
 ؟ةكم من الدماء سيهدرها الشعب السوداني للحصول على الديمقراطي
 

على الرغم من اإلدانة الدولية السريعة والواسعة النقالب الجنرال البرهان 
على السلطة االنتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، اال ان قوات 
االمن االنقالبية مازالت تتعامل بمنتهى العنف مع المتظاهرين السلميين، وفي 

وات االمن في استمرار قادة الوقت الذي يراقب فيه المجتمع الدولي بحذر إر
يظل السؤال األهم هو هل تمتلك  —أكتوبر ٣٠التعامل الوحشي مع مليونية 

القوى السياسية السودانية نفس الجراءة لدحر المجلس العسكري عن ُسدة 
 الحكم؟

 
في اليومين الماضيين قرأنا وتابعنا من خالل تقارير عديدة عن حمالت 

دام تكتيك العار واإلرهاب من خالل تنفيذ منهجة من قوات االمن الستخمُ 
المحدودة لشراء  تحركاتهمحمالت قص الشعر الوحشية للمواطنين اثناء 

استمرار العصيان المدني الشامل، في الوقت  في ظل مستلزمات الحياة اليومية
الذي انتشرت فيه آليات مدرعة ومركبات ذات دفع رباعي إلزالة المتاريس 

باب وشابات لجان المقاومة والمواطنين كافة التي يحتمي خلفها ش
 ويستخدمونها كساتر يحميهم من بطش قوات االمن.

 
أفاد نشطاء تمكنّا من التحدث إليهم في الصباح الباكر من يوم الخميس، أن 
قوات األمن لم تكتفي فقط بإزالة المتاريس بل استمرت في مطاردتهم داخل 

وت من اجل ترويعهم من خالل ضربهم االزقة والحارات وداهمتهم داخل البي
بالعصي المعدنية وإطالق الغاز المسيل بالدموع وإطالق الرصاص الحي 
مباشرة على الرأس والصدر. كما أفادت تقارير طبية محلية في وقت متأخر 

شخصا من بينهم طبيبة شابة  ١٢من يوم الخميس عن مقتل ما ال يقل عن 
بعضهم حرجة تستدعي تدخال جراحيا أخرين إصابات  ١٥٠واصابة أكثر من 

 عاجال. من المؤكد ان تكون هذه االعداد اقل من الواقع حيث يتعذر التحقق
بسبب استمرار انقطاع خدمات االنترنت عن السودان مما يزيد من  منها

 صعوبة الحصول على المعلومات لبقية انحاء العالم.



ع وهيئة عمليات جهاز مع تصاعد وتيرة العنف من قوات الجيش والدعم السري
 الى الشوارع االمن، يتنامى القلق على أمن وسالمة الماليين المتوقع خروجهم

أكتوبر التي دعت لها القوى المدنية والسياسية. لربما يأمل  ٣٠في مليونية 
البرهان أن يؤدي العنف المفرط في األيام التي تسبق مليونية السبت إلى ردع 

ارع، وان كان األمر كذلك فقد أخطأ التقدير. الشعب عن الخروج الى الشو
أكدت إحدى الشابات على منصة اسفيرية لنشطاء لجان المقاومة قائلة: " إذا 
أردتني قوات االمن شهيدة فال تتوقفوا حتى لدفني.. استمروا في مطاردة 

 الجناة إلى السجون".
 

جلس لقد استغرق صنع احداث هذا األسبوع وقتا طويال من مكايدات الم
العسكري الذي يتقاسم السلطة مع الحكومة المدنية التي حلها البرهان يوم 
االثنين، حيث ظل هذا المجلس العسكري في مكانه في السلطة التي أطاحت 

بدكتاتورية البشير التي استمرت ثالثين عاما. وبحسب الوثيقة  ٢٠١٩في 
عسكري تقود الدستورية تم تكوين حكومة شراكة بين المدنيين والمجلس ال

 ٢١يرأس فيها البرهان فترة ال  –شهرا  ٣٩البالد النتخابات ديمقراطية بعد 
شهرا. بموجب  ١٨شهر األولى قبل تسليمها للشركاء المدنيين في متبقي ال 

الوثيقة الدستورية )االصلية( كان من المقرر تسليم السلطة للمدنيين في يوم 
 قيت االنقالب هذا األسبوع.نوفمبر وهو األمر الذي ربما يفسر تو ١٧

 
ظل البرهان وحلفاءه من فلول نظام حكم البشير البائد ممن لهم مصلحة 

ومنذ عدة أشهر يعملون بكل السبل  –شخصية في عودة الحكم العسكري 
لعرقلة اتفاقية الوثيقة االنتقالية. وكان أخر مظاهر هذا التخريب في شرق 

يق القومي الوحيد الرابط بين ميناء السودان حيث أغلق زعماء القبائل الطر
بورتسودان في شرق السودان وبين العاصمة الخرطوم، نتج عن ذلك نقص 
في الوقود والقمح مما وضع االقتصاد السوداني المنهار أصالً في خطٍر أكبر. 
على الرغم من ذلك ظل البرهان يلقي باللوم على الشريك المدني متهما إياه 

الظروف المعيشية. على الرغم من ذلك يثق السودانيين بأنه السبب في تدهور 



في ان البرهان هو من يقف وراء اغالق الطريق القومي بدليل الفتح الجزئي 
 للطريق في اليوم التالي لالنقالب.

 
في الوقت الذي لم يكن فيه البرهان وحلفاؤه سعداء بتقاسم السلطة مع المدنيين، 

المدني والقوى السياسية والشعب لم يكونوا فإن الغالبية العظمى من المجتمع 
أبدا راضين عن اي شيء أخر أقل من السيطرة المدنية الكاملة على الفترة 
االنتقالية. تسامح المكونات المدنية مع الترتيبات االنتقالية كان دافعه "الحوجة 
إلى الواقعية" حرصا على تجنب المزيد من إراقة الدماء. ولكن من خالل 

النقالب والتعامل الوحشي مع المتظاهرين في هذا األسبوع فقد أكد تنفيذ ا
 ةالبرهان على صدق ما كان يخشاه المكون المدني من أن الديكتاتوري

 العسكرية لن تقبل بالتنازل عن السلطة إلى حكومة مدنية بالكامل.
 

السياسية على المستوى القوى السؤال الذي ينتظر اإلجابة هو ما إذا كان 
يمتلكون األدوات الفنية للحفاظ على موقف  –خلي واإلقليمي والدولي الدا

تفاوضي قوي يلبي مطالب الشعب والمكون المدني بإبعاد المجلس العسكري 
عن المشهد السياسي؟ هل تمتلك القوى السياسية مجتمعة كامل اإلرادة التي 

 تضاهي شجاعة وتضحية الشعب السوداني؟
 


