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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــو أســــــــبــــــــوعــــــــن عــــلــــى  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـــــــــــــّر نـ
الـــذي أطــــاح، بموجبه،  االنـــقـــاب 
العسكريون في مجلس السيادة 
الــتــي تشّكلت  املــدنــيــة  الحكومة  الــســودانــي 
السلطة وإدارة  اقتسام  اتفاقية  بعد توقيع 
املرحلة االنتقالية، في آب/ أغسطس 2019. 
تـــراوح مكانها،  السياسية  األزمـــة  تــزال  وال 
فــي ظــل إصــــرار الــعــســكــريــن عــلــى التمّسك 
بالسلطات الفعلية، واستمرار تقييد حركة 
الله حمدوك،  املــعــزول، عبد  الــــوزراء  رئيس 
بينما تستمر التحركات الشعبية الرافضة 
لـــانـــقـــاب وتـــتـــزايـــد الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة 
ــة وإعـــــــادة  ــراكــ ــشــ ــة الــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــى اتـ ــ لــــلــــعــــودة إلــ

تنصيب الحكومة املدنية. 

انفراد العسكر بالحكم
بدأت الفترة االنتقالية في جوٍّ ساده انعدام 
الــثــقــة بـــن املـــكـــوَنـــن، املـــدنـــي والــعــســكــري، 
الــلــَذيــن شــّكــا الــتــحــالــف الــــذي قــامــت عليه 
السلطة  مقاليد  توّلت  التي  الثورة  حكومة 
بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن 
الــبــشــيــر. وقـــد عــكــســت املــــبــــادرات الــداخــلــيــة 
والخارجية التي اضطلعت بالوساطة، في 
املــــدة الــتــي تــلــت إطــاحــة الــبــشــيــر، بــوضــوح 
الجانبن. ومــا أسهم  الثقة بــن  حــالــة عــدم 
 املكون العسكري، 

ّ
في تنامي هذه الحالة أن

بــشــّقــيــه الـــقـــوات املــســلــحــة والـــدعـــم الــســريــع، 
بــدا أكثر تماسًكا وأشـــّد رغــبــًة فــي التمّسك 
استمر  بينما  متوّقًعا،  كــان  مما  بالسلطة 
املكّون املدني معّواًل على الشارع الذي ظل 
الوثيقة  توقيع  الطرقات، حتى  في  مرابًطا 

الدستورية. 
إلــى تكريس قوة  وقــد أّدت عــوامــل مختلفة 
املكّون العسكري في التحالف الحاكم؛ منها 
انقسمت  املــدنــي  للمكّون  املــؤّلــفــة  الــقــوى   

ّ
أن

بانسحاب عدد من األحزاب، وانقسم تجّمع 
الــذي أّدى دوًرا رئيًسا في الثورة،  املهنين 
العسكري  املــكــّون  د  وتــمــدَّ مختلفة،  أجنحًة 
من خال اضطاعه بمهماٍت من اختصاص 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، مـــثـــل مــــبــــادرة الــتــطــبــيــع 
ــات إقــلــيــمــيــة  ــل، وإقــــامــــة عــــاقــ ــيــ ــرائــ ــع إســ مــ
لــلــديــمــقــراطــيــة،  قــــوى ودول مــنــاهــضــة  مـــع 
وقــيــادة الــتــفــاوض مــع الــحــركــات املسّلحة، 
املتصلة  الخارجية  بالعاقات  واالستئثار 
مّرت  التي  واملأسسة  العسكرية،  بالشؤون 

بها قوات الدعم السريع.
 العسكريون األزمة التي 

ّ
بناء عليه، استغل

أعقبت تــمــّرَد لـــواء فــي ســاح املــدرعــات في 
انــقــاًبــا  ــــذوا  ــّف أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2021، ونــ
السلطة. وفي  املدنين في  هم  أطــاح شركاَء
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن تــشــريــن األول/ 
الــقــوات  مــن  وحـــدات  اعتقلت   ،2021 أكتوبر 
املسلحة نحو 300 شخًصا من املدنين الذين 
شغلوا مناصب حكومية وسياسية رفيعة، 
البرهان في  الفتاح  الفريق أول عبد  وأعلن 
 مجلَسي الوزراء 

ّ
بياٍن، حالة الطوارئ، وحل

مــن  وزراء  مــجــلــس  وتــشــكــيــل  والــــســــيــــادة، 
كفاءات، وتعطيل العمل بمواد من الوثيقة 
املــــواد 11 و12 و15 و16،  الــدســتــوريــة، هــي 
السيادة  مجلَسي  تشكيل  إلــى  تشير  الــتــي 
املــادة  وتشير  واختصاصاتهما،  والــــوزراء 
3/24 إلى املحاصصة السياسية في تكوين 
املجلس التشريعي حيث أعطت قوى إعان 
الحرية والتغيير %67 من عضوية املجلس، 
 الوثيقة الدستورية 

ّ
وتشير املادة 71 إلى أن

استمدت أحكامها من االتفاق بن املجلس 
والتغيير،  الحرية  إعــان  وقــوى  العسكري 
 املجلس العسكري. 

ّ
وتشير املادة 72 إلى حل

وأعلن البرهان كذلك عن تجميد عمل لجنة 
إزالة التمكن ومراجعة عملها، وهي اللجنة 
ــظـــام الــحــكــم  الـــخـــاصـــة بــتــفــكــيــك شـــبـــكـــات نـ
الــســابــق، وتــشــكــيــل املــؤّســســات املنصوص 
ــي:  ــتــــوريــــة، وهــ ــي الـــوثـــيـــقـــة الــــدســ عــلــيــهــا فــ
الدستورية،  واملحكمة  التشريعي،  املجلس 
النيابة  ومجلس  األعلى،  القضاء  ومجلس 
األعـــلـــى ومــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات الــعــامــة، 
وتــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فـــي تــمــوز/ 
 االعــتــقــاالت جرت 

ّ
أن يوليو 2023. ولــوحــظ 

وفق نمط محّدد؛ بحيث إنها لم تشمل أّي 
الــقــومــي، باستثناء،  عضو فــي حــزب األمـــة 
عــروة الــصــادق، عضو لجنة إزالــة التمكن، 
 هدف قيادة املؤسسة العسكرية 

ّ
ما يعني أن

ــان تــوجــيــه ضــربــة لـــأحـــزاب األصـــغـــر في  كـ
حزب  تحييد  ومــحــاولــة  الــحــاكــم،  التحالف 

األمة القومي تجاه التحّرك االنقابي.

مواقف القوى السياسية
عــّبــر املجلس املــركــزي لــقــوى إعـــان الحرية 
ــع لــانــقــاب  ــاطـ ــقـ ــن رفـــضـــه الـ والـــتـــغـــيـــيـــر عــ
إجــــراءات.  مــن  ومــا تمّخض عنه  العسكري 
وفــي بــيــاٍن صــدر بعد اجتماع ُعقد فــي دار 
حزب األمة القومي، أعلن املجلس رفضه ما 
املؤسسات  بعودة  البرهان، وطالب  به  قــام 
التي جرى حّلها، وإطــاق سراح املعتقلن، 

ومحاكمة االنقابين. وعّبر تجّمع املهنين 
)جناح األصم( عن رفضه االنقاب وعن أمله 
في عودة التجّمع موّحًدا، وأعلن العصيان 
املدني. أما قوى الحرية والتغيير، مجموعة 
قام  ما  أعلنت دعمها  فقد  الوطني،  امليثاق 
الذي  الشيوعي  الحزب  وأعلن  البرهان.  به 
رفضه  والتغيير  الحرية  قــوى  من  انسحب 
االنـــقـــاب، ودعـــا إلـــى مــقــاومــتــه. وقـــد صــّرح 
 عــودة 

ّ
الــقــيــادي فــي الــحــزب، كــمــال كــــرار، أن

العسكري  املــكــوَنــن،  بــن  السابقة  الــشــراكــة 
فتلك  الراهنة؛  لأزمة  ليست حــًا  واملــدنــي، 

الشراكة باتت غير ذات جدوى.
وجـــاء حـــراك الــشــارع املتمثل بــخــروج آالف 
السودانين، في 30 تشرين األول/ أكتوبر، 
ــــض قـــطـــاعـــاٍت واســــعــــة مــن  تـــعـــبـــيـــًرا عــــن رفـ
الــســودانــيــن انـــقـــاب الـــبـــرهـــان. وقــــد شمل 
هــذا الــحــراك إغـــاق طــرق ومــرافــق مختلفة. 
أداة  ُيعّد  الشارع   حــراك 

ّ
أن الرغم من  وعلى 

ضــغــط مــهــمــة لــلــعــودة إلـــى مــســار االنــتــقــال 
 نجاحه في تحقيق نتائج 

ّ
الديمقراطي، فإن

وعــمــقــه، خصوًصا  ديــمــومــتــه  عــلــى  يعتمد 
في ظل أوضاع اقتصادية مترّدية تعانيها 
شــرائــح كــبــيــرة مــن الــســودانــيــن، مــا يجعل 
من العسير عليهم ترك سبل كسب عيشهم 
والــتــجــاوب مــع الــعــصــيــان املــدنــي املــفــتــوح، 
ــّرة فــــي االحـــتـــجـــاجـــات  ــتـــمـ ــة املـــسـ ــاركــ واملــــشــ
االنقاب.  الرافضة  القوى  إليها  دعــت  التي 
الخارجية،  الضغوط  أهمية  تــبــرز  هنا  مــن 
الحراك  دعــم  في  حاسًما  عامًا  باعتبارها 
ــفـــاق  ــــى اتـ ــودة إلــ ــ ــعـ ــ ــــى الـ ـــع إلــ ــدفــ ــ املــــدنــــي والـ

الشراكة. 

مواقف القوى الخارجية
ــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة بـــســـرعـــة مــع  تـــجـــاوبـــت الــ
األزمة السودانية، وعّبرت عن مواقف جاءت 
في جّلها رافــضــًة االنــقــاب وداعــمــة العودة 
إلى مسار االنتقال الديمقراطي. وكانت أبرز 
املــواقــف فــي هــذا االتــجــاه مــواقــف الترويكا 
ــلـــكـــة املـــتـــحـــدة،  ــتــــحــــدة، واملـــمـ )الــــــواليــــــات املــ
والنرويج(، التي تمّثل الدول الغربية األشد 
اهــتــمــاًمــا بــالــســودان واألكــثــر انــخــراًطــا في 
ذلك  وانعكس  السوداني،  السياسي  الشأن 
في رعايتها مفاوضات السام التي أفضت 
عــام 2005.  الشامل في  السام  اتفاقية  إلــى 

االنتقال  تواجه  التي  التهديدات  »ملنع  مًعا 
انتقالية،  مؤسسات  وإنــشــاء  الديمقراطي، 
ومــعــالــجــة الــتــوتــرات فــي الــشــرق واملــنــاطــق 

األخرى«.
أما مجلس األمن التابع لأمم املتحدة فقد 
نجح، أخيًرا، في إصدار بياٍن أعّدت مسودته 
بــريــطــانــيــا، وتــدّخــلــت روســـيـــا لــتــخــّفــف من 
حــّدة عباراته، بعد أن فشل ثــاث مــرات في 
اعتماد بيان موّحد، بسبب تباين اآلراء بن 
إدانــة  أعضائه ومعارضة روســيــا والــصــن 
االنـــقـــاب. وقـــد دعـــا هـــذا الــبــيــان الــتــوافــقــي 
إعــادة  إلــى  السودانية  العسكرية  السلطات 
الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة بــقــيــادٍة مــدنــيــٍة على 
أســــاس الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة وغــيــرهــا من 
االنتقالية،  للمرحلة  التأسيسية  الــوثــائــق 
ــــروط  ــــن غـــيـــر شـ ــــي حـــــــــواٍر مـ واالنـــــــخـــــــراط فـ
مسبقة. أما مجلس السلم واألمن األفريقي 
فقد قّرر تعليق مشاركة السودان في جميع 
النشاطات إلى حن عودة الحكومة املدنية، 
وأرســل مبعوًثا إلــى الــســودان للتوّسط في 

 األزمة.
ّ

حل
وبريطانيا  املتحدة  الــواليــات  تمّكنت  وقــد 
من إقناع اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمـــــــــارات، الــلــتــن ُيــنــظــر إلــيــهــمــا مـــن أبـــرز 
داعمي املكّون العسكري ورافضي مسارات 
االنتقال الديمقراطي، باملشاركة في إصدار 
ــنـــا نـــؤيـــد قلق  ــاء فـــيـــه: »إنـ بـــيـــان ربـــاعـــي، جــ
املــجــتــمــع الـــدولـــي الــبــالــغ إزاء الـــوضـــع في 
الـــســـودان. ونــدعــو إلـــى االســتــعــادة الكاملة 
االنتقالية  واملؤسسات  للحكومة  والفورية 
إلى  األطــراف  بقيادة مدنية. وندعو جميع 
الــتــعــاون والـــوحـــدة مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
هذا الهدف. ونشجع على اإلفراج عن جميع 
ــداث األخـــيـــرة  املــعــتــقــلــن عــلــى خــلــفــيــة األحـــــ

ورفع حالة الطوارئ«.
ــمــــي، بــــــــرزت مــصــر  ــيــ ــلــ ــتــــوى اإلقــ ــســ عـــلـــى املــ
ــرز لــلــخــطــوات التي  بــاعــتــبــارهــا الـــداعـــم األبــ
ارتبطت  العسكري، وقد  املكّون  أقدم عليها 
بـــعـــاقـــاٍت قـــويـــٍة بـــه مــنــذ إطـــاحـــة الــبــشــيــر، 
ــاٍب ســـيـــاســـيـــٍة وأمــــنــــيــــة. وقـــــد عــمــلــت  ــ ــبـ ــ ألسـ
مــصــر عــلــى مـــســـانـــدة مـــوقـــف الـــبـــرهـــان في 
ــــاد األفــــريــــقــــي عـــبـــر تـــكـــويـــن تــحــالــٍف  ــــحـ االتـ
يضم دواًل أفــريــقــيــة، لــدعــمــه. أمــا إســرائــيــل، 
ا من مشروع  وبعد أن أصبح السودان جزًء
اتــفــاقــات أبـــراهـــام، فــقــد أرســلــت وفــــًدا أمنًيا 
إلى الخرطوم بعد أيام من وقوع االنقاب، 
الــتــقــى قــائــد الــجــيــش الــفــريــق أول الــبــرهــان، 
الله حمدوك.  املعزول عبد  الـــوزراء  ورئيس 
لــم يكن  الــزيــارة  وقــال مصدر إسرائيلي إن 
هدفها التوسط، بل االّطاع والوقوف على 

تطورات األوضاع في السودان.

وساطات الداخل والخارج
ــــدة داخـــلـــيـــة  ــــديـ ــان عـ ــهــــود لــــجــ تـــتـــضـــافـــر جــ
الجانبن.  التوّسط بن  أجل  وخارجية من 
فــي تحّركها  يــشــارك  التي  املجموعة  وتــعــّد 
الــســيــاســي والــصــحــافــي، مــحــجــوب محمد 
صالح، أبرز مجموعات الوساطة الداخلية. 
أطــراف  التقت  التي  املجموعة  هــذه  وتعمل 
ــلـــى تــســهــيــل عـــــــودة املــــؤّســــســــات  األزمــــــــة عـ
الشراكة  واستمرار  بترتيٍب جديد،  املدنية، 
بن املدنين والعسكرين. أما على مستوى 
الوساطة الخارجية فتبرز تحّركات املبعوث 

ــــى الــــقــــرن األفــــريــــقــــي، جــيــفــري  ــركـــي إلـ ــيـ األمـ
فيلتمان، ومبادرة جنوب السودان، بقيادة 
ضيو مضوك الــذي قــام بــدور الوسيط في 
مــفــاوضــات الــســام فــي جــوبــا، إضــافــة إلــى 
الوساطة التي يقوم بها االتحاد األفريقي. 
اســتــعــادة دور  إلــى  ويسعى هـــؤالء جميًعا 
املـــؤســـســـات املــدنــيــة فـــي الــحــكــم عــلــى نحو 
جــديــد، ويــبــدو أن الــعــســكــريــن يــرمــون إلــى 

ذلك أيًضا. 
 الــفــريــق أول 

ّ
وتــفــيــد تـــقـــديـــرات عـــديـــدة بــــأن

البرهان ال يــهــدف، مــن خــال فــض الشراكة 
ــع املـــدنـــيـــن واالنـــــقـــــاب عـــلـــى الــحــاضــنــة  مــ
ــزي لــلــحــريــة  ــ ــركــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، املـــجـــلـــس املــ
ــي الــحــكــم  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــتـــغـــيـــيـــر، إلــــــى االسـ
عــلــى نــحــو مــبــاشــر، عــلــى عــــادة االنــقــابــات 
الــســودان، بل يرمي  السابقة في  العسكرية 
ــادة تــرتــيــب املــشــهــد الــســيــاســي، في  ــ إلـــى إعـ
ــة؛ وذلــــك  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــّقـــى مــــن الـــفـــتـــرة االنـ مــــا تـــبـ
للحرية  املركزي  املجلس  بإقصاء مجموعة 
والتغيير من السلطة، وقيام مجلس وزراء 
مـــدنـــي جـــديـــد ال يــشــمــل ســيــاســيــن، يــكــون 
بمنزلة واجــهــٍة تحكم ِمــن ورائــهــا املؤسسة 
املسؤولية،  تتحّمل  أن  دون  مــن  العسكرية 
ما يحّولها إلى حاكم فعلي من وراء ستار، 
تــتــدخــل عــنــد الــــضــــرورة؛ فــقــيــادة املــؤســســة 
العسكرية السودانية تدرك حجم التحديات 
االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي تــواجــهــهــا 
الباد، وهي غير قادرة على التعامل معها، 
وتحّمل مسؤولية مواجهتها أمام الشعب. 
 بــقــاءه 

ّ
فـــضـــًا عـــن ذلـــــك، يـــــدرك الــجــيــش أن

فـــي واجـــهـــة الــحــكــم ســيــضــعــه فـــي مــواجــهــة 
مــســتــمــرة مـــع الـــشـــارع، ويـــعـــّرض الـــســـودان 
اإلنجازات  تنفيذ  لعقوبات دولية، ويعرقل 
الـــتـــي تــحــقــقــت خـــارجـــًيـــا فـــي عــهــد حــكــومــة 
ــات،  ــوبـ ــقـ ــعـ ــلـــى صـــعـــيـــد رفــــــع الـ حـــــمـــــدوك، عـ
واإلعـــــفـــــاء مــــن الـــــديـــــون، والــــحــــصــــول عــلــى 
مساعداٍت وقروٍض من جهات مالية دولية.

التوجه  هــذا  فــي  املسلحة  الــقــوات  وتستند 
إلــى حقيقة أّنــهــا تبقى الــاعــب األقـــوى في 
الـــبـــاد، بــفــضــل تــجــانــســهــا نــســبــًيــا مــقــارنــًة 
باملكّون املدني، يساعدها في ذلك الطبيعة 
ــا  الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــؤســســة وإدراكــــهــــا دورهــ
املبالغة  ينبغي  ال  لكن  والسياسي.  املهني 
ــقــــوات  ــه الــ ــ ــــواجـ ــأن هــــــذا املــــعــــطــــى؛ إذ تـ ــشــ بــ
املــســلــحــة هــــي األخـــــــرى تـــحـــّديـــات داخــلــيــة 
تتمثل بسخط شريحة من الضباط بسبب 
أوضاعهم املعيشية، وما يرونه تقليًا من 
شأن املؤسسة يقوم به بعض السياسين. 
وقـــــد انـــعـــكـــس هـــــذا الـــســـخـــط فــــي الـــتـــحـــّرك 
االحتجاجي الذي قام به لواء املدرعات في 
مــنــطــقــة الــشــجــرة جــنــوب الـــخـــرطـــوم، أو ما 
سّمي محاولة االنقاب الفاشلة، الذي قاده 
أيلول/  الباقي بكراوي في 21  العميد عبد 
سبتمبر 2021. وقد تواصل التعبير عن هذا 
البرهان  أول  الفريق  لقاءات  في  االحتجاج 
ــة، فــي  ــلـــحـ ــبــــاط الـــــقـــــوات املـــسـ ــار ضــ ــبــ مــــع كــ
العليا، ويشير  العسكرية  أكاديمية نميري 
 ضباطا عّبروا 

ّ
ما رشح من هذا اللقاء إلى أن

عــن عـــدم رضــاهــم عــن أوضــاعــهــم وعـــن دور 
املؤسسة العسكرية. 

خاتمة
ــاه الـــذي  ــجـ مـــن الــصــعــب الــحــســم بــشــأن االتـ
الــفــتــرة  الــســودانــيــة خـــال  ستسلكه األزمــــة 
الــقــريــبــة املــقــبــلــة، بــســبــب وجــــود مــتــغــيــرات 
عــديــدة، داخــلــيــة وخــارجــيــة. لــكــن يمكن في 
ــاريـــوهـــات تــطــور  ــنـ ــيـ املـــجـــمـــل الــــقــــول إن سـ
ــة فـــي املــرحــلــة الــراهــنــة لـــن تــخــرج عن  ــ األزمـ
عــلــيــه  تــــعــــّول  ــذي  ــ الــ األول،  ســـيـــنـــاريـــوهـــن: 
رئيس  بقبول  يتمثل  العسكرية،  املؤسسة 
الـــوزراء املــعــزول، عبدالله حــمــدوك، تشكيل 
اٍت غــيــر حــزبــيــة.  حــكــومــة جـــديـــدة مـــن كـــفـــاء
وســـيـــخـــّفـــف هــــــذا، إذا حــــــدث، االســتــقــطــاب 
الــقــائــم حــالــًيــا، لكنه قــد يـــؤدي إلـــى انقسام 
داخل املجلس املركزي لقوى إعان الحرية 
ــراء إطــاق  ــ والــتــغــيــيــر، ويــصــاحــب هـــذا اإلجـ
ســــــراح املــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن، لــتــخــفــيــف 
ــنــــاف مــــســــار االنـــتـــقـــال  ــئــ ــتــ االحــــتــــقــــان واســ
املــتــفــق عــلــيــه. ويــتــمــثــل الــســيــنــاريــو الــثــانــي 
برفض حمدوك تشكيل الحكومة الجديدة، 
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســة  بـــمـــعـــزٍل عــــن الــ
ــبـــاد. ومــــن املــتــوقــع فـــي هــــذه الــحــالــة  فـــي الـ
ــديــــدة غـــيـــر مــرتــبــطــة  تــكــلــيــف شــخــصــيــة جــ
رئيس  ويتولى  سياسي.  بتوّجه  تنظيمًيا 
ــــوزراء الــجــديــد تشكيل حــكــومــة كــفــاءات.  الــ
ــنـــاريـــو، فــــي حـــال  ــيـ وســـيـــضـــاعـــف هـــــذا الـــسـ
تـــنـــفـــيـــذه، االســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي وحـــالـــة 
االحتقان، بينما يحاول العسكريون فرض 
التي فرضتها  معادلة شــارٍع مقابل شــارع 
االنـــقـــابـــات عــلــى املـــســـار الــديــمــقــراطــي في 
مستقبل  ــعـــّرض  يـ ــا  مـ أخــــــرى،  عــربــيــة  دوٍل 
وأمــنــيــة جسيمة.  ملــخــاطــَر سياسية  الــبــاد 
االحتمالن  هذين  أحــد  رجحان  وسيعتمد 
الداخلية  الــعــوامــل  بــن  التفاعل  نــتــاج  على 
ــــدرة الـــوســـطـــاء على  والـــخـــارجـــيـــة، وعـــلـــى قـ
الــبــاد نحو  ــزالق  انــ تمنع  تــســويــٍة  تحقيق 

أزمٍة سياسيٍة عميقٍة وطويلة.

بعد انفراد المكّون العسكري بالسلطة

مآالت االنتقال السياسي 
في السودان

عبّر المجلس المركزي 
لقوى إعالن الحرية 
والتغيير عن رفضه 

القاطع االنقالب 
العسكري

برزت مصر باعتبارها 
الداعم األبرز للخطوات 

التي أقدم عليها 
المكّون العسكري

تواجه القوات 
المسلحة تحّديات 

داخلية تتمثل بسخط 
شريحة من الضباط 

بسبب أوضاعهم 
المعيشية

جرى االنقالب العســكري في الســودان قبل نحو أســبوعين، لكن يبدو من الصعب الحســم بشــأن االتجاه الذي ستسلكه األزمة 
الســودانية خــالل الفترة القريبة المقبلة، بســبب وجود متغيرات عديدة، داخلية وخارجية. يستكشــف تقديــر الموقف التآلي 

الممكنات والمآالت

متظاهر في الخرطوم يرفع عالمة النصر احتجاجًا على االنقالب في 2021/10/25 )فرانس برس(

أعــّدت  بياٍن  إصــدار  في  المتحدة  لألمم  التابع  ــن  األم مجلس  نجح 
أن  بعد  لتخّفف من حّدة عباراته،  بريطانيا، وتدّخلت روسيا  مسودته 
فشل ثالث مرات في اعتماد بيان موّحد، بسبب تباين اآلراء بين أعضائه 
ومعارضة روسيا والصين إدانة االنقالب. وقد دعا هذا البيان السلطات 
العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة االنتقالية بقيادٍة مدنيٍة على 
أساس الوثيقة الدستورية، واالنخراط في حوارٍ من غير شروط مسبقة. 
أما مجلس السلم واألمن األفريقي فقد قرّر تعليق مشاركة السودان 

في جميع النشاطات إلى حين عودة الحكومة المدنية.

رفض دولي
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وقد أصدرت هذه الدول بياًنا عّبرت فيه عن 
»دعمها القوّي عملية االنتقال الديمقراطي 
أو  لعرقلة  محاولة  أّي  ورفضها  للسودان، 
تعطيل جــهــود الــشــعــب الــســودانــي إلنــشــاء 
مــســتــقــبــل ديــمــقــراطــي وســلــمــي ومـــزدهـــر«. 
ــكـــوَنـــن، املـــدنـــي والــعــســكــري،  كــمــا حـــّثـــت املـ
العمل  على  السياسين،  الفاعلن  وجميع 
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