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  ؟اــــماذا تبقي لن
   للخالص من طغمة اإلنقاذ ضريبةًلنجعل من االنفصال ف

  
    * لدين سليمانا عز. د
  

  . قبل انفصال جنوب السودان،، كما يتضح من قراءتهكُتب هذا المقال: تنوية من هيئة تحرير احترام
  

 أن انفصال  تشير إلىكل قرائن األحوال و،نه الموعد مع االستفتاءإ .التاسع من يناير على األبواب
  هو،ا باختصارما نقصده هن. دت إليهااإلنقاذ ر/هذه هي بضاعة الجبهة اإلسالميةو. الجنوب أصبح حتمياً

 نتاج للمنهج الفكري ووإنما ه ، للممارسة السياسيةتمزيق الوطن ليس فقط مردوداًأن انفصال الجنوب و
حسن البنا و ية اإلسالم الحركي األحادية منذ المودودنه نتاج لفكر؛ إمتكامل لجماعة اإلخوان المسلمينال
فقد قاسى السودانيون تماما مثلهم .  تطبيقاتها في السودانمن ثمو ،من بعدهم حسن الترابيوسيد قطب و

فالكل على قناعة بأنه . ومثل فئران التجارب من تطبيق فكرة اإلسالم السياسي هذه على واقعهم العملي
 لكنها ،ليست أزمة أخالق ، وهيمعظمنا يعرف بأنها أخالق األزمةوين قد تغيرت حتى أخالق السوداني

 ثم سقوط مشروعه ،يدولوجيا في التسعينياتأوالمحرقة كالموت والجهاد ونظام يتبنى ساحات الفداء 
جل المحافظة على السلطة أوالريش من السودان الواحد الموحد ثم لبس العاج وادعاء التعددية والحضاري 

    .2010البترول في و
  

في نفس الوقت وة ،الحسرو مر بمشاعر ممزوجة بالحزن، األلمتترقب األوتنظر جموع السودانيين للمشهد 
نه اإلحساس بقلة الحيلة تجاه حدث عظيم، مثل إ. وأيد مشلولة كبير بفقدان لالتجاه إلى حدو عظيمة، بدهشة

ابة صغيرة الحجم، سامتهم العذاب ألكثر من عقدين يتمزق أمام ناظريهم بأيدي عص ورؤيتهم لوطنهم وه
  ماذا تبقى لنفعله؟و ماذا في وسعنا ،إذاً.  حتميٍافأمر انفصال الجنوب أصبح واقعٍا. من الزمان

  

بوادر تمزيق السودان للجبهة اإلسالمية ،من ترابيها إلى وباعتقادي أن مسألة تحميل مسؤولية االنفصال 
للحفاظ على ما والخطوة األولى في التصدي لهذه الطغمة وباألمر األساسي  وكل من واالها، لهوبشيرها 

  . تبقى من الوطن
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في المستقبل يتمثل في وجود وفالكل يعلم أن المهدد األساسي لوحدة السودان طيلة السنوات الفائتة كما 
طرف اآلخر من ن الإف ،بالمثلو. بدونها لما أصبح انفصال الجنوب حقيقة واقعةواإلنقاذ في السلطة 

اختفاء الوطن تماما من خارطة والمعادلة ينبئنا بأن استمرار اإلنقاذ في الحكم سيؤدى حتما للتمزق الكامل 
بكل السبل التنصل من ونها تحاول إ ف،كيما تبرر استمرار وجودها في السلطةو ،إن اإلنقاذ اآلن .العالم

 تلقى  أمريكية، ومرةًتارةًو ، بأنه مؤامرة إسرائيلية تصفه فتارةً.يتها التاريخية عن انفصال الجنوبمسؤول
بالالئمة على المجتمع الدولي ، وأحيانا أخرى تحاول تصوير األمر وكأن القوى السياسية األخرى تتحمل 

   .معها وزر االنفصال
  

نهم نكراو ،من صنع أيديهم وحدهم منذ انقالبهم المشئوم على النظام الديمقراطي وإن ما حاق بالوطن له
بناء سلطتهم حول و ،أكاذيبهم المهولة لعقد من الزمانو ،)سأذهب أنا لألسروأذهب أنت للقصر (لهويتهم 

أكنست لحما، وتشكلت ونيت هياكله فنظامهم الفاشي ب.  دينياً جهادياًإعطائها بعداًومحور الحرب األهلية 
 أضف إلى ذلك ،الدبابينوع الشعبي قوات الدفاوأعاصيره على هيكلية الحرب األهلية  بلجانه الشعبية 

األموال للجهاد، وجمع العتاد وأبواق الحرب من ساحات الفداء إلى أخوات نسيبة وماكينة الدعاية الضخمة 
 ثم ،لخمسة عشر عاماًوعسكرة الحياة بأدق تفاصيلها والطوارئ، نغص أمن الجيران، تغييب صوت العقل 

المضي غير آبهين بمصير الوطن عبر انتخابات وسالم الشامل استبعاد كل القوى السياسية من اتفاق ال
 على أحد أن اإلنقاذ تساوم ليس بخاٍفو. حتى االستفتاء المعروفة نتيجته سلفاًو ،شكلية لالستئثار بالسلطة

إلغاء أمر القبض الصادر ومصيره مقابل حذفها من قوائم الدول الراعية لإلرهاب وعلى وحدة السودان 
هي على سدة الحكم مسؤولية انفصال وإلنقاذ تتحمل اإن . لجنائية الدولية على رئيسهامن المحكمة ا
إنها وصمة .  مثل ما يتحمل رودولف هتلر انفصال ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية،الجنوب تماماً

  .التاريخ وعار األبد
  

االنطالق لإلطاحة ونا ذلك العمل الجاد  فإنما يستوجب علي،اقتنعنا بذلك وأنه ل و  ما يلي ه...ثم ماذا بعد 
. يفرض ذلك على كل سوداني غيور فرض العينوتخليص البالد من هذه الطغمة الفاشية وبهذا النظام 

قد .  في تاريخ السودانيستثنائاالو هذا الوضع المذهل ي أن نفهم كيف تفكر اإلنقاذ لتالفلربما نحتاج هناو
ففي حين تمتلئ شاشات القنوات التلفزيونية .  في هذا الصدداني مفيداًيكون النظر لشاشة التلفزيون السود

زلزال االنفصال وما بعده وقضايا االستفتاء وبرامج المحطات اإلذاعية في كل العالم بموضوع السودان و
 .تشجيع االستثمار بوالية الخرطومو فإنك ترى في القنوات السودانية برامج عن دورة دودة القز ،القادم
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 فإنك ترى برامج تعكس تعددية ،في أحسن األحوالو. إنها محاولة لتمرير المياه من تحت الجسر
القرف، وكأنما اإلنقاذ قد اكتشفت فجأة أن السودان ومثير للضجر وبشكل مفتعل والمجتمعات السودانية 

 ،ولكن. للوحدةوإلعطاء االنطباع وكأنه ما تزال هناك الفرصة ، األديان واألعراقومتعدد الثقافات 
ن سلطتها وفق عداد سيناريوهات ما بعد االنفصال، لتثبيت أركان اإلنقاذ تعمل في الظالم بجد إلإ: لنتأهب

فهل نحن السودانيون على قدر ,  وسيكون ذلك على حساب كل شيء في هذا الكونالمتغيرات الجديدة،
التأريخ القريب ولكن أسلحتنا مجربة و ال يتسع المجال هنا لإلسهاب في ذلكوهذى التحدي؟ لعمري نعم، 

ستكون أكثر شراسة و ينميرو عن نظام عبود على الرغم من أن اإلنقاذ تختلف نوعياً. يشهد بذلك
إن .  كلما كان التغيير أكثر جذرية، فكلما كان الخالص دموياً،نها ليست أكبر من قوانين التاريخدموية، لكو

كافة قواه وسيتجاوز المارد المنتفض أحزابه و سباته العميق زلزال االنفصال سيوقظ هذا المارد من
     . مثلما حدث في االنتفاضات السابقة ليطيح باإلنقاذ مهما أوغلت في دمويتهاالسياسية الكسيحة

  

شحت مواردها في مواجهة زمن ما بعد و أن اإلنقاذ ضاقت خياراتها المراقب للمشهد اآلن يدرك سريعاً
 فالحقيقة األساسية هي أن ،الثالثة وا أن هذه الخيارات لم تعد تتجاوز االحتمالين ألن و ويبد.االنفصال
 في  وتحديداً، فإنها فاقدة للقدرة على التحول الديمقراطي،طوال تاريخها، ومن طبيعة تركيبتهاواإلنقاذ 

زمة االقتصادية، الفترة القادمة، فقضايا محورية مثل االحتقان السياسي، أزمة دارفور، مسألة أبيي، األ
 فليس لإلنقاذ القدرة على التعاطي معها لحلها، ، الخ...من ضمنها مشروع الجزيرةوانهيار البنية اإلنتاجية 

والقارئ الجيد للواقع السياسي في السودان . ألن جعبتها خالية الوفاض من أن تقدم أي حل لقضايا الوطن
 و فالسيناري.الطاقم والتركيبة أ واذ أن تستمر بنفس النهج أيدرك أن واقع الحال بعد االنفصال ال يتيح لإلنق

 يفي الفترة األولى بوجوه جديدة تدعتدفع وشكلها وأن تغير اإلنقاذ من واجهتها  وهو ،عتدالىااألول 
بشكل قاطع إطاحة البشير وإقصاءه من أجل البقاء ويتطلب  وهذا السيناريو ،االعتدالوالقابلية والعقالنية 
   .إطالة عمر النظاموة في السلط

  

أن تخلق اإلنقاذ حالة استثنائية بإعمال آلية الحرب مرة أخرى في أجزاء متعددة مما  و ه،الثاني والسيناري
توسيع و بإطالق يد مليشياتها الفالتة في تقتيل ما تبقى من الجنوبيين في الشمال تبقى من الوطن ابتداء

 من العقاب  لتجد اإلنقاذ لنفسها مخرجاً،سودان بين القبائلثنية حتى يتفرق دم الرقعة العداءات اإل
الفشل وففي حالة التعثر . االنقالب األبيض و بسيناري من هذين السيناريوهين مؤمناًأيوسيكون . التاريخي

يخرج علينا الصف الخامس من طابور اإلنقاذ بمن لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر أن يحسبهم 
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وهنا يجب أن ال . الحفاظ على الوحدة الوطنيةو بدعوى حقن الدماء ،قواتها المسلحةونقاذ من بطون اإل
  .ننسى ما ستفعله اإلنقاذ الجديدة بنا بعد أن تغير جلدها للمرة العاشرة

  

لقد آن األوان للسودانيين أن ينفضوا عنهم . ال نكونوفإما أن نكون أ:  إن السودان اليوم على مفترق طرق
 ثمٍنإن الخالص من اإلنقاذ سيكون ذا . نتظار وان يكونوا فرق المقاومة في األحياء وأماكن العملغبار اال

، فدرس ولكنه ليس مستحيالً.  ترخص في سبيله أرواح عزيزة انفصال جنوب البالد، ودموياًي يساوغاٍل
  .ا الشعب هذةتها من غضبندوالويل لإلنقاذ وس. د عن األذهانرومانيا ليس بالبعي وشاوسيسك

  
  
  
  

  .الواليات المتحدة األمريكيةب يقيم حالياً اقتصادي وأكاديمي سوداني، ،لدين سليمان اعز. د* 
com.yahoo@bakhit_izzeldin  

   
  

   
  
 


