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الرؤية »قد ال يستطيع الباحث أن يستوعب ظاهرة النزاع بني اإلسالميني يف السودان ما مل يكتشف 
  م.1989اليت على أساسها مت التخطيط لعملية االنقالب، وتنفيذها يف يوليو « االبتدائية

ا لقد بدا يل من خالل استماعي إلفادات عديدة من بعض أطراف النزاع، ومن اطالعي على بعض م
توفر من واثئق مكتوبة أن هناك تصورين خمتلفني ملا عرف مبشروع اإلنقاذ الوطين مل يتم التعبري عنهما 
بوضوح، ومل يدر حوهلما نقاش مستفيض يف السنوات األوىل من اإلنقاذ، ولكنهما تسببا بصورة مباشرة 

 يف األزمة.

إلسالمية، ورمبا شاركه فيه بعض املقربني إليه التصور األول: حيمله الدكتور الرتايب األمني العام للحركة ا
 ممن يثق فيهم، ميكن تلخيص هذا التصور يف النقاط التالية:

أن دور العناصر العسكرية اإلسالمية اليت نفذت االنقالب دور آدايت أو وظيفي حمدود، وأن  -
رّد األماانت إىل وجودهم على رأس السلطة اجلديدة ال يتجاوز دور "األمناء" الذين ينبغي عليهم 

أهلها، وأهل األمانة هم املكتب التنفيذي للحركة اإلسالمية 
 ممثلة يف أمينها العام وانئبه.

دنية اليت وضعت مبكرا يف قمة السلطة، وأن دور العناصر امل -
وعلى قدم املساواة مع العسكريني ينحصر يف دحرجة 
العسكريني إىل خارج السلطة بطريقة هادئة، مع هتيئة املناخ 
وإعداد املسرح ملرحلة القيادات اإلسالمية. ويتأكد هذا إذا 
 نظران للطريقة اليت كون هبا جملس قيادة الثورة أو جملس الوزراء،
إذ أن بعض تلك الشخصيات ال ميكن إال أن تكون 

 :طالع

ة اإلسالمية السودانية.. احلرك ▪

  التحدايت واحللول

احلركة اإلسالمية السودانية  ▪

  ورحلة البحث عن الذات
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 ، وقابلة للدحرجة ولإلزاحة يف أقرب فرصة تتاح.«مؤقتة»شخصيات 

ولكن هذا التصور مل تتم مناقشته بصورة واضحة وكافية، ويف وقت مبكر من عمر اإلنقاذ، وقد يرجع 
أطراف النزاع، ويغلب ذلك إىل أن تلك التصورات مل جتئ مكتملة يف وقت واحد لدى كل طرف من 

على ظين أن تصور الطرف األول )األمني العام( كان واضحا منذ اللحظة األوىل، بينما مل يكتمل 
تصور اآلخر )الفريق عمر البشري( إال بعد فرتة من الزمان وتراكم من التجارب، وأن ما وقع بينهما من 

بدأ الطرف الثاين يف التدقيق وإعادة اتفاق كان يقوم على أساس تصوري هش مل يلبث أن اهتز حينما 
 النظر، وإعادة تركيب رؤيته اخلاصة لألمور على ضوء التجارب الواقعية.

 العسكر واالنفراد ابحلكم

أقول هذا ويف ذهين ما مسعته من بعض املصادر أن األمني العام طرح على احلاضرين من العناصر 
سؤاال صرحيا مفاده: كم ترون من الزمن  -وجيزة يف اجتماعه معهم قبيل االنقالب بفرتة-العسكرية 

يكفيكم إلجناز مهامكم؟ فأجابه املتحدث ابمسهم: تكفينا ثالثة أايم فقط، نقوم فيها بتأمني الوضع، 
 مث نسلمكم األمر، فرد عليه األمني العام: ال، بل لكم أن تبقوا ثالثني عاما.

على أن كال من الطرفني رمبا كان ميازح  -على افرتاض صحة وقوعها-تدل هذه احملاورة القصرية 
 اآلخر، خاصة إذا الحظنا أسلوب املداراة وروح اجملاملة السودانية.

أما من حيث الواقع فال األمني العام كان يريد العسكريني أن يبقوا ثالثني عاما، وال العسكريون كانوا 
 كما زعم املتحدث ابمسهم.  على استعداد للتخلي عن السلطة يف ثالثة أايم، أو ثالثة أعوام

كما نستشف من تلك احملاورة واحدا من احتمالني: إما أنه مل تكن هناك مدة حمددة ومتفق عليها 
ينفرد فيها العسكريون ابلسلطة، أو أن مدة قد حددت ابلفعل؛ ولكن ترك فيها هامش للتطورات 

عام، وقائد اجملموعة العسكرية وانئبيهما(، )ويقصد هبم األمني ال« القادة امليدانيون»الظرفية اليت حيددها 
ابعتبار أن التحديد القاطع لفرتة زمنية، واإللزام الصارم بذلك، قد يتضارابن مع الكثري من التداعيات 

 والتفاعالت اليت ال ميكن التنبؤ هبا.

على دور أما هل مت اتفاق حول الكيفية اليت تسلم هبا السلطة، واجلهة اليت تسلم إليها؟ وهل اتفق 
للمجموعة العسكرية ملرحلة ما بعد التأمني؟ فهذه أسئلة ال ميكن اإلجابة عنها إال بعد نظر فيما توفر 
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لدينا من بعض واثئق املؤمتر الشعيب اليت ُوزعت أعداد منها بعد أن وقعت "املفاصلة" النهائية بني طريف 
 لي:م، وجاء يف إحدى هذه الواثئق ما ي2000النزاع يف أواسط عام 

) ذات املكتب الذي قرر اإلنقاذ، قرر يف ذات االجتماع اخلطة حنو التمكني، وأول قراره أن تظهر 
الثورة قومية أول األمر، مث القرار إبعالن الشريعة اإلسالمية بعد العام األول، مث القرار بظهور الرموز 

تنقل احلركة وظائفها تدرجييا حنو اإلسالمية شيئا فشيئا وفق االطمئنان إىل رسوخ التمكني والقرار أبن 
أمضى قراره الذي مينع  -اعتبارا بتجاربه منذ جبهة امليثاق-الدولة. املكتب التنفيذي للحركة 

االزدواجية يف قيام جهازين للقرار السياسي، وفوض إىل األمني العام وانئبه مسئوليات إدارة املرحلة 
 األوىل للتمكني مباشرة مع املسئولني.

ع أعضاء جملس قيادة الثورة امللتزمني ورئيسه قسم الوالء والعهد أمام األمني العام للحركة ابلتزام أدى مجي
 خطة احلركة وقرارها، وتنفيذ خطتها، ورعاية أماانهتا يف تويل السلطة.

كانت خطة احلركة بعد العام الثالث للتمكني أن تربز احلركة كلها، وتتوىل املسئولية مباشرة برموزها 
طتها، وجتلى ذلك يف قرار حل جملس قيادة الثورة، وكانت اخلطة أن يتوىل أمني عام احلركة قيادة وخ

دولتها، ولكن خلصت الرؤية إىل أن يف رئيس جملس الثورة ما حيقق ذات الغاايت على أن يهيأ ابلالزم 
مال على شخص حىت يصبح هو نفسه أمني عام احلركة. إال أنه ويف ذات الساعة اليت وضعت فيها اآل

رئيس جملس الثورة التمس أن يعذر يف أول خمالفة لقرار احلركة، وهو التخلي عن املنصب العسكري 
برتبته وزيه، وأن يتبعه يف ذلك والة الوالايت، ومل تقف احلركة يف ذلك موقفا حامسا )أي أن رأي رئيس 

 جملس الثورة قد وجد أتييدا(.

 خطة التمكني

عن خطة للتمكني تقوم على مراحل متدرجة هي: مرحلة التظاهر ابلقومية، مث  تتحدث الوثيقة السابقة
مرحلة إعالن الشريعة، مث ظهور الرموز اإلسالمية شيئا فشيئا وفق االطمئنان إىل رسوخ التمكني، وأن 

ء إدارة هذه املراحل قد تركت إىل األمني العام وانئبه واملسئولني العسكريني، دون حاجة إىل بقية أعضا
املكتب التنفيذي الذي فوض صالحياته إىل هؤالء، ودون حاجة إىل جملس الشورى الذي حل نفسه، 
وأن أعضاء اجملموعة العسكرية قد أدوا قسم الوالء والعهد ابلتزام خطة احلركة وقرارها ورعاية أماانهتا يف 

يت عرفت بسنوات التمكني، تويل السلطة. وقد فرغ من هذه املرحلة متاما يف السنوات الثالث األوىل ال
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إال مع طرح خطة جديدة ملرحلة ما بعد العام الثالث  -حبسب نص الوثيقة-ومل يظهر إشكال 
للتمكني، تتخلى اجملموعة العسكرية عن السلطة لتحل حملها احلركة اإلسالمية، ويكون األمني العام 

 للحركة رئيسا للدولة.

د يف الوثيقة كلها، بل إهنا تعترب أهم ما ورد من إفادات حول إن هذه الفقرة تعترب يف تقديري أهم ما ور 
النزاع، فهي تقرر بوضوح أنه قد كانت هناك خطة تقضي أبن حيل اجمللس العسكري، وأن يتوىل أمني 
عام احلركة قيادة الدولة، ولكن ملاذا مل حيدث ذلك؟ أوقع مترد مثال من قبل اجملموعة العسكرية، حيث 

لسلطة؟ أم عدلت اخلطة بعد نقاش وتراض؟ مل تشر الوثيقة ألي من األمرين بصورة قررت البقاء يف ا
مباشرة، ولكنها ذكرت أن الرؤية قد خلصت أن يبقى رئيس جملس الثورة يف موقعه؛ ألن فيه ما حيقق 
ذات الغاايت اليت ميكن أن حيققها األمني العام، وذهبت الوثيقة إىل أبعد من ذلك؛ فذكرت أن الرؤية 

د خلصت أيضا إىل أن يهيأ رئيس جملس الثورة ابلالزم حىت يصبح هو نفسه أمني عام احلركة، مث ق
 تذكر الوثيقة أنه قد التمس أن يعذر من التخلي عن املنصب العسكري.

أن اخلطة القاضية ابإلحالل  -إذا صيغ يف عبارة أخرى أكثر وضوحا ومباشرة-يعين هذا القول 
ل جملس الثورة قد عدلت بعد نقاش يف داخل اجمللس القيادي، أو املكتب الكامل لقيادة احلركة حم

 السياسي الذي ذكرت الوثيقة أنه يتكون من األمني العام وانئبه واملسئولني العسكريني.

ويعين اثنيا: أنه قد مت اتفاق أبن تتوحد قيادة احلركة والدولة يف شخص الفريق البشري على أن يهيأ 
 لذلك مبا يلزم.

عين اثلثا: أن الفريق البشري كان يفضل أن يظل يف موقعه العسكري، بينما كان الرتايب يرى عكس وي
 ذلك، وأن هذا املوضوع قد طرح للنقاش، ومل يصل فيه املكتب القيادي إىل رأي حاسم.

ويعين رابًعا: أن رؤية معاكسة لرؤية الدكتور الرتايب قد بدأت تتبلور يف داخل املكتب القيادي، 
 تكتسب وزان يفوق الوزن الذي تناله رؤية د. الرتايب.و 

 الضرورايت السياسية واألمنية

هذا، وقد يكون مناسبا أن نتوقف قليال يف هذا املوضع لنعقب على ما تقدم، يالحظ أن طريف النزاع 
لة يف ال خيتلفان يف أن اخلطة األوىل القاضية بظهور حكومة اإلنقاذ ابلصورة اليت ظهرت هبا )واملتمث
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إخفاء قيادة التنظيم وإظهار جملس قيادة الثورة( كانت مبنية على تقدير صائب لبعض الضرورايت 
السياسية واألمنية اليت تتحكم يف اإلطار احمللي واإلقليمي والدويل، إذ إنه لوال تلك الضرورايت لكان 

ابحلكومة القائمة، مث ممكنا من حيث النظر أن يقوم عدد حمدود من الضباط اإلسالميني ابإلطاحة 
ينصبون األمني العام للحركة اإلسالمية رئيسا للجمهورية، مث ينصرف كل منهم إىل ثكنته، أما من 

 حيث الواقع فإن مثل تلك اخلطوة ستمثل انتحارا سياسيا للحركة اإلسالمية.

كومة القائمة أما الصورة األخرى املقابلة فهي أن يقوم عدد من الضباط اإلسالميني ابإلطاحة ابحل
واالنفراد ابلسلطة دون استناد على قاعدة احلركة اإلسالمية أو على قيادهتا، ولكن ذلك أيضا اختيار 
حمفوف ابملخاطر. هذه املعضلة مل تكن خافية على الدكتور الرتايب، كما مل تكن خافية على العقيد 

ختطيها أو االلتفاف حوهلا إال  ال ميكنه« فجوة»)آنذاك( البشري، إذ كان كل منهما يدرك أن هناك 
، بينما كان اآلخر ميتلك مفتاح «الشوكة العسكرية»من خالل اآلخر، إذ كان أحدمها ميتلك مفتاح 

بينهما أمرا ضروراي اقتضته احلاجة، كما اقتضاه الظرف الذي « التحالف»، فصار «املناصرة الشعبية»
 تولد فيه االنقالب العسكري.

مية جاءت مثال إىل احلكومة عن الطرق السياسية املألوفة لكان من الطبيعي أن فلو أن احلركة اإلسال
يكون أمينها العام رئيسا للجمهورية، ولو أن اجملموعة العسكرية جاءت مستقلة عن ختطيط اجلبهة 
اإلسالمية ودعمها )سابقا والحقا( لكان من حق العسكريني أن يشغلوا املواقع القيادية اليت يريدون، 

، «االستغالب»، ورضي إبمارة «شراكة الضرورة»ن ما دام أن كال من الطرفني قد قبل الدخول يف ولك
فكان عليه أن يدرك أن ألي إمارة من هذا النوع منطقها الذايت، وتفاعالهتا وتطوراهتا اخلاصة هبا، 

األساسي الذي أهله يف املقام « صيدهبر »واليت قد ال تكون ضارة أبي من الطرفني ما دام أنه حيتفظ 
األول للدخول يف تلك الشراكة، ولكن الرتايب ومن كان إىل جانبه يف قيادة احلركة قاموا من جانبهم 
بتبديد رصيدهم اخلاص، وذلك من خالل أتييدهم حلل أجهزة احلركة التنظيمية ظنا منهم أن التخلص 

فيستحوذون على السلطتني: سلطة التنظيم وسلطة من الرقابة التنظيمية سيطلق يدهم من كل قيد 
 الدولة.

غري أن ذلك كان تقديرا خاطئا، إذ إن تغييب التنظيم مل يؤد إال إىل زايدة نفوذ الطرف اآلخر الذي مل 
ومعاونون من عناصر احلرس القدمي الذين  »يعدم أصحابه، كما الحظ الدكتور الطيب زين العابدين، 

يادة األوىل )قيادة الرتايب( يف العمل، أو حيرصون على البقاء يف مناصب كانوا يضيقون مبنهج الق
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(، ففقد الرتايب وجمموعته 1999أكتوبر  20)حديث إىل آل البيت، الرأي العام، « السلطة
 اليت كانوا حيلمون هبا.« الدولة»الذي كان بني أيديهم، كما فلتت منهم « التنظيم»

  الذين رفضوا رؤية الرتايب

شران يف صدر املقال إىل أن هناك رؤية معاكسة لرؤية الرتايب بدأت تتبلور داخل اجمللس القيادي، لقد أ
فمن هم إذن أصحاب الرؤية املعاكسة لرؤية األمني العام؟ وملاذا سعوا لتعديل اخلطة يف مرحلة ما بعد 

من مصادر أخرى أن  التأمني؟ ال تشري الوثيقة السابقة بصورة مباشرة ألشخاص بعينهم، ولكننا نعلم
مل يؤيدوا رؤية األمني « ثالثة من العسكريني، واثنان من املدنيني»مخسة على األقل من أعضاء القيادة 

العام املشار إليها، وكانوا يرون أن يكون رئيس جملس الثورة رئيسا للجمهورية، أما ملاذا رأوا ذلك، فهذا 
األمني العام واجملموعة املؤيدة له فسنجدهم يقولون:  جمال تتعدد حوله الظنون، فإذا أخذان مثال برأي

 إن ما مت هو مفارقة خلطة احلركة، وخيانة للمواثيق، وحنث يف القسم، أملته شهوة السلطة، ورقة الدين.

انظر على »وقد ذكر مثل هذا القول يف واثئقهم املكتوبة، ولقاءاهتم اجلماهريية، ومقابالهتم الصحفية 
« األيديولوجي»، ولكننا ال نستطيع أن نكتفي هبذا التفسري «ن جتديد املؤمتر الوطينسبيل املثال: بيا

لألمور، وإمنا حناول بقدر اإلمكان أن نستكشف اإلطار املوضوعي الذي تبلورت فيه هذه اآلراء، 
 فسنالحظ ثالثة متغريات يف الساحة السياسية.

م، وما حلق ذلك من 1990ويت عام األول: هو موقف حكومة السودان من احتالل العراق للك
أتسيس للمؤمتر الشعيب العريب اإلسالمي، حيث صار الدكتور الرتايب أمينا عاما له، مشكال بؤرة 

ملعارضة املواقف السياسية األمريكية، وملواقف حلفائها ابملنطقة، ترتب على هذا الوضع « أصولية»
ى السودان، ومضايقته اقتصاداي وعسكراي أمران: أحدمها: خارجي متثل يف االستهداف الغريب عل

وإعالميا. واثنيهما: داخلي متثل يف شعور الفريق البشري وزمالئه العسكريني ابحلرج، حيث بدا واضحا 
للمراقبني أن السياسة السودانية ال ُتدار من قبل احلكومة، وإمنا يديرها الدكتور الرتايب من مقره يف املؤمتر 

.ولقد كان أول تعبري عن هذا احلرج هو استقالة أحد العسكريني من عضوية الشعيب العريب اإلسالمي
 جملس الثورة.

م، وما حلق 1992واملتغري الثاين: هو حادث االعتداء الذي تعرض له الدكتور الرتايب يف كندا عام 
ذلك من صخب إعالمي سلط األضواء على األوضاع الداخلية يف السودان، وإىل إاثرة مسائل حقوق 
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إلنسان، واختاذها وسيلة إضافية للضغط على حكومة السودان، واالشتداد يف حصارها ابعتبارها ا
 حكومة أصولية متشددة.

واملتغري الثالث: هو اشتداد احلرب يف جنوب البالد، واستيالء حركة التمرد على عدد من املواقع، 
العسكرية اهلائلة )صيف العبور(، وما  مستفيدة من مناخ العداوة الغربية لألصولية اإلسالمية، والتعبئة

 تبعها من إحساس ابلنصر.

أحدثت هذه املتغريات جمتمعة ضغطا نفسيا كبريا على أعضاء القيادة من املدنيني والعسكريني، فلما 
خاصة -وجهوا ابخلطة الرامية حلل اجمللس العسكري وإحالل القيادة التنظيمية مكانه، صار بعضهم 

ظرون لألمر كأنه مغامرة كبرية، إذ كيف حيل اجمللس العسكري، ويتخلى الفريق ين -العسكريني منهم
البشري عن رتبته العسكرية يف أشد األوقات حاجة إىل القوات املسلحة؟ أما املدنيون فصار بعضهم 
يتعجب من فكرة أن يصري الدكتور الرتايب رئيسا للجمهورية يف أكثر األوقات معارضة له على املستوى 

ليمي والدويل، وأنه إذا جاز حلكومة اإلنقاذ أن ختفي هويتها يف سنواهتا األوىل، وتتظاهر ابلقومية اإلق
والوطنية، فهي اآلن أحوج مما مضى ألن تتدثر ابلوطنية والقومية؛ إذ إن وجود الدكتور الرتايب على رأس 

ات اإلسالمية املضطهدة الدولة لن يكون مفيدا إال من حيث الرمزية الدينية، وتعاطف بعض التنظيم
يف بلداهنا، ولكنه فيما عدا ذلك فلن يؤدي إال إىل مزيد من املضايقات، واملعاانة الداخلية واخلارجية، 

 واليت قد تعجل إبسقاط املشروع من أساسه.

هي بعض املتغريات النفسية والتساؤالت والتقديرات السياسية اليت أدت  -يف تقديري-كانت هذه 
الرتايب يف داخل جملس القيادة، وأدت لتعديل اخلطة ابإلبقاء على الفريق البشري برتبته هلزمية رؤية 

العسكرية، وتصعيده رئيسا للجمهورية، وترشيحه أبن يكون أمينا عاما للحركة اإلسالمية يف املستقبل. 
يستند عليها فيما ومما يؤكد هذا الرأي نص الوثيقة ذاهتا اليت أبرزها األمني العام بعد االنشقاق، وراح 

وكانت اخلطة أن يتوىل أمني عام احلركة قيادة دولتها، ولكن خلصت الرؤية إىل »يقول، إذ جاء فيها: 
أن يف رئيس جملس الثورة ما حيقق ذات الغاايت، وأن يهيأ ابلالزم حىت يصبح هو نفسه أمني عام 

 «.احلركة

 بني األمناء والشركاء

، وبدأت فيه رؤيتهم «شركاء»يتحولون إىل « األمناء»بدأ فيه هو الوقت الذي  -يف تقديري-هذا 
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املعاكسة يف التبلور، واليت ميكن تلخيصها فيما يلي: أن االنقالب وإن قصد منه أن يكون حركة 
لألوضاع « داخلي»إجرائية حمدودة، ولكنه قد غدا حبكم تداعيات الواقع وضرورايته حركة إصالح 

ضد قوى أجنبية ترتبص ابلوطن من خالل « خارجي»ية، وحركة دفاع السياسية واالقتصادية املرتد
 حرب اجلنوب، وحركة إعادة للبناء الوطين، وتعزيز للوحدة الوطنية.

وإن العناصر العسكرية اليت شاركت يف التخطيط والتنفيذ، مل تكن ولن تظل جمرد أدوات فنية، وإمنا هي 
مها الفكري والتنظيمي، وأهنا مل تفعل ما فعلت إال جزء أصيل يف احلركة اإلسالمية؛ من حيث التزا

شريكة أصيلة يف األمر، وليست جمرد أمينة عليه. وأنه،  -ابلتايل-بوحي من ذلك االلتزام، وأهنا 
وأتسيسا على ما سبق، فإن العنصر العسكري يف اإلنقاذ ليس عنصرا قابال لإلزاحة التامة، وذلك 

ثل، وأن على احلركة اإلسالمية وأمينها العام أن يندرجا يف السياق حبكم املنطلق الفكري والواقع املا
الوطين العام الذي يشارك فيه السابقون يف التنظيم واإلنقاذ، ال فرق بني عسكري ومدين، أو جبهوي 

 وإنقاذي إال ابلقدرة على العطاء، والتجرد للمصلحة الوطنية العامة.

الف بني البشري والرتايب ابخلالف الذي وقع بني الضباط لقد ذهب غريان من احملللني إىل تشبيه اخل
البعثيني يف سوراي يف أواسط الستينيات، ومع علمنا ابلفروقات الكبرية بني جتربة حزب البعث السوري، 
وجتربة اإلسالميني يف السودان، إال أن هناك جماال للمقارنة والتدبر، خاصة فيما يتعلق مبفهوم التوظيف 

ة العسكرية العليا، واإلزاحة املتدرجة هلا. فقد كان الضباط البعثيون األساسيون الذين املؤقت للرتب
من ذوي الرتب الصغرية، وينتمون عالوة على ذلك إىل  1963استولوا على السلطة يف سوراي عام 

طر الطائفة العلوية اليت ال تشكل إال أقلية صغرية بني السوريني الذين ينتمون إىل أهل السنة، فاض
أولئك الضباط للبحث عمن ينتمي ألهل السنة، فعثروا على العقيد أمني احلافظ الذي كان يعمل 
آنذاك ملحقا عسكراي يف األرجنتني، وهو من أبناء حلب، فضموه إليهم وزيرا للداخلية، مث رئيسا 

اجليش  للمجلس الوطين للقيادة الثورية، واستطاعوا عن طريقه أن يقضوا على الوجود الناصري يف
فوجئوا أبن العقيد أمني احلافظ قد تطور كثريا من « اإلزاحة»والدولة. ولكنهم حينما وصلوا مرحلة 

حيث الرؤية السياسية، والقدرة العسكرية، وأن إزاحته عن السلطة مل تعد أمرا ميسورا، بل إهنا قد تؤدي 
الصراع داخل حزب البعث إىل إسقاط النظام برمته، وقد استطاع أمني احلافظ ابلفعل أن يفجر 

، حيث متت هزميته، «م1966إىل فرباير 1963من مارس »عسكراي ومدنيا ملدة ثالثة أعوام 
 وانتهى به األمر الجئا يف العراق.

This file was downloaded from QuranicThought.com



فإذا شئنا املقارنة بني حالة العقيد أمني احلافظ والفريق عمر البشري، فسنرى بوضوح أن الرتبة العسكرية 
فمثلما كان صغار الضباط البعثيني العلويني يبحثون عن رتبة  -يف احلالتني  العليا قد لعبت دورا مهما

عليا يسهل من خالهلا التحرك يف القوات املسلحة فاستقطبوا العقيد أمني احلافظ لذلك الغرض، وكان  
واعتربوه »كذلك الضباط اإلسالميون يف السودان يبحثون عن رتبة عليا، فعثروا على العقيد البشري 

، وكما كان البعثيون يريدون من العقيد أمني «من السماء، كما ورد يف عبارة قدمية للدكتور الرتايبهبة 
احلافظ أن ينجز هلم بعض املهام الكربى، وقد فعل، فقد كان اإلسالميون أيضا يرجون من البشري أن 

تخلص من العقيد يفعل مثل ذلك يف مراحل التأمني األوىل، وقد فعل. وكما كان البعثيون خيططون لل
 أمين احلافظ بطريقة متدرجة، فقد كان اإلسالميون يف السودان يفكرون يف االجتاه ذاته.

ولكن برغم كل هذا التشابه تظل الفروق بني التجربتني قائمة، ولعل أبرز هذه الفروق: هو أن الفريق 
، وإمنا كان عضوا «عثكحالة أمني احلافظ مع حزب الب»البشري مل يكن مستقطبا للحركة اإلسالمية 

، فإذا كان جيب على أمني احلافظ أن خيرتق حاجزي الطائفة العلوية «على أرجح الرواايت»فيها 
واأليديولوجية البعثية؛ ليتمكن من إحداث ثغرة صغرية يف احلزب يضع عليها قدمه، فإن الفريق البشري 

ة أو أيديولوجية حتول بينه وبني عضوية مل جيد نفسه حمتاجا ملثل ذلك االخرتاق؛ ألنه مل يواجه طائفي
 فاعل يتحكم يف عملية الصعود إىل قيادة احلركة.« تنظيم»احلركة اإلسالمية، كما مل يكن يوجد 

فهل فات الدكتور الرتايب أن يدرك هذا، وأن يدرك الطبيعة الديناميكية للفعل السياسي، فلم يقدر أن 
ة املكثفة واليت كانت تقوم هبا اجملموعة العسكرية من قتال التحركات السياسية والعسكرية والدبلوماسي

مباشر يف جنوب البالد، إىل مفاوضات وحوارات سياسية على املستوى احمللي واإلقليمي، أمل يقدر أن 
مثل تلك التحركات املتواصلة ملدة تزيد على ثالثة أعوام كافية؛ ألن تشكل لديها تصورات مغايرة، 

جلديدة، وأن تنمي قدراهتا يف التواصل مع اآلخرين، واستقطاهبم خللق قاعدة وأطرا من العالقات ا
اجتماعية جديدة ترتكز عليها. أم هل غلبت على الدكتور الرتايب العقلية القانونية، فأخذ يعول على 
املواثيق والعهود اليت قطعها مع العسكريني معرضا عن رؤية التجارب التارخيية القريبة، والتحوالت 

فكرية واالجتماعية اليت ال تنقطع، أم غلب عليه التقدير الزائد لنفسه ولقدراته، فأدى به ذلك ال
 للتقدير اخلاطئ لآلخرين؟

 
  من قيادات احلركة اإلسالمية وأكادميي سوداين ابرز.
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