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المكونين
بعد محاولة لواء في ســاح المدرعات الســودانية القيام بانقالب عســكري كما وصفته السلطات ،خرج الخالف بين
ّ
المدني والعسكري في السودان إلى العلن وسط مخاوف من سعي العسكر إلى اإلمساك بزمام الحكم بعد إسقاط الحكومة
السودانية .هنا تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في المسألة

مستقبل العالقة بين المدنيين والعسكريين

تحديات المرحلة االنتقالية
ّ
في السودان

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

ـؤكــد موقفه الــداعــي إلى
الشعب وال ـث ــورة ،ويـ ّ
إسقاط الحكومة.

ت ـ ـفـ ــاق ـ ـمـ ــت ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف ب ــن
امل ـ ـكـ ــونـ ــن ،امل ـ ــدن ـ ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
فــي مـجـلــس ال ـس ـيــادة ال ــذي يحكم
الـســودان منذ إطاحة نظام الرئيس السابق،
عمر حسن البشير ،في نيسان /أبريل .2019
وق ـ ــد س ــاه ــم ت ـ ـمـ ـ ّـرد ق ـ ــام بـ ــه ل ـ ــواء فـ ــي س ــاح
امل ـ ّ
ـدرع ــات ،وصـفـتــه الـسـلـطــات بــأنــه مـحــاولــة
انـقــابـيــة ي ــوم  21أي ـل ــول /سبتمبر املــاضــي،
فــي إخ ــراج ال ـخــاف بــن الـطــرفــن إل ــى العلن،
وسط مخاوف من محاولة العسكريني إطاحة
ح ـكــومــة رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،ع ـبــد ال ـلــه ح ـمــدوك،
واالستئثار بالحكم ،مع اقتراب موعد تسليم
رئــاســة املجلس الـسـيــادي للمدنيني بموجب
اتـفــاق  2019الــذي حـ ّـدد شــروط إدارة املرحلة
انتخابات عامة،
االنتقالية ريثما يتم إجــراء
ٍ
وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

مواقف األطراف الخارجية
زار املبعوث األميركي للقرن األفريقي ،جيفري
فيلتمان ،الخرطوم بعد أيــام من اإلعــان عن
املحاولة االنقالبية؛ للتعبير عن دعم اإلدارة
األميركية للحكومة املدنية في السودان .وقد
اجـتـمــع فـيـلـتـمــان بــرئـيــس الـ ـ ــوزراء ،عـبــد الله
حمدوك ،وأعرب له عن إدانة اإلدارة األميركية
املحاولة االنقالبية ،ودعا شركاء
والكونغرس
َ
ال ـف ـت ــرة االن ـت ـقــال ـيــة إلـ ــى ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـجــاح
االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي .وك ــان املـتـحـ ّـدث باسم
الخارجية األميركية ،نيد برايس ،قد ّملح إلى
استخدام العقوبات في حــال انتكاس عملية
االنتقال في الـســودان؛ إذ قــال« :االنـحــراف عن
هذا املسار والفشل في تلبية املعايير الرئيسة
ّ
سيعرض عالقة السودان مع الواليات املتحدة
ل ـل ـخ ـطــر ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك امل ـس ــاع ــدة األم ـيــرك ـيــة
الـكـبـيــرة ال ـتــي يتلقاها الـ ـس ــودان ،ف ـضـ ًـا عن
آفاق التعاون األمني لتحديث القوات املسلحة
الـســودانـيــة والــدعــم األمـيــركــي فــي املؤسسات
املــالـيــة الــدولـيــة وتخفيف ال ــدي ــون» .وأه ــم ما
أشار إليه فيلتمان في زيارته هو الحاجة إلى
تطوير رؤية جديدة لألمن القومي السوداني
مرتكزة على إصالح قطاع األمن تحت سلطة
ً
مدنية .وكان وفد أميركي آخر في زيارة للبالد،
ف ــي ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا ،ب ــرئ ــاس ــة م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية األميركي باإلنابة ،براين هانت ،قد
َ
عضوي مجلس السيادة ،محمد الفكي
قابل
وأكـ ــد
س ـل ـي ـمــان وم ـح ـمــد ح ـســن ال ـت ـعــاي ـشــيّ ،
امل ـســؤول األمـيــركــي اسـتـمــرار الـشــراكــة ودعــم
ّ
التحول الديمقراطي.
الواليات املتحدة عملية

اتفاق  2019والعالقة
المعقدة
ب ـعــد مـ ــرور أرب ـع ــة أش ـهــر ع ـلــى س ـقــوط نـظــام
الرئيس البشير ،توصلت قوى إعالن الحرية
والـتـغـيـيــر ،ال ـتــي ق ــادت ال ـح ــراك ال ـث ــوري ،إلــى
ـاق مـ ــع امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي
اتـ ـ ـف ـ ـ ٍ
ـول ــى م ـســؤول ـيــة ال ـح ـكــم ب ـعــد إطــاحــة
ـ
ت
ال ـ ــذي ّ
ال ـب ـش ـي ــر ،حـ ــول «وث ـي ـق ــة دسـ ـت ــوري ــة» إلدارة
ـاء ع ـل ـي ــه ،ت ـشـ ّـكــل
امل ــرحـ ـل ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة .وب ـ ـنـ ـ ً
«مجلس الـسـيــادة» ،فــي آب /أغسطس 2019
وأسـنــدت إليه مسؤولية إدارة البالد ملــدة 39
شـهـ ًـرا بــالـتـشــارك بــن املــدنـيــن والعسكريني؛
بــواقــع خمسة أعـضـ ٍـاء لكل فــريــق ،إضــافـ ًـة إلى
شـخـصـيـ ٍـة وط ـن ـيـ ٍـة ،يـتــم ال ـتــوافــق عـلـيـهــا .كما
جرى االتفاق على أن ترأس شخصية عسكرية
ً
شهرا،
املجلس في الفترة األولــى ،ومدتها 21
في حني يتولى املدنيون رئاسة ال  18شهراً
ّ
بناء على نص الوثيقة الدستورية
املتبقية؛ ً
للفترة االنـتـقــالـيــة (امل ـعـ ّـدلــة) ،امل ـصـ ّـدق عليها
مجلسي السيادة والــوزراء في  12تشرين
من
َ
األول /أكتوبر  .2020وبعد توقيع الحكومة
ـاقــا لـلـســام ينهي الـصــراعــات
الـســودانـيــة اتـفـ ً
املـسـ ّـلـحــة فــي إقـلـيــم دارفـ ــور وج ـنــوب كــردفــان
وجنوب النيل األزرقُ ،مددت الفترة االنتقالية
لـتـنـتـهــي ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر ،2024
ع ـلــى أن يـسـتـلــم امل ـك ــون امل ــدن ــي ال ـس ـل ـطــة في
نـيـســان /أبــريــل  .2022كــذلــك ،نـ ّـصــت الوثيقة
ال ــدس ـت ــوري ــة ع ـلــى تـشـكـيــل مـجـلــس لـ ـل ــوزراء،
(وسـ ِّـمــي
تقترح «الـحــريــة والتغيير» رئيسه ّ ُ
عبد الله حمدوك للمنصب) على أن يعي هو
حكومة ال تتجاوز عضويتها العشرين ً
وزيرا،
ً
يعتمدهم مجلس الـسـيــادة .وتشمل مهمات
مجلس الـ ــوزراء كــل الـصــاحـيــات التنفيذية،
مشتركة مــع مجلس
ـات
ٍ
إضــافـ ًـة إلــى صــاحـيـ ٍ
ونصت
التشريع.
صالحية
السيادة ،بما فيها
َّ
أيضا على تشكيل مجلس تشريعي
الوثيقة ً
تحظى قوى «إعالن الحرية والتغيير» بنسبة
 67%م ــن أع ـض ــائ ــه ،ف ــي ح ــن ت ـح ــوز ال ـقــوى
النسبة املتبقية .وعلى الرغم من أنه
األخــرى
َ
كــان ينبغي أن يقود االتـفــاق الــذي تـنــاول كل
لس،
تفاصيل املرحلة االنتقالية إلى انتقال َس ٍ
ف ــإن ال ـش ـكــوك طـبـعــت ال ـعــاقــة ب ــن امل ـكــونــن،
املدني والعسكري ،منذ البداية ،في ضوء َميل
خصوصا
التمسك بالسلطة،
العسكريني إلى
ّ
ً
أن ات ـفــاق آب /أغـسـطــس  2019ح ــول املرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة لـ ــم ي ـك ــن ل ـي ـح ـص ــل ،ل ـ ــوال ضـغــط
ال ـشــارع وبـعــد فــض اعـتـصــام الـقـيــادة العامة
فــي  3حــزيــران /يونيو  ،2019وقــد أسـفــر عن
س ـقــوط أك ـثــر م ــن مـئــة قـتـيــل م ــن املـتـظــاهــريــن
خمسمئة آخــريــن بــرصــاص
وج ــرح أكـثــر مــن
ٍ
ق ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن .واعـ ـتـ ـق ــد امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
االنـتـقــالــي حينها أن فــض االع ـت ـصــام ســوف
يـ ــؤدي إل ــى ت ـجــريــد ق ــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر
من أداة الضغط الرئيسة التي تملكها؛ ومن
ثــم يسهل إم ــاء شــروطــه عليها بـشــأن إدارة
املرحلة االنتقالية .لكن االتحاد األفريقي الذي
يوما لتسليم
أمهل املجلس العسكري ستني ً
ال ـح ـكــم ل ـل ـمــدن ـيــن ،ولـ ـ ـ ّـوح بـتـعـلـيــق عـضــويــة
ّ
رد على عملية فض
السودان ْإن لم يتم ذلــكَّ ،
ّ
االع ـت ـصــام بــإعــان الـتـعـلـيــق؛ مــا مـ َّـثــل ضــربـ ًـة
قوية للمجلس العسكري .وقــد تـبـ ّـدت الريبة
في العالقة بني الطرفني ،املدني والعسكري،
منذ األسابيع األولــى لتشكيل الحكومة ،في
تمثل األول في إرســال رئيس
حدثني مهمنيَّ .
ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـب ــد ال ـل ــه حـ ـم ــدوك ،ف ــي  27ك ــان ــون
الثاني /يناير  ،2020خطاب إلى األمني العام
لألمم املـتـحــدة ،مــن دون التنسيق مــع املكون
العسكري ،يطلب فيه إرسال بعثة أممية تحت
البند الـســادس من امليثاق ،ملساعدة السلطة
االنتقالية في السودان في دفع عملية السالم،
وإعـ ــادة بـنــاء قـ ــدرات ق ــوات ال ـشــرطــة ،وإع ــادة
توطني النازحني ،ونــزع الـســاح ،بعد توقيع
اتفاق السالم مع الجماعات املسلحة ،على أن
تشمل واليـتـهــا كــامــل أراض ــي ال ـس ــودان .وقــد
ـاف
فـ ّـســرت ه ــذه الـخـطــوة حينها بــأنـهــا الـتـفـ ٌ

احتجاج في الخرطوم يدعو إلى حكم مدني كامل في السودان في ( 2021 /9 /30األناضول)

استقواء
على مجلس السيادة الذي عد الطلب
ً
بــاألمــم امل ـت ـحــدة .وف ــي إث ــر ذل ــك ،عـقــد مجلس
ـارئــا لبحث رسالة
األمــن والــدفــاع
ً
اجتماعا طـ ً
تمخض عنه تكليف رئيس الــوزراء
حمدوكّ ،
بكتابة خطاب جديد إلــى األمــن العام لألمم
املتحدةُ ،أرســل في  27شباط /فبراير ،2020
املعدل على أن تشمل مهمة البعثة
ّ
وركز الطلب ّ
األممية تحقيق السالم ودعم االقتصاد وعودة
النازحني واإلعــداد لالنتخابات القادمة .وقد
أقـ ّـر مجلس األمــن الدولي ،في نيسان /أبريل
 2020الــرســالــة الـثــانـيــة املـقـ ّـدمــة مــن حـمــدوك،
مؤكدا ضــرورة حماية املكاسب الديمقراطية
ً
وتجنب العودة إلى الحرب .أما الحدث الثاني
الـ ــذي أظ ـهــر ال ـش ـكــوك امل ـت ـبــادلــة ف ـكــان إج ــازة
ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي/
ي ـنــايــر « 2021ق ــان ــون ال ـت ـح ـ ّـول الــديـمـقــراطــي
فــي الـســودان واملحاسبة والشفافية املالية».
وقد جاء القانون ،الذي وقف خلفه ناشطون
ســودانـيــون ،داعـ ًـمــا للمدنيني ُمـلـ ّـو ًحــا بفرض
ع ـقــوبــات إذا ل ــم ي ـسـ ّـلــم ال ـع ـس ـكــريــون رئــاســة
مـجـلــس ال ـس ـيــادة إل ــى املــدنـيــن بـعــد انـقـضــاء
وفقا للوثيقة الدستورية.
دورتهم ً
ـاد الــذي
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـاف
ـ
خ
ـ
ل
ا
ل
يشك
ـم
ـ
ل
عليه،
ـاء
ّ
ّ
بـنـ ً
ظهر بني الحكومة املدنية واملكون العسكري
فــي مجلس ال ـس ـيــادة عـقــب إح ـبــاط الـتـمـ ّـرد
محاولة انقالبية فاشلة مفاجأة
الــذي ُعـ َّـد
ً
ك ـب ـيــرة؛ إذ طــالــب عـضــو مـجـلــس ال ـس ـيــادة،
تغريدة له ،فور
الفكي سليمان ،في
ٍ
محمد ّ
اإلعالن عن «املحاولة االنقالبية» ،الجماهير
ورد العسكريون،
بالخروج لحماية الثورةّ .
على لسان الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
عادين
بالتساؤل عن «حماية الثورة» ِم َّمن؟ ّ
محاولة للنيل من قيادة القوات املسلحة
ذلك
ً
ودورها في حفظ األمن في البالد .وقد دفع
بيان
هذا التوتر مجلس الوزراء إلى إصدار ٍ
ـؤكـ ًـدا أهمية
َدان فيه املحاولة االنقالبية ،مـ ّ
تحصني الفترة االنتقالية من خالل تقييم
الـفـتــرة املــاضـيــة بـشـفــافـيــة ووضـ ــوح وبــذل
م ــزي ـ ٍـد م ــن ال ـج ـهــد ل ـتــوح ـيــد قـ ــوى الـ ـث ــورة،
وتمتني الشراكة بني العسكريني واملدنيني.
وف ــي  22أي ـل ــول /سـبـتـمـبــر  ،2021أي بعد
يـ ــوم م ــن إحـ ـب ــاط «املـ ـح ــاول ــة االن ـق ــاب ـي ــة»،
ـاب لــه في
انتقد الـبــرهــان املــدنـيــن ،فــي خـطـ ٍ
أثناء تخريج دفعة من الضباط ،قــائـ ًـا :إن
«القوى السياسية انشغلت بالصراع على
الـسـلـطــة وامل ـن ــاص ــب»؛ مــا أس ـهــم فــي وقــوع
املـحــاولــة االنـقــابـيــة .وأض ــاف أن املؤسسة

طبعت الشكوك
العالقة بين المكونين،
المدني والعسكري،
منذ البداية ،في ضوء
َميل العسكريين إلى
التمسك بالسلطة
ّ
الشراكة التي بدأت
قبل أكثر من عامين
المكونين المدني
بين
ّ
والعسكري تواجه
ً
مأزقا خطي ًرا مع
توجه العسكريين إلى
ّ
االستئثار بالحكم

تتحكم في
واحدة
جهة
العسكرية لن تترك
ّ
ً
ً
مصير البالد .وسار الفريق محمد حمدان
دق ـل ــو (ح ـم ـي ــدت ــي) ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
السيادة ،وقائد قــوات الدعم السريع ،على
نهج البرهان في مهاجمة املدنيني ،وتأكيد
رده على
م ـســؤول ـي ـت ـهــم ف ــي ال ـف ـش ــل .وفـ ــي ّ
تـصــريـحــات الـبــرهــان ودق ـلــو ،ص ـ ّـرح عضو
مـجـلــس ال ـس ـيــادة ،مـحـمــد الـفـ ّـكــي سليمان،
فــي مقابلة مــع التلفزيون الــرسـمــي فــي 24
أي ـل ــول /سبتمبر  ،2021ب ــأن مــا ي ــدور ْفي
ّ
سجاالت بني املكوني،
الساحة السياسة من
ٍ
الـعـسـكــري وال ـس ـيــاســي ،يــرمــي إل ــى تغيير
ال ـع ـس ـكــريــن امل ـع ــادل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،مـشـيـ ًـرا
إلــى أن مــا أطلقه رئـيــس املجلس السيادي
ون ــائ ـب ــه ،ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص ،أخ ـط ــر من
محاوالت االنقالب الفاشلة نفسها.

تسوية جديدة!
تهيّب العسكريين من تحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة أزمات البالد؛
بما فيها أزمة شرق السودان ،واألزمة االقتصادية ،فضال عن المقاومة
التي تبديها القوى المدنية ،والضغوط الخارجية ،األميركية خصوصا،
قد تدفع كلها في اتجاه تسوية يعاد من خاللها تشكيل الحكومة
المدنية على أساس توسيع قاعدة المشاركة ،وهذا مطلب تؤيده
قوى داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير ،مع بقاء رئيس الوزراء،
عبد اهلل حمدوك ،على األرجح؛ ألن تغييره سيجلب ضغوطا خارجية
وسيدفع نحو مزيد من االستقطاب وعدم االستقرار داخليا.

مواقف القوى السياسية
متباينة بــن قــوى إعــان
ج ــاءت ردود الفعل
ً
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر امل ـش ــارك ــة ف ــي الـحـكــومــة
ع ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـس ـي ــادة
ون ــائـ ـب ــه ،وك ـ ـ ــان أكـ ـث ــره ــا حـ ـ ـ ـ ّـد ًة ت ـصــري ـحــات
وزي ــر ش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وع ـضــو حــزب
املــؤت ـمــر الـ ـس ــودان ــي؛ خ ــال ــد ع ـمــر ي ــوس ــف ،إذ
ق ــال إن ال ـبــرهــان ودق ـل ــو تـنــاسـيــا أن الــوضــع
ّ
األمـ ـن ــي ه ــو م ـس ــؤول ـي ــة امل ـ ـكـ ـ ّـون ال ـع ـس ـك ــري،
ّ
وإن تـصــريـحــاتـهـمــا ُت ـع ــد ت ـه ــدي ـ ًـدا لـلـتـحــول
ّ
الديمقراطي ،ونحن جــاهــزون للمواجهة إذا
كان العسكريون ال يرغبون في الشراكة.
موقفا أقــل حـ ّـد ًة،
واتخذ حزب األمــة القومي
ً
ّ
حـيــث أصـ ــدرت األم ــان ــة الـعــامــة لـلـحــزب ،في
بيانا دانت
 4أكتوبر /تشرين األول ً ،2021
وأكـ ــدت
فـيــه امل ـحــاولــة االن ـقــاب ـيــة ال ـفــاش ـلــةّ ،
دع ــم الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة وال ـت ـعــاون وال ـحــوار
بــن شــركــاء العملية الـسـيــاسـيــة .كـمــا دعــت
األمــانــة الـعــامــة للحزب جميع األط ــراف إلى
«التحلي باملسؤولية الوطنية والعمل على
ّ
تجاوز الخالفات واالبتعاد عن التكتيكات
ّ
وشكل
املضرة التي تتنافى وروح الشراكة».
ّ
الحزب لجنة للتواصل مع األطراف املختلفة.
لكن ّ
الحقا؛ إذ
تطو ًرا طرأ على موقف الحزب
ً
ّّ
صرح نائب رئيس الحزب املكلف ،فضل الله
برمة ناصر ،إنه ال مانع لدى الحزب من َحل
ّ
ً
رئيسا
مطلبا
الحكومة ،وأن هذا األمر صار
ً
ّ
للعسكريني ،وال مــانــع مــن إع ــادة تشكيلها
وتــوسـيــع قــاعــدة امل ـشــاركــة ،ول ـكــن قـبــل ذلــك
ْ
يجب الجلوس للنقاش حول األسباب التي
حلها .أمــا املجلس املــركــزي لقوى
تدفع إلــى ّ
موقفا
ـذ
ـ
خ
ـ
ت
ا
ـد
ـ
ق
ـ
ف
ـر،
ـ
ي
ـ
ي
ـ
غ
ـ
ت
ـ
ل
وا
ـة
ـ
ي
إع ــان الـحــر
ً
راف ـ ًـض ــا ت ـصــري ـحــات امل ـك ــون ال ـع ـس ـكــري في
مجلس السيادة .وجاء في البيان الصحفي،
ال ـص ــادر عـقــب االج ـت ـمــاع ال ـثــالــث للمجلس
ح ـ ــول األزم ـ ـ ـ ــة ،أهـ ـمـ ـي ـ ُـة االلـ ـ ـت ـ ــزام بــالــوث ـي ـقــة
الدستورية ،واتفاقية جوبا للسالم ،وتسليم
رئاسة مجلس السيادة الدورية إلى املدنيني،
وتولي الحكومة املدنية مسؤولية اإلشراف
ّ
على الشرطة وجهاز املخابرات العامة ،ودعم
لجنة إزالــة التمكني ،وتسليم املطلوبني إلى
امل ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة ال ــدول ـي ــة .ل ـكــن الــوضــع
ت ـعـ ّـقــد بـسـبــب اج ـت ـم ــاع ُع ـق ــد ف ــي  2تـشــريــن
ٍ
األول /أك ـتــوبــر  ،2021وق ــد ض ـ ّـم مجموعة
من األحــزاب والقوى السياسية املنشقة عن
قوى إعالن الحرية والتغيير ،بما فيها قوى
وتنظيمات موقعة على اتفاق جوبا للسالم؛
مـثــل حــركــة تـحــريــر ال ـس ــودان بـقـيــادة حاكم
إق ـل ـيــم دارفـ ـ ــور م ـنــي أركـ ــو مـ ـن ــاوي ،وحــركــة
العدل واملساواة بقيادة وزير املالية جبريل
إبراهيم ،إلى جانب أحزاب أخرى مثل حزب
الـبـعــث ال ـســودانــي والـتـحــالــف الــديـمـقــراطــي
للعدالة االجتماعية .وقــد طالبت املجموعة
في خطاب م َّ
وجه إلى رئيس مجلس السيادة
ُ
الفريق البرهان ،في  4تشرين األول /أكتوبر
 ،2021بــوقــف التعامل مــع املجلس املــركــزي
ل ـق ــوى إع ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر إلـ ــى حني
أسست
توحيد كــل الـقــوى السياسية الـتــي ّ
قوى إعالن الحرية والتغيير وقادت التغيير.
وس ـلــك ال ـحــزب الـشـيــوعــي طــريــقــا ثــالــثــا ّ
عبر
ً
ً
عنه في بيان صــدر عن املكتب السياسي في
 9تشرين األول /أكتوبر  ،2021ورأى فيه أن
طبيعة ال ـص ــراع ال ــذي ي ــدور بــن املـكــونــن ال
عالقة له بمطالب جماهير الشعب السوداني،
ـؤكــد ع ــدم انـحـيــازه إل ــى أي
ل ــذا ،ف ــإن ال ـحــزب يـ ّ
ـرف ف ــي ه ــذا ال ـص ــراع الـبـعـيــد ع ــن مصالح
طـ ٍ

فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،أعـ ــربـ ــت م ـص ــر ودولـ ـ ـ ــة ج ـنــوب
الـســودان عن دعمها البرهان ،وظهر ذلــك في
املــؤتـمــر الصحفي ال ــذي عـقــده كــل مــن رئيس
ّ
مـصــر ورئ ـي ــس ج ـنــوب الـ ـس ــودان بـعــد زي ــارة
رئيس جنوب السودان ،سيلفا كير ،مصر في
 11تشرين األول /أكتوبر 2021؛ إذ أشار هذا
ـات،
األخـيــر إلــى أن ال ـســودان يــواجــه اضـطــرابـ ٍ
وأن عـلــى مـصــر وج ـنــوب ال ـس ــودان مـســاعــدة
ّ
ود ْع ـ ـ ـ ــم الـ ـب ــره ــان ،ح ـت ــى ال ي ـعــود
الـ ـ ـس ـ ــودان َ
السودان إلى الحرب.

مستقبل العالقة
بين المدنيين والعسكريين
خالل األسبوع األخير ،ارتفعت نبرة التصعيد
لدى العسكريني حيال األزمة؛ إذ ّأكد البرهان
فــي لـقــاءاتــه مــع ال ــوح ــدات العسكرية موقفه
ال ـق ــاط ــع بـ ـض ــرورة ح ــل ال ـح ـكــومــة وتــوس ـيــع
واتـ ـ ـخ ـ ــذ خـ ـط ــوات
قـ ــاعـ ــدة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـيـ ـه ــاّ .
ت ـص ـع ـيــديــة؛ إذ أص ـ ــدر عـ ــدة ق ـ ـ ــرارات ف ــي 12
تشرين األول /أكتوبر  ،2021كـ ّـرســت سلطة
امل ـك ــون ال ـع ـس ـكــري ،وكـشـفــت ع ــن أن ــه الـحــاكــم
الفعلي للبالد .وشملت اإلجراءات حظر سفر
مـســؤولــي لجنة إزال ــة الـتـمـكــن ،وم ــن بينهم
نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة
محمد الفكي سليمان .وأشارت تقارير أخرى
إل ــى م ـنــع خ ــال ــد ع ـمــر ي ــوس ــف ،وزيـ ــر ش ــؤون
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء م ــن دخـ ــول ال ـق ـيــادة الـعــامــة
للقوات املسلحة عندما كــان بصحبة رئيس
الوزراء عبد الله حمدوك .كما وضعت قنوات
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـس ــودان ـي ــة وال ـق ـن ــوات الـتــابـعــة
للواليات يوم  13تشرين األول /أكتوبر 2021
تحت حراسة القوات املسلحة.
واضحا أن العالقة بني املكونني ،املدني
يبدو
ً
والعسكريُّ ،
تمر بمنعطف كبير ،وأن الشراكة
التي بدأت بينهما قبل أكثر من عامني تواجه
م ــأزق ــا خ ـط ـي ـ ًـرا م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه ال ـع ـس ـكــريــن إلــى
ً
االسـتـئـثــار بحكم ال ـبــاد ومـحــاولــة تهميش
املكون املدني في مجلس السيادة االنتقالي.
لكن ّ
تهيب العسكريني من تحمل املسؤولية
ّ
الكاملة عن إدارة أزمات البالد؛ بما فيها أزمة
فضل
شــرق ال ـســودان ،واألزم ــة االقـتـصــاديــة،
ً
ع ــن امل ـق ــاوم ــة ال ـت ــي ُت ـبــدي ـهــا ال ـق ــوى املــدن ـيــة،
خصوصا،
والضغوط الخارجية ،األميركية
ً
ق ــد تــدفــع كـ ّـلـهــا ف ــي ات ـجــاه تـســويــة ُي ـعــاد من
خاللها تشكيل الحكومة املدنية على أساس
ٌ
مطلب تؤيده
توسيع قاعدة املشاركة ،وهــذا
قوى داخل املجلس املركزي للحرية والتغيير،
مع بقاء رئيس الوزراء ،عبد الله حمدوك ،على
ـوطــا
األرجـ ــح؛ ذل ــك أن تـغـيـيــره سيجلب ضـغـ ً
مزيد من االستقطاب
خارجية وسيدفع نحو
ٍ
ًّ
داخليا .لكن حتى لو حصل
وعدم االستقرار
ـزء ا
هـ ــذا ،ل ــن ي ـك ــون ل ــه مـعـنــى إذا ل ــم ي ـكــن ج ـ ً
ـؤدي ،فــي نهاية
مــن عملية االن ـت ـقــال ال ـتــي تـ ـ ّ
املطاف ،إلــى عــودة العسكريني إلــى ثكناتهم،
وت ـس ـل ـيــم ال ـح ـكــم ل ـح ـكــومــة مـنـتـخـبــة تـتــولــى
تحمل املسؤولية،
الحكم فـعـلـ ًّـيــا ،فــي مقابل
ّ
بدل من تحميلها مسؤولية الفشل ،من دون
ً
أن تحظى بصالحيات الحكم ،كما هو الحال
اآلن؛ وبحيث تتغير باالنتخابات ،أو تقاوم
بــال ـتــوافــق ب ــن ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،ع ـلــى أن
ْ
يجري كال األمرين ،التوافق أو تداول السلطة،
ًّ
سلميا ،وليس باالنقالبات العسكرية.

