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 مقدمة

مرة أخرى كشف الوضع السيا�ىي املتحرك �� السودان واملفتوح باتجاه مز�د من التأز�م، وابتعاد األطراف الفاعلة 

األسباب والعوامل املعرقلة لعملية التحول نحو الديمقراطية باملنطقة العر�ية، عن إيجاد حلول مقبولة، عن عمق 

وخاصة  ا�جديدة،  السلطة  و�شكيل  الدولة  ببنية  األمر  يتعلق  عندما  ا�جتمعات  م�ونات  ب�ن  العالقة  وضبابية 

ا�ح  هو  كما  اإلش�الية،  لذات  أخرى  نماذج  باستحضار  واملدني�ن  العسكر��ن  ب�ن  ا�حكم  ��  إلش�الية  كمثال  ال 

  2019.1وا�جزائر �� العام  2011منذ سنة  تجر�ة مصر

 مستجدات  تقديم رئيس الوزراء عبد هللا  
ً
ارتباك الوضع ودخول تجر�ة السودان �� مسارات عاصفة، زاد��ا عصفا

 بحق ا�حتج�ن ضد حكم  2022�� الثا�ي من يناير  حمدوك الستقالتھ  
ً
، وتجدد التدخالت األمنية العنيفة مؤخرا

ال��هان وذلك ح�ى �عد االتفاق السيا�ىي ا�جديد الذي جرى    العسكر��ن،   الفتاح   بقائده عبد 
ً
ب�ن ا�جيش ممثال

،  2021نون��    21ورئيس الوزراء املقال عبد هللا حمدوك يوم  
ً
، والذي ينص �� تفاصيلھ ع�� حوا�� أر�عة عشر بندا

لسنة   الدستور�ة  بالوثيقة  التشبث  خالل  من  لالنتقال  الدستوري  املدخل  ع��  (التأكيد  و�عديال��ا   2019أبرزها 

اإلسراع �� استكمال �شكيل مؤسسات ا�حكم االنتقا�� و�طالق   -شكيل ح�ومة كفاءات برئاسة حمدوك �  -الالحقة 

 حوار وط�ي موسع).

السودان االحتجاجية وويس�� موضوع   �� تجر�ة  البحث  إ��  والديمقراطية، �� مشروع  الورقة  املدنية  الدولة  بناء 

�� مدينة عط��ة بالشمال (تبعد عن    2018دجن��    19وم  كتجر�ة انطلقت محط��ا األو�� منذ التظاهرات الشعبية ي

أبر�ل   11وعزل الرئيس عمر حسن البش�� من قبل ا�جلس العسكري يوم    2�لم)،  310العاصمة ا�خرطوم حوا��  

لتتو 2019  .
ً
عاما ثالث�ن  مدى  ع��  البالد  حكم  أن  �عد  عسكري ا،  مجلس  �عي�ن  بإعالن  وفصولها  محطا��ا  با��   ��

ومن ��    انتقا��،  والعسكر��ن  املدني�ن  ب�ن  �شراكة  انتقالية  كسلطة  للسيادة  مجلس  �شكيل  ع��  االتفاق    17ثم 

ديمقراطية، انتخابات  تنظيم  ي�حقها   
ً
شهرا وثالث�ن  �سعة  ملدة  امل�ون   3يوليوز  ع��  ا�جيش  قادة  ينقلب  أن  قبل 

بتار�خ   حمدوك  هللا  عبد  الوزراء  رئيس  بح�ومة  اإلطاحة  و�تم  عام  أكت  25املد�ي  من  من  2021و�ر  أعق��ا  وما   ،

 اضطرابات وارتباك للمشهد السيا�ىي ولألفاق ا�حتملة للتجر�ة السودانية �� تحقيق انتقال ديمقراطي.   

الورقة البحثية من الناحية األو��، �� الكشف وتقديم تفس��ات لتجر�ة السودان، باعتبارها حالة   أهداف  وتتج�� 

بحاالت عليھ  يطلق  أصبح  ما  لت��ز   ضمن  تأ�ي  الثانية،  الناحية  ومن  العر�ي".  الر�يع  من  الثانية  "املوجة  ونماذج 

الصراعات  من  طو�لة  عقود  أرهق��ا  ال�ي  و��  البالد،   �� األيام  هذه  املتسارعة  التطورات  ودراسة  تحليل  أهمية 

 
عدد    -1 اإلصالح  قضايا  سلسلة  العر�ي،  العالم   �� اال�سان  حقوق  حالة  السلطو�ة  وتجديد  السياسة  �حقوق 38عسكرة  القاهرة  مركز  منشورات   ،

 . 2018اال�سان، تو�س، 
2 -Improving Prospects for a Peaceful Transition in Sudan, Crisis Group Africa Briefing N°143, Nairobi /Brussels, 14 January 2019.  

، تار�خ االطالع  2020ف��اير    05ديبوف، هل االنتفاضة السودانية ثورة؟، ترجمة عمرو خ��ي، دراسة صادرة عن مجلة "رواق عر�ي" االلك��ونية،    �ورث  -3

  https://bit.ly/3slyaTI.  2021نون��  18

https://rowaq.cihrs.org/author/al-baqir-al-afifi/
https://bit.ly/3slyaTI
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بحكم النظم العسكر�ة   املناطقية والقبلية واألزمات االقتصادية واالجتماعية، و�جل تار�خها حقب وف��ات حافلة

 ). 1989-1969-1958ومخططا��م االنقالبية املتكررة ضد ا�ح�ومات املدنية �ان أبرزها �� سنوات (

مسار   إنجاح  من  االنتقالية  السلطة  م�ونات  �ستطيع  لم  ملاذا  أسا�ىي،  بح�ي  سؤال  عن  اإلجابة  تحاول  الورقة 

 السلطة من جديد؟   االنتقال الديمقراطي وكيف استطاع العسكر الهيمنة ع�� 

و�� تنطلق من فرضية تقول، بأن فرص الفشل والنجاح ألي حركة احتجاجية أو ثورة تنشد التغي�� باتجاه ا�حكم 

السودان، بحجم ذلك   العر�ية وم��ا تجر�ة  البلدان  أغلب  والقانون، مرتبطة داخل  ا�حق  و�ناء دولة  الديمقراطي 

ا �عد  ما  دولة  يواجھ  اليزال  الذي  االفراد التحدي  إرادة  عن   
ً
سياسيا التعب��  ع��  قدر��ا   �� واملتمثل  الستقالل، 

وا�جموعات املستظلة تحت سلط��ا ونفوذها، و�ما يخدم الدفاع عن مصا�حهم االقتصادية واالجتماعية. أو كما  

 4�سميھ البعض بتحدي غياب الو�� التار��� بدولة ا�حق والقانون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3 - كمال عبد اللطيف، ا�جدل الدستوري �� الراهن العر�ي، ا�جلة املغر�ية للسياسات العمومية، العدد 16، ( 2011)، ص 08.  
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 ثورة التنظيمات املدنية �� ظل قيادة ا�جيش ما �عد إزاحة عمر البش��: 

تحليلنا للتجر�ة السياسية االنتقالية �� السودان ما �عد إزاحة عمر البش�� واتفاق قادة التنظيمات املدنية (تجمع 

والتغي��)،-املهني�ن ا�حر�ة  الفتاح    5قوى  عبد  بقيادة  األمنية  واألجهزة  ا�جيش  داخل  وعناصر  م�ونات  �عض  مع 

سلك مسار  وضع وثيقة دستور�ة و  ال��هان ونائبھ  �� مجلس السيادة محمد حمدان دقلو امللقب "يحميد�ي" ع�� 

ما أدى إ��  وهو    ،س��كز ع�� العناصر أو الشروط ال�ي ساهمت �� نجاحھ املؤقت  6للتوافق واالش��اك �� السلطة،

للسيادة مجلس  مكن   يضم �شكيل  كما  املدني�ن،  الساسة  من  أخر�ن  وأعضاء  ا�جيش  من  عناصر  عضو�تھ   ��  

رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك من قيادة ا�ح�ومة، قبل أن تنقلب الصورة وتذهب األحداث �� اتجاه فرض ا�جيش  

اء و��يمن من جديد ع�� الفضاء السيا�ىي ومستقبل ع�� الشر�  2021أكتو�ر  25ألح�امھ االنقالبية واالقصائية �� 

    7التطورات �� البالد. 

، بقياد��ا وتنظيمها من قبل اطارت 2018وقد تم��ت ا�حركة االحتجاجية �� السودان منذ انطالق��ا �� دجن�� سنة  

األخرى، وال�ي  مدنية وسياسية مناهضة �حكم عمر البش��، وهذا ما جعلها تختلف عن موجات االحتجاج العر�ية  

و�ن �انت �� أغل��ا ذات سمات وخصائص مشا��ة من حيث قوة الشارع وانخراط فئات ومجموعات مختلفة من  

محددة،  وايديولوجية  سياسية  خلفية  بدون  حالة    8ا�جتمع  عكس  والقيادة  التنظيم  إ��  تفتقر  �انت  أ��ا  إال 

و�شكيل   املهني�ن  تجمع  من  �ل  تأط��  شهدت  وال�ي  ا�حر�ة السودان،  بقوى  سميت  املعارضة  القوى  من  ج��ة 

االقتصادية   السياسات  ع��  والساخطة  الغاضبة  وا�جموعات  الشارع  توجيھ   �� بقوة  ساهم  مما  والتغي��، 

وأهلها للقيام بمفاوضات من أجل املشاركة ��   1989،9واالجتماعية للنظام السيا�ىي املتحكم �� البالد منذ انقالب  

 
�غ�� أسمھ ليصبح تجمع املهني�ن السوداني�ن،   2013، �ان �عرف من قبل باسم اتحاد املهني�ن السوداني�ن، وخالل العام  تجمع املهني�ن السوداني�ن  -5

د  سيق مش��ك ب�ن �ل من �جنة املعلم�ن وشبكة ال�حافي�ن ونقابة أطباء السودان الشرعية ورابطة ا�حام�ن الديمقراطي�ن، للمز�د أنظر: محمع�� تن

والتحالفات واألدوار  والتطور  البنية  السوداني�ن:  املهني�ن  تجمع  وآخرون،  مبا-�جا�ي  من طرف  منشورة  بحثية  ورقة  مستقبلية،  وأفاق  تحديات  درة  أي 

 https://bit.ly/3EaOatW . 2021دجن��  18، تار�خ االطالع 2021نوفم��  09اإلصالح العر�ي، 

والتغي��،- ا�حر�ة  إعالن  من    قوى  �ل  تضم  السودانية،   السياسية  امل�ونات  من  مجموعة  املهني�ن ��  هذه  السوداني�ن،  تجمع  السودان  نداء  قوى 

�انت تضم طيف واسع من األحزاب وا�حر�ات (حزب األمة، ا�ج��ة الثور�ة امل�ونة من الفصائل املس�حة، قوى أحزاب   2014األخ��ة وال�ي �ش�لت سنة  

السودا�ي الشيو��  ا�حزب  الوط�ي:  السودا�ي  -االجماع  املؤتمر  الثا�ي/يناير  حز�ا    -حزب  �انون   �� والتغي��  ا�حر�ة  تأسست قوى  والناصر��ن...)   البعث 

2019 .https://bbc.in/3enpWm1   
،  2020، د�سم��  حسن م�ي محمد أحمد، نذر ثورة ا�جياع و�وميات االحتجاجات ال�ي أطاحت بح�ومة اإلنقاذ، مجلة الدراسات الدولية، العدد األول -6

 . 41-40مجلة دور�ة متخصصة تصدر عن مركز الدراسات الدولية، ا�خرطوم، السودان. ص 
لألبحاث   -7 املستقبل  مركز  منشورات  "ال��هان"،  إجراءات  �عد  السودان   �� السيا�ىي  االنتقال  مستقبل  صفقة  أم  سيطرة  الرحمن،  عبد  حمدي 

  https://bit.ly/3EaRvcm. 2021دجن��  11خ االطالع ، تار�2021أكتو�ر  28والدراسات املستقبلية، 
الديمقراطية-8 وسؤال  العر�ية  املنطقة   �� الشع�ي  ا�حراك  غر�ي،  األ�اديمية،  -عزوز  للدراسات  الباحث  مجلة  العر�ية،  التجارب  �عض  ظل   �� دراسة 

   .673-653، صص 2020، العدد األول سنة 07ا�جلد 
9 -Sharan Grewal, Why Sudan Succeeded Where Algeria Failed, Journal of Democracy, Volume 32, Number 4, October 2021, pp. 102-

114.  

https://bit.ly/3EaOatW
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://bbc.in/3enpWm1
https://bit.ly/3EaRvcm
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أبر�ل   �� االتفاق  تار�خ  من  واملمتدة  االنتقالية،  املرحلة   �� السودا�ي  الشعب  من  واسعة  فئات  وتمثيل  السلطة 

 .   2021أكتو�ر  25وح�ى تار�خ  2019

البش� املدنية والسياسية ع�� اسقاط حكم  املعارضة  السودا�ي وحرص  الشارع  أن قوة  القمع كما  � رغم حمالت 

ال�ي �عرض إل��ا املتظاهر�ن من قبل قوات أمنية وعسكر�ة موالية لنظام ا�حكم أو متحالفة معھ، ساهمت �ش�ل 

وال�ي �انت �عا�ي من سطوة   10كب�� �� حدوث تصدعات من داخل بنية ا�جيش و�ا�� األجهزة األمنية واالستخبار�ة،

ا بدائرة  مرتبطة  ز�ائنية  مجموعات  ا�جتمعية  وفساد  النخب  و�عض  الوط�ي  املؤتمر  حزب  من  وشر�ائھ  لرئيس 

 11والقبلية. 

إن عدم قدرة نظام حكم البش�� ع�� محاصرة االحتجاجات وزخم املطالب الشعبية لم يكن وفقط نتيجة التصدع 

عناصر   الداخ�� وانحياز م�ونات وعناصر من داخل ا�جيش للشارع أو اختيارها عدم مواجهتھ، بل نتيجة لنفاذ

ع��   السودا�ي،  الشعب  من  كب��  �جزء  املعي�ىي  الوضع  وتردي  االقتصادي  اال��يار  �عد  خاصة  األخرى،  القوة 

وفرض  السودان  جنوب  النفصال  الكب��  والتأث��  النفط  بيع  مداخيل  من  العمومية  امل��انية  موارد  تراجع  خلفية 

الفساد و  ت�اليف ا�حروب والن�اعات األهلية �� عدة مناطق العقو�ات االقتصادية الدولية، وما خلفتھ عقود من 

  12وجهات من أقاليم السودان.

هذه العوامل والعناصر بالنتيجة �جلت �عزل الرئيس ومحاصرة حلفائھ �� السلطة، غ�� أ��ا باملقابل وفرت فرصة 

ل�ي   ا�خارج،  أو  الداخل   �� الشرعية سواء  غطاء من  لھ  ووفرت  ل�جيش الس��جاع قوتھ  �� مواتية  تدخلھ  يواصل 

ا�حياة السياسية و�تحكم �� مخرجات الوضع االنتقا��. األمر الذي حجم من تحقيق مطالب ا�حركة االحتجاجية 

والثور�ة، املنادية با�حكم الديمقراطي واملد�ي، وجعلها �� وضعية متأرجحة ب�ن حدود املأمول واملمكن أثناء مرحلة  

و��ن ا�جيش، والذي سيت�ح من �عد أنھ ال زال يتوفر ع�� مساحة أك��    املفاوضات وتوقيع اتفاق الشراكة بي��ا

 13للتحرك وحافظ ع�� مقومات التحكم والهيمنة ع�� السلطة. 

 نون��: أي مستقبل ملسار االنتقال 25أكتو�ر وح�ى حدود اتفاق  25مرحلة ما �عد 

حك من  بالتخلص  السوداني�ن  تجر�ة  البعض  بھ  خص  الذي  التفاؤل  حجم  �� بقدر  ونجاحهم  البش��،  الرئيس  م 

 �� االنخراط  جانب  إ��  وا�حركة،  التعب��  وحر�ة  السلطة   �� السياسية  املشاركة  ��م  مؤقتة  ولو  م�اسب  تحقيق 

أبدوا  ذاتھ  و�القدر  أخر�ن  فإن  املتمردة.  وا�حر�ات  املناطق  مختلف  مع  سلمية  توجهات  ون�ج  للمصا�حة  مسار 

 
�ارني�� للشرق -وم ك��يز�د الصا�غ، خر�طة طر�ق نحو ا�حكم املد�ي �� السودان �� حالة تراجع االنقالبيون العسكر�ون، ورقة منشورة بمركز مال�   -10

 https://bit.ly/3mfEzMi . 2021دجن��  16، تار�خ االطالع 2021نون��   10األوسط، 
�سية، �شر أكتو�ر"، �حيفة لوموند الفر   25مقال عن حميد�ي وميليشيا ا�جنجو�د ودارفور �عنوان "الرجل القوي للنظام السودا�ي �عد انقالب    -11

  https://bit.ly/34vvXuY. 29/12/2021، تار�خ الز�ارة 2021دجن��  22بجر�دة القدس العر�ي، 
قنديل  -12 السودان؟،  أحمد   �� والتنمية  االستقرار  تحقيق   �� الثانية  حمدوك  هللا  عبد  ح�ومة  تنجح  هل  األهرام ،  مركز  منشورات  من  بح�ي  مقال 

 https://bit.ly/3nMs3EL .  2021مارس  09للدراسات السياسية واالس��اتيجية، 
ال  -13 عسكرة  عباس،  صا�ح  محمد  انقالب  عباس   �� قراءة  ا�جز�رة   25سياسة:  مركز  عن  صادر  تحليلية  ورقة  السودان،   �� األول  �شر�ن  أكتو�ر/ 

    https://bit.ly/3myU1DF  .2021دجن��  10. تار�خ اإلطالع 2021نون��   15للدراسات، 

https://bit.ly/3mfEzMi
https://bit.ly/34vvXuY
https://acpss.ahram.org.eg/Writer/28/0.aspx
https://bit.ly/3nMs3EL
https://bit.ly/3myU1DF
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السو  تجر�ة  ومأالت  مسار  حول   
ً
تجارب  ش�و�ا وخ��ات  دروس  من  املستخلص  الرئي�ىي  االش�ال  أن  ذلك  دان، 

البلد  توفر  املرتبط بمدى  والتخلف والفساد، هو ذلك  ن�� االستبداد  ترزح تحت  ال�ي �انت  الشعوب وا�جتمعات 

ع�� مقومات وشروط انجاز االنتقال الديمقراطي من عدمها، اضافة لقدرتھ ع�� تجاوز مطبات ومصاعب املرحلة  

سياسية االنتقالية، وال�ي ت�ون السالح وا�جرح القادر ع�� الفتك بأي تجر�ة فتية �� تداول السلطة �ش�ل سل�ي ال

 14و�ناء دولة القانون واملؤسسات. 

�� هذا اإلطار يجب فهم التطورات السياسية ال�ي دخلت ف��ا السودان �عد خطوة ا�جيش وقيادتھ باالنقالب ع��  

، و�عالن رئيس ا�جلس السيادي الفر�ق عبد الفتاح ال��هان �عليق 2021أكتو�ر    25وم  مخرجات اتفاق الشراكة ي

تم -مواد و�نود �� الوثيقة الدستور�ة مع إقالة رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك واعتقال وزراء أخر�ن �� ا�ح�ومة  

 مع عودة عبد هللا حمدوك لرئاسة  ا�ح�ومة نتيجة اتفاق سيا
ً
نون��   21�ىي مع ا�جيش يوم  إطالق سراحهم الحقا

من    15،-2021 بالبالد  وا�خروج  والبناء،  الشراكة  مسار  ت�حيح  دعوات  تجاهل   �� املدني�ن  الشر�اء  أ��م  أن  �عد 

وتنظيمات  م�ونات  با��  من  مخالف��م  إقصاء  يتعمدون  و�أ��م  م��ا،  �عا�ي  ال�ي  واالجتماعية  االقتصادية  األزمات 

 النقالب   .ة ا�جتمع الغ�� مشاركة �� السلط
ً
فيما نفى عبد هللا حمدوك وأعضاء �� ح�ومتھ هذه اال��امات رافضا

الشر�ك العسكري، بتشديده ع�� أن خطوة املؤسسة العسكر�ة أعطت مؤشرات غ�� جيدة ل�خارج، ال سيما أمام  

ثقة ا�جتمع    ا�جهودات الكب��ة ل�ح�ومة �� تجاوز تداعيات العقو�ات االقتصادية وتمك��ا من استعادة جزء من 

 16الدو�� �� السودان ومؤسساتھ.  

للشروط  وتجاوزنا  امل����  ا�حذر  غياب  �ع�ي  ال  الديمقراطي،  البناء  نحو  االنتقال   �� السودانية  للتجر�ة  النظر 

املقارنة،  السياسة  النظر�ة و�ناء معاي��  التصورات والتفس��ات  �� عملية اسقاط  ذلك أن ا�حديث   17املوضوعية 

مجرد لغو، إذا لم ينسب هذا النجاح إ��    Joseph Schumpeterعن نجاح الديمقراطية كما قال جوز�ف شومبي��  

ب�ن    ختالفات ول�خصائص االنفرادية و�التا�� وجب أخذ االعتبار لال   18أزمنة وأمكنة وأوضاع أي نموذج ديمقراطي.

ا� املعطيات  من  لهما  بما  ا�ختلفة،  �� التجارب  املتحكمة  ا�خارجية  الشروط  وكذا  ا�حلية  والسياسية  جتمعية 

 �ش�لهما وتحركهما. 

 
14-Norey Oumaron, Les facteurs déterminants pour la réussite d’une Transition Démocratique, Publication de Faculté des sciences 

économique et juridique, Université Abdou Moumoni de Niamey, Burkina-Faso, 2013.  
فر�س    -15 الدولية/  �ارلو  مونت  االنقالب،  منذ  املوقوف�ن  السياسي�ن  �عض  عن  االفراج  .  2021نون��    22بالعر�ية،    24السودان: 

https://bit.ly/3E9TSfu   
.  03/11/2021بالعر�ية،    24السودان: حمدوك �ش��ط اإلفراج عن املعتقل�ن السياسي�ن و�عادة الوضع ملا قبل االنقالب لبدء أي حوار، فر�س    -16

https://bit.ly/3skuGAY   
مقارنة،  -17 تفس��ية  دراسة  النامية:  الدول   �� الديمقراطية  صا�ح،  السياسية  أسامة  والعلوم  االقتصاد  �لية  القاهرة-مجلة  عشرون،  -جامعة  ا�جلد 

 .  2019العدد األول، يناير  
 . 2011جوز�ف شومبي��، الرأسمالية واالش��اكية والديمقراطية، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، املنظمة العر�ية لل��جمة، ب��وت، طبعة أو��  -18

https://bit.ly/3E9TSfu
https://bit.ly/3skuGAY
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إذن و�معزل عن حالة السيولة �� تصر�حات ومواقف األطراف السياسية، �عتقد أن هناك عوامل ومعطيات �انت 

 حاسمة �� �ع�� مسار االنتقال السيا�ىي هذه أهمها:  

 ملد�يأوال: حالة االنقسام �� جسم املكون ا

  �� 
ً
 كب��ا

ً
قوة التنظيمات وا�حر�ات السياسية املدنية السودانية املعارضة �حكم البش��، وال�ي قلنا بأ��ا لعبت دورا

امل�ون  مع  السياسية  الشراكة  عالقة   �� دخولها  وأثناء  االنتقالية  الف��ة  خالل  تتأ�ل  بدأت  ا�حتج،  الشارع  قيادة 

ات�ح   املعطى  هذا  رفض العسكري،  عندما  البش��،  لرحيل  األو��  األيام  منذ  املدنية  ا�ج��ة  تماسك  ع��  تأث��ه 

م�ا��ا  �عت��  أل��ا  السلطة،   �� العسكر�ة  املؤسسة  و�قاء  الشارع  من  اال��حاب  واألحزاب  التيارات  من  مجموعة 

   19ووظيف��ا يجب أن ت�ون خارج العملية السياسية ومعيار�ة ا�حكم املد�ي والديمقراطي.

السلطة  و  ممارسة  خضم   �� املد�ي  امل�ون  جسم   �� االنقسام  حالة  وتتسع  الشرخ  هذا  يزداد  أن  الطبي��  من 

حجم  أمام  خاصة  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  قضايا  ومتطلبات  السيا�ىي  الوضع  �عقيدات  ومجا��ة 

لت املتطلعة  السودا�ي،  الشعب  من  الواسعة  ا�جماه��  طرف  من  الكب��ة  املعيشية اإلنتظارات  أوضاعها  حس�ن 

انقسامات  املرحلة  هذه  ستشهد  إذ  املناطقية،  والصراعات  واألزمات  ا�حرمان  من  طو�لة  عقود  �عد  السيئة 

إ�� ا��حاب أحزاب ومجموعات سياسية من هذا اإلتالف، كما  وصراعات من داخل قوى ا�حر�ة والتغي��، أدت 

حمدوك   هللا  عبد  ح�ومة  لتوجهات  معارضة  أصوات  إ��  برزت  والتغي��،  ا�حر�ة  وقوى  املهني�ن  تجمع  داخل  من 

جانب شبكة من ا�حر�ات وال�جان الشعبية الفاقدة للثقة �� نوايا ا�جيش وقوى األمن وحلفا��م من فلول نظام 

 20البش��. 

: هيمنة املؤسسة العسكر�ة ع�� مفاصل الدولة   
ً
 ثانيا

عادة ا�جيوش �� أغلب دول املنطقة العر�ية املهيمنة ع�� ا�جال  ال��هان ومن خاللھ املؤسسة العسكر�ة وكما ��  

وتحديد  ل�حكم  تصوراتھ  وفرض  للتدخل  ت��يراتھ  سياق   �� حرص  الدولة،  لوظائف  وا�حتكرة  العام  السيا�ىي 

ن  مر�عات الفعل السيا�ىي املد�ي اللعب بورقة ضرورة بقاء الدولة  و�ضمان األمن واالستقرار واملص�حة العليا، و�أ

ا�حر�ات  من  ا�حلفاء  و�عض  األمنية  املؤسسات  با��  مع  بالتشاور  �انت  ا�جيش  طرف  من  املتخذة  اإلجراءات 

  �� حلفا��ا  و�عض  أطرافها  وسلوك  ا�ح�ومة  لتوجهات  والرافضة  املساندة  السياسية  والتنظيمات  املس�حة 

املس�حة ا�حر�ات  مع  للسالم  جو�ا  باتفاق  االل��ام  ع��  شدد  عندما  وعود  الداخل،  وتقديم  بإجراء  واملتمردة، 

 21انتخابات عامة �� ��اية املس��ة االنتقالية. 

 
حمدوك عن مشكالت االنتقال الهي�لية �� السودان، مقال بح�ي من منشورات مركز األهرام للدراسات السياسية أحمد أمل، كيف كشفت استقالة    -19

 https://bit.ly/3nfjhyY  .2022يناير  06واالس��اتيجية، 
، دراسة منشورة �� 19� السودان وا�جزائر معرضة ل�خطر �� خضم أزمة �وفيد  السياسية �-سفيان فيليب نا�ورا وسارة كر�تا، النضاالت االجتماعية  -20

   https://bit.ly/3mElKmr. 12/2021/ 14، تار�خ االطالع 2021د�سم��  21مجلة "رواق عر�ي" اإللك��ونية، 
، ورقــــة تقــــدير موقــــف صــــادرة عــــن مركــــز ا�جز�ــــرة للدراســــات، ا��ــــاء الشــــراكة: الســــودان يتــــأرجح بــــ�ن اال��يــــار أو اال -21

ً
، تــــار�خ 2021نــــون��  03تفــــاق مجــــددا

   https://bit.ly/3sin0ze. 2021دجن��  12االطالع  

https://bit.ly/3nfjhyY
https://bit.ly/3mElKmr
https://bit.ly/3sin0ze


والمدنیین: قراءة في تطورات التجربة  إشكالیة الحكم بین العسكریین 
 السودانیة 

 

 
2022 مارس 16   8 الصفحة     

باملنطقة  ا�جيوش  لعالقة   
ً
نموذجا �عطي  املد�ي،  ا�حكم  نحو  لالنتقال  املتع��  املسار  خضم  و��  السودان  حالة 

كمن املعضلة �� أدوار  )، ال ت2017العر�ية بالسياسة، وكما جاء �� أطروحة كتاب عزمي �شارة (ا�جيش والسياسة  

ا�جيوش �� بناء الدول و�ناء تماسكها وهذا ما حدث �� أغلب الدول النامية واملستقلة حديثا، وألنھ ال يوجد جدار 

ب�ن ا�جيش والسياسة بحكم �عر�فهما. لكن املعضلة تحدث ملا �ستمر ا�جيوش �� ا�حكم من دون أن تنجز عملية 

 ما �س�� إ��  بناء الدولة، حيث تتحول إ�� قوة ق
ً
معية تدافع عن األنظمة القائمة وعن سلط��ا وامتيازا��ا، وغالبا

 22فرض الوحدة من األع�� أو من خارج امل�ونات االجتماعية.  

: أزمة التنمية كعامل مر�ك للمرحلة 
ً
 ثالثا

أن خط اإلصالح تتفق أغلب الدراسات واألبحاث املفككة ملسارات ومنعرجات البناء الديمقراطي وقضايا التنمية  

 ما تحكمھ عالقة جدلية بخط التغي�� االقتصادي واالجتما�� عنوا��ا التأث�� والتأثر، أي ال يمكن 
ً
السيا�ىي دائما

البناء الدستوري والقانو�ي لتنظيم االنتخابات و�ناء مؤسسات دولة ا�حر�ات وا�حقوق دون  تتقدم �� مستو�ات 

اد وطبقات ا�جتمع من شغل و�حة و�عليم والعكس �حيح. هذه  أن تقدم مقومات وشروط العيش الكر�م ألفر 

حاجيات  ب�ن  الشاسعة  الهوة  أمام  خاصة  االنتقالية،  التار�خية  املراحل   �� مر�كة  وت�ون   
ً
�عقيدا تزداد  العالقة 

    23ومتطلبات الناس وقدرات وام�انيات السلطة ا�جديدة وقادة الثورات والتغي��.

هللا عبد  ح�ومة  وجدت  والفقر،    وهكذا  الكساد  عنوانھ   
ً
واجتماعيا  

ً
اقتصاديا  

ً
وضعا تواجھ  نفسها  حمدوك 

فمخلفات عقود من الفساد واألزمات امل��اكمة دفعت بالسودان نحو اال��يار، ولم تكن لعديد ا�جهودات املالية 

ت�ن من إحداث ال�ي قامت ��ا ح�ومتھ ع�� صعيد جلب املساعدات الدولية خالل مدة اشتغالها وال�ي قار�ت السن

املطلو�ة بالتنمية  24. القفزة  املرتبطة  األرقام  مختلف  عكستھ  ما  تقر�ر 2020لسنة   وهذا  بھ  جاء  ما  هنا  نورد   ،

اإلنمائي،   املتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادر  البشر�ة  الضعيفة التنمية  الدول  فئة  من  السودان  صنفت  حيث 

متوسط الدخل الفردي (  دولة شملها التقر�ر  189من أصل    0.510بمؤشر نقط بلغ    170التنمية و�انت �� الرتبة  

جودة التعليم بمعدل  ،  0,333غياب املساواة    باملئة، درجة  52.3قر املتعدد األ�عاد  دوالر، �سبة الف  3829السنوي  

0,345 .(25 

 مأالت الوضع �� السودان وأي سينار�وهات

�� إيجاد مخرجات توافقية ب�ن األطراف السياسية   والتأز�م ال�ي كرسها االنقالب العسكري  حالة ا�جمودبالنظر �

  �� الوضع  بأن  نرى  األمد السودانية،  خالل  األقل  ع��  السينار�وهات  من  إثن�ن  وفق   
ً
مستقبال سيتجھ  السودان 

 . واملتوسط القر�ب

 
 .  2017السياسات، ب��وت، طبعة أو��، أبر�ل  عزمي �شارة، ا�جيش والسياسة إش�اليات نظر�ة ونماذج عر�ية، املركز العر�ي لألبحاث ودراسة -22
العدد    -23 بمجلة "سياسات عر�ية"،  تقر�ر منشور  الديمقراطي،  التغي��  وأفاق  وا�جزائر  السودان   �� ا�حركتان االحتجاجيتان  ماي   39إ��اب محارمة، 

 ، املركز العر�ي لألبحاث ودراسات السياسات، قطر.  2019
   https://bit.ly/3e8ySLC .  2021دجن��  18قتصاد �� الواجهة، منشورات منتدى السياسات العر�ية، تار�خ االطالع خالد التيجا�ي، السودان: اال-24

25 - Human Development Reports (undp.org),   

https://bit.ly/3e8ySLC
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SDN
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التوافق والشراكة ع�� حفظ م�ان��ما وقدر��ما   السينار�و األول: بت�لفة غياب  املتنازعة  ستؤدي قناعة األطراف 

جيش وحلفائھ، إ�� تخفيض سقف مطال��ما  ع�� التحرك، سواء لناحية امل�ون املد�ي وتياراتھ ا�ختلفة أو داخل ا�

والقوى  الشارع  غالبية  �س��  كما  السياسية  العملية  من  ا�جيش  إخراج  يجعل  مما  املتبادلة،  التنازالت  وتقديم 

الديمقراطية غ�� ممكنة. مقابل استبعاد الهيمنة املطلقة ل�جيش ع�� ا�حكم وقدرتھ ع�� التصرف بدون مخاطر  

ارج.  من�� هذا السينار�و ظهرت معاملھ منذ اليوم األول لالنقالب بخروج تظاهرات رافضة أو �وابح �� الداخل وا�خ 

�خطوات ا�جيش خلفت �حايا، إضافة إ�� الردود القو�ة والسريعة ال�ي ع��ت ع��ا األطراف ا�خارجية ومؤسسات 

ة عدم العودة إ�� مخرجات  ا�جتمع الدو��، وال�ي أدانت هذه ا�خطوة وهددت السودان بالعزلة من جديد، �� حال

 26الشراكة ب�ن املدني�ن والعسكر��ن ومواصلة مسار االنتقال الديمقراطي. 

الثا�ي:   سيتجاوز السينار�و  األمر  هذا  واملتنافسة،  املتصارعة  األطراف  ب�ن  الثقة  ا�عدام  وفجوة  الش�وك  تزايد 

ا�خالف العسكري/ املد�ي، ليلقي بظاللھ من داخل م�ونات �عضهما �ش�ل أك�� حدة، ال سيما �عد استقالة عبد  

تھ السياسية نتيجة التطورات  �أبرز تج�� للوضع ا�حرج الذي وضع فيھ رئيس الوزراء وانحسار خيار هللا حمدوك،  

عديد أفقده  مما  االنقالب،  أفرزها  ال�ي  �حاضنتھ   السياسية  القو�ة  واملساندة  الشع�ي  رصيده  من  النقاط 

. هذا السينار�و من شأنھ إعادة خلط أوراق املشهد السيا�ىي 2021نون��    21السياسية كما هو ا�حال قبل اتفاق  

االحتجاج بتصاعد  ��دد  مما  البالد،  أو ��  األمنية  واألجهزة  ا�جيش  داخل  من  األطراف  لبعض  فرصة  ويعطي  ات 

     ا�حر�ات والتنظيمات املس�حة املرتبطة بالنظام السابق، ��دف جر البالد نحو الفو�ىى والعنف.
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والمدنیین: قراءة في تطورات التجربة  إشكالیة الحكم بین العسكریین 
 السودانیة 

 

 
2022 مارس 16   10 الصفحة     

 خاتمة 

إطار  و��  سل�ي  �ش�ل  للسلطة  وتجديد  سيا�ىي  تحول   �� السودان  تجر�ة  لتع��  تفس��  تقديم  الورقة  حولت 

التوافق ب�ن امل�ون العسكري واملد�ي. لتصل إ�� خالصات تز�ي من تلك الطروحات املشككة �� نجاح مسار البناء 

ية العسكر�ة واألمنية ع�� مفاصل ا�حياة املد�ي للدولة ولتنظيم شؤون ا�حكم، �� ظل حالة التموقع الشب�ي للبن

االقتصادية وتوزيع املنافع االجتماعية داخل البالد،  ال سيما أمام ما وفرتھ البيئة ا�خارجية من اسناد أو إحجام ��  

با�خليج   دول  قبل  من  ا�جيش  تلقاه  الذي  الدعم   �� ذلك  تج��  سواء   الديمقراطي،  االنتقال  ع��  املساعدة 

واال  واملالية �السعودية  االقتصادية  العقو�ات  رفع  تأث��  كفاية  عدم  خالل  من  أو  مصر،  دولة  ا��  إضافة  مارات 

السياسات  وفشل  ا�حرمان  من  عقود  �عد  للمواطن�ن،  املعيشية  املطالب  تلبية   �� السودان،  ع��  املفروضة 

 العمومية �حكم عمر البش��. 

 

 


