انتفاضة أهل السودان :التحدايت واملشكالت وإمكانية التوجيه الصحيح
مل تكن انتفاضة أهل السودان ،على النظام الذي حيكمهم منذ  30عاما عجافا ،خيارا بني جمموعة خيارات متاحة ،ومعلوم لدى الناس
أن هذه التحركات تنجم عنها  -يف أغلب األحوال  -كلفة ابهظة يف األرواح واملمتلكات ،ورغم ذلك حتدث هذه التحركات لكسر
االستعصاء الذي تشكله النظم االستبدادية ،اليت حكمت بعقلية رأمسالية لتمتلئ بطون املسؤولني وأقارهبم ،ويكون نصيب األمة الفقر واجلوع
والتخلف االقتصادي واحليايت ،يف بلد غين بكل نعم هللا اليت ال حتصى ،وفقري يف قرارات ساسته اليت تربطنا ابملنظومة الغربية االستعمارية ،عرب
مؤسسات القاتل االقتصادي البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،وترهن أي قرار برضا الغرب ،تتعاون مع أمريكا يف ما أمسته (احلرب على
اإلرهاب) ،بل وتسارع يف تعديل القوانني لتخضع ذليلة لتقارير اخلارجية األمريكية ،حول احلرايت الدينية ،وتعقد الورش لتربهن على تبعيتها،
ورغم ذلك أمريكا خترج النتيجة رسواب يف كل األحوال ،وتعاود فرض العقوابت!
ينبغي أال تصرفنا إخفاقات حتريك اجلماهري عن االنتباه إىل أن األحوال لن تعود إىل سابق عهدها ،وأن الثورة ،على عالهتا ،قد أهنت
إىل األبد ،فكرة "أتبيد االستبداد" ،بكسرها االنسداد احلاصل على مدى ثالثني عاما مضت ابلفساد والظلم واالدعاء زورا أهنم إسالميون،
وهذا شيء ليس ابلقليل ،أن تعي األمة يف السودان أهنا خدعت بشعارات اإلسالم اليت ظلت حكومة اإلنقاذ تدغدغ هبا مشاعر الناس.
إن الثورات هي حالة اضطرارية وعفوية ،وكلفتها اليت هتدد حبدوثها احلكومة ،أتيت من قوة السلطة املهيمنة ،ال من أمة تطالب حبقها يف
احلياة الكرمية ،وبقدر عناد ومقاومة احلكومة للتغيري ،جيين الشعب جراحاته املؤملة ،لكن تظل الدماء الزكية يف ذمة النظام ،حياسب هبا يوم
احلساب ،وهذه الدماء هي وصمة عار على طغمة تدعي أهنا تلتزم التغيري عرب صناديق االقرتاع يف 2020م.
إن ما حيدث من تقتيل ،وتعذيب ،يكمن يف تعنّت النظام ،مع روح اإلنكار اليت تتملكه ،حيث ما زال يتصرف ،رغم كل ما جرى،
على اعتبار أن أهل البلد رضوا بـ"البشري إىل األبد" ،فيجوب الرئيس البلد شرقا وغراب ليلتحم مع مجاهري مدفوعة األجر ،لتصرخ على رقصاته
أبنه اخليار (تقعد بس) ،وكأن البلد مبثابة ملكية عقارية خاصة حلزب املؤمتر الوطين ،ليس هبا انس آخرون تصدوا ملليشياته بصدور عارية ،أو
كأهنم جمرد مقيمني ال حقوق هلم ،بل من يشاهد سيارات اجليش والشرطة ،يعتقد أن العدو الذي تعد له العدة هو كيان يهود!
إزاء ذلك يفرتض إدراك أن هذه األمثان ،وهذه الدماء ،إمنا تتحمل مسؤوليتهما األنظمة االستبدادية الظاملة ،ألهنا تقاوم التغيري ،وألهنا
أصال تريد أتبيد حالة التخلف ،واالستعباد ،واالستبداد ،وفقا للشعار املشني" :ترشيح البشري إىل األبد" مثال .ومن األصل فإن هذه األنظمة
(مجهورية كانت أم ملكية) ،هي املسؤولة عن اندالع الثورات واالنفجارات اجملتمعية ،بسبب تسلّطها ،وجربوهتا ،وفسادها الذي أزكم األنوف
وإعاقتها قيام دولة تنبع من قناعات هذه األمة الكرمية ،ليسود العدل وتنهض األمة من سباهتا.
واملشكلة أيضا ،أن األوضاع على الصعيد الداخلي ،أي وضع الثورة ذاهتا ،وقدرهتا على تقدمي مشروع مقنع يضمن ثقة الناس ،ال تبدو
أفضل حاال ابلنسبة للقوى السياسية ،فمعظم من انسحب من احلكومة ،وانضم للحراك ال ثقة للجماهري هبم ،ويظل رغم خروجه عن
احلكومة ،إعادة جتريب اجملرب ،أما جتمع املهنيني فخوف الناس أن يكون خمرتقا من الغرب ،أمر وارد ،نتيجة لشعاراته اليت يطرحها (حرية،
سالم ،وعدالة).
ابحملصلة حنن أمام واقع معقد مفاده أننا إزاء صراع مفتوح ،وأنه ال النظام ،وال املعارضة ،ابستطاعة أي منهما حسم األمر ،والكرة يف
مرمى من يعرض مشروع اإلسالم للحكم ،فهو من يستطيع قلب الطاولة على اجلميع .فلنغذ السري ،ولنعمل لتصحيح املسار ،لنفوز ،ويفوز
اجلميع بدولة اإلسالم ،اليت ترضي رب العاملني ،وكل اخلري والعدل واإلنصاف يف حتكيم شرع هللا ،يف ظل دولة اخلالفة الراشدة الثانية على
منهاج النبوة.
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