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 السودان: ثورة شعب حقیقیة وسلمیة في الطریق
 بقلم الدكتور سلیمان بلدو والدكتور لوتز أوتي

 2019فبرایر  12

 السؤال ھو كیف ومتى سینتھي نظام البشیر ولیس ما إذا كان سینتھي أم ال.

 طوال الشھر الماضي. إال أن اإلعالم الغربي تجاھل ھذه التطورات بشكل كبیر. السودانسیطرت االحتجاجات الشعبیة الیومیة على 

ھا في قالب االحتجاجات من أجل الخبز، وھو األمر الذي یخلط بین تناولت بعض المقاالت الموجزة ھذه التطورات، إال أنھا عرضت
، مع التركیز ، واستسالمھ شرارة اإلطالق واألجواء المحیطة وبین المسببات الرئیسیة. نقلت التغطیة صور معاناة الشعب السوداني و

 لخاصة بدولة بعیدة ذات نظام مستبد.على القمع الوحشي الذي ووجھت بھ المظاھرات: وإیجاًزا، كانت التغطیة أشبھ بتلك ا

في منتصف األلفینات، یمثل بینھ وبین التغطیة اإلعالمیة الواسعة التي وجدتھا احداث دارفور  عن البون الشاسعإن تجاھل اإلعالم، فضًال 
الدور الدقیق المنوط بالسلطة  إھماًال وتغافًال یترتب علیھ القناعة بالوضع الراھن وسوء إدراك األوضاع المحیطة. إنھ بال شك تخٍل عن

كما أنھ یعكس تخاذل صانعي السیاسات المریع عن إصدار ردود فعل كافیة تجاه الوضع. وبھذا فقد فشل كل من صانعي  الرابعة.
 .ذ. التنفی تحتإنھا ثورة شعبیة  -السیاسات واإلعالم الغربي في اإلقرار بأن ما یجري في السودان اآلن ھو انتفاضة شعبیة سلمیة حقیقیة 

 المسببات الجوھریة لالنتفاضة

ونظام الرئیس عمر البشیر على  2011ثمة مسببات جوھریة لھذه االنتفاضة، إنھا لیست ولیدة اللحظة. فمنذ انفصال جنوب السودان في 
النفط السوداني، مع إنفاق النظام، المحك. ویعود السبب في ذلك إلى األزمة االقتصادیة الطاحنة التي نتجت عن فقدان ثالثة أرباع عائدات 

% من عائدات الدولة على القطاعین األمني والعسكري. شمل ذلك انخراط النظام في الصراعات 80-70في الوقت ذاتھ، ما یقدر بنحو 
 حدیثة االندالع في والیتي جبال النوبة والنیل األزرق.

بون من النظام الملیارات من الدوالرات بینما تتزاید معدالت الفقر بین ویضاف إلى ما سبق تفشي الفساد في السودان، حیث یجني المقر
ة السكان. ھذا ویذكر أن المساعدات األجنبیة التي تلقاھا النظام من الحكومات القطریة والسعودیة واإلماراتیة لم تمنحھا سوى قدرة محدود

 على االستمرار.

كومة إثر خفض الدعم الحكومي للوقود، إال أنھا تعرضت لقمع وحشي. وبمقتل اندلعت احتجاجات ھائلة مناھضة للح 2013في سبتمبر 
محتًجا في ھذه الموجة من االحتجاجات وإفالت المسؤولین من العقاب، أدركت الحركة الدرس وبدأت في اإلعداد الستراتیجیات  185

 طویلة األمد.

وة الدافعة لھذه الحركة، حیث عملوا على بناء القدرة التنظیمیة وفي مواجھة سنوات من القمع وانعدام الفرص، أصبح الشباب ھم الق
والتكتل في مجموعات وتوثیق االنتھاكات. ولعبت المرأة أیًضا دوًرا محوریًا في ھذا السیاق عبر حملة (ال لقھر النساء). حیث تناضل 

 الیومیة في ظل النظام اإلسالمي. ن في حیاتھ ن تھالنساء في السودان ضد سنوات من القیود واإلھانات واالنتھاكات التي طالما واجھ

مفاجأة على اإلطالق. وھي  2018دیسمبر  19عطبرة الشمالیة في مدینة یمثل اندالع االحتجاجات في لم وفي خضم ھذه األحداث، 
االتحادات العمالیة والمھنیة االحتجاجات التي سرعان ما تبعتھا العدید من الحشود األخرى جیدة التنظیم، باإلضافة إلى حركة الشباب و

واألغنیات القومیة والتقاریر وقواعد البیانات على مواقع  الشعبیة  واألحزاب السیاسیة المعارضة. واستمد ھذا المزیج طاقتھ من الثقافة
 التواصل االجتماعي.

حیث كشفت التقاریر عن االستخدام المفرط  وكعادتھ، لجأ النظام السوداني إلى اإلجراءات الصارمة التي یتبناھا في مثل ھذه المواقف.
، إلى جانب االعتقاالت ،  أیدي خبراء روس عليالتقاریروفق الذین تدربوا من األللقوة، وتعرض المتظاھرون للقنص من قبل أفراد 

 التعسفیة واالحتجازات والتعذیب.

فیًا لھا. ففي الوقت الذي حرص فیھ المحتجون على فضح إال أن ھذه الحمالت لم تثبط من عزیمة المحتجین، بل إنھا مثلت وقوًدا إضا
 أسماء مرتكبي ھذه األعمال اإلجرامیة والتشھیر بھم وجذب الرأي العام إلى جانبھم، بدت عزلة النظام السوداني في تناٍم مستمر.
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 السؤال لم یعد ما إذا كان النظام سیسقط أم ال، السؤال ھو متى وكیف

 

النظر عما سیحدث الحقًا، فإن حكم الرئیس البشیر الذي امتد لثالثین عاًما شارف على االنتھاء، ومن ثم فإن  یرى المالحظون أنھ، وبغض
 السؤال الرئیسي اآلن ھو كیف وبأي سرعة.

وسیستمر نظامھ في خدمة التغلب علي العاصفة لألسف یرى العدید من صانعي السیاسات على الصعید العالمي أن البشیر سیتمكن من 
االضطرار إلى التعامل مع  مسؤلیةولیة من دال القويھذه  اعفاء اليیجنح في السودان. وال شك أن انعدام التغطیة المختلفة الحھم مص

 ..بإصالحات جوھریة للمطالبة  سلمیا ھؤالء المحتجین 

الطرق الممكنة، حیث یصرون على سلمیة تتمثل أسوأ السیناریوھات في تصعید العنف، وھو الخیار الذي یسعى المحتجون إلى تجنبھ بكل 
ھذه الحركة. كما أن تشكیل حكومة انتقالیة یمثل سیناریو آخر، وھو خیار مطروح بشدة. إال أن األمر في ھذه الحالة، والتحدي األكبر 

 الذي ینشأ، ھو الدور الذي سیلعبھ أي شخص لھ عالقة بالنظام الحالي.

، حیث خلقت الرغبة في تحقیق تغیر دیمقراطي طریقًا سریعًا 1985و 1964ي السودان عامي ثمة سوابق تاریخیة النتفاضات ناجحة ف
أمام عودة الحكم االستبدادي في كلتا االنتفاضتین، ومن ثم فإن العدید من المحللین یشددون حالیًا على ضرورة االستفادة من دروس 

 الماضي وتجنب األخطاء السابقة.

یجب ان  قائمة األولویاتوبالتالي فان األسبقیة القصوى في ، أمراً بالغ األھمیة دة التي تعاني منھا البالد المشكالت العدیمعالجة مثل ت
حترام التنوع السیاسي والدیني والثقافي، والتنمیة المستدامة العادلة، واجتثاث جذور الفساد. وتتضمن األولویات األخرى إعادة ال تعطي 

 رام حقوق اإلنسان، واالقتصاص للجرائم السابقة.القانون، واحتحكم بناء سیادة 

إن أي وضع انتقالي سیشكل لحظة فارقة في تاریخ السودان، مع تأثیره بال شك سواء بشكل رمزي أو فعلي على دول الجوار مثل مصر 
 وجنوب السودان.

 السیاسة الغربیة البالیة

، عمًال بفكرة "الشیطان الذي نعرفھ أفضل"، تُعد بالیة وغیر مناسبة لألوضاع إن السیاسات الغربیة الساعیة إلى تطبیع العالقات مع البشیر
الراھنة . حیث ثبت خطأ افتراضاتھم بأن الحكم الحالي في السودان یضمن االستقرار، وھي الفكرة التي طالما رسخھا النظام السوداني. 

شراكتھ المخابراتیة مع الوالیات المتحدة لمكافحة اإلرھاب، أو إن المصالح التي یقدمھا النظام السوداني للحكومات الغربیة، سواء 
 دعوات ھذه الدولتخفیھا بالكاد  مراعاتھ للمصالح التجاریة للمملكة المتحدة، أو جھوده للسیطرة على الھجرة لصالح االتحاد األوروبي، 

 للنظام بمنع التصعید واحترام حقوق اإلنسان.  يروتینیبشكل 

من شأنھ رفع معدالت الھجرة ، المیلیشیات اإلجرامیة للنظام في السودان تبییض سمعة محاولة إال أنھ على االتحاد األوروبي أن یعي أن 
 من السودان مدفوًعة باالنتھاكات الھائلة لحقوق اإلنسان ھناك. مشروعیة مكافحة الوالیات المتحدة لإلرھاب لیست محل استفھام، إال أنھا

للتطرف العنیف الذي تتبناه ھذه  ا مع نظام یحتفظ بعالقات وثیقة بالجماعات اإلسالمیة المتشددة، بل وتبرر الدعایة الخاصة بھ تتعاون
 الجماعات، ویستدل على ذلك بالمذكرة اإلرشادیة األمریكیة ذاتھا المعنیة بالسفر إلى السودان.

اطیة عن ھذا النظام قد بات أمًرا مسلًما بھ. لقد حان وقت االستماع إلى الشعب واستناًدا إلى ما سبق، فإن انتفاء المشروعیة الدیمقر
 السوداني ذاتھ، ولیس الطرف الذي طالما حرمھ من حریتھ السیاسیة على مدار العقود الثالثة المنصرمة.

----- 

قوق اإلنسان في مدرسة الدراسات دكتور سلمان بلدو، من كبار مستشاري مشروع كفایة. دكتور لوتز أوتي، مدیر مركز قوانین ح
 الشرقیة واإلفریقیة كلیة تابعة لجامعة لندن.

 


