السودان يحتاج إلى ما هو أكثر من األقوال .إنه يحتاج إلى
أفعال.
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لطاملا اصطفت الحكومات من جميع أنحاء العالم على مدار العقد املاضي ملنح الشرعية لنظام عمر حسن البشير في
السودان  -حتى مع استمراره في الهجوم على املدنيني في دارفور ،و حرق كنائس املسيحيني ،ومنع الغذاء عن مناطق
جبال النوبة ،وتوفير الدعم للجماعات املتطرفة ،واعتقال و تعذيب املحتجني .حيث سعت العديد من الدول ،مثل الواليات
املتحدة ،واململكة املتحدة ،واالتحاد األوروبي ،واالتحاد األفريقي ،والصني ،وروسيا ،ودول الخليج ،إلى إيجاد سبل
لتعزيز عالقاتها مع حكومة البشير ً
بدال من مواجهة هذه االنتهاكات والتصدي لها.
لم يتصدى للبشير وحلفائه العسكريني سوى جهة واحدة فقط :الشعب السوداني ذاته .عقب سنوات من تنظيم
الصفوف واملقاومة ،تمخض الحراك االجتماعي الساعي لإلصالح في السودان عن اندالع االحتجاجات في جميع
ِ
أنحاء البالد ،مما نتج عنه في نهاية املطاف "انقالب داخلي" يوم الخميس  ١١ابريل .ا ُ
ستبدل البشير بحليفه ووزير
الدفاع في نظامه عوض بن عوف ،املدان بمشاركته في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور .وفي اليوم التالي،
ِ
أُ
ستبدل هو ً
أيضا بقائد عسكري آخر ،الفريق األول عبد الفتاح برهان.
نهجا شائ ًعا لدى األنظمة املستبدة ،حيث يعمل النظام على إطالة عمره عبر تغيير
إن تعاقب تولي املسؤولني لإلدارة يُعد ً
الشخصية األساسية في مقدمته دون املساس بجذور النظام القائمة على العنف والفساد.
إال أن األمŠŠر لŠŠم يŠŠنطلي عŠŠلى املŠŠحتجني ،واسŠŠتمرت الŠŠحشود فŠŠي مŠŠظاهŠŠراتŠŠها الŠŠعارمŠŠة رغŠŠم التحŠŠذيŠŠرات وحŠŠظر الŠŠتجوال الŠŠذي فŠŠرضŠŠه بŠŠن
ع ŠŠوف ون ŠŠداءات ال ŠŠتواف ŠŠق م ŠŠن ب ŠŠره ŠŠان .ه ŠŠذا ورغ ŠŠم ت ŠŠصري ŠŠح ب ŠŠره ŠŠان ب ŠŠأن املج ŠŠلس ال ŠŠعسكري س ŠŠوف ي ŠŠعني رئ ŠŠيس وزراء ومج ŠŠلس وزراء م ŠŠن
Šيسا مŠدنً Šيا لŠلرئŠاسŠة .إن الŠسماح لŠلجيش بŠاإلشŠراف عŠلى االنŠتقال إلŠى حŠكم ديŠمقراطŠي ،حŠتى وإن
املŠدنŠيني ،إال أنŠه لŠم يتعهŠد بŠتولŠي رئ ً
كŠŠان بŠŠصورة محŠŠدودة ،أشŠŠبه بŠŠالŠŠسماح لŠŠلثعالŠŠب بŠŠمراقŠŠبة أعŠŠشاش الŠŠدجŠŠاج  ،وهŠŠو مŠŠا مŠŠن شŠŠأنŠŠه تŠŠقويŠŠض الŠŠجهود املŠŠبذولŠŠة السŠŠتئصال
الفساد والعنف الذي ترعاه الدولة ،وهما السمتان الرئيسيتان لثالثة عقود من الحكم العسكري في السودان.
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إن خŠطر انŠدالع أعŠمال عŠنف ضخŠمة قŠائŠم بŠالŠفعل .لŠقد تŠنقلنا سŠويًŠا ملŠا يŠزيŠد عŠن اثŠنى عشŠر عŠا ًŠمŠا بŠني املŠناطŠق الŠتي مŠزقŠتها الحŠروب
فŠŠي الŠŠسودان ،واسŠŠتمعنا لŠŠلكثير مŠŠن قŠŠصص املŠŠوت والŠŠدمŠŠار .ولŠŠقد كŠŠان الŠŠعامŠŠل األسŠŠاسŠŠي تŠŠقريŠبًا فŠŠي أغŠŠلب االعŠŠتداءات الŠŠعنيفة الŠŠتي
وصŠŠفها الŠŠناجŠŠون هŠŠو مŠŠيليشيات "جŠŠنجاويŠŠد" ،وهŠŠي عŠŠصابŠŠات تŠŠدعŠŠمها الŠŠحكومŠŠة ومŠŠدمŠŠجة فŠŠي الخŠŠدمŠŠات األمŠŠنية لŠŠلنظام ،ومŠŠؤخŠً Šرا تŠŠم
نشرها عند معاقل سيطرة املحتجني.
ورغŠم هŠذه األمŠور املŠثيرة لŠلقلق ،إال أن اإلطŠاحŠة بŠالŠبشير تُŠعد دل ً
Šيال عŠلى تŠصدع أركŠان هŠذا الŠنظام املŠعيب .لŠدى املŠجتمع الŠدولŠي حŠالŠيًا
فŠرصŠة ثŠانŠية لŠتصحيح إخŠفاقŠات سŠياسŠاتŠه الŠسابŠقة وتŠأيŠيد مŠطالŠبات الŠشعب الŠسودانŠي .إن تŠغيير رأس الŠنظام فŠقط لŠيس كŠافŠيًا :لŠقد
حان الوقت لتغيير املنهج.
حŠث قŠادة الŠعالŠم الŠسودان عŠلى ضŠبط الŠنفس عŠند الŠتعامŠل مŠع املŠحتجني .كŠما تŠمارس الŠواليŠات املتحŠدة ،واالتŠحاد األوروبŠي واالتŠحاد
األفŠريŠقي ضŠغوطًا خŠفية عŠلى الŠنظام لŠدعŠم االنŠتقال إلŠى حŠكم ديŠمقراطŠي .إال أنŠه إذا اقŠتصر األمŠر عŠلى مجŠرد "الŠحث" فحسŠب بŠدون
اتŠخاذ أي خŠطوات فŠعلية فŠي هŠذا الŠصدد ،ربŠما تŠصبح الŠسودان مŠثل مŠصر ،حŠيث ال يŠزال الŠنظام الŠفاسŠد عŠسكري الŠقيادة فŠي سŠدة
الŠحكم رغŠم تŠغير الŠقيادات .عŠلى املŠجتمع الŠدولŠي مŠمارسŠة ضŠغوط إلقŠناع الŠعسكر بتسŠليم السŠلطة الŠتنفيذيŠة بŠالŠكامŠل لŠحكومŠة انŠتقالŠية
مدنية.
إن ال ŠŠجنراالت ف ŠŠي ال ŠŠسودان ع ŠŠرض ŠŠة ل ŠŠلتأث ŠŠر ب ŠŠامل ŠŠخاط ŠŠر امل ŠŠال ŠŠية .ح ŠŠيث ت ŠŠعان ŠŠي ال ŠŠبالد ،إث ŠŠر ال ŠŠسياس ŠŠات ال ŠŠحكوم ŠŠية ال ŠŠكارث ŠŠية ،م ŠŠن دي ŠŠون
سŠŠاحŠŠقة  ،ومŠŠن ثŠŠم فŠŠهي فŠŠي حŠŠاجŠŠة إلŠŠى مŠŠساعŠŠدات وإعŠŠفاء مŠŠن الŠŠديŠŠون .تŠŠألŠŠفت املŠŠساعŠŠدات األسŠŠاسŠŠية لŠŠلسودان مŠŠن مŠŠساعŠŠدات مŠŠالŠŠية
عŠŠاجŠŠلة تŠŠبرعŠŠات لŠŠحاالت الŠŠطوارئ مŠŠن دول الخŠŠليج ،واملŠŠساعŠŠدات األوروبŠŠية الŠŠهادفŠŠة إلŠŠى الحŠŠد مŠŠن تŠŠدفŠŠقات املŠŠهاجŠŠريŠŠن إلŠŠى أوروبŠŠا -
وهŠي املŠهمة الŠتي وكŠل بŠها الŠنظام بŠعض مŠيليشياتŠه الŠوحŠشية .واآلن ،يŠجب تŠعليق كŠافŠة أشŠكال املŠساعŠدات بŠاسŠتثناء تŠلك املŠخصصة
الحتياجات اإلغاثة اإلنسانية لحني تطبيق الحكم املدني وحل جميع امليليشيات.
طŠوال عŠقديŠن ،تŠم تŠعليق طŠلب الŠنظام إعŠفاء الŠسودان مŠن الŠديŠون بسŠبب إدراجŠها فŠي قŠائŠمة الŠواليŠات املتحŠدة األمŠريŠكية لŠلدول الŠراعŠية
ل ŠŠإلره ŠŠاب  .وخ ŠŠالل ال ŠŠعام امل ŠŠاض ŠŠي ،خ ŠŠطت ال ŠŠوالي ŠŠات املتح ŠŠدة ب ŠŠعض الخ ŠŠطوات لح ŠŠذف ال ŠŠسودان م ŠŠن ه ŠŠذه ال ŠŠقائ ŠŠمة ،وه ŠŠو م ŠŠا م ŠŠن ش ŠŠأن ŠŠه
الŠŠتمهيد لŠŠتخفيف الŠŠديŠŠون بŠŠشكل كŠŠبير .هŠŠذا وقŠŠد أعŠŠلنت وزارة الŠŠخارجŠŠية األمŠŠريŠŠكية عŠŠقب اإلطŠŠاحŠŠة بŠŠالŠŠبشير تŠŠعليق هŠŠذه الŠŠعملية مŠŠؤقŠتًا،
ف ً
Šضال عŠن أن اسŠتئنافŠها مشŠروط بŠاكŠتمال تŠنفيذ عŠملية الŠتحول الŠديŠمقراطŠي فŠي الŠسودان بŠشكل حŠقيقي ،ولŠيس مجŠرد اإلعŠالن عŠن
هذا التحول.
إال أن أكŠŠثر سŠŠبل مŠŠمارسŠŠة الŠŠضغوط فŠŠعالŠŠية هŠŠي مŠŠالحŠŠقة األصŠŠول الŠŠتي يغسŠŠلها الŠŠبشير وحŠŠلفاؤه عŠŠبر الŠŠنظام املŠŠالŠŠي الŠŠدولŠŠي .عŠŠمدت
الشŠŠبكة الŠŠعسكريŠŠة والŠŠتجاريŠŠة لŠŠلبشير عŠŠلى مŠŠدار عŠŠقود إلŠŠى تهŠŠريŠŠب مŠŠوارد الŠŠبالد إلŠŠى الŠŠخارج ،حŠŠيث مŠŠألت بŠŠها الŠŠحسابŠŠات الŠŠبنكية،
ف ً
Šضال عŠن شŠراء األصŠول الŠعقاريŠة وتŠغطية أنشŠطتها عŠبر الشŠركŠات الŠوهŠمية فŠي جŠميع أنŠحاء الŠعالŠم .وكŠنتيجة لŠعملية تŠوثŠيق الŠفساد
والŠŠكشف عŠŠن عŠŠدم كŠŠفايŠŠة ضŠŠوابŠŠط مŠŠكافŠŠحة غŠŠسيل األمŠŠوال الŠŠذي أبŠŠرزتŠŠه مŠŠنظمة ) (the SentryمŠŠؤخŠً Šرا ،فŠŠمن املŠŠرجŠŠح أن يŠŠكثف نŠŠخبة
هذه النظام جهودهم إلخفاء ثرواتهم من الكسب غير املشروع خارج السودان.
إن م ŠŠالح ŠŠقة ه ŠŠروب رؤوس األم ŠŠوال م ŠŠن ش ŠŠأن ŠŠه أن ي ŠŠقدم دع Šً Šما ح ŠŠقيق ًيا ل ŠŠلمحتجني ال ŠŠسودان ŠŠيني .ي ŠŠنبغي ع ŠŠلى وزارة الخ ŠŠزان ŠŠة األم ŠŠري ŠŠكية
وغŠŠيرهŠŠا مŠŠن الŠŠجهات الŠŠتنظيمية حŠŠول الŠŠعالŠŠم إصŠŠدار مŠŠذكŠŠرات اسŠŠتشاريŠŠة لŠŠلقطاعŠŠات املŠŠالŠŠية والŠŠعقاريŠŠة بŠŠها للتحŠŠذيŠŠر مŠŠن خŠŠطر تهŠŠريŠŠب
املŠŠمتلكات مŠŠن "األشŠŠخاص املŠŠعرضŠŠني لŠŠلفساد الŠŠسياسŠŠي" فŠŠي الŠŠسودان إلŠŠى واليŠŠاتŠŠهم الŠŠقضائŠŠية .كŠŠما يŠŠتعني عŠŠلى الŠŠواليŠŠات املتحŠŠدة
ت ŠŠطبيق ع ŠŠقوب ŠŠات ق ŠŠان ŠŠون م ŠŠاغ ŠŠنتيسكي ال ŠŠعامل ŠŠي ع ŠŠلى امل ŠŠوظ ŠŠفني ال ŠŠحكوم ŠŠيني امل ŠŠسؤول ŠŠني ع ŠŠن ت ŠŠفشي ال ŠŠفساد وان ŠŠتهاك ŠŠات ال ŠŠحقوق ف ŠŠي
السودان.
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إن املŠحتجني الŠشجعان فŠي الŠسودان فŠي حŠاجŠة إلŠى مŠا يŠزيŠد عŠن األقŠوال فحسŠب :إنŠهم بŠحاجŠة إلŠى خŠطوات دولŠية قŠويŠة تŠوفŠر فŠرصŠة
لتحقيق تغيير حقيقي.
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