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فهذا رد عام عىل االنتقادات بواسطة عدد قليل من القراء ملقايل
"الذباب اإللكرتوين وحمدوك" ،وهي االنتقادات التي انحرصت
يف الجزء الصغري ،من بني ثالثني صفحة ،والذي كنت خصصته
يف صفحة أو صفحتني لنقد الحزب الشيوعي.
هذا السعي ،يا جامعة ،إىل تربئة الحزب الشيوعي ،غري مجدي.
والصحيح هو أن تعرتفوا بالحقيقة ،أن قيادة الحزب أخطأت يف
التقدير ،يف مجال األخالق ،حني شاركت يف تضليل الشباب
والجامهري عامة ،بحجب املعلومات الجوهرية عنهم.
١

ويتعني أن يكون اعرتافكم بهذه اللُ َغة ،ال باللَّفَّة.
نعم ،إن دوافع الحزب الشيوعي للتضليل ليست هي دوافع
األحزاب األخرى ،تلك التي اعتمدت التضليل والكذب والخداع
منهجية قارة لها قصد وأد ثورة الشعب ،بينام الحزب موقفه
كان دامئا مع الشعب ،لكن "مع الشعب" بفهم موغل يف
السطحية والسذاجة والغباء السيايس ،الغباء مبعني عدم
القدرة عىل التفكري ،وال يغري منه عم ُر القيادات وال تجربتها
املمتدة ،أو نضالها ،أو ماركسيتها.
نعم ،للحزب أسبابه يف ترصفاته إزاء املعلومات التي كانت
بحوزته ،لكن أسبابه ليست أسبابا معيارية عليا لنقبل بها هكذا
دون نقدها ،بل نرفضها من أساسها ،من منطلق األخالق ولزوم
الصدقية القطعية يف كل يشء ،دون استثناء ،ال تهمنا أسباب
الحزب التي يوردها للتربير.
ذلك ،ألنا ،وأتحدث عن نفيس ،نعتمد مرجعية أخالقية أعىل
من مرجعية الحزب ،فمرجعيته التقليدية ،هذا الحزب ،فيام
يظهر من تعليقاتكم ،هي أن "القائد" يعرف كل ما هو يف
مصلحة الشعب الجاهل بأمور السياسة ،ومن ثم يجوز لهذا
القائد الشيوعي إخفاء املعلومات عن هذا الشعب ذي
الجهالة" ،ريثام يتأكد القائد من املعلومات" ،وهو معنى
كالمكم.
وهذه قيادة الحزب الشيوعي ،املتقدمة يف السن )وأنا ذايت
تجاوزت السبعني( ،والتي رغم نضالها الشعبي ،العضوي بني
الجامهري ،كذلك مل تدرس التغريات يف السودان ،أو يف العامل من
حولنا ،التغريات التي يحملها الشباب ،أنه يف عامل اليوم،
٢

وسودان اليوم ،يجب عىل السيايس ،يف جميع األحوال ،أن
يُفصح عن كل املعلومات بحوزته ،حتى لو كانت البيانات
ناقصة أو غري مؤكدة.
وكذا يتعني أن يكون اإلفصاح اليف ،يف لحظته ،متط ِّورا ُم َح َّدثا
لحظة بلحظة ،و ُمع َّززا مبزيد معلومات ،ومن املعلومات ما قد
ال تكون عند هذا السيايس ذاته ،لكنها عند آخرين ،يف عامل
الويب واالتصاالت اإللكرتونية ،آخرين منفعلني مع صدقية
السيايس وشفافيته ،فيمكنهم ،من جانبهم ،املشاركة يف تغزير
ماهية القضية املطروحة ،مبعلومات إضافية يعرفونها ،لتكتمل
الحقيقة الواحدة ،وكام قلت :إن الحقيق َة دامئا واحد ٌة ،لكن
تتعدد املداخل إليها وتختلف .وعلينا أن منسك بهذه االختالفية
يف مقاربة الحقيقة ،وأن نخضعها للفهم والتفسري.
هذا يف عرص تكنولوجيا املعلومات ،والواضح أن قيادة الحزب،
يف تقليديتها من حيث هي ماضوية ،ال تستوعب هذا األمر.
فبسبب العمر ،ومحدودية الجسد يف عالقته بالعمر املتقدم،
وكذا بسبب محدودية فاعلية الدماغ ذاته ،يصبح الدماغ
تدريجيا أضعف وأضعف يف مجاالت فيكرية حاسمة ،وإن كان
يكتسب قدرات يف الفهم والتفسري والتأويل ال تجدها عند
كثريين من الشباب.
فهذه قيادات الحزب الشيوعي ،املتقدمة يف السن ،تظل غري
قادرة عىل التعامل مع سودان اليوم ،أو حتى فهم هذا سودان
اليوم ،فيام يتعلق هنا بالشفافية ،ودميقراطية التمثيل،
وأخالقية املامرسة السياسية ،كاستحقاقات لزومية.
٣

وهو البعد الذي يستحرض مسألة التَّعلُّم ،فخطاب الحزب
يتضاءل يف مجال املعرفة والعلوم والحكمة كالفلسفة ،إزاء ما
متاح الوصول إليها عند عضوية الحزب
البد هي مظا ُّن ٍ
تعلم ٌ
املنترشة يف السودان ،ويف املهجر ،ولدى أصدقاء الحزب ،هؤالء
املقصيني أصال من أي دور لإلسهام يف تعلُّم الحزب ،أو يف إنشاء
خطابه ،فقط ألنه ليسوا حملة بطاقة املواطنة يف الحزب!
ٌ
وخمول محمول يف فكرة
مام هو سوء تقدير ،وضعف فهم،
"الحزب" كقبيلة ذات حاكورة فكرية.
فال أرى مكانا لهذه القيادات يف ريادة حزب تقدمي مستقبيل،
حزب وجد نفسه باملعاناة يف مالقاة فرصة تاريخية ،وفَّرتها
الثورة التي شارك يف صنعها ،فرصة تاريخية الستعادة الحزب
املستحق يف القيادة الجامعية التقدمية ،ال القيادة يف
موق َعه
َّ
الحزب الفرص َة ،وتركها لكل سمسار
معية السامرسة ،ف َف َّوت
ُ
كذاب ،مثل الدقري وخالد سلك والصادق املهدي وبابكر فيصل
ومحمد ناجي األصم ،وغريهم من "أيقونات" التضليل.
ف َّوت الحزب فرصته التاريخية ،ألنه أصال بقيادته الحالية مل
يكن قادرا عىل فهم معنى ثورة الشباب ،من حيث إنها كانت،
بالدرجة األوىل ،ثورة ثقافية ،مفاهيمية ،أخالقية ،بقيادة املرأة،
إذا كنا فهمنا حقيقة معنى قيادة املرأة لهذه الثورة ،الثورة ضد
القديم بأكمله ،وضد اإلسالمية برشيعتها وفسادها وإجرامها،
يف ذات نَ َفس العبارة املُوحدة ،وضد الذكورية.
فالحزب الشيوعي ،قيادته الراهنة ذكوري ٌة يف الرتكيبة التناسلية،
مثلام هي ذكورية يف الدماغ ويف التفكري والفهم واملامرسة
السياسية.
٤

وهو حزب تنكر ملستقبلية ماضيه يف الخمسينات والستينات
يف مجال متثيل املرأة ،وها هو يأيت ،بعد ستني عاما ويزيد ،ليمنع
املرأة ،بقرار رسي غري مفصح عنه ،ألنه قرار محفور يف غياهب
الدماغ ،مينعها من التمثيل يف القيادة ،التمثيل املوضوعي،
الحقيقي ،الراديكايل ،ال التمثيل الرمزي االستهبايل بتاع
حمدوك.
اقرتحت البدأَ يف التفكري ،بواسطة الشباب ،التفكري يف
لهذا
ُ
تنحية القيادات الذكورية املتقدمة يف السن ،والتي تجاوزها
حارض السودان وفيه مستقبلُه ،مثلام تجاوزها العامل الذي
نعيش فيه ومعه ،ومل تعد هذي قيادات الحزب قادرة عىل
اللحاق مبا فاتها.
وميكن أن تكون التنحية بالثورة الداخلية عىل هذه القيادات،
إن مل تتنح القيادات طواعية ،من ذاتها.
خاصة وأنه قد ثبت اآلن ،برصف النظر عن أية تربيرات أو
تفسريات ،أن هذه القيادات ،الذكورية ،واملتقدمة يف السن،
شاركت يف تضليل الجامهري ،وال يكون التضليل إال بالقصد ،ال
تهمنا تفسريات أو تربيرات.
فقد كان التضليل بحجبها معلومات جوهرية ،معلومات لو
كانت القيادات أفصحت عنها ،يف وقتها ،كام هي ،حتى وهي
معلومات ناقصة ،أو غري مؤكدة ،لكانت تلك املعلومات املتاحة
غريت مسار الثورة السودانية ،وملنعت العسكر ،خونة الوطن
َّ
عمالء األجنبي قتلة الشباب املعتصمني ،من فرض أنفسهم يف
رئاسة الدولة بسلطات سيادية تنفيذية واسعة النطاق.
٥

دامئا بقوة الجنب العسكري ،وبتواطؤ سامرسة قحت ،والحزب
الشيوعي ذاته.
فقيادات الحزب الشيوعي ال يُغتفر لها أنها كذلك كانت
موجودة يف االجتامعات الرسمية مع املجلس العسكري
وقيادات قحت األخرى ،يف الغرفة ،لكنها وافقت ،بل اتفقت،
مع املضللني اآلخرين ،عىل التكتم عىل ما كان يدور داخل
الغرفة.
وهكذا كان سام ُحها أن تركت املجال مفتوحا للسامرسة،
وللعسكر ،لبث األكاذيب ،وتضليل الشباب والشعب .واكتفت
قيادة الحزب ،آنذاك ،بالتفرج.
عندئذ ،كان الصحيح ،واألدخل يف الشفافية واملبدئية
واألخالقية ،بل يف املاركسية بفهم لها عميق ،أن تنرش قيادات
كامل املحارض لالجتامعات الرسمية الرسية،
الحزب الشيوعي َ
دون اكرتاث الحتجاج السامرسة القحتيني ،أو غضبة من
العسكر الغاصبني للسلطة.
نعم كان عليها النرش ،عىل املأل ،يف األسافري ،ال يف جريدة الحزب
الورقية ،حتى لو كان ذلك أدى إىل حرمان الحزب الشيوعي من
حضور اجتامعات رسمية إضافية.
وهي قيادات الحزب كانت أصال مقصي ًة من االجتامعات
الرسية ،األخطر أهمية ،التي كانت تدور ليال بني التجمعيني
والقحتيني السامرسة ،مع العسكريني ،يف منازل العسكريني .مام
تحدث عنه الربهان ويارس العطا.

٦

لقد فشل الحزب الشيوعي يف كل ذلك فشال أخالقيا ذريعا،
ولن تتمكن القيادات الراهنة من مسح أثر هذا الفشل
األخالقي.
ولن تقدروا أنتم املدافعني بدون حجة ،مهام حاولتم ،عىل
تفسري هذا الفشل أو تأويله ،إال عىل سبيل نوع مغالطاتكم
الراهنة.

املحارض
فأين محارض االجتامعات الرسمية مع العسكر والقحتيني
والتجمعيني بحضور ممثيل الحزب الشيوعي ،املحارض فيام
يخص الشعب والجامهري والشباب ،أصحاب الحق يف معرفة
كل يشء ،كل يشء ،دون استثناء ،أين هي؟
وقد كانت الجامهري الشبابية تطالب ،وتلح يف الطلب ،ملعرفة
ما دار يف الغرف املغلَّقة ،فتكتمت قياد ُة الحزب الشيوعي،
وتركت الفرصة للمحتالني ،مثل الدقري واألصم ومدين عباس
مدين ،والذباب اإللكرتوين بقيادة الرباق ،لتثبيت الخداع،
وضامن أن الشعب يظل مضلال يقتات األوها َم يحسبها
الحقيقة.
أين أوراق ممثيل الحزب الشيوعي؟
أوراقهم بخط أيديهم ،وهم يسجلون وقائع االجتامعات التي
حرضها الحزب رسميا مع آخرين؟
٧

أين التسجيالت الصوتية لالجتامعات ،حتى التسجيالت الرسية
ولها مرشوعيتها عند التعامل مع املحتالني املضللني السامرسة؟
من تحدث؟ ماذا قال؟ من رد عليه؟ وكيف؟
أهي هذه املعلومات خاصتكم أنتم فقط ،قيادات وعضوية
الحزب ،يف اجتامعاتكم الرسية لحزبكم الشيوعي؟
وتتحدثون عن "الشعب" ،و"الجامهري"؟
الشعب والجامهري حشودا تُبعا أذال َء جهل ًة مخدوعني
تريدون
َ
مضلَّلني منساقني وراءكم ،بدون املعلومات املدسوسة يف
جيوبكم؟
تخادعوننا اآلن" ،وﷲ ،املعلومات التي قالها سكرتري الحزب
اآلن أصال كانت متاحة "!...
عىل من تلعبون؟
ملاذا مل يتم نرش محارض تلك االجتامعات يف لحظتها ،وحتى
يومنا هذا ،نرشها خاما دون تنقيح؟
هذا هو مستوى الشفافية األخالقية الذي أتحدث عنه.
...
الحزب
لقد كان الحزب الشيوعي ،يف سياق الثورة السودانية،
َ
املؤهل ليكون عيو َن الشعب ،وآذان الشعب ،داخل
َ
الوحيد
الغرف املغلَّقة ،حيث كانت تدور االجتامعات التي كان
التحتي لدى السامرسة هو توط ُني العسكر القتلة
موضوعها
ُّ
املجرمني عمالء العدو األجنبي خونة الوطن ،توطينهم يف رئاسة
الدولة بسلطات سيادية تنفيذية واسعة النطاق.
٨

وهو ما حدث فعال ،توطني العسكر ،كذلك مبباركة قيادات
الحزب الشيوعي ،ولنقل املبارك َة حتى صدور بيان الحزب يف
يوليو  ،٢٠١٩بعد فوات األوان.
وال أتحدث عن االجتامعات غري الرسمية ،تلك اجتامعات التآمر
والتفاكر ،يف بيوت العسكريني ،أو حدائق رجال األعامل.
وحتى هنا أيضا ،كان يتعني عىل استخبارات الحزب الشيوعي،
التي رصدت تلك االجتامعات الليلية الرسية ،أن تنرش أخبارها،
يف وقتها ،اليف.
تحسبون الثور َة لعب ًة؟
نعم ،لقد خيب الحزب الشيوعي آمال املنتظري َنه ،وسجل فشال
أخالقيا سيظل محفورا يف الذاكرة السودانية الجمعية.
وكذا هو الفشل األخالقي متمد ٌد يف هذه التعليقات منكم،
ومنها أين ،بنقدي للحزب ،أصبحت يف مقامية "املعادي
للحزب"!
وهي املقامي ُة ِسيخ ُة عضو الحزب املندس يف القروب واملكلف
من الحزب بالتصدي لحرية التعبري ،يستحرضها هذا العضو
املؤدلج دون تفكري.
مل يفهم الحزب ،وأنتم مل تفهموا ،حتى اآلن ،جوهر املوضوع.
فأنتم تحاجون بدون حجة ،وخارج السياق السوداين ،اعتمدتم
التعمية الذاتية ،قصد الفرار من مالقاة معنى الغضب الشبايب
املتصاعد ضد السياسيني املضللني ،وضد "الكذب السيايس"،
جملة وتفصيال ،يف أي شكل يأيت هذا الكذب ،تضليال أكان ،أو
٩

خداعا ،أو حجبا للمعلومات ،أو تزويرا ،أو هراء ،أو مغالطة
سخيفة ،أو تغطية عىل الكذب ذاته.
وهو كله مفروش أمامكم يف حركة الشباب العاملية ،ترونه يف
لبنان والعراق ويف الجزائر ،ويف دول أخرى ،حيث يرفض
الشباب كامل ركام املايض السقيم ،بأكاذيبه واستعالئه
وخرافاته واتفاقاته الرسية وراء ظهر الشعب.
لكن ،الفرصة تظل أمامكم ،شباب الحزب ،وهي فرصة للتفكر،
وتبدأ بالتخيل عن هذي دوغامئية الدفاع عن الحزب ،وهي
الطريقة القدمية.
فعليكم اآلن العودة إىل األشياء كام هي ،يف ذاتها ،تتحدث عن
ذاتها ،أي العودة إىل الوقائع ،يف هذي ظاهرة التضليل
السيايس ،املزروعة يف ثقافة الحزب الشيوعي ،وال عذر أنها
الثقافة القارة يف جميع األحزاب السودانية األخرى.
األقرب ،باملقارنة مع
اعتقدت دامئا أن الشيوعيني هم
وحقيق ًة،
ُ
ُ
األقرب إىل اإلمساك
عضوية األحزاب األخرى التي ال يرجى منها،
ُ
باإلمكانية املشدودة إىل األخالقية واألصالة واملستقبلية،
واعتام ِدها ،وهي إمكانية الصدقية الصافية ،الكاملة ،غري
املشوشة باالعتبارات السياسية الوقتية ،أو التقديرات
الرباغامتية الزائفة.
ذلك ألن "قيادة الحزب" ،عىل مستوى التجريد ،كقيادة كل
حزب يستحق أن يُك َّيف حزبا مستقبليا ،مل تعد تُفهم عىل أنها
قيادة هرمية ،فالقيادة بل هي ألعضاء الحزب ،كل فرد يف
فرديته ،بني جامعة ،دون معقب عىل أي فرد عضو يف الحزب،
١٠

فيام يعتمده العضو الفرد من رأي ،أو ما ينرشه دون استشارة
الحزب .دامئا بتعبئة تكنولوجيا االتصاالت.
وهذا هو معنى "األصالة" ،املعناها "الحق" والصدقية ،والتي ال
تكون إال فردية ،وفيها قوة الحزب ،قوته ذات القابلية إىل
التمدد عرب حدود املواطنة الحزبية ،إىل ما بعد العضوية ،إىل
أصدقاء الحزب ،وإىل الشباب غري املتحزبني الرافضني األحزاب
القدمية ،مبا فيها قديم الحزب الشيوعي ذاته.
جس َدنة كإمكانية
وبهذا متدد قوة الحزب ،القوة املادية امل ُ ْ
مستقبلية ملَّا تتحقق ،وهي القوة املحمولة يف األصالة،
وجوهرها "الحق" ،والحقوق ،واالستحقاقات ،والحقيقة ،فقط
بهذا التمدد ،كاندياح فكري أخالقي ،ميكن للحزب الشيوعي،
بشأن هذه اإلمكانية املستقبلية غري املتحققة بعد ،أن يغري
فلسفته وكامل منهجه.
ذلك قصد أن يذوب الحزب ذاته يف حشود الشباب ،وهي
حشود الجامهري ،بحيث ال يعود للحزب ذاته من سبب موجب
أن يكون حزبا ،بعد اكتامل رسالته املذ َّوبة يف االستنارة والوعي
الجامهريي.
تبدو أحالما ،لكنها تصورات أرضيات أساس مركوزة يف األشياء
بني أيدينا ،من قراءة تعطش السودانيني ،خاصة الشباب،
لقيادات جديدة ،بفهم مستحدث ملعنى القيادة ،مبا هي قيادة
أخالقية ،تعتمد الشفافية املطلقة ،وحرية التعبري لكل فرد يف
فرديته ،بالطريقة التي يريد الفرد بها أن يعرب عن كينونته.
قيادات ال تداهن الباطل ،أو الفساد املؤسيس ،أو اإلسالمية،
بحجة الرباغامتية أو تصنع املعقولية ،وإنُّو ياهو دا السودان!
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العبارة الكاذبة يف خطاب عدميي الخيال ،غري القادرين عىل
تخيل السودان إال يف إطار ِعرفتهم املاضوية.
تريد حشو ُد الشباب قيادات ال تخاف من مواجهة الرشيعة،
مواجهتها كذلك بقراءة املايض املدعي أنه املستقبل ،قراءته
باستحضاره وتبيني حقيقيته التي ظلت خبيئة تحت ركام
أكاذيب املؤرخني وأوهام املثقفني السودانيني.
تريد حشود الشباب قيادات تبادر إىل مالقاة هذه الرشيعة،
شعب السودان
مالقاتها بسالح تاريخيتها ،كالرشيعة املعذِّبة
َ
عرب التاريخ ،منذ العدوان االستيطاين عىل املواطنني النوبة فيام
هو اليوم شامل السودان.
وأتحدث عن العدوان بواسطة املليشيات اإلسالمية بقيادة عبد
ﷲ بن سعد ابن أيب الرسح ،بعد فرتة وجيزة من نشأة دولة
محمد باملدينة .وهو العدوان بتلك محموالته يف االسرتقاق،
ونهب املوارد املحلية ،والقهر األجنبي ،ودفع الجزية.
وال أستحرضه إال ألن حلقاته املعذِّبة شعب السودان متددت
لتتمخض عن كامل الكيان يف كليته ،يف الدولة اإلسالمية
اإلجرامية الفاسدة ،بقيادة الحركة اإلسالمية السودانية ،التي
وإن ألحق بها الشباب الهزمية املاحقة إال أنها تظل متمكنة.
ومن ثم أهمية العودة إىل األشياء يف جوهرها وأصولها األولية،
مام هو محل املقاومة ،بالعلم واملعرفة والحكمة ،لتبني أن
الرشيعة ال مكان لها يف الدولة السودانية الحديثة.
والجوامع تلك هي مفتوحة ملن يريد الرشيعة ،ومن يريدها
فليطبقها بذاته يف ذاته يف شخصه ،يف حدود جسده ،دون أن
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يطال ذلك زوجه أو أطفاله املحميني بدستور فيه الحقوق
واالستحقاقات مضمونة اإلنفاذ.
والثابت هو أن الحزب الشيوعي ،يف وضعيته الراهنة ،بقيادته
األمرها معروف ،غري مؤهل الكتناه التاريخ أو املستقبل.
...
وأراكم يا مدافعني عن قيادات الحزب الشيوعي الراهنة
اعتمدتم أنفسكم أَل َفوات مدرسة متوسطةَ ،دقة قدمية ،تركتم
جوهر املوضوع يف مقايل )الذباب اإللكرتوين وحمدوك(،
وتجاهلتم جميع القضايا التي أثرتها ،ومسكتم فيا أسميتموه
لغتي وأسلويب ،وكتبتم يف السبورة "عشاري ،عايص!".
بينام تظل لغتي صحيحة ،يف حقيقيتها وصدقيتها .وأنتم مل
تفهموا األلفاظ أو الكلامت يف مقايل عن "االحتيال" )مثل:
الكذب ،االستهبال ،الخداع ،التضليل ،الهراء ،التزوير ،الغش،
النفاق ،وغريها(.
مل تدركوا أنها أوعية مفاهيم فلسفية ،معبئة باملعاناة لفهم
الوقائع وتفسريها ،وهي ألفاظ وكلامت مركبة يف عبارات ذات
معان ،يف موضوعيتها كذلك هي تقييمية ،عىل أساس أخالقي،
وليست تعيريية عىل سبيل الشتائم كام زعمتم.
ولغتي ليست من قبيل خطابكم الفاتر ،خطاب الرتضيات
املنسوج بالخوف من الناس ومن الحرس القديم ،بل هي لغتي
تأيت متحدرة من صحيح الغضب الشخيص ،السيايس ،الذي تثريه
الذاكرة املجروحة ،مبذبحة الشباب املعتصمني ،الحدث الذي
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أعتمده املرجعية األساس ،لكتابتي ،ولكل كتابة تلتزم األصالة
واألخالقية والحق.
بل إن مذبحة الشباب املعتصمني هي اآلن منص ُة التفكري
والفهم والتفسري والتحليل والتأويل ،لكل تحليل وضعيايت،
ولكل موقف سيايس يف الشأن العام ،ولكل حدث.
وكذا هي مذبحة الشباب املعتصمني مرجعية تقييم كل َز ْول
سوداين ،يف كينونته ،املعرب عنها باللغة.
...
الشباب بحو ُر دما ٍء تسيل يف ميدان
فبيني وبني الذين ضللوا
َ
االعتصام ،أمام بوابات قيادة الجيش-عدو-الشعب-السوداين.
يوم االثنني  ٣يونيو .٢٠١٩
...
عشاري أحمد محمود خليل
النسخة املنقحة املعدلة ،سياتيل ٢٠١٩/١١/١٤
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