرجو  اقول  ودائماً  الدولة  خارج  وأعیش 

ریط فى الصراحة فأنا  الساحة العذر كل العذر عن اإلفراط او التف
ال استبطن ھدفاً وال استهدف احداً وال تربطنى غیر روح المواطنة  
مدحاً او قدحاً فى الذین تصدوا إلى العمل العام فى قیادة الوطن في  
الخارج   من  والتهدید  الداخل  فى  التعقید  من  مسبوقة  غیر  مرحلة 
ناء  وتحتاج إلى رجل دولة نصنع نحن بعض مواصفاته من النقد الب

السیاسیة   الساحة  بهم  تمتلئ  الذین  والمهرجون  الحمقى  ینقصنا  وال 
ان   حمدوك  وعلى  علیه  الرھان  سبق  الذى  الخاسر  كالحصان 

 . یستصحبه فى السباق وال خیار لمن ال یختار 
فاكثروا من النقد الهادف فإنه ینفع المنتصر وال یضر المهزوم  

 وال تقذفوا الناجح بالحجارة 
   وهللا وراء القصد 
 والعاقبة للمتقین 

 
 :األخ الدكتور خالد... السؤال هو لسيادة الرئيس البرهان 

 ؟ هل هذا مجلس الشركاء ام مجلس االوصياء*
 من يستشير من؟ 

 
شركاء   ھؤالء  كل  یكن  ھذه    فیاألصل. ألم  إلى  وصلوا  كیف 

المختلفه  السلطات  مهام  الدستوریة  الوثیقة  تحدد  ألم  واال    المواقع؟ 
رئیس   ام  السیادة  مجلس  رئیس  بصفته  البیان؟  ھذا  أصدر  كیف 
الحركات   زعماء  وصل  كیف  بعد؟  یولد  لم  الذى  الشركاء  مجلس 
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ألیس كشركاء فى الثورة واآلن امتلكوا مقاعد فى مجلس    ؟ المسلحة
*الوالدة   فى  التشریعى  والمجلس  الوزراء  ومجلس  السیادة 

 یستحق كما قال الكباشى  المتعسرة* ھل عطاء من ال یملك لمن ال
الذى یتحدث عن استحقاقات الوثیقة الدستوریة ولیس فیه عطاء اال  
ما أعطت الثورة لمن یستحق العطاء.. إن العقل والقلب والضمیر  
السلطات   كل  یتجاوز  الذى  االوصیاء  مجلس  ھذا  بأن  یوحون 
وینتهى   الثورة  مرجعیة  یصبح  حتى  له  الممنوحه  باالختصاصات 

الثوا الثورة  دور  أصحاب  المقاومة  ولجان  والشباب  النساء  ر 
الحقیقین الذین ینظرون إلى المفوض الحقیقى والرمز المتفق علیه  
والشخص المستهدف من كل ھذه المسرحیة الدكتور حمدوك حتى  
یجد نفسه أمام خیار ان یقبل او یغادر وھو ال یملك ھذا الخیار او  

القرار  ھذا  ال  اتخاذ  ھو  الوحید  ووضع  وخیاره  والتصدى  صمود 
المجلس التشریعى البدیل الشرعى الثورى أمام الذین یریدون القفز  

وإال كیف یحتاج الشركاء  .  فوق المرحلة االنتقالیة إلى األمر الواقع 
 ؟ إلى اوصیاء

توضیح   ألن  االستفتاء  یستحق  وال  إجابة  إلى  یحتاج  سؤال 
 . هللا وراء القصد و  الواضح ضرب من الغموض 
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 مطلوب رئيس وزراء فورا
 

اتق هللا في حق ھذا البلد یا استاذ عثمان میرغني وتذكر مقالتك  
بعنوان مطلوب   العریض  بالمانشیت  التیار  المشهورة في صحیفتك 

 . رئیس وزراء فورا
وكان المقال سباحة ضد التیار في وقت كان حمدوك یراوح بین  

دول الراعیة لإلرھاب  الدول األجنبیة لرفع اسم السودان من قائمة ال
وتم رفع   أعلنت عنه  الذى  الوزارة  الشعب رئیس  یجد  لم  أن  وبعد 
به   یقم  لم  السودان  اسم  رفع  الملیان  بالفم  اآلن  تقول  السودان  اسم 
حمدوك وإنما قامت به الدول األجنبیة نفسها )استغفر هللا العظیم من  

 كل ذنب عظیم( 
 وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 

 لفم طعم الماء من سقموينكر ا
وقبل ان تتقطع انفاسك اردفت یمكن أن یستقیل اآلن وبعده فوراً  
تجد اآلالف من أبناء الوطن المخلصین )كلمة حق یراد بها باطل(  
لوزیر   بدیل  تعیین  عن  الیوم  حتى  عاجزة  الدولة  اآلن  حتى  ألننا 

 . التربیة والتعلیم المستقیل منذ شهور وواضح للعیان 
 ن كل عيب كليلة عين الرضا ع

 كما أن عين السخط تبدى المساويا 
معرفتي بمقدار  اال  حمدوك  أعرف  ال  إنني  هللا   یشهد 
لك كرجل یتصدر العمل العام ولیس دفاعاً عن حمدوك الذى یتحمل  
عن   تخلى  ولو  الحكم  یشاركونه  الذین  اآلخرین  ووزر  وزرك 
إ البالد  تسوق  سوف  بها  تحلم  الجاھزةالتي  فالبدائل  لى  المنصب 

كما   ألنك  فقط  ذكرته  الذى  الوھم  صنع  من  لیس  وھذا  الهاویة.. 
كررت القول انه یتمتع بتفویض من الشعب لم یسبق ان وجده قائد  
لم   تفویض  وألنه  األعداء(  به  شهدت  ما  )والفضل  االستقالل  منذ 
السیاسي تاریخنا  قدر  عسكري  انقالب  او  مزورة  بانتخابات   یأت 
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ولكن ألنني أعتقد ان مكانتك الصحفیة  ترددت في الرد على الفیدیو  
الذھب   بمعیار  تقاس  كلماتك  یجعل  اإلعالم  في  السیاسي  وتاثیرك 
ألنها سیف ذو حدین قد ترفع الوعى وقد تعمى القلوب اذا تدثرت  

 . بالغرض وهللا وراء القصد 
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 بين الهبوط الناعم والسقوط الحاسم 
 

اجهة والعنف ھو  من تواضع هلل رفعه یا دكتور خالد ولكن ھذه المو
لم   لماذا  واال  النیران  واشعال  الفتن  إلثارة  ھؤالء  عنه  یبحث  الذى 
في   بالموتر  المحتشمة  البنت  داھم  الذى  الشاب  بالسوط  یضربوا 
قارعة الطریق وسقطت ارضاً وخطف الموبایل لماذا رفضوا تعقبه  
مظلة   ھو  العام(  )النظام  قانون  إلى  العودة  عن  الحدیث  مجرد  إن 

ا الفوضى  الهبوط  وانتشار  الحاسم  السقوط  مستنقع  في  لناعم 
الذى   المدني  الجناح  بین  علیها  المتنازع  االنتقالیة  الفترة  وتخریب 
العالم   على  واالنفتاح  المظلم  الدھلیز  من  الخروج  إلى  یسعى 
ھذه   عن  الطرف  یغض  الذى  العسكري  الجناح  وبین  الخارجي 

وال   جوع  من  تطعمنا  ال  التي  المروعة  خوف  التفلتات  من  تأمننا 
ویبشر آناء اللیل وأطراف النهار عن حروب ذات قیمة صفریة في  
الحدود تحشد لها الجهود الشعبیة لتامین البقاء في الحكم وااللتفاف  
على االنتقال الدیمقراطي بدعوى الدولة في حالة حرب وینسى قادة  
الهبوط الناعم ومهندسو السقوط الحاسم أن السودان منذ االستقالل  
االنفصال   حصادھا  كان  بالداخل  مستمرة  حرب  حالة  في  یعیش 
والفرقة والتشظیفي حركات مسلحة اخذت كل الهامش رھینة طافت  
بها كل العالم حتى دخلت به للمركز غنیمة تساوم بها في مناصب  
في   واألمان  األمن  عدم  من  حالة  یشهد  السودان  وقت  في  السلطة 

ف  نافعة  ضارة  ورب  والمركز...  الحالة  الهامش  ھذه  اقنعت  قد 
بقعة   فیأي  أي حرب  أن  األعداء  األخوة  المقلوبة جمیع  االستثنائیة 
الجمیع وضیاع   نهایة  تعنى ال غالب وال مغلوب ولكن  الوطن  في 

 الوطن والعیاذ باهلل 
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 مأزق االنتخابات 
 

عبدالعزیز الدكتور  الحبیب  السامیة    األخ  الغایة  ینكر  أحد  ال 
لالنتخابات حتى لو كانت في شكل فجیعة ترامب كما قلت فى اكبر  

لالنتخابات المتكررة )وحدس    49دیمقراطیة فى العالم فى الدورة  
متى   الدیكاتوریة..  حضن  السودان..  فى  السؤال  لكن  حدس(  ما 

 كانت آخر انتخابات؟ 
 كم عدد سكان السودان؟ 
حصاء سكانى* فى السودان.. كم  اسكانى *  متى كان آخر تعداد 

الیوم؟ حتى  المجاورة  الدول  من  والنازحین  الالجئین  اعداد   تعتقد 
ونزیهة؟  حرة  عامه  انتخابات  بإجراء  تسمح  الحالیة  األجواء   ھل 
او   االنتخابات  أجل  من  الجاریة  الخالفات  ھذه  أن  تعتقد  وھل 

االستیال ثم  ثم حمدوك  الوزراء  ء على  التخلص من قحت ومجلس 
السلطة والتخلص من بقایا العهد البائد حتى االبریاء من االسالمیین  
حمدوك   خرج  ولو  للثورة  التاریخى  للمازق  اآلن  یهللون  والذین 

دد رب شيء بكیت منه فلما صرت  سیكون اإلنقاذیون اول من یر
 . ه، ال قدر هللا غیره بكیت علیفي 

 *ثم ماذا بعد ؟ 
بالثورة   الناعم  الهبوط  طائرة  محركات  تعطلت  أن   *؟! بعد 

مفقود   الداخل  وأصبح  الوعى  عودة  على  استعصت  غیبوبة  بعد 
النظام   سقوط  بعد  الضالة  الفئات  بعض  تجمعت  مولود  والخارج 
البائد والتى لم تستوعب حكمة هللا فى سقوط الصنم بایدى صانعیه  

طط الهبوط الناعم بطائرة  بدأت فى التفكیر بعودة النظام وأعلنت مخ
صنعت لها أجنحة لم تصمد أمام ارادة العزیز المقتدر الذى انتزع  
المحركات   فبدات  المتوكلین  الصابرین  لعباده  وفاءاً  الحكم 
أعظم خفى  وما  والسیاسیة  واالمنیة  والدینبة   االقتصادیة 
بدا *المحرك االفتصادى* بالضائقة المعیشة التى لم تشهد لها البالد  
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المجهضة  مث ثوراته  فى  سابقاتها  جرب  الذى  الشعب  فصبر  یالً 
 وتعطل المحرك 

وبدأ العمل *بالمحرك الدینى* والصراخ والتباكى على الشریعه  
وألن   علیه  المفترى  العلمانیة  وشعار  الدولة  عن  الدین  وفصل 

مظلة تحت  عاماً  ثالثین  عاش  الحضارى(والذى  )الشعب  المشروع 
یا   ولم  جوع  من  یطعمهم  كل  لم  فیه  وارتكبت  خوف  من  منهم 

الشعب   وظل  المحرمات  واستبیحت  الحرمات  وانتهكت  المعاصى 
بقوله تعالى له لحافظون )معتصماً  الذكر وإنا  فتعطل  (انا نحن نزلنا 

 ك.المحر
والمجرب   والمدرب  والمعروف  الموروث  االمنى*  *المحرك  وبدأ 
تحت   السنین  عشرات  منذ  والمسلح  والمنظم  والماجور 

وضعاف  (نیقرزال)مسمى السن  صغار  من  االجرامیة  تشكیالته  فى 
بغطاء   النفوس والمشردین والمعوذین والذى عاث فى البالد فساداً 
من جهات أمنیة وتمویل من المنتفعین من النظام البائد ولم یفت فى  

لیقولوا المواطنین  البشیر) عضد  یا  حلیلك  كبرت  (یا  لهم..  قدر  كما 
یق  ان  افواھهمم  من  تخرج  المحرككلمة  وتعطل  كذباً  اال   ولوا 

وبدأ تشغیل *المحرك األخطر* وھو الهجوم الممنهج والمنظم على  
لجنة إزالة التمكین واسترداد األموال العامة ومحاربة الفساد وھى  
ید الثورة الیمنى التى تكتسح من طریقها كل المعوقات والمتاریس  

المه مخططات  وتمویل  العمل  دوالب  تدمیر  تستهدف  ربین  التى 
ھذه   تفكك  وألنها  العملة  وتجارة  الذھب  وصادر  التموینیة  للمواد 
كل جسد   فى  الحى  العصب  تلمس  أن  بد  فال  النخاع  حتى  الهیاكل 
الفساد حتى یصرخ من األلم وألن الثورة استبدلت آالت التغییر من  
القتل والسجن والتعذیب بالمحاكم والنیابة تحقیقا لشعار حریة سالم  

طل ھذا المحرك وما زال یتم ترمیمه بالكثرة الغالبة  وعدالة فقد تع 
  من المفسدین والمنتفعین وأصحاب الملیارات الهاربین فى الخارج 
تكوین   تعطیل  فى  وساق  قدم  على  یجرى  العمل  مازال  وبالمقابل 
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القضاء   رئیس  ومنصب  العالى  القضاء  ومجلس  العدالة  مفوضیة 
الع والنائب  للنیابة  األعلى  المجلس  العدالة وتكوین  وتظل  ام.. 

العرجاء تتوكأ على عكازة لجان المقاومة من الثوار الذین یقرعون  
الشركاء  مجلس  وجه  فى  الخطر  االوصیاء)  أجراس  الذى    ( أمانة 

یجاھد فى إعادة ترمیم محركات طائرة الهبوط الناعم بالتسویف فى  
 لمجلس التشریعي. تكوین ا

تشارك   االن  النظامیة  تصریف  فالقوات  وإن  أمور  فى  الحكم 
االقتصاد  بالثقل  تحظى  فالشریك    ي والمال  يكانت  الشراكة  فى 

السیاس   يالمدن الضعف  وزر  الثوار    يیتحمل  مطالب  تنفیذ  فى 
بكلمة الوحید  المعنى  ولیل  )وأصبح  یومیاً  تحاسب  الحكومة(التى 

ذكر دون  األداء  اإلنجاز وضعف  عدم  على  العسكر  نهار    يالشق 
اتخاز   فى  والبطء  الفشل  تهم  تنهال  وبینما  الحكومة  خارج  وكأنه 
القرارات الصعبه على المدنیین یعلم جمیع ھؤالء ان ھذه القرارات  

العسكر المكون  خزینة  الوقت   يفى  ذات  فى  یحظى  والذى 
بمبادرات القطاع الخاص والتى كان ینبغى أن توجه لرفع الضائقة  

یعا التى  ویلومالمعیشة  الشعب  منها  حمدوك)نى  والتى  (حكومة 
أصبحت كالسیارة المعطوبة والتى تتبارى االحزاب فى توفیر قطع  

یحمل  العسكرى  الشق  یظل  بینما  لها  المستهلكة  بما  )الغیار  الجمل 
ر ما بقوم  وإن هللا لن یغی) حمل( وال یعانى من أزمة استبدال الغیار

 ( حتى یغیروا ما بأنفسهم
بعد أن ارتضت القوات النظامیة ألمشاركة فى  إلى ذلك الحین و 

والسع یبقى    ي الحكم  ومعها  عنها  فالحدیث  الدیمقراطي  لالنتقال 
حریة   الدستوریة  الوثیقة  بنص  االصعدة  كل  على  مطروحاً  خیاراً 
المسار یشمل   تطالب بتصحیح  التى  الملیونیات  سالم وعدالة وھذه 

ض الواضح  وتوضیح  تمییز  دون  الحكم  فى  من  الشریكین  رب 
فى   ،الغموض  المنتشرة  القوات  ھذه  كانت  ترفع    وإذا  لم  العاصمة 

وتوقف   األمن  توفر  ان  الضروري  من  ألیس  المعیشیة  الضائقة 
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تجارة العملة والسالح والرتب العسكریة والزى النظام فى األسواق  
الحین   ذلك  وحتى  النهار  وضح  فى  االمنى  االنفالت  مظاھر  وكل 
ومالحقة   البیانات  إصدار  عن  الرفیعة  الرتب  تكف  أن  ینبغى 

وإطالق   القوات  الفضائیات  مهام  من  تكن  لم  والتى  التصریحات 
یتبق   لم  للدفاع  وآخر  الداخلیة  وزیر  وھناك  الماضى  فى  النظامیة 
المهنى والوظیفى   یفعالنه من صمیم عملهما  یقوالنه ال ما  لهما ما 
أما آن لهذه القوات ان تدخل مكرمة معززة ثكناتها المنتشرة خارج  

القادة فقط فى القیادة یدیرون  واالقالیم وتترك   )بلد الجمیع(  العاصمة
الناطق على  فقط  وقفاً  البیانات  ویتركون  الحكومى    الرسمي   الشأن 
ها فى اسرع  فى كل وزارة ویتفرغون لتنظیم القوات فى مواقع عمل

( تعالى  قال  ممكن  اعملوا  وقت  ورسوله  س فوقل  عملكم  هللا  یرى 
العظیم   (والمؤمنون هللا  المواقع    .صدق  ھذه  تكون  لن  فى  وقطعاً 

صفوف الخبز والبنزین والكهرباء والمطاعم وشارع النیل واالحیاء  
 . التى تعانى من االنفالت االمنى فى الوقت الحاضر

 اقول قولى ھذا واستغفر هللا لى ولكم 
 و قوموا إلى ثورتكم یرحمكم هللا... وھذا قدر هللا فى الجمیع 

 أن نبنى وطناً سودانیاً نفخر بهم بین األمم 
 وهللا غالب 
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الدولة؟؟ * منافذ  خارج  من  *رسمیاً  الذھب*  تهریب  یتم   *لماذا 
سؤال الصحفى المعروف االستاذ عثمان  و  رجاء شاھدوا ھذا الفیدیو 

 میرغنى 
وأسأل ھل ھو جزء من اإلعالن عن فشل الدولة الذى اعلنه رئیس  

 الدولة؟
االقتصاد  خنق  وسائل  أحد  ھو  ھذه  و   ھل  وخلق  الشعب  تجویع 

 الفوضى الخالقة التى افقدت المواطن األمن واألمان فى قلب البالد 
*الشماعه*   الدستوریة  المحكمة  غیاب  فى  العدالة  غیاب  ھو  ھل 
والمفوضیة العلیا التى علقت علیها تأخیر كل إجراءات العدالة فى  
القضا یعرف حتى رئیسة  المؤجلة وال  والمحاكم  المعلقة  ء  القضایا 

تم   بینما  الدستوریة؟؟  الوثیقة  فى  واردة  وھى  متى*  والى  *لماذا 
فى   عقبة  اكبر  نبت شیطانى أصبح  وھو  الشركاء(  )مجلس  تكوین 
مسیرة الثورة وجعل الشغل الشاغل للحكومة فتح مظاریف السیرة  
والراتب   الشاغرة  الوظائف  لشغل  المتقدمین  للموظفین  الذاتیة 

وال والمخصصات  والبدالت  من  والسكن  تفویضاً  او  توقیعاً  تحمل   
او   المسلحة  الحركات  سواء  الشعب  من  یمثلونها  التى  الجهات 
والبترول   للخارج  الذھب  فى  التهریب  ویستمر  المجنحة  االحزاب 

تستنزفه   مقننه    300الذى  وغیر  لوحات  بال  مهربة  سیارة  الف 
تقول   كما  واالسبیرات  الوقود  فى  الدوالر  وتستهلك  البالد  تجوب 

جمع السالح وتقنین السیارات المهربة( فى المؤتمر الصحفى    )لجنة 
االخیر واالخطر أنها اكبر مصادر االنفالت االمنى فى داخل البالد  
الحروب   بهاجس  مشغولین  العسكریین  القادة  بعض  زال  وما 
لیس   التى  الصفریة  القیمة  ذات  الحروب  الحدود....  فى  المفخخة 

محرقة  ولكنها  مغلوب  وال  غالب  الشعب    فیها  ھذا  ھم  ضحایا 
بالخبز   لیس  البرھان  الرئیس  إلى  وطنیة  رسالة  ھنا  من  ونرسل 
وحده یحیا اإلنسان ولكن باألمن واألمان فال الخبز فى متناول الید  

 . وال األمن فى قلوب الجمیع 
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آمن   سودان  فى  باألمل  وبشرونا  الفشل  عن  الحدیث  عن  كفوا 
 . یتسع للجمیع وقوموا إلى ثورتكم یرحمكم هللا 

 
 اعالن هام

اإلنقاذ   لالحزاب   2تعلن حكومة  جدیدة  تدریبیة  دورة  بدء  عن 
 السودانیة بعنوان 

 فن تقسیم المقّسم وتفتیت المفتت 
خبرة فنیة مدة ثالثین عام معترف بها دولیاً تحت إدارة الفریق  

 اول عمر زین العابدین 
 الدكتور على الحاج 

 الدكتور غازى صالح الدین 
التسلیم بعد  أخرى  عام  ثالثین  لمدة  الخدمه  ضمان   مع 
زین   عمر  اول  بالفریق  االتصال  للدورة  التسجیل  فى  للراغبین 
االنتقالي  #العسكرى  بالمجلس  الخاص  المنسق   العابدین 

 ال تدعوا الفرصة تفوتكم 
 تسقط تانى 

 
 إن بعض الظن إثم 

الذین أحسنوا    كفانا إثما فى حق الناصحین وبارك هللا في العقالء 
قراءة ھذا النص. فالعسكر لن یقلبوا الطاولة ما استطاعوا إلى ذلك  
انتحاریة   فى غضبة  الزناد  على  اإلصبع  یضعوا  لن  وقطعا  سبیال 
الثورة   الماساویة ولكننى أرى وجودھم بین مطرقة  النهایة  ستكون 
السلمیة وسندان القوى الغاشمه اآلثمة الظالمة التى تحشد ترسانتها  

فى  ال الزناد  على  ایدیهم  ویضعون  المجلس  یعرفها  التى  عسكریة 
وفى   جهارا  المؤتمرات  فى  للمنازلة  ویدعون  النهار  وضح 
بشعارات   نهار  لیل  والفصائیات  االذاعات  وفى  نهارا  المسیرات 
مسبوقه باغلظ اإلیمان بالموت فى سبیلها من أجل )الشریعة ودولة  
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األ  دمار  أن  لنا  یتبین  ویسارع  القانون( وعندما  االئمة  فساد  فى  مة 
المجلس باحتجاز أحدھم للتحقیق معه بضع ساعات مع علم مسبق  
بتاریخه یقوم الثوار أنفسهم بالهتاف ضد المجلس مطالبین باالفراج  
وھو الذى یعرفهم وخبرھم وربما اسدى لهم النصح القدیم فى العهد  

اطلقونى    اللئیم لیعود ویقول للثوار ال أعرف لماذا قبضونى ولماذا
وثالثهم  ثانیهم  المجلس  ویجاھرون  و  ونصح  یتكاثرون  زالوا  ما 

بالمعصیة وكان ال بد للمجلس من وقفه یستجمع فیها انفاسة الالھثة  
خلف التناقضات وال بد لرئیس المجلس من خطبة یخرج فیها من  
یصعدان   وھما  التصعید  من  الثورة  قوى  موقف  مستنكرا  صمته 

ومتوعدا قوى الثورة المضادة التى منحها  منصة االحتفال باالتفاق  
وجاھرت   الكراسى(  ذات  )معركة  فى  فخذلته  المشاركة  فرصة 
للعهد   خیانته  االشهاد  رؤؤس  على  أعلنت  عندما  بالخصومة 
وخرجت فى مسیرات منددة ومهددة بفعل كان یمكن أن یكون بدایة  

 النهایة 
تامل او    ھل ھذا قلب الطاولة او وضع اإلصبع على الزناد ام وقفة

األطراف  لكل  الوعى  لعودة  دعوة  ام  محارب   استراحة 
 !مالكم كیف تحكمون؟؟ 
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 رسالة لوجه هللا تعالى إلى قادة القوات النظامية السودانية 
 

 ! تخر به بین األمم؟فمتى نبنى سوداناً وطنباً ن 
 الشهادة هلل ال تكتموا 
تعالى  ولو  )  قال  بالقسط شهداء هلل  قّوامین  كونوا  آمنوا  الذین  یاایها 

 صدق هللا العظیم  ( على أنفسكم واالقربین
لقد استمعت إلى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة یحذر من  
تناول شؤون القوات المسلحة والحدیث عن ھیكلتها واشكالها  

ال یكن تقدیراً    سوداني مواطن   التنظیمیة ووونواھى كثیرة وما من 
وقد رضع ھذا  ( الحارس مالنا ودمنا یعیش جیشنا جیش الهنا)للجیش

التقدیر مع لبن األم عندما كان الجیش یدفع ضریبة التحریر مع  
لیبیا   في جیوش الحلفاء ویذھب المطربون للترفیه عن الجنود 

وتغنى عائشة  ( جهنم زي كفره نیرانها )ویغنى احمد المصطفى
معارك التحریر   في وظل الجیش یشارك   ( یجوعائدین یا هللاالفالتیة) 
خرى حتى بعد االستقالل ومع بدایة الحكم  الدول األ  في  الوطني 
وتحویل بعض السیاسیین ھذه العقیدة الوطنیة القتالیة إلى   الوطني 

ھذا النسیج المتماسك   في شهوة حكم دكتاتوریة بدأ التشرذم 
الشعب( المسلحة وظل الجیش عملة  )تحت رایة قوات یة  المنضو 

ته الرفیعة  واحتفظ بمكان  االجتماعيالنسیج  في صعبة التداول حتى 
  العاصمةشوارع  في المجتمع ویندر ان ترى ھذه النجوم تتألأل  في

تغطى الساحات   الشرطیالتي لذلك ھیبة  الموضوعي وكان البدیل 
  فيوأركان العاصمة األربعة ویكفى ان تشعر بأن ھناك خلالً 

..  الشرطيسیارتك لتغیر خط سیرك من الشارع الذى ترى علیه 
الدورة الخبیثة من االنقالبات   في یش الدخول قلیل من كثیر.. بدأ الج 

بفترة حكم امتدت لمدة ستة وأربعین عاما من    فاستأثر العسكریة 
فترة حضانة كافیة   وھي حصیلة ستین عام من عمر االستقالل 

كل أجهزة الدولة   في لتوریث مرض السلطة لغالبیة منتسبیه فتغلغل 
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مدنیة وعسكریة وبالضرورة ال بد أن یصیب ھذا الداء بقیة القوات  
یبطش بها..    التي یبصر بها والید  التي أصبحت العین  التي النظامیة 

وفى قبضة الحكم البائد تحول إلى أداة بطش صامتة واوكلت مهمة  
كل   فيالبطش الفاضح للقوة النظامیة األخرى تحت شتى المسمیات 

ركان البالد األربعة حتى إذا وصل السیل الزبا وبلغت الروح  أ
الحلقوم وقامت الثورة العارمة المباغتة بملیونیاتها المتفردة بسلمیة  

شعاراتها وجدت القوات النظامیة نفسها   فيمظاھراتها المستبسلة 
وثیقة   في مكره أخاك ال بطل( واختلطت أوراقها )موقف في

حوزتها    في طوق النجاة ولكن وجدت كانت أشبه ب  التي الشراكة 
المال والسلطة والجاه الذى یصعب تقاسمه بدون ترتیبات خاصة ما  

 :زالت تتمسك بها وال تفصح عنها ولسان حالها یقول 
 من نكد الدنيا على المرء أن يرى 
 عدواً له ما من صداقته بد 

المتغیرات   وكمیة  الثوابت  حجم  القادة  یدرك  تاریخ    فيوقطعاً 
األصیل()أصبحت   والتيالقوات   و  فيالشریك  الخصم  )الحكومة 
 مور. تصریف األ في والحكم( 

دكتور   یا  الحلفاء    البیلي المؤسف  بین  البیانات  حرب  أن  یبدو 
وشغلت   االسافیر  مألت  قد  أصبحت    التي...  القروبات األعداء 

قادة   الكیزان وغفلة )أخطاء(  بین ھوس )خطایا(  موزعة االشواق 
)حروب    الشیوعي الحزب   متالزمة  من  القروب  ھذا  یسلم  ولم 
الناس    التي العقیدة( فانصرف  والمفكرین  الفالسفة  على  استعصت 

  في قضایاھم المهنیة    فيھمومهم عن جذور المشكلة    فيعن البحث  
و النفسیة  الصحة  قانون  الطب  مناقشة  قسم  عودة    النفسیفي مطالب 
التعلیمي   الخرطوم  النجاح    والتي مستشفى  لها  هللا  یكتب  أن  اتمنى 

 استرداد. ھذه الحقوق المسلوبة   في وینصر القائمین على مناصرتها  
 .  وهللا غالب 
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 أزمة المفاصلة تحدث مرتين
 *نكبة المفاصلة بين االسالميين
 *ومحنة المفاصلة بين الشيوعيين

 والتاريخ لن يرحم 
 

من ضیق صدر االحزاب بالدیمقراطیة    السوداني لقد عانى الشعب  
رغم   للعسكر  وتسلیمها  االستقالل  عن    التغنيمنذ  والتعبیر  بها 

العقائدیة   االحزاب  وخاصة  الیها  ذرعاً    التي الشوق  تضیق  ال 
الغیظ فى وجود خصومها   بالدیمقراطیة فقط ولكن تكاد تموت من 

عل التكلفة  كانت  مهما  نهائیاً  السیاسي  المسرح  وقد  على  البالد  ى 
المفاصلة   فى  االسالمیین  بین  المشهودة  النكبة  فى  جلیاً  ھذا  ظهر 
التى افضت إلى فجور فى الخصومة وخروج على الطاعة لم یدمر  
الذى   الوطن  كل  دمرت  بل  به  بشرت  الذى  الحضارى  المشروع 
األبد   إلى  رئیساً  القصر  إلى  ذھب  الذى  الرجل  وظل  فیه  غامرت 

بیساً طریداً من الحكم حتى رحیله وتبین  والذى ذھب إلى السجن ح 
االسافیر   كشفتها  التى  األسرار  فى  األسود  من  األبیض  الخیط 

موازینهم  و  والفضائیات  خفت  الذین  من  التوت  ورقة  سقطت 
والمحرمات ضد شرع   المعصیة  مواعینهم وركبوا سرج  واتسعت 
هللا فى كل شئ وفعلوا كل الموبقات فى سبیل السلطة حتى الیوم فى  
الكیزان(   فیهم )وصمة  الذین تصح  الوطنى وھؤالء  المؤتمر  فلول 
ودفعت   الجمر  كالقابض على  دینها  قابضة على  مؤمنة  قلة  وبقیت 
وال   الفاسدة  الملة  عباءة  من  وخرجت  اإلسالم(  )الدین  ایمانها  ثمن 
لفظاً   التى استثقلها  الكلمة  الكیزان ھذه  ینطبق علیها لقب  ینبغى ان 

فرط قبحها وكراھیة الناس لها وال أحب أن    واستصعبها كتابة من 
تلصق باالسالمیین الشرفاء وحتى ولو كان الخطأ الشائع فى الكلمة  
أقرب من الصواب المجهول فى المعنى ویبقى عیب ھؤالء الشرفاء  
قلوبهم   الذین استعصت  الكیزان  الدفاع عن  الوحید اصرارھم على 
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الشرفاء بانهم یدافعون    المریضة على التوبة إلى هللا ظناً من ھؤالء
عن الدین وھم بهذا یظلمون أنفسهم ویضعونها فى سلة واحدة وإذا  
كان كل الكیزان قد شوھوا اإلسالم فلیس كل االسالمیین كیزان ..  

 . وهللا اعلم
الحزب   تواضع  ان  فبعد  للشیوعیین  الثانیة حدثت  المفاصلة  ومحنة 

المواقف اتخاذ  السیاسى على  تاریخه  التى    الشیوعى طیلة  الوطنیة 
منها   تعلمت  سیاسیة  مدرسة  وكان  االستقالل  منذ  المزایدة  تقبل  ال 
االحزاب عامة والحركة االسالمیة خاصة وسحبت من تحته البساط  
ترفع   وانها  خاصة  للجماھیر  بالتقرب  وتارة  شعاراته  برفع  تارة 
فسیطرت   السودان  فى  السیاسى  الفضاء  تغطى  التى  اإلسالم  رایة 

ا الواقع  فخرجت  على  المجیدة  دیسمبر  ثورة  جاءت  حتى  لسودانى 
والشباب   المهمشة  والفئات  الصامته  والشرائح  المقهورة  القوى  كل 

وجد فى  و  المحبط الذى كشف اكذوبة )ھى هلل ال للسلطة وال للجاه(
الشیوعى   الحزب  راسها  وعلى  األصیلة  المعارضة  أحزاب 

وقاد  )قحت(  والتغییر  الحریة  قوى  وتكونت  بعبقریة  ومنتسبیه  ت 
تلجأ   ما  دائما  وكالعادة  البعیدة  آفاقها  إلى  الثورة  مسیرة  متمیزة 

الشیوعیة )فزاعة  إلى  المضادة  الثورات    (الثورة  كل  نار  لتطفئ 
الوطنیة الماضیة وعندما یشاء هللا سقوط ھذا القناع المزیف وعلى  
نار   فى  ویسقط  وینكفئ  الشیوعى  الحزب  یكبو حصان  العادة  غیر 

مة فى رفع شعاراته الدیماجوحیة فى تصنیف االحزاب  محنته القدی
العالمیة   واالمبریالیة  الدولى  للبنك  العداء  شعارات  واستدعاء 
والوطنیة الطفیلیة... الخ فى زمن تجاوز ھذه االیدلوجیات ودخلت  
تفقد   ولم  والصین  روسیا  حدود  إلى  وصلت  التى  العولمة  علیه 

مرحلة ال یملك فیها قوت    سیادتها بالمقارنة مع السودان الذى وصل 
من   باالنسحاب  الحزب  قادة  وقام  قراره  یملك  ال  وبالتالي  یومه 
)قحت( بدل النضال من داخلها لتصحیح المسار وتقویم االعوجاج  
وھذا نهج الیسار فى الوقوف مع الثورة باخطائها ال تركها العدائها  
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)تس  الحزب مع شعار  یتماھى  أفهم كیف  ال  القادة الننى  قط  واقول 
الحكومة( الذى ترفعه الثورة المضادة والتى تبین انها كانت تخطط  
)البیت   باصالح  ینادى  الذى  الحزب  مظلة  تحت  والتخریب  للعنف 
بتوقیع   مناصحة  بیان  قرأت  الننى  القادة  واقول  الخارج(؟!  من 
أظلم   ال  حتى  الذاتى  النقد  إلى  تدعو  الحزب  أصدقاء  من  مشفقین 

أعرف رأیه التى ال  قیادة  البقیة  مفاصلة  انها محنة  فقط  ا واتصور 
موارد   اوردتهم  التى  االسالمیین  مفاصلة  بنكبة  أشبه  )قحت(  مع 
التهلكة وعلى القادة تدبر الموعظة والعودة إلى منصة )قحت( وال  
الحق   إلى  والرجوع  بخطأ  یعالج  ال  والخطأ  باالثم  العزة  تأخذھم 

 فضیلة 
 والتاریخ لن یرحم 

مرت  حدثت  المفاصلة  بالمذنب أزمة  البرئ  فاختلط   ین 
االشرار   الكیزان  بین  خلطت  لالسالمیین  المفاصلة  نكبة 

بین  الوا خلطت  الشیوعیین  بین  المفاصلة  ومحنة  االخیار  سالمیین 
الغاضبین فى )قحت( واآلخرین  المحبطین  المتكلسین وبقیة   . القادة 
وألول مرة فى تاریخ السودان تجتمع ھذه األزمة والنكبة والمحنة  

 قت واحد فى و
 . وهللا غالب 
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موجة االضرابات والحلقة األخيرة في صناعة الرعب  
 واالحباط

 
ذا   فمن  یخذلكم  لكم وإن  غالب  ینصركم هللا فال  )إن  تعالى  قال 
هللا   المؤمنون(صدق  فلیتوكل  هللا  وعلى  بعده  من  ینصركم  الذى 

 العظیم 
اخذ عزیز   اإلنقاذ  أخذ  قد  أن هللا  والمهزوم  المنتصر  اقتنع  أن  بعد 
الذین   المشركون  كره  ولو  رجعه  غیر  إلى  ریحهم  وذھبت  مقتدر 
دفعهم ضعف إیمانهم بقدرة هللا الذى اخرج البالد من فكهم المفترس  
ظلوا یحاربون طواحین الهواء ویجربون المجرب من التباكى على  

لتى لو طبقت علیهم لما وجد أحدھم یداً یرفع  الشریعه فى المنابر وا
فى   حیاً  بقي  لو  ھذا  الدوله  لخارج  بها  یجرى  قدماُ  وال  الفتة  بها 
بیوت األشباح او طلیقاً خارج زنزنات التعذیب والنهم ال یحمدون  
المعیشة   بتضییق  استكباراً  استكبروا  فقد  علیهم  نعمته  على  هللا 

الكهر وقطع  التموینیة  المواد  وابتداع  وتهریب  الطرقات  وقطع  باء 
االنفالت االمنى الذى لم نشهد مثله فى البالد وعندما وجدوا الشعب  
إلى   لجأوا  واالنكسار  للتركیع  المانع  الجامع  الرائع  الضائع  الجائع 
آخر ما تبقى من الفاقد التربوى المجند والمجهز فى الكتائب الظل  

لمیة لم ینالوھا فى  والظالم والى المنتفعین والمرفعین إلى درجات ع
الجهاد فاستنهضوا أصحاب الضمائر   العلم وإنما فى میادین  ساحة 
ظل   فى  العبثیة  االضرابات  لموجة  المأجورة  والهمم  المیته 
بعد غرفة االجتماعات إلى زنزانة   الدیمقراطیة التى ال تعتقل أحداً 
المعتقالت وال تهاجم أحدھم فى غرفة نومه لیقضیى لیلته فى بیوت  

شباح فاعلنوا فرادى وجماعات عن سلسلة اضرابات طلباً لزیادة  األ
حق   كلمة  وھى  الفتات  على  یعیش  الشعب  فیه  وقت  فى  المرتبات 
یراد به باطل ألن الثورة اثبتت إنها عصیة على السقوط حتى وان  
الحركات   منتسبى  اإلنقاذ وغالة  مجرمى  عتاة  فى صفوفها  ضمت 



197 
 

خاصرتها   فى  محاطة  ولكنها  عودة  المسلحة  ال  ان  الشعب  بایمان 
التمكین   إزالة  لجنة  فى  واجنحتها  السفر..  طال  وإن  للوراء 
المصفحة التى تطیر بها فى اعلى سماوات المجد والخلود باقتالع  
مقاومتها   لجان  وثوار  الدولة  أركان  المتمكن من  الفساد  جذور  كل 
البیع والشراء واالستثمار فى محنة الجوع والعطش   التى تستنكف 

مفروضة على البالد وتعلن بالفم الملیان ان ھذه آخر ثورة تسرق  ال
على   العسكر  فیه  ینقلب  عهد  وآخر  وتشترى  تباع  حكومة  واخر 
 . الشعب المغلوب على أمره ولو كره المتآمرون وهللا بكل شي علیم 
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 من يحمى هذه البالد؟ 
 *وال خير فينا إن لم نقلها

 *!لجنة تفكيك كتائب االنفالت االمنى؟
 

 قال الشاعر أبو الطیب المتنبئ
 شيء وليس يصح فى االذهان 

 إذا احتاج النهار إلى دليل 
أزمة   أن  یبصر  بالفعل  عینین  ذى  لكل  جلیاً  وضح  وقد  اآلن 
تتبارى فى نشرھا االسافیر وتتناقل روایاتها   التى  االنفالت االمنى 
والبنزین   الخبز  صفوف  على  البكاء  موجة  انحسار  بعد  االقاویل 

واسترداد   ورفع التمكین  إزالة  لجنة  شهداء  على  المأتم  صیوان 
بالخارج   بالداخل والهاربین  المنتفعین  الطائلة من  المنهوبة  األموال 
وبعد أن استعصت على الحل تحولت ھذه األرصدة لتأجیر الكتائب  
*التى یعرفونها على استعداد للتضحیة باالرواح* لتعود إلى جهادھا  

ن اآلمنین فى بیوتهم والهائمین على وجوھهم  القدیم فى ترویع السكا 
*ما   عبارات  أصبحت  حتى  العیش  لقمة  عن  یبحثون  الشوارع  فى 

لوحدك  تمشى  ما  باللیل  تخرج  ما  بیتك  من  الناس   *تطلع  یلوكها 
وعى   دون  القیلولة  ظل  فى  كالمعزة  الشباب  ویجترھا  كالحنظل 

علیها  االنقالب  و  بالهدف من تسویقها للحض على كراھیة الحكومة 
البالد   حالة  )داخل  العاصمه  فیه  تعیش  وقت  الكبیر(فى  السجن 

حصار محاطة بكتائب من الجیوش والحركات المسلحة قادرة على  
زرع   تم  لو  الشرطة  من  قوة  تسندھا  باكملها  قارة  جیش  ھزیمة 
افرادھا على أطراف العاصمة لكونت حزاماً واقیاً من دخول كلب  

 صید فیها  
ستكون   الشعب  وعندھا  )وقوات  الشعب(  خدمة  )فى  الشرطة 

المسلحة( فى حمایة أمن البالد والعباد بالداخل والخارج ولیس وقفاً  
والحقیقة   الحق  ألن  حالیب  فى  وجنودنا  الفشقة  فى  حدودنا  على 
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تقول ان من ال یعیش آمناً فى بیته لن تؤرقه كوابیس المعارك فى  
الحدود على توفیر أمن  الحدود وعندما یطغى اھتمام الدولة بتامین  

المواطن بالعاصمة یكون ھناك خلل رھیب فى رسم السیاسة وھرم  
األولویات  تحدید  فى  ینقل   ...مقلوب  ان  األھمیة  من  یكون  وقد 

الوثیقة   وحاكم  الحكومة  فى  القطبین  جامع  الشركاء(  )مجلس 
* إلى صالحیات  ي منألالدستوریة صالحیة *تفكیك كتائب االنفالت ا 

إزالة استرداد    لجنة  فى  حققته  الذى  الباھر  النجاح  بعد  التمكین 
المفقود   األمن  باسترداد  جدیداً  نصراً  تضیف  فقد  العامة   األموال 

 . وهللا غالب 
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 *ال تيأسوا.. ال تيأسوا* 
  

  الثورة البیضاء... حتما قادمه
  سلمیة.. سلمیة.. ال ثورة مستسلمه

  تعلم من سقوط األنظمة شعبى 
البالد..  و قلب  فى  والترویع  التجویع  فى  االزمات  صناعة 

 العاصمة
  شعبى تعلم من دروس ملهمه

  صنع االرادة فى الظروف الصادمه
 كیف التصدى عند خوض الملحمه 

 شهداؤكم وضعوا البذور فانبتت ذرعاً.. لجان مقاومة 
مة(   كتل الشباب تقودھم المرأة )الُمتَحِزّ

  الزوج والزوجات واألطفال فى قلب اللیال المظلمة 
 )   )ال تحرقوا ابداً بقایا لستك 

)   )ال تكسروا قطعاً نوافذ متجر 
)   )ال تقذفوا حجراً على متحرش 

  )وتَجنبّوا عْدوى عصابات النظام المجرمه( 
  فخ الطغاة المجرمین
  فتوى الدعاة اآلثمین 

 سلمیة.. سلمیة.. ال ثورة مستسلمه 
)َعبَدةِ  الش بقایا  اال  ابناؤكم  ھم  الجیش  عدوكم..  لیس  رطى 

 الشیطان( ... صنم األوسمة 
 یتقاسمون غنیمة الوطن الجریح جریمة فاشیة وُمنّظمه 

 *ال تیأسوا... ال تیأسوا* 
  *فالثورة البیضاء حتماً قادمه*

 وسیكتب التاریخ كیف الشعب صنع الخاتمة 
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 أهيا الشعب توحد 

 أیها الشعب توحد 
 تتوقد  ال تدع نار الخصومات القدیمة فى المشاعر 

 ال تدع طعم المرارات االلیمة فى مذاقنا تتجدد 
 ال تدع أحدا من الشرفاء فى السجن مصفذ 
 أو طلیقا ھائما فى األرض مظلوما مشرد 

 ال تدع شبرا من األرض الحبیبة فى ربوعك یتمرد 
 

 شعب توحد أیها ال
 ھذه الوحدة حطمت أبواب سجن ظل موصذ 

 ھذه الوحدة اختصرت طریق نضالها فى الف مشهد 
 أصبح السودان رمزا للكفاح واقوى مرصد 

 
  أیها الشعب توحد 

 ال تغادر ساحة العصیان والنصر المؤكد 
 رغم صیحات العداء وصوت طاغیة توعد 
 فض ساح االعتصام وساعة الصفر المحدد 

 إنه اقوى سالح فى ید الشعب الُمهدد
 فتوحد وتوجد وتوجد 
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 رجع الصدى 

 )الخیار األخیر( 
 قصیدة جدیدة من ساحة االعتصام 

 
 بعد أن قالوا نحكمكم او نقتلكم ؟! 
 نقول لهم؛.. أى شعب ؟أى حاكم؟ 

 ویَحكم یا قتلة الشعب المسالم 
 أواخر الشهر المعظم وھو صائم  فى

 بعد أن أدى صالة الفجر وافترش البسیطة وھو نائم 
 وْیَحكم.. نفس الجریمة یوم فجر االنقالب ونصب صیوان المآتم 

 وْیَحكم.. نفس الخداع ورقصة )المخلوع( فى كل المراسم 
 أى شعب أي حاكم 

 یقتل الشعب الذى ضاقت به أرض المظالم 
 به كل المحارم   یقتل الوطن الذى انتهكت 

 أین أنصار الشریعة سدنة اإلرھاب أصحاب العمائم 
 یوصمون الشعب بااللحاد بالشهوات فى أقسى الشتائم 

كالبهائم   سوطا  اإلبل  ضرب  السن  فى  طاعن  یضرب  حین 
 وْیَحكم یا قتلة الشعب المسالم 

 بعد فض االعتصام بقوة العنف المدمر والجرائم 
 ول توزیع الغنائم ال اعتراف وال تراجع ال تفاوض ح 

 المجد للشعب الذى سیظل فى سلم یقاوم 
 لن یهادن لن یلین ویستكین ولن یساوم 

 ھذه الثورة اختارت طریق الموت تتحدى الهزائم 
 مرحبا یا عید والثوار یفترشون صیوان المآتم 
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 ال انتصار بال قرار 

 
 وقرارنا أن ال تراجع ال خنوع وال انكسار 

 وقرارنا سلمیة مهما یهددنا الحصار
 وقرارنا مدنیة مهما یطول بنا الحوار 

 وكفى عقودا من صنوف الذل رھن االختبار 
 وكفى حیاة فى ظالم السجن ثم القتل من خلف الجدار

 عشنا ھوانا یستجیر المرء منه بالف عار 
 لحروب ال.. ال تقل لى سوف نسقط فى ا

 وفى الخراب وفى الدمار
 و ھذه االكذوبة الكبرى تردد كلما ارتفع الشعار 

 وكلما انكشف الستار 
 ونحن اصآل فى حروب ال یزال لهیبها یشتعل فى كل الدیار 

 ماذا تبقى من بقایا المجد أو صنع العمار 
 كنا القیادة للشعوب من المهابة والوقار 

 قلب أغنى قارة من كل بلدان الجوار  فى
 والیوم نمشي للوراء على طریق االنحدار 

  نقترض ثمن غذائنا من دول ما خلف البحار
  فإلى متى نبقى نردد )إننا تحت الحصار(

 ونحن من صنع الحصار 
 ونحن من فقد التحكم فى القرار

 ونحن من لم یحسن التفكیر فى صنع الخیار 
 رجاء من بدء المسار ومشي على نفس الخطى الع

 ونخاف من حریة التغییر خوف االنتحار 
 أو ھكذا قالوا لنا فى كل لحظة انفجار 

 والموت یأتى مرة والخوف دنیا االنتظار 
 دعنا نردد فى ظالم اللیل.. فى وضح النهار 
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 ال انتصار بال قرار 
 وقرارنا سلمیة مدنیة مهما یطول بنا الحوار

 وهللا غالب 
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 ال تكذبوا... ال تكذبوا

 
 كفى نفاقا أن تراوغ فى حوارك كاذبا و

 شر البلیة أن تكون منافقا یلغى المواثیق وینقض مذھبا 
  فى كل مؤتمر یعید روایة أخرى تناقض قبلها متضاربه 

 وكفى انتحارا ان تثیر الشعب ضدك غاضبا 
 الیین التى احتشدت بها غضب الم

 كل الشوارع والدروب مواكبا  
 ال تستفز الشعب حتى یستثار علیك

 اعصارا قویا ضاربا  
 أین المفر؟ فال خیار لدیك اال ان تفر مع فلولك ھاربا 

 كیف النیابة تستبیح دم الشباب وتستغل المنصبا 
 كیف القضاء یجیز فض االعتصام المرعبا 

 لشریعة مطلبا أین العدالة؟ حین كانت فى ا
 )وكولمبیا( ھى من ضحایا سطوة )التمكین( 

 امتهنوا العطالة مشرقا او مغربا 
  اتخذوا المخدر قوتهم یستعملونه مأكال أو مشربا

 متشردین مصیرھم إحدى مصحات العالج 
 ولیس رمیا بالرصاص بتهمة مكذوبة ومرتبه  

 ومحاكم التحقیق صارت لعبة
 ال تستحق مشجعین وملعبا 

 الوسائط والتواصل سبةقطع 
 فى وجه من أفتى وفعل وأذنبا  

 لم تصدقونا القول حتى أصبحت ارثا معیبا سالبا 
 من ظن أن الثورة انتكست سیلقى حتفه 

 فى قبضة الدعم السریع القابضه  
 نفس الحیاة تعیشها )الخرطوم( 
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 من دون )البشیر( مغیبا أو غائبا  
 نفس الجماعة تستعید نشاطها

 نفس )قاعات النظام( الصاخبه  فى
 نفس الهتافات التى قیلت لتأیید )البشیر( 

 تقال )للبرھان( دون مواربه 
 والثورة البیضاء صعد لهیبها

  ً  أعلى سماوات النضال... فمرحبا
 ً   یا مرحباً... یا مرحبا

 لن یرجع السودان بعد خروجه
 من عالم الموتى لیصنع كوكبا 
 لو عاش مقهورا عقوداً عدة.. 

  لو كان مغلوبا سیصبح غالبا 
 لو كان حق العیش فیه ضریبة 

 فالیوم أصبح انعتاقا موجبا  
 دع عنك قول المفسدین حماقة

 واترك صراعات القوى المتكالبه 
 وارفع شعارك ثورة سلمیة 
 فى وحدة وطنیة متحاببه.. 

 
 وهللا غالب 
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 املوجة الثالثة املد الثورى... 

 
 *البشير.. المسمار األخير في نعش اإلنقاذ* 

 الحمد هلل الذي كشف القناع عن )البشیر( 
 كشف االخادیع التى قد زرعها شراً خطیراً مستطیر 
 كشف األكاذیب التى قد بثها فى كل موجات األثیر 
 كشف التنكر للوعود وللعهود فى )لقاءآت المشیر( 

 قد قّسم الوطن الكبیر 
 فقر الشعب الفقیر وا 

  قد زرع شّر ضغینة بین القلوب وفى النفوس وفى الضمیر
 واشّطط فى صدق اللسان توّعد الحشد الغفیر 

 لم )یمسكوه من اللسان( وإنما ربطوه فى حبل الحمیر 
 ِعّظة لمن یأتى بمثل سلوكه ضحكاً على الشعب الكبیر 

 ذكرى لما قد قاله قهراً واعقبه نذیر 
 اقترفت یداه من الجرائم والشرور وجزاء ما 

 الزمان ومنذ ایام الطفولة بعد تقریر المصیر.  ستون من عمر 
 انقضت فى قبضة اإلنقاذ فى السجن الكبیر نصف العقوبة

 حتى ھرمنا فى نعیم بالدنا أجراء ال شركاء 
 بل قل.. بئس ما یلقى األجیر 

لمأواه   قسراً  فاخذه  الملوك  الذي صنع  المولى  بقدرة  استهان  قد 
 األخیر 

  ماذا یرید القابضون على زمام األمر بعد سقوطه 
 ھل یخرجون الموتى من بطن القبور 
 ماذا یرید العابدون الساجدون لملكه 
 واألمر أصبح فى ید الَمِلك القدیر

 سوُء النهایة جاء مقترناً مع سوء المصیر 
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 ال عذر ىف حمل السالح 

 
 *النداء األخير الى ركاب طائرة السالم* 

 
  ال عذر فى حمل السالح.... 

 لو كان دافعه شعور الظلم والتهمیش فى الوطن المباح 
 فالوطن كان فریسة ظفرت بها )مافیا( االسنة والرماح 

 والیوم نفتح للعدالة بابها لتعم في كل البطاح 
 والیوم نرفع وحدة الثوار رایات ترفرف فوق ساح االعتصام 

 فتوحدت لغة الكالم 
 

  وتمازجت الوان بشرتنا فصرنا قوس قزح فى انسجام 
 وتشابكت كل االیادى كل جبهات الصراع وكل نزعات الخصام 

 وشطبنا من قاموسنا اسم القبیلة والعشیرة فى وئام 
الوطن السالح مناضال فى خارج  بكل    فلیأت من حمل  الحبیب 

  حب واحترام 
 

 فالسلم یبدأ من ھنا فى حضرة الشعب الهمام 
 والوطن فى ھذا المقام 
 فى قلب ھذا االعتصام 

 سنعید رسم خریطة الوطن الجدید وكل احالم السالم 
 حتى نسیر إلى األمام 

 فقد انتهى عهد التشرزم والتمرد والظالم 
 ال عذر فى حمل السالح 

 
كفى جنون االنتقام ستون من عمر    كفى قتال األخوة المتحاربین 

 الحروب ولم نزل نشقى بنار االنقسام 
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 ال عذر فى حمل السالح 
 ولم یعد لغة السالم 

 ولم یعد فى ثورة التغییر من ادب الكالم 
   ولیس من شیّم الكرام
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