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ياس ي املقترح                                    ِّ
 اإلعـالن الس 

  ديباجة

ة  ة وطنيَّ ة. عشان في النهاية  تطلع منها رؤية سياسيَّ ة تكون جذريَّ اإلعالن دا هو مقترح لوثيقة الهدف منها بداية عملية سياسيَّ

لطة. الرؤية السياسية دي بيتم  شكيلها من تمكتملة عن شكل الحكم في الدولة واالقتصاد والطريقة البتنتقل بيها السُّ

الشعب عن طريق النقاشات العامة والتشاور البتعملو لجان املقاومة والنقابات املنتخبة وكل األجسام  الثورية القاعد 

تؤمن بالتغيير الجذري. واإلعالن املقترح دا هو ثمرة من ثمرات املقاومة الشعبية من زمن االستقالل )الكان شكلي ساي( في 

فاإلعالن دا بمثل األساس املن خاللو بتتشكل رؤية سياسية واضحة للحراك الثوري  8162سمبر . وبالنسبة لثورة دي6591

عشان تنتقل السلطة للقواعد الشعبية بدل املجموعات السياسية الكانت بتسيطر  على السلطة زمان وهسا برضو، ألنها 

وبتشتغل ضد مصالح أغلب الشعب. واإلعالن  املال القاعد جوة البلد والجاي من برة،-تخدم الفئات املحتكرة رأس ةقاعد

دا خطوة بنمشيها في طريق تجاوز األزمة السياسية املستمرة، والحولت السودان لدولة حروب أهلية ومجاعات ومليشيات 

وفقدتو السيادة الوطنية بتاعتو. والسيادة الوطنية في املرحلة االنتقالية الجاية ممكن تخت ليها تعريف بأنها سلطة 

وقراطية بمارسها الشعب عبر املجالس املختلفة )املحلية والوالئية واملجلس التشريعي والوزراي والسلطة القضائية( ديم

 البتجي من الدستور البحكم الفترة االنتقالية. 

  واإلعالن املقترحنو بتكون من:

ة من بعد االستقالل عشان نحدد الطريقة ا لبنحاول نفهم ونحلل بيها أ. مقدمة: والبتناقش الدولة السودانيَّ

 املشكلة السودانية، واملقدمة بتدينا خلفية عامة للمشاكل والحلول البطرحها اإلعالن.

ب. بنود اإلعالن السياس ي املقترح: ودي بتتكون من تعريف الفترة االنتقالية واألهداف العامة بتاعتها، وشرعية 

 ، العدالة االجتماعية والعدالة الجنائية.الدستور وشكل الحكم في الفترة االنتقالية، االقتصاد

ياسية واملفاهيمية لقضايا الفترة االنتقالية: وهنا في شرح وتوضيح للمفاهيم القاعدة في اإلعالن،  ِّ
ج. الرؤية الس 

السودان اتطورت من بعد االستقالل، وكمان شكل  توالجاية من فهم وتحليل االقتصاد والسياسة بتاع

 جودة.الصراعات العامة املو 

وعشان بنؤمن بدور لجان املقاومة في كل السودان، فنحنا في لجان مقاومة مدني بنقدم املقترح دا. ولجان املقاومة 

وانتشرت في كل األحياء وكانت القيادة بتاعتها جماعية من الشباب  8162في مدني اتأسست بعد انتفاضة سبتمبر 

. 8165سنة والتم اسقاطو بصورة جزئية في  21د في السلطة ملدة والشابات ملقاومة النظام الديكتاتوري الكان قاع

 .  ورفعت شعار السلمية إلسقاط8162واللجان كانت شغالة بصورة سرية، وبعداك ظهرت  بصورة علنية في 

  89م الحراك الثوري داخل مدينة ود مدني من بداية ثورة ديسمبر. وبعد انقالب نظام البشير، ونجحت في إنها تنظ
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وبر استمرت لجان مقاومة مدني في الحراك الثوري السلمي  عشان تسقط االنقالب وتعمل رؤية سياسية أكت

 للسودان بتقدر تأسس لدولة ديمقراطية وتنمية وبتحقق العدالة للجميع والسلطة بتاعتها تكون مدنية كاملة.

  أ. املقدمة 

اريخ يف تم تشكيل السودان عبر التما بنقدر نفهم الصراع السياس ي في السودان من غير ما نفهم ك

باعتبارو دولة حديثة. الحاجة األساسية في الدولة القومية الحديثة زي السودان وكل دول الجنوب، إنها دول أسسها 

املستعمر وكان هدفو الرئيس ي أنو يدخل الدول دي بالقوة في النظام الرأسمالي العالمي، عشان يسيطر بصورة مستمرة 

ا ودا بحصل عن الفيهاعتها. والدولة القومية معروفة بعنفها، وإنها بتستخدم القوة عشان تتحكم في السكان على املوارد بت

طريق الحرب األهلية واإلبادة الجماعية. والحاجة دي بتظهر عندنا في السودان في الطريقة البتشتغل بيها املؤسسات وكيف 

تم استخدام العنصرية والسلطة البتقوم على الوصاية )السلطة إنو السلطة واالقتصاد بكونو محتكرات، وبرضو كيف ب

 األبوية( بصورة مستمرة وهي البتشكل جزء كبير من الدولة.

ونحنا بنفهم الدولة السودانية الحديثة على أساس إنها اتكونت بصورة كبيرة في فترة االستعمار التركي املصري والبريطاني 

ولحدي اليوم. والمن نشوف استمرار القيادات 6591الستقالل التم بصورة شكلية في املصري، وشكل الدولة دا قاعد  من ا

التقليدية والحديثة  زي الجيش واإلدارة األهلية والخدمة املدنية وكل مؤسسات الحكم بنفس الشكل الخالها بيهو 

نفس  اتنا كشعب سوداني. وفياملستعمر بنلقا الحاجة دي سببها هو غياب املشروع التنموي الثوري، القادر يلبي تطلع

 الوكت بهدد مصالح املؤسسات واملجموعات البتملك رأس املال املحلي واألجنبي، والبتهدم السيادة الوطنية. 

من بعد االستعمار والسودان مليان حروب أهلية ونزاعات على األرض واملوارد، ودي من أهم صفات الدول األسسها 

حول لنزاع بين املجموعات السكانية املختلفة، ودا البهدد التعايش االجتماعي. واالستعمار االستعمار، ونزاع املوارد دا ات

قسم حدود الدول واملجتمعات العايشة مع بعض لفترات طويلة بدون ما يفهم ويخت في بالو العالقات املوجودة بين 

 وم بيهأكتر من دولة بسبب رسم الحدود القااملجتمعات دي عبر التاريخ، وبالصورة دي في مجموعات كبيرة تم تقسيمها بين 

االستعمار، وحصل ارتفاع في نسب العنف بين املجتمعات املحلية بي سبب  التقسيم الجديد دا، ألنو قايم على الحدود 

 العملها املستعمر.

ناطق، وقامت ين املديثة الجات بعد االستعمار من بذور الفتنة القبلية واالختالفات بحواستفادت القيادات التقليدية وال

باشعال النزاعات عشان تسيطر على املوارد الطبيعية. ومن العوامل الزادت معدالت العنف بنلقى تدهور البيئة والجفاف 

واملجاعات، وبسبب الحروبات األهلية الطويلة اتحول العنف ذاتو ملصدر رزق لعدد من املجتمعات. وكمان في قادة حرب 

سالح واالرتزاق، ودا حصل ألنو الجيوش اتحولت لشركات خاصة، بتقدم خدماتها لرأس املال دخلو لالقتصاد عن طريق ال

ت عبر التاريخ على عدد كبير من اتفاقات السالم، لكين كلها خلت الحرب قعَّ و  األجنبي. والفصائل البينها حروب في السودان

  بتطلب يكون في مشروع وطني تنموي ثوري تستمر وعقدت الوضع األمني في مناطق النزاعات. وعشان يتحقق سالم فدا
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 ِّ
ه جذور أزمة الحرب والسالم، واملواجهة قادر يأسس لي دولة بتقوم على أساس املواطنة والحقوق املتساوية، وقادر يواج 

 دي تكون مبنية على املصالح املشتركة بين كل السودانيين.

ادة الوطنية بشكل كامل هي أول خطوة في طريق التحول عشان كدا نحنا في لجان مقاومة مدني بنعتبر إنو استعادة السي

الديمقراطي والتنمية العادلة، ودي تعتبر معركتنا األساسية ضد الديكتاتورية، ألنو ثورة ديسمبر هي ما ثورة ضد البشير 

س ي  اواللجنة األمنية بس، لكن هي ثورة لتحرير الوطن وتوحيد السودانيين عشان يرجع ليهم استقالل قرارم السي

 واالقتصادي.

 ب. بنود اإلعالن السياس ي املقترح

: تعريف الفترة اًلنتقالية
ا

 أوًل

هي الفترة البتجي بعد سقوط النظام الديكتاتوري بالثورة الشعبية، والنظام الديكتاتوري دا هو النظام املبني على تحالف 

لس ولحدي ما تتم كتابة الدستور االنتقالي عبر املجلجنة البشير األمنية مع املليشيات والحركات العسكرية واملدنيين. 

واستخدام موادو املا  6591التشريعي االنتقالي، فالفترة االنتقالية حا تكون محكومة بي دستور السودان املؤقت بتاع 

 يبتتعارض مع اإلعالن السياس ي املوحد للجان املقاومة في السودان كلو، واملا بتتعارض برضو مع الواقع السياس 

 .8162واالقتصادي واالجتماعي بعد ثورة ديسمبر 

ونظام الحكم في الفترة االنتقالية يقوم على الالمركزية عشان يأسس عن طريق الدستور للحكم املحلي. والفترة االنتقالية 

سنوات بتعمل فيها  4 لي 2بترتب لالنتخابات وتسلم في نهايتها السلطة للحكومة املنتخبة. مدة الفترة االنتقالية بتكون ما بين 

الحكومة الثورية االنتقالية مجموعة من اإلجراءات الضرورية عشان ما يحصل تحول ديموقراطي، وبتشمل إصالح األنظمة 

القديمة وبناء أنظمة جديدة، واالجراءات املختلفة دي ما منفصلة من بعضها، عشان كدا الزم  تكون موجودة في املشروع 

 املتفقين عليه في اإلعالن السياس ي املوحد وفي الدستور االنتقالي.الوطني التنموي الثوري 

ة للفترة اًلنتقالية ا: األهداف العامَّ   ثانيا

ة •  االتفاق على أساس ملشروع وطني تنموي وثوري، ويكون قادر يبني قاعدة لدستور وطني دائم، وكمان مشروع نهضة وطنيَّ

 عدالة االجتماعية في دولة عندها سيادة وطنية. ثورية على املدى البعيد عشان يحقق لينا ال

ازحين في مناطق النزاعات، إنو السالم يتبني على  إر • ادة الناس في القواعد واملصالحة البتم بين الشعب، ومعالجة أوضاع النَّ

عسكرات مناطق املودا بكون عن طريق إنهم البقررو هل دايرين يرجعو ملناطقهم )العودة الطوعية( وال دايرين يستقرو في 

ر ليهم األمن والخدمات األساسية، والحق في العمل ليهم كلهم. كمان في ضرورة لعمليات  ِّ
 
حسب خطة بتاعة تنمية بتوف

تشاور واسعة مع املكونات االجتماعية في الريف، والهدف منها هو نقاش مشاكل األرض والحواكير  عشان يحصل اتفاق 

 ة االتفاقات دي على شكل تعديالت في قوانين األراض ي. على طرق الحلول وبعداك يتم صياغ
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ولة، والفساد السياس ي وسياسات التمكين •  يطرة على املوارد، ومحاربة الفساد القاعد في كل مؤسسات وهياكل الدَّ السَّ

ت في فترة حكم البشير ومن الفترة االنتقالية في  دهور في االق8165أبريل  66التمَّ تصاد واملعيشة ، زايد محاربة التَّ

عم(، وكمان إعادة ترتيب أولوياتنا في الصرف، بحيث  والسياسات بتاعة النظام النيوليبرالي )بتاعة البنك الدولي ورفع الدَّ

ة زي الصحة والتعليم والبنى التحتية والخدمات العامة، والهدف من دا كلو هو تحقيق   تكون لصالح الخدمات األساسيَّ

 عية البتقوم  على تفكيك األنظمة املبنية على التمكين واالحتكار.ركايز العدالة االجتما

تفيد بصورة سالريف ي إنو الريف يمتلك القرار السياس ي واالقتصادي بتاعو، ودا عن طريق أنظمة الحكم املحلي البتخلي• 

سودان لعات الريف في الدر يلبي تطقان  مشروع وطني تنموي ثوري يكون وارده املحلية، ويحقق التنمية ضممواسعة من 

د وفي الدستور اإلنتقالي، وكمان يتم توطين األنظمة وثقافة الحكم املحلي  املتفقين عليها في اإلعالن السياس ي السياس ي املوحَّ

والحاجة دي أهميتها في إنها بتقوي العالقة بين املواطنين وأجهزة الدولة، وحا تساعد في حل مشكلة التمثيل السياس ي 

إلدارة ستمرار سيطرة اااملوجودة في الريف بعد ما سيطرت على القرار دا اإلدارة األهلية، والسبب الكبير في  للمكونات

 ان تبني العالقة بين املواطن والدولة بشكل مباشر.شاألهلية هو ألنو الدولة غايبه، عشان كدا املجالس املحلية مهمة ع

ظامية وجهاز األمن •  ِّ
وحل وتسريح املليشيات البتشمل الدعم السريع وجيوش الحركات املسلحة، إعادة هيكلة األجهزة الن 

وإعادة الهيكلة دي بتشمل مراجعة قوانين القوات املسلحة، بمعنى مراجعة املهام واالختصاصات عشان نصل لجيش وطني 

 بالكامل.

لكها تحجيم انتشار األسلحة البتمتالسيطرة على االنفالت األمني وتقليل املساحات القاعد يحصل فيها عنف، وكمان • 

  الفصائل واملؤسسات املا رَّسمية.

وضع اإلطار املفاهيمي والقانوني واللوجستي واإلداري عشان نبدا عمليات العدالة االنتقالية، وهي بتبدا بالعدالة في • 

استمرار العنف. والعدالة الجرايم الجنائية عشان تتكسر الدايرة بتاعة العنف واإلفالت ألنهم قاعدين يشجعو على 

 االنتقالية كمان فيها عمليات مصالحة شعبية بين املكونات االجتماعية املختلفة خاصة في مناطق النزاعات.

  التأسيس الدستوري لحرية التنظيم وكل الحريات العامة وحرية الصحافة وشفافية الدولة.• 

ل الديمقراطي عن طريق بناء هي•  حوَّ ياس ي الجديد البقوم على تحويل شكل قيادة عملية للتَّ ِّ
ظام الس  ِّ

اكل ومؤسسات الن 

ة. ومؤسسات  يادة الوطنيَّ ِّ
ة والس  ة قايمة على الديمقراطيَّ لطة من سلطة مركزية بتاعة نخبة لى سلطة قواعد شعبيَّ السُّ

ة، وتوفير لعدالة االنتقاليالنظام دا هي عبارة عن هياكل املؤسسات الرَّسمية مثل مفوضية االنتخابات ومفوضية السالم وا

قابات ومنظمات  حول الديمقراطي مثل النَّ رورية لعملية التَّ الحماية القانونية والدستورية للمؤسسات املدنية الشعبية الضَّ

كاني.  املجتمع املدني القاعدية، وعملية التعداد السَّ
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ا:
ا
ة وشكل الحكم في الفترة اًلنتقالية ثالث ة الدستوريَّ  املشروعيَّ

ة، ودا ألنو الحكم املحلي هو  مستوى أساس ي لُسلطة الشعب، وكمان  شكل الحكم الزم يكون المركزي في الفترة االنتقاليَّ

لطة وبتخذو القرار التشريعي والسياس ي واالقتصادي  برتبط بصورة مباشرة باملواطنين، وبكون الباب املنو بمارسو السُّ

ِّ على مستوى املحليات. والزم مستوى الحكم 
و أجهزة ناملحلي يكون ديمقراطي بالدستور، ودا معناه إنو املواطنون هم البكو 

ة وبحاسبوها بصورة مب لطة املحليَّ ص مصادر إيرادات مناسبة للحكم املحلي يخصاشرة. حاجة تانية إنو الزم يتم تالسُّ

ة املفروض ينجزها، وكمان يتم إعادة بناء  لطة املحلية بطريقة تخليتكون على قدر حجم املسؤوليات املحليَّ ها أجهزة السُّ

 في األرياف، وتستفيد بشكل عادل من مواردها املحلية.
ً
  تناسب واقع كل محلية. عشان املحليات تقدر تمكن روحها خصوصا

ة بتكون من املجالس املحلية االنتقالية، املجالس الوالئية االنتقالية، لطة في الفترة االنتقاليَّ ملجلس ا والهيكل بتاع السُّ

شريعي االنتقالي، مجلس الوزراء االنتقالي، السلطة القضائية االنتقالية واملفوضيات. وكل الهياكل دي حا يتم شرحها 
َّ
الت

وتكوينها تحت. وكمان حا يتم تناول موضوع االقتصاد والعدالة االجتماعية والعدالة الجنائية ألنها قضايا جوهرية في شكل 

 الحكم.

ة )قبل سقوط . تكوين املج1أ.  لطة الس املحليَّ   (ةنقالبياًل السُّ

لطة االنقالبية. ودا  على لجان املقاومة في كل املحليات إنها تبدا عمليات تكوين املجالس املحلية طوالي وقبل سقوط السُّ

ي ِّ
مثيل س  ياس ي بسبب إنو مافي تَّ ِّ

س ي ديمقراطي اعشان تتفادى التكرار بتاع سيناريوهات سرقة الثورة بسبب الفراغ الس 

ة. والهدف من املجالس املحلية دي إنها تكون املجلس التشريعي. وعشان نتفادى إنو يحصل أي فراغ سياس ي  للقوى الثوريَّ

في حالة النظام سقط قبال ما تتكون املجالس املحلية بنقترح تكوين مجلس ثوري انتقالي فيهو ممثل واحد من لجان املقاومة 

زايد ممثل واحد للجان املقاومة في معسكرات  62مثل واحد لكل والية من واليات السودان الـ على املستوى الوالئي )م

النزوح( عشان يستلموا السلطة ويسيروا دوالب العمل في الدولة بشكل مؤقت لحدي ما يتم تكوين املجالس املحلية واملن 

 ية الحقيقي.خاللها بتكون املجلس التشريعي االنتقالي وهو مكان السلطة االنتقال

 . آليات تكوين املجالس املحلية2أ. 

عملية تكوين املجلس املحلي لكل محلية بتقوم بتنظيمها لجان املقاومة في املحلية وفيها بتم اختيار ممثلين/ات في املجلس  •

ق 
َّ
نة بالتغيير اومة والقوة الثورية املؤملجان املق ووتنظماملحلي عن طريق تصويت مباشر في اجتماع مفتوح وعلني بكون موث

الجذري على حسب اإلعالن السياس ي املوحد في املحلية. وفي االجتماع دا بتم ترشيح عدد من املرشحين/املرشحات 

والتصويت على ترشيحهم بصورة مباشر ونتيجة التصويت بتعلن طوالي، ونخت في االعتبار كل االجراءات املطلوبة 

ة العملية دي.البتضمن شفافية ودي حَّ   مقراطية وصِّ

سنة إنهم يشاركو في التصويت، من جانب تاني فأعمار   61يحق لكل املواطنين/املواطنات األعمارهم ما بتقل عن  •

 سنة. 82املرشحين/املرشحات مفروض ما تقل عن 
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يل في كل محلية تفاص ولجان املقاومة والقوى الثورية الجذرية على حسب رؤية اإلعالن السياس ي املوحد هي البتحدد •

 عملية التصويت والشروط املفروض تنطبق على املرشحين/املرشحات.

   ب. الدستور اًلنتقالي

الفترة االنتقالية بتقوم على دستور انتقالي بصيغو املجلس التشريعي االنتقالي خالل مدة أقصاها شهر بعد ما تسقط  

لحدي ما يتم صياغة الدستور االنتقالي  6591تفعيل دستور ي فبنقترح  الُسلطة االنقالبية. وعشان ما يكون في فراغ دستور 

ياس ي املوح   ِّ
قاومة في د للجان املالجديد. والحاجة دي بتم عن طريق تفعيل املواد البتتماش ى وما بتتعارض مع اإلعالن الس 

ياس ي واالقتصادي واالجتماعي بعد ثورة د ِّ
. والدستور االنتقالي 8162يسمبر السودان، وكمان ما بتتعارض مع الواقع الس 

 بتضمن شكل الحكم الال مركزي. 

ة 1ج.  لطة اًلنتقاليَّ  هياكل السُّ

السلطة االنتقالية بتتكون من تالتة أجهزة، وهي املجلس التشريعي ومجلس الوزراء والسلطة القضائية، وصالحيات أي 

في سلطات وصالحيات األجهزة التانية )ودا املبدأ بتاع جهاز منفصلة عن التاني بصورة كاملة؛ عشان مافي  أي جهاز يخش 

فصل السلطات(، وهنا املجلس التشريعي القومي االنتقالي هو البكون في يدو تشريع القوانين ومراقبة أداء ومحاسبة 

م املجلس التشريعي القومي االنتقالي املذكورة في  الدستور االنت ِّ
 
  الي. قالحكومة، ودا مبني على القوانين البتنظ

شريعي القومي اًلنتقالي:1
َّ
  . املجلس الت

ة من املحليات الـ •  ة، وكل محليَّ ن/ نايبتين برملانيَين من يبتقوم باختيار نايب 621املحليات هي البتكون مجالسها املحليَّ

صويت املباشر، وا  حاملجالس املحلية عبر التَّ
َّ
ئي والتاني ملنصب شريعي الوالد منهم بيتم انتخابو ملنصب نايب في املجلس الت

د. شريعي القومي، ودا على حسب الرؤية العامة بتاعة اإلعالن السياس ي املوحَّ
َّ
  نايب في املجلس الت

ازحين بكون عندها الحق في إنها تحتفظ بمقاعدها شاغرة لحدي ما تتم • 
واملحليات البتقع في الحدود بتاعتها معسكرات نَّ

الظروف  يل شوية بسببو ازحين/النازحات عن طريق التصويت املباشر، والعملية بتاخد وكت طعملية اختيار نواب من النَّ 

والقوى الثورية الجذرية في مناطق النزاعات وباالعتماد على  غير العادية في معسكرات النزوح )للمراجعة من لجان املقاومة

 الرؤية العامة لإلعالن السياس ي املوحد(.  

شريعي  •
َّ
القومي االنتقالي هو البقوم بترشيح وتعيين رئيس/ة الوزاء، ورئيس/ة القضاء املؤقت، والنايب/ة العام املجلس الت

املؤقت )لحدي ما يتكون مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة البكونهم رئيس/ة القضاء والنايب/ة العام مع اللجنة 

در بعد ئية بتكون مستقلة عن املجلس التشريعي وهو ما بقاالقانونية باملجلس التشريعي القومي االنتقالي( والسلطة القض

 التعيين إنو يدخل في سلطات السلطة القضائية بأي شكل.
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شريعي القومي االنتقالي هو البقوم بترشيح وتعيين وكالء الوزارات ودا بالتشاور مع رئيس/ة الوزراء والوزراء  •
َّ
املجلس الت

حلي بالتشاور مع ريعي الوالئي هو البقوم بترشيح وتعيين مدير/ة عام للحكم املاملكلفين، ومن ناحية تانية فاملجلس التش

 الوالي/ة املكلف.

شريعي االنتقالي بقوم بتعيين رؤساء املفوضيات بعد ما يحدد املعايير الضرورية الثورية للناس البشغلو • 
َّ
املجلس الت

  املنصب.

  . السلطة القضائية اًلنتقالية:2

 بصورتو الحالية دي هو نظام فيه خلل وما بقدر يحقق العدالة. الجهاز القضائي 
ا

اء ، الزم يتم هيكلته عشان نضمن قضأوًل

ا .مستقل. والزم الجهاز القضائي ما يتأثر برأي أي شخص مهما كان موقعو أو فكرو السياس ي سودان القوانين في ال  ،ثانيا

املصرفي وقانون األحوال الشخصية هي قوانين غير عادلة،  بوضعها الحالي زي القانون الجنائي، وقانون تنظيم العمل

وعشان نحقق أقص ى درجات العدالة لكل املواطنين السودانين وخاصه االقليات والنساء فالزم القوانين دي تتعدل وفق 

ناس املوجودين لالدستور االنتقالي وأهدافو العامة ألنو تعديالت  القوانين في كل فترات الحكم الفاتت كانت بتم من قبل ا

في أعلى هرم السلطة، وعشان نتغلب على الحاجة دي فالزم كل املجتمع يشارك في نقاشات حقوقو القانونية ويصيغ املبادي 

  العامة البتحكم القوانين.

  . مجلس الوزراء اًلنتقالي:3

شريعي القومي االنتقالي هو البختار رئيس/رئيسة الوزراء من كل الترشي• 
َّ
يعي القومي حات البقدما املجلس التشر املجلس الت

د. ياس ي املوحَّ ِّ
 بالتصويت املباشر وفًقا للشروط واملعايير الثورية املتفق عليها في اإلعالن الس 

شريعي القومي االنتقالي  ترشيح أعضاء مجلس الوزراء بقوم بيهو رئيس/ة• 
َّ
الوزراء، وبتم املوافقة عليه من املجلس الت

  ق املعايير والشروط الثورية املتفق عليها في اإلعالن السياس ي املوحد.بالتصويت املباشر وف

  ب( الوزارات

رف املالي على جهاز إدارة الدولة ونحارب الفساد املالي والسياس ي، فالزم يتم تخفيض عدد الوزارات  عشان  نخفض الصَّ

ة، زي الهيئة العامة للسكة حديد، والهيئ ة العامة للنقل امليكانيكي، والهيئة العامة للنقل والعودة لنظام الهيئات العامَّ

لالتصاالت والبريد، وهيئة البحوث الزراعية، والهيئة العامة للمياه والكهرباء، والهيئة العامة  النهري، والهيئة العامة

 لألشغال واإلسكان وغيرها. وعشان كدا بنقترح الوزارات اآلتية:

حة والبيئة .6  وزارة الص 

 والتعليم العام والعاليوزارة التربية  .8

ة .2 ِّي والزراعة والثروة الحيوانيَّ
  وزارة الر 
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 وزارة العدل .4

 وزارة الدفاع .9

ة .1 يادة الوطنيَّ ِّ
 وزارة الخارجية والس 

ة .7  وزارة الداخليَّ

ة واملوارد .2  وزارة املاليَّ

 وزارة الحكم املحلي .5

فافية واملحاسبية ومراقبة األداء: اقتراح الوزارة دي جاي   .61
َّ
من فهمنا لطبيعة الفساد السياس ي وزارة الش

واالقتصادي في الفترات الفاتت إنو هو ما مرتبط بأشخاص أو مجموعات معينة وإنما هو نتيجة خلل في بناء 

 لطبيعة الفساد دا فبنحتاج لوزارة تدعم الشفافية واملحاسبية في جميع مستويات 
ً
مؤسسات الدولة. ونسبة

ة كمان. الحكم والقطاع العام والخاص. وتمليك   املعلومات للشعب بعزز سلطتو وبعزز العملية الديمقراطيَّ

 

 . املفوضيات 4

 لتعقيدها زي ملفات السالم 
ً
نفيذي في حل  القضايا هي من صميم الفترة االنتقالية ونسبة عشان نتجنب إخفاقات الجهاز التَّ

ِّ والعدالة واألجهزة 
ة تعمل على القضايا دي  وفق مشروع وطني تنموي ثوري النظامية، فالزم  نكو 

َّ
ن مفوضيات مستقل

شريعي 
َّ
د وفي الدستور االنتقالي. املجلس الت ِّ

)والبرامج التفصيلية لكل مفوضية( متفق عليه في اإلعالن السياس ي املوح 

الحياتها وحدود عملها، وأخير القومي االنتقالي هو املسؤول من تكوين املفوضيات وكمان بقدم ل ا هو يها التفويض البنظم صَّ

ة في كل مفوضية، واملفوضيات املقترحة هي:  املسؤول عن عملية الترشيح واملوافقة على التالتة مناصب القياديَّ

الم:•  الم وبتعمل على معالجة الظلم الوقع على بعض فئات املجتمع ف مفوضية السَّ فترات  يمفوضية مهمتها قضايا السَّ

الحكم الفاتت، وتوفر املعالجات لتحقيق العدالة التنموية واالجتماعية والسياسية في املناطق املهمشة  ومناطق الحروب 

رر. وكمان بتحقق العدالة االجتماعية والتمييز اإليجابي ملناطق  والنزاعات، وبتعالج جذور أسباب النزاعات وجبر الضَّ

م بينهم املناصب النزاعات. وبتراجع اتفاق جوبا  لسالم السودان وهو اتفاق تم مع جزو من قادة الحركات املسلحة وقسَّ

 
ً
م بينهم السيطرة على مناطق انتاج الدهب واملوارد الطبيعية األخرى في دارفور، ودا تم بعيدا ة، وكمان قسَّ ياديَّ ِّ

الوزارية والس 

يم دارفور وجنوب كردفان  والنيل األزرق وشرق السودان، وبتجاهل تام لرأي  أصحاب املصلحة الحقيقيين من مواطني إقل

والحاجة دي ساعدت في قيام النزاعات من جديد في هذه املناطق وقتل أعداد كبيرة من املواطنين الُعزل حتى بعد توقيع 

  اتفاق جوبا للسالم، بل بالعكس زاد عدد الضحايا بعد توقيع  االتفاق دا.

اكات حقوق وانتهالعنف البتم بصورة منهجية هي مفوضية مهمتا تحقيق العدالة لضحايا  :مفوضية العدالة االنتقالية • 

 اإلنسان، ويتم االعتراف بكل االنتهاكات واملظالم الوقعت على املواطنين عن طريق العنف املباشر أو العنف القامت بيهو 
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رر وبتعترف بكرامة األفراد وحق العدالة   وق املجموعات املهمشة. وكمان مفهوممؤسسات الدولة، وكمان بتقوم بجبر الضَّ

ة الواسعة وتحقيق السالم املجتمعي بين جميع فئات املجتمع.   االنتقالية بشمل عمليات املصالحة الشعبيَّ

ة:•     مفوضية إصالح الخدمة املدنيَّ
َّ

ة واملحاسبة والال سس الشفافيَّ
ُ
ة على أ  هي مفوضية مهمتا إنها تعيد بناء  الخدمة املدنيَّ

نم مركزية وفق قوانين الدستور االنتقالي والحًقا الدستور الدائم.  وي وحا يتم تطوير املفوضية دي داخل املشروع الوطني التَّ

املوجودة في عضم املؤسسات االشتهرت بيها الخدمة املدنية من بداية ادخال السودانيين في الثوري عشان تعالج  املشاكل 

االستعمار. والزم تتعالج مشاكل املناصب اإلدارية واملوظفين بدون حوجة وغياب املحاسبية عشان الخدمة املدنية في فترة 

  تحافظ الخدمة املدنية على حيادها وقوميتها.

د  مفوضية صناعة الدستور:•  ِّ
سس وطنية، عشان يحد 

ُ
هي مفوضية مستقلة بتقوم بصياغة مقترح دستور دائم للبلد على أ

بين املواطنين والدولة، وكمان يمنح الدستور حقوق املواطنة املتساوية للجميع وبنظم العالقة بين شكل الحكم والعالقة 

  جميع السكان، ويدعم مبادئ حقوق اإلنسان، مع ضمان استقاللية سيادة الدولة والقانون.

ة، لة القوات النظاميهي مفوضية مستقلة بتقوم بإدارة عمليات إعادة بناء وهيك مفوضية هيكلة القوات النظامية:• 

مج للقوات  وبتحدد صالحياتها زي ما بقول الدستور االنتقالي، وكمان بتقوم بإدارة عمليات نزع السالح وانهاء الخدمة والدَّ

العسكرية خارج مؤسسة القوات املسلحة، ودا بيشمل كل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات املسلحة، ودمجها في 

ة سودانيَّ  ة بتعمل على حماية دستور السودان ونظامو مؤسسة عسكريَّ ة واحدة  عندها عقيدة وطنية وكفاءة مهنيَّ

 الديمقراطي وحماية شعبو وحدودو.

وهي مفوضية مستقلة بتقوم بصياغة قانون االنتخابات وبتشرف على التعداد السكاني وإدارة  مفوضية االنتخابات:• 

حة قبل نهاية الفترة االنتقالية. وكمان بتضمن نزاهة وصِّ عملية االنتخابات ومراقبتها واإلشراف عليها 

العملية االنتخابية وبتضبط أداء املتنافسين في االنتخابات، ودا بكون بلوائح بتمنع الفساد السياس ي 

خصوًصا استخدام املال السياس ي )ودي األموال البتستخدم للتأثير على نزاهة العملية االنتخابية(. 

  ة االنتخابات مع املجلس التشريعي القومي االنتقالي في مراجعة وإعادة كتابة قانون األحزاب.وكمان بتساهم مفوضي

هي مفوضية مستقلة بتتكون وفق الدستور وبتحارب الفساد داخل املؤسسات وبتقوم  مفوضية مكافحة الفساد:• 

 66ي ي العهد البائد وكمان بعد سقوط البشير فباسترداد األموال العامة واألصول واملمتلكات التم ُنهبها من خزينة الدولة ف

ة. وكمان  بتقدم كل األشخاص الثبتت 8165أبريل  . واملفوضية بتعمل بتعاون كبير مع املراجع العام واألجهزة القضائيَّ

 حعليهم قضية فساد مالي أو مؤسس ي ملحاكمة عادلة. واملفوضية برضو بتراجع منظومة القطاع العام والقوانين واللوائ

مو وبتخت أساس منهجي عشان تمنع ممارسات الفساد في كل مؤسساته، وكمان تضمن الشفافية واملحاسبية. ِّ
 
 البتنظ

بعية:•  خطاب ثورة ديسمبر كان متقدم وثوري واتناول األنظمة البتمارس القهر في  مفوضية تفكيك أنظمة القهر والتَّ

 كان  مفصلي شديد في الثورة، وكمان ظهرت أهمية إننا نتخلصوالحاجة دي وضحت إنو وجود النساء مستويات مختلفة؛ 

 نسخة قبل نهائية
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نظمة بتاعة التبعية والقهر والتمييز القاعد يتم ضد الشرايح االجتماعية املهمشة زي املرأة واألقليات الثقافية األ من كل  

لمجتمعات رامة والثقة ل. عشان كدا الزم يتم تفكيك األنظمة البتمارس القهر في عملية اجتماعية ثورية تعيد الكوالدينية

املحلية االتضررت من االنقسام على أساس خلفيتها االجتماعية من ناحية، ومن ناحية تانية من أضرار مخلفات الفكر 

االستعماري والعنصري البخت إلنسان دول جنوب العالم صورة واحدة في إنو إنسان ضعيف ومتخلف وجايع، لحدي ما 

، وتم تشويهو بأمراض االستالب الثقافي عشان يكون بصورة عايزها املستعمر مليانة فقد جزو كبير من الثقة في نفسو

هزيمة. عشان كدا الزم تتم مراجعة النظام التعليمي واملناهج وجميع املؤسسات العندها عالقة بتشكيل وعينا )الوعي 

  تهم.الجمعي( والبتساهم في ابعاد املواطنين عن بيئتهم  املحلية وتاريخهم ومصادر قو 

والزم يتم إلغاء القوانين واإلجراءات ومعالجة واملمارسات البتشجع العداء نحو املرأة خصوًصا في النظام املصرفي والعدلي 

 ثقافة الشك في املرأة ونزع السلطة منها، حتى على روحها. وكمان الزم يتم 
ً
والتعليمي واالقتصادي بشكل عام، وشايع جدا

ية البتساهم في استمرار قهر واستضعاف النساء، ونقوم بعمل نقاشات واسعة مع املجتمعات مراجعة كل املناهج التعليم

في القرى واألحياء عن الطريقة البشوفْن بيها النساء أوضاعهن والحلول شنو للنزاعات والعنف والفوارق االقتصادية 

 واالجتماعية البتدفع املرأة تمنها بشكٍل مضاعف.

الزم تتراجع العالقات الخارجية القايمة على التبعية لالستعمار وتترفض كل السياسات الخارجية البتهدف للتدخل في 

املشهد السياس ي واالقتصادي واالجتماعي السوداني، لو كان التدخل دا دبلوماس ي أو عسكري زي احتالل أراض ي سودانية 

 تين والفشقة وغيرها.زي حاليب وشال في الحدود

ذة وإنسانية تتبنى وق والعدالة. قضايا الحق واالستعمار بقا يدخل بطرق جديدة ملجتمعاتنا على شكل هيئات ومنظمات ُمنقِّ

حاجة بتم عبر سياسات بتضعا الدولة من خالل املجلس التشريعي االنتقالي فعشان كدا   وألنو تحقيق العدالة االجتماعية

لة بأموال  ليةما ممكن نخلي مسؤو  تنفيذها للمنظمات غير الحكومية الدولية، واملنظمات غير الحكومية البتكون مموَّ

أجنبية بتقوم بدور الدولة عشان تمرير األجندة الخاصة بيها. عشان كدا أي عمل بتقوم بيه املنظمات دي، أو بتلقى تمويل 

  هذه املفوضية.أجنبي الزم يتعرض للتدقيق من السلطات املختصة بالتعاون مع 

ا: اًلقتصاد  رابعا

ة، ودا ألنو مرتبط بامللكية حقت املوارد والعوامل •  ودانيَّ ة السُّ يادة الوطنيَّ ِّ
 في بناء دولة الس 

ً
العامل االقتصادي مهم جدا

ة التانية. وبنشوف في الجانب دا إنو ضروي ياسيَّ ِّ
ظام االقتصادي على حسب ما يتم   االجتماعية والس  ِّ

يتم إعادة بناء الن 

نموي  فق عليه. وضمن املشروع الوطني التَّ ة وبعديه الدستور الدائم املتَّ االتفاق عليهو في الدستور االنتقالي للفترة االنتقاليَّ

ة يتفق على إجرا ثوري فالزم املجلس التشريعي القومي االنتقالي في الفترة االنتقاليَّ
َ
راض ي والنظام ءات ملشاكل ملكية األ ال

ريبي واملصرفي وعالقات االنتاج في الريف والقطاع غير الرَّسمي، وكمان الزم تتخت األساسات  ظام الضَّ ِّ
بتاع الحواكير والن 

زمة عشان تتغير طبيعة االقتصاد من اقتصاد ريعي القتصاد تنمية ناهض. واالقتصاد الريعي دا 
َّ

 ونقوم باإلجراءات الال
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بنقصد بيهو االقتصاد القايم على استخراج املوارد الطبيعية زي النفط واملعادن واملحاصيل االستراتيجية زي الصمغ 

العربي وبيعها في السوق العالمي على شكل مواد خام بدون ما يحصل ليها أي عمليات معالجة صناعية تديها قيمة مضافة. 

طراف( الفيها بتم تصدير كمية كبيرة من املواد الخام للدول الصناعية بأسعار والنوع دا بينتشر في بلدان جنوب العالم )األ 

رخيصة شديد، ودا بسبب سهولة مشاكل البنية التحتية وكمان إنو السياسة بتاعة التسعير متحكم فيها من جهات عاملية، 

 دي ونبيعها بأسعار عادلة. وكل دا في النهاية بخلينا ما قادرين نعمل معالجات صناعية عشان نستفيد من املوارد

ف السياسيات البتجيب الفقر • 
َّ
ظام االقتصادي في الفترة االنتقالية  هي حاجة أساسية عشان تتوق ِّ

إعادة بناء وهيكلة الن 

ة املتوازنة البتكون قايمة على العدالة  نميَّ للشعب وبتسبب العنف والنزاعات. فالزم تحصل إعادة بناء وهيكلة على أساس التَّ

ة بين مختلف السودانيين/ات. ودا بيشمل إنو التنمية تركز على إنو موارد السودان يكون بملكها شعبو، عشان ا الجتماعيَّ

بتاع  وم تنتهي لينا من العنف والصراعقتجاه البيئة وت يتم استخدام املوارد دي بطريقة قادرة تشوف بعيد وتكون عادلة

ت الشعب السوداني بدل مصلحة قوى االستعمار جوة وبرة البلد، وقوى املوارد دا، والحاجة دي تكون للمصلحة حق

رف عشان تشمل  ياسية واملؤسسة العسكرية. وكمان الزم يحصل ترتيب ألولويات الصَّ ِّ
خب الس  االستعمار دي  بتشمل النُّ

عليم والبيئة، وبكدا بيتم استبدا حة والتَّ ة ل ميزانية القوات القطاعات اإلنتاج الزراعية والصناعية وقطاعات الصَّ نظاميَّ

رف على القطاعات التمَّ ذكرها  رف على املؤسسة العسكرية بشكل كبير، ويتم زيادة الصَّ بميزانية التنمية. يعني الزم يقل الصَّ

 دي.

نمية والع وعشان نضمن•  ة فالزم يحصل تالتركيز على التَّ ي" ودي لراجع كامل عن البرامج التكيف الهيكدالة االجتماعيَّ

عم القاعد يشتغل بيها صندوق النقد الدولي، وكمان الزم يتم تبني خطط وبرامج  قشف ورفع الدَّ سياسات معروفة بـ التَّ

ت خصخصتها،  ة واألراض ي التمَّ رورية وتقوم باستعادة القطاعات الصناعيَّ إسعافيه عشان تعالج أزمات االحتياجات الضَّ

ل الدولة واملحليات. والزم يتم التعامل مع مشاكل الجدولة حقت الديون بالشروط بتاعة ودا معناهو إنو تتم إدارتها من قب

إعفاء الديون وكمان نخت أولويات للديون دي على حسب الظروف بتاعة الدول االخدناها منها.  زايد إنو الزم يتم تبني 

سياسات  بطريقة مدروسة وعادلة وما فيها فساد وال تنمية بتعتمد على املوارد املحلية وبتقوم على استغالل املوارد املختلفة

   البنك الدولي، ورفع الدعم، واإلفقار يعني مافي أي سياسات نيوليبرالية.

الزم تتم إعادة بناء وهيكلة للجهاز املصرفي والبنك املركزي عن طريق قوانين وإجراءات منظمة بيتم وضعها خالل الفترة • 

من إنو وزارة املالية بتسيطر على املال العام وكمان شركات الجيش وشركات االتصاالت، وإنو  االنتقالية. كمان الزم نتأكد

البنك املركزي بعد ما يتم إعادة بنائو وهيكلتو هو البقرر في كل عمليات النقد والصادر والوارد، وإنو النظام املصرفي 

حكم في قيمة العملة الوطنية يحصل بطريقة تحت إشراف البنك املركزي وإنو ا  يحصل ليهو إعادة تنظيم ويتختا لتَّ

 بتتناسب مع الوضع االقتصادي الحقيقي واملشروع االقتصادي الوطني التنموي الثوري.
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والزم يتم برضو العمل مع القطاع الخاص الوطني وإنو يكون خاضع لي خطة اقتصادية بتتكامل مع القطاع العام، في • 

ه األساس ي عن طریق لوايح وقوانين بتحدد عالقتو مع الدولة عبر خطط اقتصاد مختلط بیلعب فیه القطاع ا ِّ
لعام دور املوج 

 ملزمة.

الزم يتم العمل مع القطاع غير الرَّسمي )قطاع األعمال الحرة، وبائعات الشاي...الخ( عشان يتم تنظيمو في شكل جمعيات • 

، ودا عن طريق لوايح وقوانين 
ً
بتحدد عالقتو مع الدولة واملحليات عشان تضمن حقوقو أو اتحادات ويكون مؤسس قانونيا

  خصوًصا عمالة األطفال والنساء.

ل يتبع الحًقا•    مشروع الجزيرة: ملحق مفصَّ

ا: العدالة اًلجتماعية   خامسا

احدة و  أساسية بتتداخل مع القضايا التانية التم نقاشها  في اإلعالن دا، وهي بتعتبر مسألة دا  موضوع العدالة االجتماعية

نموي الثوري. ومن املهم شديد يتم توضيح إنو العدالة االجتماعية بتتجاوز العدالة االنتقالية  من ركايز املشروع الوطني التَّ

وبتشمل توزيع املوارد بالتساوي بين كل املكونات االجتماعية املختلفة. ألنو املوارد دي من االستقالل وهي قاعد تكون 

من النخب والجماعات. فعشان كدا بنلقى قضية العدالة االجتماعية بتتطلب العمل على تفكيك  متمركزة عند نسبة قليلة

ي زول ل البنية حقت الرأسمالية العنصرية )وهي البتستولي على القيمة االقتصادية واالجتماعية حقت زول أو عرق وبتديها 

ز بسرقة املوارد وعائداتها.  والحاجة دي إذا ما ختيناها أو عرق تاني( وهي قاعدة جوة بنية الدولة القومية الحديثة البتتمي

كهدف واضح فنحنا كدا بنخاطر بإنو العدالة االجتماعية تتحول لقضية فردية بدل إنها تكون مجتمعية. والتركيز على 

قت القهر نظمة حالعدالة القانونية الجنائية بس بسوق لي  عقاب جزو من األفراد على الجرايم املجتمعية وبيسمح بإنو  األ 

 والهيمنة القاعد تسبب الجرايم دي تستمر.

والسودان كدولة معروف إنو ما فيهو عدالة ودا بيشمل غياب العدالة الجنائية البسببو بيفلت األفراد من العقاب على • 

ة تقوم االنتقاليالجرايم االرتكبوها. ومفروض نتأكد إنو الحاجة دي ما تحصل. وعشان نضمن كدا فالزم مفوضية العدالة 

للمحاكمة ودا قدام محكمة قانونية. وكمان الزم املحاسبة دي تشمل األفراد  6525بمحاكمة األعضاء بتاعين حكومة 

موا وشاركوا في جرايم الحرب واإلبادة الجماعية العرقية في دارفور وجبال النوبة وجنوب السودان، وإنو كل األفراد 
َّ
النظ

 ملتالبيشو يتعرضوا  ملحاكمة داخل السودان من قبل السودانيين وفق الدستور االنتقالي،  الثورةالشاركوا في جرايم أثناء 

 على العملية القانونية البموجبها بيتم محاكمة األفراد ديل.
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ة ة لقضايا الفترة اًلنتقاليَّ ة واملفاهيميَّ  ج. الرؤية السياسيَّ

ياق1 ِّ
 العام . الس 

ضد الخضوع ألي ت العسكرية و الشمولية املدنية و باعتبارها ثورة ضد اإلنقالبا 8162نحنا بنفهم ثورة ديسمبر املجيدة 

ة سيس الدولة السودانيقوة بتحاول تستعمرنا، والثورة  هي تراكم طويل من نضاالت الشعوب السودانية من بداية تأ

يسمبر هو تحويل شكل السلطة من سلطة مركز بتتحكم فيها نخبة أو مجموعة ألنو الهدف السياس ي لثورة دالحديثة. و 

صالح مالثورة عشان هي بتهدد مصالحهم و  دا بيفسر لينا العدد الكبير من أعداءحددة لي سلطة شعبية ديمقراطية، و م

ت كانت في نفس الوقوة أطراف تانية كتيرة. التجربة الطويلة للشعب السوداني مع الحكم الشمولي كانت مصدر للمعانا

بيعة طير الفهم عن شكل الدولة و هنا ثورة ديسمبر نجحت في إنها تغتجديدو، إرتفاع الوعي السياس ي و مصدر لتراكم و 

كمان . و التبعيةما جاية من قوة السالح و من اإلرادة الشعبية و لسلطة باعتبارها جاية من الشعب و معنى شرعية االسلطة و 

ة جموعقايمة على سيطرة ماللهي كانت قبل الثورة شرعيتو و إنو تعيد تعريف املجتمع املدني و نجحت في ثورة ديسمبر 

إجتماعيا وقدرتا كبيرة في إنها و املجموعة دي متمكنة إقتصاديا و السلطة دي جاية من إنإجتماعية معينة و سياسية و 

، دا الخالها يكون عندها الفرص بتاعة  التمثيل تحصل على تمويل خارجي وكمان تعمل عالقات مع منظمات دولية

ندها بقى في رفض ألي أجسام ما عفرص في إنها تمثل نفسها بنفسها و السياس ي. وبعد الثورة لقت القواعد الشعبية ال

 في اتخاذ القرار. لسودانيات في أي عملية سياسية واقع تاخد حق تمثيل السودانيين و قواعد في أرض الو 

    سياسية الراهنةاللحظة ال

، وبعد تالتين سنة من الحكم العسكري الديكتاتوري، نجحت الثورة في إنها تسقط رأس النظام ودا 8165أبريل  66يوم 

كان عن طريق املقاومة الشعبية السلمية، لكن تمَّ تعطيل مسيرة الثورة في إنها تحقق أهدافا، والحاجة دي كانت بسبب 

لطة. وكمان القواعد الشعبية ما كان عن ح وإنو كان في شرط وجود اللجنة األمنية فيالسال  االستسالم ملنطق شرعية دها السُّ

ة التقليدية الكانت مسيطرة على السلطة ة املطلوبة عشان تتجاوز النخب السياسيَّ من  التنظيم والرؤية السياسيَّ

كري ر األمنية. الشراكة دي انتهت باالنقالب العساالستقالل، وإتآمرت ضد الثورة عن طريق قبوال  بالشراكة مع لجنة البشي

، وكمان االنفالت األمني والتدهور املعيش ي واالقتصادي. واملقاومة الشعبية وعت لي إنو الشراكة دي 8186أكتوبر  89في 

فسها ن الشعبية في إنها تصحح نفسها بشكل واسع، وتفكر في تنظيم اتعملت عشان تجهض الثورة كلها، وهنا بدت املقاومة

السودان ما فيهو  حكومة واقتصادو متدهور بمعدالت ما حصلت قبل كدا، ومع زيادة  دا وتبني رؤيتا السياسية في الوكت

يادة السودان عن طريق مخابرات األطراف املختلفة.  ِّ
العنف واالقتتال األهلي واالستمرار في نهب املوارد والتدخل في س 

عب وعشان الوضع دا ما كان ممكن يستمر، ف
َّ

لجان املقاومة اتحولت من إنها تكون مراقب سياس ي بس، إلنها تكون الال

 نحنا في اللجان شغالين على إننا نتوافق على رؤية سياسية واحدة وشكل حكم ديمقراطي 
ً
السياس ي األول واملهم. وحاليا

ة. واإلعالن ال لطة من لجنة البشير األمنية والنخب السياسيَّ د دا هو إجابةنقدر ننتزع بيهو السُّ لى سؤال ع سياس ي املوحَّ

لطة في الفترة االنتقالية. ة حول قضايا االنتقال وكمان هيكل لقيادة السُّ   )البديل منو( ألنو بقدم رؤية سياسيَّ
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وفي حتة التصحيح الداخلي للعملية الثورية، فاملقاومة الشعبية اتوصلت لخيار أنها ما تدي أي شرعية لالنقالب العسكري 

نا الجيل الذي سيدفع تكلفة نهاية االنقالبات العسكرية ولن نؤجل هذه بإنه ا تشاركو في الحكم، ورفعت شعار "قدرنا أنَّ

املعركة"؛ ألنها وعت إلنو تأجيل مواجهة االنقالبيين العسكريين واملدنيين  حا يأخر وصولنا للتحول الديمقراطي وحا يدفعنا 

ة اعلنت موقف الالءات التالتة: ال تفاوض، ال شراكة، ال شرعية، وهو موقف مبني تمن كبير. عشان كدا  املقاومة الشعبي

على التجربة املباشرة وما مبني على االفتراض؛ ألنو تجربة الشراكة بتاعة الوثيقة الدستورية وفرت لينا املجال البنختبر 

كة دي عبارة عن صفر على الشمال بمنطق فيهو منطق الشراكة مع اللجنة األمنية، واالتضح بدون مجال للشك أنو الشرا

    الثورة؛ ألنو رجعتنا لنقطة البداية وفرضت علينا واقع االنقالب العسكري الطلعنا ضدو من البداية. 

انقالب ومحاولة انقالبية( وكمان فترات  67وعلى مستوى أفريقيا فالسودان من أكتر الدول الحصل فيها انقالبات عسكرية )

من الديكتاتورية العسكرية والحرب األهلية ونهب املوارد. والظاهرة السياسية واالجتماعية دي عندها طويلة من شديد 

وعشان نفهم األزمة السياسية السودانية  .لليها عالقة بتكوين الدولة السودانية الحديثة بعد االستقال جذور بعيدة

 خطاء.  مطلوب مننا إعادة قراية التجارب التاريخية؛ عشان ما نعيد األ 

ة القومية الحديثة .2   أصل ُعنف الدولة السودانيَّ

الدولة القومية الحديثة في السودان هي دولة بناها االستعمار، وطبيعتا عنفية قايمة على سياسات االخضاع واالنصهار 

الحديثة بتكون أكتر شراسة ألنها قايمة بقوة السالح عشان تدخل والعنصرية. وفي الواقع بتاع االستعمار الدولة القومية 

املجتمعات البتستعمرا وتستغل مواردا، واجبارها للدخول في النظام الرأسمالي العالمي. االستعمار برسم الحدود للدول 

م املجموعات العايشة مع بعض لفترات طويلة وبينها تحالفات وطرق عيش وثقافات ِّ
ة. لكن قوة مشترك املستَعمرة وبقس 

م املجموعات  ِّ
كان املحليين وبتقس  االستعمار ما بتعترف باملنطق الداخلي للتاريخ املحلي دا، فبُتعيد توزيع وتشكيل السُّ

املنتشرة عبر األقاليم املناخية. وفي مجموعات قبلية كبيرة في أفريقيا اتقسمت بسبب الترسيم األجنبي للحدود، وعشان كدا 

كان واملوارد، خصوًصا األرض، زادت معدالت ا لعنف بين املكونات املحلية بسبب سياسات إعادة توزيع وتشكيل السُّ

والحاجة دي أدت لقيام الحروب األهلية في تشاد، وأفريقيا الوسطى، والكونغو، وجيبوتي، والصومال، وارتريا وإثيوبيا، 

ل العنف نفسو ملورد  والكاميرون ورواندا وغيرها من الدول املستعمرة. وبسبب تاريخ االقتتال األهلي الطويل دا اتحوَّ

خب  اقتصادي، بحيث أصبح واحد من ُسبل كسب العيش بالنسبة للمجموعات املختلفة. والحاجة دي استفادت منها النُّ

الدهب  ااالستعمارية التقليدية والحديثة واستخدمتها في إنها تغذي النزاعات عشان تسيطر على املوارد الطبيعية، خصوصً 

واملعادن النادرة والبترول والصمغ العربي واملواش ي، والنزاع أدا النخب دي موارد إضافية جاية من تجارة السالح وسيارات 

الدفع الرباعي وسرقة املحاصيل واملواش ي من الفقراء. وقادة الحرب دخلو االقتصاد العالمي عن طريق تحولهم لي مرتزقة، 

ىشركات خاصة بتدير الدم لصالح الجهات البتملك رؤس أموال كبيرة، وأبرز الجهات دي ودا عن طريق تحول الجيوش ل

هو االتحاد األوربي عبر عملية الخرطوم، واملحور الفيهو التحالف الخليجي في حرب اليمن، وكمان النزاع في ليبيا. واستمرار 

 عمليات  ت الفيها ضعف مجتمعي وهي بدورها نتيجةالنزاعات في السودان مرتبط بصورة مباشرة باالستثمار البتم في الحتا
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استعمارية قديمة، وقامت كرَّست للعنف املرتبط بامتالك األراض ي في الريف، وقامت ربطت بين االنتماء القبلي ووسائل 

  كسب العيش والحاجة دي بتشمل العنف برضو.

غم من إنو الريف عندو مساهمة كبيرة في اإلنتاج وتوفير املحا ِّيف  وضعهمة  واملواش ي للبلد، إال إنو صيل املوبالرَّ
الر 

السوداني املتأخر من ناحية التنمية كان هو الصفة املشتركة خالل كل األنظمة الحكمت السودان من االستقالل. والريف 

ِّيف لوضكان ولسا قاعد يكون املكان البحصل فيه العنف الواسع واإلبادة الجماعية واالقتتال األهلي واملجاعات. وا
ع في الر 

ياسات بتاعة ِّ
مت السودان قانونًيا وإدارًيا لنصين دا هو نتيجة الستمرار الس  الحضر  ؛االستعمار االتكلمنا عنها، والقسَّ

منظمة بتكون الدولة قاعدة فيها في شكل بعض الخدمات واملشاريع االقتصادية واألجهزة  وسياسات البحكمو القانون 

والنص التاني البتديرو القوانين العرفية واإلدارة األهلية وبتغيب عنو الخدمات األساسية   كمة.القضائية زي الشرطة واملح

ر األمن للمواطنين.  االنقسام القانوني واإلداري  ِّ
 
زي املدارس واملستشفيات، وكمان بغيب عنو ضل القانون واألجهزة البتوف

ِّيف وحرمانو من أبسط
الحقوق، وكمان خالهو  يمش ي في طريق تطور اجتماعي  واألمني دا  هو السبب في تدهور الر 

واقتصادي مختلف عن مناطق الحضر، ألنو لسا أمن املواطن الغذائي واملعيش ي قاعد يكون مسؤولية املواطن دا نفسو 

صحر املاش ي يزيد واألمطار القليلة بقا النزاع على املوا دهور البيئي والتَّ البسيطة هو  ردوما مسؤولية الدولة، وكمان مع التَّ

غيرة بصورة دخلت   ة والنزاعات الصَّ الواقع اليومي؛ وانفجرت النزاعات وانتشرت األسلحة وكمان تم تسييس اإلدارة األهليَّ

ل العنف نفسو ملصدر رزق أساس ي عن طريق السياسات العسكرت العمال في  ِّيف في دايرة عنف صعبة شديد، واتحوَّ
الر 

ِّيف دفعن ولسا قاعدات يدفعن أتمان مضاعفة لألوضاع االقتصادية واألمنية الريف وكمان االنتاج. النسا
ء في الر 

واالجتماعية املتدهورة دي. وهسا في شبح مجاعة جديدة في غرب السودان وشرقو، والتجربة أثبتت إنو النزاعات املسلحة 

  بتتوسع بعد كل مجاعة.

د استقرار السودان و  ِّ
بيزيد من فرص انهيار الدولة،  وعشان كدا الزم نحنا  كقوى ثورية استمرار الوضع الحالي دا بيهد 

ِّيف والحضر، ودا بإننا نضمن حضور الدولة في الريف على شكل 
نفكك العالقات االستعمارية الخلقا املستعمر بين الر 

ة تركز على الريف بصورة أكبر في خدمات التعليم والصحة واألمن مجتمعي، وبكدا بتخ في مكانو  ت الريفسياسات تنميَّ

 الصحيح بوصفو قايد النهضة االقتصادية ومحل املوارد والقوى العاملة.

ي عليها سس البتتبناأل الوصول للسالم ما بيتم إال عن طريق مشروع وطني تنموي ثوري قادر يجمع الناس وُيعيد صياغة 

م مصلحتا على  ِّ
مصالح االقتصاد القايم على العنف الدولة والعالقات بين مكونات الشعوب السودانية، وكمان يقد 

البمارسو االستعمار ومؤسساتو في السودان، زي مؤسسة الجيش واإلدارة األهلية والنخب السياسية التقليدية والحديثة، 

 .الورثت امتيازات املستعمر وعنفو. وهسا حا نناقش كيف املؤسسات تم تكوينا وكيف نحنا بنشوف الحلول ليها
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 . الجيش السوداني 3

، وزمان املصري  املصري والبريطاني تركيال الجيش السوداني هو من ضمن املؤسسات تم تكوينا في فترتين الحكم االستعماري 

كان اسمو قوة دفاع السودان، وبخدم مصالح الحكم االستعماري. وألنو الجيش السوداني هو واحد من  وجوه أزمة 

ة من استقالل السودان، السودان فالزم يتم إعادة هيكلتو. ألنو  املؤسسة ما حصل ليها أي إعادة بناء وهيكلة بصورة وطنيَّ

بل بالعكس الهيكل والعقيدة االستعمارية حقتها استمرت في إنها توجه العنف ضد السودانيين بدل ما تقوم باملهام حقتها 

تجنيد الجنود في الجيش على أسسس املعروفة في حماية الدستور والسيادة والحدود؛ والحكم االستعماري اشتغل في 

ُسد.، ودا السبب الخال الجيش السوداني يتخلق 
َ
ِّق ت

عنصرية ومعتقدات دينية عشان يواصل في تنفيذ السياسية بتاعة فر 

ر ويكون فيه  االنقسامات العرقية واملناطقية دي.  ويتطوَّ

لطة ويدعمو "السالم"  بالصورة البتخليهم لوالحاجة الحاسمة للحكام االستعماريين كانت هي إنهم عايزين يفرضو ا سُّ

ياسات كان عندها  نتايج خطيرة في الفترة  ِّ
كاستعماريين يضمنو استغالل املوارد من مختلف األراض ي في السودان. والس 

كر يدخلو ساالتبنى عليها قوة الجيش والوالء بتاعو لألنظمة حقت االستعمارية الحالية. وخلت الع البعد االستقالل ألنها هي

د ظ األمن الداخلي ودا حصل بسبب الطريقة القاعد يتم بيها تجنيفبصورة كبيرة في السياسية من خالل األدوار حقتهم في ح

الضباط )من طبقات معينة ومجموعات دينية اثنية معينة(. وبكدا بقا الجيش واحد من أكبر الجماعات البتقدم الطاعة 

السودان. وعشان كدا ما صدفة إنو الجيش في السودان من االنقالب العسكري األول في  للنظام االستعماري الكان قايم في

لطة وسيطر عليها لصالح القوى االستعمارية والنخب املحلية. والسيطرة دي 6592 نوفمبر ، قام استولى على املوارد والسُّ

صادية سسة بتتمتع بسلطة سياسية واقتعلى املوارد والسلطة كانت هي السبب األساس ي في تطور الجيش السوداني كمؤ 

 واسعة وشاملة. 

احتكارو  ( الظهر في6525ارسات الجيش السوداني في الفترات الفاتت، وكمان زيادة فسادو الحالي )انقالب موإذا رجعنا م

طو في تهريب الدهب، حا فاعات الصناعية وجزو واسع من العمليات التجارية االستراتيجية وتورَّ ِّ
وف بصورة نش ملنظومة الد 

مة عشان تكون أداة للُحكم االستعماري زمان وهسا، ألنو قاعد يتحكم  واضحة، إنو الجيش السوداني هو مؤسسة مصمَّ

ما يوبيعيد إنتاج وسائل العنف والسيطرة على شعب السودان واستغالل موارد الدولة، وهو ما سلطة مؤسسية تم تصم

غيير ة كاملة للجيش  عشان تحمي الشعب وموارد البلد. والتَّ الجذري الثوري ضروري عشان يعمل إعادة بناء وهيكلة وطنيَّ

ة. ني االستناد على كيفية نشأة مؤسسة الجيش السوداوب  وعقيدتو  ألنو عمليات اإلصالح الشكلي ما كافية، بل وكمان ُمضرَّ

د فهم عميق ملشكلة الجيش، ألنو تأجيل املواجهة  ِّ
ق ويطبنلقا إنو شعار ال شراكة بيجس  ِّ

ول مع املجلس العسكري قاعد يعم 

فتحت املجال إلنو مليشيا  8165عمر مشكلة عنف الدولة، والتجربة ورتنا إنو الشراكة مع الجيش في الوثيقة الدستورية 

الدعم السريع تتحول ملؤسسة اقتصادية اجتماعية متطورة فنًيا وعسكرًيا ولوجستًيا، وكمان أتاح سيطرة الجيش على 

حين جديدين للثورة ودا حصل  بدخول بعض الحركات املوارد 
َّ
االقتصادية. وكمان الشراكة خلت يكون في اعداء مسل

 املسلحة في تحالف الثورة املضادة. وكمان فتحت الباب لعنف األجهزة األمنية بإنها أدت الحصانة لجهاز األمن وفكت يدو 
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مَّ استيعاب الكوادر التابعة ل
َ
ل في الدعم السريع أو في قمع الثوار، وبرضو ت ِّ

 
هيئة العمليات والدفاع الشعبي وكتائب الظ

التعاون معاهم في املنظومات حقتهم القديمة. التجربة أثبتت كمان فشل اتفاقات السالم الفوقية ألنو النزاعات ما وقفت، 

زاعات املسلحة و  ِّ
 
ليح التوتر األمني والتسبالعكس كمان اتسعت الخريطة حقت العنف ودخلت مناطق جديدة في دايرة الن

زي مدينة بورتسودان وكسال ومناطق غرب دارفور وغرب وجنوب كردفان في مناطق شريط التعدين الش ي البظهر بصورة 

 واضحة في ارتباط العنف بصراع املوارد.

ة 4  . نظام اإلدارة األهليَّ

كان املحليين على أسس عرقية، دا واحد من مخلفات النظام اال  ستعماري للسيطرة على األطراف، وفيهو بتم فصل السُّ

وحكمهم بشكل غير مباشر عن طريق الزعماء املحليين وفق نظام قانوني وإداري بختلف عن املناطق الحضرية، خصوًصا 

حرر  بيض في ثورة اللواء األ  ية الظهرتفي عالقات األرض واالنتاج. وعشان تحاصر الطموحات بتاعة الطبقة املتعلمة التَّ

قامت اإلدارة االستعمارية ببناء تحالفات جديدة في الريف ألنها كانت بتسعى لتغيير نظام الحكم إلى حكم غير مباشر  6584

عن طريق نظام اإلدارة األهلية. مؤسسة اإلدارة األهلية اتاحت للزعماء السيطرة على السكان املحليين في مناطقم بأقل 

فة وخلقت ليها ارتباط صارم بين االنتماء القبلي )الهوية االثنية(  للفرد ووصولو للموارد األساسية. وكانت في صفتين تكل

 لإلدارة االهلية االتفرضت على السكان األصليين:

 
ا
اء التم م، بنلقا الطريقة القايمة على الوصاية ومصلحة املستعمر )البنية األبوية للمستعمر( ظاهرة في دور الزعأوًل

اختيارهم في بعض األحيان من قادة القبايل املوجودين من خالل آليات بتقوم على العشيرة والقبيلة والعنف. وفي حالة كان 

ة في املجتمعات املحلية بيتمَّ صناعة قيادات أهلية تكون موالية لالستعمار وتخدم مصالحو في استغالل  مافي قيادات تقليديَّ

ودانية.  املوارد السُّ

ا ة مثانيا ظمها عن نقصودة عملها الُحكم االستعماري و ،الفصل بين السكان املحليين على حسب أعراقهم كان استراتيجيَّ

ة. ونظام اإلدارة األهلية خدم االستعمار في توزيع الحقوق والثروة واالمتيازات لصالح اإلدارة  طريق اإلدارة األهليَّ

قسيم العرقي، االستعمارية، وزعماء اإلدارة األهلية ل قو امتيازات كتيرة بسبب تحكمهم في املوارد، ودا على أساس التَّ

ولة القومية. واالنقسام خال السودانيين إنهم يكونو يد واحدة في مقاومة  ِّيف والحضر في الدَّ
واالنقسام الكبير ما بين الر 

   الجات بعد االستعمار. الحكم االستعماري . وكمان أضعفت قدرتم على مقاومة األنظمة الديكتاتورية

الرؤية حقتنا لنظام اإلدارة األهلية قايمة على إنو الريف يمتلك قرارو ومواردو. وبصورة عامة الريف ومكوناتو االجتماعية 

ومؤسساتو السياسية واالقتصادية كانت غايبة من خطاب املقاومة الجاي من الحضر، عشان كدا مصالح وتحديات 

في خطاب الثورة العام إال مرات بسيطة وبشكٍل سطحي. مع إنو دخول املكونات االجتماعية للريف الريف ما كانت قاعدة 

في الحراك الثوري هو حاجة حيوية ومهمة الستمرار ونجاح الثورة، وما ممكن الحضر يتقدم من غير ما يصنعو التقدم دا 

 وروفي خطاب ثورة ديسمبر ودا عبر امتالكو ليها وحض هو والريف سوا. واملشكلة دي ما ممكن تتحال إال الريف يتكلم بنفسو
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الفاعل في تكوين خطابها والوجهة بتاعتها؛ ألنها ثورة كل السودانيين/ت بجميع مكوناتم االجتماعية وخلفياتم الثقافية.  

 شايفين بداية دخول مكونات من طبقات مختلفة في الريف  للحراك والفعل الثوري ومن الضروري نقيف 
ً
ع ونشجع محاليا

االتجاه دا. وملن نجي نكون الحكومة االنتقالية الزم نعالج سؤال وين موقع اإلدارة األهلية من عملية التحول الديمقراطي 

القاعد تبني فيها قوى املقاومة. التنافس بين األجسام الثورية الحديثة زي لجان املقاومة مع األجسام التقليدية زي اإلدارة 

لطة واملصلحة والتمثيل السياس ي. والتجربة العريضة ورتنا إنو نظام اإلدارة األهلية هو تنافس ط بيعي في مجال صراع السُّ

األهلية ما نظام أيديولوجي )ما عندو توجه فكري محدد(، لكن هي قاعد تتحالف مع كل األنظمة الحاكمة ودا جزو من 

هلية القاعدين  يتكلمو باسم ويمثلو مجموعات سكانية عشان تكوينها.  واألنظمة الحاكمة قاعد تتحالف مع قادة اإلدارة األ 

لطة وقادة اإلدارة األهلية بتحكما عالقات الفساد السياس ي البقدم  يضمنو مكاسب سياسية فقط، والعالقة بين السُّ

يدهم أالخدمات األساسية للمجتمعات زي حفر اآلبار أو تشييد طريق أو بناء مدرسة باعتبارها رشاوى عشان يكسبوا ت

ٍ أساس ي للمواطنين. وممكن نلخص تصورنا ملوضوع اإلدارة األهلية في النقاط الجاية:
 السياس ي وما بتقدم كحق 

لطة االنتقالية البتجي في الفترة االنتقالية الزم تقعد وتتفاهم مع املكونات االجتماعية املختلفة في الريف، ألنو الريف   أ( السُّ

راطي وإنو يمتلك قرارو السياس ي واالقتصادي ويحصل على نسبة عادلة من املوارد القاعد عندو مصلحة في التحول الديمق

 ينتجها.

ب( وملن يتم تعزيز األنظمة والثقافة بتاعة الحكم املحلي، فدا بعزز الصلة املباشرة بين املواطنين والدولة، وبكدا بنصل  

تاعة الريف. واستمرار سيطرة اإلدارة االهلية قاعد ألنو لحلول بصورة  تدريجية ملشكلة التمثيل السياس ي للمكونات ب

الدولة غايبة وهنا بتجي أهمية املجالس املحلية عشان تبني عالقة جديدة بين املواطن والدولة بصورة منفصلة عن 

  املؤسسات التقليدية زي القبيلة واإلدارة األهلية.

م والتطور االجتماعي واالقتصادي، ألنو الدولة البحكمها نظام التحول الديمقراطي هو الطريق الوحيد لالستقرار والسال 

 شمولي اثبتت لينا إنها ما بتقدم للريف أي خيارات غير املجاعات والعنف واملوت البطيء.

ة والحديثة5 ة التقليديَّ خب السياسيَّ
ُّ
   . الن

ُسد االتبعها امل
َ
ِّق ت

رق سياسية فر 
ُّ
ين بسبب خوف املستعمر من الط ِّ

ستعمر كانت سيطرتها ظاهرة كمان في تسييس الد 

وفية وإنو املهدية ممكن ترجع. وبسبب الخوف دا قام الحكم االستعماري البريطاني رعى وخلى األنظمة الدينية  الدينية الصُّ

دي  صة بين األنصار والختمية. وبقت االنتماءاتيادة العداوة بيناتها خاز روحها، والحاجة دي اتسببت في املتنافسة تمكن 

هي األساس البقوم عليهو الدعم  السياس ي لألحزاب الرئيسية. باالضافة لكدا فالحركة القومية السودانية البمثلها مؤتمر 

ة والطائفية الحزبية، وما قدرت تكون حواضن اجتماعية تتجاوز االنتماء ت العرقية االخريجين اتجاوبت للتأثيرات السياسيَّ

والدينية، عشان كدا كان عندها رغبة في االستفادة من الحواضن االجتماعية للحزبين. وبكدا حصل تعزيز لسياسة "املركز" 

ة. ة االتولدت في الفترة االستعماريَّ  من خالل العالقات االجتماعيَّ
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لطة اإلدارية من االستعمار خب القومية في السودان االستولت على السُّ ى البريطاني عملت الحاجة دي بدون تشتغل عل والنُّ

إنها تعمل تحوالت جوهرية في البنية حقت االقتصاد االستعماري. وما كان في  رغبة في تنفيذ تغييرات جذرية وبس، بالعكس 

قامت األحزاب السياسية التقليدية بتنفيذ سياسات استعمارية عشان تزيد قوتها واشتغلت مع الجيش عشان تسيطر على 

ة في دارفور ضد  مجموعات تانية، زايد  لطة وتزيد نفوذها. ومثال للحاجة دي هو تسليح جزو من املجموعات االثنيَّ السُّ

ظام االجتماعي  ِّ
خب دي إنها تحافظ على الن  تعاون جزو من النخب السياسية مع الجيش، ألنو كان من مصلحة النُّ

لطة السياسية انتقلت لقادة واالقتصادي القايم، ألنه كان مصدر مكانتم وربحهم غم من إنو السُّ . وبالطريقة دي، وبالرَّ

لطة ما اتغيرت. وفي كتير  من املوارد لسا قاعد يتم  النخب القومية، إال إنو أشكال حقت اإلنتاج والسيطرة على املوارد والسُّ

حاجة طريق الوكال املحليين(. ومثال للاستغاللها بطرق مختلفة عن طريق االستعمار الجديد، )البقوم على نهب املوارد عن 

 محصور في غرب افريقيا، لكن بالرغم 
ً
مغ العربي في العالم، وحزام الصمغ العربي أصال دي إنو السودان هو أكبر منتج للصَّ

  من كل دا بنلقا إنو فرنسا هي أكبر مصدر للصمغ.

دا، فقاعد يتم تطبيق سياسات السوق الحر من وعشان يتم املحافظة على النظام االجتماعي واالقتصادي االستعماري 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من السبعينات، والحاجة دي خلت إنو يكون في اعتماد كبير على الديون الخارجية. 

راعات والحروب  ودا السبب زيادة عدم املساواة بين السودانيين/ات البنتمو لي أعراق وطبقات مختلفة، ودا القاد للصَّ

 والفقر.

خبوية والجيش من ناحية واألسواق االستعمارية من ناحية تانية، فدا   بين األحزاب النُّ
ً
وإذا فهمنا العالقة القريبة جدا

خبوية الحالية في تحالف زي قوى الحرية والتغيير ودعوتها  للشراكة مع الجيش،  ل لينا فهم سبب استمرار األحزاب النُّ ِّ
بيسه 

بعية لل   ديون الخارجية.واستمرار التَّ

ة   .6  يادة الوطنيَّ ِّ
 الس 

استقرار السودان  فيهو مصلحة وسالم كل الشعوب، لكن مشكلة املجتمع الدولي واإلقليمي إنو بيعرف استقرار السودان 

ولية على  ة حساب مصلحة الشعب السوداني. وفتر بوصفو مشروط بوجود نظام شمولي عسكري قمعي وبخضع لألجندة الدَّ

ظام  ِّ
حكم البشير الطويلة االستمرت  تالتين سنة وكمان فترة حكم لجنة البشير األمنية ملدة تالتة سنوات اثبتو لينا إنو الن 

لم اإلقليمي والدولي. ألنو الحكومتين التم ذكرهم ديل اتدخلو في الشؤون الداخلية ِّ
د األول للس  ِّ

قت ح الشمولي هو املهد 

الدول املجاورة، وكمان قدمو الرعاية لخاليا اإلرهاب العالمي، وحاولت تكتل رئيس دولة مجاورة، ومارست تجارة البشر 

لم العالمي في جرايم كبيرة بتشمل جرايم إبادة جماعية  ِّ
وانتهكت حقوق الالجئين وانتهكت كل املواثيق واإلعالنات حقت الس 

ة واالستقرار هو قرار ماحكيم وما بقدر يشوف بعيد. وجرايم حرب. كل دا دليل على إنو بط بين األنظمة الشموليَّ   الرَّ

وفي حتة العالقات الخارجية فنحنا بنأكد على احترام سيادة جميع الشعوب، وعلى رعاية املصالح املشتركة، ورعاية األعراف 

لم العالمي، وكمان بنأك ِّ
ولية البتسعىإنها  تحقق الس   د على إنو حفظ سيادة السودان ومصلحة شعبو وإقامةواملواثيق الدَّ
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عالقات تعاون متوازنة هي األساس البقوم عليه التعامل مع جميع األطراف الخارجية. وعشان كدا ما بيجوز التهاون مع  

العدالة  قاستغالل املوارد وملكية املوارد السودانية. والزم الشعب السوداني هو اليقرر بخصوص إدارة مواردو بطريقة تحق

االجتماعية والسياسية والبيئية. والزم نشتغل على تعزيز عالقاتنا مع الدول األفريقية والدول التانية في جنوب العالم، ودي 

 فبكدا  بتتسهل التجارة والتعاون وكمان بنأكد على التضامن الشعبي.عالقات قاعد يتم تجاهلها.  وإذا عملنا كل دا 

حول عشان كدا نحنا في لج ة بشكٍل كامل هو أول خطوة في طريق التَّ يادة الوطنيَّ ِّ
ان مقاومة مدني بنشوف إنو استعادة الس 

ة؛ ألنو ثورة ديسمبر هي ما  ة ضد الديكتاتوريَّ يادة هي معركتنا األساسيَّ ِّ
ة العادلة، وإنو استعادة الس  الديمقراطي والتنميَّ

جنة األمنية بس
َّ
ر وطني بُتعيد للسودانيين/ات قرارهم واستقاللهم ثورة ثورة ضد نظام البشير والل ، بل هي ثورة تحرُّ

ياس ي واالقتصادي. ِّ
 الس 
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