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هو اعدام شي ميت اصال.
{ مـــقـــدمـــة احلـــوار  :  هل لـــديـــكم
مالحـظات جـوهريـة حلزب االمـة على
مـسار التـفاوض لقـوى التغـيير خالل

رحلة السابقة  ? ا
ـهـدي : مالحظـاتـنا واضـحة - ا
.. كان هـناك مشـكلة مع حلـفائنا
بـعـدم االشــتـراك في الـقـرار لـكن
على اي حـال االعتـراض ينصب
في الـشكل ولـيس اجلوهـر الذي
يـــؤكــــد مـــشــــاركـــة اجلــــمـــيع ..
التفاوض شهد مشادات لكن في
النهاية مـا اتفق عليه هو افضل

مكن. ا
{ مـقدمـة احلوار: الكـثيـر من القوى
الــشــبـابــيــة تــطـالـب بـتــجــاوز الــقـوى
اضي الـتقليدية واحـداث قطيعة مع ا
لبناء السودان اجلديد هل توافقون ?
ـهـدي : لـكل جـيل رؤاه ولكن - ا
نــحن لــسـنــا حـزبــا تـقــلـيــديـا ..
حـزب االمــة اســتـطــاع الــوقـوف
بــقــوة ضــد نـظــام فــاشــيــســتي
ــكن ان يــكـون وصــمــد هــذا ال 
نـتــيـجــة لــتـكــوين هش او قـد
بـالعـكس حزب االمـة هو احلزب
عـارضة الـذي عقد 7 الـوحيـد با
مـــؤتــــمــــرات عـــامــــة وادخل في
ـراة تـكـويـنه كـوتــا لـلـشـبـاب وا
وهـو احلـزب الـوحـيد الـذي فـيه
اعلى مـنـاصب سيـاسـية قـيـادية
لــــلــــنـــســــاء وهــــو من االحـــزاب
الـعـريـقـة الـتي مـدت الـيـد لـقوى
الهـامش واعـلنت االتـفـاق معـها
في باريس .. احلزب الوحيد ذو
ركزية الذي القواعد االساسية ا
مـــد يــده لــلــهـــامش واســتــوعب
ـراة تـطـلـعـات قـوى الـهـامش وا
والــشــبــاب .. هــذه اشــيــاء تــدل
ـــــلك 18 عـــــلى احلـــــداثـــــة  .. 
تـكويـنا في 18 والية يـعني ذلك
ال مــركــزيــة قــويــة .. لــديــنــا 73
مـــكــتـــبــا في اخلـــارج وكل هــذه
الــظـــواهــر تـــدل عــلى حـــداثــة .
احلزب الوحيد الذي قيادته غير
مقيـدة بالعوامل احملـلية .. نحن
حــــــزب رائـــــــد مـــــــســـــــتـــــــوعب
لـلـمـسـتـجـدات لـكـني اعـتـرف ان
كثـيـر من الشـبـاب ال يعـرف هذه
ـناسـبـة .. لديـنا التـفـصيالت بـا
االن “الــــكـــتــــاب االبـــيض ”االن
حتت الطبع لـشرح كل ذلك حتى
ال نــــوصـف مع احــــزاب اخــــرى
تآكلت النها عاشت في ماضيها.
{ مــــقـــدمـــة احلــــوار : مـــا رايك في
الـــثــورة الـــســودانـــيـــة ومــا ابـــرز مــا
ــيــزهــا مــقــارنــة بــثــــورات الــربــيع

العربي ?
يـز الثورة ـهدي : ابرز مـا  - ا
في الــسـودان حـمـاسـة شـبـابـهـا
سبوقة بنات وابناء .. انا غير ا
عام 2014 شـعـرت بـان شـبـابـنا
فـيه نـوع من فقـدان االمل ويـريد
اخلـروج من الـســودان الـطـارد..
وكــــثــــيــــريــــون صــــاروا انــــذاك
يــدمــنــون اخملـدرات ..
حـــــــــتـى ان احــــــــد
فـكرين وصف ا
اخلرطوم قال

ان
اخلرطو“
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قـــضــيـــة من اتــفـــاقــيـــة الــسالم
واالقــــــتــــــصــــــاد والــــــعالقــــــات
اخلـــــارجــــــيـــــة وتـــــفــــــــــــكـــــيك
الــتـمــــــــــــكـ وقــانـون من اين
لـك هــــذا وقـــــانــــون الـــــعــــدالــــة
االنــتـــــــــــقــالـيــة..   مــصـفــوفـة
درست كـل هـــــذه الــــقـــــضـــــايــــا
وسـيـقـدم هـذا مــبـاــــــشـرة بـعـد
ـــدنـــيـــة تـــكـــويـن احلـــكـــومـــة ا
االنتقـاليـة لالستـفادة مـنهـا كما
ســـنـــقـــدم ايـــضـــا “مـــصـــفـــوف

اخلالص الوطني.”
{ مـقـدمـة احلوار : عالقـة الـسودان
اخلــارجــيــة تــعــيش حــالــة فــتــور مع
ــــكن اخـــتــــراقـــهـــا الـــغــــرب .. هل 
واحــداث حـركــة وضـبط االيــقـاع مع
الـــغــرب وخـــصــوصـــا مع الـــواليــات

تحدة ? ا
ــهــدي : يــجب االنــتــقـال من - ا
احلـال الـقـد .. كـان عـلى راس
البالد شخص مطلوب للمحكمة
ـــكن ان يــكــون الــدولـــيــة .. ال 
هـنـاك تـطـبـيع بـيــــــــــنهـم وب
نظـام عـلى راسـه هـذا الشـخص
.. الـــــوفـــــود كـــــانت تـــــصـــــافح
مـسوؤلـ وتـستـثــــــــــني راس

الدولة .. 
االن نــحن في مـرحــلـة جــديـدة .
.الـــغـــرب والـــشـــرق مــــوقـــفـــهم
ايجـابي من قضيـتنا .. .. طـلبنا
تحدة اعداد مؤتمر ملكة ا من ا
لـدعم الـسـودان يـضم كل الـقوى
والـــدول الـــتي تــدعـم الــتـــحــول
ـقراطي وتـعـمل على الـغاء الـد
الـــدين اخلـــارجي وشـــطب اسم
الــــــســـــودان مـن دعـم االرهـــــاب
واحـداث الــتـنـمــيـة .. نــفـكـر في
اسـتـحـداث “دافـوس سـوداني”
الســـــتـــــعـــــراض االمـــــكـــــانــــات
واالراضي اخلصبـة واالمكانات
ــعـدنـيـة .. ونـريـد ان والـثـروة ا
نـــبــ ان الـــســــــــــودان عـــنــده
كــفــاءات بـشــريــة مــهــــــــــاجـرة
وموجودة..  اذن الـفكرة هي اذا
اتخذوا قرارا بعقد مؤتمر دولي
نــرجــو مــنـهم ان يــســتـجــيــبـوا
لدافـوس السودان الـذي نعرض
في هــذه الــفــرص .. نــتــوقع من
اجملـتـمع الــدولي الـغـاء الـديـون

ـــبــالغ  عـــلى الــســـودان الن ا
الـتصـرف بـهـا من قـبل نـظام 

عزله.
{ مـــــقـــــدمـــــة احلـــــوار :  هل انـــــتم
مـتفائلون ان تبلغ الـتجربة السودانية

مبتغابها ام هناك عراقيل ?
ــــهــــدي : ال شـك في وجــــود - ا
عــراقـيل داخــلــيـة وخــارجــيـة ..
داخـلـيـة من عـنــاصـر تـكـويـنـهـا
شــمــولي واقـــصــائي وال تــقــبل
الــراي االخـــر .. قــد يـــحــاولــون
االنــقالب عــلى مــا حتـقـق النـهم
بـال سـنـد شــعـبي وقـد يــلـجـأون
الى الـعـنـف.. وخـارجـيـا نـتـوقع
ان الصراعات اخلارجية تسعى
لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــا داخل
الـبلـد.. لـــــــــــكـن الـسودان االن
في صــــحــــوة شــــعــــبــــيــــــــــــــة
وحــمـاســة كــبــيـرة نــامل في ان
تــســعــفـنــا هــذه الــصــحــوة في
التـغـلب عـلى  كل هـذه الـعوامل
الــــداخــــلــــيــــة واخلــــارجــــيــــة..
الـسـودانيـون يدركـون تمـاما ان
ال بــــــــــــــــــديــل عــن احلـــــــــــــــــــكـم
الـــــتــــــــــــــوافــــــقي وال مـــــكـــــان
لــــــلـــــــدكــــــتــــــاتـــــــوريــــــة الن كل
الـــــدكــــتـــــاتـــــوريـــــات جـــــلـــــبت
االنــــــتــــــفـــــاضــــــات واحلـــــروب
ـقـاومـة ـسـلـحـة وا ــقـاومـة ا وا
ـــدنــيـــة .. الـــقـــوى الــعـــاقـــلــة ا
دني سـتسـعى الجناح اخلـيار ا

عتدل. ا
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ستحيلة (...) لكنها لن نقول: مثـلت إعادة الوحدة اليمنية بارقة أمل للوحدة العربية ا
ـعتل واجلنوب مـثلت هدفـاً رئيسـياً ألحرار الـيمن وثواره الـكبار في الـشمال الـيمني ا
الـيـمـني احملـتل مـطـلـع وأواسط الـقـرن الـعـشـرين حـتى حتـقق في الـعـقـد األخـيـر من
القرن يوم  22مايو 1990م وذابت دولتا الـشطرين وشخصـيتهما الـدولية في كيان
واحـد: اجلـمهـوريـة اليـمنـيـة. شهـد صيف 1994م حربـاً ب طـرفي الوحـدة اليـمنـية
وأعلن نـائب رئيس مجلس الرئاسة األسـبق علي سالم البيض في مايو 1994م قيام
ـنيـة جنـوبـية هـدفهـا إعادة الـوحـدة! وح صـدرت قرارات مـجلس األمن جمـهـورية 
الدولي في يونيو ويوليو 1994م لم تعتـرف بهذه اجلمهورية اليمنية اجلنوبية وظلت
تدعو إلى وقف إطالق النار وإجراء احلوار برغم أن بعض الدول الشقيقة بادرت إلى
نـسلخ عن كيانه السـابق لكن هذا االعتراف االعتراف بـهذا الكيان الـعربي اجلديد ا
األحــادي (أو االسـتــعــداد اجلـمــاعي) لم يــســعف مـســعى االنــفــصـال أو يــنــفـعه في
ـستـوى الدولـي.  يرجع تـثبـيت الـوحدة في تـلك احلـرب حيـنـذاك إلى وجود الـرئيس ا
الـسابق علـي عبدالـله صالح الـذي يتـحمل (وحمـلوه حـياً وميـتاً) الـنصـيب األكبر من
سئوليـة عن مجمل التطورات اليمنـية وإدارته للمعركة السياسـية والعسكرية وقتها ا
مـستـعيـنـاً بعـناصـر سيـاسيـة وعسـكريـة مقـتدرة وكـذلك بعض الـتيـارات الديـنيـة التي
تـدينـ وحشـد أتبـاعهم أفادهـا اشتـراكهـا باحلـرب واستـخدام لـغة الـدين وفتـاوى ا
كذلك احلماس الشعبي اجلارف للوحدة ما أدى إلى وقف حرب االنفصال دون إنهاء
نوازع االنفصـال حتت مختلـف الدعاوى السيـاسية واحلقـوقية التي انـبرت تعلن عن
نـفسها في احلراك اجلنوبي 2007 م بـعد ثالث سن من احلراك احلوثي 2004م.
ـشـاكل الـيمـن بل كـشفـت عن مـشاكـله من الـثـابت حـقـيـقـة أن الـوحـدة لم تـأتِ بـحل 
بشكل أكثـر سفوراً. وكيف أخذت تـتنامى باطنيـاً حتى انفجرت بـوجه اجلميع داخلياً
ـشكل "اجلـنـوبي الـيـمنـي" وال "احلوثي الـيـمـني" وفـقاً وخارجـيـاً. إذ مـا أمـكن عالج ا
لـلـدسـتـور والـقانـون حـتى سـنت الـفـوضى قـانـونـهـا اخلـاص وطـفـا علـى السـطح من
ن" وسار يجهل وقـائع التاريخ ويتجـاهل حقيقة أن "كل اليـمن جنوب وكل اجلنوب 
من سار في ركاب اجلـاهل يعـتبر االنفـصال حالً والرجوع إلى سـابق عهد لم يكن
كــله مـحـمــوداً. أي مـا قـبل  22 مـايـو 1990م بل زادوا يـســتـدعــون تـعـابــيـر كـانت
تــوصف بـاالسـتـعـمــاريـة وإن خـدع بـبـريق وصــفـة الـعـروبـة: "اجلــنـوب الـعـربي". قـبل
االسـتقالل عن بريـطانيا 1967م. حالـة فرض األمر الواقع سـاعدت احلرب األخيرة

فاوضات- على تثبيته في مناطق سيطرة احلوثي اليمني شجعت– وليس ا
ناطق احملـررة باسم الشـرعية الـقوى اجلنـوبيـة اليمـنية عـلى فرض األمر الـواقع في ا
(...) مثـلـما تـشجع احلـراك اجلنـوبي بـتمـرد احلوثـي ومـحـاربتـهم حتى صـاروا قوة
ـا حل فـيه ـظـلـومـيـة" حتـى أظلـم اليـمن كـله  ـظـالم" أو "ا عـلى األرض حتت مـظـلـة "ا

ظلم:  نطقة ككل. في ظل هذا الواقع ا وأربك ا
هل انتهت الوحـدة اليمنيـة بسيطرة اجملـلس االنتقالي اجلـنوبي اليمني عـلى العاصمة
ــؤقتـة لـلـشـرعيـة الـيـمـنيـة: عـدن.. أغـسطس 2019 م.. علـى غرار سـيـطـرة جـمـاعة ا
أنـصار الـله الـيـــــمـنـيـة احلـــــــوثـيـة على الـعـاصـمة الـتـاريخـيـة : صـنعـاء.. سـبتـمـبر

رؤوس باعتبارها ليست2014 م. وهل تنتقل الوحدة من عهدة الرؤساء إلى ا
حكراً علـى أسماء أعادتها بكل فخر أو تيارات بـاتت تنحرها بكل وسائل النحر. من
سـار األمور مـنذ بدء احلـرب جنـوبي شبه اجلـزيرة الـعربـية فـإن القـيمة دون جتـاوز 
ـقيـمة عـلى أراضيهـا- لم تسـقط استـناداً عـلى االعتراف القـانونـية لـلشـرعية –غـير ا
يـليـشيات الـيمـنية اإلقـليمي والـدولي ولم يفـلح قانـون األمر الـواقع في إعالء مكانـة ا
ـيـلـيـشـيـات إلى مـسـتـوى قـيـادة دولـة مـعــتـرف بـهـا دولـيـاً. لـذا فـإن حـالـة فــيـدرالـيـة ا
ـوزعـة عـلى أراضي الـيـمن الـواحد –حـتى اآلن- ال تـلـغي وحـدة اليـمن ـذهـبـيـات ا وا

الذي تعلن دول التحالف العربي هدف احلفاظ عليه. 
ــخــتــلف اجتــاهـاتــهم غــيــر أن وحــدةً ال يــحــمــيـهــا أبــنــاؤهــا 
ـتـعـارضـة لن يـنـفـعـهـا أشـقـاؤهـا ومـا لم يـسـتـشـعـر أبـناء ا
اليمن مـسئوليتهم احلقيقية جتاه وحدتهم بالتخلي عن لغة
االنـــفــصـــال الــنــفـــسي الــذي تـــطــفح بـه وســائل الـــتــقــاتل
االجـتــمـاعي ال الــتـواصـل االجـتـمــاعي وتـنــتـظم جــهـودهم
وتـوجـههم صـوب تـشـجـيع مـساعي حتـقـيق الـسالم لـلـيمن

فعلى اليمن واليمني السالم.

الـفـتـرة االنـتـقـالـيـة سـيـفـرز مـشـكالت
جديدة ?

ـهـدي : نـعـم نـخـشى من ذلك - ا
ـلف .. لـذالك نــقـول يــجب ربط ا
ـؤتـمر ـهام وهـي اوال اجـراء ا
الـــدســتـــوري ومــؤتــمـــر الــسالم
وازالة االسباب التي حتول دون
اقــامـــة االنـــتــخـــابـــات الــعـــامــة
احلـرة.. ندعو الجـراء انتـخابات
بال تاخير الننـا نعتقد ان الفترة
االنــقــالــيـة هـي شــراكــة مــدنــيـة
عـــســكـــريــة .. لــكـن اســتــخالص
القرار يجلب ان يكون للشعب .
{ مــــقـــــدمــــة احلـــــوار : احلــــركــــات
ـــســــلـــحـــة تــــنـــتـــمـي لـــلـــواء “نـــداء ا
الـسودان ”الـذي انتم جـزء منه .. هل
وجـودكم يـضمن عـودة تلك احلـركات

للحوار?
ـسـلـحـة ـهـدي :  احلـركـات ا - ا
لـديـها رفض لـلـقـوى السـيـاسـية
ـركــزيـة بـاعــتـبــارهـا جـزءا من ا
مــاض انــتــهى وهم يــتــطــلــعـون
لسودان جديد ولذلك هم اتخذوا
مـــواقف فـــيـــهـــا رفـض لـــلـــقــوى
ــة .. نــحـن من بــ هــذه الــقـــد
القـوى اكـدنـا لهـم ان حزبـنـا هو
رائـد في تـبـني قـضـايـا الهـامش
وانــصــافه وهم اقــتــنــعـوا بــذلك
ولـذلل دخلـوا مـعنل في تـفاوض
و اعالن بـاريس الـذي يـتـوقف
عند التكويـنات االثنية والعربية
واالفـــريــقـــيــة ويــقـــرب بــ اهل
النـهر واهل الظهـر .. اي احدثنا
تـطـورا في الــثـنـائـيــات الـعـازلـة
نــحــو انــشــا ء اتـفــاقــات .. وهم
انـتخـبوني رئـيسـا حلركة “نداء
الــسـودان ”رغم رفــضي .. وكـان
االنـتـخاب بـاالجمـاع.. طبـعا ذلك
كلفـني الكثير الن تـمثيل حركات
مـسـلــحـة يـجـعـاني مـسـائال  عن
تـصرفـاتهـا .. البشـير كـان دائما
ــهــدي لن يــقـــول ان الــصـــادق ا
يـدخل الـسـودان قـبل االسـتـقـالـة
من نـداء الـسـودان .. كـثـيرون لم
ــركـز يـشــاهـدوا الــتــوافق بـ ا
والـــهــامـش في تـــلك الـــعالقــة ..
اعتقد ان ذلك االجـراء كان مفيدا
في جتــــاوز االســــتــــقــــطــــابــــات

الثنائية.
{ مـقـدمة احلـوار  : في انـتفـاضة 6
ابريل من عام 1985 قـلتم ان قوان
سـبتمبر ال تسـاوي احلبر الذي كتبت
به وعـنـدمـا تـولـيتم احلـكم عـمـلـتم بـها

اذا ? ولم تفككوها 
هـدي : لـيس صـحيـحـا نحن - ا
ال نشـرع عبر احلـزب .. التشريع
يـتم عـبر اجلـمـعيـة الـتـاسيـسـية
ــان .. مـوقـف احلـزب مع والــبــر
الغـاء قوانـ سـبتـمبـر لكن بـعد
االنـتـخـابـات.. لم نــاخـذ اغـلـبـيـة
مـطلـقـة بل اخـذنا اكـثـريـة .. كان
امامـنـا كحـزب ان نحـدد مـوقفـنا
لــلـــحــكم .. انـــا رايي كــان اذا لم
يـتفق مـعـنـا اخرون عـلى مـيـثاق
ـعارضة .. االنـتفـاضة جنـلس با
لـــكن احلـــزب قـــرر الـــدخـــول في
الــسـلــطـة بــالـتــحــالف مع حـزب
ـكن ـقـراطي .. ال  االحتـاد الـد
الـغــاء الـقــوانـ بــدون اغـلــبـيـة
مــطــلــقــة لــذلك  االتــفــاق عــلى
جتــــمــــيــــد تـــــلك الــــقــــوانــــ ..
الــتـــحــالـــفــات اجــبـــرتــنـــا عــلى
الـــتـــجــــمـــيـــد بـــدل االلـــغـــاء الن
الــــتــــصـــويت يــــجب ان يــــكـــون

ان. باغلبية اعضاء البر
{ مــــــقــــــدمـــــــة احلــــــوار : الــــــوضع
االقـتـصـادي في الـسـودان االن سيء
ومــتـردي لـلــغـايــة .. هل لـديــكم خـطـة

النعاش االقتصاد ?
ـهدي : عـندنـا االن مانـسميه - ا
ــصـفـوفـة فــيـهـا بـرنـامج لـ 24 ا

م مــــســــطــــولــــة .. ”امــــام هــــذه
الـســلــبــيـات خــاطــبت الــشــبـاب
الستـنـهاض اجلـيل اجلـديـد تلك
الـرويــة غـائت تـمـامـا بـعـد ثـورة
ديسـمبر والشـباب جتاوزوا تلك
الــســلـبــيــات وعــبــروا عن عـودة
الــقـــــــويـة اقــول .. تــمـــــــــيــيـزا
لــــــهــــــذه الــــــثـــــــــــورة فــــــقـــــــــد

صاحـــــبتها 7 بركات ..
االولى .. انـــهــا قـــامت بـــصــورة
تــلــقـائــيــة من االقــالــيم ووجـدت

جتاوبا مركزيا قويا
ثــانــيـــا .. وجــدت تــرحـــيــبــا من
الـقـوى الــعـسـكـريــة في الـقـيـادة

العامة
ــنـتــظـر مــنـهـا ثـالــثـا .. الــقـوة ا
الــــقـــمـع خــــاصـــة قــــوى الــــدعم
الـــســريع غــيــرت مــوقــفــهــا ازاء

احلراك
رابعـا .. التـاييد من الـراي العام
الـعربي واالفـريقي غـير مـسبوق
وحـــتى الـــشـــعـــوب كـــانـت لـــهــا

مواقف ايجابية
ي خـامـســا .. الـراي الـعـام الـعـا
اتـــخـــذ مـــوقـــفـــا لـــصـــالح هـــذه

النهضة السياسية
ســـادســا.. ال شك ان االعــتــصــام
افـــرز حــــركـــة من الـــعــــبـــقـــريـــة
الـــســـودانـــيـــة في كل اجلـــوانب
وابــداعـا كــبـيـرا جــدا بـاجملـاالت
كــافــة مــثل الــغــنــاء واالنــاشــيـد

والقصائد  والفن وغيرها
سـابعـا .. عرفـنا ان الـسوادنـي
ــــــــــــاضـي بـال خــــــــــــدود.. فــي ا
غـتربون ال يـلعبـون دورا مهما ا
في احـداث الـداخل .. االن هؤالء
لــــعــــبـــوا دورا مــــهـــمــــا في دعم

الداخل.
{ مــقـدمــة احلـوار  : حـــــــزب االمـة
طــوال 30 ســنـــة كــان يــدعـــو لــعــقــد
مـؤتـمر دسـتوري لـوضع اسس حلكم
البالد .. هل ما زلتم على موقفكم ?
ـا ــهــدي : جـزء ال يــتـجــزأ  - ا
اتـفق عــلـيه هــو عـقـد احلــكـومـة
ـدنيـة مـؤتمـر لـلسالم ومـؤتـمر ا
لـالصالح االقــــتــــصــــادي واخـــر
لـلــعالقــات اخلـارجــيـة ومــؤتـمـر
قــــومي دســـــتــــوري لــــكــــتــــابــــة
الـدســتـور.. شـعــاراتـنــا حتـولت

قبلة. رحلة ا الى برنامج ا
{ مـقــدمـة احلـوار : اعـلـنـتم انـكم لن
ـــرحـــلــة تـــشـــتـــركـــوا بـــاحلـــكم فـي ا
االنـتقالية . هل ذلك ضروري ام تغير

وقف ? ا
ـهـدي : نشـارك كـعرابـ نعم - ا
.. نــشـارك بــالـراي نـعـم  نـشـارك
بــالـــدعم الــشـــعــبي لـــلــمـــرحــلــة
االنـتــقـالـيــة وصـد الـتــآمـر الـذي
يـــقـــوم به الـــيـــمـــ والـــيـــســـار
ــشــكــكــ .. ونــشــارك في ردع ا
قـررنـا الـتـعـبـئة لـلـمـشـاركـة امام
شـاركة في مسـتوى سيادي او ا
رحلة يجب تنفيذي.. نعتقد ان ا
ان يـقـودهـا اشـخـاص يـتـسـمون
بــاخلــبــرة والــوعـي والــوطــنــيـة
النها فـترة انتقالـية ونحن قررنا
ان من يـــتــولى مـــنــصــبــا االن ال
يـحق له الــتـرشح بـاالنـتـخـابـات
ـا بـعـد ـقـبـلـة .. نـحـن نـخـطط  ا
ـرحلـة االنتخـابيـة .. كل القوى ا
يـجب ان تدعم الـنظـام االنتـقالي
قـاعد ولكن تـنـأى بنـفسـهـا عن ا
الـتنفـيذيـة االن وترتب نفـسها ..
يــجب االنــشــغـــال بــالــتــاســيس
والـتنـظيم احلـزبي والبـناء
لـــــــــلــــــــتــــــــنــــــــافـس في

االنتخابات..
{ مـــقـــدمـــة احلــوار :
يــقـــال ان الــشــيــطــان
يـكـمن في التـفـاصيل
.. هـل تعتـقد ان طول
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قــــــــال رئـــــــيـس حــــــــزب االمـــــــة
ـهـدي انه الـسودانـي الـصادق ا
يـــواجـه نـــوعـــ من اخلـــصـــوم
االول يـــــــســـــــاري  والـــــــثـــــــاني
ــــهـــدي اسالمــــوي  واضـــاف ا
وهـــو رئــــيس وزراء اســــبق في
الـسـودان في مقـابـلة خـاصة مع
قــنـاة الــشـرقــيـة نــيـوز اجــرتـهـا
ـرحلة جديـة عثـمان نـعتـقد أنّ ا
يـــجب أن يـــقـــودهـــا اشـــخــاص
يــتــســمــون بـــاخلــبــرة والــوعي
والـوطـنيـة النـها فـتـرة انـتقـالـية
ونـــحـن قـــررنــــا ان من يــــتـــولى
مـنصـبـا االن ال يحق له الـترشح
ــقــبـلــة .. نـحن بــاالنــتـخــابـات ا
ــــرحــــلـــة ــــا بـــعــــد ا نــــخـــطـط 
االنتخابية .. كل القوى يجب ان
تـدعم الــنــظـام االنــتـقــالي ولـكن
ــقــاعــد تــنــأى بــنـــفــســهــا عـن ا
التـنفيـذية االن وترتب نـفسها ..
يـــجب االنــشــغــال بــالــتــأســيس
والــتـــنــظــيـم احلــزبي والـــبــنــاء

للتنافس في االنتخابات..
ـــــهــــــدي انّ من الــــــوهم ورأى ا
االعـــتـــقــاد انّ أحـــداً قـــادر عــلى
اســـقــاط اجملـــلس الـــعـــســـكــري
الــســوداني الــذي كــان له الـدور
احلـــاسم فـي الــتـــغـــيـــيــر.  وفي

قابلة : اآلتي نص ا
{ مـــقــدمـــة احلــوار  : عـــودتــكم من
لــنـدن تــزامـنت مع انــطالق الـثـورة ..

ترتيب ام صدفة ?
ـهـدي : رفـعـنـا رايـة الـرفض - ا
لالنـــقالب مـــنـــذ الـــبــدايـــة وظل
عمـلنا في الـداخل واخلارج ضد
الـــنـــظــــام ولـــكن كــــانت هـــنـــاك
تـعــبـئــات اخـرى ضــد الـنــظـام..
قـرار الـعـودة لـلـسـودان كـان الن
ظـــروف الــــتـــحـــرك فـي الـــداخل
وتــفــعـــيل اجلــبــهــة الــداخــلــيــة
اكــتــمــلت  .. وطــبــعــا االســبـاب
االقـتــصـاديـة الـتي اسـتـنـهـضت
الـشـبــاب ضـد الـنــظـام.. وهـكـذا
وبـــدون تــنـــســيق مـع اي جــهــة
اخـرى جاء قرارنـا بالـعودة على
اســاس ان اجلــبـهــة الــداخــلــيـة
اجـدر بـالعـمل وهي االجـدر على

اسقاط النظام.
{ مــقــدمـة احلــوار  : مــواقف حـزب
االمـــة من الـــثـــورة تـــراوحت مـــا بــ
تــردد تـــارة وبــالــضــد تــارة اخـــــرى

اذا هذا التناقض ?
ــهــدي : من يــقــول ان حــزب - ا
االمـة تـردد مــخـطيء وارد عـلـيه
بالقول “من ليس يفـتح للضياء
عيونه .. هيهات يوما واحدا ان

يبصر”
مـوقفـنـا مـنذ الـيـوم االول نـفسه
ولغاية االنقالب كانت ضدي 10
تهم اغلـبها تنـتهي باالعدام كان
واضحـا للـنظـام ان موقـفنـا كان

قويا ضده ..
كل القوى السياسـية استمالتها
اتــفـــاقــيــة 2005 نــحن وحــدنــا
رفـضنـا ان يكـون لتـلك االتفـاقية
اي قـيمة النـها لن جتـلب السالم

قراطي.. او التحول الد
الــفــارق انــنــا اعــتــرضــنــا عــلى
الـــتـــصــعـــيـــد في غـــيـــر مــكـــانه
فتوح ضد اجمللس والتصعيد ا

العسكري وكثير
نادين من ا

به راجعوا موقفهم
لم تـكن رؤيـتـنـا مــتـسـاهـلـة ابـدا
ا كـنـا نرفض الـتـصعـيد وال وا
يــوجــد مــوقف واحــد يــدل عــلى

التردد في تاييد الثورة.
{ مـــــــقــــــدمـــــــة احلـــــــوار  : بـــــــعض
تــصـريــحـات احلـزب ازاء الــتـطـورات
االخــيــرة كــانت صـادمــة خــصــوصـا
ـــاذا هــذا عـــلى مـــواقع الــتـــواصل.. 

التصعيد ?
ــــــهــــــدي : خــــــصــــــومــــــنـــــا - ا
الــــســـيـــاســـيـــون نـــوعـــان االول
يــســاري يــعــتــقــد انــنــا عــنــدنــا
ـؤصـلة نـتـحـدث عن الـتقـدمـيـة ا
نــسـلــبه مالبــسه ولـذلـك يـحـاول

واقفنا.. الطعن 
النوع الثـاني اليم االسالموي
الـذي يــريـد ان تــنـقــرض الـقـوى

حسب تعبيرهم .. ”الطائفية“
لذلـك عنـد حديـثـنا عن الـتـقدمـية
ــؤصــلـة يــشــعـرون بــاخلــطـر.. ا
رفـضـنـا عـلى طـول اخلط الـنـظم
الــدكـــتـــاتـــوريـــة الــثـالثــة الـــتي
صنفتـنا جميعـا باننا العدو رقم
واحـد .. احلمالت ضـدنـا تنـطلق
ــكن من مــصــالـح حــزبــيــة وال 
الحــد ان يــثــبت انــنــا ســجــلــنــا
تـــــراخـــــيـــــا في دعـم الـــــثــــورة..
اجـــتـــمـــعـــنـــا مع شـــخـــصـــيــات
مـعــارضـة ونـاقـشـنـا انـذاك قـرار
فض االعـتــصــام بـالــقــوة.. وانـا
اكــــــدت انــــــذاك انــــــضــــــمــــــامي
لالعـتـصـام.. اجلـهـات الـرسـمـيـة
رفـــضت وحــاولت مــنــعي ولــوح
ـعتصم البعض بـقتلي وقتل ا
.. ولدى اصـراري  تغيـير قرار

فض االعتصام بالقوة
{ مـقدمـة احلوار  : حـزب االمة احد
ــكــونــات الــهــامــة في قــوى احلــريـة ا
والـتـغــيـيـر لـكن دوره كـان خـافـتـا ولم

يكن بحجم تاريخه .. ما السبب ?
ـهـدي : خـافـتـا !!? .. يـقـولـها - ا
ــــبــــادرات ــــراقـب ولــــكن كـل ا ا
احلقـيـقيـة التي قـام بـها احلـرية
والــتــغــيــيـــر بــخالف مــواثــسق
ميـدان االعـتصـام كانت مـنـطلـقة
مـن دار حـــــــــــــــــزب االمـــــــــــــــــة ..
االجـتـمــاعـات واالجـراءات كـلـهـا
تــمت بــرعــايــة حــزب االمــة عــدا
مــواقف داخل االعـــتــصــام فــهي
االخـرى انطـلقت من مـقر احلزب

في ام درمان..
{ مـقدمـة احلوار : هل انـتم راضون

عن االتفاق الدستوري ?
ـــهـــدي : عــنـــدمــا تـــدخل في - ا
ـــكـن ان حتـــصـــد تــــفـــاوض ال 
ـــــا تــــريـــــد وواهم من100%  
يـعـتـقــد ذلك.. بـتـقــديـري لم يـكن

ا كان. باالمكان افضل 
من يـفكـر ان اجملـلس الـعـسـكري
ــــكن اســـقـــاطـه فـــهـــو واهم ..
اجملــلس كــان له دور مـهـم فـيــمـا
حـدث وسـيــكـون له مـشـاركـة في
الفترة االنتقالية اما استخالص
حقوق الشعب %100 فيتم عبر
االنتخابـات العامة احلرة وليس
في فترة انـتقالية مـتفق عليها ..
االنـــتـــخـــابـــات هـي االحـــتـــكـــام

للشعب ورغبته
{ مـقـدمة احلـوار  : في فتـرة سابـقة
صـرحـتم بانـكم ال تـعـترفـون بـالوثـيـقة
الـدستوريـة التي قدمـتها قـوى احلرية
والـتـغـيـيـر لـلـمـجـلس الـعـسـكـري
واعـــتـــبـــرتــوهـــا اخـــتـــطـــافــا

للثورة..
ــهـدي : نـعم تـلك - ا
ــــــذكــــــرة كــــــانت ا
مــــعـــيــــبــــة في كل
جـــوانـــبـــهـــا وهم
اعـــــــــتـــــــــرفـــــــــوا
بـعيـوبهـا وقالوا
انــــــهـــــــا كــــــانت
مـتـعـجـلـة ولـذلك
كـــل مـــــــــــــــــــــــا
قـــــــــــمـــنـــا به
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مع األسف ونحن نرى بـعض العقد النفسية القبيـحة وقد أستحكمت اليوم في نفوس
البعض من أبـناء اجملتمع الـعراقي حتى باتت عـامل تفرقة وتـباعد وتبـاغض ب أبناء
اجملتمع الـعراقي األصيل الطـيب اخمللص الذي ماكـان يعرف هذه األمـور السيئة من
قـبل ..!! ومن أشـد العـقـد الـتي أنـتـشرت في الـصـحـافـة واإلعالم ووسـائل الـتواصل
عـاد عنـد البعض ..وهي اإلجـتماعـي هي عقدة الـتشـهير الـتاي باتـت وكأنهـا الزاد وا
عـمـلـيـة نفـسـيـة يـحّـول الـشـخص من خاللـهـا صـفـاته و مـشـاعـره ورغبـاته ونـزواته و
أفكاره الـتي ال يرغبها ويخجل من الوعي بكونها جزءاً من ذاته يحولها إلى غيره من
النـاس ويرمـيهـا عـليـهم .....فهـو يتـهرب الشـعوريـاً مـنهـا بطـردها عن نـفسه أوالً  ثم
إلـصاقهـا بالغيـر أو إتهامه بـها ثانيـاً كنوع من تبـرئة الذات أو الـدفاع السلـبي عنها
إنـهــا عــبــارة عن عـمــلــيــة تـخّــلص مـن كل مـا هــو سيء فـي الـذات بــإتــهــام اآلخـرين
به(وإسـقـاطه علـيـهم) ... فـهي عمـلـية أو حـيـلة نـفـسيـة دفـاعيـة مـزدوجة .. وتـتـخذ في
كبوتة ستكرهـة ا اخلارج مظهـرين: أولهما : أن ننـسب عيوبنـا ونقائصنـا ورغباتنـا ا
إلى غــيــرنـا مـن الـنــاس واألشــيـاء أو األقــدار أو احلظ وســوء الــطـالـع وذلك تـنــزيــهـاً
ـا نشعـر به من قلق أو خـجل أو نقص أو ذنب  كل ذلك بطـريقة ألنفسـنا وتخـففاً 
ـتـعـصـب أو احلـاقـد احلـاسد أو ال شـعـوريـة .. فـالـكـاذب أو اجلـاحـد أو األنـاني أو ا
اجلـاهـل الـذي ال يـفـطن إلى وجـود هـذه اخلـصـال في نـفـسه فـإنه يـسـارع أن يـنـسب
الـكـذب واجلـحــود واألنـانـيـة والــتـعـصب واجلــهل إلى غـيـره ... ومن هــذا الـبـاب فـأن
ـطبـوعـة عـلى الـكذب !! الـكـذاب ال يُـصدّق مـا يـقـوله الـنـاس  ألنه يرى فـيـهم نـفـسه ا
وثـانـيهـمـا : وعـندمـا يـرى ذلك الـشخص عـيـوبه في الـنـاس يبـدأ بـوعظـهم ويـشـتّد في
محاسبـتهم على عيوب هو يتسّم بها وال يـدري  فيكون الوعظ في هذه احلالة مظهراً
لإلسقاط ..ومن هنـا نرى أن أحكامنا على الغـير كثيراً ما تكون أحـكاماً على أنفسنا
نحن  فهي إعـترافات أكـثر من أن تكون إتـهامات  ولـكن أكثر النـاس ال يشعرون..!
من ذلك نــرى أن اإلسـقــاط يــؤدي غـرضــاً مـزدوجــاً  فـفــيه نــتـخــفف من مــشـاعــرنـا
ودوافعنـا البغيضـة وفيه نكون في حّلٍ من نـقد اآلخرين ولومـهم وتوجيه األذى إليهم
قبل أن يوجهـوه إلينا...واإلسقاط يختـلف عن التبريرالشخصي لـلتصرفات الفردية 
ألن التـبـرير يـدخل في بـاب الدفـاع واإلعـتذار بـيـنمـا اإلسـقاط إتـهـام وقذف وإعـتداء

عــلى خـصــوصـيـات اآلخــرين ورمـيــهم بـأشــيـاء غـيــرمـوجــودة فـيـهم
والـعـمل عـلى إسـقـاطـهـا عـلـيـهم  ولـكـنـهـا أكـيـد موجـودة في
شخصـية من قام بعملية األسقاط والتشهير ...!! علينا في
هـذه الـظــروف الـعـصـيـبــة أن نـرجع إلى ديـنـنــا ومـكـارمـنـا
وتربـيـتنـا العـربـية األصـيلـة ونـنبـذ كل شيء يسـبب فـرقتـنا
ويـعمق جـراحنـا ونلـتفـت لواقـعنـا لنـصلـحه ونتـداركه حتى

ضي قدماً حالنا حال بقية شعوب الدنيا !..

بـدأ ودراسة فن اإلعالن وتسـويقه أو ترويـجه وتوزيعه جمـيع دول العالم تـهتم 
بـطـرق حـضاريـة ومـحـبـبة لألخـرين وفي هـذا اجلـانب تـخـصص كـفاءآت عـلـمـية
ضـمار احلـيوي الـذي نحـتاجه فـعالً في حيـاتنـا اليـومية. وعـملـية تـتفـ بهـذا ا
اآلن نــحن الـيـوم نـعـاني بـشـكل كـبـيـر فــقـدان جـهـة مـهـمـة جـداً لـنـشـر وتـسـويق

نتاجاتنا الصحفية والفنية واألدبية ولو إلى (احملافظات)!! 
ان فـكيف إذا أردنـا أن نسـوق أونصـدر نتـاجاتـنا إلى خارج وهذا أضـعف اإل
الـعـراق??!! لــقـد كـانت (الــدار الـوطـنــيـة لـلــنـشـر والـتــوزيع واإلعالن) هي إحـدى
ـؤسـسـات الـرسـمـيـة الـفـاعـلـة في وزارة الـثـقـافـة واإلعالم الـتي كـان تـقع عـلى ا
عاتـقها مهمة نـشر وتوزيع إصداراتنـا من الصحف اليومـية واجملالت اإلسبوعية
والفصلية فضالً عن ما تصدره الوزارة من كتب ثقافية وفنية ومطبوعات أخرى
شـامـلة إلى جـمـيع محـافظـات الـعراق خـارجه فضـالً عن مسـؤوليـتـها عن إقـامة
تواصـلة في جميع أنحـاء العالم!! علمـاً أن الدار كانت مسؤولة معـارض الكتب ا
عن تـوزيع كل مـا يــصـدر من الـوزارات واجلـهـات الـثـقـافـيـة األخـرى الـتى تـعـنى
ـطـبـوع الـعـراقي يـفرض ـطـبـوعـات وليـس من وزارة الـثقـافـة فـقط. لـذا كـان ا بـا
ـشـرق لنـهـضة ـعارض الـدولـية وله صـداه اجلـمـيل والوجه ا هـيـبته فـي جمـيع ا

الـعـراق.. مـثـلمـا كـان لـلـمـبـدع العـراقي يـأخـذ شـهـرته ومـكـانته
. إذن هـي دعـوة مـخــلـصـة ومــلـحـة الالئـقــة فـيـهــا أيـضـاً
لوزارة الـثـقافـة والسـيـاحة واألثـار اآلن إلعادة وتـأهيل
تـخـصـصة ـهـنـيـة ا الكات ا هـذه الـدار وتـهيـئـة لـهـا ا
إلنطـالق مطبوعـنا العراقي من بـغداد.. إلى العالم.. من
ـية.. أجل إصـدار مـحـليـتـنـا الثـقـافـية والـفـنـية إلى الـعـا

وسننجح باذن الله.
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