تداعيات سودانية واألمل باهلل والنصر للشعوب
فازع دراوشة /فلسطين
كنت لم أكمل الشهر األول لً فً الصف الثالث االبتدائً (تلك التسمٌة األجمل من الحالٌة،
وهً بالمناسبة ما تزال خالدة فً الوجدان وإن شاء هللا تعود) أواخر أٌلول من عام .1=;1
أحضر شقٌقً األكبر جرٌدة القدس حٌث كان معتادا على ذلك ،وكانت "القدس" ٌومها أكثر
عمقا وأكثر جرأة وأقل ورقا وأقل إعالنات منها الٌوم.
احتوى ذاك العدد أواخر ذاك األٌلول غٌر األسود (أٌلول األسود كان أٌلول ٌ 1=;1وم حصلت
الفتنة بٌن شعبٌن شقٌقٌن بسبب سوء تصرفات الطرفٌن وعدم ارتقائهما إلى أدنى مستوٌات
المسؤولٌة وحقن الدماء) على قصٌدة للشاعر المقدسً الرائع أحمد عبد أحمد عنوانها على ما
أذكر ،وإن لم تخنً ذاكرتً" ،تقرٌر إلى عبد الناصر فً الذكرى األولى لرحٌله".
وعبد الناصر هذا هو جمال عبد الناصر الذي قاد ما ٌسمٌها مرٌدوه وكثٌرون ثورة ٌ 32ولٌو
 1=93أو ما ٌسمٌه غٌر أشٌاعه وكثٌرون انقالبا ،وتبقى الكلمة الفصل للمؤرخٌن األكفٌاء
والمنصفٌن والمدققٌن .وكان ناصر رحمه هللا قد هلك ٌوم االثنٌن < 3أٌلول .1=;1
وجاء الشاعر أحمد عبد أحمد لٌدبج لناصر على شكل قصٌدة فً ذكراه السنوٌة األولى تقرٌرا
ٌسرد فٌه أحوال الوطن العربً شعرا ،فلم ٌترك بقعة من بقاع الوطن العربً إال ووصف ما
دار بها فً عام أو ما ٌدور بها فً تلك األٌام .وجاء الشاعر على ذكر السودان الذي كان ٌمور
بأحداث جسام تلت القضاء على انقالب هاشم العطا فً = 1تموز  1=;1بخٌانة قذافٌة .ومما
قاله:
"شمس الخرطوم تغٌب عن الشرفات
القتلى بالعشرات "
تذكرت هذٌن السطرٌن وأنا أستمع وأشاهد البث المتواصل للجزٌرة الغراء (والتً أغلق مكاتبها
العسكر الخائن فً السودان مؤخرا بأوامر ال شك سٌساوٌة تمهٌدا لما جرى صباح الٌوم،
االثنٌن ،من اعتداء على الشعب وفض العتصام قرب القٌادة العامة لما ٌسمى الجٌش السودانً
المدجن كسائر الجٌوش العربٌة.
حتى اللحظة ٌتم الحدٌث عن  3:قتٌال أو شهٌدا بنٌران جٌشهم "الوطنً" الذي فشل فً الحفاظ
على وحدة السودان ،فانسلخ ثلثه حفاظا على حاكم طاغٌة فاسد جاهل .كان واضحا لكل ذي
عٌنٌن مفتوحتٌن أن العسكر ,وال سٌما ذاك التافه حمٌدتً والقادم من مٌلٌشٌات الجنجوٌد الذي ال
ٌتقن العربٌة ،وال سٌما نطقهاٌ ,عدون لمجزرة على غرار ما قام به سٌسً مصر وعسكره
وقضاته وإعالمه.
زار حمٌدتً محمد بن سلمان وأخذ منه من الدعم ما أخذ ،وزار اإلمارات ملتقٌا مخربها وزار
عسكري آخر هو عبد الفتاح البرهان سٌسً مصر مؤدٌا له تحٌة عسكرٌة بكل مذلة وهوان.

وحضر الفرٌق البرهان قمتً مكة ونال من العظات والدعم ما جعله ٌسرع وعرصاته الهجوم
على الناس فً أواخر رمضان ،ومهدوا لذلك ،شأنهم شأن كل طاغٌة بإغالق قناة الجزٌرة كونها
القناة الكاشفة والمنحازة دوما للشعوب المقهورة ،وهً مرحلة ،كما بٌنت فً مقال سابق ،تعتبر
مرحلة متقدمة فً مراحل قمع أي ربٌع عربً زاه ٌقوم .ومهدوا لذلك بإطالق االشاعات أن
"مندسٌن" دخلوا بٌن الناس ،وأن هناك خطرا على المعتصمٌن ،وما الخطر إال من العسكر
ذاتهم
والٌوم قام العسكر الخائن بالهجوم على الناس وصار "الجرحى والقتلى والمضروبون شبابا
ورجاال وكهوال ونساء والمساء إلٌهم" بالعشرات تماما كما كانت الصورة أوائل خرٌف ،1=;1
أي قبل < 8سنة بالتمام والكمال.
ولكن شعب السودان شعب متدٌن وشعب قارئ وشعب واع وشعب وطنً بالفطرة ،وسوف
ٌتمكن ،إن شاء هللا ،من كنس هذه الطغمة العسكرٌة الفاسدة المنتنة والعمٌلة وغٌر الوطنٌة التً
تنفذ توجٌهات ابن سلمان وابن زاٌد وابن السٌس.
وقوى الحرٌة تعلن اآلن أنها ستقدم عرصات الطغمة العسكرٌة إلى محاكمات فً سودان حر
ونظٌف قادم ال محالة وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منقلب ٌنقلبون ،كنا نتمنى أن ٌرتقً العسكر
لمستوى الفرٌق سوار الذهب رحمه هللا ٌوم اجتث نظام نمٌري أوائل نٌسان  1=<9وحافظ على
البالد وسلم السلطة للمدنٌٌن بعد عام بالضبط دون زٌادة ٌوم واحد ,لكن العسكر الحالٌٌن
اختاروا نهج السٌسً بالتصدي إلرادة الشعب وإزهاق األرواح ،وإن شاء هللا تكون إرادة هللا فً
تطهٌر السودان منهم.
حمى هللا السودان ورد ثلثه المسلوخ ورحم هللا الشهداء وحفظ هللا الشعب السودانً الطٌب.

