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 قبل أن يصبح ربيع السودان دروسًا وعبرًا
 ربيع أم ثورة مضادة مبكرة؟

 خالد عاشور
 هايعيد بناء، وامتالكه زمام سلطتهإذا اتفقنا أن "الربيع العربي" هو مصطلح يعبر عن حالة ثورية السترداد الشعب 

فال يمكن اعتبار ما  .هحقوقحق من انتقاص دون و  ،دون استقطاب داخلي أو إمالء خارجيو وفق إرادته الحرة، 
قوى الشعب الصامتة مجال  تقتحم إلى أن .للثورة من بدايتهمضاد  عملبل  ،ربيعًا وثورة شعبيةيحدث فى السودان 
 .التأثير في األحداث

بفرض  قسمة السلطةالتفاوض حول ن ايدير ، نأساسيي   اثنين ن فاعلي    توقف داخليًا عند تصدر الثوري إن المشهد 
 معارضة مدنية مجموعةو  ،عن حفظ األمن امسؤوليتهباعتبار و  أزاحت البشيرباعتبارها  الجيشؤسسة م :الواقع األمر

وتترك أن تطرح الثقة عن نفسها  الثوري مقتضى الضمير وكان . منهدون اختيار  باسم الشعب لحديثتصدرت ا
 .منقوصةغير شرعية  تكسبهاعادلة  منافسة فى االختيار للشعب

 ،وإغراءات مال ،زيارات مشبوهةفي الشأن السوداني أعداء الربيع العربي  تبرز حركة محمومة للمتدخلين وخارجياً 
كل سلطة  الستالب وسعوا .وغيرهمواليمن مصر وسوريا وليبيا  ثورات ومازالت تقاوم لدولوعمالة  ،شراء والءاتو 

 ،ويمسخ الدولة وهويتهاوالثروة،  والعرض األرض يقدمهيوعربى"، لركب "الصل كم تابع  احل وتسليمهامن يد الشعب، 
 مصر.ل فعل السيسيكما  ويضمها إلى الحظيرة اإلسرائيلية

 التدخلييرقب الحراك ينتظر الثمار، و جلس لألسف توقفت ثورته عند لحظة إزاحة البشير، و  السودانيوبعض الشعب 
مشتركًا هدفًا  تكان إزاحته باعتبارالبشير  زاحةإل هذه الدول لبتهليالخديعة  ذلك على هشجع قلق.أو  دون بأس

خبرة علما بأن  .حاجة للمساعدات الماليةضغط ال إلى -لألسفو -إضافة  .اإلزاحة دوافع مع اختالف بينهما
السطو مد النفوذ، و للشعب، و الموت مساعدات  هيفى مصر واليمن وسوريا وليبيا، اإلماراتية و السعودية  مساعداتال

 .المقدراتعلى 
. قوى الشعب باقيمقصود لعزل ، مدنيآخر و  عسكري طرف  :اثنينن فاعلي   يبدو أن حصر المشهد بينوإعالميا 

تضخيم فيه  ،استضافتهما في مصر والسعودية واإلماراتو ، لنفخ في شأنهمافالدفع وراء شخصيتين عسكريتين وا
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ذاته،  العسكري ربما ضد المجلس  في أجندة الدول لعب دور مختلفلتشجيع على ربما ل، "العسكريةالزعامية "لحالة 
 . وربما ضد الشعب وخبرة الحالة المصرية في ذلك قريبة وحاضرة

الشرعية األخيرة  لثورة، لتستبدلعن اوحيد   كمعبر إعالميًا  "قوى الحرية والتغيير"رمزية وتضخيم تكريس يتم  ومدنيا
يلقى بظالل الشك على  الذي، األمر يبدو ذلك من احتفاء قنوات السعودية واإلماراتشعبية بالشرعية اإلعالمية. ال

 . تلك القوى وأجندتها
دور للعب  والمدني العسكري  هذين الطرفينحول  يواإلماراتالسعودي  والتركيز اإلعالمي اإلغراق ظهر جلياً وقد 

ساحة  إعالميا وفىيتم تغييبها  خرى أفي وقت توجد قوى شعبية . م يكتمللفي مشهد  تلك الدول مرتبط بأجندة
 .كثقة بعضها الواسعة في المؤسسة العسكرية كما حدث في مصرباعتبارات غير مقبولة  ، أو مغيبة ذاتياً التفاوض

 والحكم لنا للصور.. لشعبوثيقة التغيير: ا
لقواه المشاركة  أو اإلنكار الشعبي التغييبحالة دليل على كوثيقة الحرية والتغيير  من أكتفى بإشاراتوفى هذا المقال 

وليس ثورة على الرئيس استغلت انقالب الجيش  ،رضةامع احتجاجية سياسيةحركة هو كأن ما حدث . ففي الثورة
والمؤسسة الميين مدنية سوى مجموعة اليسار المعارضين في البرلمان، وكأن اإلس ى وكأنه ال توجد قو شعبية. 

ويطرحوا ضمن من ثاروا، لم يتحولوا ضد البشير ويثوروا عليه عامًا،  30العسكرية التي بناها البشير على مدار 
 .رؤى أخرى للتغيير

أنها عزلت الشعب عن عملية التغيير، واستبعدته من بسط يده على عليها  المتفاوضخالصة وثيقة التغيير و 
منحت كل هذه  حيثمؤسسات الحكم، واختيار نواب البرلمان، وواضعي الدستور، وأعضاء الحكومة والسفراء، 

. فأي ثورة شعبية يده، وركزت كل السلطات في "السياديالمجلس "تدعى  غير منتخبةالصالحيات وأكثر لثلة 
 وهل خرج الشعب السوداني ليستبدل ديكتاتورية بديكتاتورية؟  !!!هذه؟

كفترة انتقالية إلدارة  ،البالد بشكل استثنائي لمدة قصيرة ُتعد بالشهور مجلسًا يديرشعبية أن ال اتثور ال فىالطبيعي ف
يشارك فيها  شعبية استحقاقاتإنجاز واإلشراف النزيه على وتسيير حياة المواطنين.  ،الملفات اليومية العاجلة لألمن

قضايا نظام الحكم  وال يتم البت في المراحل االنتقالية بشأن الدستور. و  والرئاسةالبرلمان  الختيار كل الشعب،
، وال يؤجل أربع سنوات كما جاء على حق الشعب في اختيار أي منها اتئاإلفت يتم هويتها ودستورها والوالدولة و 

 .في الوثيقة
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. وإن ركوب لتمكين فئة معارضة من الحكم ال، لتمكين الشعب تقوم ضد نظام الحكم والمعارضة جزء منه فالثورات
الحالة الثورية مطية لبلوغ من هى صورة من صور االنتهازية السياسية المقيتة، تتخذ لبخلفية أيديولوجية معينة فئة 

  أغراضها.
فرصة كافية ل، يأتي بالتعيين من قبلهاوبرلمان للشعب فيها، ال اختيار  ،إن أربع سنوات انتقالية لسلطة مفروضة

وتمارس الثأر السياسي  .على القضاء والشرطة اإلعالم والثقافة واالقتصاد سيطرتها منظومة ديكتاتورية جديدةبسط لت
التي ثارت ريه ديكو الستفتاءات االصورية و النتخابات لال تعود السودانمن اإلسالميين والتنكيل بالمخالفين.  وبعدها 

 وال عزاء للشعب وثورته، لنتحدث عن حقوق الشعب بعد ثالثين عاما ُأَخر. عليه،

 ةالثور تسرقرد السلطة أو هنا ت
أن الثورات تقوم بها الشعوب وتفوز بها القوى ".. منرحمه هللا  المسيري ومآالته أكدت ما قاله  العربيخبرة الربيع و 

قوى أتصور أن ؟؟ عزله نموذجًا مغايرًا، ويتصدى لمحاوالتوالرهان على الشعب السودانى أن يقدم . "المنظمة
قادر على إنجاز ثورة ناجحة  ،على الفوضى والفرقة ستعصيي، والمنظم بقدر المتفاعلالمتماسك  الواعيب الشع

ينتقل خطامها من ديكتاتور  "،مطية"ته أن شعب السودان يقبل أن تكون ثور  وال أتصور .لحرةإرادته افرض على و 
 .إلى ديكتاتور

تتواصل مع الداخل السودانى تعمل قفازا لليد الصهيونية  في الخارج قوى منظمةبين السودانى اآلن يتوزع المشهد و 
.  المحور الصهيوعربىعن لدفع شراع الثورة بعيداً تدلوا بدلوها  وال كبيرة ترقب الموقفسودانية قوى مدنية و ، للتأثير فيه
فوق  أنهم سلطة" السلطويةنخبوية ال" بوثيقتهموأثبتوا  ها،ال يعبرون عن ضمير  حتى تاريخه باسم الثورة ومتحدثون 

كمل عملية يليحافظ على الثورة و بفاعلية الشعب  يدخل. فهل لتغييرل اختبار في أول، وهو سقوط الشعب سلطة
 .الوطنيللضمير  تنتمي تغيير

 .ًا على من يدير المرحلة االنتقاليةما هو إال خطوة أولى تتبعها خطوات يجب أن تفرض فرض ،الحاكم إسقاط ان
" يختاره الشعب، مدني"رئيس و"برلمان" يختاره الشعب،  إلى الشعب: فى "رد السلطة"المطالبة باستحقاقات  وهي

ته مؤسسات دول الشعب ليبنيلجنة وضع دستور يختارها من ينوب عن الشعب، ودستور ُيستفتى الشعب عليه، و 
الثورة السودانية دروس . بعيد عن هوى الداخل وإمالءات الخارج.. هذه خارطة الطريق قبل أن تصبح على عينه

 .وعبر
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