
(الــبـرهـان وحــمـيـدتي) أيــهـمـا مــحـمـد
جنيب وأيهما عبد الناصر?

وتــبــقى وأنــا أتــابع وأتــأمل وأقــرأ مـا
يـصـرحـون به مـنذ خـمـسـة أشـهر ست
مالحــظـات يـشـكل مـضــمـونـهـا مـا هـو
واجـب مـــــني قـــــولـه كـــــكـــــاتب عـــــرف
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اجلــمــيع جملـرد أن  اإلعـالن رسـمــيـاً
عـن "إقــتالع" الــرئــيس الــبــشــيــر وهي
مـفردة غير مسبـوقة اإلستعمال وأخف
إيـالمــاً مـن "اخلـــلْع" وإيـــداعه في مالذ
آمن إعـــتــبــار صــفــحــة الــشــخص قــد
طـويت وبـالـتـالي عـدم تـضـيـيع الـوقت
فـي حــراك مـــنـــقــوص الـــرؤيـــة وتــرْك
الـقادة العسكريـ يتبادلون األفكار ثم
ـسـؤولـيـة ومن يـتــشـاورون بـهـدوء و
دون شــروط صـعــبـة من هــنـا وشـروط
أكـــثــر تــعـــقــيـــداً من طــرف أو أطــراف
أُخــرى مع رمــوز اجملــتـمع الــســيـاسي
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والـتــسـلـيم بـأن الـقـيـادات الـعـسـكـريـة
كـانت هـي الـتي صـاحـبـة دور مـلـحوظ
فـي حسْم األمـر وبـالـتالي فـإن اإلمـعان
في مـطـلب تـسـلـيم السـلـطـة وأن يـكون
الــقـرار في أيـدي حــكـومـة مــدنـيـة كـان
نــوعـاً من الـقــفـز غـيــر احملـسـوب فـوق
الـواقع فـضالً عن أنه يـشـكل نـوعاً من
الـتحـفيـز لهذه الـقيـادات على أن تزداد
ثباتاً على رؤيتها. وثمة مسألة نفسية
هـم أخـذْها فـي اإلعـتبـار وهي أن مـن ا
هـذه الـقيـادات من العـائـلة الـسودانـية
عنى أن اجلميع سودانيون الكبيرة 
عـساكـر ومحـتجـون كمـا أن اجلانـبيْن
إنـصهرا في حلظة اخلـطر فبات القادة
دني بـتنوع الـعسـكريـون كما اجلـمع ا
أطـــــيــــافه قـــــوة ضــــغـط تــــرجـــــمــــهــــا
الــعـســكـريــون أهــدأ تـرجــمـة من خالل
أعــقل تـصـرُّف وبـحــيث لم تـأخـذ شـكل
ـا إزاحـتـها إنـقالب عـلـى الـسـلـطـة وإ
بــاحلـــســنى وبــأقل األضــرار وذلك ألن
رأس الـــهـــرم فـي الـــســـلـــطـــة هـــو إبن
ـؤسسـة العـسكريـة وبالـتالي فـهنالك ا
أصـول يـؤخـذ بـهـا في سـاعـات الـشـدة
من جـانب القائـد العسـكري الثابت في
حق الــقـائــد الـعــسـكـري الــتي أوجـبت
ــدنــيــة – ـــعــادلــة اإلحــتـــجــاجــيـــة ا ا
الـعسكرية إنهاء عهده فضالً عن األمر
األهم وهــو أن الـرئـيـس عـمـر الــبـشـيـر
ـؤسـســة الـعـســكـريـة لــيس فـقط إبـن ا
ـا هـو إبن قاعـدة شـعبـيـة وحزبـية وإ
عـــريــضــة فـي الــســودان. واذا  هــدأت
األمـور وأُجريت انتـخابات فـإن الطيف
احلزبي واإلسالمي الذي حكم الرئيس
الــبـشــيـر حتت مــظـلـتـه كـمـا الــرئـيس
ـــظـــلـــة الـــراحـل حـــافظ األســـد حتت ا
الـبعـثيـة سيـكون له حـضوره الـنوعي
ـا في الـطـبـعة اجلـديـدة من احلـياة ر

السياسية في السودان احلائر.
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الــهــتــافــات الــثــوريــة والــتــلــويــحــات
الــعــصـــيــانــيــة. فــالــذي جــرى مــجــرد
ـوجـوعـ وقـلة إنـتـفـاضـة لـكثـرة من ا
مـن اجلـائــعــ وجــمــهــور عــريض من
الـذين ال عـمل لـهم وبـذلك باتت مـزيـجاً
مـن اجلــديــة واحلــراك الــفــولــكــلـوري.
لـوا خـيـر فـرصـة لـقـيـادات وهـؤالء شـكـَّ
ـثـقـفـ ـة ولــنـخـبـة مـن ا حــزبـيـة قـد
وأصـحاب اإلخـتصـاص يتـطلـعون إلى
ــدار الــقــيـادي يــضــخـون فــرص في ا
ـيـادين بـأفـكـار وهـتـافـات ثـم عـنـدما ا
تــبـدأ جـولـة مـن الـتـشـاور يــتـصـرفـون
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من حـق الـسـودانـيـ كــمـا سـائـر بـني
نـتـسبـ إلى الـعالم الـثالث األمـتـيْن ا
احملـــتـــاج لـــلــغـــذاء والـــسالح من دول
كـبـرى أن يغـضبـوا إذا شـعروا عـوَجاً
فـي حــكــامــهـم وأن يــرتــفـع مــنــســوب
الـــغـــضب إذا تـــركــهم هـــؤالء احلـــكــام
يــواجـهـون أزمـات في احلـد األدنى من
ـطـالب وال سـيـمـا الـرغـيف والـبـنزين ا
والـــدواء وأن يــنــزلـــوا إلى الــشــوارع
شـاهـرين حـناجـرهم إذا هم شـعروا أن
حـــاكـــمـــهـم ســـاهٍ عـــنـــهم مـــنـــزعج من

غضبهم.
ومـن حق اجملــــــتــــــمـع الـــــســــــيــــــاسي
الـسـوداني الـعـريـق أن يسـجـل وقـفات
إزاء الـتـفـرُّد في احلُـكْم عنـدمـا ال يـأخذ
احلـاكم في احلـسـبـان التـنـوع احلزبي
الـراسـخة جـذور أطيـافه من إسالمـي
يـنـي ويـسـاري ولـيـبرالـيـ ومن 

فـيقـرر هـؤالء تعـبئـة محـازبيـهم بعـدما
ـشـاورات لم تُــحـقق الــتـصـريــحـات وا
داخـل الـــســــودان بــــتــــحـــفـظ وخـــارج
الــســودان بــأعــلى الــصــوت الــنــتــائج

رجوة. ا
وهـــذا الـــذي حــدث مـع بــدايـــة الـــعــام
 2019وكــــيف أن تـــعـــامُـل احلـــاكم مع
ـطـالب والـثـقـة األزمـة واإلســتـهـانـة بـا
ـفرطة في النفـس وعدم اإلقتناع بأن ا
الـصدر الـسوداني ضاق من طـول بقاء
حـاكمه في سـدة الرئـاسة يجـددها مرة
وثـانـيـة وثـالـثة ورابـعـة وخـامـسة إذا
تـمكَّن عـلى أساس أنه مـا دام التـجديد
األول هـو الـصـعب ولـقـد حـدث فإن أي
جتــديـد يـلــيه يـأخـذ مــنـحى الـتــسـلـيم

باألمر الواقع.
يـومـاً بـعـد يـوم كـان الـغـضب الـعـفـوي
ــشـهــد قـريب الــشـبه يــتـزايــد. وبـات ا
بــــالــــذي حـــدث قــــبل ذلـك في مــــيـــدان
الــتــحــريــر في الــقــاهـرة ويــتــزامن مع
مــثــيل لـه يــحـدث فـي اجلــزائــر. حـراك
ا رؤوس كثيرة. عـفوي ال قيادة له وإ
وأمـــا الــــهـــدف فـــإنه ال خـالف عـــلـــيه:

احلرية والتغيير.
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هــنــاك طـرف آخــر من واجــبه أن يـدلي
بـدلـوه إلى جانب الـذين يحق لـهم فِعْل
مـا فعلوه غضباً ثم حـراكاً شعبيًا بقي
عــلى درجــة عـالــيـة من اإلبــهـار إلى أن
دخل اإلرتـباك في مـرحلة قطْـف الثمار.
هـذا الـطـرف هـو قـلـمي يـحـبـر مـا يـرى
صــاحـبه أن من واجــبه كـكــاتب تـشـكل
هـمـوم الـسـودان حـيـزاً من إهـتـمـاماته
ومـــشـــاعــره أن يـــعـــكس عـــلى الــورق
إنـطــبـاعـاته وتـمـنــيـاته الـتي جتـيـزهـا
حــيـثـيـات عـالقـته بـالــشـأن الـسـوداني
عـلى مدى نصف قـرن عايش في معظم
سيرة ر في ا هـذه السنوات احللـو وا
الــسـيـاسـيـة لـلــسـودان من شـمـاله إلى
جــنــوبـه ومن خالل صــداقــات ربــطــتْه
بـــاألنـــصـــاريـــ كــمـــا بـــاخلـــتـــمـــيــ
والـــشــيـــوعـــيــ كـــمــا بـــاإلسالمـــيــ
. وكانت وبـالبـعثـي كـما بـالنـاصريـ
ثــريــة ورحــبــة جــلــســات الــنـقــاش مع
إســمـــاعــيل األزهــري ومــحــمــد أحــمــد
ـهدي والـدكـتور مـحـجـوب والصـادق ا
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اإلنــدفــاعــة اإلنــقالبــيـة ولـم تُـرق عــلى
ــؤســسـة الــعــســكــريــة دمـاء أعــتــاب ا
ــوجـب مــحـاكــمــة صــيــغت سُــفــحت 
أحـكامـها من قبْل أن تـبدأ.. تمـاماً على
نـحـو احملاكـمة الـتي إرتبـطت بالـفريق
عـمر حسن البشير الذي ما أن إنقضت
بــضـــعــة أشــهـــر عــلى إنــهـــائه بــعــمل
إنـقالبي بـطـبعـة ترابـيـة أفضـل صيـغة
ـقـراطـية لـلـسـودان بـرئـاسة مـدنـيـة د
هدي في مثل األوكـسفوردي الصادق ا
هذه األيام من العام 1989 حتى إرتأى
ـدنــيــ عــلى حـد إبالغ الــعــســاكــر وا
اجيـة وذلك بـتـنـفـيذ سـواء رسـالـة حـجـَّ
حُــكْم اإلعــدام رمــيــاً بــالــرصــاص يـوم
الـــثالثــاء 24 أبـــريل/ نـــيــســان 1990
بــثـمـانـيـة وعـشــرين من خـيـرة ضـبـاط
ـعاش بـرتبة الـسودان بـينـهم ثالثـة با
عـاش وعـقيـدان أركان لـواء وعـميـد بـا
حـرب وعـقـيـدان  وأربـعـة بـرتـبـة مـقـدم
ـعـاش وأربـعــة بـرتـبـة رائـد وعـقـيـد بـا
ـعـاش ورائـد طـيـار ورائدان ومـقـدم بـا
ـعاش ونـقيب طـيـار ونقـيب. يومـها بـا
الحــظتُ وجـومـاً عـلى وجـوه إخـوانـنـا
الــسـودانــيـ لم يــسـبق أن كــان بـهـذا
ــا أراد الـــبـــشــيـــر بـــفـــعــله األسـى. ر
ـــبـــغـــوض هــذا ضـــد زمالء الـــسالح ا
إبالغ الـعسكر والسياسي بأن عليهم
أالّ يـفـكروا بـالعـمل ضد سـلطـانه وبأن
مَـن يــخــالـف اإلنــضـــبــاط والـــقــوانــ
الـعـسـكـريـة ويـعـمل ضـد الـنـظـام الذي
صير نفسه وكان في يترأسه سيلقى ا
ذلـك يـــــــخــــــالـف واقـع حــــــالـه ذلـك أنه
شـخـصيـاً فعل مـا أقدم عـلـيه الثـمانـية
والـعشـرون ضابـطاً مـع فارق أن هؤالء
ـــا لـــيس إلى إنـــكـــشـف أمـــرهم أو ر
جــانــبــهم عــقل مــخــطط مـن نـوع عــقل
الـــشـــيـخ حـــسن الـــتـــرابي الـــذي رسم
لـلبـشيـر سينـاريو الـقضـاء على احلُكْم
ـهدي ـدني الـذي يـتـرأسـه الـصـادق ا ا
نـسيب الترابي على أن يصبح الشيخ
هــو رئــيس الــســلــطـة كــمــا الــصــيــغـة
ـارس اإليـرانــيـة والـبـشـيـر حـامـيـهـا 
بــاجلــيش دور احلــرس الــثــوري. ومن
هــنــا فـإن الــتــرابي يـتــقــاسم وزر هـذه
ـريـعـة لـثـمـانـيـة وعشـرين الـتـصـفـيـة ا
ضــابــطــاً ســودانــيــاً حــاولــوا الــقــيـام
بـإنـقالب عـلى مـنـقـلـب علـى الـشـرعـية.
ـناسـبة كالمـاً قلته وأسـتحـضر لـهذه ا
بــصـيــغـة مــلــطـفــة لـبــعض احملـيــطـ
"الـثـنائي اإلنـقـاذي" البـشـير والـترابي
ثـم نـــشــــرْته في مــــقـــالــــة في مــــجـــلـــة
"الــتـضـامن" بــعـنـوان "لم يــعْـدُل عـمـر..
كـيف سـيـحكم عـمـر" ولكـنه حَـكَم وبقي
ـجــمـوع سـنـوات رؤسـاء فـي الـسـدة 
الـعهـود األربعـة الذين حـكمـوا من قبْل
ولم يـكونوا في احملصلة الـنهائية عند
ـــأمــول مـــنــهـم بــدلـــيل تــدرُّج حُـــسْن ا
الــســودان من إخـفــاق إلى إخــفـاق(×).
كـيف وهـو كمـا التـرابي من اجلمـاعات
اإلسالمــيـة اإلخـوانـيــة لم يـأخـذ بـقـول
الـرسول (ص) "أشـد النـاس عذابـاً يوم
الــقـيـامـة مَـن أشـركه الـله فـي سـلـطـانه
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حـــسن الـــتـــرابـي والــشـــريـف حـــســ
الـــهـــنــدي وعـــبـــد اخلــالق مـــحـــجــوب
والـشـيخ عـلـي عـبد الـرحـمـن والـسـيدة
فـاطمة إبراهـيم والشفيع أحـمد الشيخ
يـري والـفريق أول والـرئـيس جعـفـر 
عــبـد الـرحـمن سـوار الـذهب وعـشـرات
ــدنــيــ والــعــســكــريـ الــقــيــاديــ ا
ورمـــــوز? الـــــعــــمـل الـــــدبــــلـــــومـــــاسي
واإلعـالمي. وإلـى ذلك كــــانـت حــــصــــة
اإلهــتـمــامـات الـســودانـيـة مـن جـانـبي
ثالثــة مـؤلـفـات حـتـى اآلن لـعل أهـمـهـا
"احلـزب الـشـيـوعي الـسـوداني نـحروه
يري بـحلوها أم إنـتحر" ثم "سـنوات 
ــصـاحلـة ـؤلــفـات "ا ومــرهـا" فــثـالث ا
الـــوطــنـــيـــة الــثـــانــيـــة في الـــســودان.
إنـتــكـسـوهـا أم إنـتـكـست"? .. وذلك في
إنـــتــظـــار الــكـــتـــاب الــرابع الـــذي هــو
بـعــنـوان "الـسـودان اخلـائـر.. الـثـائـر..
احلـــــائــــر". مـــــؤلـــــفــــات تـــــعـــــكس في
مـضامينهـا أحوال السودان اخلائر ثم
الــثـائـر وصــوالً إلى الـســودان احلـائـر
عـلى نـحو مـا هـو حاصل بـعـد إختالط
دني بالنابل الـعسكري فبات احلـابل ا
ــشـهــد أقـرب إلـى شـبــاك الـصــيـادين ا
الـتي يـحـتـاج فـك عُقـدهـا إلـى نـصـحاء
مـخلـص حادبـ على الـسودان الذي
هــو في أشـد احلـاجــة إلى إبـراء جـرَّاء
سـهـام تـكسـرت نـصال عـلى نـصال في
كـيـانه الـذي أنـهـكـتْه احلـسـاسـيات في
اخلـمـسـيـنـات فـبـقي خـائـراً ثم إقـتحم
ـيـدان عام  1964رؤسـاء األحزاب في ا
إنـتـفـاضـة بـيضـاء سـال فـيـهـا عن غـير
قـصْـد دم طـالب واحـد وعـنـدمـا بـاتـوا
في مــواقع الـســلـطـة تــبـهـر الــنـاظـرين
ـهـدي وقــفـتـهـم الـتـذكــاريـة الـصــادق ا
األول إلـى الــــيـــمــــ وعــــبــــد اخلــــالق
مـحـجـوب األول إلى الـيـسار وبـيـنـهـما
الشيخ علي عبد الرحمن ومحمد أحمد
مـحـجوب وإسـمـاعيل األزهـري وحسن
الـتـرابي وفـاطـمـة إبـراهـيم لـكـنـهـم ما
لـبثوا أن خيَّبوا بصراعاتهم كما توأم
احلـــال في لـــبــنـــان راهــنـــاً األطــيــاف
ـتـطلـعة إلـى نعـيم إستـنـشاق نـسائم ا
احلرية والتعبير التي قلص مساحتها
اجملـلس العـسكـري الذي قـاده اجلنرال
إبــراهــيم عــبــود مع مــشـاركــة مــدنــيـة
خجولة. وهذه اخليبة إنحسرت بعض
الـــشيء مع مــجـــمــوعــة مـن الــضــبــاط
الـرواد يتقـدمهم عقيـد مسكـون بحلم
إقــتـبـاس جتــربـة ثـورة  23يــولـيـو في
مـصر من دون الـتأمل بـعمق في بعض
سـلــبـيـات الـسـنـوات الـست عـشـرة من
تــلك الـثـورة.ثم كــانت الـصـدمـة األُولى
ـحـاولـة إنـقالب من جـانب ـتــمـثـلـة  ا
عـبد اخلالق محجـوب وبعض الضباط
الـذين بـدورهم لم يتـعـظوا مع أنـهم لو
تــأمــلـــوا في أكــثــر من عــبــرة لــكــانــوا
إعــتــبــروا ولــكــانت جتــربـة "25 مــايــو
 "1969لـم تــزهق أرواح عــبــد اخلــالق
مــحــجــوب والــشــفــيع أحــمــد الــشــيخ
ومــجـــمــوعــة من الــضـــبــاط الــذين لــو
إسـتـحـضـروا حـقـبـة الـسـودان اخلـائر
فـي زمن إبــراهـــيم عـــبــود وجـــنــراالته
لــكـانـوا آثـروا الــتـبـصــر بـاألمـور عـلى
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وضـوعي. بعـضهم عـلى الـنحـو غيـر ا
يـــريـــد تـــهـــمـــيـش اجملـــتـــمع احلـــزبي
الـسياسي والديني التقليدي وبعضهم
يـلـوح بـشـروط تـسـتـهـدف الـتقـلـيل من
دور الـقادة الـعسـكريـ الذين حـسموا
أمــر الــرهـــان غــيــر الــدقــيق لــلــرئــيس
الــبــشـيــر عــلى أن اجلـيـش مـعه وذلك
بـإنـحـيـاز محـسـوب ومـتـدرج وعقالني
ــيــادين. إلـى جـانـب الــغـاضــبــ في ا
ومِــثْل هــذا الـتــلـويـح بـالــشـروط وذلك
الـسعي لـلتـهمـيش لن يتـحقـق ألسباب
مـوضوعـية. فـاجملتـمع احلزبي الـفاعل
فـي السودان جذوره راسخة أنصارية
كـــانـت هـــذه اجلـــذور أو خـــتـــمـــيــة أو
إخـوانـية. وهـذه اجلـذور كانت عـصـية
عـــلى قـــطْـــعـــهـــا من جـــانب اجلـــنــرال
إبـراهيم عبـود رئيس الـسودان اخلائر
ثـم من جـانب رئـيس الــسـودان الـثـائـر
بـطـبعـتـيْه النـمـيريـة والـبشـيـرية. وإذا
كـانت حـدثت بعض اإلخـتراقـات فإنـها
كـــانت عـــابـــرة. وحــده الـــفـــريق عـــبــد
الــــرحــــمن ســــوار الــــذهب قــــرأ عــــمق
احلــقـيــقـة فــرأى أنه إذا بــقي في سـدة
الـرئاسـة فـإنه سيـحكم بـطبـيعـة احلال
كــعـســكـري وسـيــتـصـرف مـع اجملـتـمع
شار إليه كما تصرُّف رفيقيْ احلـزبي ا
ـيــري لـذا الــسالح من قــبْل عــبــود و
إرتأى اإلنصراف بكامل إرادته وصفاء
بـــصـــيــرتـه وتــرْك األحـــزاب تـــتـــخــبط
وتـسـجل مـرة أُخـرى إخـفـاقـاً سـببه أن
هــذه األحــزاب تــتـعــايش مــا دامت في
مـوقع اإلعـتـراض لـكـنـهـا تـتـصـارع إذا
بـاتت في احلُكْم. وهذا ما سبق حدوثه
في اإلنـتـفـاضـة الـشـعـبـية األُولـى التي
عُـــرفت ثـــورة أكـــتـــوبــر 1964 وكـــانت
ـارسات الـغاضبـ فيـها أكثـر تعقالً
من اإلنــتــفــاضــة الـراهــنــة الــتي بـدأت
حـراكاً متقطعاً وبأعداد قليلة ضد عزْم
الـبشـير عـلى جتديـد رئاسـته ثم باتت
جتــمـعـات هــائـلـة تـمـأل اجلـو صـراخـاً
ودخـاناً من إطارات مـطاطيـة أحرقوها
ضـد مجلس عـسكري له نـصف الفضل
ــغـضـوب عــلـيه فـي إزاحـة الـرئــيس ا
إقـــتالعــاً كــان ذلك أو إســـتــضــافــة في
ا حـمى القيادة العـسكرية األُولى ور
تـأثـراً بالـصيـغـة التي سـبق إعـتمـادها
فـي مـصـر مع الـرئـيس حـسـني مـبـارك
الــذي جــرى األخــذ في اإلعــتــبــار بــعـد
إنــصــرافه طـوعــاً أنه لم يــغــادر الـبالد
ـثـال جـنـرال تـونس كـمـا عـلى سـبـيل ا
زيـن الــعــابــدين بن عــلي الــذي إنــتــزع
الـسلطـة من الرئيس احلـبيب بـورقيبة
كــمـا إنــتــزاع اجلـنــرال عـمــر الــبـشــيـر
ـهدي وتـشتيت الـسلـطة من الـصادق ا
شـمـله وقواعـده. ثم إن حـسني مـبارك
ـــــؤســـــســـــة وهـــــذا هــــــو األهم إبـن ا
الـعسكريـة وأحد رموز النـصر النوعي
الـذي حققتْه مصـر الساداتية في حرب
أكتوبر 1973 حيث أنه كان قائد سرب
الـــطـــائـــرات الـــتي وجـــهت الـــضـــربــة
ـــفـــاجـــئــة لـــلـــجـــيش الـــصـــاعـــقـــة وا
اإلسـرائـيـلي. مـثل هـذا الـدور لم يُـكتب
ــــاثل في ســــجـــله لــــلـــبـــشــــيـــر دور 
الحظـة الـرابعـة: في حال الـعـسكـري.ا
األخـــذ بــــإنـــتـــقـــال رمـــوز من احلـــراك
الـشعبي إلى كراسي السلطة من خالل
تـشـكـيل حـكومـة فـإن اجملـتـمع الدولي
سـيـنــتـظـر طـويالً لـكي يـتـقـبل الـوضع
ــســتـجــد ويــتـعــاون مــعه. وأمـا دول ا
اإلقـتدار الـعربي فإنـها سـتتريث كـثيراً
في حـال كانت احلكومة سـتكون خلطة
ــثــلي األحــزاب الـــتــقــلــيــديــة تــضـم 
ـثـل احلزب ومـعـهم بـطـبـيـعـة احلـال 
الـشيوعي الذي نشط كثيراً في ميادين
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اإلعــتــراض وحـزب "الــبــعث" والــطـيف
الـنــاصـري وبـعض غـيـر احلـزبـيـ من
الــنــخــبــة. وقـيــاســاً بــظــروف الـعـالقـة
مـاضـيـاً فإن اإلنـسـجام بـ هـذه الدول
شـار إليها إمـا مفقود وقـادة األحزاب ا
وإمــا فــاتــر في حــ أن دول اإلقــتـدار
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية وبـالـذات ا
ت بـالـسودان ـَّ ودولـة اإلمـارات مـا أن أ
الـظـروف الـعـاصـفـة حـتى سـارعت إلى
إتـخـاذ وقـفة مـسـاندة نـوعـية ورأت في
ـمـسكـ بالـقـيادة أنـهم الطـرف الذي ا
سـانـدة والـكالم معه ـكن إحـاطـته بـا
ـثل سلطـة متمـاسكة عـلى أساس أنه 
هي اجلــيش الـسـوداني فــيـمـا جـمـاعـة
احلـراك متـنوعـو اإلنتـماءات واألهداف
ــبـــكـــر إعــتـــبــارهم والـــعالقـــات ومن ا
ـأمولة. وبـعد فـترة إسـتقرار الـسلـطة ا

أمول. دني دوره ا يأخذ الشريك ا
الحــظــة اخلـامــسـة: هــنـالك عــلـو في ا
األصــوات وغـلــو في الــرؤى من جـانب
أطـراف تـنـادي بـالـويل والـثـبـور لـعـهد
مـضى وإنزال عـقوبة اإللـغاء في الـعهد
ه حــتى ــنــظــورة مـــعــا اآلتـي وغــيــر ا
إشـــعــار آخــر. إن إســـطــوانـــة اإللــغــاء
وبــأصــوات صـارخــة كــمــا الـتــهــمـيش
صــدحت في زمن الــسـودان اخلــائـر ثم
ـايـويـة" الـسـودان الـثـائـر بـحـقـبـتـيْه "ا
و"اإلنـقاذية" وكان عائدها متاعب وعدم
إسـتقرار وأحـياناً جوالت من الـبغضاء
عـلى حسـاب الوحدة الـوطنيـة. من هنا
فـــإن اإللــغــاء لــيـس حالً بل إنه عــداوة
شـــأنه شــأن اإلجـــتــثـــاث الــذي مــا زال
قـضيـة أساسيـة في نفـوس البعض من
رمــوز الـعـمل الـســيـاسي واحلـزبي في
الـعراق. فـكمـا الدم يـستـسقي الـدم فإن
اإللـغاء يجر إلى إلغـاء واإلجتثاث يفرز
مـا هو أشد إيذاءاً من اإلجتثاث كما أن
اإلنـقالب يعـقبه إنقالب فـإنقالبات إلى
قراطي أن يـأخذ الوعي والـسلوك الـد
مـــكــانــهـــمــا في الـــنــفـــوس. عــلى هــذا
األســـاس إن الـــبـــديل هـــو الـــتـــعـــايش
وتــبــادُل اإلعــتــذار وبــدء الــكــتــابــة في
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الحظات وفي إنتظار وتـبقى سادسة ا
احلـــسْم الــنــهــائـي في شــأن أصــحــاب
عـنى مَن هو محمد األدوار احلـاسمة 
جنـــيـب ومن هـــو عـــبـــد الـــنـــاصـــر في
المح اجملــلس الـعـســكـري وإن كـانت ا
بـدأت تـتـكـون في األفق هي أن مـا كان
ـرء يتـمنى حـدوثه ومن قبْل أن يدخل ا
احملــادد األثـيـوبي عــلى خط الـوسـاطـة
بـ أهل البـلد الـواحد خالفـاً للـمألوف
بـأن الوسـاطات تـتم ب طـرفيْن كل في
وطـن هــــو أن يـــــشــــكـل رمــــوز حــــراك
ــيـــادين واجملــلس الــعــســكــري وفــداً ا
مـنـهم يـزور الـقـاهـرة طـالـبـاً مـن األم
الـعـام لـلـجـامـعـة الـعـربـيـة بـذْل مسـعى
يــكــون مـدعــومــاً بــطـبــيــعــة احلـال من
ـصـري والــطـرف الـسـعـودي- احلُــكْم ا
سـانـدة وبـذلك ـبـادر إلـى ا اإلمـارتي ا
تـتــقـدم الـلـهـفــة الـعـربـيـة عــلى الـلـهـفـة
األثــيــوبــيــة. أمــا وأن اجلــار األفـريــقي
حـقق لـلـمـصـاب الـعـربي- األفـريـقـي ما
كـان مـأمـوالً من األخ الـعـربي حتـقـيـقه
فـإن الـشكـر واجب لـلذي تـوسط وأجنز
عن جـدارة صيغـة تسوية أكـد فيها أنه
"أخــو أخـوان" بـالــفـعل.خــالص الـدعـاء
الؤلـي األمر في السودان احلائر بعدما
أخـذت الصحوة حقها بـتقاسم السلطة
ــــدني أخــــو إخـــوان وعــــلى قــــاعـــدة ا
الــعــســكـري يــتــفـهـم األول واقع احلـال
ويــحــمي الــثــاني الــوطن وأبــنــاءه من

. ع عاديات الزمن. والله ا
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خــصـوصــا بـعــد فـشل احــتـواء مــصـر
ـصـريـة ـبـاحــثـات ا نــتـيـجـة اخــفـاق ا
االمـريكـية بـشأن تـمويل الـسد الـعالي
والــتي ادت فــيــمـا بــعــد لــقـيــام كل من
هاجمة بـريطانيا وفرنسا واسرائيل 
مـصـر بـعـد تـأمـيم قـنـاة الـسـويس عام
 1956لـقد كان هـاجس داالس اخلشية
من انـتشار الـشيوعيـة في العالم. وهو
كـافحة صـاحب نظـرية حافـة الهـاوية 
الـــتـــوسع الـــســـوفـــيـــتي وعـــلـى هــذا
ـنـاهـضـة له االســاس قـامت االحالف ا
ومــنــهـا حــلف بـغــداد عـام 1955الــذي
ضـم كال من ايــران والــعــراق وتــركــيــا
وبــريـــطــانــيــا  واضــافــة الى ذلك فــان
ية االدارات االمريكية بعد احلرب العا
الــثــانـيــة هـيــمــنت عــلـيــهــا الـشــركـات
ــصـارف الــكــبــرى الـتي الــنــفـطــيــة وا
ــا حـــاولت اعـــادة تـــرتـــيب الـــعـــالـم 
ـصـالـح االمـريـكـيـة. يــضـمن هـيـمــنـة ا
ـتحـدة للـسيـطرة فـتـوجهت الـواليات ا
عــلى بــعض االصـول االســتـراتــيـجــيـة
لالمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة وكــان
الـــــــعـــــــراق مـن اهـم تـــــــلك االصـــــــول
خــصـوصـا بــعـد اكـتــشـاف الــنـفط فـيه
بــاحـتــيـاطـيــات كـبــيـرة   . وقـد ادركت

قـــبل هــذا الـــيــوم حــيث تـــعج وســائل
الـتواصل االجـتماعي بـالغث والـسم
عـن هــذه احلـــركـــة في كل عـــام مـــنــهم
ـقـدس لهـا  ومـنـهم الـناقم ـؤيـد او ا ا
ن يـتاسـفون عـلـيهـا  وهنـاك الكـثـير 
ـلك وعـائـلـته وهـو امر عـلى اغـتـيـال ا
ـا الشك فـيه ان مـؤسف حـقـا.  ولـكن 
هــذه احلــركــة او االنــقالب قــد طـبــعت
الـعراق بحالـة عدم االستقرار ,وحولت
الـعراق الى سـاحة احـتراب الى يـومنا
احلـــاضـــر وبـــالـــرغم من انـــهـــا كـــانت
حــقـاًنـقـطـة فـاصــلـة في تـاريخ الـعـراق
احلـديث اال اننا نراهـا من منظور اخر
ــيـة الـثــانـيـة  في نــهـايـة احلــرب الـعـا
تــغــيـرت مــوازين الــقـوى وخــصــوصـا
نــفـوذ بــريـطــانــيـا في الــشـرق االوسط
ـثل وعــلى االخص في الـعـراق الـذي 
نـقطة التقاء بـ الدولت االسالميت
تــركـيـا وايـران والـدول الــعـربـيـة. وقـد
كــان الـعـراق عـلـى الـدوام مـحل صـراع
ــا وحـديـثـا  وقـد الــدول الـعـظـمى قـد
قــــامت ســـيــــاســـة وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
االمـريـكـيـة انـذاك جـون فـوسـتر داالس
عـــلى اســـاس ان الــعـــراق هــو نـــقــطــة
االرتــكــاز ضــد االحتــاد الــســوفــيــتي .

جــبــهــة االحتــاد الـوطــني الــتي كــانت
مـؤهـلـة السـتالم احلـكم  ومـاتـمثـله من
ـصالح االمـريكـية مـخـاطر جـمة عـلى ا
لـيس في العـراق حسب بل في منـطقة
الـــشــرق االوسط كــلـــهــا  كل ذلك كــان
دافـعـا قـويـا لـتغـيـيـر نـظـام احلكـم قبل
فـــوات االوان وقــــد كـــانت احلـــكـــومـــة
ــلك حــســ ذاتــهــا عــلى االردنــيـــة وا
درايـة بان هناك حركـة لبعض الضباط
ــوالـــيــة ـــلــكـــيـــة ا ضـــد احلـــكــومـــة ا

لبريطانيا في العراق.  
رحوم رفيق عارف رئيس فـتم حتذير ا
اركــان اجلـيش  وغـازي الـداغـسـتـاني
ـدرعـة الـثـالـثة وبـعض قـائـد الـفـرقـة ا

بـريطـانـيا هـذه السـياسـة فتـنازلت عن
بـعض مـكـاسـبـها فـيه. وفي وقت الحق
تـخلت عن مستعمراتها لصالح امريكا
شـيئا فشيئا حتى انسحبت من شرقي
الـسويس اي اخللـيج العربي كـليا عام
 1961وعـندما اندلعت حرب السويس
عـام 1956فـي مـصـر انـتـشـرت الـدعوة
لـلـقومـيـة الـعربـيـة والتـحـرر في ارجاء
الـوطن العربي. وحـتى الشيـوعي في
الـعـراق خـرجوا في تـظـاهرات لـنـصرة
مــصـر وقـضـيـتــهـا الـقـومــيـة فـاصـبح
الــــشـــعب الــــعـــراقـي شـــديــــد الـــعـــداء
والية لالنكليز  .  ومن هنا حلكومته ا
بــدت احلــاجـة لــتـغــيــيـر نــظــام احلـكم
وبـالرغم من اننا النسـتطيع اجلزم بان
تحـدة االمريـكية مـخابـرات الواليـات ا
هـي التي اعدت النـقالب تموز مـباشرة
. اال انــهــا  كــانت بــالــتــاكــيــد تــســعى
لـلسيطرة عـلى مقدرات العراق في ذلك

الوقت.  
وقـد عملت على تهيئة الظروف لتغيير
نـــظــام احلـــكم لـــصــاحلـــهــا تـــنــفـــيــذا
لـتـوجهـاتهـا باالسـتحـواذ على الـعراق
ـا يحـويه من مـصادر الطـاقة ومـوقعه
ــهم    وقــد عــلــمت االســتــراتـــيــجي ا
مـسبـقا بهـذه احلركـة ووجدتهـا فرصة
ـا مهـدت لـنـجـاحـها سـانـحـة لـهـا ور

بطريقة او باخرى  . 
يـــضـــاف الـى ذلك ضـــعف احلـــكـــومـــة
ــلــكــيــة وتــنــامي الــشــعــور الـوطــني ا
وتــــعـــاظـم قـــوة احلــــزب الـــشــــيـــوعي
واحلـركات الـقوميـة العـربية وتـشكيل

كـان يـجـري ? ومـا سـر الـطـبـخـة ? ومـا
كـان يصاغ بـ بغداد والـقاهرة ? وهل
هـي ال تــدري بـــتـــحـــركـــات الـــضـــبــاط
ـا االحــرار كـلـهـم ? وهل هي ال تـدري 
ـرور ســتـكــون عـلــيه اوضـاع بــغـداد 
لـوائـ عـسكـريـ عـبرهـا فـجـر الرابع
عـشـر من تمـوز ? وهل كـانت مخـابرات
دول اخـرى ال تعـرف بحـدوث اي حركة
ـؤرخ نفسه : انـقالبية ? )ء ويـتساءل ا
مـا سـر تـأخـيـر او تـأجـيل سـفـر الـقادة
لك فـيصل الـثاني الـعراقـيـ الثالثـة ا
واالمـير عـبد االله ونـوري السـعيد الى
اسـتـانبـول من يوم 8 تـمـوز الى يوم 9

تموز .. 
اذا كانت ومن ثمّ الى يوم 14 تـموز ? 
مــقــتـرحــات تــأجـيل الــســفـر تــأتي من
ـكنه واشـنـطن عبـر شـاه ايران حـتى 
االلـتقـاء بهم في اسـتانـبول ?  ان ثورة
او انـقالب 14تـمـوز  1958رغـم بعض
ـكاسب التي حققتـها اال انها تسببت ا
فـي كـــثـــيـــر من االنـــشـــقـــاقـــات واالالم
لـــلــشــعب الـــعــراقي ومـــازال الــشــعب
يـعاني من تبعاتها رغم مرور 61 عاما

عليها. 
ومــا نــزف الــدم اجلــاري االن الســبـاب

عديدة اال واحد من اسبابها .
والنـعـلم مـتى سـيـنـتـهي مـسـلـسل الدم
واالنـتقام الذي توج بـحكومة االحتالل
االمـــريـــكي لـــلــعـــراق عــام 2003 هـــذا
االحــــتالل الــــذي اســـتــــكـــمل مــــابـــدأه
االمــريـكـان مـنـذ سـنــ طـويـلـة وحـقق

اهدافه على مر الزمان .

ــــوقف اال ان الـــــوزراء بــــخــــطـــــورة ا
حـكـومـة بغـداد لم حتـتط لالمـر بـسبب
ثـقـة نـوري سـعـيـد بـعـبـد الـكر قـاسم
الــذي كـان مــرافـقــا له فـتــرة من الـزمن
ـــؤرخ ســـيـــار واكــــد ذلك الـــدكـــتــــور ا
اجلــمــيل عــنــدمـا تــســاءل في مــقــالـته
ـوسـومـة 14تـمـوز.. اسـئـلـة الـتـاريخ ا
ـلك حـسـ ــثـيـرة  (اذا كـان كّـل من ا ا
وشـاه ايران ورئيس احلـكومة الـتركية
عـدنـان مـنـدريس قـد عـلـمـوا بـحـدوث "
انــفـجــار ثـوري قـريـب في الـعـراق  او
مـحاولة انـقالبية في الـعراق . فهل من
ـعقول ان كال من بريطانيا والواليات ا
ـتـحـدة االمـريـكيـة لم تـعـرفـا مـا الذي ا

rO¼«dÐ« r¼œ«

وصل ا

ئـة ألف من عـائلـة واحدة بـسبب أعـيش في مـدينـة نائـية يـكـاد يكـون سكـانهـا ا
توارثة من األجداد الى تداخلة والـعالقات اإلجتماعية ا اإلرتبـاطات العشائرية ا
ـديـنـة سـوق صـغـيـر ال تـدخـله الـنـساء! األبـنـاء وأن كل مـا يـجـمع سـكـان هـذه ا
. كان من الغريب ومجمـوعة مقاه على جنبات الشارع الذي يـقسمها الى نصف
ـعـلم إبن احملـلـة ـألـوف فـا ـديـنـة تـصـرفـات خـارجـة عن ا أن تـشـاهـد في هـذه ا
ـدرسـة وإذا غاب سـيـلتـقي بـوالـدك عـصرا لـيـخـبره بـأدق الـتـفاصـيل عـنك في ا
والدك بـإمكان والدتك أن تـنادي على جارهـم ليقصم ظـهرك ح ترتـكب تصرفا
يغضـبها وعند مغيب الشمس البد من العودة للبيت والتهيؤ ليوم غد فال وجود
لـلــكــوفي شــوب وتـدخــ األركــيــلـة وال جــلــوس في الــنـوادي الــلــيــلـيــة وتــنـاول
ـكـشـوفـة او ـشـروبـات الـكــحـولـيـة وال خـروج لــلـشـوارع وركـوب الـســيـارات ا ا

الدراجات النارية. 
ـديـنة عـاصفـة هوجـاء! وتـبدلت أحـوالهـا وتغـيرت على حـ غرة; ضـربت هذه ا
طباع أهـلها ومـا كان محرمـا أصبح مباحـا وما كان مكـروها أصبح مسـتحبا
هـا فمقـهى حجي علي وضاع اإلرث الـتاريخي لـها وتغـيرت تـسميـات أبرز معـا
ـديـنة أصـبح "كـوفي شـوب األمـراء" ومـحل حالقة الـذي كـان يـجـتمع فـيه كـبـار ا
ـدينـة" حلالقـة وجتمـيل الرجـال وبـيع اخللـطات "سلـمان " حتـول الى صـالون " ا

لتنظيف وتبيض البشرة! 
ومن كان يـخاف أن يتناول شراب " الدكسون " أو حـبة " الفاليوم " صار يتناول
شـروبات الكـحوليـة ويسيـر متـرنحا في الـشوارع دون خوف أو خـجل. ظواهر ا
دينة الصـغيرة فاحلبوب اخملـدرة أخذت تنتشر في غريـبة بدأت تظهر في تـلك ا
صـفوف الـشبـاب بـطريـقة مـخيـفـة وصار كـثيـر يـتفـاخر بـإقتـنـاء األنواع الـغالـية
مـنــهـا وال أحـد يـعــاني احلـصـول عـلــيـهـا كــونـهـا مـتــوفـرة بـكل يـســر وسـهـولـة
وأستـخدمت وسائل كثيرة لغسل دماغ الشباب وإستغالل اإلحباط الذي يعانون
مـنه بــسـبب الــظــروف اإلقـتــصـاديــة وأالعـيب مــروجي اخملــدرات الـتي تــسـهل
ـا يــعـانـيه الـشــبـاب من مـشـاكل إجــتـمـاعـيـة احلـصـول عــلـيـهـا وجــعـلـهـا احلل 
وإضطرابـات نفسية فتغيـرت طباع الشباب وتصرفـاتهم وبرزت مشاكل كثيرة
سؤول ة والسرقـة. كان " أبو حـافظ " الشرطي الوحـيد ا أبرزهـا إنتشار اجلـر
ــتــجـاوزيـن عـلى أمـالك الـبــلــديـة ــديــنـة فــهــو يـعــاقب ا عن حــفظ الــنـظــام في ا
سؤول ركبات فال يخالف منهم أحد وهو ا واألرصفـة ويهابه جميع أصحاب ا
عن أوامر الـقبض على من إرتكب جرمـا أو مخالفة فـما أن يخرج " أبو حافظ "
من مـركـز الـشـرطـة واضعـا عـصـا الـتـبـخـتـر حتت إبـطه حتـى يسـتـتب األمن في
أل الشوارع  دون أن يكون قادرا ـدينة عكس فوج الشرطـة اآلن الذي  ربوع ا
على بـسط األمن فـضال عن مـحاسـبـة اجملرمـ ومروجـي اخملدرات والـضعف

الواضح في تطبيق القانون. 
يـضـاف الـى ضـعف أداء اإلجـهــزة األمـنـيــة الـضـعـف الـواضح في عـدم كــفـايـة
تكررة عن التجار األحكام والقوان التي تردع جتار اخملدرات وأحكام العفو ا
للـهروب من العقاب بل إن هناك عالقة قوية ب بعض جتار اخملدرات ومتنفذين
في الـدولـة يـسـهـلـون عـمـلـهم وتـرويج بـضـاعـتـهم وضـعف األداء احلـكـومي في
راكز ـتعاطـ وعدم إيجاد احلـلول لوقف إنـتشارها وغـياب ا معـاجلة مشاكل ا
ـدمـنـ وعـدم وجـود وسـائل الـتـثقـيف والـتـوعـيـة لـلـتـعربف ـعـاجلة ا التـأهـيـلـيـة 

خاطر اخملدرات. 
ثل إنـتشـار اخملدرات فـي صفـوف اجملتـمع الـعراقي أزمـة حقـيـقيـة ال تخـتلف
أبدا عن األزمـات السـياسـية واألمـنيـة التي تـعرضت لـها الـبالد وجلس اجلـميع
وتـوحـدت الـصــفـوف من أجل الـقـضــاء عـلـيـهــا لـذلك ال بـد أن تــتـوحـد اجلـهـود
ـدرسة واإلعالم من أجل الـوقوف احلكـوميـة واإلجتـمـاعيـة ابتـداء من األسرة وا

ضد اإلرهاب اجلديد وإنقاذ اجملتمع من خطره.

اثـار حـديـث الـدكـتــور جـمـال االســدي مـفـتش عــام وزارة الـداخـلــيـة خالل نـدوة
نـتدى الثقافي لنادي الصيد شجون رمـال الدولة وهي تواجه متواليات هندسة ا
مصـالح األحزاب في العمـلية السيـاسية لعـراق اليوم دون ان تكـون لهذه الدولة
طلوبة في نفاذ سلطاتها بسلطـاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية التطبيقات ا
عـلى سـلـطـة األحزاب وجلـانـهـا االقـتـصـادية ومـن ثم نفـاذ سـلـطـة الـقـانـون على
سـلحة. يـتضح من خالل حديث الـدكتور االسدي سلـطات االفراد واجلـماعات ا
نافـذ احلدودية وصـفقـات العقـود احلكومـية مـنها صـفقة عن عالم اخملـدرات وا
سيوبيشي) التي كثر احلديث عنها في اآلونة األخيرة يتضح شراء سـيارات (ا
من هذا احلـديث ان سلـطات دولـة اليـوم تفـتقـر الى مسـتلـزمات بـناء دولـة مدنـية
عـصـريـة  ففـي رده عـلى سـؤالي عن الـفـارق ب مـفـاسـد الـعـمـلـيـة  الـسـيـاسـية
والــلـجـان االقــتـصـاديــة لألحـزاب  والـفــسـاد في  مـؤســسـات الـدولــة أي  مـنـهـا
ـكـافـحـة الـعـراق الـتي ـتـحـدة  الـسـبب في االخـر وفـقـا ألحـكـام اتـفـاقـيـة األ ا
اعــتــرف الــعــراق بــهـا فـي قـانــون رقم (35© لــســنـة 2007 هــذه االحــكـام الــتي
استـطاعت دوال مثل رواندا في افريقـيا وسنغافورة في  جـنوب اسيا  من العمل
ـوجب احـكــامـهـا والــفـصل بـ مــفـاسـد األحــزاب في حتـديـد  شــفـاف لـطـرق
تــمـويــلــهـا  وبــ إجــراءات عـمل  مــؤســسـات الــدولــة  وبـذلـك كـانت االعــلــويـة
ؤسسات الدولة السيما سلطة القضاء واجلهات الرقابية الدستـورية  والقانونية 
 حـيث تـمتـلك هـيأة الـرقـابة في كـوريـا اجلنـوبـية  صالحـيـات التـوصـية  بـإعـفاء
الوزير  من عـمله لعدم تمكنه من تقـليل  مظاهر الفساد وااللـتزام بتعليمات  هذه

الهيئة الرقابية . 
الـسـؤال: اين اخلـلل ?? في مـتــون الـقـوانـ واألنـظـمـة والـتـعـلـيـمـات ام في طـرق

التنفيذ وما دور أحزاب العملية السياسية في ذلك ?
من إجـابـة الـدكــتـور جـمـال االسـدي عــلى سـؤالي بـان كالً من أحــزاب الـعـمـلـيـة
الـسـيـاسـية ومـؤسـسـات الدولـة بـسـلـطاتـهـا الـتـنفـيـذيـة والـتشـريـعـيـة والقـضـائـية
ا صـحيح من الـناحـيـة الواقـعيـة لكـنه يـخالف نـصوصـا دستـورية مـتداخـلـة ر
سـتقـلة" لكن تفصـل ب السـلطـات لذلك أطـلق على الـهيـئات الرقـابيـة وصف "ا
ذلك غيـر متـوافر عـملـيا بـسبب هـذا التداخـل الواقعـي الذي يؤشـره االسدي في

جوابه. 
ـعطيـات نتـحدث مـرارا وتكرارا عن مـكافـحة الـفساد واهـميـة سيادة وفق هذه ا
النـزاهة في اجملتمع ومـؤسسات الدولـة من خالل التزام الدولـة العراقيـة بإحكام
ـكافحـة الفـساد الداعـية الى تطـبيـقات احلكم الـرشيد في ـتحدة  اتفاقـية األ ا
ساءلة الوظـيفية ألعلى سـلطات الدولة من خالل وسائل نفاذ الـقانون وشفافـية ا
دني والشـراكة احلقـيقيـة مع القطاع االعالم االستـقصائيـة ومنظـمات اجملتـمع ا

اخلاص في إدارة احلكم تبدو اإلجابة على السؤال تتطلب االتي:
كـافـحة الـفسـاد دور االدعاء الـعام في هم ان يـؤكـد اجمللس األعـلى   أوال: من ا
ـواجـهة أي تـطبـيـقات تـقوم ـال الـعام  ارسـة كامل دوره كـ (مـحـامٍ عام) عن ا
ـالـك) عـلى ان تـكـون هذه تـرى مـال الـدولـة الـعـام (مـجـهول ا بـهـا أي جـمـاعـات 
احملـاسـبـة  وفق الـقانـون وتـضع في قـفص االتـهـام أي  شـخصـيـة تـتـجـاوز على
ا هـناك صـعوبة تـنفـيذية في ذلك   لـكن فقط اثـارة هذا اجلانب ال الـعام  ر ا
ـكـافـحة الـفـسـاد حتـسب له  وباإلمـكـان حـصر رسـمـيـا داخل  اجمللـس األعلى 
ـا في بعض ـتجـاوز عـليـهـا بأسـمـاء جهـات مـتعـددة بـعنـاوين ر تـلك األراضي ا
األحيان سـياسـية وأخرى اعـتبـارية او حتى في مـنحـها لشـخصـيات  محـسوبة
ـلكية على بـعد اجلهـات بابخس االثـمان  حتتـاج الى إحالة  مـتجددة لـنزاعات ا
حملـاسـبـة ذلك الــذي  مـنح من مـؤسـسـات الـدولــة ارضـا او عـقـارا بـثـمن بـخس
عـنـدها يـظـهر الـفـصل الواضـح ب مـفـاسد الـلـجان االقـتـصاديـة لألحـزاب وب

مفاسد  مؤسسات الدولة.
عـايـير الـتي  سبق وان اشـرت لهـا بـوجوب إعـادة النـظر في ثانـيا : اكـرر ذات ا
قـانـوني األحــزاب ومـفــوضـيـة االنــتـخــابـات  األول بـحــاجـة الى حتــديـد صـريح
صادر تمـويل احلزب وأساليب احملاسـبة العلـنية عنهـا على ان تمتلك ومباشـر 
الدولة بـجميع سلطاتهـا حق الفصل القانوني  ب  نـفوذ األحزاب و ب الوظيفة
ـستويـات احلالـة التي مـا زالت غائبـة  عن رمال الـدولة  التي خـتلف ا العـامة 
تتحـرك وسط  معمعة مفاسد احملـاصصة اللعينة  وجـمهور حواسم  االنتخابات

تحزب.  انية  ا البر
جـلس النواب الـعمل على تـكليـف القضاء اما مفـوضية االنـتخابـات فيفـترض 
ـفوضـ من قـضـاة وقانـونـي فـحـسب دون ان يـكون لـهم أي تـمـثيل بـتـسمـيـة ا
ومة مفاسد حزبي وبـقاء احملاصصة في مجـلس مفوضية االنـتخابات يعـني د
ـواطن ـصـلحـة ا احملـاصـصـة في الـدولـة وعـدم الـتـحـول الى بـنـيـان مـشـدود 
البـاحث عن أجـوبة تـردم فـجوة الـثـقة بـعـد أعوام من صـرف مـليـارات الدوالرات

في موازنات كبرى دون نتائج ملموسة على ارض الواقع.
ـا لم تـأت به هل تــسـتـطـيع دولـة عـراق الــيـوم االتـيـان 

احلكومات السابقة ??
(( ـؤسـس مـا زال عراق الـيـوم بـحاجـة الى ((اإلبـاء ا
واعــتــقــد بـوجــود شــخــصــيـات مــثل الــدكــتــور جــمـال
ـكن للـعراق ان ينـهض كعـنقاء مـتحررة من االسدي 

مفاسد احملاصصة ولله في خلقه شؤون !!

يعد الـزميل اللبـناني فؤاد مـطر من قالئل واكبـوا التجـربة السـودانية حكـومات مدنـية وإنقالبـات عسكـرية على مدى
تميـزة على صفحات جريدة "النهار" اللبنانية ألَّف بضعة يدانية ا نصف قرن وكان إلى جانب االضاءة الصحافية ا

كُتب حول الشأن السوداني الكثير التعقيد. 
سـتجد ومـا هو حاصل ب وبحُكْم خبـرته العريـقة في الشـأن السوداني ماضـياً وحاضـراً هذه القـراءة له للوضع ا

دني والسودان العسكري وفي أية محطة سيرسو الصراع ب اجلانبيْن.  السودان ا
قـالة البـحثـية الـتحـليلـية حتـمل عنـوان كتـاب جديد لـلزمـيل قيـد اإلعداد كـتبـها في الوقت مع اإلشارة إلى أن هـذه ا
دنيـة احملتجـة والطـيف العسـكري الذي شـكَّل وقفـة إحتجـاج هو اآلخر الذي كان اجلـدال على أشـده ب األطيـاف ا
ضد نظام الـبشيـر... إلى أن  التفـاهم يوم األربعاء  2019/7/17 على صيغـة يرتضـيها الـطرفان من دون كامل

ضامينها. اإلقتناع 


