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الثورة السودانية وآفاق االنتقال الديمقراطي
The Sudanese Revolution and Prospects for Democratic Transition
 أكان ســقوط نظــام اإلنقاذ في الســودان:تطــرح هــذه الدراســة تســاؤالت مــن بينهــا ما يلــي
معــا؟ وما مــدى تأثير
ً نتيجــة لـــ "مبــادرة مــن الداخــل" أم لتحالــف المعارضــة أم لهذيــن األمرَين
العامــل الخارجــي فــي مرحلــة إســقاط النظــام واالنتقال إلــى الديمقراطيــة؟ أيُتو ّقــع أن ي ّتبع
ســيتحول إلى نظام تســ ّلطي جديد؟ تنتهي
 أم أنه،نظــام مــا بعــد اإلنقاذ مســارًا ديمقراط ًيا
ّ
ّ
الدراســة إلــى القــول بأرجحية أن يكــون الهــدف المتفق عليه بيــن القوى الدولية وشــركائها
 حيــث تبقى عناصر،"الســلطويين فــي اإلقليم هو االنتقال بالســودان إلــى النظام "الهجين
الحد األدنى من
 مع المحافظة على،النظام السلطوي القديم ُممسكة بمفاصل السلطة
ّ
دعما من
ســيجد
 المدني الحاكم-  يُضــاف إلــى ذلــك أن التحالــف العســكري.الديمقراطيــة
ً
ّ ُ وهــو ما ي،)الواليــات المتحــدة األميركيــة واالتحــاد األوروبي (ومن حلفائهمــا اإلقليم ّيين
مكنه
 واستيعاب عد ٍد من الحركات المس ّلحة في العملية،من تفكيك مؤسسات النظام السابق
 أمــا من ناحية.) واالنخــراط المتــدرّج فــي المنظومة الدوليــة (األمنيــة واالقتصادية،السياســية
 قــد ال تؤدي إلــى انهيار،تحديــات صعبــة
ّ  فســتوا ِجه الحكومــة االنتقاليــة،الداخــل الســوداني
ً  بل إلى انهيار الدولة السودانية ذاتها،الوضع االنتقالي فحسب
.أيضا
. االحتجاج، السودان، االنتقال الديمقراطي، الثورة السودانية:كلمات مفتاحية
This study raises several pressing questions: Was the fall of the Salvation Regime
in Sudan the result of an internal initiative or the opposition coalition, or both?
To what extent did external dynamics influence the overthrow of regime and the
transition to democracy? Is the post-Salvation regime likely to follow a democratic
trajectory, or will it turn into another authoritarian regime? The study concludes
that it is likely that the agreed goal between the international powers and their
authoritarian partners in the region is to move Sudan to a "hybrid" system, where
the elements of the old authoritarian regime remain in power, while maintaining a
minimum level of democracy. In addition, the ruling military-civilian coalition will
find support from the United States and the European Union (and their regional
allies), enabling it to dismantle the institutions of the former regime, accommodate
a number of armed movements in the political process, and gradually integrate into
the international (security and economic) system. Meanwhile, domestically, the
transitional government will face challenges that may not only lead to the collapse
of the transitional process, but also to the collapse of the Sudanese state itself.
Keywords: Sudanese Revolution, Democratic Transition, Sudan, Protest.
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(((

ال تُعد عملية "االنتقال إىل الدميقراطية" مشكلة من حيث الصعوبات
العملية فحسب ،بل أيضً ا من حيث صعوبة االتفاق عىل إطار
مفاهيمي واضح يُسهِم يف تفسريها؛ إذ كيف ت ُقرر مجموعة سياسية
تتخىّل عن السلطة ،أو تتقاسمها مع آخرين
متمكنة يف السلطة أن ّ
معارضني لها؟ وكيف ميكن مجموعة سياسية حاكمة ومحتكرة
للسالح أن تتفاوض مع مجموعات مدنية ليس لها سالح؟ تسعى
هذه الدراسة إىل النظر يف حالة املساومات والتحالفات التي جرت
يف أعقاب الثورة السودانية (كانون األول /ديسمرب  ،)2018وتسلّط
الضوء بصفة خاصة عىل تعقيدات االنتقال من نظام "اإلنقاذ" ،الذي
أُسقط بثورة شعبية إىل نظام سيايس بديل ،وفقًا للوثيقة الدستورية
التي توافقت بشأنها قوى إعالن الحرية والتغيري((( .وتهدف الدراسة
إىل إلقاء الضوء عىل أحد النامذج التي ُوضعت للتنبّؤ بصورة االنتقال
من نظام سلطوي إىل نظام دميقراطي بديل ،ثم تطبيقه عىل الحالة
السودانية ،مع إجراء بعض االستدراكات التي قد تُربزها مالمسة
الواقع .أ ّما أهمية هذه الدراسة ،فهي تكمن يف منهجها القائم عىل
استخدام "دراسة الحالة" ملساءلة النموذج النظري.
مل مي َّر عىل أحداث الثورة السودانية ّإاّل عام ونصف العام ،ث ّم إ َّن
عملية التح ّول الثوري ما زالت جارية ،وهو أم ٌر جعل الكتابة العلمية
املتعلّقة بها ضئيلة .غري أنه توجد العديد من الوثائق والبيانات
املنشورة التي ميكن االعتامد عليها يف تحليل املواقف السياسية
للمجموعات املختلفة ،إضاف ًة إىل املقابالت التي أُجريت مع بعض
ٍ
خلفيات مه ّمة ملا وقع من أحداث .أما البعد
الفاعلني ،وهي تتضمن
خصوصا بحظوة ظاهرة االنتقال من
النظري للدراسة ،فهو يتمثّل
ً
النظم السلطوية إىل النظام الدميقراطي بدراسات عديدة ،وما نقوم
به يف هذه الدراسة ما هو ّإاّل اختبار ألحد النامذج التي صيغت
لتفسري تلك لظاهرة.
 1كتبت هذه الدراسة يف منتصف عام  ،2021وقد استجدت أحداث كثرية يف املشهد
السيايس السوداين مل يكن من املمكن العودة إليها ،ولكن هذه األحداث مل تغري ،كام يرى
الكاتب ،الفكرة املركزية يف الدراسة ،إن مل تكن قد زادتها تأكيدًا.
 2يف كانون الثاين /يناير  ،2019أطلقت مجموعة من القوى السودانية إعالنًا باسم "قوى
إعالن الحرية والتغيري" ،ضم أربع قوى رئيسة ،هي" :تجمع املهنيني السودانيني" ،و"اإلجامع
الوطني" ،و"نداء السودان" ،و"التجمع االتحادي املعارض" ،ودعا اإلعالن إىل إسقاط الرئيس
السوداين السابق ،عمر البشري ( ،)2019-1989وتحقيق سالم شامل وعادل ،وتشكيل حكومة
انتقالية ملدة  4سنوات.

ً
أوال :مدخل نظري للدراسة :نموذج
ألفرد ستيبان
لقد انشغل عدد من املنظّرين السياسيني املعارصين بظاهرة التح ّول
توصل بعضهم ،بعد
من النظم السلطوية إىل النظام الدميقراطي .وقد ّ
بحوث مط ّولة يف تجارب أمريكا الالتينية ودول جنوب أوروبا ورشقها،
إىل العديد من السيناريوهات والنامذج ،عىل أ َّن النموذجني اللذين ناال
قد ًرا من القبول لديهم هام منوذج إسبانيا  -مرحلة ما بعد فرانسيسكو
فرانكو  - )1975-1892( Francisco Francoحيث يبدأ االنتقال نحو
الدميقراطية مببادرة من داخل النظام السلطوي ومنوذج تحالف القوى
املعارضة؛ إذ تتمكن القوى السياسية واملجتمعية املعارضة من إبرام
تحالف عريض بينها ،ث ّم تنجح يف إسقاط النظام السلطوي واالتفاق
عىل صيغة القتسام السلطة (بوضع األسس واملواثيق التي تحكم فرتة
االنتقال) تؤ ّدي إىل االنتقال إىل النظام الدميقراطي البديل(((.
سنحاول يف هذه الدراسة أن نخترب القدرة التفسريية للنموذج
األ ّول بتطبيقه عىل الحالة السودانية ،وذلك من خالل اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
1 .هل كان سقوط نظام اإلنقاذ نتيجة لـ "مبادرة من الداخل"؟ أم
هو نتيجة لتحالف املعارضة؟ أم هو نتيجة لهذين األمرين م ًعا؟
2 .ما مدى تأثري العامل الخارجي (الدويل واإلقليمي) يف مرحلة
إسقاط النظام ،ويف مرحلة االنتقال إىل الدميقراطية؟
3 .أَ ِمن املتوقّع أن يتَّبِع نظام ما بعد اإلنقاذ مسا ًرا دميقراط ًيا ،أم
ٍ
جديد؟ وملاذا؟
ّطي
سيتح ّول إىل نظام تسل ٍّ
لقد اتّجه كثري من الباحثني يف النظرية السياسية (ويف النظم السياسية
املقارنة) إىل التأمل يف ظاهرة "االنتقال من النظم السلطوية إىل النظام
الدميقراطي" منذ أواسط السبعينيات من القرن املايض ،حيث شهد
العامل ،من أمريكا الالتينية إىل جنوب أوروبا ورشقها ،تساقطًا للنظم
السلطوية مع تصاعد موجات الدميقراطية .وقد رصد صامويل
هنتنغتون هذه "املوجات" ،وح ّدد أماكنها وتواريخ حدوثها يف ٍ
بحث
(((
نال شهرة واسعة وأصبح له تأث ٌري كبري يف دراسات التح ّول الدميقراطي .
3 Alfred Stepan, "Paths toward Redemocratization," in: Guillermo
O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (eds.), Transitions
from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (Baltimore/ London: John
Hopkins University Press,1986), p. 65.
 4نرش صمويل هنتنغتون ( )2008-1927بحثًا عن املوجة الثالثة يف عام  ،1991وتعود
مادة بحثه إىل محارضة ألقاها عام  1989يف جامعة أوكالهوما ،ونرشتها الجامعة بعد
عامني ،يُنظر:
Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twenties
Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).

تاسارد
طارقميدلا لاقتنالا قافآو ةينادوسلا ةروثلا

ولكن مل يكن هنتنغتون وحده يف هذا املجال ،فقد تق ّدمه آخرون،
إذ سبق أن برزت نظريات ومناذج عديدة يحاول أصحابها تفسري تلك
الظاهرة ،إما عن طريق "املقارنة" بحاالت مشابهة ،وإما عن طريق
التع ّمق يف دراسة "البنية" الكُليّة للمجتمع وما تتضمن من عوامل
اقتصادية وسياسية ودولية ،أو عن طريق تتبُّع "الفاعلني" األساسيّني وما
يُض ِمرون من قيمٍ ويُبدون من مهارات ويَتّخذون من قرارات.
سنحاول أن نخترب يف هذه الدراسة واح ًدا من مناذج االنتقال إىل
الدميقراطية قام بصياغته ألفرد ستيبان ،مدير مركز دراسة الدميقراطية
وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة كوملبيا يف عام  ،(((1986وهو
منوذج استنبط يف إطار مناقشات وبحوث مط ّولة بني فريق من
علامء السياسة الذين ات ّجهوا لدراسة ظاهرة "االنتقال" نحو النظام
الدميقراطي حتى ُعرفوا بـ "االنتقالويّني" .(((Transitologists
يبدأ ستيبان تحليله بتأكيد قول مفاده أنه ليس من الرضوري وجود
مسار واحد للتح ّول الدميقراطي؛ إذ من املمكن أن تتع ّدد املسارات
وتتداخل ،ويرى أ ّن ذلك رشط من رشوط االنتقال الناجح إىل النظام
الدميقراطي .ثم يح ّدد مثانية مسارات إلنهاء ال ُّنظم التسلّطية واالنخراط
بعد ذلك يف عملية العودة إىل الدميقراطية .Re-democratization
ولكنه رسعان ما يستبعد ثالثة منها العتامدها عىل الغزو العسكري
الخارجي (كام يف بعض الحاالت األوروبية قبل الحرب العاملية
الثانية) ،ثم ينتهى إىل أنه منذ فرتة الستينيات من القرن املايض كانت
وستظل كذلك يف املستقبل
ّ
أغلب عمليات االنتقال إىل الدميقراطية -
ٍ
عمليات تؤدي فيها القوى االجتامعية والسياسية الداخلية
املنظور -
دو ًرا أساس ًيا (ولن يكون للقوى العسكرية الخارجية دور يف ذلك
االنتقال) ،ويق ّدر أ ّن القوى العاملية واالقتصادية والتكتّالت السياسية
ستظل تضطلع بدور مه ّم(((.
ويقسم ستيبان مسارات العودة إىل الدميقراطية إىل عمل ّيتني :العملية
ّ
(أ) ،يأيت فيها التغيري من داخل النظام السلطوي (أي من املمسكني
بالسلطة  ،)Power-holdersوالعملية (ب) ،يأيت التغيري فيها من
تحالف عريض للقوى السياسية املعارضة للنظام .وميكن تقديم
عرض مخترص للعمل ّيتني كام ييل:
 5نرش البحث ضمن برنامج "االنتقال من النظم السلطوية إىل الدميقراطية" ،وهو مرشوع
بحثي يُعنى مبا ُعرف بـ "موجة الدمقرطة الثالثة" ،Third Wave of Democratization
وقد شارك فيه عد ٌد من األساتذة ِضمن هذا العنوان يف عام  1979مببادرة من غيريمو أودنيل
 ،Guillermo A. O'Donnellوفيليب شميرت  ،Philippe C. Schmitterولورنس وايتهيد
 ،Laurence Whiteheadونرشت أعامل املرشوع يف أربعة مجلّدات عام .1986
6 Howard J. Wiarda, "Southern Europe, Eastern Europe, and Comparative
Politics: Transitology and the Need for New Theory," World Affairs, vol. 164,
no. 4 (Spring 2002), pp. 149-156.
7 Stepan, p. 65.
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•العملية (أ)
يأيت التغيري فيها مببادرة من داخل النظام السلطوي ،حيث يسعى قادة
النظام (أو املجموعة املبادرة بالتغيري) إىل تخفيف الضغوط الواقعة
عليهم ،ولكن مع االحتفاظ ،يف الوقت نفسه ،بأكرب قدر ممكن من
مصالحهم .وال يفوته أن يالحظ أن مسار االنتقال الدميقراطي النابع
من داخل النظام السلطوي مسار عريض ،ولذلك يركّز ستيبان عىل
ثالثة مسارات فرعية بحسب القاعدة املؤسسية التي تستند إليها
املجموعة املبادرة بالتغيري يف داخل النظام.
يرى ستيبان أ ّن القابضني عىل السلطة سيظلّون ممسكني بها إاّلّ إذا
أجربتهم الظروف عىل إجراء تغيري يف معادلة اقتسام السلطة ،وذلك كأن
تزداد ،وتشتد ،املطالب االجتامعية والسياسية من داخل النظام ،أو من
بعض املجموعات السياسية النشيطة التي كانت موالية له يف السابق،
أو يزداد ّ
الشك يف مرشوعية النظام خاصة بني القوى التي تُنفّذ القوانني
وتفرض الطاعة ،أو يحدث شقاق بينها ،أو تلوح فرصة للقابضني عىل
السلطة ويحتفظون بقدر منها يف منافسة انتخابية قادمة ،أو يراودهم
األمل يف أن يظلّوا فاعلني يف الحياة السياسية املقبلة .وإذا حدث هذا،
فإ ّن هناك احتاماًلً كب ًريا يف انطالق مبادرة التغيري من داخل النظام،
وتنجح مسرية االنتقال نحو الدميقراطية .ولن يجري التمهيد لالنتقال
الدميقراطي إاّلّ إذا استطاعت القوى السياسية املعارضة التعاون مع
سلمي لالنتقال نفسه.
القادة املعتدلني يف الحكومة يف صياغة إطار
ّ
ولكن حتى مع نجاح تجربة االنتقال إىل الدميقراطية فإ ّن أجهزة
القمع التي كان يستخدمها النظام القديم ستظل محتفظة بق ّوتها يف
فرتة ما بعد االنتقال؛ ما ميثّل مع ّوقًا قويًّا ضد السياسات الجديدة التي
قد تضع قوانني للسيطرة عىل أجهزة الدولة مستخدمة اإلجراءات
الدميقراطية .وهذا سيه ّدد استقرار النظام الجديد وقد يجعله عرضة
النقالب داخيل ت ُدبره أجهزة النظام القديم ،خاصة إذا أدركت هذه
األجهزة أ ّن اإلجراءات الدميقراطية ستشكّل خط ًرا أمن ًّيا عليها(((.
إ ّن أوضح مثال لالنتقال الدميقراطي ،الذي ينطلق من داخل النظام
السلطوي ،هو ما وقع يف إسبانيا بعد وفاة الجرنال فرانكو يف عام
 ،1975ثم بعد اختفائه من املشهد السيايس؛ إذ أتاح ذلك فرص ًة لطرح
أسئلة أساسية عن مرشوعية القوانني التي كان يُصدرها النظام .يضاف
إىل ذلك اشتداد الضغوط الشعبية التحتية الداعمة لعملية التغيري.
ثم تكتمل الحلقة مبواقف املعارضة السياسية التي كانت تضغط من
جهة ،وتساوم من جهة أخرى ،وهو ما أتاح للعملية الدميقراطية أن
تتح ّول من مبادرة إصالحية محدودة من داخل النظام إىل إصالح
Ibid., p. 71.

8

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

48

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

أكرب تشرتك فيه قوى املعارضة السياسية ،ثم إىل ثورة وقطيعة مع
املايض تجري عرب مساومة مع القوى املعارضة .إ ّن مثل هذا التعاون
بني الحكومة واملعارضة هو ما أ ّدى إىل إضعاف فرص املؤسسة
العسكرية وإنجاح االنتقال إىل الدميقراطية((( .ث ّم إ ّن اتفاق القوى
أماًل لبعض قادة النظام القديم،
املعارضة عىل قانون لالنتخابات أتاح ً
مثل أدولفو سواريز غونزاليز ،)2014-1932( Adolfo Suárez
بالفوز يف االنتخابات القادمة ،أو مبامرسة العمل السيايس ،حتى إ ْن مل
كل هذا ،فإ ّن تجربة االنتقال إىل
يحقّقوا نجا ًحا يف االنتخابات .ومع ّ
الدميقراطية ظلت هشة يف إسبانيا ألسباب تتعلّق بالنزاع اإلقليمي يف
منطقة الباسك ،التي صارت مه ّدد ًة للوحدة الوطنية ،وصارت أيضً ا
ح ّجة تعتمد عليها األجهزة األمنية يف عرقلة النظام الدميقراطي.

•العملية (ب)
تتضمن هذه العملية منط التغيري الذي يحدث نتيجة ملبادرة يقوم
بها تحالف سيايس عريض  ،((1(Grand Oppositional Pactحيث
تَعقد العنارص املعارضة للنظام ات ّحا ًدا فيام بينها ،وتتمكّن عن طريق
الثورة من هزمية النظام السلطوي ،ثم ترشع يف وضع القواعد لنظام
دميقراطي بديل تَكُون الطريق إىل السلطة مفتوحة فيه ملعظم قوى
املعارضة .ويحظى هذا املسار باهتامم كبري لدى الباحثني يف شؤون
حل معضلتني يف آن واحد؛
االنتقال الدميقراطي ،ألنه قد يُسهم يف ّ
إذ تتعلّق امل ُعضلة األوىل بتجريف القاعدة التي يستند إليها النظام،
يف حني تتعلّق الثانية بوضع قاعدة لنظام دميقراطي بديل يتض ّمن
صيغة لتقاسم السلطة بني الفرقاء.
9 Ibid., p. 74.
10 Ibid., p. 79.

ويالحظ ستيبان سهولة نجاح القوى املعارضة يف تكوين مثل هذا
التحالف الواسع ،الذي يعترب استمراره غري مضمون ،إذ من السهل أيضً ا
تنحل التحالفات وتتساقط ،وقد ت ُستبعد منها بعض املجموعات
أن ّ
السياسية املهمة ،وهو مؤرِّشِّ ٌ ّ
دال عىل بروز نزعة سلطوية ت ُعرقل
مسار إعادة الدميقراطية .يضاف إىل ذلك أ ّن التحالفات الحزبية
ال تنشأ يف كل النظم السياسية ،ألنها بطبيعتها تستلزم رشوطًا ال
غنى عنها؛ أ ّولُها توافر قيادات ذات قدرات تنظيمية وأيديولوجية -
تؤ ّهلها إلجراء املساومات الالزمة  -ال تتحقّق التحالفات الكربى من
دونها ،وثانيها أن يكون لهذه القيادات أتباع ميكن أن يلتزموا ببنود
التحالفات املربمة ورشوطها(.((1
ويرتكز النموذج بصفة عامة عىل افرتاض أول مفاده أنّه يوجد يف
داخل النظام "إصالح ّيون"  Reformersيف مقابل وجود "معتدلني"
 Moderatesيف جانب املعارضة؛ كام يوجد "متش ّددون" Hardliners
داخل النظام يف مقابل "أصوليني"  Radicalsيف الجهة املعارضة.
ويفرتض منوذج ثانٍ أن ينخرط اإلصالحيون من هنا واملعتدلون من
هناك يف مساومات تتعلّق بطبيعة التغيري ومداه ،حيث يُحاول
اإلصالح ّيون االحتفاظ بأكرب قدر من السلطة ،يف حني يدفع املعتدلون
يف اتجاه االنتقال إىل الدميقراطية بأقىص ما يستطيعون .ويفرتض
منوذج ثالث أ ّن املتش ّددين يف النظام واألصول ّيني طرفان يف املعارضة
أي تسوية ال يرضيان عنها؛ ما يعني أنّه ليك
ميلكان القدرة عىل إحباط ّ
التوصل إىل صيغة
يحدث انتقال
سلمي إىل الدميقراطية ،ال مناص من ّ
ّ
وإاّل كانت النتيجة أن يتّجها إىل العنف
يرىض عنها هذان الطرفانّ ،
(((1
السيايس وإحباط محاوالت االنتقال .

ثان ًيا :وقائع الثورة السودانية :ماذا حدث؟
 -1القيادة العسكرية  -األمنية
ميكن أن ي ــؤ َّرخ لنهاية نظام اإلنــقــاذ( ((1بالحادي عــر من
نيسان /أبريل  ،2019حينام ظهر عىل شاشات التلفزيون النائب
األول لرئيس الجمهورية ،وزير الدفاع الفريق أحمد عوض بن عوف
( ،)2019-2015معل ًنا أنّه قد جرى "اقتالع النظام والتحفّظ عىل رأسه
مجلسا عسكريًّا يدير دفّة األمور مدة
يف مكان آمن" ،وأنّه قد شكّل
ً
11 Ibid., p. 80.
12 Jakub Zielinski, "Transitions from Authoritarian Rule and the Problem of
Violence," The Journal of Conflict Resolution, vol. 43, no. 2 (April 1999), p. 214.
 13هي تسمية أُطلقت عىل النظام السيايس الذي ترأسه الرئيس السابق عمر البشري عن
حزب املؤمتر الوطني ،وحكم السودان مدة  30عا ًما.

تاسارد
طارقميدلا لاقتنالا قافآو ةينادوسلا ةروثلا

عامني ،إضافة إىل حل مؤسسة الرئاسة ،وإعالن حالة الطوارئ(.((1
ولكن مل ميض سوى يوم واحد حتى أعلن الفريق بن عوف تنازله عن
رئاسة املجلس العسكري وتسليمه مقاليد األمور إىل الفريق أول عبد
الفتاح الربهان (نيسان /أبريل  - 2019آب /أغسطس  .((1()2019غري
أ ّن هذا اإلعالن الرسمي لنهاية النظام قد سبقته احتجاجات شعبية
وتظاهرات يف كثري من املدن السودانية بسبب أزمة حادة يف الخبز
شح غري مألوف يف ال ُعملة املحلّية .وقد استمرت
والوقودً ،
فضاًل عن ٍّ
االحتجاجات نحو أربعة أشهر ،من  19كانون األول /ديسمرب 2018
إىل  11نيسان /أبريل  ،2019بلغت فيها أزمة النظام ذروتها ،وهي
األزمة التي دفعت بـ "اللجنة األمنية العليا" إىل صدارة األحداث ،وقد
طالبت الرئيس عمر البشري ( )2019-1989بأن يُعلن تو ّج ًها سياس ًيا
جدي ًدا للخروج من األزمة يتض ّمن أربع نقاط أساسية :أن يتنحى عن
رئاسة حزب املؤمتر الوطني؛ وأن يُعلن عدم ترشّ حه لدورة رئاسية
يحل املجلس الوطني ومجلس الوزراء ويشكّل حكومة
قادمة؛ وأن ّ
مجلسا عسكريًا تحت رئاسته
انتقالية كاملة الصالحية؛ وأن يُشكّل
ً
(((1
يكون مسؤو ًاًل عن أمن البالد خالل فرتة انتقالية ال تتجاوز عامني .
بالتخيّل عن رئاسة الحزب ،فإن
ّ
ولكن فيام عدا النقطة األوىل املتعلّقة
بأي نقطة من النقاط األخرى،
الرئيس البشري مل يكن مستع ًّدا لألخذ ّ
بل يقال إنه طلب من قيادة اللجنة األمنية العليا أن تتّجه إىل الحسم
األمني( ،((1وهو ما جعلها تحزم أمرها فتعلن االستيالء التا ّم عىل
السلطة ،وقد استطاعت أن تفعل ذلك بيُرس ألن مفاتيح السلطة
رصفها ،ثم إنها مل تكن تجهل الطرق
العسكرية واألمنية كانت تحت ت ّ
التي تدخل منها إىل الثوار الذين احتشدوا يف ساحة القيادة العامة،
إذ كانت عىل اتصال ببعضهم منذ بداية االحتجاجات( ،((1ف َجرت يف
هذا السياق مفاوضات ومساومات واتفاقات بني اللجنة األمنية التي
" 14الجيش يعلن 'اقتالع' نظام البشري واحتجازه 'يف مكان آمن'" ،فرانس ،2019/4/11 ،24
شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3KBcsAY :
" 15ابن عوف يتنازل والربهان خلفا له" ،وكالة السودان لألنباء "سونا"،2019/4/12 ،
شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3tSoA9Z :
 16أفصح عن هذه النقاط رئيس جهاز األمن ،اللواء صالح قوش يف مقابلة مع رؤساء
تحرير الصحف اليومية يف  22شباط /فرباير  ،2019وقد تضمن خطاب الرئيس البشري بعض
هذه النقاط ما عدا النقطة املتعلّقة بتخلّيه عن الرتشح لفرتة رئاسية جديدة .يُنظر" :ضياء
الدين بالل :قرارات الرئيس!" ،باج نيوز ،2019/2/24 ،شوهد يف  ،2022/3/13يف:
https://bit.ly/36fq3Pn
" 17نائب رئيس جهاز األمن السابق يكشف ألول مرة يف حوار معه التفاصيل الكاملة
لسقوط البشري ودور قوش وبن عوف وحميديت وخطة قتل املتظاهرين" ،تاق برس،
 ،2020/10/5شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3w2y8lI :
 18تشري كثري من املصادر إىل أن مدير جهاز األمن الوطني صالح قوش كان عىل اتصال
ببعض قيادات املعارضة سعيًـا للحصول عىل تأييدها يف األسابيع التي سبقت عزل الرئيس
البشري ،خاصة مع زعيم حزب األمة الصادق املهدي ،ورئيس حزب املؤمتر السوداين ،عمر
الدقري ،وأعضاء من حزب البعث ،يُنظر" :رويرتز تكشف كواليس تو ّرط اإلمارات يف اإلطاحة
بعمر البشري" ،الجزيرة نت ،2019/7/3 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3JbYPYA :
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صارت تعرف باملجلس العسكري وأطراف املعارضة ،وهي املفاوضات
التي انتهت بإبرام الرشاكة بينه وبني قوى إعالن الحرية والتغيري.
ويبدو من إفادات كثرية متواترة أن املجلس العسكري كان له (من
خالل جهازه األمني) اتصاالت سابقة مع بعض أطراف املعارضة،
وماّم يدل عىل ذلك
وأنه تباعد تدريج ًيا عن النظام ومال إىل التغيريّ .
الخطاب األول الذي أعلنه الفريق بن عوف ،إذ أشار ،وهو بصدد
توضيح األسباب التي دعته إىل االنقالب عىل الرئيس البشري ،إىل أنّ:
"1 .اللجنة األمنية العليا" ،املك ّونة من القوات املسلّحة وقوات
الرشطة وجهاز األمن واملخابرات وقوات الدعم الرسيع هي
التي قامت بالتغيري.
2 .هذه اللجنة كانت تتابع ما يجري يف مؤسسات الحكم من سوء
إدارة وفساد وانسداد لألفق أمام الشعب ،وخاصة أمام الشباب.
رص عىل الحلول األمنية ،لكن اللجنة رفضت ذلك
3 .النظام كان يُ ّ
وعملت عىل تقديم البدائل واملقرتحات للخروج من األزمة
بالطرق السياسية.
4 .اللجنة العليا ق ّررت بكامل مك ّوناتها تنفيذ ما مل يأخذه رأس
النظام يف الحسبان ،وقد تح ّملت املسؤولية كاملة بتغيري النظام
تتوىّل فيها القوات املسلحة  -عىل نحو
لفرتة انتقالية مدة عامني ّ
أسايس  -مسؤولية إدارة الدولة والحفاظ عىل األمن ،مع متثيل
محدود ملكونات تلك اللجنة(.((1
غري أن خطاب الفريق بن عوف مل يتط ّرق إىل األطراف الخارجية،
خاصة الدول اإلقليمية الثالث (اململكة العربية السعودية ودولة
ّ
اإلمارات ومرص) التي كان لها دور كبري يف وضع الرتتيبات التي قادت
إىل التغيري ويف الدعم املبارش الذي تق ّدمت به( .((2ويعود اهتامم هذه
الدول بالسودان إىل مسألتني أساس ّيتني :الحرب السعودية-اإلماراتية
يف اليمن ،والنزاع اإلثيويب-املرصي املتعلق بس ّد النهضة .فقد أعلنت
السعودية يف  12شباط /فرباير  - 2015يف إطار رصاعها مع إيران -
عن خُطة عسكرية أُطلق عليها "عاصفة الحزم" ،تهدف إىل التص ّدي
 19بث الخطاب عىل تلفزيون السودان وعىل قناة الجزيرة مبارش وتناقلته وسائل اإلعالم
املختلفة .لالطالع عىل النص الكامل للخطاب ،يُنظر" :نص البيان األول ..هذا ما أعلنه الجيش
السوداين" ،الجزيرة نت ،2019/4/11 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3q1i0wF :
املؤرّشات التي تدل عىل هذا الدور التعاو ُن السابق مع كل من الفريق الربهان
 20من ّ
والفريق محمد حمدان دقلو يف حرب اليمن ،والدع ُم املتواصل الذي قدّمته هذه الدول
للمجلس العسكري لتعزيز موقفه أمام القوى السياسية .لالستزادة يف هذا الشأن ،ينظر
التقرير الذي أعدّه ونرشه "مرشوع العلوم السياسية للرشق األوسط" التابع ملعهد دراسات
الرشق الوسط يف جامعة جورج واشنطن:
Jean-Baptiste Gallopin, "The Great Game of the UAE and Saudi Arabia
in Sudan," Middle East Political Science, accessed on 13/3/2022, at:
https://bit.ly/3tSBYLl
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للق ّوات الحوثية يف اليمن واستعادة الرشعية للرئاسة اليمنية املنتخبة
املمثّلة يف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ( .)2012كانت
دعاًم عسكريًّا من مرص وباكستان ،ولك ّن ذلك مل
السعودية تتوقّع ً
يحدث ألسباب مختلفة فات ّجه النظر إىل السودان .وكان املطلب
السعودي  -اإلمــارايت من السودان يتلخّص يف ثالث قضايا :قطع
العالقات الدبلوماسية مع إيران ،واستبعاد العنارص اإلسالمية من
القيادة العسكرية واألمنية ،وإرسال قوات من الجيش السوداين
للمشاركة يف حرب اليمن( .((2ونظ ًرا إىل الضائقة االقتصادية التي
كانت تعانيها حكومته ،وافق الرئيس البشري عىل تلك املطالب يف
مقابل الدعم االقتصادي ،وقطع العالقة مع إيران ،وأجرى بعض
تغيريات أزاح مبوجبها بعض العنارص اإلسالمية من قيادة الدولة،
وأرسل ق ّوات عسكرية إىل اليمن تحت إرشاف الفريق الربهان وقائد
ق ّوات الدعم الرسيع السودانية الفريق محمد حمدان دقلو املعروف
باسم حميديت ( .)-2010غري أن هذه التنازالت التي ت َق ّدم بها الرئيس
البشري مل تنجح  -فيام يبدو ّ -إاّل يف إغراء السعودية واإلمــارات
بالتفكري يف إسقاط حكومته واستبدالها بالقيادة العسكرية ذاتها التي
كانت ترشف عىل العمليات العسكرية يف اليمن (الفريق الربهان،
والفريق دقلو)( .((2وبنا ًء عىل هذا ميكن القول إ ّن الخطوة الحاسمة
نحو التغيري قد أتت من داخل النظام ومن قيادة الجيش واألمن،
وبتدبري ودعم من الخارج (السعودية واإلمــارات) ،وإ ّن الحكومة
21 Ibid.
 22نظ ًرا إىل الطبيعة الرسية ملثل هذه األدوار ،فليس أمامنا ّإاّل االعتامد عىل تقريرين
صحف ّيني تضافرت شواهد عديدة عىل صدقيتهام .التقرير األول نرشته مجلة فورن بولييس
بعد شهر واحد من سقوط نظام البشري .وقد كتب التقرير الصحايف الفرنيس جوروم تبيانا
 Jerome Tubianaاملتخصص يف الشؤون األفريقية ،مش ًريا فيه إىل مشاركة فرقة من الجيش
السوداين ضمن قوات التحالف الذي قادته السعودية يف حرب اليمن ،حيث عمل عبد الفتاح
الربهان وأحمد دقلو (حميديت) يف قيادة الفرقة السودانية التي شاركت يف الحرب السعودية
 اإلماراتية يف اليمن ،وكيف أنهام قابال مسؤولني إماراتيني وسعوديني وتفاهام عىل ترتيباتما بعد الرئيس البشري ،إذ تأكد للجانب السعودي -اإلمارايت أن هذين الرجلني (الربهان -
حميديت) يستوفيان متا ًما رشوط القادة الجدد الذين تبحث عنهم اإلمارات والسعودية م ّمن
ليست لهم عالقة مع إيران أو قطر أو اإلخوان املسلمني .يُنظر:
Jérôme Tubiana, "The Man Who Terrorized Darfur Is Leading Sudan's
Supposed Transition," Foreign Policy (May 2019), accessed on 13/3/2022, at:
https://bit.ly/3KEbofB
أما التقرير الثاين ،الذي يعضد هذه الوقائع ،فقد نرشته وكالة رويرتز يف  3متوز /يوليو عام
( 2019بعد ثالثة أشهر من سقوط النظام) .وجاء يف ذلك التقرير ،الذي أعدّه ثالثة من
مراسيل الوكالة اعتامدًا عىل مقابالت أجروها مع أكرث من عرشة مصادر مطلعة عىل األحداث،
أن الرئيس البشري توصل إىل تفاهم مع الشيخ محمد بن زايد يقيض بأن يتخلّص البشري من
اإلسالميني ،وأن يرسل قوات عسكرية لدعم اإلمارات والسعودية يف حرب اليمن ،مقابل دعمٍ
كل ما تعهد به ،فقطعت
مادي تقدمه اإلمارات إىل السودان .ولكن الرئيس البشري مل ينجز ّ
اإلمارات إمدادات الوقود عن السودان ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2018تعب ًريا عن استيائها،
ما فاقم األزمة االقتصادية التي أودت بالنظام .ينظر:
Khalid Abdelaziz, Michael Georgy & Maha El Dahan, "Abandoned by the
UAE, Sudan's Bashir Was Destined to Fall," Reuters, 3/7/2019, accessed on
13/3/2022, at: https://reut.rs/36gQXXq
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االنتقالية  -بشقّيها العسكري واملدين  -هي نتاج لهذه الرتتيبات ،مع
الشق املدين لصالح الخطّة
مالحظة أن عملية استقطاب بعض عنارص ّ
السعودية  -اإلماراتية ظلّت مستمرة خالل الزيارات والتفاهامت
الهادفة إىل االصطفاف ض ّد اإلخوان املسلمني(.((2

 .2الجبهة السياسية :ماذا حدث؟
كل
مثلام صار املجلس العسكري يف السودان حكومة أم ٍر واقع يف ّ
امليادين ،صار الحراك الشعبي يف ميدان االعتصام "حكومة الثورة"
أيضً ا ،لك ّنها حكومة مع وقف التنفيذ ،ألن املسافة بني ميدان
االعتصام ومجلس الوزراء ليست مسافة جغرافية تقاس باألميال،
بل هي مسافة سياسية معقّدة كل ًّيا؛ كاملسافة بني الثورة والدولة.
ومل ّا كانت مرحلة الثورة ال تحتاج إىل أكرث من ضم الصفوف وتزكية
توىّل قيادتها "تج ُّمع املهنيني"(،((2
الحامسة واالستعداد للتضحية ،فقد ّ
الذي رسعان ما انخرط مع عدد آخر من التنظيامت يف كيان سيايس
واسع تحت اسم "قوى إعالن الحرية والتغيري".

 23من الشخصيات التي شاركت يف تلك اللقاءات :مريم الصادق املهدى (حزب األمة)،
وخالد عمر يوسف (املؤمتر السوداين) ،ويارس عرمان (الحركة الشعبية قطاع الشامل) .يُنظر:
"ثورة ديسمرب" :السياقات والفاعلون وتحدّيات االنتقال الدميقراطي يف السودان" ،تقارير،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/6/2 ،شوهد يف  ،2022/3/13يف:
https://bit.ly/35TXtn1
 24تج ّمع املهنيّني السودانيّني هو أبرز مكونات قوى إعالن الحرية والتغيري .وتعود نشأته
إىل عام  2018حينام ابتدأ نشاطه بدراسة عن األجور ورفع بشأنها مذكرة إىل حكومة الرئيس
البشري .وكان يضم يف ذلك الحني نح ًوا من ستة أجسام مهنية ،هي :لجنة أطباء السودان،
والتحالف الدميقراطى للمحامني ،وتج ّمع املهندسني ،وشبكة الصحافيني ،ولجنة املعلّمني،
ولجنة البيطريّني ،ولجنة الصيادلة .ث ّم بدأ يف الظهور اإلعالمي مرة ثانية بعد أسبوع من بداية
الثورة الشعبية التي انطلقت عىل نحو عفوي يف  13كانون األول /ديسمرب  ،2018وقد انضم
إليه عدد كبري من التنظيامت واألجسام املهنية وأصدر بيانًا باسم قوى إعالن الحرية والتغيري
منصة للقيادة الجامهريية.
(قحت) ،وهو الكيان الذي صار منذئذ ّ

تاسارد
طارقميدلا لاقتنالا قافآو ةينادوسلا ةروثلا

استطاعت قوى إعالن الحرية والتغيري إبرام تحالف سيايس فضفاض
كل مجموعة عد ًدا
يتك ّون من أربع مجموعات سياسية كربى ،وتشمل ّ
تحالف
من األحزاب (والجامعات املسلّحة وغري املسلّحة) ،يض ُّمها
ٌ
هش وتُديرها كلّها لجنة "تنسيقية" محدودة الصالحيات ،بسبب
ٌّ
ظروف االستعجال التي الزمت األسابيع األوىل من الثورة .أ ّما يف
لتحل مكانها
مرحلة إدارة "الدولة" ،فقد تضاءلت الرومانسية الثورية ّ
الواقعية السياسية ،وهذه األخرية تستلزم أن يقوم كل حزب مبراجعة
يفض ،بنا ًء
اسرتاتيجيته ،ويُجري ما يشاء من تفاهامت سياسية ،وقد ُّ
عىل ذلك ،تحالفاته القدمية ويربم أخرى جديدة .هنا تتباين املواقف
ُطل مرحلة "التخلّص من الرشكاء" .وهنا يَك ُمن اإلشكال؛ إذ صار
وت ّ
بعضهم يرى بوضوح مواقع الخلل يف تشكيلة قوى إعالن الحرية
والتغيري ،فهو جسم سيايس كبري ،ولكن ليس له قيادة تنفيذية مو ّحدة
وال رؤية اسرتاتيجية (ما عدا إعالن األول من كانون الثاين /يناير
 ،2019وهو إعالن مبادئ ،وليس برنامج عمل) ،وقد انعكس ذلك
سلبيًّا عىل أدائه يف التفاوض مع املجلس العسكري .غري أن صيغة
"القيادة املو ّحدة" ،وإن كانت ستُ ِ
كسب قوى إعالن الحرية والتغيري
مزي ًدا من القوة ،فإ ّن املستفيد األكرب منها سيكون اإلمام الصادق
املهدي ،صاحب املرشوعية القدمية والثّقل الحزيب التاريخي ،وهو
خيا ٌر ال تح ّبذه املجموعات السياسية األخرى.
اتّضح أ ّن لبعض القيادات السياسية( ((2املنضوية تحت مظلّة قوى
إعالن الحرية والتغيري أجندة إقليمية تتناغم مع أجندة املجلس
العسكري أكرث من تناغمها مع املزاج العام للحراك الشعبي ،الذي
يرفض التدخّالت اإلقليمية يف الشأن السوداين .وبهذه التقاطعات،
يف داخل قوى إعالن الحرية والتغيري ،تأكّد أ ّن الخالفات بينها مل تكن
تتعلّق بأمور تكتيكية ُمُيكن تجاوزها يف إطار هدف أكرب ،بقدر ما
كانت تناقضات أساسية يصعب تجاوزها ،وهي تتعلّق بإدارة الدولة
آجاًل إىل املفاصلة
عاجاًل أو ً
لالقتصاد وللعالقات الخارجية ،وقد تنتهي ً
التامة .وبنا ًء عىل ذلك ،صار من الراجح أ ّن هذه الخالفات ستضعف
وحدة الصف والهدف ،وإذا اتّسعت هذه الخالفات فإنها ستؤدي
الصدام الذي
 خاصة يف أجواء التعبئة اإلعالمية  -إىل نوع من ِّستتعذّر أي محاولة للسري يف اتجاه االنتقال الدميقراطي املأمول يف
حال حدوثه.
رغم هذه الهشاشة والضعف التنظيمي (أو بسببه) ،اختارت قوى
إعالن الحرية والتغيري أن تدخل يف رشاكة مع الجناح العسكري من
النظام السابق وأن تتقاسم معه السلطة التنفيذية وفقًا للوثيقة
 25اإلشارة هنا إىل بعض القيادات السياسية التي تتجاوب مع خط دولة اإلمارات :خالد
عمر يوسف ،ومريم الصادق ،ويارس عرمان وغريهم.

51
الدستورية املوقّعة بينهام( ،((2إذ نالت عد ًدا من املقاعد يف مجلس
اريَت الداخلية
كل الحقائب الوزارية ،ما عدا وز َ
السيادة ،ونالت أيضً ا َّ
والدفاع .وبهذا ،تكون قد انتهت رئاسة املجلس العسكري ،وبدأت
دورة الحكومة االنتقالية يف أيلول /سبتمرب  ،2019فقد صار عبد
رئيسا
رئيسا للوزراء ،والفريق الربهان ً
الله حمدوك (ً )2022-2019
ملجلس السيادة ،يف تحالف عريض يقف من خلفه نحو سبعة
أحزاب سياسية(.((2

 .3االئتالف الهش بين المك ّون العسكري
والمدني
ميكن اإلشارة إىل مرحلتني أساس ّيتني م ّرت بهام العالقة بني الرشيكني
العسكري واملدين يف الحكومة االنتقالية :مرحلة االندفاع الثوري،
نسبي
ومرحلة الواقعية السياسية .متيّزت املرحلة األوىل بتضاؤ ٍل
ٍّ
لدور الحزبني الكبريين تاريخيًّا (حزب األمة ،والحزب االتحادي
الدميقراطي) ،وبروز أكرب ألحزاب األقلّيات اليسارية الثالثة (الحزب
الشيوعي السوداين ،وحزب البعث السوداين ،والحزب الوحدوي
الدميقراطي النارصي) ،إىل جانب حزب املؤمتر السوداين ،وبعض
التنظيامت املهنية وتجمعات املجتمع املدين .فهذه التنظيامت هي
التي تص ّدت للقيادة تحت اسم "إعالن الحرية والتغيري"( ،((2ومثّلت
الحاضنة السياسية لحكومة الثورة ،فأع ّدت الوثيقة الدستورية،
وح ّددت هياكل الحكم ومستوياته ،وتقاسمت السلطة مع املجلس
العسكري ،وكانت ترى نفسها بوصفها الصانع الحقيقي للثورة
والفاعل األكرب يف الساحة السياسية ،فـتحالف قوى إعالن الحرية
والتغيري ،بحسب محمد ناجي األصم ،وهو أحد قاداته ،هو الذي
نسق الجهود الشعبية وبلْ َور خياراتها النضالية .أ ّما الق ّوات املسلحة،
ّ
فقد سارت معهم يف طريق الثورة والتغيري ،ومن أجل تأسيس
"دميقراطية مستدامة يف السودان"( .((2غري أن هذا التص ّور املتفائل
محل ات ّفاق بني مك ّونات قوى إعالن
لدور الق ّوات املسلّحة مل يكن َّ
مثاًل ال ينظر بإيجابية
الحرية والتغيري؛ فالحزب الشيوعي السوداين ً
" 26الوثيقة الدستورية للفرتة االنتقالية بجمهورية السودان" ،وحدة حساسية النزاعات،
 ،2021/2/19شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/35NCBOr :
 27األحـزاب السبعة الرئيسة املشاركة يف الحكومة هي :حزب األمة القومي ،وحزب
املؤمتر السوداين ،والحزب الشيوعي السوداين ،وتجمع االتحاديني الدميقراطيني ،وحزب البعث
السوداين ،والحزب الوحدوي الدميقراطي النارصي ،والحزب الجمهوري االشرتايك.
" 28إعالن الحرية والتغيري" ،فيسبوك ،2019/1/1 ،شوهد يف  ،2022/3/13يف:
https://bit.ly/3q0Rrb6
" 29انترصنا ونطالب بحق شهدائنا ..كلمة محمد ناجي األصم بعد توقيع االتفاق التاريخي
يف السودان" ،يوتيوب ،2019/8/17 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3CDvow5 :؛
إسامعيل محمد عيل" ،صديق يوسف :رئيس الوزراء السوداين ليس شيوع ًّيا" ،إندبندنت
عربية ،2019/12/20 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3KzhMok :

52
إىل ما قامت به القوات املسلّحة ،بل يراه "انقالبًا عسكريًا" قُصد
به أاّلّ تصل الثورة إىل نهاياتها الكاملة( .((3وهذا االختالف يف الرؤية
سيتّسع فيام بعد وسيؤدي إىل انهيار قوى إعالن الحرية والتغيري،
بحسب ما يتوقّع الباحث.
وقد يرد تساؤل عن الكيفية التي يرى بها املجلس العسكري نفسه،
فضاًل عن الدور الذي كان يريد أن يضطلع به يف مرحلة ما بعد
ً
البشري؛ أيرى نفسه رشيكًا يف السلطة أم مالكًا لها؟ تأيت اإلجابة عن
مثل هذا التساؤل يف ٍ
واحد من الخطابات املبكِّرة لرئيس املجلس
العسكري ،الفريق عبد الفتاح الربهان ،مبناسبة تعليق املفاوضات
مع قوى إعالن الحرية والتغيري ،يف  15أيار /مايو 2019؛ إذ يرى أ ّن
العنارص املك ّونة للمجلس العسكري ،مبا فيها قيادة الدعم الرسيع،
وفاعاًل يف مساندة
ً
مهاًّم
أتت من رحم هذا الشعب ،وأ ّدت دو ًرا ًّ
(((3
الثورة ،وأنها قد انحازت إىل خيار الشعب ،وأ ّمنت انتصاره  .ويبدو
أ ّن هذا الخطاب ميثّل الخط االسرتاتيجي الثابت للعسكريّني.
وال شك يف أن الجيش  -أو املنظومة األمنية بعبارة ّ
أدق  -قد رفض
إطالق النار عىل املتظاهرين يف السادس من نيسان /أبريل ،2019
وأنه قام بحاميتهم ،يف مخالفة جريئة ألوامر الرئيس املخلوع؛ ما
ع ّجل بنهاية نظام اإلنقاذ .لكن تجب اإلشارة إىل أن االندفاع الشعبي
التلقايئ قد وصل حينئذ إىل مرحلة من الغليان مل يكن من املمكن
إخامدها .ولذلك ،من اإلنصاف أن يقال إ ّن الجيش والشعب اشرتكا يف
ٍ
وأشخاصا).
ومؤسسات
نجاح الثورة وإزاحة النظام السابق (دستو ًرا
ً
غري أ ّن ذلك أحدث "فراغًا" كان لزا ًما عىل الجيش  -من ناحية عملية
وقانونية  -أن ميأله ،وقد فعل؛ ليصبح بذلك أمي ًنا عىل السلطة ،زيادة
عىل كونه رشيكًا فيها .ث ّم صار املجلس العسكري هو حكومة "األمر
الواقع" ،ترشي ًعا وتنفيذًا.
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السيادة قرا ًرا بتشكيل لجنة إلزالة النظام القديم وتفكيكه؛ إذ مل
تكد متيض أسابيع قليلة عىل تنصيب الحكومة االئتالفية بني املجلس
العسكري وقوى إعالن الحرية والتغيري ،يف أيلول /سبتمرب ،2019
حتّى أصدر رئيس مجلس السيادة السوداين ،الفريق أول عبد الفتاح
الربهان ،قرا ًرا قىض بتكوين لجنة إلزالة التمكني ومحاربة الفساد
واسرتداد األموال املنهوبة .ومبوجب ذلك القانون ُح ّل حزب املؤمتر
الوطني وحذف من ِسج ِّل التنظيامت واألحزاب السياسية وصودرت
كل الواجهات الحزبية والنقابات واالتحادات
ممتلكاته ،ث ّم حلّت ّ
املهنية واملنظّامت التابعة له أو ألي شخص أو كيان يعترب من نتائج
التمكني( .((3أ ّما الشخصيات األساسية من اإلسالميني ،التي كانت
اإلمارات والسعودية ت ُطالبان بإبعادها من السلطة ،وال سيام عيل
عثامن محمد طه ،وبكري حسن صالح ،ونافع عيل نافع ،وعوض أحمد
الجاز ،فقد ز ُّج بها يف السجن منذ األسبوع األول إلطاحة النظام(.((3
وكام هو متوقّع ،نالت هذه اإلجراءات قبو ًاًل وثنا ًء من بعض "قوى
إعالن الحرية والتغيري" ،وال سيام حزب البعث والحزب الشيوعي،
وأحست بأ ّن واح ًدا من أهم أهدافها االسرتاتيجية قد صارت تقوم
ّ
به لجنة إزالة التمكني .ولذلك ،انخرطت هذه األحزاب يف محاصصة
كل منها لـ "متكني" عنارصه يف مفاصل
حزبية محمومة ،وسعى ّ
الدولة ،ثم أُض ِف َي عىل عملية اإلحالل واإلبدال تلك طاب ُع الرصاع
األيديولوجي القديم  -املتج ّدد بني تيار اإلسالم السيايس وتيار اليسار
العلامين الذي يسعى يف ع َجلٍ إلعادة تأسيس املجتمع السوداين
بر ّمته ،والتح ّول به نحو وِجهة جديدة (ثقاف ًة وسياس ًة واقتصا ًدا)،
اتيجي للحكومة االنتقالية وحاضنتها السياسية
وصار الهدف االسرت ّ
هو القضاء عىل نظام اإلنقاذ ،وتصفية املنتمني إليه يف كل أجهزة
الدولة وال سيام القوات النظامية واالقتصاد والتعليم والقضاء.

ومع أنه ليس من العسري عىل املجلس العسكري أن يُس ِّوق رشاكته
ستظل
ّ
يف السلطة استنا ًدا إىل مساندته للثوار ،فإ ّن هناك قضايا أخرى
فضاًل عن صعوبة تسويقها ،ومنها أ ّن هذا املجلس كانت له
تالحقهً ،
"خيوط" تربطه بالنظام القديم ،سواء من حيث الرتقيات إىل رتبة
فريق أ ّول ركن ،وقد حصل عليها بعض أعضائه قبيل الثورة بأسابيع،
أو من حيث العمليات التي شاركوا فيها ،أو تجاوزات "مجزرة القيادة
طي هذه الصفحة وإثبات
العا ّمة" التي سكتوا عنها .وليك يتمكّن من ّ
كل خيط يربطه بنظام البشري ،فقد وقّع باسم مجلس
أنه قطع ّ

1 .الرشكات اململوكة للقوات املسلّحة وقوات األمن والرشطة
(كيفية استعادتها).

 30مقابلة أجراها إسامعيل محمد عيل مع صديق يوسف ،عضو اللجنة املركزية للحزب
الشيوعي ،إندبندنت عربية 20 ،كانون األول /ديسمرب .2019
" 31شاهد ..بيان رئيس املجلس العسكري الفريق عبد الفتاح الربهان" ،يوتيوب،
 ،2019/5/16شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3pVRkh1 :

 32عبد الحميد عوض" ،السودان :تشكيل لجنة إلزالة وتفكيك نظام البشري" ،العريب
الجديد ،2019/12/10 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3MHity5 :
" 33بدء محاكمة الرئيس السوداين السابق عمر البشري بتهمة 'االنقالب عىل الحكومة
املنتخبة'" ،لوسيل ،2020/7/21 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3t7iZh2 :

طوياًل ،حيث برزت للرشيكني ملفّات
غري أ َّن هذا املشهد مل يستم ّر ً
لكل منهام رؤى وتطلّعات يصعب
عالقة يصعب التوافق فيها ،ث ّم منَت ّ
تحقيقها يف إطار الوثيقة الدستورية امل ُوقَّعة بينهام ،وال نسعى يف هذا
السياق إىل َعرض جميع امللفّات الشائكة بني الرشيكني ،ولكن قد
يكون مناس ًبا أن نشري إىل أكرثها بروزًا ،وهي تتمثّل مبا ييل:

تاسارد

53

طارقميدلا لاقتنالا قافآو ةينادوسلا ةروثلا

2 .العالقة مع الحركات املسلّحة (كيفية إدراجــهــا يف إطار
الوثيقة الدستورية).
3 .إدارة االقتصاد (طبيعة اإلصالح االقتصادي املطلوب ،والعالقة
مع وصفة البنك الدويل)(.((3
4 .إدارة العالقات الخارجية (كيفية التعامل مع البعثة الدولية،
والتحالف اإلمارايت  -السعودي ،واالعرتاف بدولة إرسائيل).
5 .إدارة النزاع اإلثيويب  -املرصي (أين يقف السودان يف هذا
امللف؟ وإىل أي مدى؟).
كل
عاّم فيها من أسئلة جعال ّ
إ ّن فتح هذه امللفّات ومحاولة اإلجابة ّ
فريق يعيد حساباته كليًّا ،ويعيد النظر يف تحالفاته أيضً ا.

ّ
والملفات الشائكة بين
 .4مرحلة الواقعية
الشريكين
طوياًل بعد
مل يص ُمد "تج ّمع املهنيّني" الذي أوكلت إليه قيادة الثورة ً
نجاحها؛ إذ رسعان ما شهد انشقاقًا أَخمد بريقه الثوري وأقعده عن
الحركة .وتعود أسباب االنشقاق إىل االتهام الذي ُو ّجه إىل قيادات يف
الشيوعي باختطاف التجمع نفسه،
"التجمع" محسوبة عىل الحزب
ّ
وتسخريه ملصالح حزبية ض ّيقة ،وألهداف مناهضة للثورة ،ولتفتيت
وحدة قوى الثورة أيضً ا .أ ّما من "الجهة األخرى" ،فقد جاءت ر ّدة
الفعل أش ّد قسوة؛ إذ اتّهم الحزب الشيوعي عنارص من قوى إعالن
الحرية والتغيري بأنّها تعقد االتفاقات الرسية واملشبوهة داخل البالد
وخارجها ،وتقود التحالف نحو االنقالب عىل الثورة ،واملوافقة عىل
السياسات املخالفة للمواثيق واإلعالنات املتّفق عليها ،وظلّت هذه
العنارص رغم موقفها الشكيل يف مجلس الحرية والتغيري تتآمر عىل
توصيات اللجنة االقتصادية للحرية والتغيري ،وتقف مع سياسات
الحكومة الداعمة لتحرير السلع األساسية ورفع الدعم واعتامد
توصيات صندوق النقد الدويل .ولقد أدى ذلك إىل تدهور معيشة
املواطنني وارتفاع معدالت التضخم ،مع استمرار البطالة وسط
الشباب ،وتدهور أحوال النازحني ،والتحيز للرأساملية الطفيلية ض ّد
الرأساملية الوطنية العاملة يف الصناعة والزراعة واالنقالب الكامل
عىل الثورة بوثيقة دستورية جديدة( .((3وينتهي الحزب الشيوعي،
 34يرى الحزب الشيوعي السوداين أ ّن الحكومة االنتقالية قد استسلمت للرأساملية
العاملية الساعية للسيطرة عىل االقتصاد السوداين ،وأنها تسري يف طريق التبعية للغرب
بداًل من االعتامد عىل املوارد الذاتية واإلصالح الداخيل .يُنظر :الحاج
لكل الرشوط ً
وتستجيب ّ
عبد الله (أجرى الحوار)" ،مقابلة مع صديق كبلو ،عضو اللجنة املركزية" ،امليدان (،)3797
.2021/5/25
 35بهرام عبد املنعم" ،الحزب الشيوعي السوداين يعلن انسحابه من االئتالف الحاكم"،
وكالة األناضول ،2020/11/7 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3OpgAXt :

بعد هذه السلسلة الطويلة من االتهامات ،إىل القول إن لجنته
املركزية قد ق ّررت "انسحاب الحزب من قوى اإلجامع الوطني،
واالنسحاب من قوى الحرية والتغيري ،والعمل مع قوى الثورة والتغيري
املرتبطة بقضايا الجامهري وأهداف وبرامج الثورة" ،وإ ّن الحزب يختار
بداًل عن تضليلها وزراعة اآلمال
"الوقوف مع الجامهري وقضاياها ً
الكاذبة لخديعتها"(.((3
لقد أوضح هذا التص ّدع الداخيل أ ّن القوة التي كانت تعتمد عليها قوى
إعالن الحرية والتغيري مل تكن نابعة من توافق اسرتاتيجي راسخ بقدر
فلاّم سقط هذا
ما كانت مستم ّدة من اشرتاك يف الرفض لنظام اإلنقاذّ ،
النظام تساقطت معه قوى إعالن الحرية والتغيري؛ لتَضارب الرؤى،
ولتَناقض املصالح .غري أ ّن العامل اآلخر الذي فاقم الخالف قد يعود إىل
التخ ّوف من تبعات الفرتة االنتقالية وتح ّمل مسؤولية الفشل املتوقّع،
خاصة يف املجال االقتصادي .لقد ثبت لألحزاب اليسارية الحاكمة
(واملجلس العسكري أيضً ا) أ ّن هناك واق ًعا اقتصاديًّا مرتديًا ال ميكن
تجاوزه ،وأ ّن تغيريه يحتاج إىل إرادة سياسية قوية تستطيع أن تتّخذ
وكل هذا
القرارات الصعبة وتتح ّمل املسؤولية الكاملة عن نتائجهاّ .
يعني أن املعركة الحقيقية بدأت تتح ّول من آفاق األيديولوجيا العليا
إىل املعاناة اليومية للمواطن ،ومن ثنائية اليمني واليسار إىل ثالثية
الخبز والوقود والدواء .وصارت األسئلة الجوهرية هي :من يستطيع
من الوزراء الذين اختارتهم قوى إعالن الحرية والتغيري أن يتص ّدى
لهذه امله ّمة؟ ومن يقف وراءه من الداعمني اإلقليميّني والدوليّني؟
السوداين يساند حكومة الحرية والتغيري ،يف
ّ
وهل
سيظل الشارع ُّ
حني أنها ال تستطيع أن تتّفق عىل برنامج اقتصادي ،أو تجيز ميزانية
كل فريق
عامة ،أو تس ّدد مديونية الدقيق؟ وبنا ًء عىل هذا ،صار ّ
يشكّك يف اآلخر ،ويعيد حساباته ،ويبحث عن رشاكة أصلَب عو ًدا
وأوفر عائ ًدا .وصار من بقي يف قوى إعالن الحرية والتغيري مقتن ًعا بأ ّن
طوياًل ،يف حني
"الرشاكة" بينه وبني املجلس العسكري قد ال تستم ّر ً
ازداد اقتناع املجلس العسكري بأ ّن قوى إعالن الحرية والتغيري فقدت
َزخَمها األول ،وأنها لن تكون حاضنته السياسية املأمونة ،وأ ّن أمامه
أحد خيارين :فإ ّما أن يتم ّهل ويَ ِ
صرِب عىل مصاعب املرحلة االنتقالية
إىل حني انقضاء دورته املق ّررة يف الوثيقة الدستورية ،مع احتامل أن
يؤ ّدي ذلك إىل خروج خارس من العملية السياسية (مع ما قد يرتتّب
عليه من مالحقات جنائية) ،وإ ّما أن يقوم بقفزات استباقيّة يتجاوز
بها قوى إعالن الحرية والتغيري ،ويشكّل تحالفًا جدي ًدا تدخل فيه
الحركات املسلّحة وترىض عنه القوى اإلقليمية والدولية ،فيكون بذلك
قد رضب العصافري كلّها بحجر واحد .وهذا هو الخيار الذي انتهى
36
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إليه وجعله يسارع إىل توقيع "اتفاقية جوبا للسالم" (كام سنوضّ ح
تنظياًم -
الحقًا) .أ ّما الحزب الشيوعي  -وهو أكرث هذه املجموعات
ً
فقد ثبت له أ ّن الجناح العسكري الحاكم ليس حليفًا له؛ ولذلك فقد
صار يجاهر بعداوته للحكومة االنتقالية ،وبدأ منذ مطلع عام 2021
يطالب بإسقاطها واستبدال حكومة أخرى بها.

ً
ثالثا :مع ّوقات االنتقال نحو النظام
الديمقراطي
 .1معوقات مشتركة :البحث عن
ديمقراطية "مضمونة العواقب"
أي
بني يدي الحديث عن االنتقال إىل الدميقراطية يرد السؤالّ :
دميقراطية يراد االنتقال إليها؟ ومن يريد ذلك االنتقال؟
مع أ ّن أيًّا من املجموعات املشاركة يف الحكومة االنتقالية مل تتع ّرض
رصاحة لهذه القضية عىل نحو فكري مع ّمق ،حيث إ ّن بعضها ال
أساسا يف عملية االنتقال إىل نظام دميقراطي (حزب البعث
يرغب ً
مثاًل) ،فإ ّن بعضها اآلخر يُضمر مع ًنى مغاي ًرا للمعنى املتعارف عليه
ً
للدميقراطية .فالدميقراطية ،يف أبسط تعريفاتها ،ال تعدو أن تكون
"منه ًجا لل ُحكم" يستطيع الشعب من خالله أن يختار قيادة ت ُوكَل
إليها أمور الترشيع وإصــدار القوانني امللزمة يف شؤون املجتمع
العامة( .((3لك ّن مثل هذا التعريف ميثّل إشكاالت عديدة لرشكاء
كل فريق منهم يرت ّدد يف مسألة االنتقال
الحكومة االنتقالية ،ويجعل ّ
إىل الدميقراطية .وأ ّول هذه اإلشكاالت أ ّن االنتقال إىل الدميقراطية
سيعني  -يف أدىن مستوياته  -الرجوع إىل الشعب ليختار قيادة
للحكومة ،وال توجد وسيلة لذلك ّإاّل عن طريق االستفتاء أو االنتخاب.
لك ّن أيًّا من هاتني الوسيلتني ستقود إىل نتائج غري حميد ٍة ،وقد ال
َصب يف صالح االئتالف العسكري  -املد ّين الحاكم؛ فالعسكريون ال
ت ّ
يحبّذون االنتخابات ألنها تعني خروج مجموعتهم الحاكمة بصورة
كاملة من العملية السياسية ،مع ما يرتت ّب عىل ذلك من إرباك شديد
ملجمل التع ّهدات واالتفاقات التي أبرموها مع القوى اإلقليمية
عاّم قد
ال ّداعمة لهم ،وال سيام اإلمارات والسعوديّة ومرصً ،
فضاًل ّ
يرتتّب عىل االنتخابات من أرضار مبارشة تلحق بالقيادات العسكرية؛
سواء من ناحية املساءلة القانونية ،أو الرضر االقتصادي؛ ولذلك فإ ّن
أجندة الجناح العسكري ال تتض ّمن الرجوع إىل االنتخابات ،بل تسعى
من خالل طرق شتّى إلطالة الفرتة االنتقالية .وليك يتحقّق له ذلك،
37 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New
York: Harper & Row Publisher, 1942), p. 243.
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حاول االستفادة من ثالثة ملفّات أساسية آلت إليه ،وصار يأمل من
خاللها أن يبقى يف السلطة أطول م ّدة ُممكنة .يتعلّق امللف األول
السالم الداخيل مع الحركات املسلّحة ،ويتعلّق الثاين بتطبيع
بتحقيق ّ
العالقة الخارجية مع إرسائيل يف متا ٍه كاملٍ مع املحور اإلمارايت -
السعودي .أ ّما امللف الثالث فيتعلّق برتتيب العالقة مع املنظومة
العسكرية املرصية يف نزاعها مع الحكومة اإلثيوبية حول ُس ّد النهضة.
ملف من هذه امللفّات (يف نظر املجموعة العسكرية)
أي ٍّ
وسيؤ ّدي ّ
إىل تعزيز موقف الجناح العسكري يف السلطة ،فيكون مبنزلة حكومة
ألي ٍ
طرف من األطراف االستغناء عنها كام سيتّضح
أم ٍر واقع ال ميكن ّ
ذلك الحقًا.

 .2مع ّوقات من صنع الجناح العسكري
أ -العالقة مع الحركات المسلّحة

يرى الجناح العسكري يف الحكومة االنتقالية أ ّن ملف السالم ميكن أن
يصري "طوق النجاة" الذي يبحث عنه ،إذ يستطيع من خالله أن يدخل
يف مفاوضات مط ّولة مع الحركات املسلّحة ،فيتمكّن يف حال نجاحه
من إحراز نقاط تضمن بقاءه يف السلطة ،كام يتمكّن يف حال إخفاقه
السعي
من أن يجِد م ّرب ًرا لتمديد الفرتة االنتقالية بدعوى مواصلة ّ
السالم .ويف هذا السياق ،استطاع الجناح العسكري
نحو تحقيق ّ
بالفعل أن يتفاهم ،بعد وساطة من حكومة جنوب السودان ،مع
مثاًل ،وأن يوقّع
بعض حركات املعارضة املسلّحة ،كالجبهة الثورية ً
(((3
يف ترشين األول /أكتوبر  2020ما عرف بـ "اتفاقية جوبا للسالم" ،
التي اتّفقت األطراف فيها عىل أن تكون هناك فرتة انتقالية جديدة
تستمر  39شه ًرا بداي ًة من تاريخ توقيع االتفاق ،وهذا يعني ِ -ضمن
السنة األوىل من فرتة االنتقال ،والرشوع يف دورة
أمور كثرية  -إسقاط َّ
جديدة وفقًا لرشاكة جديدة تبدأ بتوقيع االتفاقية .وسيرتتّب عىل
ذلك ،بطبيعة الحال ،إعادة تشكيل هياكل السلطة القامئة ،وال سيام
ترشيعي ،وهو ما يشري،
مجليس السيادة والوزراء ،وإنشاء مجلس
ّ
رصاحة ،إىل عملية تح ّول من نظام "الحرية والتغيري" القائم عىل بنود
"الوثيقة الدستورية" إىل نظام جديد لل ُحكم تكفّلت بنود اتفاقية
السالم بوضع أركانه األساسية .وقد ال نستطيع يف هذا املقام أن ننظر
كل بنود االتفاقية ،ولكن يكفي أن نتوقّف عند نقطة واحدة متثّل
يف ّ
 38وقّع عن املعارضة املسلّحة الجبهة الثورية السودانية ،وهي تضم أربع حركات
سياسية ،وخمس حركات مسلّحة هي :حركة العدل واملساواة ،وتجمع قوى تحرير السودان،
وجيش تحرير السودان ،وجيش تحرير السودان  -املجلس االنتقايل ،والتحالف السوداين .وقد
تخلّفت عن االتفاق الحركة الشعبية  -شامل برئاسة عبد العزيز الحلو ،وحركة جيش تحرير
السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور .لالستزادة بشأن أهم بنود االتفاقية ،ينظر :صحيفة
الرشق األوسط.2020/10/4 ،15286 ،
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جوهر هذه االت ّفاقية ،وهي توضّ ح العالقة بني اتفاقية جوبا للسالم
والوثيقة الدستورية؛ إذ يُال َحظ أ ّن اتفاقية السالم ال تعترب "الوثيقة
الدستورية" مرجعية عليا ،بل تجعلها تتساوى مع بنود االتفاقية،
وتؤكد أ ّن التناقض ،يف حال التعارض بني الوثيقة الدستورية وبنود
االتفاقية ،يُزال بتعديل الوثيقة الدستورية ،ثم تك ّون مبوجب هذه
االتفاقية (املادة  )80ما ُعرف بـ "مجلس رشكاء الفرتة االنتقالية"،
وقد متثّلت فيه أطراف الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء واألطراف
املوقّعة اتفاقية جوبا للسالم .وكل هذا يؤكد أ ّن الجناح العسكري ال
اطي ،بل يسعى بقوة للتح ّول من "املرحلة
يتّجه نحو االنتقال الدميقر ّ
الثورية" وما تولّد منها من مواثيق إىل مرحلة جديدة يحتضن
فيها الحركات املسلّحة ،ويتقاسم معها السلطة والرثوة أطول فرتة
زمنية ممكنة.
ب -العالقة مع إسرائيل

مثلام هرعت قيادة الجناح العسكري إىل التفاوض مع الحركات
املسلّحة ،هرعت أيضً ا إىل الدخول يف مفاوضات رسية مع إرسائيل.
ففي زيارة رسية إىل أوغندا ،التقى الربهان ،يف شباط /فرباير ،2020
رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق بنيامني نتنياهو ،يف محاولة لفرض
األمر الواقع ،غري مكرتث مبا يجده من معاتبة أو نقد من بعض قوى
إعالن الحرية والتغيري ،التي كانت ترى يف التطبيع خيانة للقضية
الفلسطينية وخرو ًجا عىل اختصاص الحكومة االنتقايل(.((3
إ ّن إعادة فتح "امللف اإلرسائييل" مل تكن وليدة طبيعية للعقل
العسكري يف حكومة السودان االئتالفية بقدر ما كانت وليدة ٍ
ضغط
 39ملزيد من التفصيل حول العالقة بني الربهان وإرسائيل ،يُنظر :عبد الباقي الظافر،
"رحلة البحث عن التطبيع مع إرسائيل ..ملاذا طلب الربهان أن يخلد إىل النوم عند العودة من
أبوظبي؟" ،الجزيرة نت ،2020/9/25 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3CFeMnZ :؛
وكان الربهان قد أوضح الحقًا أ ّن قرار التطبيع مع إرسائيل جاء بعد مشاورات واسعة مع
القوى السياسية واملجتمعية التي مل متانع يف هذه الخطوة ،وأ ّن رشكاء الحكم االنتقايل رشكاء
يف إنهاء العداء مع إرسائيل .وكمثال عىل اعرتاض حزب البعث العريب االشرتايك املشارك يف
الحكومة االنتقالية ،يُنظر :عبد الحميد عوض" ،السودان :حزب سوداين رشيك يف الحكم
يطالب مبحاكمة املشاركني يف التطبيع" ،العريب الجديد ،2020/10/25 ،شوهد يف ،2022/3/13
يفhttps://bit.ly/34E9lZH :؛
وتشري املصادر إىل أ ّن الواليات املتحدة اشرتطت ،خالل زيارة وزير خارجيتها مايك بومبيو
 )2021-2018( Mike Pompeoإىل الخرطوم ،تطبيع العالقات بني الخرطوم وإرسائيل
لشطب اسم السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب .ينظر" :بومبيو يجري ات ّصااًلً مع
حمدوك بشأن إزالة اسم السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب" ،يس إن إن عربية،
 ،2020/10/22شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://cnn.it/3i4ryCS :؛
وقد زار وزيــر االستخبارات اإلرسائــيــي ،إييل كوهني ،والوفد املرافق له ،الخرطوم
بعد شهر من موافقة حكومة السودان عىل تطبيع العالقات مع إرسائيل ،وذلك يف
 26كانون الثاين /يناير  ،2020يف إشارة إىل تاريخ فتح الخرطوم عىل يد أنصار املهدي عام
 .1885ومن الالفت لالنتباه أ ّن وسائل اإلعالم الرسمي يف السودان مل ترش إىل تلك الزيارة.
وذكر الوزير اإلرسائييل أ ّن الوفد قد التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان ووزير
الدفاع ياسني إبراهيم ،وتناول اللقاء قضايا دبلوماسية وأمنية واقتصادية .والجدير بالذكر أ ّن
السودان قد وقّع الوثيقة اإلبراهيمية يف السادس من كانون الثاين /يناير .2021

وإلحا ٍح من دول التحالف العريب (اإلمــارات والسعودية) .فكام
ضغطت هذه الدول من ق َُبل عىل الربهان وحميديت لالنخراط معها
يف حرب اليمن ،ضغطت عليهام أيضً ا الحقًا لالنخراط يف "السالم
اإلبراهيمي" الذي يسعى لتطبيع العالقات مع إرسائيل ،والذي
تتزعمه دولة اإلمارات(.((4
ج .العالقة مع مصر

تكاد تجمع مختلف القوى السياسية التي تعاقبت عىل الحكم يف
مرص عىل أ ّن السودان يقع ضمن املجال الحيوي ألمنها القومي،
وأنه ميثل عمقها االسرتاتيجي الجنويب؛ ما يجعلها تحرص باستمرار
عىل وجود عالقات قوية بينها وبني النظام الحاكم يف السودان.
ويف هذا اإلطار ،أَ ْولَت حكومة الرئيس عبد الفتاح السييس اهتام ًما
كب ًريا بالعالقة مع الحكومة االنتقالية يف الخرطوم .وتأيت محاربة
تنظيم اإلخوان املسلمني ومالحقة أعضائه ضمن اهتامماتها بالشأن
السوداينّ ،إاّل أن االهتامم األكرب يتّجه نحو إقامة عالقة وثيقة مع
املك ّون العسكري يف الحكومة االنتقالية وإدراجه يف إطار االسرتاتيجية
تحس به مرص من خطر إثيويب
األمنية املرصية،
ً
خصوصا يف ضوء ما ّ
عليها بسبب مرشوع "س ّد النهضة".
أ ّما املك ّون العسكري يف الحكومة االنتقالية ،فهو يدرك ما ملرص من تأثري
داخل التحالف اإلمارايت  -السعودي  -اإلرسائييل ،ويُدرك أ ّن انخراطه
يف هذه املنظومة  ،وأ ّن ما يقدمه من خدمة لوجستية أو عسكرية،
فاعاًل ال غنى عنه؛ سواء يف حفظ األمن واالستقرار يف
سيجعالن منه ً
املنطقة ،أو يف املشاركة الفعلية يف القتال؛ ولذلك توالت الزيارات
بني العسكريني يف الخرطوم ونُظرائهم يف القاهرة ،ثم تُ ّوجت بتوقيع
اتفاقية للتعاون العسكري بينهام يف  2آذار /مارس  ،((4(2021أعقبتها
مناورات مشرتكة بني الجيش السوداين واملرصي يف أيار /مايو .((4(2021
لقد حاولنا أن نشري إىل بعض السياسات التي اتخذها املك ّون
العسكري يف الحكومة االنتقالية لتطويل بقائه يف السلطة ولتنويع
مصادر ق ّوته .ويبدو جليًّا أنه قد نجح يف ذلك واستطاع االنخراط
 40يجدر بنا يف هذا املقام أن نتذكّر العامل اإلقليمي يف الحالة السودانية؛ إذ يالحظ أن
القيادات العسكرية األساسية التي ساهمت يف إسقاط حكومة البشري (بن عوف ،وحميديت،
والربهان) كان لها ارتباط مبارش مبعسكر السعودية  -اإلمارات  -مرص ،بل إن هذه القيادات
كانت تشارك عىل نحو مبارش يف الحرب السعودية  -اليمنية ،وذلك من خالل إرسال وحدات
من الجيش السوداين أو قوات الدعم الرسيع إىل أرض املعارك.
" 41يف خضم النزاع بني السودان وإثيوبيا وأزمة سد النهضة ..اتفاقية جديدة توطد
التعاون العسكري بني الخرطوم والقاهرة" ،الجزيرة نت ،2021/3/3 ،شوهد يف ،2022/4/20
يفhttps://bit.ly/3xFF60B :
" 42تستمر  5أيام ..انطالق مناورات 'حامة النيل' العسكرية بني الجيشني السوداين
واملرصي" ،الجزيرة نت ،2021/5/26 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3Mm7yJ9 :
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يف التحالف اإلقليمي الذي تقوده اإلمارات والسعودية ومرص .ويبدو
من الواضح أيضً ا أن قائد املك ّون العسكري ،الفريق الربهان ،استطاع
القوي" الذي ال غنى
أن يربهن لحلفائه يف اإلقليم عىل أنّه "الرجل
ّ
لهم عنه يف املحافظة عىل مصالحهم .وفيام ييل ،سننظر يف املك ّون
املدين إ ْن كان يسعى بدوره إىل الهدف ذاته ،أو أنه جا ٌّد يف التح ّول
إىل الدميقراطية.

 .3مع ّوقات من صنع الشريك المدني
مبا أن الرشيك املدين يف الحكومة االنتقالية يضم تنظيامت سياسية
كل منها نحو أهداف خاصة به ،فال مجال للحكم
متع ّددة ،ويسعى ّ
جساًم سياسيًّا واح ًدا .لك ّن هذا ال مينع القول إ ّن هناك
عليه بوصفه ً
أسبابًا أيديولوجية وعملية تجعل هذه التنظيامت ترغب يف متديد
الفرتة االنتقالية وعدم الرغبة يف إجراء انتخابات عامة ،متّفقة يف
ذلك مع املك ّون العسكري يف الحكومة االنتقالية .ورأس هذه
األسباب أ ّن بعض هذه التنظيامت ذو تو ّجه أيديولوجي ال يتّسق مع
مثاًل يتبنى مفهو ًما للدميقراطية "يختلف
الدميقراطية ،فحزب البعث ً
عن الدميقراطية املع ّرفة باأللف والالم ،ويستخدم للداللة عىل ذلك
مصطلحات مع ّينة مثل الدميقراطية الشعبية ،ودميقراطية املشاركة
واإلنجاز"( .((4أ ّما الحزب الشيوعي ،فهو أيضً ا يرت ّدد يف مسألة العودة
ظل يتساءل
إىل الدميقراطية العتبارات أيديولوجية ،إذ يُ َاَل َحظ أنه ّ
منذ أواسط الستينيات عن جدوى الدميقراطية الليربالية ،مش ًريا إىل
 43عبد العزيز حسني الصاوي ،دراسة نظرية وتطبيقية يف تاريخ السودان الحديث:
حزب البعث (الخرطوم :دار عزة للنرش ،)2016 ،ص .7
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القوي
ضعف األساس االجتامعي للربملانية الغربية تارةً ،نتيجة للوزن
ّ
للقطاع التقليدي السوداين ،وداعيًا إىل دميقراطية جديدة يُقيَّد فيها
نشاط الفئات املعادية للثورة الدميقراطية تار ًة أخرى( .((4وات ّساقًا مع
هذا املوقف صار ينادي مبا أسامه "دميقراطية املجتمع" ،حيث يكون
للجامهري دور أصيل يف وضع السياسات واتخاذ القرارات ،وذلك ليك
يتحقق التح ّول الدميقراطي الحقيقي.
أما السبب العميل ،الذي يجعل هذه التنظيامت تتج ّنب االنتخابات،
فهو أن أي عملية انتخابية ستفتح نافذة تلِ ُج منها القوى السياسية
غري املرغوب فيها ،وال سيام حزب األمة والحزب االتحادي أو القوى
اإلسالمية التي كان يعتمد عليها النظام السابق وبعض القوى
االجتامعية التقليدية؛ إذ إن أغلب هذه األحـزاب الصغرية التي
خاصة حزب البعث
تسيطر عىل املشهد السيايس يف الوقت ال ّراهنّ ،
السوداين والحزب الوحدوي الدميقراطي النارصي والحزب الشيوعي
السوداين ،ستتضاءل أو تفقد وجودها كل ًّيا يف حال قيام انتخابات حرة؛
وذلك ما جعل اإلمام الصادق املهدي ،رئيس حزب األ ّمة ،يه ّددها
بـ "ورقة االنتخابات" ،ويذكّرها بأن حزبه قد نال أكرثية املقاعد يف
أي
ّ
كل االنتخابات التي قامت يف السودان ،وأنّه يف حال حدوث ّ
(((4
"كاين ماين" (تالعب) فإنه سيدعو إىل انتخابات مبكِّرة  .وبنا ًء عىل
هذا ،صارت املجموعات السياسية الصغرية تبحث عن "دميقراطية
مضمونة العواقب"؛ مبعنى ّأاّل ت ُجرى انتخابات ّإاّل حينام تضمن الفوز
فيها ،ولذلك فهي تعمل عىل تطويل الفرتة االنتقالية ،وتشرتط ّأاّل
تقام انتخابات ّإاّل بعد عمليات تصفي ٍة للنظام القديم تشمل إعادة
هيكلة األجهزة العسكرية واألمنية وتحقيق السالم.
طوياًل ،وأ ّن
ً
ولكن بالنظر إىل أ ّن هذه العمليات تستغرق وقتًا
"الوقت" هو ما تحتاج إليه هذه املجموعات لتُع ّزز وجودها يف
السلطة واملجتمع ،فإنه ليس من املستبعد أن تتوافق مع املك ّون
العسكري بشأن متديد الفرتة االنتقالية إىل أطول م ّدة ممكنة(.((4
ظل يدعم هذا التو ّجه ،ويؤيِّد عمليات
ومع أن الحزب الشيوعي ّ
"تصفية النظام السابق" ،ويرت ّدد يف مسألة العودة إىل الدميقراطية،
 44كامل الجزويل ،الشيوعيون السودانيون والدميقراطية (الخرطوم :دار عزة للنرش،
 ،)2003ص  .80-79لالستزادة بشأن مفهوم الدميقراطية يف الفكر املاركيس ،يُنظر:
Crawford Brough Macpherson, The Real World of Democracy (Oxford:
Oxford University Press,1966), pp. 13-17.
" 45كــاين ماين اإلمــام ..الصادق املهدي يطالب بإعطاء حزبه أغلبية اختيارات والة
الواليات ..ماذا قال وملاذا يعتقد ذلك؟ اإلجابة يف الفيديو # ..فيديو_بوست  #زول_بوست"،
فيسبوك ،2020/1/13 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3J9R6KM :
 46ذكر السيد مبارك الفاضل رئيس حزب األمة ،يف مخاطبة عامة ،أن قائدًا عسكريًّا
يف مجلس السيادة أبلغه عن ٍ
عرض تقدّمت به قوى إعالن الحرية والتغيري لتمديد الفرتة
االنتقالية  10سنوات.
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كل ذلك مل يقلّل من ح ّدة الخالف الذي بدأ يف االتساع بينه وبني
فإن ّ
هذه التنظيامت ،ومل مينعه من االنسحاب من تج ّمع املهنيّني ومن
قوى الحرية والتغيري؛ إذ جاء يف تقارير اللجنة املركزية للحزب أنّه
توصل إىل أ ّن "حكومة الفرتة االنتقالية بشقّيها العسكري واملدين
قد ّ
تنتهج طريق الهبوط الناعم ،وتتبنى ذات السياسات للنظام البائد
التي تخدم مصالح فئات الرأساملية الطفيلية واالرتباط بقوى إقليمية
ودولية ال مصلحة لها يف تق ّدم الثورة ،وتتآمر إلجهاضها حفاظًا
عىل مصالحها يف السودان واملنطقة عمو ًما لنهب املوارد والرثوات،
واستخدام موقعه الجيوسيايس يف التحكم عىل شعوب ودول املنطقة
وسواحل البحر األحمر للتحكم يف الطريق التجاري والدويل ،والدفع
بالسودان للسري عىل ذات املسار السيايس الذي قاد إىل تخلف الوطن
وفقر الشعب ،والخضوع إلمالءات القوى الخارجية والدوران يف فَلك
الرأساملية العاملية ونفوذها يف خدمة مراكمة ومركزة رأس املال يف
بلدانها عىل حساب الشعب والوطن"(.((4
وما كان للحزب الشيوعي أن يتّخذ مثل هذا املوقف الراديكايل
لوال تخ ّوفه الشديد من اتفاقية جوبا للسالم التي وقّعتها الحكومة
االنتقالية مع بعض الحركات املسلّحة(((4؛ وذلك ألن الحزب ال
يرى فيها ّإاّل انتصا ًرا للمك ّون العسكري يف الحكومة ،وألنه يرى أ ّن
الحركات املسلّحة التي وقّعت االتفاقية ذات توجهات إسالمية سابقة
مثل حركة العدل واملساواة .وبنا ًء عىل هذا ،سارع الحزب إىل التقارب
مع الحركة الشعبية شامل برئاسة عبد العزيز الحلو ،وهي حركة
ذات تو ّجه يساري يتوافق مع تو ّجهات الحزب الشيوعي ومواقفه،
فوقّع الحزب والحركة ،يف أيلول /سبتمرب  ،2020اتفاقًا مناوئًا التفاقية
أي مساومة أو تسوية
التمسك باختيار الثورة يف رفض ّ
جوبا أكّدا فيه ّ
نادى بها مرشوع الهبوط الناعم ،واإلرصار عىل رضورة إسقاط النظام
البائد ،وتفكيك ركائز الرأساملية الطفيلية وتصفية نظامها ،والرشوع
يف وضع لَبنات سودان جديد يقوم عىل منهج سيايس اجتامعي
يحقّق دميقراطية حقيقية ،واقتنا ًعا باستمرار جذوة الثورة متّقدةً.
وأكّدا يف البيان "إنجاز التغيري الجذري وصنع سودان جديد" ،وإصالح
مسار الفرتة االنتقالية لتقوم عىل دميقراطية ال تتج ّزأ عن دميقراطية
املجتمع القامئة عىل النشاط الجامهريي القاعدي؛ خارج األطر
التنظيمية الرسمية ،وعرب املنابر الدميقراطية واملستقلّة التي أبدعتها،
" 47دورة اللجنة املركزية يناير 2021م  -الورقة السياسية ( ،")4/5الحزب الشيوعي
السوداين  ،Sudanese Communist Party-SCPفيسبوك ،2021/2/27 ،شوهد يف
 ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/37A7xCp :
" 48اتفاق جوبا للسالم يف السودان :تحدّياته وفرص نجاحه" ،تقدير موقف ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات 10 ،كانون األول /ديسمرب  ،2020ص  ،3شوهد يف ،2022/3/13
يفhttps://bit.ly/3I7e8k6 :

مستقباًل ،الجامهري النتزاع حقوقها واملشاركة يف صنع القرار
ً
وت ُبدعها
(((4
ومتابعة التنفيذ .
وترت ّب عىل هذه االسرتاتيجية أ ْن صار الحزب الشيوعي يتبنى سياسة
املشاركة يف الداخل واملعارضة من الخارج ،حيث يدفع بعدد من
املنتسبني إليه للمشاركة يف إدارة الحكومة االنتقالية ،يف حني أنه
يعمل من الخارج عىل إسقاطها متخلّ ًيا عن تج ّمع املهن ّيني ومنسح ًبا
من قوى إعالن الحرية والتغيري ،حتى وصفه بعضهم بأنّه "الحاكم
الخفي"( .((5إ ّن هذه املواقف واملفاهيم ذات الطابع األيديولوجي
ّ
الراديكايل ال تختلف يف يشء عن منوذج األحزاب اللينينية التقليدية،
أي مجموعة سياسية تتبنى رؤية بديلة للمجتمع
التي تستبعد ّ
وتسعى للحصول عىل السلطة عن طريق االنتخابات الدورية وفقًا
للطريقة الدميقراطية املعهودة ،وقد يجد مثل هذا الطرح قبو ًاًل من
طرح ال يعزز التح ّول إىل الدميقراطية.
قواعد الحزب ومنارصيه ّإاّل أنه ٌ
لعلّه بات من الواضح أن أيًّا من املك ّونني العسكري واملدين ال يرغب
يف االنتقال إىل الدميقراطية ،وال يتبقّى يف هذه الحالة ّإاّل العوامل
مهاًّم يف دفع
الخارجية ،فهل ستؤدي القوى العاملية واالقتصادية دو ًرا ًّ
الحكومة االنتقالية نحو التح ّول الدميقراطي كام توقّع منوذج ستيبان؟

رابعا :القوى الخارجية واالنتقال
ً
الديمقراطي
لقد أشار ستيبان ،يف منوذج االنتقال الذي نتح ّدث عنه ،إىل بعض
الحاالت األوروبية التي نُقلت بنجاح إىل الدميقراطية عن طريق "الغزو
العسكري الخارجي" ،أي ما قام به الحلفاء بعد الحرب العاملية الثانية
بشأن فرض النظام الدميقراطي عىل أملانيا وإيطاليا ،ولكنه رسعان
ما أوضح أن تلك التجربة خاصة ،وأنها غري قابلة للتكرار ،مق ّد ًرا أ ّن
أغلب عمليات االنتقال إىل الدميقراطية كانت منذ الستينيّات من
ٍ
عمليات تؤ ّدي فيها
القرن املايض ،وأنها ستظل يف املستقبل املنظور
القوى االجتامعية والسياسية الداخلية دو ًرا أساسيًّا ،وأنه لن يكون
للقوى العسكرية الخارجية دور يف ذلك االنتقال ،غري أنه يق ّدر أ ّن
القوى العاملية واالقتصادية والتكتالت السياسية ستظل تؤ ّدي دو ًرا
مهاًّم .انتهى ستيبان إىل هذه الخالصة يف عام  ،1986ولكن بعد أقل
ًّ
من عقدين من الزمان بدأنا نشاهد محاوالت فرض الدميقراطية
عن طريق "الغزو العسكري الخارجي" تتك ّرر يف العراق عام ،2003
" 49اتفاق سيايس بني الحزب الشيوعي والحركة الشعبية  -الحلو" ،سوداين بوست ،شوهد
يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3t2O3hL :
الخفي املتل ّون" ،الرشق،
الحاكم
السوداين..
 50يارس محجوب الحسني'" ،الشيوعي'
ّ
 ،2020/1/18شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3CHmu0D :؛ محمد عيل.

58
ويف أفغانستان عام  ،2001ويف ليبيا عام 2011؛ ما يجعلنا نتساءل:
ما الدور الذي ميكن أن تضطلع به القوى الخارجية يف دعم مسار
االنتقال الدميقراطي؟ هل ستعمل اإلدارة األمريكية ودول االتحاد
األورويب يف اتجاه االنتقال الدميقراطي يف السودان؟ هذا ما نحاول
التعرض إليه فيام ييل.

 .1دول االتحاد األوروبي واالنتقال إلى
الديمقراطية
تبدي مجموعة دول االتحاد األورويب اهتام ًما أكرث بالشأن السوداين،
ولها حضور ملحوظ يف ساحته السياسية من خالل بعثاتها وسفرائها،
ويعود اهتامم هذه الدول بالسودان إىل أسباب جيوسياسية وأمنية،
ذلك أ ّن السودان له  -بحسب تقديرها  -تأثري مبارش يف القرن
األفريقي والبحر األحمر وأفريقيا والرشق األوسط ،وأن األمن يف
جميع هذه املناطق ينعكس بشكل مبارش ،وغري مبارش ،عىل أمن
دول االتحاد األورويب وسالمتها ،ولهذا فإن هذه الدول تدعم انتقال
الشعب السوداين إىل نظام دميقراطي يوفر السالم واالستقرار يف
املنطقة .مع مالحظة أن هذه الدول يف حال تعاملها مع الوضع يف
السودان ال تهتم ّإاّل مبسألتني :محاربة التط ّرف واإلرهاب ،ووقف
عمليّات النزوح والهجرة غري الرشعية إىل الدول األوروبية .ولتحقيق
ذلك ،تحتاج إىل حكومات قوية تقوم بدور الحارس الحدودي،
وتحافظ عىل األمن واالستقرار يف املنطقة .ولذلك ،ليس من املستغرب
ينصب اهتامم بعثة االتحاد األورويب يف السودان عىل املؤسسة
أن
ّ
العسكرية ،وعىل مستوى التعليم الذي تق ّدمه للطالب ومحتواه؛ من
أجل "بناء جيل جديد ومختلف من املهن ّيني للسودان وللمنطقة"(،((5
وهو ما يستدعي التح ّول باملنظومة التعليمية للعسكريني حتى
تضمن "مكافحة اإلرهاب واالتجار بالبرش وإدارة الحدود ومكافحة
وفض النزاعات وحفظ وبناء السالم"(.((5
التهريب ّ
 51تناولت الصحف زيارة رئيس بعثة االتحاد األورويب روبرت فان دن دول Robert
 Van Den Doolوسفراء االتحاد األورويب لدى السودان ألكادميية منريي العسكرية العليا
يف مدينة أم درمان ،حيث قال رئيس البعثة" :نحن مهتمون جدًّا بفهم مستوى ومحتوى
لطاّلبها ،والتح ّول التعليمي الجاري ليشمل حقوق
التعليم املقدّم يف هذه املؤسسة الرئيسة ّ
اإلنسان والقانون الدويل واإلنساين الذي يؤدّي إىل بناء جيل جديد ومختلف من املهن ّيني
داعاًم قويًّا النتقال الشعب السوداين
للسودان وللمنطقة" .وأكّد أن االتحاد األورويب مل يزل ً
إىل دميقراطية حقيقية بوصفه منارة للسالم واالستقرار يف املنطقة .ينظر" :السفري روبرت فان:
أمن السودان مهم جدًّا بالنسبة لالتحاد األوريب" ،وكالة السودان لألنباء "سونا"،2021/3/3 ،
شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/35QVFuU :
 52هذا ما ذكره اللواء الركن عز الدين عثامن طه ،مدير األكادميية مر ّحبًا بسفراء االتحاد
األورويب ،مؤكّدًا لهم أ ّن األكادميية بصدد تطوير "املنظومة التعليمية" يف املرحلة القادمة
للدارسني العسكريني واملدنيني لتضمن مكافحة اإلرهاب واالتجار بالبرش وإدارة الحدود
وفض النزاعات وحفظ وبناء السالم ،يُنظر :املرجع نفسه.
ومكافحة التهريب ّ
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وكل هذا يعني أن دول االتحاد األورويب حينام تتحدث عن مساعدة
ّ
السودان يف عملية "االنتقال إىل الدميقراطية" إمنا تقصد ،ضمن أشياء
أخرى ،إعادة هيكلة املؤسسة العسكرية السودانية ،وتغيري محتواها
التعليمي ،بحيث ميكنها أن تعمل لصالح هذه الدول ولخدمة أهدافها
يف املنطقة .ويف هذا اإلطار ،فإن الهدف االسرتاتيجي هو أاّلّ تُرتك الثور ُة
كاماًل فتع ّزز بذلك موجة الربيع العريب ،وأاّلّ
السودانية لتن َجح نجا ًحا ً
ت َ
ُرتك ليصيبها فشل كامل فينزلق السودان يف حروب أهلية ويصبح
مص ّد ًرا لزعزعة األمن يف املنطقة .ولتحقيق ذلك ،تب ّنى مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة ،يف حزيران /يونيو  ،2020باإلجامع القرار رقم
 2524الذي تقدمت به بريطانيا وأملانيا ،والذي يقيض بإنشاء بعثة
للمساعدة يف الفرتة االنتقالية( .((5وجاء يف حيثيات القرار أن البعثة
تهدف إىل "املساعدة يف تح ّول البالد إىل حكم دميقراطي" ،وتعزيز
حقوق اإلنسان ،والسالم املستدام وتنفيذ اتفاقات السالم( .((5ويف أول
تقرير لفولكر بريتس  ،Volker Perthesرئيس البعثة املتكاملة لدعم
املرحلة االنتقالية يف السودان يونيتامس  ،UNITAMSيف مجلس
األمن ،ذكر أ ّن األهداف االسرتاتيجية األربعة للبعثة هي :دعم االنتقال
السيايس ،ودعم عمليات السالم وتنفيذ اتفاقاته ،وبناء السالم ،وتعبئة
رصح الحقًا بأنه يتطلّع إىل العمل مع األمم
املوارد الخارجية .ثم ّ
املتحدة ورشكائها لدعم االنتقال السلمي إىل الدميقراطية وفقًا لقرار
مجلس األمن رقم  .2524لكن باستثناء هذه الترصيحات ،ليس
متوقّ ًعا ،يف تقديرنا ،أن يقدم االتحاد األورويب عىل اتخاذ خطوة عملية
رسع االنتقال نحو الدميقراطية يف السودان.
حاسمة ت ّ

 .2الواليات المتحدة واالنتقال إلى
الديمقراطية
الاّلفت لالنتباه أنه بعد أن تحقّق إلدارة الرئيس األمرييك السابق
من ّ
دونالد ترامب  )2021-2017( Donald Trumpما كانت تريده
من السودان (االنضامم إىل منظومة الدول العربية املوقّعة اتفاقيات
السالم مع إرسائيل) ،مل تعد تضغط عىل الحكومة االنتقالية من أجل
االنتقال نحو النظام الدميقراطي .وحينام أصدر الكونغرس األمرييك
"قانون االنتقال الدميقراطي يف السودان واملساءلة والشفافية املالية
بحق ال ّنقض .ولكن نظ ًرا
للعام  ،"2020مل يقابل من الرئيس ترامب ّإاّل ّ
 53الجدير بالذكر أن هذا القرار سبقه خطاب من رئيس الوزراء السوداين ،عبد الله
حمدوك يف  27كانون الثاين /يناير  ،2020إىل السكرتري العام لألمم املتحدة يطلب فيه أن
تسعى األمم املتحدة إىل الحصول عىل والية من مجلس األمن إلنشاء عملية لدعم السالم
مبوجب الفصل السادس .يُنظر" :السودان يطلب من مجلس األمن إنشاء بعثة خاصة لدعم
السالم" ،وكالة األناضول ،2020/2/9 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3tWJi8V :
 54األمم املتحدة ،أخبار األمم املتحدة" ،مجلس األمن يقرر إنشاء بعثة أممية جديدة
يف السودان ،وميدّد مهام بعثة يوناميد حتى نهاية العام الحايل" ،2020/6/4 ،شوهد يف
 ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3i4ujEe :

تاسارد
طارقميدلا لاقتنالا قافآو ةينادوسلا ةروثلا

إىل أن القانون قد أُجيز يف املجلس بأغلبية الثلثني ،فقد صار ُملز ًما
لإلدارة الجديدة .فهل تسعى إدارة الحزب الدميقراطي تحت قيادة
الرئيس جو بايدن  )2021( Joe Bidenإىل أن تح ّرك "قانون االنتقال
الدميقراطي" فتدفع يف اتجاه التط ّور الدميقراطي يف السودان؟ أم أنّها
ستتبنى الخط السيايس الذي تتّبعه دول التحالف الثاليث (السعودية
واإلمارات ومرص) تجاه السودان ،وهو خط يهدف إىل صناعة نظام
سيايس عىل صورتها؟ ال ميكن أن تكون اإلجابة قاطعة يف هذا األمر؛
رشع أراد أن
ألن األسلوب الذي ات ّبع يف صياغة القانون يوحي بأن امل ّ
يرتك الباب مواربًا ،فإذا شاءت اإلدارة أن تضغط يف اتجاه االنتقال
الدميقراطي فإن القانون يسمح بذلك ،وإذا شاءت أن تضغط يف اتجاه
اإلصالح االقتصادي ومحاربة الفساد فهو يسمح بذلك أيضً ا؛ ذلك أ ّن
القانون يدعو إىل حامية حقوق اإلنسان ،واملحاسبة عىل االنتهاكات،
ومساءلة قوى األمن واملخابرات ،وبسط سلطة القانون والحكم
الدميقراطي ،ودعم الربامج الهادفة إىل تق ّدم النمو االقتصادي ،ودعم
السالم واالستقرار عىل نحو
إنتاجية القطاع الخاص ،وتعزيز فرص ّ
انتقااًل
ً
طويل املدى ،واستغالل املوارد الطبيعية ،وانتقال الحكم
سلسا ،وتقوية مؤسسات الدولة ،والشفافية املالية ومحارصة الفساد.
ً
يبدو واض ًحا مـ ّـا ذكــر أ ّن هناك تو ّج ًها من املجتمع الــدويل
(األورويب  -األمرييك) لدعم االنتقال إىل الدميقراطية يف السودان
وتأمني الدعم االقتصادي لتلك العملية .لكن من الواضح أيضً ا أ ّن دعم
مطلب أ ّول ال خالف عليه بني رشكاء
املجتمع الدويل تقابله مطالب؛
ٌ
الداخل والخارج ،وهو يتمثّل يف تفكيك املؤسسات األمنية والعسكرية
التي أقامها النظام السابق ،ثم إعادة هيكلتها؛ بحيث ميكن أن تعمل
لخدمة أهداف التحالف األورويب  -األمرييك ورشكائه يف املنطقة ،أما
شق سيايس يتعلّق بنقل السلطة من الجناح
املطلب الثاين فله شقّانّ :
العسكري يف الحكومة االنتقالية إىل الجناح املدين ،وهذا ما يصعب
وشق اقتصادي يتعلّق
عىل العسكريني وحلفائهم اإلقليميّني تنفيذهّ ،
بالخضوع لتوصيات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل (خاصة
السلع وتخفيض العملة املحلّية) ،وهذا
رفع الدعم الحكومي عن ّ
ما يصعب عىل الشّ عب تح ّمله ،بل إنه قد يؤ ّدي إىل انتفاضة شعبية
كل أملٍ يف االنتقال إىل الدميقراطية؛ ما يعني يف الحصيلة
أخرى تطيح ّ
ستظل منقوصة.
ّ
النهائية أن عملية االنتقال إىل الدميقراطية

خامسا :مالءمة نموذج ألفرد ستيبان
ً
للحالة السودانية
قد يكون من املناسب أن نعود إىل ما طرحنا من أسئلة يف بداية
البحث ،لرنى إذا كان منوذج االنتقالويني قد أفادنا يف اإلجابة عنه.
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إن القدرة التفسريية للنموذج يف صورته التي صاغها ستيبان تبدو
واضحة وقوية يف بعض الجوانب ،ولكنها تتقلص يف جوانب أخرى.
توقّع ستيبان يف منوذجه أ ّن القوى االجتامعية والسياسية يف الداخل
ستؤ ّدي دو ًرا أساسيًا يف أغلب عمليات االنتقال إىل الدميقراطية،
ال سيام حينام يقع تغيري يف داخل النظام السلطوي ،وهذا ما يتطابق
إىل ح ّد بعيد مع الحالة السودانية ،فالتغيري جاء أواًلً بفعل مجموعة
يف قمة املؤسسة العسكرية واألمنية داخل النظام ،وجاء ثان ًيا متجاوبًا
تنسقها جبهة سياسية عريضة(((5؛ إذ ال سبيل إىل
مع ضغوط شعبية ّ
إنكار أن "اللجنة األمنية" ،التي تح ّولت إىل املجلس العسكري وصارت
رشيكًا يف الحكومة االنتقالية ،قد جاءت من داخل النظام .فالفريق
عبد الرحمن الربهان كان هو املفتّش العام للقوات املسلّحة ،والفريق
عوض بن عوف كان نائ ًبا أ ّول لرئيس الجمهورية ووزي ًرا للدفاع،
والفريق محمد حمدان دقلو كان قائ ًدا لقوات الدعم الرسيع التي
كانت مبنزلة القوة الخاصة للنظام ،أ ّما الفريق صالح قوش ،الذي
يعترب املخطِّط واملنفِّذ للعملية االنقالبية ضد حكومة اإلنقاذ ،فقد
كان واح ًدا من ركائز األجهزة األمنية يف نظام البشري عىل امتداد
سنوات طويلة( .((5وتوقّع ستيبان يف منوذجه أ ّن العنارص القيادية
العليا يف داخل النظام لن تبادر إىل التغيري ّإاّل حينام تشت ّد القوى
أمل
املعارضة يف مطالبها ،وحينام يراود هذه العنارص القيادية العليا ٌ
يف أن تظل فاعلة يف الحياة السياسية املقبلة .وهذا أيضً ا يتوافق مع
الحالة السودانية؛ فلوال أ ّن العنارص الفاعلة يف القيادة العسكرية
واألمنية قد أحست بقوة املعارضة الشعبية ،ولوال أ ّن بعض هذه
العنارص ،وال سيام الفريق الربهان والفريق حميديت ،كانت تطمع يف
تأمني سالمتها الشخصية وتأمني مصالح حلفائها اإلقليميني ،ملا أقدمت
عىل االنخراط يف املسار الثوري الجديد .ث ّم إ ّن منوذج ستيبان قد أبان
أ ّن نجاح القوى املعارضة يف تكوين تحالف واسع ال يضمن استمرار
تنحل التحالفات وتفقد القدرة عىل
ذلك التحالف؛ إذ رسعان ما ّ
العمل املشرتك ،ما مل تتوافر لها قيادات ذات قدرات تنظيمية ومرونة
أيديولوجية تؤ ّهلها إلجراء املساومات الكربى الالزمة .وقد تطابقت
هذه الرؤية متا ًما مع الحالة السودانية؛ إذ رأينا كيف أ ّن تج ّمع
املهنيّني قد تهاوى ،وأ ّن تحالف إعالن قوى الحرية والتغيري قد ظل
يعاين االنقسامات والتشظي ،ث ّم رأينا أنه مل تكن لقادة هذه األحزاب
 55إ ّن الحديث عن دور املجموعة األمنية والعسكرية يف التغيري ال يقلل من دور الحراك
الجامهريي الضخم الذي شاركت فيه قطاعات اجتامعية وكيانات سياسية تشمل الشباب
واملهنيني واألحزاب السياسية .لالستزادة بشأن هذا الحراك الشعبي ،يُنظر" :ثورة ديسمرب:
السياقات والفاعلون" ،ص .4-1
 56الجدير بالذكر أنه أُقيل عام  2009من الجهاز ،عىل نحو مفاجئ ،و ُع ّنّي مستشا ًرا
للشؤون األمنية .ث ّم إنه أُقيل مرة أخرى عام  ،2011واعتُقل عام  2012بتهمة املشاركة يف
محاولة انقالبية .وقد أُفرج عنه بعفو رئايس عام ( 2013بعد قضاء سبعة أشهر يف السجن)،
ث ّم أُعيد ،عىل نحو مفاجئ ،إىل الجهاز يف  11شباط /فرباير .)2018
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واملجموعات قدرات تنظيمية ،أو مرونة أيديولوجية ،تؤهلهم إلجراء
املساومات التي ال تتحقق التحالفات الكربى من دونها.

السعودي  -املرصي) ،وهو محور مناهض للدميقراطية ويعمل جاه ًدا
عىل عرقلة أي تح ّول نحوها يف الدول العربية( ،((5ث ّم آلت إليه (ظاهريًّا)
توصل إليها مع القوى السياسية
مبوجب وثيقة دستورية جديدة ّ
املعارضة .أ ّما رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،فلم ِ
يأت من داخل
النظام السابق ،بل جيء به من الخارج ،ومل تكن له قدرة ،أو خربة ،يف
تحريك مؤسسات الدولة ،أو التواصل مع القوى السياسية واملجتمعية
كام كان يفعل سواريز غونزاليز يف إسبانيا.

فيتجىّل يف
ّ
أما التنافر األشد وضو ًحا بني الحالة السودانية والنموذج
جانبني .فاألول مفاده أ ّن القوى السياسية املعارضة مل تدخل يف مساومة
مع املك ّون السيايس املدين يف الهرم القيادي الذي تغلب عليه العنارص
اإلسالمية ،بل دخلت يف مساومة مع املك ّون األمني  -العسكري ،وهو
مك ّون ال تدعمه مؤسسة سياسية فاعلة وليست له جذور اجتامعية
راسخة؛ ما يشري إىل أن هذه ليست من أمناط التحالفات السياسية
الكربى التي قد ينتظر منها أن تنجز عملية التح ّول الدميقراطي .أ ّما الثاين،
فهو متعلق بجوانب التنافر؛ فالثورة السودانية ،وإن وجدت تأيي ًدا من
مثاًل،
القيادات العسكرية واألمنية العليا يف داخل النظام ،كحالة إسبانيا ً
فإ ّن موقف تلك القيادات مل يكن صاد ًرا عن "إرادة إصالحية" مستقلّة
عىل غرار التجربة اإلسبانية يف مرحلة ما بعد فرانكو 1975؛ فبعد موته،
انتقلت إدارة الدولة إىل خلفه خوان كارلوس يف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،1975فأصبح ملكًا يتمتّع بكامل الصالحيات الدستورية واإلمكانات
املادية ،وقد اختار بنفسه أن يقود التح ّول الدميقراطي وصار بذلك
مبنزلة اآللة املح ّركة للتغيري .ثم اختار غونزاليز أحد رجال الحرس
رئيسا للوزراء ،وقد استطاع غونزاليز ،معتم ًدا عىل خرباته
القديم ،ليكون ً
السياسية ،أن يجد الطريق سالكًا إىل املؤسسة البريوقراطية يف الدولة،
يف حني كان كارلوس يف الجهة األخرى يتمتّع بثقة املؤسسة العسكرية
واألمنية ،فاستطاع االثنان أن يقودا عملية التح ّول إىل الدميقراطية بقدر
كبري من املهارة والسالسة .وقد صارت تلك واحدة من حاالت قليلة
يقع فيها االنتقال من نظام سلطوي قابض إىل نظام دميقراطي (تع ّددي
 برملاين) عن طريق "اإلصالح من أعىل الهرم" ،من دون حرب أهلية،أو ثورة شعبية ،أو تدخّل عسكري خارجي( .((5أما يف الحالة السودانية،
فال توجد مقارنة من هذا الوجه ،إذ إ ّن الرئيس البشري مل يُغادر السلطة
بسبب املوت الطبيعي كام حدث لفرانكو ،والفريق الربهان مل يصعد
إىل السلطة بوصفه وريثًا رشع ًّيا للنظام السابق وفقًا للدستور كحال
ملك إسبانيا خوان كارلوس  ،)2014-1975( Juan Carlosبل آلت إليه
السلطة مبوجب "خطّة" وضعها فاعلون إقليميون (املحور اإلمارايت -

وهكذا ،فإن الحالة السودانية تكشف لنا عن وجه من القصور يف منوذج

غري أن الحالة السودانية تخالف النموذج من حيث إنها شهدت
تقاربًا بني القوى الساعية إلسقاط النظام ،ولكن من دون أن يتبلور
ذلك التقارب إىل انتقال منظور إىل الدميقراطية ،سواء كان ذلك من
جهة القوى االجتامعية والسياسية ،كام توقّع منوذج ستيبان ،أو من
جهة املجموعة األمنية-العسكرية التي خرجت عىل النظام.

57 Eric Solste & Sandra W. Meditz (eds.), Spain: A Country Study
Washington: GPO for the Library of Congress, (1988).

ستيبان ،وهو أنه ال يلقي بااًلً إىل كل ما صدر عن "نظريات التبعية"،
ث ّم إنه ال يضع اعتبا ًرا كب ًريا ملا ميكن أن يكون من تأثري للقوى الخارجية
(عىل نحو مبارش ،أو غري مبارش) يف أ ّي عملية من العمليّتني :عملية
إسقاط النظام ،وعملية االنتقال إىل الدميقراطية .لقد أشار عزمي بشارة
إىل هذا القصور حيث قام بتتبّع الدور الذي تؤ ّديه العوامل الخارجية
يف عملية االنتقال إىل الدميقراطية (عىل املستوى العاملي) ،مب ّي ًنا عجز
منوذج االنتقالويني يف عدد من الحاالت مبا فيها الحالة العربية ،ومؤكّ ًدا
أ ّن البيئة اإلقليمية هي أحد العنارص التي تعقّد االنتقال إىل الدميقراطية
يف العامل العر ّيب( .((5إ ّن ما رآه بشارة وعرضه من حاالت عاملية أ ّدى فيها
حاساًم يف ترسيع االنتقال إىل الدميقراطية أو
العامل الخارجي دو ًرا
ً
تعويقه قد رأينا مثلها متا ًما يف دراسة الحالة السودانية ،إذ إ ّن العامل
وظل
حاساًم يف إسقاط النظامّ ،
الخارجي (اإلقليمي) قد أ ّدى دو ًرا
ً
يضطلع بدور حاسم أيضً ا يف تعويق املسار الدميقراطي ،بل ميكن القول
 58عزمي بشارة" ،مالحظات عن العامل الخارجي يف االنتقال الدميقراطي" ،سياسات
عربية ،العدد ( 38أيار /مايو  ،)2019ص .24-7
 59املرجع نفسه.

تاسارد
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طارقميدلا لاقتنالا قافآو ةينادوسلا ةروثلا

عاماًل خارج ًّيا بقدر ما
إ ّن العامل اإلقليمي مل يعد (يف حالة السودان) ً
صار واح ًدا من أهم الفاعلني السياسيّني يف الداخل.

تبقى عنارص النظام السلطوي القديم ُممسكة مبفاصل السلطة ،مع
املحافظة عىل الحد األدىن من الدميقراطية.

ويلزم ،يف هذا السياق ،أن نتساءل أخ ًريا بشأن منوذج ستيبان :إذا
افرتضنا أ ّن الحكومة االنتقالية ال ترغب يف االنتقال إىل الدميقراطية ،أو
ال تقدر عليه ،فهل ستتح ّول إىل نظام سلطوي جديد؟ أم أنّها ستنهار
وتفتح الباب للفوىض والحرب األهلية؟ إ ّن النموذج يف صورته األوىل
عام  1986ال يق ّدم إجابة مرضية؛ ما جعل ستيبان ينرش يف عام ،2013
أي بعد أكرث من خمس وعرشين سنة من مبحثه األ ّول ،دراسة بعنوان
عاّم يجب تعديله
"نظرية الدمقرطة والربيع العريب" ،وقد تساءل فيها ّ
وعاّم يجب استحداثه من مرئيات جديدة يحتاج إليها
من مفاهيمّ ،
الباحثون الستيعاب ما وقع إبان ثورات الربيع العريب وبعدها ،وقد كان
الاّلفت لالنتباه يف دراسته التعديل الكبري (أو الرتاجع) الذي أجراه
من ّ
يف منوذج االنتقال ،إذ صار إىل القول إ ّن عملية "االنتقال" قد ال تكون
من نظام سلطوي إىل نظام دميقراطي (كام تص ّور سابقًا) ،بل إنها ميكن
أن تكون من نظام سلطوي إىل نظام "هجني" ميزج بني عنارص سلطوية
وأخرى دميقراطية ،((6(Authoritarian-democratic Hybrid
موضّ ًحا أنه يف مثل هذا النظام يعتقد الفاعلون األساسيون أنهم
سيفقدون املرشوعية والتأييد الشعبي ما مل يحتضنوا بعضً ا من سامت
الدميقراطية (كإجراء االنتخابات)؛ ولكنهم يعتقدون يف الوقت ذاته أ ّن
عليهم االحتفاظ بقدر من السلطة يسمح لهم بالتحكّم يف القطاعات
الرئيسة للنظام الجديد؛ بحيث يكون يف إمكانهم تحقيق أهدافهم،
ولكن مع االحتفاظ بالتأييد الشعبي(.((6

ويف هذا اإلطار ،ميكن القول إ ّن التحالف العسكري  -املدين الحاكم
دعاًم من الواليات املتحدة ومن دول االتحاد األورويب (ومن
سيجد ً
حلفائهم اإلقليميني) ميكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق،
واستيعاب عد ٍد من الحركات املسلّحة يف العملية السياسية ،وتعزيز
العالقة مع الدول اإلقليمية الثالث (اإلمارات والسعودية ومرص)
واالنخراط املتد ّرج يف املنظومة الدولية (األمنية واالقتصادية)،
والتح ّول تدريج ًّيا إىل نظام "هجني" .أما من ناحية (الداخل) السوداين
فستواجه الحكومة االنتقالية تح ّديات صعبة قد ال تؤ ّدي إىل انهيار
الوضع االنتقايل فحسب ،بل إنها ميكن أن تؤ ّدي إىل انهيار الدولة
السودانية ذاتها ،ويأيت عىل رأس هذه التح ّديات الوضع العسكري
فضاًل عن الجيوش
الشاذّ؛ إذ إ ّن هناك أربعة جيوش فاعلة عىل األرضً ،
التي ما زالت خاضعة لقيادة الحركات املسلّحة ،مع مالحظة أن جز ًءا
من القوات العسكرية واألمنية والرشطية ما زال يدين بالوالء لحزب
املؤمتر الوطني( .((6ويف هذه الحالة ،ليس من املؤكّد القول ما إذا كان
الشق العسكري يف الحكومة االنتقالية قاد ًرا عىل التحكّم يف هذا
الواقع العسكري املعقّد وإعادة هيكلته (وفقًا ملا يطلب الحلفاء)
أم أنه سيُطاح كام أُطيح نظام الرئيس البشري .أ ّما التح ّديات األخرى
فتتعلّق بالرشيك املدين يف الحكومة االنتقالية ،وتتب ّدى أو ًاًل يف تص ّدع
التحالف السيايس وعجز املجموعات املك ّونة له عن التوافق يف صيغة
مقبولة للعمل السيايس املشرتك ،وتتب ّدى ثان ًيا يف العجز عن بناء
مؤسسات جديدة للدولة تستطيع أن تؤطّر من خاللها الزخم الثوري
وتح ّوله إىل واقع ،ث ّم إنها تتب ّدى ثالثًا يف العجز عن معالجة األزمة
االقتصادية املتفاقمة.

خاتمة
ال ّ
شك يف أن هذا املوقف الجديد الذي ط ّوره ستيبان سيكون مخيّبًا
آلمال دعاة االنتقال إىل الدميقراطية ،ولكنه سيجد ترحي ًبا من النظم
السلطوية يف اإلقليم العريب ،ث ّم إنه سيصادف هوى يف نفوس كثري من
يحسون بحرج
ص ّناع القرار األورويب  -األمرييك،
ً
خصوصا أولئك الذين ّ
ُظاًم سلطوية
أخالقي ومعارضة شعبية يف مجتمعاتهم وهم يدعمون ن ً
تنتهك حقوق اإلنسان ،ولكنهم يق ّدرون من ناحية أخرى أن سقوط
تلك ال ُّنظم يهدد مصالحهم يف املنطقة .ولذلك ،فليس من املستبعد
أن يكون الهدف املتّفق عليه بني تلك القوى الدولية ورشكائها
السلطويني يف اإلقليم هو انتقال السودان إىل النظام "الهجني"؛ بحيث
60 Alfred Stepan & Juan J. Linz, "Democratization Theory and the 'Arab
Spring'," Journal of Democracy, vol. 24, no. 2 (April 2013), p. 20.
61 Ibid.

وللخروج من هذا املأزق ستجد الحكومة االنتقالية نفسها تسري يف
خطّني متوازيني :خ ّط االنخراط الكامل يف منظومة القوى اإلقليمية،
وهو الخ ّط الذي ستسلكه املجموعة العسكرية ومن ينحاز إليها من
املجموعات املدنية؛ وخ ّط يسري يف اتجاه استعادة الثورة الشعبية
كل حني للخروج إىل امليادين
بتعبئة الطبقات الفقرية التي تتأهب يف ّ
والتظاهر ،وهو خ ّط ستسلكه بعض األحزاب اليسارية (عىل رأسها
الحزب الشيوعي) وكثري من املجموعات الشبابية التي نارصت الثورة
يف بداياتها .ولعل هذه الخيارات الصعبة هي ما جعل رئيس الوزراء
قائاًل" :إن بالدنا
يبدو أكرث تشاؤ ًما وهو يخاطب الشعب السوداينً ،
تواجه ظروفًا قاسي ًة ته ِّدد متاسكها ووحدتها ،وينترش فيها خطاب
الكراهية وروح التفرقة القبلية ،وهذه التشظيات ميكن أن تقودنا
62
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إىل حالة من الفوىض وسيطرة العصابات واملجموعات اإلجرامية،
تفيّش النزاعات بني املجموعات السكّانية كافة ،ما
كام تساعد عىل ّ
قد يؤ ّدي إىل حرب أهلية تقيض عىل األخرض واليابس ،وهذا الخطر
كل اإلقليم إىل حال ٍة من عدم
لن يه ّدد بالدنا فحسب ،بل سيج ُّر ّ
االستقرار ،فأي تهديد لالستقرار يف بلد مثل السودان ،سيمثل حالة
نوعية فريدة مل يسبق لها مثيل عىل مستوى العامل"( .((6ويبدو أ ّن
إشارة رئيس الوزراء إىل "الحرب األهلية" التي تقيض عىل األخرض
املحيّل بقدر ما كانت رسالة
واليابس مل تكن مج ّرد تشخيص للوضع ّ
عاجلة إىل املجتمع الدويل (االتحاد األورويب والواليات املتحدة)
ملطالبته بالتدخل قبل فوات األوان ،وذلك عىل منوال رسالته السابقة
إىل السكرتري العام لألمم املتحدة التي تدعوه إىل التدخل لحامية
الفرتة االنتقالية.
درس ميكن أن يستفاد من مناذج االنتقال
عىل أنه إذا كان هناك ٌ
(((6
مثاًل) ،فهو  -كام يقول أحد الباحثني
الناجح (كالنموذج اإلسباين ً
 أ ّن املسار الدميقراطي لن يبدأ ّإاّل باختيار من قبل فاعلني سياسيّنيحقيقيّني يتح ّركون يف مساحات كافية تسمح لهم باتخاذ القرارات،
قيادات سياسية ذات مرشوعية وفاعلية ،تدعمها مؤسسات سياسية
ذات قدرة تنظيمية عالية ،وذات جذور يف املجتمع .وحينام نتأمل
هذه العنارص ،سنجد أ ّن أغلبها مفقود يف الحالة السودانية الراهنة؛
فالفاعلون السياسيون (بشقّيهم املدين والعسكري) ال يتح ّركون يف
مساحات تسمح لهم باتخاذ القرارات الكبرية ،وليس لكثري منهم
مرشوعية شعبية أو فاعلية تنفيذية ،وال تدعمهم مؤسسات سياسية
ذات قدرة تنظيمية عالية ،وليس ألكرثهم جذور يف املجتمع .وقد
أكّد ستيبان نفسه أن التح ّول إىل الدميقراطية ال يتوقّف عىل وجود
املؤسسات ،بقدر ما يحتاج إىل نوع من القادة الذين يلتزمون بالقيم
وميتازون باملهارة السياسية.
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