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السودان :

الفضاء المدني والحراك الثوري

نعمات كوكو محمد ،ناشطة سياسية وحقوقية وباحثة في قضايا التنمية
عبد الوهاب علي يوسف ،باحث في العلوم السياسية

تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي ،الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــرى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني
الــذي بدأتــه الشــبكة عــام  .2018يســعى المرصــد الــى مواكبة األخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني
وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا .يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة التــي ينتجهــا المرصــد علــى
موقعــة اإللكتروني:

http://civicspace.annd.org

السودان

المقدمة
يعتبــر الســودان أحــد أكثــر البلــدان تنوعــا وتعقيــدا فــي افريقيــا مــن
الناحيــة الجغرافيــة حيــث ينقســم ســكانه إلــى حــد كبيــر علــى أســاس
العــرق والقبيلــة والديــن وأســاليب المعيشــة اإلقتصاديــة .وأدى الفشــل
فــي اســتخدام هــذا التنــوع وفهمــه كعامــل قــوة منــذ االســتقالل فــي عــام
 ،1965إلــى حالــة مــن التهميــش والفــوارق واإلقصــاء علــى الصعيديــن
اإلقليمــي واالجتماعــي ،ممــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى نشــوب
صراعــات مســلحة.

والســيطرة عليهــا ال ســيما فــي المناطــق الريفيــة .وفــي خضــم الفقــر
المدقــع ،تعانــي النســاء مــن ضعــف التمثيــل السياســي والمشــاركة،
وســيادة القوانيــن التمييزيــة واالفتقــار إلــى سياســات خاصــة بنــوع
الجنــس الالزمــة لمعالجــة أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة الحاليــة .إذ
يمثــل العنــف القائــم علــى النــوع وعــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي
األجــور والعمــل وصنــع القــرار مــن حقائــق الحيــاة اليوميــة للمــرأة
الســودانية.

عانــى الســودان منــذ االســتقالل مــن حــرب أهليــة ،بــدأت فــي جنــوب
الســودان ،واســتمرت خــال التســعينيات ،وفــي ظــل الحكومــة الســابقة
امتــدت إلــى جنــوب كردفــان والنيــل األزرق وشــرق الســودان
ودارفــور .واســفرت هــذه الحــروب والصراعــات ،مســنودة بسياســات
النظــام المتمثلــة فــي «فــرق تســد» واإلقصــاء والتهميــش العرقــي
والدينــي ،عــن مقتــل مئــات اآلالف وتشــريد مــا يقــدر بأربعــة مالييــن
مواطــن وهجــرة مالييــن مــن الســودانيين الذيــن يبحثــون عــن اللجــوء
فــي الخــارج .وقــد نتــج عــن ذلــك تدهــور اقتصــادي فــي البــاد ممــا
جعــل األمــم المتحــدة تصنــف الســودان ضمــن الــدول منخفضــة الدخــل
والفقيــرة والمثقلــة بالديــون وال تــزال هنــاك مؤشــرات تظهــر اتجاهــا
نحــو تعميــق الفقــر تدريجيــا ،ممــا يجعلــه يحتــل مرتبــة أدنــى علــى
مؤشــر التنميــة البشــرية لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي .تأثــر أداء
الســودان فــي القطــاع االجتماعــي بشــكل كبيــر بالصراعــات المطولــة
وأوجــه القصــور فــي الحكــم .ولــم يكــن معــدل نمــو الناتــج المحلــي
اإلجمالــي القــوي علــى مــدى العقــد الماضــي قائمــا علــى قاعــدة
عريضــة للمســاهمة فــي الحــد مــن الفقــر .إذ فشــلت معظــم الواليــات
فــي الوفــاء بمســؤولياتها الخاصــة بتوفيــر الخدمــات اإلجتماعيــة ،نتيجــة
انهيــار الخدمــات المحليــة ،وضعــف القــدرات المؤسســية والبشــرية،
واالفتقــار إلــى التمويــل الكافــي مــن الحكومــة المركزيــة .كمــا أدت
عمليــة الالمركزيــة ،التــي بــدأت فــي عــام  1992لمعالجــة الفــوارق
اإلقليميــة فــي البــاد ،إلــى تســليط الضــوء علــى العجــز الحــاد فــي
القــدرات ذات الطبيعــة المؤسســية والبشــرية والماديــة بمــا فــي ذلــك
ضعــف المســاءلة الماليــة وإعــداد التقاريــر واالفتقــار إلــى الشــفافية،
والرصــد غيــر الفعــال لمخصصــات الميزانيــة وحشــد اإليــرادات فــي
البــاد.

لقــد شــهدت منظمــات المجتمــع المدنــي الســوداني توســعا كبيــرا
خــال العقــود األربعــة الماضيــة .وكان ذلــك نتيجــة لواقــع
الصراعــات ،والوجــود المتســارع للمجتمــع الدولــي ،وعولمــة
حركــة حقــوق اإلنســان ،واســتمرار اتجــاه الدولــة لفــك االرتبــاط عــن
الخدمــات األساســية واالحتياجــات المتزايــدة باســتمرار التــي نشــأت
بســبب النــزاع واألزمــة االقتصاديــة .ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن
اكتســاب بعــض جوانــب القــدرات علــى مــر الســنين والقــدرة علــى
التفاعــل مــع االحــداث إال أن الغالبيــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي
لــم يكــن لهــا القــدرة علــى مواجهــة التحديــات السياســية المتمثلــة فــي
الوعــي المجتمعــي بالديمقراطيــة وضــرورات التغييــر السياســي
واهميــة ربــط طبيعــة الدولــة بالممارســات الديمقراطيــة وبنــاء الســام
االجتماعــي والتنميــة ،كمــا أن قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي
الســودان منقســم إلــى حــد كبيــر علــى أســس عرقيــة وقبليــة وجغرافية
وسياســية ويعانــي مــن مشــاكل الحكــم الرشــيد والقــدرات التنظيميــة
والتقنيــة والتواجــد الكثيــف فــي المناطــق الحضريــة والتحيــز .هــذا
باإلضافــة إلــى القيــود الهائلــة التــي فرضتهــا الحكومــة الســابقة علــى
مــدى العقــود الثالثــة الماضيــة ،بمــا فــي ذلــك اإلقصــاء والحظــر،
واالحتــواء ،واالختــراق ،واإلضعــاف ،وإنشــاء منظمــات موازيــة
مواليــة للحكومــة ،واحتجــاز الناشــطين ،ووجــود حيــز مدنــي غيــر
مواتــي ومتراجــع.

فــي أبريــل  ،2019نجــح تحالــف عريــض مــن النقابــات الموازيــة
(تجمــع المهنييــن الســودانيين) ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي
واألحــزاب السياســية ،وبمشــاركة جماهيريــة واســعة ،فــي اإلطاحــة
بنظــام الرئيــس عمــر البشــير ،الــذي ســيطر علــى مقاليــد الســلطة
علــى مــدى ثالثــة عقــود .وكانــت ســلمية الحــراك والمشــاركة
ولعبــت المــرأة الســودانية دور أحيانــا رئيســيا ً فــي ســبل كســب العيــش الواســعة للشــباب والشــابات مــن أهــم خصائــص الحــراك الثــوري
واقتصــادات األســر المعيشــية ولكــن لــم يجــد هــذا الــدور االعتــراف فــي الســودان.
الكافــي الــذي يســتحقه .فمــع ذلــك ،هــي مــن بيــن أكثــر الفئــات حرمانــا
عــن الحصــول علــى حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية ،بمــا فــي
ذلــك محدوديــة فــرص الحصــول علــى الخدمــات األساســية مثــل التعليــم
يتضمن المجتمع المدني طيفا واسع من المنظمات من ضمنها
1
والصحــة وميــاه الشــرب اآلمنــة والكافيــة ،فضــا عــن األراضــي المنظمات غير الحكومية ،ونقصد هنا بصورة أساسية المنظمات عير الحكومية.
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انطلقــت االحتجاجــات فــي ديســمبر  ،2018علــى خلفيــة تدهــور الوضع بتعليــق التفــاوض مــع المجلــس العســكري ،ولجــأت لسياســات الشــارع
االقتصــادي ،بمــا فــي ذلــك ارتفــاع تكلفــة المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن مــرة أخــرى ،وفــى  30يونيــو ســيرت موكــب مهيــب أجبــر المجلــس
الســلع األساســية ،وقــد مثــل ذلــك الســبب المباشــر النــدالع االحتجاجــات العســكري علــى مراجعــة مواقفــه.
الجماهيريــة ،إال أن هــذه االحتجاجــات فــي عمقهــا عبــرت عــن الســخط
السياســي المتزايــد فــي أوســاط الشــعب الســوداني علــى ثالثــة عقــود عبــر ضغــوط مكثفة من الوســاطة اإلقليميــة المدعومة دوليـاً ،توصلت
مــن سياســات القمــع والنهــب المنظــم لمــوارد البــاد وســوء اإلدارة مــن قــوى الحريــة والتغييــر  FFCوالمجلــس العســكري االنتقالــي TMC
قبــل نظــام البشــير وحاضنتــه السياســية المتمثلــة فــي المؤتمــر الوطنــي .فــي  17أغســطس  2019إلــى إتفــاق سياســي وإعــان دســتوري،
شــكل تجمــع المهنييــن القيــادة السياســية للحــراك الثــوري خاصــة بعــد نصــا علــى فتــرة انتقاليــة مدتهــا ثالثــة أعــوام وإنشــاء إدارة إنتقاليــة،
تحولــه مــن المطالبــة بزيــادة األجــور إلــى المطالبــة بإســقاط النظــام ،مكونــة مــن مجلــس ســيادة بتمثيــل عســكري ومجلــس وزراء ومجلــس
وفــى ينايــر وقعــت عــدد مــن القــوى السياســية والمدنيــة علــى إعــان تشــريعي مدنييــن ،لحيــن إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة عــام .20223
الحريــة والتغييــر ،مــن بينهــا تحالــف اإلجمــاع الوطنــي وتحالــف نــداء وأدى الدكتــور عبــد هللا حمــدوك القســم رئيســا ً لمجلــس الــوزراء،
الســودان باإلضافــة لتجمــع القــوى المدنيــة ،وهــو منصــة تحالفيــة تتكون مرشــحا ً مــن قــوى الحريــة والتغييــر ،وكلفــت حكومتــه بمجموعــة
مــن أكثــر مــن  25منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر حكوميــة ،وقــد مثلــت مــن المهــام ،مــن بينهــا ابتــداء عمليــة ســام تفضــي إلــى ســام شــامل
هــذه المكونــات قــوى الحريــة والتغييــر التــي قــادت الحــراك الثــوري ومســتدام ،وتحســين األوضــاع المعيشــية للمواطنيــن وإيجــاد حلــول
حتــى إســقاط النظــام فــي أبريــل .2019
دائمــة للصعوبــات اإلقتصاديــة وتفكيــك بنيــة التمكيــن لنظــام الثالثيــن
مــن يونيــو  1989وتشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة إلجــراء تحقيــق
عقــب ســقوط النظــام مباشــرة بــرز نــوع مــن التــوازن السياســي بيــن شــفاف ودقيــق فــي اإلنتهــاكات التــي جــرت فــي  3يونيــو.
قــوى الحريــة والتغييــر الممثلــة للحــراك الثوري ،والمؤسســة العســكرية
بمــا فيهــا قــوات الدعــم الســريع ،التــي تحركــت قياداتهــا – تحــت ضغــط منــذ توليهــا للســلطة واجهــت الحكومــة اإلنتقاليــة ،باإلضافــة لهشاشــة
الحــراك الثــوري – الســتالم الســلطة بعــد تيقنهــا مــن اســتحالة اســتمرار الوضــع السياســي العــام ،4العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات.
الجنــرال عمــر البشــير علــى رأس النظــام ،والواقــع أن أحــد أســباب تــرى العديــد مــن القــوى السياســية واإلجتماعيــة أن جــزء هــام
تحــرك القيــادة العســكرية التأييــد المتعاظــم للحــراك الثــوري ،الــذي مــن الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه الفتــرة اإلنتقاليــة ترجــع
بــرز وســط الجنــود وصغــار الضبــاط أثنــاء اعتصــام الثــوار فــي محيــط إلــى التوازنــات السياســية ،التــي شــكلت أســاس اإلتفــاق السياســي
والوثيقــة الدســتورية ،والتــي منحــت قيــادة المؤسســة العســكرية دوراً
القيــادة العامــة للجيــش.
سياســيا ً رغــم موقفهــا الملتبــس مــن الثــورة ،هــذه التحليــات تربــط
التناقــض األساســي الكامــن خلــف هــذا التــوازن يتمثــل فــي اختــاف مــا بيــن التوازنــات السياســية والصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا
التصــورات والمصالــح بيــن قــوى الحريــة والتغييــر وقيــادة المؤسســة الحكومــة اإلنتقاليــة المتمثلــة فــي بــطء عمليــة تفكيــك مراكــز النظــام
العســكرية ،فقــوى الحريــة والتغييــر أو المكــون المدنــي يطالــب الســابق وتصفيــة شــبكات المحســوبية ،وبالتالــي إعاقــة عمليــة االنتقــال
بالحريــة والســام والعدالــة ،وهــو مــا يعنــى تغييــر جــذري فــي بنيــة لبنــاء الدولــة المدنيــة والديمقراطيــة.
النظــام الســابق يؤســس لدولــة مدنيــة عصريــة ،بينمــا قيــادة المؤسســة
العســكرية بروابطهــا األيدلوجيــة وامتيازاتهــا اإلقتصاديــة المرتبطــة علــى الرغــم مــن األدوار والمســاهمات القيمــة التــي قدمتهــا منظمــات
بالنظــام الســابق يتــراوح موقفهــا بيــن إعــادة إنتــاج النظــام الســابق بقيــادة المجتمــع الســوداني خــال فتــرة الحــراك الثــوري وأثنــاء عمليــة انتقال
جديــدة أو إجــراء تغييــرات محــدودة تحافــظ علــى جوهــر مصالحهــا الســلطة ،إال أن قــدرة المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة اإليجابيــة
وامتيازاتهــا.
الفاعلــة خــال المرحلــة اإلنتقاليــة الحاليــة تتطلــب التصــدي لمجموعــة
متنوعــة مــن التحديــات مــن بينهــا تحــدي تشــكيل بيئــة قانونيــة ممكنــة
أدى هــذا اإلختــاف فــي المصالــح إلــى تعثــر المفاوضــات بيــن المجلــس لنشــاط المجتمــع المدنــي ،ومواجهــة تحــدي إصــاح بنيــة المجتمــع
العســكري االنتقالــي TMCوقــوى الحريــة والتغييــر  ،FFCوبطبيعــة المدنــي خاصــة مســائل غيــاب الديمقراطيــة الداخليــة وترســيخ
الحــال ،ســعى كل طــرف لتقويــة موقفــه التفاوضــي ،فقــوى الحريــة الشــفافية والمســاءلة والحوكمــة ،وتحــدي إعــادة تأســيس العالقــة بيــن
والتغييــر تمســكت باالعتصــام فــي محيــط القيــادة العامــة للجيــش لدعــم المجتمــع المدنــي والجهــات الخارجيــة الداعمــة ،باإلضافــة لتطويــر
موقفهــا المطالــب بتكويــن حكومــة مدنيــة ،بينمــا يرجــح أن المجلــس مصــادر أخــرى داخليــة تضمــن اإلســتدامة الماليــة ،ومواجهــة
للترتيبات الخاصة بهياكل ومؤسسات الحكم وتكوينها خالل الفترة
العســكري االنتقالــي ،وفــي ســبيل إضعــاف موقــف خصمــه التفاوضــي3 ،
قــام بتخطيــط وتنفيــذ مجــزرة فــض اإلعتصــام مــن محيــط القيــادة العامة اإلنتقالية :أنظر/ي الوثيقة الدستورية للفترة اإلنتقالية على الرابط التاليhttp:// :
20%Sudan/08-2019/constitutionnet.org/sites/default/files
يــوم  3يونيــو  .20192وجــدت هــذه العمليــة إدانــة قويــة مــن عــدة
pdf.29%28Arabic%20%20Declaration%Constitutional
أهم أسباب هذه الهشاشة تتمثل في تحركات المؤتمر الوطني وتساهل
أطــراف دوليــة مؤثــرة ،وقامــت قــوى الحريــة والتغييــر مــن جانبهــا 4

للمزيد عن عملية فض اإلعتصام أنظر/ي تقرير هيومان رايتس ووتش :المؤسسة األمنية مع هذه التحركات ،باإلضافة للعوائق التي تواجه تطبيق
2
«كانوا يصرخون ’اقتلوهم‘ :حملة السودان العنيفة على المتظاهرين في الخرطوم ».السياسات اإلصالحية نتيجة لبقاء العديد من بقايا النظام السابق في هياكل األجهزة
الحكومية .هذا إضافة إلى بروز الخالفات والصراعات الحزبية بين قوى الحرية
هيومن رايتس ووتشhttps://www.hrw.org/sites/default/ .2019 ،
والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة اإلنتقالية.
web.pdf_files/report_pdf/sudan1119
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الصــورة الســالبة للمجتمــع المدنــي وســط المواطنيــن ،وهــى الصــورة منهج الدراسة
التــي تكونــت جزئيــا ً كنتــاج للدعايــة الحكوميــة ،ويمكــن للمجتمــع
المدنــي اإلســتفادة مــن تغييــر العالقــة بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة تعتمد الدراسة على عدد من مناهج العمل وأدوات البحث كاآلتي:
اإلنتقاليــة مــن اإلســتقطاب والعــداء إلــى التعــاون اإليجابــي.
الوصــف التحليلــي باســتخدام المعلومــات الثانويــة Secondary
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي إطــار تقريــر وطنــي مــن الســودان حــول data
الحــركات اإلجتماعيــة والفضــاء المدنــي حيــث يتــم تنــاول مفهــوم ودور استخدام استمارات – النموذج مرفق
الحــركات االجتماعيــة فــي التغييــر ومــدى نجاحهــا فــي خلــق وتوســيع مقابالت محددة لشخصيات كان لها أدوار محورية
الفضــاء المدنــي ،خاصــة فــي ظــل انتفاضــة جماهيــر الشــعب الســوداني تنظيم مجموعات بؤرية Focus Group Discussions
فــي ديســمبر  2019واســتمرار الحــراك الجماهيــري الــى ان تــم ســقوط كتابة مالحظات محددة وفق السياقات المختلفة
نظــام االســام السياســي الشــمولي فــي أبريــل  .2019كمــا يأتــي هــذا
التقريــر كمحاولــة لقــراءة واقــع الحــراك فــي الســودان وكيفيــة مشــاركة تنظيم الدراسة
مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي التــي شــكلت حركــة اجتماعيــة
متراكمــة الخبــرة والتجــارب كان لهــا الــدور الفاعــل فــي التغييــر ،مــع المحــور األول :مفهــوم وواقــع المجتمــع المدنــي والحــركات
تقديــم تحليــل لمختلــف عناصــر الحــراك ودور كل منهــا ودوافعهــا ،االجتماعيــة فــي الفضــاء المدنــي
باإلضافــة الــى األســاليب واالســتراتيجيات التــي اســتخدمتها القــوى المحور الثاني :اإلطار القانوني والسياسي والمجتمع المدني
المدنيــة وكيــف تعاملــت مــع الســلطة .وعلــى الرغــم مــن نجــاح الحــراك المحــور الثالــث :العالقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات
الثــوري فــي اســقاط النظــام ،إال أنــه يبــدو أن ذلــك ليــس كافيــا لوحــده المانحــة والمنظمــات الدوليــة
لحــدوث تغييــر حقيقــي يحقــق تطلعــات الثــوار المتمثلــة فــي شــعار الخالصــة :الــدروس المســتفادة وخارطــة طريــق لمســتقبل الفضــاء
(حريــة ...ســام ...عدالــة) ،األمــر الــذي يجعــل هــذه القــراءة أكثــر المدنــي فــي الســودان.
راهنيــة وأهميــة.
كمــا يتــم رصــد وقــراءة البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي ،سياســيا
وقانونيــا والــى أي مــدى تحكمــت فــي عملــه ســلبا وايجابــا مــع
التركيــز بشــكل أساســي علــى التطــورات المســتجدة اثنــاء الحــراك منــذ
ديســمبر  .2019وأخيــرا ،يحــاول التقريــر رصــد ردات الفعــل مــن
قبــل المؤسســات الدوليــة واالقليميــة والجهــات المانحــة ودورهــا فــي
التصــدي لمواجهــة جملــة المشــاكل والتحديــات التــي ظهــرت والــى أي
مــدى تواجــد الدعــم المطلــوب فــي إطــار المنظومــة الحقوقيــة الدوليــة
والتنمويــة.
الهدف من الدراسة
تسعى هذه الدراسة لتحقق عدة أهداف تتمثل في اآلتي:
رصــد وتحليــل الــدور المركــزي الــذي قامــت بــه الحــركات االجتماعيــة
كفصائــل ومؤسســات مدنيــة وهــي تمثــل الفضــاء المدنــي الــذي تراكــم
فيــه الحــراك المدنــي.
تحليــل أدوار مكونــات الحركــة اإلجتماعيــة الرئيســة ومســاهمتها
اإليجابيــة والســلبية فــي الحــراك الثــوري.
كيــف تشــكلت الكتلــة التاريخيــة التــي قامــت بالــدور المحــوري فــي
أحــداث التغييــر فــي الســودان تحقيقــا لشــعار انتفاضــة شــعبنا المتطلــع
الــى الحريــة والســام والعدالــة.

4

السودان

المحور األول :مفهوم وواقع المجتمع المدني والحركات
االجتماعية في الفضاء المدني
مفاهيم مرتبطة بالحركات االجتماعية
تعــد الحــركات اإلجتماعيــة إحــدى أهــم أشــكال العمــل السياســي
الجماعــي ،علــى الرغــم مــن ذلــك كثيــراً مــا يقــع الخلــط بيــن الحــركات
اإلجتماعيــة وأشــكال أخــرى مــن العمــل السياســي ،وهــو خلــط ناتــج فــي
الواقــع ،مــن تشــابه بعــض جوانــب الحــركات اإلجتماعيــة واألشــكال
األخــرى مــن العمــل السياســي .إال أن مــا يميــز الحــركات اإلجتماعيــة
هــو أنهــا جــزء مــن مكونــات مختلفــة تشــمل تعــدد سياســي واجتماعــي
– طبقــي يعمــل فــي إطــار التفاعــل الدائــم بيــن المطالبيــن والمســتهدفين
بهــذه المطالــب ويمثــل القاعــدة اإلجتماعيــة الكبيــرة التــي تشــكل هــذه
المطالــب وتعبــر عــن مصالحهــا المشــتركة.
لقــد تجــدد الجــدل حــول مفهــوم الحــركات اإلجتماعيــة بفعــل ثــورات
الربيــع العربــي ،والتــي كان للشــباب العربــي المرتبط بشــبكات التواصل
االجتماعــي دور كبيــر فــي تفجيرهــا ونجاحهــا ،فقــد تراجعــت امــام هــذه
الثــورات بعــض المســلمات مثــل اتهــام المجتمعــات العربيــة بالجمــود
وســلبية االجيــال الجديــدة وعــدم اهتمامهــا وقدرتهــا علــى المســاهمة
فــي التغييــر .وهــذا التفاعــل القــوي طــرح بالتــوازي معــه أســئلة جديــدة
فــي أفــق الحــركات اإلجتماعيــة مثــل دور الشــباب فــي مرحلــة بنــاء
نمــوذج جديــد ديمقراطــي للنظــام السياســي كحــركات منظمــة والتطلــع
الــى برنامــج اقتصــادي ذو مضمــون اجتماعــي يســتجيب الحتياجاتهــم
المرحليــة واالســتراتيجية ومــدى قربهــم واهتمامهــم باألحــزاب
السياســية ومواقــف حــركات اإلســام السياســي مــن الديمقراطيــة
وقضايــا المــرأة والعولمــة وتطــور شــبكات االتصــال ودورهــا فــي
الصراعــات اإلجتماعيــة والسياســية الجاريــة فــي هــذه المجتمعــات
وبشــكل عــام يمكــن القــول أن كل األســئلة المطروحــة تتعلــق بمســتقبل
ودور الحــركات اإلجتماعيــة فــي بنــاء وتطويــر الديمقراطيــة ،وفيمــا
يتعلــق باألبعــاد السياســية واالجتماعيــة للحــركات االجتماعيــة عمومــا،
تــرى الكاتبــة عــزه خليــل بأهميــة التمييــز بيــن الحركــة االجتماعيــة
واألحــزاب السياســية وذلــك الن الحــركات االجتماعيــة تســعى للتأثيــر
فــي صنــع القــرار أو ترفــع مطالــب لــدى الدولــة ،إال أنهــا ال تســعى
إلــى االســتحواذ علــى الســلطة السياســية وال مراكمتهــا وال تعمــل مــن
خــال آليــات العمــل السياســي المباشــر ،كمــا هــو شــأن األحــزاب.
وعوضــا عــن ذلــك قــد تســعى الحــركات االجتماعيــة إلــى نــوع مغايــر
مــن الســلطة االجتماعيــة .ويمكــن أن نضيــف إن مطالــب الحــركات
االجتماعيــة تتعلــق فــي المقــام األول بقضايــا اجتماعيــة ،رغــم مــا قــد
يكــون لهــا مــن انعكاســات سياســية غيــر مباشــرة.5
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وفــى اطــار البحــث عــن المشــروع البديــل الــذي يجــب ان تتبنــاه
الحــركات االجتماعيــة فــي الدفــاع عــن مصالــح قواهــا االجتماعيــة في
ســياق ســيطرة هيــاكل اجتماعيــة – اقتصاديــة تتقاطــع مصالحهــا مــع
هيــاكل العولمــة يقــدم الكاتــب ســمير اميــن ثالثــة مداخــل مــع ضــرورة
التكامــل بينهــم ،اذ يــرى اوال ضــرورة تبنــي التقــدم االجتماعــي والذي
يتطلــب بالضــرورة التقــدم االقتصــادي الــذي يرتكــز علــى «االبتــكار
وتطــور اإلنتاجيــة وتوســع الســوق» ،ويضيــف ثانيا اهميــة ديمقراطية
جميــع مجــاالت المجتمــع اي ضــرورة ان يكــون الزخــم الديمقراطــي
محسوســا فــي جميــع المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة واال يتــم
حصــره فــي المجــال السياســي .امــا المدخــل الثالــث فهــو ضــرورة
االخــذ بالتنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة المعتمــدة علــى الــذات والتــي
ال تعنــي اســتبعاد االنفتــاح او المشــاركة فــي اطــار االعتمــاد المتبــادل
مــع ضــرورة الحاجــة الــى شــروط تســمح بالحــد مــن تفــاوت الثــروة
والســلطة بيــن االمــم والمناطــق داخــل كل دولــة.6
تعطــي تجربــة الســودان نموذجــا آخــر ،حيــث أدت المراوحــة بيــن
الحكــم الديمقراطــي المدنــي والحكــم العســكري إلــى االنتقــاالت
الســريعة للتنظيمــات النقابيــة مــا بيــن قيــادة التغييــر فــي المجتمــع مــن
خــال العصيــان المدنــي فــي ثــورة  1964وانتفاضــة  ،1985ثــم إلــى
المصــادرة التامــة واالنتقــال إلــى العمــل الســري مثلمــا كان الوضــع
بعــد  1970فــي ظــل حكومــة نميــري.
ولقــد لعبــت عالقــة القــوى السياســية بالحركــة العماليــة – اليســار
خاصــة – دورا فــي بلــورة الوعــي الطبقــي وإكســاب النضــال العمالــي
بعــدا سياســيا فــي معظــم البلــدان العربيــة .وكان لهــا أيضــا آثــار ســلبية
انعكســت فــي تعميــق أزمــة اســتقالل الفعــل العمالــي مــن جهــة ،وفــي
إقحــام الخالفــات السياســية بيــن الفصائــل المختلفــة داخــل صفــوف
العمــال وعلــى قائمــة أعمالهــم ،ممــا أوهــن التضامــن الطبيعــي بينهــم
وحملهــم بصراعــات دخيلــة.
مفاهيم مرتبطة بالمجتمع المدني
عمومــا يعــرف المجتمــع المدنــي بأنــه «مجموعــة المؤسســات
والفعاليــات واألنشــطة التــي تحتــل مركــزا وســيطا بيــن العائلــة
باعتبارهــا الوحــدة األساســية التــي ينهــض عليهــا البنيــان االجتماعــي
والنظــام القيمــي فــي المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى» .بمعنــى انــه يمثــل
كل التنظيمــات المرتبطــة بالدولــة وخــارج إطــار العائلــة .ويؤكــد
بعــض الباحثيــن ان المجتمــع المدنــي يجــد أساســه األيديولوجــي فــي
ثالثــة نظــم مــن القيــم والمعتقــدات متفاعلــة ،أولهــا الليبراليــة ،وثانيهــا
الرأســمالية وثالثهــا العلمانيــة» 7.وعليــه ،يمكــن تعريــف المجتمــع
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المدنــي بأنــه عبــارة عــن مجموعــة مــن التنظيمــات التطوعيــة الحــرة اطــار مجموعــة مــن الترتيبــات بهــدف التعبيــر عــن نفســها وقضــاء
التــي تربــط او التــي تكــون بمثابــة حلقــة الصــل بيــن األســرة والدولــة مصالحهــا.
والمجــال العــام لتحقيــق مصالــح افرادهــا ملتزمــة فــي ذلك بقيــم ومعايير
االحتــرام والتراضــي والتســامح واإلدارة الســلمية للتنــوع واالختــاف .لقــد ظــل تاريــخ الســودان ولمــا يزيــد علــى نصــف قــرن يتــداول
اال أن كثيــرا مــن النقــد قــد وجــه الــى تكاثــر منظمــات المجتمــع المدنــي هــذه المصطلحــات :الجمعيــات االدبيــة ،االنديــة الرياضيــة الثقافيــة
كبديــل موضوعــي لقيــام حــركات اجتماعيــة مقاومــة لــكل سياســات االجتماعيــة ،انديــة الخريجيــن ،انديــة العمــال ،االحــزاب السياســية،
القهــر والتمييــز االجتماعــي – الطبقــي ،حيــث يــرى بعــض الكتــاب الحركــة النقابيــة ،حــركات المزارعيــن والطلبــة والنســاء والشــباب،
بــان ال يجــب أن تتــاءم او تتماهــى المنظمــات غيــر الحكوميــة مــع اتحــاد الصحفييــن ،اللجــان الشــعبية للدفــاع عــن الحريــات ،اللجــان
التفكيــر االســتراتيجي وبرامــج اللبراليــة الجديــدة التــي يجســدها ويعمــل القوميــة للتضامــن مــع شــعب مصــر ،كينيــا ،العــراق ،الكنغــو،
علــى ان تكــون جــزء مــن ثقافــة العمــل المدنــي وبعــض مــن النخــب الروابــط االدبيــة فــي عطبــرة وســنار وكوســتي واالبيــض ومدنــي،
الوطنيــة المرتبطــة بسياســات وشــروط صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن التجمــع النقابــي ،التجمــع الوطنــي الديمقراطــي ،مجالــس اآلبــاء
وهدفهــا هيكلــة االقتصــاد واســتغالل ونهــب المــوارد واالحتــواء الكلــى واألمهــات ،الروابــط القبليــة واالقليميــة ،تضامــن قــوى الريــف ،اتحــاد
والجزئــي ،ولذلــك يجــب ان تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز الكتــاب ،الجمعيــات الخيريــة. 9
البحــث العلمــي المســتقلة بالعمــل والتضامــن مــع الحــركات االجتماعيــة
– السياســية والتــي بدورهــا تعمــل علــى محــور معــا ٍد لحقــوق الشــعوب ومــازال الصــراع واختــاف وجهــات النظــر بيــن المهتميــن بأمــر
وكرامتهــا.
المجتمــع المدنــي وحتــى االن محتدمــا ً حــول مفهــوم منظمــات
المجتمــع المدنــي والمنظمــات االهليــة والمتوارثــة فــي مجتمعاتنــا
وهنــا يــرى الكاتــب جيمــس بتــراس أن المنظمــات غيــر الحكوميــة قبــل ســيطرة االســتعمار وبدايــات نشــوء العالقــات الرأســمالية
عملــت علــى اشــراك معظــم المفكريــن الذيــن لديهــم قابليــة مــا ألن وأجهــزة الدولــة الحديثــة فــي مجتمعاتنــا .وفــى هــذا االطــار يشــار
يهجــروا اصولهــم الطبقيــة وينتمــوا للحــركات الشــعبية وكانــت النتيجــة الــى ان هــذه معضــات ال تحــل او تحســم بالقطعيــات الوثوقيــة ،انمــا
هــي فجــوة مؤقتــة بيــن األزمــة الرأســمالية العميقــة (الكســاد فــي اســيا بالدراســة المتأنيــة لــكل مجتمــع ،ومــا كان عليــه ،ومــا آل اليــه ،ثــم
وامريــكا الالتينيــة ،وانهيــار االتحــاد الســوفييتي) ،وغيــاب الحــركات المقارنــة والمضاهــاة مــع مجتمعــات مماثلــة قبــل اســتخالص مــا هــو
السياســية االجتماعيــة المنظمــة (باســتثناء البرازيــل ،كولومبيــا وجنــوب عــام ومشــترك ـ مــع مراعــاة ان كيانــات ســابقة للرأســمالية تواصــل
كوريــا) .8وهنــا يأتــي الســؤال األساســي فيمــا إذا كان يمكــن لجيــل جديــد تماســكها الباطنــي ونســيجها الخــاص ،وتتعامــل وتتعايــش وتتأقلــم مــع
مــن المفكريــن ان ينبثــق مــن الحــركات االجتماعيــة الصاعــدة ،والذيــن الرأســمالية فــي أخــذ وعطــاء ،مثــل ذلــك التكوينــات القبليــة والطائفيــة
ســيكون لهــم القــدرة وااللتــزام بــان ينخرطــوا فــي الموجــة الثوريــة والطــرق الصوفيــة ،او محافظــة الخــاوي علــى طابعهــا الخــاص
رغــم اســتيعابها فــي هيــاكل التعليــم النظامــي ،او االدارة االهليــة فــي
الجديــدة التــي تهــدف الــى التغييــر الشــامل اقتصاديــا واجتماعيــا.
الســلك االداري للدولــة.
وبمفهــوم اجتماعــي بنيــوي ســتكون خطــوة كبيــرة للمنظمــات غيــر
الحكوميــة «التقدميــة» أن تنتقــد بشــكل منهجــي العالقــة مــع االمبرياليــة
ووكالئهــم المحلييــن ،وايديولوجيتهــم فــي التكيــف مــع النيوليبراليــة
وهياكلهــا السياســية واالقتصاديــة .بــل ســيكون مــن اهــم متطلبــات
المرحلــة المســاهمة الجــادة لتشــكيل حــركات اجتماعيــة ذات طبيعــة
بنيويــة تناضــل وتتحــدى األنظمــة واألحــزاب السياســية ذات المرجعيــة
االقتصاديــة المهيمنــة التــي تخــدم البنوك والشــركات متعددة الجنســيات،
وهنــا يمكــن االشــارة الــى مــا يحــدث فــي « الســودان – العــراق –
الجزائــر – لبنــان».
وتعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الســودان قديمــة تاريخيــا
وهــي حصيلــة تجــارب نضاليــة تعلقــت بأوضــاع سياســية واقتصاديــة
وغيرهــا مــر بهــا المجتمــع الســوداني ،حيــث اتصفــت بكثيــر مــن
التعقيــدات علــى الصعيــد السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي ،وقــد
مــرّ تطــور المجتمــع المدنــي فــي الســودان بعــدة مراحــل ،اذ يمكــن
النظــر الــى المجتمــع المدنــي باعتبــاره الســاحة التــي تجتمــع فيهــا العديــد
مــن الحــركات االجتماعيــة والمنظمــات المدنيــة مــن جميــع الطبقــات في
جيمس تراس« .المنظمات غير الحكومية في خدمة اإلمبريالية ».الحوار
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المحور الثاني :كيف تواجه الحركات االجتماعية ومنظمات
المجتمع المدني التضييق على الفضاء المدني؟
يعتبــر مــا تــم مــن حــراك فــي الشــارع الســوداني منــذ ديســمبر الماضــي
والــذي تواصــل الــى فجــر يونيــو  2019م هــو مــد جماهيــري انفجر في
يــوم  6أبريــل كتراكــم تاريخــي مــن الغضــب والمقاومــة المســتمرة منــذ
 1989م مــن قبــل مجموعــات وفئــات اجتماعيــة مختلفــة مــن الشــعب،
بمــا فــي ذلــك الفئــات االجتماعيــة غيــر المنظمــة هيكليــا بالشــكل التقليدي
مثــل النســاء والشــباب .وعلــى الصعيــد االخــر كانــت المجموعــات
المطلبيــة هــي األكثــر تنظيمــا مثــل تجمــع المهنييــن ومجموعــات
المقاومــة المطلبيــة اإلقليميــة التــي كانــت تعبــر عــن مطالــب فئويــة مثــل
مقاومــة نــزع األراضــي والحــق التاريخــي فيهــا ولجــان الســدود وحــق
المواطنــة فــي أقصــى الشــمال الــى الشــرق مــن البــاد .وقــد انتظمــت
هــذه المجموعــات بأشــكال متنوعــة وعلــى مســتويات مختلفــة بــدء مــن
القريــة ووصــوال ألشــكال تنظيميــة مركزيــة فــي صيغــة شــبكات ممــا
جعلهــا أكثــر قــوة وتأثيــرا .هــذا الطيــف الواســع مــن العمــل المنظــم مــع
االلتــزام الكبيــر بالتنســيق الميدانــي مــن قبــل المجموعــات المختلفــة كان
هــو االســاس الموضوعــي والقاعــدة الماديــة لهــذا الصمــود الــذي امتــد
لفتــرة طويلــة لــم يشــهده الســودان مــن قبــل رغــم الخبــرة المتراكمــة
فــي فعــل الثــورة واالنتفاضــة الجماهيريــة وبشــكل لــم يســبق لــه مثيــل
وعلــى هــذا النطــاق الواســع.
مــن المؤكــد ان مــا يجــرى علــى ارض الواقــع يتجــاوز كونــه مجــرد
احتجاجــات او انتفاضــة عاديــة تهــدف الــى تغييــر النظــام ،بــل يمكــن
االشــارة الــى اهميــة القــدرة التنظيميــة وســط فصائــل المعارضــة
خاصــة تجمــع المهنييــن الــذي مثــل القيــادة الميدانيــة اليوميــة ،مســتندا
علــى قواعــده الممتــدة مــن كل الفصائــل خاصــة الخريجيــن الذيــن
يعانــون مــن البطالــة والقهــر والــذل .فقــد شــكل هــؤالء حــراكا اجتماعيــا
مقاومــا ومصادمــا ببســالة ادهشــت حتــى القــوى االمنيــة والعســكرية
التــي فشــلت فــي كســر شــوكتهم رغــم االعتقــال وصنــوف الضــرب
والتعذيــب الممنهــج فــي غياهــب الســجون وبيــوت االشــباح والتــي
لــم تفــرق بيــن المــرأة والرجــل .وهــذا مــا شــكل مقاومــة ممتــدة
أشــبه بحركــة اجتماعيــة واســعة ،حركــة جســدت مطالــب مرتبطــة
بشــكل مباشــر بالتغييــرات االجتماعيــة المطلوبــة وتغييــر االوضــاع
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي أصبحــت فــي وضــع حتمــي
للتغييــر وعبــرت عــن حقوقهــا للتعبيــر عــن نفســها وأكــدت علــى الفكــرة
المركزيــة بضــرورة هــدم كل الهيــاكل القديمــة حتى تجد حقها المشــروع
فــي بنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة القــادرة علــى االســتجابة لمطالبهــم
وتطلعاتهــم المشــروعة ،مــع التفاعــل مــع كل المطالــب االخــرى خاصــة
ملــف الحريــات السياســية التــي تشــكل االرضيــة الثابتــة لحريــة كافــة
الحــركات االجتماعيــة التــي تســعى للتغييــر وعابــرة لــكل االختالفــات
الدينيــة واالثنيــة والجهويــة ممــا يــودي الــي خلــق منظومــة قيــم جديــدة
تفــرض نفســها علــى المجتمــع الســوداني المتميــز بالتنــوع.
فــي هــذا اإلطــار النظــري البــد مــن تقديــم مفصــل الــى دور مكونــات
قــوى الحريــة والتغييــر والتــي شــكلت القاعــدة االجتماعيــة لهــذا الحــراك

التاريخــي ،ممــا فتــح امامهــا فرصــة التحــول الــى حــركات اجتماعيــة
ذات محتــوى سياســي ســاهم فــي التغييــر السياســي وأدى الــى ســقوط
اقــوى نظــام قــام علــى تحالــف الثالــوث المرعــب «الســطلة والثــروة
والديــن »،وهــذا مــا يؤكــد علــى قــدرة الشــعوب علــى احــداث التغييــر
متــى مــا اســتندت علــى تنظيمــات رســمية وغيــر رســمية ذات ارتباط
وثيــق بمنهــاج الحركــة االجتماعيــة .فقــد مثلــت هــذه المكونــات
االســاس المــادي لقــوى االنتفاضــة وهــي التــي اعلنــت فــي األول
مــن ينايــر /كانــون الثانــي « 2019إعــان الحريــة والتغييــر» .هــذا
االعــان جــاء مُطال ًبــا فــي بنــو ٍد واضحــة بإســقاط النظــام وتشــكيل
حكومــة انتقاليــة لمــدة  4ســنوات .وقــد أدت هــذه المطالــب الــى
حصــار القيــادة العامــة للجيــش فــي  6ابريــل  2019حيــث تعتبــر
هــي القاعــدة التــي يحتمــى بهــا الرئيــس البشــير ممــا أدى الــى ازاحتــه
وتجريــده مــن كافــة ســلطاته فــي  11أبريــل /نيســان  .2019وأعلــن
الجيــش الســوداني بيانــه الــذي يُعلــن فيــه تشــكيل مجلــس عســكري
مــن اللجنــة االمنيــة لتقــود البــاد لمــدة عاميــن .المكونــات الموقعــة
علــى إعــان الحريــة والتغييــر كــررت رفضهــا للبيــان ،وأعلنــت
أنهــا لــن تتــرك ميــدان االعتصــام إال بعــد أن تتولــى قيــادة مدنيــة
مقاليــد الحكــم .وبعــد تداخــل عــدد مــن القــوى الداخليــة واإلقليميــة
والدوليــة تــم التوافــق علــى مجلــس الســيادة بالمناصفــة مــع القــوى
المدنيــة وتشــكيل حكومــة انتقاليــة ومجلــس تشــريعي مــن قــوى
االنتفاضــة ،كمــا تــم االتفــاق علــى ان تكــون مــدة الفتــرة االنتقاليــة
 3ســنوات لتســاعد فــي تفكيــك وتصفيــة النظــام الســابق ومــن ثــم
اقامــة انتخابــات حــرة وديمقراطيــة يســبقها مؤتمــر دســتوري ليضــع
االســس الســليمة للحكــم فــي الســودان فــي ظــل الحــروب والنزاعــات
الجهويــة والقبليــة والصــراع االجتماعــي – االقتصــادي الــذي اصبــح
واضحــا بيــن قــوى التغييــر والقــوى التــي تريــد الحفــاظ علــى ذات
الهيــاكل ذات االرتبــاط الوثيــق بمصالــح عالميــة وإقليميــة.
فمــن هــي القــوى التــي شــاركت بقوة فــي صناعــة الحراك الســوداني،
والتــي يقــع علــى عاتقهــا اآلن مســئولية الحفــاظ علــى هــذه االنتفاضــة
الشــعبية وتحقيــق شــعارات الجماهيــر دون ان تفقــد بوصلــة التغييــر
الشامل؟
تجمع المهنيين
تجمّــع المهنييــن الســودانيين وهــو تحالــف مهنــي يضــ ّم  17نقابــة
ســودانية مختلفــة؛ تأسّــس فــي تشــرين األول/أكتوبــر  2012لك ّنــه
ب اإلجــراءات الحكوميــة الصارمــة
لــم يســجّ ل رســميًا حينهــا بســب ِ
ض ـ ّد النقابــات ،قبــل أن ُتصبــح رســميّة فــي تشــرين األول/أكتوبــر
مــن عــام  2016بعــد تحالـ ٍ
ف بيــن لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة،
وشــبكة الصحفييــن الســودانيين وتحالــف المحامييــن الديمقراطييــن.
فــي كانــون األول/ديســمبر  ،2018دعــا تج ّمــع المهنييــن الحكومــة
ـع مــن الحــد األدنــى لألجــور وتحســين الوضع ّيــة
الســودانية إلــى الرفـ ِ
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االقتصاديــة للشــعب ثــ ّم تطــوّ رت األمــور بعدمــا
شــارك التجمــع فــي قواعــد االحــزاب السياســية ممــا اجبــر قياداتهــا مثــل نــداء الســودان
َ
االحتجاجــات فــي مدينــة عطبــرة ضــد ارتفــاع تكلفــة المعيشــة ،قبــل واإلجمــاع ،ليوقعــوا معًــا بيــان الحريــة والتغييــر.
ً
بــارزا فــي االحتجاجــات ضــد اعــان الميزانيــة فــي
أن يلعــب دورً ا
ديســمبر .2019
لجان المقاومة  /الحراك الشبابي
بعــد انــدالع احتجاجــات عطبرة فــي  19كانــون الثاني/ديســمبر ،2018
قــرّ ر تجمــع المهنييــن المشــاركة فــي التظاهــرات حيــث دعــا إلــى
زيــادة الحــد األدنــى لألجــور قبــل أن تتطــوّ ر األمــور ويتوحــد مطلــب
ـح تج ّمــع المهنييــن المكــوّ ن
المتظاهريــن فــي إســقاط النظــام بالكامــل .نجـ َ
مــن أفــراد مــن الشــعب الســوداني فــي قيــادة االحتجاجــات وتنظيمهــا
حيــث دعــا إلــى العصيــان المدنــي الكامــل واإلضــراب السياســي
المفتــوح كمــا اته ـ َم المجلــس العســكري بالوقــوفِ وراء عمل ّيــات القتــل
الجماعــي والنهــب واالغتصــاب والقمــع العنيــف للمتظاهريــن .وكان
َ
بفضــل إيمانــ ِه
بــرز فــي االحتجاجــات الشــعبية
تجمّــع المهنييــن قــد
ِ
بالمقاومــة الســلميّة فــي جميــع التظاهــرات المطالبــة بالتغييــر.
هيــكل
ينطلــق التجمــع مــن قاعــدة أساســيةّ ،أل يحصــر نفســه فــي
ٍ
واحــد ،هــو محمــد يوســف المصطفــى ،المُتحــدث باســم التجمــع،
فالمشــهد السياســي واالقتصــادي والثقافــي فــي الســودان كان يفتقــد إلــى
قائ ـ ٍد يجمــع النــاس حولــه .هــذه الحاجــة الشــديدة جــاءت وســط قــوى
المعارضــة الســودانية ،لــذا جــاء التجمــع فــكان الهــدف منــه هــو تنظيــم
مــا يقولــه الشــعب وإضفــاء صفــة الحــراك العــام وصياغتــه سياس ـ ًّيا،
بالرغــم مــن أن القائــد األساســي بالنســبة للتجمــع هــو الشــعب .هــذا
وقــد أكــدت قيــادات أن التجمــع ال توجــد لديــه أي نيــة ليتحــول إلــى
حــزب سياســي وســوف يكتفــي بكــون العديــد مــن أعضائــه فــي أحــزاب
سياســية أخــرى.

تعتبــر لجــان المقاومــة مــن الوســائل النضاليــة التــي عبــرت عــن
عبقريــة الشــعب الســوداني وقــواه السياســية الثوريــة ،وكانــت هــي
الوســيلة الفعالــة فــي إســقاط النظــام ،حيــث جــاءت الحاجة لهــا لمقاومة
سياســات النظــام مــن كافــة اشــكال القهــر االقتصــادي واالجتماعــي،
وكان يومهــا أغلــب جماهيــر الشــعب الســوداني تواجــه نظاما ً عســكريا ً
أو دكتاتوري ـا ً مدني ـاً .مثلــت هــذه اللجــان أداة نضاليــة فعالــة تخــوض
بهــا الجماهيــر نضالهــا اليومــي لتحقــق عــن طريقهــا أهدافهــا التــي
وضعتهــا بشــكل عملــي يتناســب وطبيعــة عملهــا القاعديــة فــي االحيــاء
خاصــة الشــباب غيــر المنتميــن لألحــزاب السياســية وفــي اماكــن
العمــل حيــث تســيطر نقابــات النظــام.

لقــد عبــر بعــض مــن شــباب لجــان المقاومــة بانهــا تمثــل نبــض
الشــعب ،لذلــك فقــد كانــت تناقــش فيهــا قضايــاه اليوميــة ،وتدافــع بهــا
الجماهيــر عــن مصالحهــا ،وتعبــر بهــا عــن رغباتهــا وتطلعاتهــا،
ولذلــك مثلــت اولــى عتبــات تعلــم الممارســة السياســية والديمقراطيــة.
لهــذا فــإن لجــان المقاومــة يجــب أن تقــوم فــي أي حــي ،فريــق ،قريــة،
مدينــة جامعــة ،مدرســة...الخ ،وبدونهــا لــن يســتطيع الشــعب التوحــد
حــول أي قــرار يتخــذه ،فــإذا كان شــعبا ً يريــد االنتفــاض علــى نظــام
دكتاتــوري ،فإنــه يبــدأ ذلــك بمناقشــته فــي لجــان المقاومــة هــذه،
والتوحــد حولــه ،واتخــاذ القــرار حولــه .ولهــذا فــإن أهميــة لجــان
المقاومــة ال تدانيهــا أي أهميــة أخــرى ،وهــي أولــى خطــوات الشــعب
كمــا أكــدت مجموعــة قيــادات تجمــع المهنييــن أن القاعــدة التــي ينطلــق نحــو إســقاط الدكتاتوريــات.
منهــا التجمــع تظهــر جليـ ً
ـكل تنظيمــي مثــل بقيــة
ـة فــي عــدم وجــود هيـ ٍ
األحــزاب .كمــا ال توجــد إحصــاءات ُتوضــح عــدد المنضميــن إليــه ،وقــد وأضــاف بعــض الناشــطين أنــه وفــي الحالــة الســودانية الراهنــة ،فــإن
بــررت المجموعــة غيــاب اإلحصــاءات إلــى حظــر القانــون الســوداني لجــان المقاومــة ،وتكوينهــا وتفعيلهــا ،يجــب أن يحتــل حيــزاً أساســياً،
تشــكيل نقابــات مهنيــة مُســتقلة ،فبــدأ  200أســتاذ بجامعــة الخرطــوم فــي نقــاش الجماهيــر وهمومهــا اليوميــة ،والشــروع فــي خطــوات
تكويــن نقابــة لهــم بشــكل غيــر رســمي عــام  2012ممــا شــجع ذلــك عمليــة فــي إنشــاء هــذه اللجــان ،وتنشــيط الموجــودة منهــا ،وإمســاكها
بقيــة المهنييــن فــي الســودان علــى االقتــداء بهــم ،ثــم فــي  2016قــررت بالقضايــا األساســية واليوميــة للجماهيــر ،ومتابعتهــا ،وخــوض
ثمانيــة تجمعــات غيــر رســمية االنضــواء تحــت لــوا ٍء واحــد اســمه المعــارض مــن أجلهــا ،والضغــط علــى الســلطة لتنفيــذ هــذه المطالــب،
«تجمــع المهنييــن الســودانيين» .مــن بيــن هــؤالء التجمعــات الثمانيــة فهــذه اللجــان هــي برلمانــات شــعبية تعبــر عــن همــوم ورغبــات
يوجــد البيطريــون ،اإلعالميــون ،الصيادلــة ،المعلمــون ،والمحامــون .وتطلعــات وآمــال الشــعب .وكمــا أن لجــان المقاومــة هــي واجــب
كان مــن المدهــش اســتجابة الشــعب الســوداني لبيانــات هــذا التجمــع األحــزاب السياســية واالتحــادات المهنيــة والمطلبيــة ،فإنهــا كذلــك
مهمــا تكــن كتلبيــة ندائهــم للتظاهــر التــي تكــون ســميت ميعــاد الثــورة تمامــا ً هــي واجــب الشــعب كلــه ،وهــي واجــب وفــرض علــى كل
عنــد الواحــدة ظهــرا .كانــت الدهشــة بســبب عــدم معرفــة مــن هــي مواطــن تتضــارب مصالحــه مــع مصالــح النظــام ،فــإن الواجــب عليــه
هــذه القيــادة الحقيقيــة لهــذا التجمــع ،لكــن رغــم ذلــك كانــت مصــدر هــو تكويــن هــذه اللجــان فــي المــكان الموجــود فيــه.
ثقــة للشــارع الســوداني الــذي اســتجاب لنداءاتهــا .وال يوجــد مقــر
رســمي يتحــدث منــه أعضــاء التجمــع ســوى منصــات التواصــل إن واجــب الســاعة اآلن هــو اســتمرار عمــل لجــان المقاومــة ،والدفــع
االجتماعــي ،لكــن ذلــك لــم يمنــع وجــود ممثليــن للتجمــع خــارج البــاد بهــا نحــو ســاحة النشــاط السياســي ،وخــوض المعــارك اليوميــة
ممــا ســهل تنــاول وتــداول المعلومــات خاصــة فــي بعــض العواصــم عبرهــا ،وتصعيــد المقاومــة بهــا وصــوالً بهــا نحــو هــدف الشــعب فــي
االوربيــة كباريــس ولنــدن .كمــا أن أســلوب ولغــة التجمــع العقالنيــة توســيع قاعــدة الديمقراطيــة ،وتصفيــة مــا تبقــى مــن مؤسســات النظــام
والعمليــة اســتطاعت أن تجــذب حولــه قــوى اجتماعيــة متعــددة خاصــة الســابق واعتمــاد منهــج التمكيــن مــع ضــرورة هزيمــة أي مشــروع
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يقــوم علــى الفكــر الدينــي ويعــزز خطــاب الكراهيــة والعنصريــة تجمع القوى المدنية
وســط شــعب متعــدد ومتنــوع فــي ثقافاتــه وعاداتــه مــع تعــدد االديــان
واالعــراق ،ولعلــه مــن نافلــة القــول أن هــذه اللجــان هــي (عظــم الظهر) هــو أكبــر تجمــع لمنظمــات المجتمــع المدنــي غيــر الحكوميــة ويضــم
فــي المعركــة الكبــرى ،كمــا هــي كذلــك فــي المعــارك اليوميــة ،حيــث فــي عضويتــه أكثــر مــن  25منظمــة وتكــون بمبــادرة مــن كونفدراليــة
أن الخطــاب السياســي اليومــي للمعارضــة ال يمكــن تنفيــذه علــى أرض المجتمــع المدنــي حيــث كانــت تعتبــر منصــة معارضــة ومقاومــة
الواقــع إال عبــر هــذه اللجــان .
لسياســات النظــام فــي مجــال القمــع القانونــي والتدخــل الســافر فــي
العمــل الطوعــي والمدنــي .وقــد ظهــر هــذا التجمــع فــي ســياق المالحم
تجمعات االحزاب السياسية
البطوليــة للشــارع الســوداني خــال انتفاضــة ديســمبر  2018والتــي
تحالــف «نــداء الســودان» :تأســس هــذا التحالــف فــي نوفمبــر  ،2011اســتمرت حتــى ازالــة النظــام .ولهــذا وقــف تجمــع القــوى المدنيــة
ويضــم قــوى سياســية أبرزهــا حــزب األمــة القومــي وحــزب المؤتمــر مــع إعــان الحريــة والتغييــر وأعلــن اصطفافــه مــع قــواه الحيــة فــي
الســوداني واخــرى حاملــة الســاح (الحركــة الشــعبية ـ شــمال ،وحركــة تحالــف المهنييــن والتحالفــات السياســية ،ودعــا جميــع قــوى التغييــر
تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة) ،بجانــب مبــادرة المجتمــع لالنخــراط فــي صفــوف المعارضــة لتعميــق أهــداف انتفاضــة الشــعب
المدنــي التــي تضــم عــدد مــن لجــان مقاومــة الســدود ولجــان حمايــة الســوداني مــن أجــل إنجــاز التغييــر الجــذري واالنتقــال الســلمي
األراضــي وكذلــك بعــض مــن منظمــات المجتمــع المدنــي .يعتبــر هــذا ومعالجــة قضايــا الســام والديمقراطيــة والعدالــة وحقــوق اإلنســان
التحالــف مــن أشــد التحالفــات اختال ًفــا وخال ًفــا ،حيــث تتنــوع أفــكار وبالمشــاركة فــي التغييــر وبرامــج مــا بعــد التغييــر ،بمــا فيــه تفعيــل
مختلــف القــوى فيــه وتتنــوع مرجعياتهــا الفكريــة اال انهــا تتفــق علــى الــدوري الرقابــي والتقويمــي وصــوالً لحكومــة وهيــاكل انتقاليــة مدنية
هــدف واحــد وهــو ضــرورة حــل أزمــة الســودان بإزاحــة البشــير تحقــق الســام العــادل والتحــول الديمقراطــي والتنميــة وكرامــة العيــش
وتشــكيل حكومــة انتقاليــة .كمــا يعبــر الهــدف األساســي مــن هــذا واقامــة مؤسســات الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة.
التحالــف عــن مــدى الرغبــة فــي حــل األزمــة الســودانية عبــر التســامي
علــى الصراعــات الحزبيــة والمذهبيــة .وتــم االتفــاق بيــن مكونــات الحراك النسائي
التحالــف أن يتــرأس االجتماعــات األكبــر س ـ ًنا مهمــا يكــن انتمــاؤه.
الــذي ال شــك فيــه هــو ان هنــاك تغييرات كبيــرة في الواقــع االجتماعي
تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي :هــو تحالــف ألحــزاب المعارضــة – الثقافــي ،فبــدءا مــن االحتــرام غيــر المســبوق علــى المســتوى
الســودانية التــي اتخــذت موق ًفــا مبكــرً ا بعــدم المشــاركة فــي الحيــاة المحلــي واإلقليمــي بــل وحتــى العالمــي للمــرأة الســودانية حيــث تخرج
النيابيــة الســودانية كإعــان واضــح لمعارضتهــم بقــاء نظــام االســام مواكــب كاملــة علــى شــرفها ،ومــرورا بالرفــض المتنامــي للعنصريــة
السياســي حتــى ولــو بــدون البشــير .تأســس هــذا التحالــف فــي نهايــات التــي عمــل النظــام بــكل مــا يملــك مــن اســلحة ماديــة ومعنويــة الــى
عــام  ،2009متكو ًنــا مــن  17حز ًبــا معار ً
ضــا منهــم  4أحــزاب رئيســية ترســيخها اال انهــا تراجعــت امــام تماســك كل المنظومــة االجتماعيــة
مــن بينهــا الحــزب الشــيوعي الســوداني وفصيــل مــن االتحــادي بــل تالشــت وانهــارت تمامــا امــام جيــل أكثــر انفتاحــا مــن االجيــال
الديمقراطــي وعــدة أحــزاب يســارية صغــرى ،هــذا باإلضافــة الــى عــدد الســابقة ولــه القــدرة علــى تبنــي سياســة ثقافــة احتــرام اآلخــر .ويعــود
مــن المنظمــات المدنيــة.
ذلــك نســبيا الــى تبــادل الخبــرات عــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــا
واالعــام اإللكترونــي الــذي فتــح أبــواب واســعة للمعرفــة اإلنســانية.
التجمــع االتحــادي المعــارض :تشــكل هــذا التجمــع مــن ثمانــي فصائــل وهــذا الوضــع يعكــس ان شــروطا جديــدة بــدأت تخلــق علــى أرض
اتحاديــة أعلنــت تكتلهــا داخــل منظومــة واحــدة هــي «التجمــع االتحــادي الواقــع ممــا يســاهم ويؤكــد ان عــددا مــن الحــركات االجتماعيــة التــي
المعــارض» .هــذه الفصائــل هــي :الوطنــي االتحــادي الموحــد ،الحــزب تهــدف للتغييــر الشــامل بــدأت فــي اعــاده تنظيــم صفوفهــا وترتيــب
االتحــادي الديمقراطــي العهــد الثانــي ،الوطنــي االتحــادي ،االتحــادي أولوياتهــا بوعــي اجتماعــي ليكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى
الموحــد ،الحركــة االتحاديــة ،واالتحادييــن األحــرار ،والتيــار الحــر ،مســارات التغييــر المطلــوب ممــا يجعلهــا فــي مواجهــة تحــ ٍّد غيــر
واتحادييــن معارضيــن ال ينتمــون أليٍّ مــن األحــزاب المذكــورة .وقــد مســبوق وهــي تتأهــب بــكل قدراتهــا لتصنــع التغييــر.
بــرز هــذه التجمــع فــي ينايــر /كانــون الثانــي  2018بقاعــد ٍة وحيــدة
وراســخة ،حيــث ال حــوار مــع نظــام البشــير مهمــا كانــت الدواعــي .حاليــا ،وبقيــام أول حكومــة مدنيــة فــي الســودان منــذ ثالثيــن عامــا
وتلخصــت أهدافــه فــي إســقاط نظــام الحكــم اإلســامي وتعبئــة الجماهيــر وأدائهــا اليميــن الدســتورية وتولــي عــدد مــن الكفــاءات المهنيــة
االتحاديــة واســتنفار القواعــد الشــعبية لتمتلــك وع ًيــا ورغبـ ً
ـة للمشــاركة والخبــرات الدوليــة مهــام قيــادة هــذه الحكومــة يصبــح الطريــق الــى
فــي تغييــر النظــام السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي.
وضــع اســس الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة ممكنــا ،كمــا أصبــح المجــال
واســعا امــام الحــركات االجتماعيــة المختلفــة أن تنظــم جهودهــا
للمطالبــة بمنظومــة الحقــوق التــي تتســق مــع المعاهــدات والمواثيــق
الدوليــة خاصــة التركيــز علــى مجــال الخدمــات االجتماعيــة وتنفيــذ
برامــج التنميــة المســتدامة التــي ســوف تشــكل األســاس المــادي
للتغييــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة.
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المحور الثالث :اإلطار القانوني والسياسي
تتحــدد البيئــة القانونيــة وفق ـا ً لطبيعــة النظــام السياســي ،ففــي االنظمــة
الديمقراطيــة ،التــي تحتــرم مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ،يكــون للبيئــة
القانونيــة اســتقالليتها عــن الضغــوط والتدخــات السياســية .أمــا فــي
األنظمــة الديكتاتوريــة ،فعــادة مــا تخضــع البيئــة القانونيــة لضغــوط
وإكراهــات البيئــة السياســية ،فتفقــد اســتقالليتها وتصبــح أحــد أدوات
التقييــد والقمــع السياســي .10يقــدم الســودان فــي ظــل الحكومــة الســابقة
نموذج ـا ً لألنظمــة الديكتاتوريــة ،التــي تشــكل البيئــة القانونيــة للمجتمــع
المدنــي لتصبــح أداة مــن أدوات التقييــد والقمــع السياســي.
النمــوذج الســوداني يكمــن تفــرده فــي المفارقــة الواضحــة بيــن الدســتور
والقانــون ،فدســتور الســودان االنتقالــي لســنة  2005يكفــل فــي المــادة
( ،)41بصــورة واضحــة ال لبــس فيهــا ،الحــق فــي التجمــع وحريــة
التنظيــم ،كمــا تنــص المــادة ( )39علــى حريــة التعبيــر واإلعــام،
ويعــزز الدســتور جملــة الحقــوق والحريــات الــواردة فــي وثيقــة
الحقــوق ،11بمــا فيهــا الحــق فــي التجمــع وحريــة التنظيــم ،بالنــص
فــي المــادة ( )27الفقــرة ( )3علــى اعتبــار كل الحقــوق والحريــات
المضمنــة فــي االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان المصــادق عليهــا مــن
قبــل جمهوريــة الســودان جــزءاً ال يتجــزأ مــن وثيقــة الحقــوق.12
علــى الرغــم مــن هــذا اإلطــار الدســتوري اإليجابــي ،إال أن قانــون
العمــل الطوعــي واإلنســاني لســنة  ،2006بــدالً عــن أن ينظــم ممارســة
حريــة التنظيــم فيمــا يتعلــق بالمجتمــع المدنــي ،كمــا نــص علــى ذلــك
فــي الدســتور ،13يصــادر هــذا الحــق ويضــع العديــد مــن القيــود علــى
ممارســته ،فقــد اســتند القانــون علــى رؤيــة عامــة تهــدف لتقييــد عمــل
منظمــات المجتمــع المدنــي ،ومنــح الدولــة أدوات ضغــط تمكنهــا مــن
التحكــم فــي المجتمــع المدنــي وإضعــاف اســتقالليته ،مــن أهــم هــذه
األدوات الجوانــب الخاصــة بالتســجيل وإعــادة التســجيل وســحب
الترخيــص ،باإلضافــة لتلقــى التمويــل مــن مصــادر أجنبيــة .14
علــى المســتوى النظــري تبــدو إجــراءات التســجيل وإعــادة التســجيل

يسري مصطفى« .بيئة المجتمع المدني بين التقييد والتمكين ».شبكة
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المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،2017 ،
يفرد الدستور الباب الثاني للحقوق والحريات ويسمى هذا الباب بوثيقة
11
الحقوق ،أنظر/ي نص دستور السودان االنتقالي لسنة  :2005متاح على الرابط
خضع دستور السودان االنتقالي لعدة تعديالت في األعوام ،2011
12
 2016 ،2015و ،2017إال أن ذلك لم يمس وثيقة الحقوق وإن خضعت في التعديل
األخير لبعض التدقيق في الصياغة.
الوثيقة الدستورية (مصدر سابق)؛ المادة  27الفقرة  4من الدستور
13
الوطني االنتقالي تنص على التالي« :تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة
في هذه الوثيقة وال تصادرها أو تنتقص منها».
يتكون القانون من ( )32مادة تشمل مبادئ العمل الطوعي ،تسجيل
14
المنظمات المحلية واألجنبية وإعادة التسجيل ،وسحب الترخيص ،وتلقي التمويل،
وتكوين مفوضية العون اإلنساني ،وصالحيات المفوض وصالحيات المسجل ودوره
ومهامه .كما يتضمن القانون موضوعات أخرى مثل تكوين الفروع والشبكات
والمنصات الوطنية.

الســنوية – كمــا تحددهــا المــادة ( )9مــن قانــون العمــل الطوعــي
واإلنســاني – ســهلة وميســرة ،لكــن علــى مســتوى الواقــع والممارســة
العمليــة تواجــه المنظمــات معوقــات عــدة مــن ضمنهــا تأخيــر
إجــراءات التســجيل بالنســبة للمنظمــات الجديــدة ،والمماطلة فــي إعادة
التســجيل الســنوية للمنظمــات المســجلة أصـاً .الواقــع أن الصالحيــات
الواســعة التــي منحهــا القانــون لمفــوض العــون اإلنســاني ومســجل
المنظمــات ،بمــا فيهــا صالحيــة رفــض تســجيل المنظمــات ،وغيــاب
آليــات المســاءلة اإلداريــة والقانونيــة ،يضــع المنظمــات تحــت رحمــة
مفوضيــة العــون اإلنســاني.15
ونظــراً العتمــاد العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تمويــل
جــزء كبيــر مــن أنشــطتها علــى التمويــل والمنــح مــن مصــادر
أجنبيــة ،16اشــترط قانــون العمــل الطوعــي واإلنســاني فــي المــادة
( ،)7أن يكــون تلقــي المنــح والتمويــل عبــر وثيقــة مشــروع تجــاز مــن
قبــل المفوضيــة ،كمــا يمنــع تلقــى أمــوال أو منــح مــن الخــارج أو مــن
شــخص أجنبــي بالداخــل أو مــن أي جهــة أخــرى ،إال بموافقــة الوزير.
وفقــا ً لذلــك تعانــي العديــد مــن المنظمــات الوطنيــة مــن التعقيــدات
العديــدة التــي تصاحــب الموافقــة علــى التمويــل مــن قبــل الجهــات
الحكوميــة المتعــددة .وإذا علمنــا أن أغلــب المشــروعات اإلنســانية
ال تتعــدى فترتهــا العــام ،فــإن طــول مــدة الحصــول علــى موافقــة
الجهــات الحكوميــة ،يمثــل معــوق أساســي أمــام منظمــات المجتمــع
المدنــي فــي ممارســة عملهــا.
فــي الفتــرة مــن  – 2011أبريــل  ،2019ابتــدأت الحكومــة حملــة
واســعة مــن التضيــق األمنــي علــى منظمــات المجتمــع المدنــي
والناشــطين ،ففــي  2012أغلقــت الحكومــة وأوقفــت نشــاط عــدد
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن بينهــا «بيــت الفنــون» ،منظمــة
أرى ،مركــز الدراســات الســودانية ومركــز الخاتــم عــدالن لالســتنارة
والتنميــة .وفــى فتــرة الحقــة تــم إغــاق مركــز ســالمة لدراســات
ومصــادر المــرأة ،كمــا تــم إلغــاء تســجيل اتحــاد الكتــاب الســودانيين
ومركــز تــراس ورفــع قضايــا جنائيــة ضــد عــدد مــن منســوبيه،
وهنــاك منظمــات عديــدة تــم رفــض إعــادة تســجيلها.17
للعديــد مــن األســباب ،مــن بينهــا التوجه األيدلوجية اإلســامي المتشــدد
مدني عباس مدني« .المجتمع المدني في السودان وتطبيق مبادئ
15
إسطانبول» تقرير .في تطبيق مبادئ أسطانبول في ستة دول عربية ،ص -111
 .137شبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية،2016 ،
حظيت قضية التمويل من المصادر األجنبية بنقاش موسع عينة من
16
هذا النقاش نجدها في :محسن عوض ،إشكالية األداء في المجتمع المدنى ،ورقة
قدمت في أعمال الندوة اإلقليمية حول المجتمع المدني في الدول العربية ودوره في
اإلصالح ،تحرير ممدوح سالم .متاح على الرابط التالى (آخر زيارة  12ديسمبر
) 2019
للمزيد أنظر/ي مجموعة من بيانات كونفدرالية المجتمع المدني،
17
أمنستى إنترناشيونال
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للنظــام ،كان تأثيــر هــذه الحملــة علــى المنظمــات النســوية والمدافعــات
عــن حقــوق اإلنســان أكبــر .فــي هــذه الفتــرة تــم توثيــق العديــد مــن
اإلنتهــاكات ضــد الناشــطات المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان ،مــن بينهــا
العديــد مــن أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مثــل االغتصــاب
واالعتــداءات إلــى التهديــد باالغتصــاب والتعــدي علــى الســمعة
والمضايقــات اللفظيــة ،هــذا باإلضافــة للضــرب واالحتجــاز التعســفي
والعديــد مــن األشــكال األخــرى .كمــا تــم توثيــق إغــاق األجهــزة
األمنيــة لعــدد مــن المنظمــات النســوية ،باإلضافــة إلــى رفــض تســجيل
أو إعــادة تســجيل منظمــات أخــرى ،وفــى إحــدى الحــاالت التــي تــم
توثيقهــا فــي دارفــور طلبــت األجهــزة األمنيــة مــن إحــدى المنظمــات
العاملــة فــي مجــال الدعــم النفســي للناجيــات مــن العنــف الجنســي
تركيــز نشــاطها فــي التنميــة بــدال عــن الحقــوق ،باإلضافــة لضــم بعــض
منســوبي الحــزب الحاكــم إلدارة المنظمــة مقابــل إعــادة تســجيلها.18
تدعــم نتائــج الدراســة الميدانيــة مــا توصلنــا إليــه حــول البيئــة القانونيــة
المقيــدة للمجتمــع المدنــي فــي الســودان ،فعنــد ســؤالنا لمجموعــة مــن
الناشــطين والمهتميــن بقضايــا المجتمــع المدنــي عــن مــدى إتاحــة اإلطار
القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي الحــق فــي حريــة التجمــع فــي
القانــون والممارســة ،أغلبيــة المشــاركين اتفقــوا علــى أنــه عــادة مــا يتــم
حظــر التجمعــات الســلمية فــي القانــون أو الممارســة ،وأن هنــاك قيــود
صارمــة علــى التجمعــات .مجموعــة أخــرى مــن المشــاركين أفــادت
بــأن التجمعــات الســلمية محظــورة فــي القانــون والممارســة ،ويتــم حــل
أي تشــكيل للتجمعــات تلقائيــا بالقــوة ،ونالحــظ أن األغلبيــة المطلقــة
مــن المشــاركين اتفقــوا علــى أنــه يتــم حظــر التجمعــات الســلمية ،بينمــا
مشــارك واحــد فقــط رأى أنــه يســمح بالتجمعــات الســلمية علــى مســتوى
القانــون والممارســة.

مشــروعة وباعتــراض االتصــاالت .أمــا المجموعــة الثانيــة فقــد رأت
ان الحكومــة تســيطر بشــكل كبيــر علــى حريــة التعبيــر لمنظمــات
المجتمــع المدنــي وأعضائهــا ،لكــن يبقــى هنــاك وســائل إعالميــة
بديلــة .االعتقــاالت التعســفية والعنــف والتهديــد ضــد الناشــطين غيــر
الحكومييــن ال يتــم التحقيــق بهــا معظــم الوقــت .وال توفــر القوانيــن أو
الممارســة أي ضمانــة مــن المراقبــة التعســفية .اإلتفــاق هنــا يتجلــى
فــي أن المجموعتيــن يــرون أن هنــاك تقييــد للحــق فــي حريــة التغييــر
وأنــه توجــد مالحقــات تتــم للناشــطين ،أمــا االختــاف الشــكلي فيبــرز
فــي أن المجموعــة الثانيــة تقتــرح اســتخدام وســائل اإلعــام البديلــة،
بــدالً عــن وســائل اإلعــام التقليــدي ،التــي تتعــرض لقيــود حكوميــة
عديــدة.
ممــا ســبق ،يبــدو مــن الواضــح أن الحكومــة الســودانية الســابقة كانــت
تضــع قيــوداً عديــدة علــى ممارســة منظمــات المجتمــع المدنــي لجملــة
مــن الحقــوق مــن بينهــا الحــق فــي التجمــع ،وتكويــن المنظمــات
وتســجيلها ،باإلضافــة للحــق فــي حريــة التعبيــر ،وهــو مــا يشــير
بصــورة واضحــة إلــى أن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الســودان
كانــت تعانــي مــن عــدم مالئمــة اإلطــار القانونــي المتســم بالتقييــد
والتدخــات السياســية الهادفــة للحــد مــن اســتقالليتها.

بعــد ســقوط النظــام فــي أبريــل  ،2019ونتيجــة لتــوازن القــوى
السياســي بيــن قــوى الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري االنتقالــي،
وجهــود الوســاطة اإلقليميــة المدعومــة دوليـاً ،تــم التوصــل إلــى إتفــاق
حــول الوثائــق األساســية للفتــرة اإلنتقاليــة (اإلعــان السياســي والوثيقة
الدســتورية) التــي تؤطــر للفتــرة اإلنتقاليــة مــن حيــث المؤسســات
والهيــاكل والمهــام واإلختصاصــات خــال فتــرة االنتقــال ،وكان مــن
أفــاد أغلبيــة المشــاركين أن التســجيل إلزامــي ومطلــوب بشــكل دوري أهــم المهــام التــي يجــب علــى الدولــة إنجازهــا وفقـا ً للمــادة ( )8الفقــرة
واجراءاتــه صعبــة وطويلــة ومكلفــة ،حيــث يحتــوي قانــون منظمــات ( )2مــن الوثيقــة الدســتورية «إلغــاء القوانيــن المقيــدة للحريــات أو
المجتمــع المدنــي علــى محظــورات غامضــة ،وذلــك عنــد ســؤالهم حــول التــي تميــز بيــن المواطنيــن علــى أســاس النــوع».
إلــى أي مــدى يتيــح اإلطــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي الحــق
بتشــكيل الجمعيــات وتســجيلها وتشــغيلها ،رأى  2مــن المشــاركين أن بعــد هــذا التغييــر ،العديــد مــن الناشــطين واألكاديمييــن المهتميــن
التســجيل طوعــي ،ولكنــه يبقــى عمليــة صعبــة خاصــة بالنســبة لجمعيات بقضايــا المجتمــع المدنــي ،الذيــن التقينــا بهــم بغــرض كتابــة هــذه
المناصــرة ،كمــا أن القانــون والممارســة قــد يعيقــان نشــاطات منظمــات الدراســة ،أبــدوا قــدر كبيــر مــن التفــاؤل بإمكانيــة تمــدد الفضــاء
المناصــرة ،ولكــن بدرجــة أقــل المنظمــات التنمويــة والخدميــة ،التــي المدنــي فــي الفتــرة اإلنتقاليــة الحاليــة مــن خــال إزالــة القيــود
القانونيــة والسياســية ،وأشــاروا إلــى أهميــة إيــاء قــدر كبيــر مــن
تعمــل دون تمويــل أجنبــي.
االهتمــام إلصــاح أطــر القوانيــن والسياســات المتعلقــة بالعمــل
بــرز اختــاف شــكلي بيــن المشــاركين ،وانقســموا إلــى مجموعتيــن عنــد الطوعــي واإلنســاني ،مــع اإلســتفادة مــن الممارســات اإليجابيــة
إجابتهــم علــى ســؤال حــول مــدى اتاحــة اإلطــار القانونــي للمجتمــع المتوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة فــي إعــداد أطــر القوانيــن والسياســات
المدنــي الحــق بحريــة التعبيــر فــي القانــون والممارســة .المجموعــة المعنيــة بقطــاع العمــل الطوعــي واإلنســاني .ويتفــق هــؤالء الناشــطين
األولــى اتفقــت علــى أنــه يتــم التحكــم بالحــق فــي التعبيــر بشــكل كامــل والمهتميــن علــى أن مؤسســات الدولــة ذات الصلــة بالعمــل الطوعــي،
مــن قبــل الحكومــة ،التــي تتحكــم أيضــا باالنترنــت واالعــام .غالبًــا يمكــن أن تلعــب دوراً إيجابيــا ً ومحوريــا ً فــي هــذا اإلتجــاه.19
مــا يتعــرض موظفــو منظمــات المجتمــع المدنــي والصحفيــون للتهديــد فــي نطــاق عمليــة إصــاح وإعــادة تأهيــل مؤسســات الدولــة ذات
أو لالعتقــال التعســفي أو للهجــوم أو االختطــاف أو التعذيــب أو القتــل الصلــة بالعمــل الطوعــي واإلنســاني ،يــرى العديــد مــن الناشــطين أن
لممارســتهم لحريــة التعبيــر .ويقــوم الجهــاز الحكومــي برقابــة غيــر هنــاك حاجــة ملحــة إلصــاح مؤسســي مــن خــال مراجعــة هيــاكل
واختصاصــات المؤسســات الحكوميــة المعنيــة بالعمــل الطوعــي
لإلطالع على معلومات مفصلة عن هذا الجانب أنظر/ي« :النساء
18
واإلنســاني ،وإعــادة تأهيلهــا لتقــوم بدورهــا فــي تطويــر وتنفيــذ
المحترمات ال بشاركن في االحتجاجات :قمع المدافعات عن حقوق اإلنسان في
قوانيــن وسياســات العمــل الطوعــي واإلنســاني ،وأن هــذه العمليــة
السودان ».هيومن رايتس ووتش  ،HRWيونيو .2016
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يجــب أن تتســم بالشــمول والشــفافية مــن خــال إجــراء حــوار جــاد
مــع كل أصحــاب المصلحــة والجهــات ذات الصلــة لتهيئــة بيئــة مواتيــة
للمجتمــع المدنــي تشــجع علــى بنــاء وتطويــر الحــركات االجتماعيــة
ذات المضمــون االجتماعــي ،التــي تســتند علــى قاعــدة عريضــة مــن
اصحــاب المصلحــة وتفعيــل دورهــم فــي المشــاركة الحقيقيــة والتغييــر
اإليجابــي.20
والواقــع أن الوثيقــة الدســتورية ذاتهــا أعاقــت عمليــة اإلصــاح
القانونــي ،فعلــى الرغــم مــن أنهــا تبنــت وثيقــة الحقــوق الجيــدة المضمنــة
فــي الدســتور الوطنــي االنتقالــي ،ونصــت فــي المــادة ( )2الفقــرة ()1
علــى إلغــاء العمــل بدســتور الســودان االنتقالــي لســنة  2005ودســاتير
الواليــات ،إال أنهــا أقــرت علــى أن تظــل القوانيــن الصــادرة بموجبهــا
ســارية مــا لــم تلغــى أو تعــدل ،وهــو مــا يعنــي ،خاصــة فيمــا يتعلــق
بالعمــل الطوعــي واإلنســاني ،بقــاء وســريان قانــون العمــل الطوعــي
واإلنســاني لســنة .2006
ومــع الوضــع فــي االعتبــار سياســة التمكيــن ،التــي اعتمدهــا النظــام
الســابق فــي المؤسســات الحكوميــة ،وبــطء عمليــة إصــاح جهــاز
الدولــة بمــا فيهــا اســتبدال الــوالة العســكريين بــوالة مدنييــن ،أدى ذلــك
لبقــاء جــزء كبيــر مــن العامليــن المواليــن للنظــام الســابق بمناصبهــم
فــي مفوضيــة العــون اإلنســاني ،خاصــة رؤســاء اإلدارات فــي المركــز
والواليــات ،لذلــك ليــس غريبــا أن تكــون بعــض الممارســات المعروفــة
للنظــام مســتمرة حتــى اآلن ،مثــل حريــة األمــن فــي التصــرف فــي
اغــاق المنظمــات ومصــادرة ممتلكاتهــا واعتقــال النشــطاء بــدون
اي مبــرر قانونــي كا ٍ
ف وفــرض التعقيــدات والقيــود علــى تســجيل
الجمعيــات.
فــي إطــار االســتجابة لهــذه التحديــات ،قامــت مجموعــة مــن منظمــات
المجتمــع المدنــي المنضويــة تحــت لــواء قــوى الحريــة والتغييــر بعقــد
ورشــة عمــل حــول إصــاح تشــريعات العمــل الطوعــي واإلنســاني
فــي الســودان ،بهــدف وضــع المالمــح والســمات العامــة لقانــون العمــل
الطوعــي واإلنســاني البديــل .خرجــت الورشــة بعــدد مــن التوصيــات
يمكــن إجمالهــا فــي اآلتــي:21

الهمــوم الوطنيــة الكبيــرة للفتــرة اإلنتقاليــة.
3 .التوصيــة باإلبقــاء علــى فكــرة المفوضيــة علــى أن يراعى فيها
المعاييــر الدوليــة المطلوبــة فــي مفوضيــات حقــوق االنســان ،بــأن
تكــون مســتقلة ولهــا رئاســة دوريــة مــع حصــر دورهــا بأعمــال
المراقبــة والرصــد وإصــدار توجيهــات والمســاعدة فــي وضــع
السياســات وغيــر ذلــك مــن اعمــال المفوضيــات.
4 .أن تؤول ســلطة التســجيل لوزارة العدل او عمل مســجل داخل
القضائيــة مثــل مســجل االراضــي ،يكــون مختــص بتســجيل
المنظمــات الطوعيــة .وأيضــا يجــوز تــرك التســجيل غيــر
مركــزي بحيــث يكــون هنــاك مســجل خــاص لــكل نــوع مــن
الجمعيــات والمنظمــات (ثقافــي – تدريبــي – عمــل انســاني –
جمعيــة دينيــة – تعاونيــة ....الــخ).
5 .انشــاء آليــة لرقابــة التمويــات األجنبيــة للمشــروعات ،مــع
ضــرورة مواكبــة اشــتراطات البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد
واتفاقيــات مكافحــة الفســاد وتمويــل اإلرهــاب ،حتــى يتــم
تطبيقهــا بخصــوص التمويــات والتحويــات البنكيــة الخاصــة
بالمنظمــات.
أبــدى العديــد مــن الناشــطين والمهتميــن بالمجتمــع المدنــي ،الذيــن تمت
استشــارتهم فــي ســياق إعــداد هــذه الدراســة ،أن المرحلــة اإلنتقاليــة
الحاليــة معقــدة وتطــرح العديــد مــن التحديــات ،وأنــه ينتظــر مــن
المجتمــع المدنــي القيــام بــأدوار هامــة فــي التصــدي لهــذه التحديــات
وتأميــن نجــاح مرحلــة االنتقــال الحاليــة ،إال أن المجتمــع المدنــي ال
يســعه القيــام بهــذه األدوار مــا لــم يحــدد بصــورة واضحــة أولوياتــه
المتمثلــة فــي اآلتــي:22
.
.

.

1التعــاون مــع الحكومــة اإلنتقاليــة مــن خــال أطــر محــددة ذات
طابــع مؤسســي لتســريع عجلــة اإلصــاح المؤسســي والقانونــي
لقطــاع العمــل الطوعــي واإلنســاني.
2تعزيــز ثقافــة العمــل الجماعــي والتشــبيك وبنــاء التحالفــات
وســط منظمــات المجتمــع المدنــي حــول القضايــا العامــة التــي
تهــم المجتمــع المدنــي ككل والقضايــا الخاصــة بمجــاالت عمــل
منظمــات المجتمــع المدنــي.
3تطويــر الجوانــب اإلداريــة والماليــة بمــا يعــزز المســاءلة
والشــفافية فــي داخــل المنظمــات (الجمعيــات العموميــة) وبيــن
المســتفيدين والجهــات المانحــة.
4تحســين صــورة المجتمــع المدنــي خاصــة منظمــات المناصــرة
عبــر االهتمــام بالبرامــج والمشــروعات علــى المســتويات
المحليــة ،وتوظيــف أجهــزة اإلعــام لعكــس الجوانــب اإليجابيــة
فــي عمــل المجتمــع المدنــي ،بمــا فــي ذلــك اســتغالل وســائط
التواصــل االجتماعــي.
5العمل على بناء أسس لالستدامة المالية.

1 .ضــرورة الغــاء اي دور لجهــاز األمــن فــي ادارة وعمل مفوضية
العــون االنســاني .وكذلــك مــن الضــروري تفعيــل دور القضــاء فــي
حــل وإلغــاء تســجيل المنظمــات .وضــرورة تعديــل قانــون العمــل .
الطوعــي بالقــدر الــذي يســتجيب لمتطلبــات المرحلــة اإلنتقاليــة
وهيكلــة المفوضيــة حتــى تقــوم بمهــام اإلشــراف والمراقبــة والــراي
الفنــي.
2 .يجــب علــى الدولــة ان تنظــم عمليــة التمويــل الخاصــة بأولويــات
المرحلــة االنتقاليــة ،وأن تخصــص مــن الموازنــة مبالــغ للمجتمــع .
المدنــي لصرفهــا فــي موضوعــات التنميــة المحددة بواســطة الدولة.
هــذا االمــر يشــجع الشــراكة بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة فــي تحتــاج هــذه األولويــات (وغيرهــا مــن األولويــات التــي لــم تــرد فــي
مجموعة مناقشة نشطاء منظمات المجتمع المدني.
20
مــا ســبق) أن توضــع فــي خطــة متدرجــة تســتوعب القــدرات المتاحــة
21
أنظر/ي« :بيئة عمل المجتمع المدني في السودان – سبتمبر  ».2019للمجتمــع المدنــي ،وتنفــذ علــى مــدى زمنــى معقــول.
مرصد الفضاء المدني ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.2019 ،
34=http://civicspace.annd.org/newsId.php?newsId
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مجموعة مناقشة نشطاء منظمات المجتمع المدني ،مصدر سابق.
12

السودان

المحور الرابع :عالقة المجتمع المدني بالدولة/الحكومة
والجهات المانحة
المشاورات بين المجتمع المدني والدولة/الحكومة
تتســم مواقــف الحكومــة الســودانية الســابقة تجــاه المجتمــع المدنــي
ودوره فــي التنميــة ،بالتناقــض بيــن التنظيــر والفعــل ،فعلــى الرغــم
مــن أنهــا تفــرد للمجتمــع المدنــي دورا أساســيا ً فــي التنميــة اإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة ،علــى مســتوى برامجهــا االســتراتيجية مثــل االســتراتيجية
القوميــة الشــاملة  2002 – 1992واالســتراتيجية ربــع القرنيــة 2002
– ،2027إال أنهــا فــي الواقــع تعــوق عمــل المجتمــع المدنــي بخلــق
بيئــة غيــر مواتيــة ،وتهمــش دوره بشــكل منهجــي فــي عمليــة التخطيــط
ووضــع السياســات التنمويــة.23
فــي الســنوات األخيــرة ،وبنــاء علــى التوجــه العالمــي المتمثــل فــي
مســار فاعليــة التنميــة واالعتــراف المتزايــد بــدور المجتمــع المدنــي،
وأهميــة انخراطــه كشــريك كامــل فــي عمليــة التنميــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان ،باإلضافــة العتمــاد المقاربة/المنظــور التنمــوي القائــم علــى
أســاس الشــراكة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي
فــي أجنــدة التنميــة المســتدامة ،24أُجبــرت الحكومــة الســودانية الســابقة
علــى توفيــر حيــز محــدود لمشــاركة المجتمــع المدنــي ،فــي نطــاق
هــذا الحيــز المحــدود قــد تتــم دعــوة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي
لمناقشــة بعــض القضايــا أو كتابــة تقاريــر ،إال أنــه فــي الغالــب ال يؤخــذ
بناتــج هــذه المشــاورات ،وتكــون هــذه االجتماعــات فــي العــادة غيــر
منتظمــة (غيــر ممأسســة) ،كمــا أنــه فــي العديــد مــن الحــاالت تقتصــر
الدعــوة علــى المنظمــات التابعة/المواليــة للنظــام.

ان انتشــار النزاعــات فــي عــدد مــن الواليــات فــي الســودان ،أدى
إلــى زيــادة عــدد المنظمــات الدوليــة والمحليــة وبعــض وكاالت
األمــم المتحــدة العاملــة فــي مجــال العمــل االنســاني ودعــم المتأثريــن
بالنزاعــات والحــروب ،وقــد درجــت المنظمــات العالميــة المانحــة
علــى ترتيــب اجتماعــات بصــورة دوريــة الســتعراض المتطلبــات
وجــذب التمويــل ،فــي مثــل هــذه االجتماعــات فــي العــادة تمثــل الدولــة
بواســطة هيئاتهــا ووزاراتهــا ذات الصلــة ،باإلضافــة لبعــض منظمــات
المجتمــع المدنــي ،وكمــا يــرى تقريــر  201826فــإن هــذه االجتماعــات
التشــاورية «ال يمكــن اعتبارهــا منصــات تشــاركية مرتبطــة برســم
السياســات التنمويــة».
لتقييــم هــذه المشــاورات التــي تتــم بيــن الدولة/الحكومــة والمجتمــع
المدنــي مــن منظــور المجتمــع المدنــي ،ســألنا عــدد ( )10مــن
الناشــطين والمهتميــن بالمجتمــع المدنــي حــول مــدى قيــام الحكومــة
بالتشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تصميــم وتنفيــذ ومتابعــة
سياســات التنميــة الوطنيــة .أغلبيــة المشــاركين رأوا أن المشــاورات
بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي تتــم مــن حيــن إلــى آخــر ،وقــد
أفــاد عــدد محــدود مــن المشــاركين بأنــه ال توجــد مشــاورات خــال
العاميــن األخيريــن .فــي الواقــع ،بنــاء علــى مــا ســبق يمكــن القــول ان
المشــاورات بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي نــادرة الحــدوث.
إن وجــود المشــاورات بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي – حتــى ولــو
بصــورة متقطعــة – ال يشــكل فــي حــد ذاتــه شــراكة حقيقيــة ،ويجــب
توفــر مجموعــة مــن الشــروط حتــى تعبــر هــذه المشــاورات عــن
شــراكة حقيقيــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي .ومــن ضمــن هــذه
الشــروط إتاحــة التنــوع للمجتمــع المدنــي ،واالتفــاق المســبق علــى
مضمــون المشــاورات وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي وضــع أجنــدة
المشــاورات وإتاحــة الحــوار وتقديــم المقترحــات .ان تقييم المشــاورات
مــن هــذا المنظــور ،وفقـا ً لمــدى توافر/عــدم توافــر المعاييــر الســابقة،
جعــل غالبيــة المشــاركين يصفــون نوعيــة المشــاورات بالضعيفــة،
بينمــا قيمهــا مشــارك واحــد بالوســط .تعكــس هــذه اآلراء حقيقــة أن
الحكومــة لــم تكــن تنظــر للمجتمــع المدنــي كشــريك كامــل.

علــى الرغــم مــن ذلــك ،توجــد بعــض االســتثناءات فــي التوجــه العــام
للحكومــة الســابقة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،فالمجلــس القومــي
للطفولــة ،وهــو مجلــس تابــع لــوزارة الرعايــة اإلجتماعيــة ،له شــراكات
قويــة مــع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال قضايــا
المــرأة والطفــل ،ودأب المجلــس علــى عقــد اجتماعــات تشــاورية
منتظمــة مــع هــذه المنظمــات ســواء لوضــع السياســات أو القوانيــن أو
كتابــة التقاريــر ،مــن ضمــن ذلــك االجتماعــات التشــاورية العديــدة التــي
عقــدت حــول قانــون الطفــل ،وكانــت مــن ضمــن القضايــا األساســية
مثــار الخــاف فــي هــذه االجتماعــات تجريــم ختــان اإلنــاث .وقــد تــم
ســحب المــادة ( )13المجرمــة حــول ختــان اإلنــاث مــن قانــون الطفــل لتقييــم نوعيــة مشــاركة المجتمــع المدنــي طرحنــا علــى المشــاركين
لســنة  2010بواســطة مجلــس الــوزراء قبــل إجازتــه مــن البرلمــان الســؤال التالــي« :إلــى أي مــدى تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي
بالحــق فــي القانــون والممارســة فــي الوصــول إلــى المعلومــات
عــام.201025
للمزيد أنظر/ي :سامي عبد الحليم« .مساهمة المجتمع المدني في انتاج الحكوميــة ذات الصلــة بالسياســات اإلنمائيــة؟» وقــد رأى أغلبيــة
23
المشــاركين أنــه ال يوجــد إطــار قانونــي ،كمــا أن الوصــول للمعلومــات
التحول المدني في السودان ».شركة محاماة عبر إقليمية.2018 ،
حول مسار فاعلية التنمية أنظر/ي :اللقاء الذي نظمته منظمة التعاون
24
محــدود جــداً ،بينمــا رأى أثنيــن مــن المشــاركين أنــه قــد يكــون الحــق

االقتصادي للتنمية في روما عام  ،2003باإلضافة للقاء فرنسا  2005والذى صدر
عنه إعالن باريس إلى أن تم لقاء أكرا في  2007وبوسان في  ،2011باإلضافة
إلى إسطانبول عام  2010والذي صدر عنه مبادئ إسطنبول حول فعالية منظمات
المجتمع المدني.
مجموعة تركيز حول البيئة المحيطة بالمجتمع المدني تضم منظمات
25

نقابية ومنظمات غير حكومية.
مدني عباس مدني« .تقرير حول البيئة التمكينية للمجتمع المدني في
26
السودان ».مرصد الفضاء المدني ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،
.2018
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فــي الوصــول للمعلومــات موجــودا فــي القانــون ،لكــن هنــاك قيــود
كبيــرة جــدا.
وإذا قيمنــا اإلفــادات الســابقة التــي أدلــى بهــا المشــاركون ،ووضعنــا فــي
االعتبــار أن مــن أهــم الشــروط المطلوبــة للمشــاركة الفعًالــة للمجتمــع
المدنــي فــي المشــاورات المتعلقــة بالسياســات التنمويــة ،أن يكــون
للمجتمــع المدنــي الحــق القانونــي فــي الوصــول للمعلومــات ذات الصلــة
بالمشــاورات ،ومــن البديهــي أن مشــاركة المجتمــع المدنــي تكــون غيــر
ذات جــدوى فــي حالــة عــدم قــدرة المجتمــع المدنــي علــى الوصــول
للمعلومــات خاصــة المعلومــات المتعلقــة بالسياســات اإلنمائيــة موضــوع
المشــاورات ،وهــو مــا تعكســه بــكل وضــوح اإلفــادات الســابقة.

فــي  21أغســطس  .2019وقــد أبــدى رئيــس الــوزراء رغبتــه
فــي التعــاون مــع المجتمــع المدنــي وتحســين بيئــة عملــه ،وفــى
هــذا اإلطــار قابــل رئيــس الــوزراء عــدد مــن المنظمــات النســوية
مــن بينهــم تحالــف منســم وأعضــاء مــن مبــادرة ال لقهــر النســاء
فــي القصــر الجمهــوري .وقــد اقتــرح حمــدوك علــى الوفــد تكويــن
مجلــس نســوي لمراجعــة السياســات العامــة والتأكــد مــن حساســيتها
تجــاه النــوع االجتماعــي .وبنــاء علــى الــدور الكبيــر للمجتمــع المدنــي
فــي إســقاط النظــام الســابق واإلشــارات اإليجابيــة التــي أبداهــا رئيــس
الــوزراء فيمــا يخــص بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي ،يبــدو أن هنــاك
إمكانيــة كبيــرة إلصــاح بيئــة المجتمــع المدنــي ،وتطويــر شــراكاته
مــع الحكومــة فــي مجــال السياســات التنمويــة.

وحــول مــدى تبنــى الحكومــة للمقترحــات والتعليقــات التــي يقدمهــا عالقة المجتمع المدني بالجهات المانحة
المجتمــع المدنــي ،يــرى أغلبيــة المشــاركين أن الحكومــة في مشــاوراتها
مــع المجتمــع المدنــي تأخــذ تعليقــات بســيطة بعيــن االعتبــار ،بينمــا تلعــب الشــراكة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات المانحــة
يــرى بعــض المشــاركين أن المشــورة واألدلــة التــي تقدمهــا منظمــات والمنظمــات المحليــة فــي تطويــر قــدرات المجتمــع المدنــي وتهيئــة
المجتمــع المدنــي يتــم أخذهــا فــي االعتبــار بيــن الحيــن واألخــر .تبــرز بيئــة مواتيــة لممارســة دوره فــي التنميــة ،وقــد أكــدت أجنــدة التنميــة
هــذه النتائــج حقيقــة عــدم جــدوى التشــاور مــع الحكومــة ،ألنــه ال توجــد المســتدامة فــي الهــدف  17علــى ضــرورة «تعزيــز وســائل التنفيــذ
ضمانــات ألخــذ الحكومــة بــاآلراء والمقترحــات المقدمــة مــن المجتمــع وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة» .يمكــن
المدنــي ،ممــا يشــير إلــى أن الحكومــة تنظــر لمشــاركة المجتمــع المدنــي للجهــات المانحــة أن تقــوم بهذه األدوار إذا أقامت عالقاتها مع المجتمع
كمشــاركة صوريــة أو ديكوريــة فــي أغلــب األحيــان.
المدنــي المحلــى علــى الشــراكة المتســاوية ،واالســتجابة لالحتياجــات
المحليــة فــي شــكل التمويــل ونوعيــة المشــروعات ،التــي يتــم تبنيهــا،
فيمــا عــدا الســؤال األول ،تتعلــق بقيــة األســئلة الســابقة بالشــروط باإلضافــة لالهتمــام بقضايــا بيئــة المجتمــع المدني القانونيــة والتنظيمية
الضروريــة المطلــوب توافرهــا والتــي تحــدد مــا إذا كانت هذه المشــاورة وأدراجهــا كبنــود فــي أجنــدة حواراتهــا مــع الحكومــات المختلفــة.
قائمــة علــى المســاواة والشــراكة الكاملــة ،أم هــي شــراكة صوريــة،
وقــد تبيــن مــن اإلجابــات المختلفــة أن شــروط المشــاورة القائمــة علــى لتقييــم عالقــة الجهــات المانحــة بالمجتمــع المدنــي مــن منظــور
المســاواة ال تتوفــر شــروطها فــي المشــاورات المتقطعــة التــي تجريهــا هــذا األخيــر ،طرحنــا علــى مجموعــة مــن الناشــطين واألكاديمييــن
الحكومــة الســودانية الســابقة مــع المجتمــع المدنــي.
المهتميــن بقضايــا المجتمــع المدنــي الســؤال التالــي« :إلــى أي مــدى
تكــون الشــراكات بيــن المنظمــات المانحــة والمنظمــات المحليــة
مــن كل مــا ســبق يتضــح أن هنــاك مشــاورات محــدودة ومتقطعــة متســاوية وقائمــة علــى المنافــع المشــتركة؟» يــرى أغلــب المشــاركين
اجرتهــا الحكومــة الســابقة مــع المجتمــع المدنــي ،إال أن هذه المشــاورات أن هــذه الشــراكة قائمــة علــى المشــاريع الصغيــرة األمــد وغالبــا ً
صوريــة ،حيــث تتســم هــذه المشــاورات بغيــاب التنــوع فــي تمثيــل لمــرة واحــدة فقــط ،كمــا أنهــا تعبــر عــن اهتمامــات الجهــات المانحــة.
المجتمــع المدنــي وعــدم مشــاركته فــي تحديــد أجنــدة الحــوار والمشــاورة ويتفــق عــدد أقــل مــن المشــاركين علــى أن الشــراكة بيــن المنظمــات
وإتاحــة الفرصــة لتقديــم المقترحــات وعــدم وجــود إطــار قانونــي يتيــح المانحــة والمنظمــات المحليــة تقــوم علــى شــراكات طويلــة األجــل
حــق الوصــول للمعلومــات ،وفــي النهايــة ال تضــع الحكومــة أي اعتبــار ولكنهــا قائمــة إلــى حــد كبيــر علــى المشــاريع التــي تحددهــا عموم ـا ً
للمســاهمات التــي يقدمهــا المجتمــع المدنــي .بهــذه الســمات يمكــن وصف المنظمــات المانحــة ،وبشــكل عــام يــرى المشــاركون أن الشــراكة بيــن
هــذه المشــاورات بأنهــا صوريــة وال تقــوم علــى المســاواة والمشــاركة المنظمــات المانحــة والمنظمــات المحليــة غيــر متســاوية وغيــر قائمــة
الحقيقيــة فــي تصميــم وتنفيــذ وتقييــم السياســات التنمويــة.
علــى المنافــع المشــتركة ،وأن هــذه الشــراكات تتحــدد علــى أســاس
اهتمامــات الجهــات المانحــة أو أنهــا قائمــة علــى المشــاريع التــي
مــع ســقوط النظــام فــي أبريــل  ،2019ودخــول البــاد فــي مخــاض تحددهــا المنظمــات المانحــة .وعنــد ســؤالهم عــن مــدى دعــم بيئــة
انتقــال الســلطة لحكومــة انتقاليــة عبــر التفــاوض بيــن قــوى الحريــة ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي (مــن الجوانــب السياســية والماليــة
والتغييــر مــن جهــة ،والمجلــس العســكري اإلنتقالــي مــن جهــة أخــرى ،والقانونيــة والسياســاتية) واعتبارهــا بنــدا فــي جــدول أعمــال الجهــات
بوســاطة مــن دولــة أثيوبيــا واالتحــاد األفريقــي وحضــور واضــح مــن المانحــة والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة مــع الحكومــة ،أجــاب أغلبيــة
دول الترويــكا واالتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،المشــاركين أن الحــوارات مــع الحكومــة قــد تشــمل قضايــا البيئــة
توصــل التفــاوض إلــى اإلتفــاق علــى إعــان سياســي واتفــاق دســتوري التمكينيــة مــن حيــن آلخــر ،خاصــة كاســتجابة لضغــط المجتمــع
يؤطــر للفتــرة اإلنتقاليــة ،وتولــى الدكتــور عبــد هللا حمــدوك رئاســة المدنــي .ويــرى عــدد أقــل مــن المشــاركين أن معظــم الجهــات
مجلــس الــوزراء كأول رئيــس وزراء بعــد ســقوط نظــام عمــر البشــير المانحــة والمؤسســات اإلقليميــة تشــمل قضايــا البيئــة التمكينيــة فــي
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حواراتهــا مــع الحكومــة ،ولكــن بخصــوص قضايــا محــددة وليــس المجتمــع المدنــي فــي ثالثــة جوانــب هــي :آليــات التنســيق بيــن
بطريقــة منهجيــة ،وقــد أفــاد اثنــان مــن المشــاركين أن الحــوارات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ،المقاربــة الحقوقيــة والمســاءلة المتبادلــة
الحكومــة ال تشــمل قضايــا البيئــة التمكينيــة .لكــن تتفــق الغالبيــة علــى أن والشــفافية.
قضايــا البيئــة التمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي تأتــى إمــا كاســتجابة
لضغــط المنظمــات أو تتــم بطريقــة غيــر منهجيــة.
تحديات الفترة اإلنتقالية في السودان
عنــد ســؤال مجموعــة المشــاركين حــول إلــى أي حــد تعــزز الجهــات السالم والعدالة اإلنتقالية
المانحــة االنخــراط المســتدام لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف
قضايــا التنميــة ،اتفــق أغلبيتهــم علــى أن التمويــل يركــز عــادة علــى يظــل ملــف انهــاء الحــروب والنزاعــات واحــال ســام مســتدام،
تنفيــذ أولويــات الجهــات المانحــة ،امــا فــرص الدعــم والدعــوات لتقديــم أكبــر تح ـ ٍّد يواجــه الفتــرة االنتقاليــة وقــوى الحريــة والتغييــر ،التــي
الطلبــات تكــون عــادة عشــوائية مــع شــفافية محــدودة جــدا ،فأقــل مــن تمثــل القاعــدة االجتماعيــة التــي تســتند عليهــا الحكومــة الحاليــة.
نصــف المشــاركين رأوا أن آليــات التمويــل شــفافة وواضحــة ،ومشــارك وعلــى الرغــم مــن أن الحــركات المســلحة ذات الطابــع الجهــوي –
واحــد فقــط أفــاد بــأن آليــات تمويــل الجهــات المانحــة هــي جــزء مــن القبلــي كانــت مــن ضمــن قــوى الحريــة والتغييــر ،إال أنهــا ســارعت
سياســة شــاملة لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي وهــذه اآلليــات منظمــة لالنســحاب مــن قــوى الحريــة والتغييــر بعــد ســقوط النظــام ،وفــرزت
وشــفافة وتشــمل آليــات لدعــم المبــادرات والشــراكات التــي تحددهــا مواقفهــا السياســية ألســباب ذات طابــع تكتيكــي مرتبــط بتطلــع بعــض
منظمــات المجتمــع المدنــي المحلــي.
قياداتهــا للوصــول لمواقــع الســلطة.
علــى ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول ان الشــراكة بيــن المنظمــات المانحــة
والمنظمــات المحليــة ،هــي فــي غالــب األحيــان ،شــراكة غيــر متســاوية
ال تقــوم علــى المنافــع المشــتركة ،ويتحــدد مضمــون هــذه الشــراكة
علــى أســاس اهتمامــات الجهــات المانحــة والمشــاريع التــي تتبناهــا .فــي
نطــاق هــذه الشــراكة تطــرح الجهــات المانحــة قضايــا البيئــة التمكينيــة
للمجتمــع المدنــي المحلــي ،إمــا كاســتجابة لضغــوط المنظمــات أو تتــم
بطريقــة غيــر منهجيــة .وفــى النهايــة تدعــم هــذه العالقــة غيــر المتكافئــة
باتجاهــات التمويــل ،فالتمويــل يقــدم ،فــي الغالــب ،لمشــروعات ذات
طابــع قصيــر األمــد فــي حيــن تنعــدم الشــراكات طويلــة األمــد.
التقــدم إلــى األمــام :تحديــات الفتــرة اإلنتقاليــة ومســتقبل الفضــاء
المدنــي
يرتبــط مســتقبل الفضــاء المدنــي فــي الســودان بشــكل عــام بقــدرة
الحكومــة اإلنتقاليــة وحاضنتهــا السياســية ممثلــة فــي قــوى الحريــة
والتغييــر علــى التصــدي للتحديــات المطروحــة خــال مرحلــة االنتقــال
السياســي الحاليــة .مــن أهــم التحديــات تحــدي إنهــاء النزاعــات المنتشــرة
فــي مناطــق عديــدة مــن البــاد وبنــاء ســام مســتدام ،فالنجــاح فــي
ذلــك يخلــق درجــة مــن درجــات االســتقرار السياســي ،ويوفــر مــوارد
ضروريــة لمواجهــة تحــدي إصــاح الوضــع االقتصــادي ،بمــا فيــه
وضــع رؤيــة اقتصاديــة متســقة طويلــة األجــل للعمــل علــى قضايــا
التنميــة.
المجتمــع المدنــي مواجــه بتحـ ٍّد مــزدوج ،فهــو مــن جهــة مطالــب ،ومــن
خــال التعــاون مــع الحكومــة ،بالمســاهمة فــي التصــدي لتحديــات
الفتــرة اإلنتقاليــة اإلقتصاديــة والسياســية ،بمــا فيهــا المباشــرة باإلصــاح
القانونــي والمؤسســي المتعلــق بالبيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي ،ثــم
علــى المســتوى الداخلــي يواجــه المجتمــع المدنــي تحديــات عديــدة،
بعضهــا بــرز كآثــار للقيــود القانونيــة والتدخــات األمنيــة للحكومــة
الســابقة .وأهــم التحديــات التــي نتناولهــا هنــا تنــدرج فــي إطــار فعاليــة

تــوازن القــوى السياســي ،الكامــن فــي اختــاف التصــورات والمصالح
بيــن قــوى الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري االنتقالــي ،والــذى
بــرز عقــب ســقوط النظــام الســابق ،انعكــس بصــورة مباشــرة علــى
ملــف الســام ،فعلــى الرغــم مــن أن الوثيقــة الدســتورية نصــت علــى
أن يشــترك كل مــن مجلــس الســيادة ومجلــس الــوزراء فــي تكويــن
مفوضيــة الســام ،ســارع مجلــس الســيادة للبــدء فــي عمليــة الســام
وتكويــن الوفــد المفــاوض وتعييــن رئيســه دون التشــاور مــع مجلــس
الــوزراء ،باإلضافــة لعــدم تكويــن مفوضيــة الســام ،وفــى أوقــات
الحقــة بــرزت أصــوات بيــن قيــادات الكفــاح المســلح رافضــة
لمشــاركة قــوى الحريــة والتغييــر فــي المفاوضــات.
ان انطــاق عمليــة الســام فــي ظــل هــذه التناقضــات ومــع الضعــف
البيــن فــي التحضيــر للتفــاوض ،أدى للعديــد مــن الســلبيات مــن بينهــا
خلــق مســارات جديــدة للتفــاوض بــدالً عــن التركيــز علــى المســارات
األساســية المتمثلــة فــي مســار دارفــور ومســار جنــوب كردفــان والنيل
األزرق (المنطقتيــن) ،كمــا تــم إعــادة إنتــاج نهــج الحكومــة الســابقة
فــي المفاوضــات مــن خــال التركيــز علــى المحاصصــة (تخصيــص
المناصــب والمواقــع الوزاريــة) دون إلتفــات للقضايــا الجوهريــة
خاصــة معالجــة جــذور وأســباب الحــرب والنزاعــات المتمثلــة فــي
غيــاب التنميــة المتوازنــة والتهميــش السياســي واالجتماعي/الثقافــي.
كمــا غابــت عــن مائــدة التفــاوض القضايا/المشــاكل المترتبــة علــى
النزاعــات ومــن ضمنهــا قضايــا اعــادة توطيــن النازحيــن والالجئيــن
الــى مناطقهــم االصليــة التــي انتزعــت منهــم ألســباب تتعلــق بالهويــة
والحــق فــي امتــاك األراضــي مــع محاســبة منتهكــي حقــوق االنســان
خــال الســنوات الثالثيــن الماضيــة ممــا يؤكــد اهميــة تبنــى العدالــة
االنتقاليــة كمنهــج دولــي يســتند علــى التجــارب الدوليــة واالقليميــة
خاصــة تســليم مطلوبــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وممــا يفــرض
علــى الحكومــة االنتقاليــة تنفيــذ هــذه المهمــة بــإرادة سياســية قويــة مــع
الجــرأة الكافيــة للتعامــل مــع هــذه الملفــات.
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المســارات الحاليــة للتفــاوض والحصيلــة المتدنيــة التــي ترتبــت عليــه،
تشــير إلــى ضــرورة إعــادة تقييــم هــذه المســارات وبنــاء اســتراتيجية
جديــدة للتفــاوض ،أهــم عمومياتهــا اآلتــي:

ممــا يؤكــد ســمة الحيــاد فــي ظــل الصراعــات االقليميــة.
الجديــر بالذكــر كذلــك وفــى محاولــة جــادة فــي ملــف اتاحــة الحريــات
وخاصــة الدينيــة يتــم وبهــدوء ازالــة كافــة اشــكال التشــدد الدينــي
والخطــاب المعــزز للكراهيــة الدينيــة والتحريــض علــى اآلخــر ذو
المذهــب او الديــن المختلــف وهــذا يســتلزم تحجيــم دعــاة الكراهيــة
فــي المنابــر خاصــة وان النظــام الســابق توهــم بانــه الوحيــد القــادر
علــى بنــاء دولــة الخالفــة االســامية ذات االيدلوجيــة الدينيــة التــي
اعتبرهــا النظــام هــي الخطــاب السياســي لحشــد الجماهيــر حولــه بمــا
فيهــم القاعــدة االجتماعيــة التــي مــا زالــت تحظــى بشــعبية كبيــرة ،ممــا
جعــل الســودان بلــد متشــدد ومصــدر لتوســع وتمــدد الدولــة الدينيــة فــي
المنطقــة العربيــة خاصــة.

ومــع هــذه الضغــوط الدوليــة واالقليميــة وفــى إطــار عــودة الســودان الى
ســاحات المجتمــع الدولــي واالبتعــاد عــن سياســات المحــاور ،نجحــت
الحكومــة المدنيــة فــي اغــاق مكتبــي حمــاس وحــزب هللا فــي الخرطــوم
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1 .حصــر التفــاوض فــي منبريــن ،منبــر ســام دارفــور ويضــم كل
الحــركات المســلحة فــي إقليــم دارفــور ،ومنبــر ســام المنطقتيــن
ويضــم الحــركات المســلحة فــي جنــوب كردفــان والتيــل األزرق،
هــذا ال يعنــي أن المســارات األخــرى للتفــاوض غيــر ضروريــة،
بــل مكانهــا المؤتمــر الدســتوري.
2 .وضــع أجنــدة واضحــة للتفــاوض ،وذلــك بالتمييــز الدقيــق ما بين
القضايــا المطروحــة فــي التفــاوض والقضايــا األخــرى المرتبطــة
بالمؤتمــر الدســتوري.
3 .وضــع قانــون لمفوضيــة الســام وتكوينهــا بأســرع مــا يكــون ،المحور االقتصادي
حيــث يكــون مــن مهامهــا وضــع اســتراتيجية التفــاوض.
يمثــل الوضــع االقتصــادي أهــم التحديــات المرتبطــة بتماســك قــوى
الوضع األمني
الحريــة والتغييــر وقاعدتهــا االجتماعيــة ،حيــث كان الوضــع االقتصادي
والمعيشــي وزيــادة نســبة الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الــى حوالــي
يعتبــر هــذا الملــف مــن اهــم الملفــات ذات البعــد العالمــي واإلقليمــي  46.5فــي المائــة مــن الســكان 27،مــع تحفــظ عدد مــن المنظمــات المدنية
خاصــة القضايــا المتعلقــة باألمــن القومــي االمريكــي .حيــث مــا زال علــى هــذا الرقــم ،مــن األســباب االساســية للنهــوض الجماهيــري وتفجــر
وضــع الســودان فــي «قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب» ســيفا مســلطا الوضــع السياســي .وهــذا مــا يحتــم المســح العلمــي ذو الشــفافية العاليــة
علــى كل متطلبــات المرحلــة االنتقاليــة ،وعلــى جميــع اجهــزة الدولــة ان خــال الفتــرة االنتقاليــة فــي محاولــة لالســتجابة ألهــم القضايــا ومطالــب
تعمــل علــى وضــع وتقديــم خطــط واضحــة وآليــات مفصلــة وجــداول قــوى االنتفاضــة ،كــي تقــدم الحكومــة االنتقاليــة ومؤسســاتها االقتصاديــة
زمنيــة تؤكــد التزامهــا السياســي وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات البرنامــج االقتصــادي – االجتماعــي الــذي يعبــر عــن مصالــح هــذه
الســليمة فــي االوقــات الصحيحــة خاصــة الســيطرة علــى الحــدود القاعــدة االجتماعيــة العريضــة لقــوى االنتفاضــة خاصــة المنهــج
ووقــف تهريــب وتهجيــر البشــر واالتجــار بهــم .فقــد كانــت مؤسســات االقتصــادي الــذي يؤكــد علــى اعــادة توزيــع المــوارد بطريقــة تعكــس
النظــام الســابق االمنيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه الشــبكات وعملــت االلتــزام الحقيقــي لســد الفجــوة فــي ميــزان المدفوعــات ،ويشــمل ذلــك
علــى تقديــم كافــة التســهيالت إلخفــاء حقائــق الوضــع مــع االســتفادة تخفيــض ميزانيــة الجيــش والدفــاع واألمــن وتحويلهــا الــى القطاعــات
الماديــة منــه ،حيــث كان هــذا الملــف يمثــل تراكــم رأســمالي كبيــر االنتاجيــة والخدميــة كالصحــة والتعليــم وتفكيــك شــركات ومؤسســات
لبعــض مــن القــوات النظاميــة مــع الدعــم العالمــي المالــي ،ممــا أربــك الجيــش المعفيــة مــن الضرائــب والمســتفيدة مــن الدعــم واالعفــاءات
حســابات المجتمــع الدولــي بعــد االنتفاضــة واضطــر لوقــف المنــح الجمركيــة.
المقدمــة مــع الغــاء بعــض االتفاقيــات التــي أبرمــت ســابقا .كمــا يظــل
ملــف اســتضافة القيــادات الدينيــة ذات العالقــة مــع منظومــات االرهــاب إن تطبيــق سياســات تفعيــل دور الدولــة فــي التحكــم فــي الســوق واتاحــة
اإلقليمــي والعالمــي يمثــل كرتــا ضاغطــا مــن الحكومــة ووكالــة الفرصــة للقطــاع الخــاص الوطنــي بسياســات حمايــة وتبنــي العدالــة
المخابــرات األمريكيــة والجيــش االمريكــي لمزيــد مــن الشــفافية فــي الضريبيــة مــع سياســات تشــجيعية لالســتثمار فــي كل المجــاالت عبــر
عمليــات محاربــة االرهــاب وتجفيــف مــوارده بخطــط طويلــه المــدى قــد تفكيــك االحتــكارات واتبــاع اســلوب العطــاءات التنافســية المفتوحــة
تمتــد لمــا بعــد الفتــرة االنتقاليــة .هــذا بجانــب التدخــل اإلقليمــي ممثــا في خاصــة فــي مجــال الذهــب الــذي تحتكــره المليشــيات هــو مــا يــؤدي
دول المحــور العربــي ،وخيوطهــا المتشــابكة مــع مصالــح بعــض مــن لمواجهــة مــع الجيــش والدعــم الســريع ،وهــذا فــي حــد ذاتــه يمثــل
قيــادات النظــام الســابق خاصــة العســكرية واالمنيــة والذيــن مــا زالــوا اصعــب التحديــات التــي تواجــه الوضــع االقتصــادي وقــدرة الحكومــة
فــي مواقــع الســلطة واتخــاذ القــرار خاصــة وان التســوية السياســية االنتقاليــة علــى التصــدي بواقعيــة ،خاصــة موضــوع رفــع الدعــم بكافــة
انتجــت مؤسســة ســيادية نصفهــا مدنــي واالخــر عســكري ممــا يضعــف اشــكاله ســواء دعــم المــواد األساســية او المنتجــات البتروليــة ،فهــذه
مــن قــدرة المكــون المدنــي علــى اتخــاذ القــرارات المطلوبــة خاصــة اجــراءات اقتصاديــة ســتكون صعبــة وذات مــردود ســالب وســيكون
ملــف قــوات الدعــم الســريع (مليشــيا الجنجويــد ودورهــا العســكري فــي اثرهــا علــى االغلبيــة المنهكــة اقتصاديــا ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع وتيــرة
كل مــن اليمــن وليبيــا) ،حيــث فشــلت الحكومــة االنتقاليــة فــي التعاطــي الغضــب الجماهيــري المتوقــع فــي حــال تبنــي مثــل هــذه اإلجــراءات
مــع هــذا الملــف بــكل مســؤولية وطنيــة.
القاســية.
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