اٌقاف الحرب وبناء السالم
احمد الفاضل هالل
ٌجب القول بانه قد توفر فً وقت سابق مناخ للحروب االهلٌة فً السودان وهذا بسبب سٌاسة نظام حكم الفرد والتنظٌم االوحد القائمة
على االقصاء والعنصرٌة وعدم ادارة وتوظٌف موارد البالد فً تحقٌق التنمٌة المتوازنة والمستدامة لمصلحة الغلبٌة وفً عدم تصحٌح
معادلة السلطة مع التفرٌط فً السٌادة الوطنٌة بانتهاج سٌاسة التبعٌة والمحار ومع العل الممنهج على تمكٌن شرٌحة طفٌلٌة اسالموٌة
معادٌة لالعراف والقٌم االنسانٌة .ان خٌار النضال المسلح لم ٌكن قرارا او خٌارا وانما كان قدرا فرضه نظام المخلوع على معارضٌه
باعتباره مكمن مهارته.
العموم ان النضال المسلح كان احد وسائل لً ٌد لنظام العطاء فرصة للنضال السلمً ورفع الضغط علٌه واجبار الشمولٌة على تقدٌم
بعض التنازالت فً ظل توازن القوى الذي عبر عن نفسه فً تلك اللحظة التارٌخٌة.
ان الوسائل تتغٌر مع معطٌ ات الواقع وبالتأكٌد لٌس هنالك فً الحٌاة فكرة او حقٌقة خالدة ،فالثابت الوحٌد هو التبادل وان بقاء او فناء اي
تجربة هو فً قدرتها على التفاعل الصحً بتغٌٌر محٌطها الباٌولوجً والكٌمٌائً ولسنا هنا بصدد التقٌٌم او اعداد مقاربة ومقارنة بٌن
النضال السلمً والمسلح كأو جه متعددة للنضال او نرٌد ان نقلل او نرفع من شأن هذا او ذاك -ندرك ان الشعوب هً التً تصنع تارٌخها
ولن لٌس دائما على هواها او رغبتها فالظروف والمنعطفات ربما غٌرت المسار.
الٌوم وقد سقط رمز النظام وتنظٌمه الفاشً والدموي وهذا فً حد ذاته مصدر فخر وارتٌاح ولكن نتطلع فً هذه المرحلة فً التصدي
لمهام بناء الدولة  ،واول مقومات بناء الدولة هو اٌقاف الحرب والعمل على اجتثاث جذوره العمٌقة وبناء مرتكزات ومقومات السالم وهً
توفٌر الحرٌات وتحقٌق العدالة والمساواة ولٌس هنالك من سبب ومهما علت قدسٌته ان ٌجعلنا شرطً فً المنطقة والمحاور العالمٌة.
ان قوة الدولة لٌس فً قٌادة الحروب وكما أكدت ثورة دٌسمبر المجٌدة على أهمٌة وحدة الشعب وقوة ارادته وتماسكه .فال السالح او
الملٌشٌات لم تحمً النظام الذي وضع كل ثقله وثقته من السوط والذي استعدى كل القطاعات .فالحرب كانت الخٌار المفضل للنظام وطبقته
الطفٌلٌة والرٌعٌة والتً كانت ترى فً خٌار الحرب لٌس مجرد االقصاء ولكن كوسٌلة لتجرٌف الوارد وتمكٌن وتوسٌع لقاعدتها السٌاسٌة
واالجتماعٌة العصابات والبلطجٌة والمتاجرٌن باسم هللا.
عم كانت هنالك حرب وضحاٌا ومرارات وافراط فً مظاهر العنف ولكن وراء كل هذا كانت هنالك قوى اجتماعٌة اسالموٌة مستفٌدة من
الحرب التً كانوا ٌرون فٌها القداسة ومبررا للبقاء ومن وحشٌة العنف ارادوا توصٌل رسالة للحركة الجماهٌرٌة مفادها السحق ولٌس
هنالك عقدة لو تمت تصفٌة الثلث الفاعل.
ال نود ان نذكر بعض العمومٌات التً ٌعرفها الجمٌع عن آثارالحرب على الحٌاة االجتماعٌة والمدنٌة من الفساد والبطالة وتدهور الخدمات
والنزوح واللجوء والفقر المدقع التً لم تطمس معالمه كل مظاهر التدٌن الشكالنً.
وكل هذا معلوم ولكن تم تجاهل الجوانب النفسٌة واالنسانٌة والمعاناة التً اصبحت نمط حٌاة ٌومً لسكان المعسكرات ولعل البعض ادرك
مؤخرا من المبٌت فً ساحات االعتصام حجم االهوال والمعاناة والبطش على الرغم من اختالف الحالتٌن من حٌث مقادٌر المكان والزمان.
وبالتأكٌد ال نرٌد ان نتناول التكالٌف االقتصادٌة واهدار الموارد بسبب هذه الحرب االهلٌة اللعٌنة ولكن النظام ظل ٌقاتل بشراسة من اجل
االبقاء على هذه المحرقة حٌة النه ٌفتقد لمقومات البقاء بدون ممارسة هذه الهواٌة البتزاز اسٌاده فً التنظٌم الدولً لالخوان المسلمٌن
الذي كان ٌرى فً السودان قاعة مقتدمة لجماعته واهدافه العابرة للحدود.
ومما ال شك فٌه هنالك فجور جدٌد ٌلوح فً االفق باعالن االتفا ق بٌن قوى اعالن الحرٌة والتغٌٌر والمجلس العسكري حول هٌاكل
ووظائف الفترة االنتقالٌة والتً نصت فً مقدمة االتفاق على اعطاء اولوٌة لمسألة انهاء الحرب االهلٌة فً ستة االشهر االولى للفترة
االنتقالٌة .فالسالم كان احدى شعارات الثورة الباسلة وال ٌمكننا انكار الدور الثوري للحركات المسلحة فً خلخلت النظام واذالله بالوقفات
الشجاعة فً المعسكرات .وال ٌمكن كذلك التعالً على نضالها ازرعها السٌاسٌة فً العمل السلمً او المزاٌدة على التضحٌات اعمال
االغتٌاالت الممنهجة التً قدموها ارواحا طاهرة العالء قٌم الحرٌة والعدالة والمساواة.
والٌوم فان الحركات وجماهٌر المعسكرات فً النزوح واللجؤ االجباري والقسري فً حاجة للتكرم واالنصاف للوعً المبكر والوقوف فً
وجه االستبداد والدكتاتورٌة.
ان الثورة السودانٌة رفعت ستارة التارٌخ امام الجمٌع للمشاركة وتشكلت لوحة جدٌدة على جدران الواقع تتطلب اكثر من اي وقت مضى
وحدة الكٌانات ومكونات العمل السٌاسً والعسكري من اجل انجاز مهام المرحلة االنتقالٌة وبألتاكٌد هً مسئولٌة كبٌرة وصعبة بدون
ارادة وطنٌة جماعٌة .وان الحركات المسلحة هً جزءا اصٌل من هذه المسئولٌة الوطنٌة والتارٌخٌة .وهذا حتى ال ٌكون موقف بعض
الحركات المسلحة متطابقا تماما مع موقف المناضل الراحل جون قرنق فً عام  5891فً توصٌفه النتضالة مارس/ابرٌل المجٌدة بانها
ماٌو تو.

وهذا الموقف وكما ٌعلم الجمٌع بانه اثر سلبا على ترجٌح موازٌن القوى لمصلحة قوى االنتفاضة بل اعطى فرصة غٌر مستحقة لقوى
الردة لاللتفاف واحتواء االنتفاضة .ولكن من االٌجابٌات نجد ان بعض الحركات المسلحة ومن خالل عضوٌتها بنداء السودان كمكون لقوى
اعالن الحرٌة والتغٌٌر هً جزء من االتفاق السٌاسً الذي تم االعالن عنه مع المجلس العسكري وهذا اٌجابً اال ان هنالك حركات كحركة
القائد الحلو وعبد الواحد ا لخ ..لم توقع على وثٌقة اعالن الحرٌة والتغٌٌر على الرغم من ان جماهٌرها كانت من اللجظات االولى فً قلب
الحراك الشعبً بتوجٌهات القٌادة وال نرٌد ان نتحدث عن وطنٌة هؤالء القادة الن هذا لٌس من اختصاصنا والن شرعٌة وطنٌتهم
اكتسبوها بالنضال من خالل انحٌازهم لقضاٌا م ناطقهم وشعب السودان ولكن هم الٌوم مطالبون بمد الٌد للثوار الستكمال عملٌة التغٌٌر
وعبور بعض الجسور للغفران ولٌس لنسٌان ،فالتارٌخ ال ٌموت وال ٌنتهً.
ان المطلوب من الحركات المسلحة التً لم توقع على االعالن ان تقٌٌم االحداث الجارٌة واالتفاقٌات من منظور اٌجابً ٌؤدي الى تعزٌز
مواقع قوى الحرٌة والثورة وان االتفاق مهما كان شكله ومضمونه فهو خطوة الى االمام فً اتجاه تصفٌة تركة الحزب الواحد والعصابات
االجرامٌة نحو دولة الوطن والمواطنة.
ومهما كان شعورنا بعدم الرضى فان اي اتفاق فً المحصلة النهائٌة ما اال تعبٌر ضمنً عن حالة توازن القوى على االرض بشكلها
المرئ والملموس واالتفاق هو خٌر من الخٌارات السابقة فً اشكال الهبوط الناعم والسٌنارٌوهات التً اعدت للحالة السودانٌة.
ان ما تحقق للشعب من انجازات بفضل الجسارة واالٌثار لم ٌكن شٌئا معطً او عمال جاهزا ولكن اٌضا ما تبقى من واجبات ومهام ٌتطلب
نضال كل القوى التً تؤمن بدولة المواطنة المتساوٌة او ان الدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة تتطلب اٌضا نضال ووجود كل الفصائل الثورٌة فً
المؤتمر الدستوري الذي ٌجب التأطٌر له لنموذج الدولة التً ضحى من اجلها الشباب والشابات وكل المناضلٌن منذ مجئ ذلك النظام
االجرامً ان اصدار المراسٌم الدستورٌة الفورٌة باٌقاف الحرب فً مناطق النزاعات والغاء قوانٌن الطوارئ والغاء العقوبات الجائرة
بحق بعض اعضاء وقادة الحركات واطالق سراح المناضلٌن من العسكرٌٌن وسٌاسٌٌن ٌتخذ اولوٌة قصوى فً اتجاه تهٌئة المناخ وهذه
قرارات ساسٌة تفصح فً االساس عن حسن النواٌا ورغبة الشعب فً السالم مع العودة الطوعٌة للنازحٌن والالجئٌن وما تتطلبه من
اجراءات.
ان بناء السالم والثقة هً مهمة اصعب من االعداد الشعال الحرب وهذه التعقٌدات تتطلب الصبر الن الوطن ملكٌة الي جماعة مهما ادعت
بالوطنٌة.
ان المكان الحقٌق ً الٌوم للحركات المسلحة ان تكون بٌن جماهٌر الشعب السودانً النه هو الضمان لبقاء الفعل والروح الثورٌة وان تكون
هذه القٌادات بٌن جماهٌرها على االرض لتقف على حقٌقة رؤٌتها واحتٌاجاتها وان تكون حضورا فً المشاركة فً هٌكلة الدولة
واجهزتها وان تكون فً مكان صناعة الحدث والمشاركة فً تنفٌذه.
نحن الٌوم فً حاجة لخطاب جدٌد فٌه نفس الثورة الحالة التً تجاوت فً اهدافها الخطابات االستعالئٌة وخطابات نبش الحساسٌات
واالتهامات بٌن مفاهٌم اوالد البحر والزرقة .والمركز والهامش والجالبة والجنقو ..الخ هذا النوع من الخطابات ال ٌؤسس لوعً ولكنه
ٌضع قضٌة الهوٌة وبشكل فج فوق مفاهٌم الوطن والوطنٌة وٌقدم العنصرٌة فوق الحقوق فالعنصرٌة لٌست مسالة جغرافٌة وال احد ٌنكر
وجودها فً كل السودان وان النضال ضدها ال ٌتم بصب المزٌد من الوقود علٌها لجعلها قضٌة حٌة وبدا بالذاكرة.
لنناضل جمٌعا من اجل الدولة المدنٌة ،دولة المواطنة المتساوٌة -وان هجاء العنصرٌة قرونا او بالمقاالت واالوراق الممتازة لن ٌقضً
علٌها ولكن لنمضً جمٌعا فً اتجاه استئصال الجذور السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة باقامة دولة المواطنة القائمة على التنوع وحق
االختٌار .ونوقف الحرب االن ولٌس فً مدة الستة اشهر كما جاء فً االتفاق ..وحرٌة وسالم وعدالة  ....السالم خٌار الشعب...

