بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
االحتجاجات يف السودان ما هلا وما عليها!
السؤال :ما زالت االحتجاجات اليت اندلعت منذ أكثر من شهرين مستمرة حىت يومنا هذا ،فهل هي عفوية نتيجة األوضاع

االقتصادية املرتدية؟ أو أن أسباب املظاهرات يف السودان هي التوتر يف العالقات بني اخلرطوم وواشنطن بعد زايرة انئب وزير
اخلارجية األمريكي جون سوليفان للخرطوم يف تشرين الثاين 2017؟ فقد رشح أن من بني األمور اليت أاثرها يف حماداثته مع
اجلانب السوداين مسألة عدم إعادة ترشيح البشري يف انتخاابت  ،2020وأن البشري توتر بذلك وسافر إىل روسيا نكاية يف أمريكا
ووافق هلا على قواعد عسكرية ...وهل هذا يعين أن أمريكا قررت تغيري البشري وهلذا ضيقت اخلناق االقتصادي على السودان
فمنعت عمالءها وخاصة السعودية من مساعدة السودان؟ مث ما تفسري دعم الصادق املهدي لالحتجاجات فهل يعين أن لإلجنليز
يدا فيها؟ واملعذرة على طول السؤال ...وجزاك هللا خريا.
اجلواب :حىت يتبني اجلواب ال بد من استعراض األمور التالية:
 -1نعم زار انئب وزير اخلارجية األمريكي ،جون سوليفان ،السودان يف 2017/11/16م ،والتقى بوزراء اخلارجية واملالية،

ورئيس هيئة األركان املشرتكة للقوات املسلحة ،وممثلني عن وزارة السودان الداخلية ،وجهاز األمن واملخابرات الوطين ،ابإلضافة إىل
القائم أبعمال سفارة السودان يف أمريكا ،كما التقى بعدد من القيادات الدينية يف جلسة مغلقة ،مث قدم حماضرة بقاعة الشهيد
التابعة جلامعة القرآن الكرمي ،متحداث عن السياسة األمريكية جتاه السودان( .وطلب املسؤول األمريكي يف هذه املقابلة طبقا
لتسريبات بثها موقع "سودان اتميز" احلكومة السودانية مبراجعة وتعديل أو إلغاء عدد من القوانني أبرزها اليت تتحدث عن احلكم
إبعدام املرتد عن دينه كما دعا إىل "إلغاء املادة اخلاصة ابلزي يف قانون النظام العام ،واليت تعاقب النساء ابجللد حال ارتداء مالبس
غري حمتشمة وفقا لرؤية منفذي القانون من منسويب الشرطة" ،ودعا "للمحافظة على احلرية الدينية للجميع عند صياغة دستور
السودان اجلديد" ...سودان تريبيون .)2017/11/18
 -2وصحيح أيضا أن بعض التسريبات ذكرت أن سوليفان طلب من البشري عدم الرتشح النتخاابت  2020وأن البشري مل
يرض بذلك ،ومن مث حدث توتر يف العالقات ...لكن هذا مستبعد ألن البشري ال يستطيع معارضة تعليمات سيدته أمريكا ،فهو ال
يرتشح إال إذا أرادت ذلك أمريكا ...ولو افرتضنا أنه رفض تعليمات أمريكا وأصر على إعادة ترشيحه يف انتخاابت  2020وبقائه
يف احلكم لقامت أمريكا ابالنقالب عليه فتزيله كما جاءت به يف انقالب  ...1989/6/30هذا مع العلم أنه عندما تردد يف
مواقع التواصل (االجتماعي) أن املسؤول األمريكي طلب من البشري عدم الرتشح النتخاابت عام  2020قام وزير اخلارجية
السوداين إبراهيم غندور ونفى ذلك قائال" :إن الوالايت املتحدة مل تفرض أي شروط تقضي بعدم ترشح الرئيس السوداين عمر
البشري لالنتخاابت املزمع قيامها يف عام  2020مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب" وقال" :كل ما حبثناه
مع جون سوليفان انئب وزير اخلارجية األمريكي خالل زايرته األخرية للخرطوم هو قضااي ذات صلة حبقوق اإلنسان واحلرايت
الدينية ...القدس العريب  ...)2017/11/14مث إن الزايرة تدل على االنسجام وليس التوتر ،فسوليفان اجتمع مع خمتلف
قطاعات الدولة خالل هذه الزايرة ابلتهليل والرتحاب! وقد جاءت بعد رفع اإلدارة األمريكية حظر السفر عن مواطين السودان يف
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 2017/9/26وكذلك بعد رفع بعض العقوابت االقتصادية اليت استمرت حنو  20عاما على السودان يف ...2017/10/6
ومن مث فلم تكن الزايرة لبحث الرتشيح بل كان الغرض الرئيسي من تلك الزايرة هو رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية
لإلرهاب" ،لذلك اشرتطت أمريكا بعض الشروط لرفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية لإلرهاب" كما سبق ذكره أعاله يف
موقع سودان تريبيون .هذا من جهة ومن جهة أخرى ،فقد جدد البشري قبل عشرة أايم من زايرة سوليفان إىل السودان تعهداته
السابقة بعدم الرتشح( ،جدد الرئيس السوداين عمر البشري ،االثنني ،تعهداته السابقة ابلتخلي عن احلكم يف البالد مع هناية دورته
الرائسية الثانية عام  ...2020كالم البشري جاء يف خطاب أمام حشد شبايب مبناسبة انعقاد املؤمتر العام السابع لالحتاد الوطين
للشباب السوداين غري احلكومي يف اخلرطوم ...اخلليج أون الين  ،)2017/11/6ومع أنه ليس صعبا نقض العهود يف مثل هذه
الدول إال أن ما مت من تصرحيات واتصاالت أمريكية مع السودان يستبعد أن يكون الغرض من الزايرة هو منع البشري من الرتشح،
فقد تواصلت االتصاالت بني أمريكا والسودان بعد الزايرة وبعد انطالق االحتجاجات ،وذلك لرفع امسه من قائمة الدول الراعية
"لإلرهاب" منذ  1993ألن هذه استمرت بعد إلغاء إدارة ترامب للعقوابت االقتصادية والتجارية اليت فرضتها على السودان منذ
عام  ،1997واشرتطت أمريكا الستكمال املرحلة الثانية حول إزالة اسم السودان أن يوسع تعاونه يف "مكافحة اإلرهاب" ويعزز
حقوق اإلنسان واحلرايت الدينية والسياسية...إخل.
 -3وكذلك فإن زايرة سوليفان يف  2017/11/16ليست هي الدافع لالحتجاجات اليت انطلقت يف 2018/12/19

وذلك ألن املوقف األمريكي بعد الزايرة وخالل االحتجاجات كان يف جانب احلكم وليس يف جانب االحتجاجات ،واالتصاالت
والتصرحيات تدل على ذلك ...فقد وصل اخلرطوم األحد يف  2019/2/17املساعد اخلاص للرئيس األمريكي وكبري املستشارين
ألفريقيا سرييل سارتر ،يرافقه مدير دائرة أفريقيا ابألمن القومي دارين سريايل ،واختتم حماداثته يف السودان األربعاء 2019/2/20
ويف أحد تصرحياته قال املساعد اخلاص األمريكي عقب اللقاء ابلقصر اجلمهوري ("عقدت لقاء مثمرا وبناء مع مساعد رئيس
اجلمهورية وجئت من أجل مواصلة احلوار بني اجلانبني مبا يقود إىل إزالة اسم السودان من الدول الراعية لإلرهاب" ،وأكد سرييل أنه
"ومع مزيد من الصرب ستتمكن احلكومة من إجياد حل سياسي وأنه لن يتم فرض أي حلول من اخلارج على السودان ،الفتا إىل أنه
ومن خالل العمل املشرتك سيجد البلدان طريقهما إىل شراكة قوية ...شروق نيوز  ...)2019/2/18وكل ذلك يبني أن الزايرة مل
تكن الدافع لالحتجاجات ،بل هي تدل على الدعم األمريكي حلكم البشري ،وعدم فرض أي حل من اخلارج ...ووضع شروط
أمريكية إلزالة اسم السودان من قائمة "الدول الراعية لإلرهاب".
 -4وأما موقف عمالء أمريكا فكذلك كان داعما للحكم وليس لالحتجاجات ،أي ليس كما ورد يف السؤال...
وفيما يلي بيان ذلك:
أ -أما عن السعودية ...فهي منذ بدء العملية العسكرية يف اليمن للتحالف تستمر بضخ استثمارات جديدة يف جماالت
الزراعة السودانية:
 (والسعودية هي أكرب مستثمر عريب يف السودان خالل العام  ،2016ابستثمارات تقدر بنحو  15مليار دوالر ،وترتكزتلك االستثمارات على األعالف والقمح والذرة؛ وتدعم اقتصاد اخلرطوم ...اخلليج أون الين  ...)2017/7/17وأكد سفري
اململكة (أن قيمة االستثمارات السعودية الفعلية يف السودان فاقت  12مليار دوالر ...موقع البوابة  ...)2018/12/03وكذلك
(أعلن السودان االثنني  2018/5/7توصله التفاق مع السعودية ملده ابلنفط ملدة مخسة أعوام ...سودان تريبيون .)2018/5/7
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 قام وفد وزاري سعودي يوم  2019/1/24بزايرة اخلرطوم وأجرى مباحثات مع الرئيس السوداين البشري انقشت األوضاعاليت مير هبا السودان .وقال وزير التجارة السعودي ماجد القصيب يف تصريح صحفي"( :إن زايرة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العالقات االقتصادية مع السودان وزايدة التبادل التجاري" ،مضيفا "أن
امللك سلمان أكد على أن أمن السودان أمن للمملكة ،واستقراره استقرار هلا وأن السودان أحق أبي عالقة معها من أي دولة
أخرى" ...الوطن املصرية  )2019/1/26فهذا كله يؤكد أن السعودية مل تتخل عن دعم السودان.
ب -وأما مصر الركيزة األخرى ...فقد قام البشري بزايرة مصر يوم  2019/1/27ورحب السيسي ابستقباله يف املطار وأظهر

حفاوة به ،وهذا يدل على أن أمريكا مل تقرر تنحية البشري ،وإال ملا فعل السيسي ذلك وهو الراكن ألمريكا والتابع هلا .ووصف
الزايرة سفري السودان يف مصر أبن ("الزايرة تعد أهم الزايرات توقيتا ومضموان" ...الصباح املصرية  )2019/1/27علما أبن البشري
قد زار مصر والتقى ابلسيسي يف  2018/11/6بعد زايرة السيسي للسودان يوم  2018/10/25يرافقه  12وزيرا ووقع 12
اتفاقا ...وبعد اندالع االحتجاجات مباشرة قام وزير خارجية مصر سامح شكري ورئيس خمابراهتا فزارا السودان والتقيا مع عمر
البشري ونظرائهما .فقال شكري بعد اللقاء" :إن مصر تثق يف أن السودان سيتجاوز الظروف احلالية .وإن مصر دائما على استعداد
لتقدمي الدعم واملساندة للسودان .وإن أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر" ...البوابة املصرية  )2018/12/27وهذا
يدل على أن مصر ما زالت تدعم السودان.
ج -وأما داخليا فإن القوى األمريكية احمللية األهم هي اجليش ،وقد كان موقف اجليش السوداين من االحتجاجات جبانب

البشري ومحاية نظامه ،فقد أعلن اجليش يف بيان له ("التفافه حول قيادته وحرصه على مكتسبات الشعب وأمن وسالمة املواطن يف
دمه وعرضه وماله" ...عريب بوست  )2018/12/23وقال رئيس األركان يف القوات املسلحة السودانية كمال عبد املعروف يف
خماطبته لضباط برتبيت العميد والعقيد ("إن اجليش لن يسلم البالد لشذاذ اآلفاق من قيادات التمرد املندحرة ،ووكالء املنظمات
املشبوهة ابخلارج" ...مصر العربية  )2019/1/30وهذا يدل على أن اجليش ما زال يدعم البشري ،وهكذا كان موقف القطاعات
العسكرية واألمنية األخرى( :هدد الفريق حممد محدان دقلو محيديت قائد قوات الدعم السريع يف السودان أبن قواته مستعدة
للتصدي ملن وصفهم ابجلشعني ...املسرية نت  .)2018/12/26وكذلك (قال مدير جهاز األمن واملخابرات السوداين صالح
قوش يف تصريح مقتضب ابلربملان "هناك مبادرات كثرية يف الساحة لكن جيب أن يعلم اجلميع أن أي مبادرة خترج عن الشرعية
القائمة ال مكان هلا" ...اجلزيرة نت  .)2019/2/21وأمريكا تستخدم اجليش للقيام ابالنقالابت وقد تركزت فيه منذ انقالب
النمريي عام ...1969
 -5أما ابلنسبة للمعارضة ،فقد ("دعا الصادق املهدي رئيس حزب األمة يف اليوم الرابع لالحتجاجات إىل تشكيل حكومة

وفاق جديدة يشارك فيها مجيع األطراف" .وقال إنه "يدعم االحتجاجات الشعبية يف البالد ،لكنه أكد أن حزبه لن يشارك
فيها" ...هيئة اإلذاعة الربيطانية  )2018/12/22ولكنه عندما رأى استمرار االحتجاجات أعلن تبنّيها (أعلن رئيس حزب األمة
القومي رئيس حتالف "نداء السودان" الصادق املهدي أتييده للحراك الشعيب الداعي إلسقاط النظام ،ودعا لوقف قتل املتظاهرين
قبل أن يطالب الرئيس عمر البشري ابلتنحي ...سودان تريبيون  ،)2019/1/25أي بعد أكثر من شهر من االحتجاجات حماوال
استغالهلا فيما بعد ...والصادق املهدي معروف بوالئه لإلجنليز ،وقد ترأس احلكومة السودانية بني  1986و 1989وهو الذي قلبه
البشري بعد ذلك .مث نشأ جتمع املهنيني السودانيني كتنظيم مواز للنقاابت الرمسية املوالية للحكومة ،وجتمع املهنيني هذا ألورواب أتثري
فيه عن طريق املهدي وهو حماولة ليكون البديل للنقاابت الرمسية اليت يسيطر عليها النظام ،وقادته الذين يف اخلارج يستقرون يف
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أورواب (وقد ذُكر من قادته يف اخلارج ويتحدثون ابمسه كل من الصحفي حممد األسباط يف فرنسا والدكتورة سارة عبد اجلليل يف
بريطانيا .موقع يب يب سي  .)2019/1/24وكذلك ختللت االحتجاجات توجهات علمانية وحركات أخرى هامشية ليست مؤثرة
يف التغيري ...ومع أن أتثري اإلجنليز يتخلل هذه التجمعات وخباصة يف حزب الصادق املهدي ،إال أن هذا التأثري غري قادر على
التغيري الفعلي ،ولكن استمرار االحتجاجات يعطيه قوة خلربة اإلجنليز يف استغالل االحتجاجات ،ولذلك أتخر إعالن حزب املهدي
دعم االحتجاجات حنو شهر ظنا منه أن البشري سيخمدها يف أايمها األوىل فلما امتدت ركب موجتها! مث بعد أكثر من شهرين
قوي عود املهدي فأكد على تنحي البشري (وأبدى استعداده للقاء ممثلي املعارضة لالتفاق على تفاصيل العبور حنو النظام اجلديد...
سبوتنيك  .)2019/3/2وهكذا فكلما أتخرت قدرة النظام على وقف االحتجاجات ازدادت قوة عمالء اإلجنليز ،ولذلك أخذت
أمريكا يف احلسبان هذا األمر ،فتحسبا ألي طارئ فقد رتبت أمريكا مع البشري اقتحام هذه التجمعات ابنسحاب بعض األحزاب
فض شراكة حزبه مع املؤمتر
السياسية املشاركة يف احلكومة منها ومن مث يكونون معارضة( :أعلن رئيس حزب األمة مبارك الفاضل ّ
الوطين احلاكم وانسحابه من احلكومة ...موقع النيلني  )2018/12/28وكذلك انسحاب غازي صالح الدين( :قررت حركة
اإلصالح اآلن سحب كافة ممثليها يف اجملالس التشريعية خالل مؤمتر صحفي حتدث فيه رئيسها غازي صالح الدين ...وكالة سوا
اإلخبارية يف  ،)2019/1/1وقد انتخب غازي صالح رئيسا للجبهة الوطنية للتغيري ("انتخبت اجلمعية العمومية للجبهة الوطنية

للتغيري أمس دكتور غازي صالح الدين رئيسا للمجلس الرائسي للجبهة" ...اخلليج  365يف  ،)2019/2/14وابإلضافة هلذا
االقتحام واستباقا لتصعيد االحتجاجات واستغالل أورواب هلا فقد أعطت الضوء األخضر للبشري بفرض حالة الطوارئ وقد مت فرضها
يف  ...2019/2/22ومؤخرا يف  2018/2/28انسحب حزب املريغين من احلكومة وهو املعروف بعالقاته مع أمريكا (أعلن
احلزب االحتادي الدميقراطي بقيادة حممد عثمان املريغين ،اخلميس ،إهناء كل اتفاقات الشراكة يف احلكم اليت وقعها مع حزب املؤمتر
الوطين احلاكم واالنسحاب من احلكومة السودانية" ...العني اإلخبارية  ...)2019/2/28مث كانت اخلطوة اجلديدة لتهدئة
املعارضة إبعالن البشري نفسه حمايدا ليس مع طرف ضد طرف! (فوض الرئيس السوداين صالحياته كرئيس حلزب املؤمتر الوطين
لنائبه يف هروب لألمام مع احنسار خياراته يف مواجهة أسوأ أزمة خالل ثالثة عقود من حكمه ...وقال احلزب يف البيان إن ذلك
القرار أييت "وفاء ملا جاء يف خطاب السيد الرئيس لألمة من أنه يقف على مسافة واحدة من مجيع القوى السياسية" .ميدل إيست
أون الين  .)2019/3/1والبشري هبذا خيدع نفسه قبل أن خيدع اآلخرين ،فكيف يكون على احلياد وهو رئيس الدولة ،وحزبه هو
احلزب احلاكم؟ فحىت لو كلف غريه برائسة احلزب فلن يكون أكثر من انحية شكلية فحسب؟!
على كل ،هو من األساليب لتهدئة االحتجاجات! وكل ذلك حملاولة التأثري يف املعارضة واحتواء االحتجاجات خاصة وأن
للنظام اآلن قوى اقتحمت املعارضة فإن مل تستطع هذه القوى احتواءها حتاول قيادهتا أو االشرتاك املؤثر يف قيادهتا ومن مث
تبقى هيمنة أمريكا مستمرة...
 -6أما زايرة البشري إىل موسكو اليت استمرت ملدة  4أايم يف  2017/11/22أي بعد ستة أايم من زايرة سوليفان إىل
البشري ليشكو أمريكا عند روسيا ،بل جاءت أبمر ورضا من أمريكا والدليل على ذلك (كشفت
السودان فتلك الزايرة مل يقم هبا
ُ
صحيفة سودانية ،اليوم األربعاء ،عن صفقة بني اخلرطوم وواشنطن ،تقضي بتأمني مسار طائرة الرئيس السوداين عمر البشري إىل
روسيا يف مقابل قبول إلغاء قوانني مثرية للجدل تعرتض عليها اإلدارة األمريكية ،تزامنا مع بدء أول زايرة للبشري إىل موسكو .وقالت
مصادر ُمطلعة لصحيفة "الراكوبة" ،إن النظام السوداين حصل على ضماانت من قِبل انئب وزير اخلارجية األمريكي ،جون
سوليفان ،يف زايرته إىل اخلرطوم ،بعدم اعرتاض طائرة البشري يف مقابل مترير مقرتحات أمريكية تقضي إباتحة احلرايت الدينية ،وإلغاء
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مواد قانونية مثرية للجدل وختتص "ابلردة ،واملرياث ،والزي الفاضح" ...مصراوي  )2017/11/22وذلك ألنه لو مل يكن أبمر من
أمريكا ملا متكن البشري استخدام اجملال اجلوي السعودي حيث إن الدولة املستعمرة اليت يواليها النظام السعودي تؤثر يف التحكم
ابجملال كما حصل يف عهد امللك عبد هللا العميل إلجنلرتا يف  2013فقد كانت بريطانيا ال ترغب وصول البشري إىل إيران ألهنا ال
تريد للنظام اإليراين أن حيصل على شهرة بتوافد كثري من الرؤساء حلفل تنصيب الرئيس ،ولذلك منعت السعودية طائرة البشري
حسب رغبة بريطانيا (أعلنت الرائسة السودانية أن السعودية منعت طائرة الرئيس األحد من عبور أجوائها حلضور حفل أداء الرئيس
اإليراين اليمني يف طهران ،ما اضطره إىل العودة أدراجه ...فرانس 24يف .)2013/8/4
 -7إن كل ما سبق يستبعد وقوف أمريكا وراء االحتجاجات ...وبريطانيا ليست هلا القدرة على إطالقها ...وإذن كيف
بدأت واستمرت؟
واجلواب عليه أن االحتجاجات انطلقت بشكل عفوي بسبب تصاعد أزمة عيش الناس يف السودان ،واملسألة بتمامها على
النحو التايل:
أ -لقد توهم البشري ومن معه أنه بتنازله عن جنوب السودان تنفيذا ألوامر أمريكا سيعيش السودان يف رفاهية وأمن وستدعمه
أمريكا بعدما ترفع عنه العقوابت ...ولكن العكس حدث إذ بدأت احلالة االقتصادية تتدهور أكثر وتتأزم ،واشتدت األزمة مع بداية
 2018وبعد رفع العقوابت األمريكية عن السودان! فقامت احلكومة برفع أسعار اخلبز ورفع قيمة الدوالر اجلمركي لثالثة أضعاف
وتراجعت قيمة العملة احمللية مما أدى إىل ارتفاع األسعار وتبعتها أزمات الوقود ...وتضاعفت أسعار اخلبز إىل أن أصبح اندرا ،فيقف
املرء ساعات طويلة يف صف طويل للحصول على رغيف اخلبز الذي ارتفع سعره فوق ما يتحمله الناس ...فبلغت نسبة التضخم
حنو  %70وقام البنك املركزي حبجز األموال عن البنوك يف حماولة لوقف اخنفاضها وارتفاع سعر الدوالر إىل أن اضطرت إىل خفض
سعر العملة أكثر من  %60ليصبح سعر الدوالر  47,50جنيها ،واخنفض إىل أن أصبح يوم  2019/2/20يف السوق املوازي
(السوق احلرة)  75جنيها مقابل الدوالر...
ب -وبلغت نسبة الفقر بني سكان السودان إىل مستوايت قياسية ،فقد أكد اجلهاز املركزي لإلحصاء على ("أن معدل الفقر

يزيد عن ثلثي السكان استنادا إىل نتائج مسح أجري يف العام  2014كأول دراسة منذ انفصال جنوب السودان عام .)"2011
وكل ذلك حيدث بعدما أطلق صندوق النقد الدويل توصياته ،بل أوامره كما يفعل يف كل مكان ،إذ طالب احلكومة بتعومي العملة
ورفع الدعم عن احملروقات والكهرابء والقمح متعهدا مع البنك الدويل بتقدمي املساعدات الفنية للسودان يف تنفيذ برانمج اإلصالح
االقتصادي! وقد جاء هذا التعهد يف اجتماع الصندوق والبنك الدوليني على هامش اجتماعات يف جزيرة ابيل إبندونيسيا يف تشرين
األول  .2018علما أن الصندوق الدويل طالب احلكومة بتعومي اجلنيه يف تقريره السنوي الذي أعده يف كانون األول  2017وأكد
أن ذلك ضروري خللق الظروف الالزمة الجتذاب املستثمرين وتعزيز التنمية االقتصادية يف البالد كما طالب احلكومة إبلغاء دعم
الكهرابء والقمح بني عامي  2019و 2021بعد تعومي العملة .فانصياع النظام السوداين هلذه األوامر أدى به إىل ما أدى من
تدهور احلالة االقتصادية واملعيشية لدى الناس.
ج -وهكذا أصبحت ظروف السودان مهيأة لالنفجار فكان هذا اخلروج إىل الشارع بشكل عفوي بسبب تفشي الفقر
وارتفاع األسعار وغالء املعيشة وزايدة البطالة وسوء توزيع الثروات ،وكل ذلك لتطبيق البشري النظام الرأمسايل واتباع توصيات
مؤسساته املالية من الصندوق والبنك الدوليني ،وخلضوعه للضغوطات األمريكية .فهو نظام موال ألمريكا وينفذ سياستها ،وخباصة
6/5

فصل اجلنوب وفقدان الدولة لدخلها الكبري من النفط (وإثر انفصال جنوب السودان عام  ،2011فقدت اخلرطوم ثالثة أرابع
مواردها النفطية ،اليت كانت تضخ يف خزانتها حنو  %80من موارد النقد األجنيب .اجلزيرة نت  ،)2018/12/26فتصاعد ضيق
العيش على الناس ...ومن مث اندلعت شرارة الثورة السودانية يف مشال البالد بوالية هنر النيل مبدينة عطربة يف  2018/12/19مث
انتشرت يف مدن السودان كافة ،وهي ما زالت مستمرة ،ونرياهنا مل ختمد وهلم مطلب واحد فقط ال غري وهو رحيل النظام...
وهكذا فقد انطلقت االحتجاجات عفويا مث تداخلت معها قوى الستغالهلا إىل جانبها لتحقيق مصاحل تلك القوى
وحرف االحتجاجات عن مسريهتا كما بيناه أعاله.
 -8ويف اخلتام فإن هناك أمرين جديرين ابلتدبر وإنعام النظر:
أما األول فإن أول ما تفرضه أمريكا على عمالئها هو بذل الوسع يف خدمة مصاحلها ،وقد بذل البشري الوسع يف ذلك حىت

إنه خان قسمه ففصل اجلنوب عن السودان ...وحىت اليوم فإن أمريكا ما زالت تدعم البشري فاتصاالهتا به وبنظامه كما بيَّنا تدل
على ذلك ...لكن إذا استمرت االحتجاجات ومل يقدر البشري على ضبطها يف وقت قريب فإنه يسقط من عني أمريكا ومن مث
يصبح عاجزا عن خدمة أمريكا يف مصاحلها ،وعندها يرجح أن تسعى أمريكا لتغيريه ،ولعل ترتيب انسحاب بعض رجاهلا من
احلكومة لريكبوا موجة املعارضة وخباصة حزب املريغين املوايل هلا ...لعل كل ذلك يكون سائرا يف هذا االجتاه ،أي هتيئة البديل ،ألن
أي تغيري للبشري يتطلب وجود البديل املقبول لدى الناس ،وأمريكا تستعمل هذا األسلوب مع عمالئها ،فقد استعملته مع مبارك
فلما مل يستطع ضبط االحتجاجات أمرته ابلرحيل فاستقال وكلف الطنطاوي وجملسه العسكري مكانه ...فهو أسلوب معتاد عند
أمريكا ،فقط إهنا حتتاج البديل قبل أن أتمر عميلها ابلرحيل ،فهي ختشى إن كان التغيري قبل إنضاج البديل أن يصل إىل احلكم
رجال صادقون خملصون يكونون شوكة يف حلقها بل خنجرا يف صدرها ،وإبقاء عميلها بشار حىت اآلن هو من هذا الباب...
وأما األمر الثاين فإن الذي ُخيشى منه هو أن تضيع تلك الدماء من القتلى واجلرحى وتلك اخلسائر يف الشوارع واملرافق العامة،

وتفضي االحتجاجات يف النهاية إىل تبديل عميل بعميل ويبقى الدستور الوضعي قائما يف البالد يزهق األنفس ويرهق العباد...
وهذا ما حنذر منه وذلك ألن االحتجاجات حىت اليوم ال تتبىن مطالب اإلسالم وال تطالب بوضع أحكام الشرع موضع التطبيق
ابتباع قيادة صاحلة صادقة تعمل الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة الراشدة ...ومن مث تبقى األزمة السياسية هي هي بل قد
اي فَ َال يَضل َوَال
تكون أسوأ ،وتكون األزمة االقتصادية هي هي بل قد تكون أسوأ ،وقول هللا هو احلق املبني ﴿فَ َمن اتَّبَ َع ُه َد َ
صار﴾.
ض َع ْن ذ ْكري فَإ َّن لَهُ َمعي َ
شةا َ
يَ ْش َقى * َوَم ْن أَ ْع َر َ
ض ْنك ا﴾ وصدق هللا العليم احلكيم ﴿فَا ْعتَِبُوا َيأُول ْاألَبْ َ
السابع والعشرون من مجادى اآلخرة 1440ه
2019/3/4م
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