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بقلم /أمٌن محمد إبراهٌم.
سٌرة أخً و أستاذي و صدٌقً الراحل محمد صالح إبراهٌم العطرة صفحات ناصعة البٌاض ومشرفة
ومطرزة بالفخر واإلجالل االتعتزاز .و نعرض الٌوم صفحة واحدة منها تدل كغٌرها تعلى صالبته الثورٌة و
أنه لم ٌتوان طٌلة حٌاته العامرة بالنضال الوطنً الثوري فً اقتحام وتعر الدروب من أجل مبادئه التً آمن
بها بالغاً ما بلغت تضحٌاته من الجسامة .ففً العام األخٌر فً دراسته الثانوٌة فصل من مدرسة وادي سٌدنا
لنشاطه السٌاسً ،فجلس لالمتحان وهو مفصول واجتاز امتحان الشهادة السودانٌة بنجاح باهر ٌؤهله للقبول
فً كلٌات الجامعة ولكنه آثر االلتحاق بوظٌفة للتصدي لمسئولٌة إتعالة أسرته المكونة وقتها من المرحومة
والدته و أشقائه األصغر منه وشقٌقاته وذلك بعد وفاة والده تعلٌه رحمة هللا وغفر له فً نفس تعام جلوسه
المتحان الشهادة أو قبله بعام .فعمل الرحل محمد صالح فً هٌئة السكك الحدٌدٌة ،بمدٌنتً تعطبرة وحلفا
القدٌمة .وفً األخٌرة تم القبض تعلٌه بعد تنفٌذه كتابة شعارات حائط ضد المستعمر األجنبً .وقدم للمحاكمة
فأدانته المحكمة وحكمت تعلٌه بالسجن .و تضمن الحكم الصادر ضده فصله من تعمله الحكومً و حرمانه
من االلتحاق بأٌة وظٌفة حكومٌة فٌما بعد .فاضطر بعد قضاء مدة السجن للعمل فً وظٌفة محاسب بشركة
براٌس ووتر هاوس (محاسبون قانونٌون ـ قطاع خاص) .و لما كان هو موظف الشركة المسئول تعن متابعة
حسابات شركة النور (الهٌئة المركزٌة للكهرباء والمٌاه الحقاً) ،فقد تقدَ م طلبا لتعٌٌنه بشركة النور فً تعهد
سودنة الوظائف الذي تلى اتعالن االستقالل .و قبل طلبه مبدئٌا ً ولكنه حٌن ذهب للتعٌٌن وجد تحفظا ً تعلى
تعٌٌنه من الوزٌر المسئول ومدٌر البولٌس السٌاسً فسألهما بكل أدب تعن سبب تحفظهما؟؟! فقاال له :ال
ٌمكن قب وله فً الوظٌفة ألنه ممنوع من االلتحاق بالوظائف الحكومٌة ،بموجب حكم قضائً .فقال لهما أن
الحكم القضائً الصادر ضده لٌس فً قضٌة رشوة أو سرقة أو فساد بل فً قضٌة مكافحة المستعمر
األجنبً ،فإذا كان هناك من ال ٌزال ٌحتفً بأحكام المستعمر ضد الوطنٌٌن وبقوانٌنه التً قمع بها من
ناضلوا ضده ،فما معنى االستقالل الذي تحقق لٌفتح الطرٌق أمامكم أنتم كوطنٌٌن للحلول محل المستعمرٌن
األجانب فً الوظائف؟؟!!
فبهتا!! .وهكذا أفحم الشاب الصغٌر السن الوزٌر ومدٌر الشرطة السٌاسٌة برده الشجاع والحاسم فسحبا
اتعتراضهما و سمحا للراحل األستاذ محمد صالح إبراهٌم بالعمل .هكذا استه َل الرحل محمد صالح تصدٌه
لمهام و واجبات للوظٌفة العامة بعد االستقالل بإتعطاء سٌاسٌٌن مخضرمٌن وٌكبرونه بعقود درسا بلٌغا فً
الوطنٌة.
وفً موقف مماثل لموقف الوزٌر ومدٌر الشرطة السٌاسٌة من حق الراحل المقٌم محمد صالح فً تولً
الوظٌفة العامة ذكر ٌاسر تعرمان أن رئٌس المجلس العسكري االنتقالً ونائبه قد حرصا تعلى االتصال به
لتبلٌغه بأمر مغادرة البالد امتثا ً
ال لحكم أصدره النظام ضده بسبب معارضته له وحرصاً منهما تعلى
االنصٌاع لتنفٌذ قرارات البشٌر الساقط.

وفً هذا المعنى قال األستاذ ٌاسر تعرمان األمٌن العام للحركة الشعبٌة قطاع الشمال أن رئٌس المجلس
العسكري االنتقالً قد اتصل به مرة واحدة و أن نائبه قد اتصل به أكثر ست مرات منذ وصوله السودان
قبل ٌومٌن و طلبا منه الخروج من السودان.
و بالطبع لٌس من أغراض هذا المقال الدفاع تعن األستاذ ٌاسر تعرمان ألسباب كثٌرة من ضمنها أن معرفتً
به لٌست شخصٌ ًة بل كمعرفة غٌري و تنحصر فً مجال تعمله ونشاطه العام ،و حٌث له حزبه ومؤسساته
التً تدافع تعنه وتعن آرائه فً حال احتٌاجه لمن ٌدافع تعنه فإنه ال حاجة له لدفاتعً تعنه وتعالوة تعلى زمالئه
المدافعٌن تعنه إن احتاج لهم فإن ه فً تقدٌري أفضل من ٌنافح وٌدافع تعن نفسه ورأٌه إن سلما ً أو حربا ً و
أتعتقد أنه ممن ٌحق لهم االستشهاد بقول المتنبئ:
الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً و السٌف والرمح والقرطاس و القلم.
وإذا صح ما ذكره األستاذ ٌاسر تعرمان وهو المرجح تعندي فإن ما طلبه رئٌس المجلس العسكري ونائبه منه
هو محض صدى ألصوات أخرى ،هً أصوات فلول نظام البشٌر الساقط وحلفائه فً أحزاب المؤتمر
الشعبً و االصالح اآلن و الجبهة الوطنٌة للتغٌٌر و التكفٌرٌٌن الداتعشٌٌن كأمثال تعبد الحً و محمد تعبد
الكرٌم و محمد تعلً الجزولً والدباب محمد الناجً .وأضاف تعرمان أنه رفض كل رسائل و أوامر رئٌس
المجلس ونائبه ألن ال أحد ٌستطٌع طرده من بلده .وقال أتٌنا و ال نحمل مسدسا ً وسالحنا الوحٌد مالٌٌن
السودانٌٌن والسودانٌات الباحثٌن تعن وطن جدٌد .و لم ٌكن مجٌئنا ممكنا ً دون ثورة الشعب فهو من أتعطانا
اإلذن .وأشار إلً أن الحدٌث تعن حكم اإلتعدام الذي أصدره البشٌر فً مواجهته ومالك تعقار غٌابٌا ً بسبب
الحرب فً جنوب النٌل األزرق حكم سٌاسً بامتٌاز (أي صادر من سلطة سٌاسٌة ولٌست قضائٌة) .و
أضاف ذهب من أصدر الحكم فلماذا ٌتمسك به المجلس العسكري؟؟! هل ال تزال اإلنقاذ قائمة؟؟! ولماذا لم
ٌسلم البشٌر للمح كمة الجنائٌة الدولٌة؟؟!! إذا كان رد المجلس العسكري هو أن ذلك لن ٌتم إال من حكومة
دٌمقراطٌة منتخبة فلماذا ال ٌطبق ذلك تعلى األحكام الصادرة ضدنا فً قٌادة الحركة الشعبٌة من النظام ؟؟!
انتهى المقتطف من أقوال األستاذ ٌاسر تعرمان.
ملفات قضاٌا الفساد األخالقً واالداري والمالً للبشٌر نفسه وإخوانه وأفراد أسرته ومسئولً نظامه
وقٌادات حزبه وحلفائه الجاهزة والتً قٌد البحث والتحري والتحقٌق والتوثٌق تقدَر بالمئات ولن نتعرض لها
تفصٌ ً
ال فقط سنذكر جرائم القتل التً ارتكبها البشٌر و صالح قوش ومحمد تعطا المولى ومعهم ملٌشٌات
كل من بٌوت األشباح و دارفور وجبال النوبة وجنوب النٌل األزرق و بورتسودان
حزبهم وكتائب ظله فً ٍ
و العٌلفون وكجبار والمناصٌر  ...إلخ وفً الجامعات و انتفاضة سبتمبر 3102م وثورة دٌسمبر 3102م.
ومع ذلك فإن المجلس العسكري ٌقاوم بكل السبل تقدٌم البشٌر أمام القضاء لمحاكمته تعلى القتل أما القضاء
الوطنً أو العدالة الدولٌة (تصرٌحات زٌن العابدٌن و جالل الشٌخ) ولكنه ٌحرص حرصا ً مفضوحا ً تعلى
تنفٌذ مشٌئة البشٌر ونظامه الساقط ومنها أحكام االتعدام الصادرة ضد قٌادات الحركة الشعبٌة كما قال محقاً
األستاذٌ /اسر تعرمان؟!!

