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 مقدمة

، 2018ديسمبر/كانون األول  19األخيرة التي يشهدها السودان منذ ربما ال تكون األزمة 

"انتفاضات الخبز والوقود"، وربما  2013وليدة اللحظة، وإنما امتداد ألزمة سبتمبر|أيلول 

ظلت مكتومة بعض الشئ طيلة هذه الفترة، لكنها لم تنته، ثم عادت للتعبير عن نفسها 

ا حكومة الوفاق الوطني في حينها برئاسة الفريق مع الميزانية التي وضعته 2017بعد عام 

بكري حسن صالح، والتي ترتب عليها تدهور في قيمة العملة الوطنية أمام الدوالر الذي 

ارتفع سعره بصورة كبيرة في السوق السوداء، فضال عن وجود ندرة في العملة الوطنية، 

ث تم اإلبقاء على معظم وظهور طوابير معتز موسى، إال أنها كانت تغييرات شكلية حي

 الوزراء بحكومة بكري.

 

جنيًها)،  47.5كما أن الحكومة الجديدة، لم تستطع وقف تدهور العملة (الدوالر الرسمي = 

ويبلغ الضعف في السوق السوداء، أو توفير المواد األساسية، بل أعلنت رفع أسعار الخبز "من 

 19الوقود، ما أدى الى تفجر األوضاع في  جنيهات" والتلميح برفع أسعار 3جنيه سوداني إلى 

ديسمبر بداية من مدينة عطبرة الصناعية شمال شرق الخرطوم، ومنها اندلعت لباقي أنحاء 

 )1( .البالد بما فيها العاصمة الخرطوم 

 

هذه التطورات تطرح العديد من التساؤالت ليس فقط حول أسبابها التي تناولناها بإيجاز. 

ولكن حول أبرز المالحظات بشأنها، ومواقف كل طرف من األطراف الرئيسية الداخلية 

 22والخارجية بشأنها، واتجاهات التغيير المتوقعة السيما في ضوء خطاب البشير في 

 ي وضع فيه من وجهة نظره خطة طريق للبالد. فبراير/شباط الماضي، والذ

 

 

                                                            
المركز العربي  تقدير موقف( الدوحة: ، احتجاجات السودان.... أسبابها، سياقاتها والمواقف الدولية منها  -1

  2-1 ص ص ، 2019يناير، /الثاين كانون 8للدراسات وابحاث السياسات، 
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 مالحظات حول المظاهرات

بنظرة سريعة على المظاهرات األخيرة، يمكن استنتاج عدة مالحظات أبرزها فكرة العفوية، 
بمعنى أنها لم تكن مظاهرات بدعوة من قوى سياسية معينة، وإنما كانت حراكا تلقائيا 

األساس، فقد حركتها بعض الحركات الشبابية، مثل حركة نتيجة لمطالب اقتصادية في 
"قرفنا" و"شباب من أجل التغيير"، حيث دعت األولى الشباب عبر عدد من المواقع اإللكترونية 

... ثم تطورت بعد ذلك لمطالب سياسية )2(ومواقع التواصل االجتماعي، لالحتجاج والتظاهر
 متمثلة في التأكيد على ضرورة رحيل النظام.

هذه العفوية والتلقائية تفسر أسباب اندالع المظاهرات بداية في األقاليم " أم درمان 
، 1964) عكس انتفاضتي 18من  14وغيرها" ثم انتقلت للعاصمة وغيرها من الواليات (

1985 . 

ولعل السمة الثانية هي أن الشباب والطلبة والمثقفين كانوا قوامها األساسي، صحيح أن 
رى لم تنضم إليها كونها مستفيدة من النظام الراهن، أو خشيتها من هناك شرائح أخ

المجهول، لكن يمكن القول أنها تعدت فئات كثيرة من المجتمع، بما فيها بعض الطرق 
 الصوفية التي لديها تأثير شعبي كبير في البالد.

لسلمية وعدم أما السمة الثالثة فهي المتعلقة بالنهج الذي انتهجته المظاهرات، وهو مبدأ ا
اللجوء للعنف أو التخريب ألكثر من اعتبار، األول التفريق بين النظام السوداني والدولة 
السودانية، وأن المطلوب هو إسقاط البشير وليس الدولة، ألن انهيارها يشكل خسارة 
للجميع، والثاني عدم إعطاء النظام ذريعة الستخدام القمع ضدها، ال سيما أنه بدأ يلوح منذ 

 بدايتها لوجود مندسين ومرتزقة بها يعملون لصالح قوى خارجية.

هذا الطابع السلمي واإلصرار عليه، جعلها تتميز بطول األمد، مقارنة بثورة أكتوبر/تشرين 
 أطاحت التي »1985 نيسان/أبريل ثورة«و عبود، إبراهيم بالفريق أطاحت التي » 1964 األول

اجات "أقل واالحتج االنتفاضات من بغيرها مقارنة ضحاياها عدد وقلة نميري، جعفر بالرئيس
 )3.( 2013شخص في انتفاضة سبتمبر/أيلول  200شخصا حاليا مقارنة ب  50من 

                                                            
ديسمبر,  26أحمد عسكر، سيناريوهات محتملة: كيف يدير النظام السوداني االحتجاجات الشعبية؟  -   2

     https://goo.gl/3556ZKعلى الرابط التالي  2018

 تقدير السياسات، تحليل وحدة وآفاقها استمرارها عوامل حول هذه المالحظات أنظر احتجاجات السودان:- 3

 2019فبراير  11، السياسات وأبحاث للدراسات العربي المركز. موقف
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 المواقف اإلقليمية والدولية

 الموقف اإلقليمي -1

من المالحظ وجود حالة من الدعم" السلبي" بمعنى عدم دعم البشير أو المعارضة معا، أو 

الدعم اإليجابي "دعم البشير، دون المعارضة من  الدول اإلقليمية أو حتى الدول األخرى خارج 

اإلقليم. فيالحظ أن مصر والسعودية واإلمارات باعتبارهما الدول األبرز حاليا، تؤيد البشير 

بات خاصة بكل منهما، قد تتقاطع أحيانا، وقد تتباين في أحايين أخرى. كما تقف قوى لحسا

 أخرى أبرزها موسكو وبكين في جانب البشير. 

بالنسبة للسعودية يعد السودان عضوا رئيسيا اآلن في التحالف العربي الذي تقوده 

المشاركة  السعودية واإلمارات في اليمن بعد انسحاب بعض الدول منه، وتقدر هذه

 السودانية بستة آالف شخص رغم وقوع خسائر في صفوفها.

فبحسب قائد قوات الدعم السريع في السودان فإن قواته المشاركة في الحرب باليمن، فقدت 

، رغم عدم )4(ومع ذلك أصر البشير على االستمرار في التحالف، ضابطا 14عسكريا، بينهم  412

حصل وال يزال يحصل عليه السيسي رغم عدم مشاركة  حصوله على مقابل مادي شبيه بالذي

قوات مصرية برية في األمر. وإن كانت بطبيعة الحال هناك بعض المزايا التي دفعته 

 للمشاركة في التحالف، فالسعودية ثاني أكبر شريك تجاري للسودان بعد الصين.

ليار دوالر في نحو م 13حجم االستثمارات السعودية في السودان كبير ويقدر بنحو كما أن 

كما أن انضمام السودان )5(،  مشروًعا تعمل في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية 590

، بل وقيامها بقطع العالقات معها، ساهم في تعزيز 2016للرياض في أزمتها مع إيران عام 

" 2017"يونيو|حزيران مثل هذه العالقة، وإن اختلف األمر بعض الشيء بالنسبة لحصار قطر 

 وتفضيل السودان الحياد لحسابات خاصة.

                                                            
  20.06.2018اليمن بقيادة السعودية ، موقع سبوتنيك الروسي، دولة جديدة تدرس االنسحاب من تحالف - 4

https://goo.gl/8UF6r4 

السودان و"عاصفة الحزم": ضرورات واستحقاقات التموقع اإلقليمي الجديد، مركز الجزيرة شحاتة عوض،  -5

 2015يونيو  8للدراسات، 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/06/201568113221692802.html 
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أما النسبة لإلمارات، فباإلضافة لكونها الحليف األساسي للسعودية، هناك موافقة سودانية 

بل ودعم للجبهة التي تقودها أبو ظبي حاليا إلعادة دمج النظام السوري في الجسد العربي. 

سوريا لتصب في هذا االتجاه من ناحية، وربما إلرضاء وربما جاءت زيارة البشير المفاجئة ل

منح عقد امتياز . وربما يأتي في هذا االتجاه أيضا )6(والتقارب من روسيا وإيران من ناحية ثانية 

 .في ميناء بور سودان لشركة فلبينية مقرها أبوظبي

في بداية  ، فرغم إعالن دعمها الدبلوماسي بل والمادي لنظام البشيرأما بالنسبة لقطر

األحداث، وذلك لموقف الخرطوم المحايد من حصار قطر، وسعي الدوحة لكي يكون لها 

موطئ قدم في السودان ألسباب مختلفة بعضها يتعلق بجوانب اقتصادية "استصالح زراعي 

وأمن غذائي"، وأخرى سياسية "قوى داعمة لها"، أو ثالثة جيوسياسية خاصة بموقع السودان 

 ر األحمر، ولكونه قبل انفصال الجنوب، بوابة العرب صوب القارة السمراء.الهام على البح

ورغم اهتمام الدوحة بهذا الدعم، فإنها لم تذهب بعيدا بشأنه خاصة ما يتعلق بالدعم 

المادي، وربما كانت زيارة البشير األخيرة، واالستقبال الفاتر في الدوحة له، فضال عن تصعيد 

عد فترة ترو، كل هذا ربما يكون رغبة من الدوحة في عدم إظهارها تغطية الجزيرة لألحداث ب

دعم بعض النظم الموسومة باالستبدادية، بل ودعم الشعوب منذ الربيع العربي. ومع ذلك 

فبراير" وزير الدفاع القطري كممثل  22استقبلت الخرطوم في اليوم التالي لخطاب البشير "

 )7 .(خاص ألمير البالد

مصر، فيالحظ أن السيسي يخشى من عدوى نظرية الدومينو، ال سيما في ظل أما بالنسبة ل

االحتقان الشعبي منذ فترة، والذي يمكن أن ينفجر أيضا بصورة عشوائية. وبالتالي فإن 

السيسي حريص على دعم البشير رغم التباينات بينهما في العديد من الملفات أبرزها سد 

 ض القيادات الوسيطة في اإلخوان.النهضة، وموضوع حاليب، واستضافة بع

بل ربما يحاول السيسي االستفادة من مأزق البشير الراهن لمحاولة حلحلة بعض الملفات 

خاصة سد النهضة، وفض التقارب مع إثيوبيا، وموضوع قيادات اإلخوان، ناهيك عن  فك 

                                                            
   3، ص مرجع سابقتقدير موقف المركز العربي احتجاجات السودان.... أسبابها، سياقاتها ، - 6

 2019فبراير  23توفد نائب رئيس مجلس الوزراء الى الخرطوم ، سودان تريبيون ،  قطر -   7
https://goo.gl/BZgNZL 
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في محاولة   بل وهناك سبب آخر يتمثل)8(،  التحالف أو التقارب بمعنى أدق مع تركيا وقطر

قيام مصر، باإلضافة للسعودية واإلمارات إلحداث حالة من التطبيع بين الخرطوم وإسرائيل، 

وربما يكون اللقاء األخير الذي كشف عنه موقع ميدل إيست بين مدير المخابرات السوداني 

صالح قوش بنظيره من الموساد كوهين يصب في هذا االتجاه، السيما بعد وجود تلميحات 

نتنياهو بعد تطبيعه مع تشاد، على أن الخطوة القادمة ستكون مع دولة عربية، ثم من 

موافقة السودان بعد ذلك على السماح لطائرة نتنياهو بالعودة من تشاد إلى تل أبيب عبر 

أجواء جنوب السودان التي تتطلب موافقة الخرطوم.. وفي حال إذا تم اللقاء بعلم  البشير، 

له دور هام في عملية التطبيع خاصة وأن إسرائيل ترغب في فتح أجواء  فمعنى هذا أن بقائه

 الخرطوم أمام طيرانها القادم من وإلى أمريكا الالتينية.

أما االحتمال اآلخر، بمعنى أن اللقاء مع الموساد تم بدون علم البشير، فإن هذا يعني أن 

، وحتى في هذه الحالة فإنها لن )9(للبشيراألطراف الثالثة تسعى لتجهيز قوش ليكون خليفة 

تنصاع أو تميل لكفة المظاهرات، ال سيما وأن قوش يميل أيضا إلى التعامل العنيف مع 

 المظاهرات، ويعتبر أحد أركان الدولة.

 الموقف الدولي -2

هناك المحور الروسي اإليراني الصيني، مقابل المحور األمريكي، فالواليات المتحدة رغم 

ار بعض عقوباتها ضد الخرطوم "المرتبطة بتصدير السالح ودارفور"، ، إال أنها تبدو غير استمر

مكترثة بما يحدث في السودان، ال سيما في ظل تعاون البشير شبه التام في مجال مكافحة 

اإلرهاب، فضال عن قطع عالقاته مع إيران، ناهيك عن التطبيع المحتمل مع إسرائيل. كل هذا 

 األفضل إبقاء الوضع كما هو عليه. ربما يجعل من

أما بالنسبة لروسيا، فالعالقات بين الجانبين استراتيجية، السيما في ظل التوتر الدائم في 

العالقات بين واشنطن والخرطوم. وبالتالي فإن موسكو لن تتخل عن البشير، السيما كونها 

الداعم األول للسودان في المجال التسليحي.. وقد شهدت العالقات السياسية وكذلك 

                                                            
 https://goo.gl/zSqcqB 2019يناير  29القاهرة ترهن دعم البشير بثالثة شروط ، العربي الجديد"لندن"،  -  8

9MEE   - 2019 مارس 1(لندن) ،21:مدير مخابرات السودان التقى الموساد وبحث خالفة البشير، عربي 
https://goo.gl/E1ugnE 
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، 1956تطورا ملحوظا معظم الوقت خاصة بعد استقالل السودان عام  العسكرية بينهما

. ومع 1961) الخرطوم عام 1982 -1964حيث زار ليونيد برجينيف رئيس االتحاد السوفيتي (

بروسيا كوريثة له، وباتت موسكو  1991انهيار االتحاد السوفيتي، اعترف السودان عام 

كما قامت بتدريب قادة وجنود الجيش السوداني المورد األول  للسالح خالل حرب الجنوب، 

حيث فتحت كلياتها العسكرية لاللتحاق بها، ومنحت السودان رخص تصنيع السالح الروسي 

 تحت مسميات سودانية.

وفي مجال بيع السالح كانت موسكو المصدر األول للسالح في السودان، التي أعطاها ميزة 

لداخل وردع القوى الخارجية، لذا ال غرابة في أن نسبية في مواجهة الحركات المسلحة في ا

، 2017يرد لها البشير الجميل، فيفاجئ الجميع خالل زيارته األولى لروسيا في نوفمبر 

بمطالبته الروس بإقامة قاعدة لهم في أراضيه على البحر األحمر بدعوى حماية بالده من 

، كما تم االتفاق مؤخرا مع )10(أقسام  5التهديدات األمريكية التي أدت إلى تقسيم السودان لـ 

 شركة سودابت" إلقامة مصفاة لتكرير البترول على البحر األحمر. 

، فهي أيضا حليف تقليدي للخرطوم، والسياسة التي تستند لها بكين تقوم أما بالنسبة للصين

ات، على التواصل مع النظم المغضوب عليها غربيا وأمريكيا مثل نظام البشير إبان العقوب

، بل ان الشركات الصينية وكذلك الماليزية استفادت كثيرا من )11(وموجابي في موزمبيق

انسحاب شركات البترول األمريكية من الخرطوم تنفيذا للعقوبات، لكي تحل محلها وتقوم 

باستثمارات ضخمة تعود بالنفع على الجانبين " طبعا قبل انفصال الجنوب، حيث إن ثالثة 

 وداني صار من نصيب الجنوبيين. أرباع النفط الس

 

 

 

 

                                                            
المعهد سطنبول:  )تقدير موقفد. بدر حسن شافعي، أبعاد القاعدة العسكرية الروسية في السودان، - 10

 3 -2، ص ص 2017ديسمبر )  4ا ،  المصري للدراسات
إستراتيجية الصين في تعزيز وجودها في أفريقيا ، القدس ’.. الناعم التغلغل ، د. بدر حسن شافعي- 11

 https://goo.gl/2CZwwh  2014يناير  14العربي"لندن"، 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://goo.gl/2CZwwh
https://goo.gl/2CZwwh
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 آليات النظام في التعامل مع األزمة

لقد اعتمد النظام على مجموعة من اآلليات في التعامل مع األزمة وتطورها ففي البداية 

وبعد يوم واحد من اندالعها، حرص على امتصاص هذه المظاهرات ما دامت محدودة، واتخاذ 

والوعد ببدء إصالحات اقتصادية باعتبار األزمة اقتصادية باألساس، موقف يجمع بين التهدئة 

مع التهديد باستعمال القوة مع من وصفهم بالمندسين والمخربين، وتلويح البشير في 

خطابه في ذكرى االستقالل بإمكانية أن تتحول البالد لسوريا أو اليمن أو ليبيا بسبب 

 )12(.هؤالء

راء إصالحات اقتصادية، وهو ما أكد عليه مدير المخابرات وفي ذات الوقت تعهد البشير بإج

، وأن هناك إجراءات سوف )13(صالح قوش بعدم رفع الدعم عن الدقيق والوقود مستقبًال 

، حيث شرعت الحكومة في طرح 2019تتخذها الحكومة ستؤدي إلى انفراجه بحلول يناير 

 وب السودان للحصول على النفط.عطاءات الستيراد القمح والدقيق، ووّقعت اتفاًقا مع جن

لكن عندما اشتد أوار األزمة وكثافتها العددية والجغرافية، بدأ يفطن لخطورتها، فعمل  

ليس فقط على تحييد المؤسسة العسكرية واألمنية، بل وجذبها إلى صفها.. حيث أشار خالل 

الجيش السياسي ظهوره في حامية عسكرية في عطبرة في يناير الماضي إلمكانية زيادة دور 

. وربما هذا أحد أسباب )14(عبر تسليم السلطة له باعتباره القوة القادرة على حماية البالد 

وضوح الموقف العلني للجيش وكذلك الشرطة من إعالن تأييد النظام، بل وحدوث مواجهات 

شخصا وفق بعض  37مع المتظاهرين وصلت لدرجة استخدام الرصاص الحي ومقتل قرابة 

 ات الدولية.المنظم

أما اآللية الثالثة التي اتبعها البشير، فهي التخلص من الخصوم داخل حزبه خاصة من 

اإلسالميين، فمن الواضح بروز هذه الخالفات بينه وبينه حزبه، حيث يتهم كل منهما اآلخر 

بأنه السبب فيما يحدث، وأن الخارج يريد هذا الطرف دون ذاك "البشير يرى أن القوى 

ية تريده دون اإلسالميين، وأنصار حزبه يرون أنه يشكل عقبة كؤود كونه مدان جنائيا. اإلقليم

                                                            
"( تركيا: مركز ملخص سياسيد. خيري عمر،  الجدل السياسي وتحدي االنتقال السلمي في السودان ،  - 12

 3-2) ، ص ص 2019، يناير 82دراسات الشرق األوسط بجامعة سكاريا، العدد 
 2018ديسمبر  22،  موقع النيلينقوش: لن نرفع الدعم عن الوقود والدقيق،  - 13

https://www.alnilin.com/13005466.htm 
  نفس المرجع السابق  -14

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://www.alnilin.com/13005466.htm
https://www.alnilin.com/13005466.htm
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وهناك من يصف ما قام به من تعيين والي كردفان أحمد هارون المدان جنائيا أيضا في منصب 

، السيما أن هارون، ورئيس )15(نائب الحزب ثم تفويضه رئاسته، بمثابة انقالب على مؤيديه 

 الوزراء الجديد طاهر ايال من أشد المعارضين للحركة اإلسالمية.

كما سعى البشير أيضا إلى اعتقال رموز المعارضة المؤثرين في الحراك الشعبي. فقبيل يوم 

فبراير" قامت قوات األمن باعتقال مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس  22واحد من خطابه"

األمينة العامة لحزب األمة، ومحمد مختار الخطيب، زعيم حزب األمة القومي، وسارة نقد هللا، 

 )16(الحزب الشيوعي السوداني، ومحمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي في تجمع المهنيين 

فبراير/ شباط وضع البشير خارطة طريق للمرحلة القادمة تتضمن  22وفي  خطابه في 

  :17ا يليمجموعة من اإلجراءات لحل األزمة من وجهة نظره أبرزها م

 فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد لمدة عام واحد.   -أ

 حل حكومة الوفاق الوطني.  -ب

 حل الحكومات الوالئية (الواليات).  -ج

ألبواب أمام ادعوة البرلمان لتأجيل النظر في التعديالت الدستورية المطروحة عليه، فتحا  -د

ثراء الحياة السياسية بالحوار البناء والمبادرات الوطنية الخالصة.. مع تأكيده على إ

دور القوات المسلحة في تحقيق االستقرار، وكذلك التأكيد على أن وثيقة الحوار 

 (المقاطعة) المعارضة ىطار للحل. ودعوة قوإلجازها سابقا هي االوطني التي تم إن

ليها.. هذا الخطاب يدفعنا إلى الحديث عن النمط الذي اختاره البشير في إلالنضمام 

 عملية التغيير أو االنتقال الديمقراطي.

 

                                                            
  العربي الجديد، 2019مارس  2د. عبد الوهاب االفندي ، ما بعد انقالب البشير الخامس.. طرق الرحيل،  - 15

https://goo.gl/hGw3SW 
عبد الحميد عوض، احتجاجات السودان تدخل شهرها الثالث: صعوبة تفكيك الدولة العميقة ، العربي  -  16

 2019فبراير  22الجديد، 
https://goo.gl/nGQvvQ 

  23-02-2019بار السودان ، نص خطاب الرئيس عمر البشير يوم امس مع الفيديو ،موقع أخ -  17
https://www.sudanakhbar.com/455040 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://goo.gl/hGw3SW
https://goo.gl/nGQvvQ
https://www.sudanakhbar.com/455040
https://www.sudanakhbar.com/455040
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 البشير ونمط التغيير من أعلى

تختلف )18 (اتجاهات رئيسية في عملية التغيير واالنتقال الديمقراطي  4يمكن القول بوجود 

 منها داخلية " والرابع "خارجي".  3في تفاصيلها ومالبساتها "

فبالنسبة للثالثة الداخلية هناك التغيير من أعلى "ويقصد به هنا من قبل النظام ذاته، أو من 

قبل تيار قوي إصالحي داخل النخبة الحاكمة مقابل ضعف المعارضة السياسية، حيث يدرك 

الطرفان "النظام والنخبة اإلصالحية" باستحالة بقاء الوضع كما هو عليه "الوضع االقتصادي 

ي واالجتماعي"، لكن يكون االختالف حول درجة أو حجم التغيير، فقد يكون تغييرا والسياس

شكليا يقوم به النظام تخفيفا لالحتقان من قبيل إقالة الحكومة وتحميلها كل أوزاره، 

واإلتيان بحكومة جديدة يصنعها على عينه أو يوكل تشكيلها لقوى المعارضة مع صالحيات 

 .ما هو ما أخذ به البشير اآلنوربشكلية أو حتى محدودة. 

أما التغيير من قبل فصيل قوي "إصالحي" من النخبة الحاكمة، فقد يكون أكثر شموال من 

الحالة األولى بحيث نكون بصدد إصالحات سياسية حقيقية أو حتى تغيير شامل للنظام كحالة 

 1975ور فرانكو عام إسبانيا وبروز التيار اإلصالحي بقيادة خوان كارلوس بعد رحيل الديكتات

وقيامهم بتغيير شامل.. وفي حالة السودان ربما يكون بروز هذا الخيار غير وارد حتى اآلن 

لسبب بسيط هو استمرار البشير، كما أن التيارات اإلصالحية التي خرجت عنه كانت معارضة 

بينها له من قبل، وتراجعت شعبيتها بصورة كبيرة السيما في ظل الخالفات واالنقسامات 

 سواء بفعل عوامل داخلية أو بفعل النظام ذاته.

النمط الثاني وهو التغيير من أسفل، أي من جانب قوى الشعب والقوى السياسية المعارضة 

للنظام... ويتوقف هذا النمط على متغيرات عدة منها قوة أطراف المعادلة السياسية 

تمع المدني، ناهيك عن الموقف الرئيسية "النظام، المعارضة" ومواقف الجيش وقوى المج

 الخارجي. 

                                                            
  أنظر األنماط هذه حول  - 18
 2013 فبراير 14للدراسات،  الجزيرة مركزنظري،  إطار: الديمقراطي إبراهيم، االنتقال توفيق حسنين. د

  أيضا وانظر
 الدراسات مركز: القاهرة( الديمقراطية الديمقراطية، مجلة إلي الحكم نظم تنتقل ماضي ، كيف عبدالفتاح .د

 " باألهرام واالستراتيجية السياسية
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=121 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=121
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وبالتالي فإذا كانت القوة متعادلة بين الجانبين، فيمكن التوصل إلى حلول وسط أو تسوية 

تضمن انتقاال ديمقراطيا حقيقيا وانفراجه حقيقية وليست شكلية كحاالت كثيرة أبرزها 

فريقيا إبان مانديال وغيرها في أمريكا الالتينية، أو قد يكون التغيير شامال حال ميل إجنوب 

الكفة كلية لصالح المعارضة من خالل نجاح الثورة السلمية أو تعرض النظام ألزمة خارجية 

 . 1982تؤدي إلى سقوطه "هزيمته في حرب مثال" كحالة األرجنتين بعد حرب الفوكالند 

 

لحالة السودانية نجد أن موضوع التوصل إلى تسوية رغم أنه قد هو األقرب وبالتطبيق على ا

في األمد المنظور، إال أنه سيحتاج وقتا، السيما وأن قوى المعارضة مطلوب منها توسيع 

قاعدة االصطفاف الوطني ونبذ الخالفات بينها من ناحية، وربما هناك تطورات مهمة في 

طرحه الصادق المهدي مؤخرا، أو ميثاق الحرية والتغيير  هذا الشأن مثل ميثاق الخالص الذي

بمشاركته وتجمع المهنيين الذي يقود الحراك األخير، كما على هذه القوى إرسال رسائل 

للقوى المشاركة للبشير بعدم المساس بها أو بمصالحها في محاولة لتحييدها أو  ةطمأن

وفق هذا التوجه  ى.. أما غاية المن ضمها إليها، ونفس األمر بالنسبة للمؤسسة العسكرية

، وهو ما يتطلب 1985، 1964فهو إسقاط البشير ونجاح الثورة على غرار ما حدث في ثورتي 

شروطا داخلية إضافية أهمها تحييد مؤسستي الدفاع واألمن  كحد أدنى، أو انحيازها للشعب 

خيرة لضمان والء الجيش كحد أقصى.. وربما فطن البشير إلى هذا األمر، فقام بالتعديالت األ

 )19(والشرطة له من ناحية، وعدم اللعب عليهما من ناحية ثانية 

أما التغيير الداخلي الثالث فيتم من خالل المؤسسة العسكرية ذاتها مستغلة ضعف 

الطرفين األساسيين "النظام والمعارضة"، ورغم أن السودان شهد عدة انقالبات عسكرية، إال 

يمقراطية وليست انقالبات ضد نظم عسكرية. وربما هذا هو الفارق أنها كانت ضد نظم د

اآلن خاصة وأن النظام الحالي نظام عتيد، ناهيك عن سيطرته وأتباعه على كافة مفاصل 

الجيش، خاصة وأن التعديالت األخيرة استهدفت استرضائهم وتمكينهم من مفاصل العملية 

 السياسية.

                                                            
   2019فبراير  5،   العربي الجديدأي اتجاه يأتي التغيير في السودان؟  منبدر شافعي،  - 19

https://goo.gl/hctpkS 
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غير وارد اآلن، اللهم إال إذا شعر بعض قادة الجيش أو نائب  وبالتالي ربما يكون هذا االحتمال

الرئيس الذي هو في ذات الوقت وزير الدفاع ضعف الرئيس مقابل زيادة المد الشعبي، عندئذ 

قد يتدخل لإلطاحة به، ال سيما إذا حدث اتفاق بينه وبين قوى المعارضة، لكن هذا األمر 

 م عسكري بحكم عسكري آخر.مرهون بمدى قبول هذه القوى استبدال حك

أما النمط الرابع للتغيير فهو التغيير من الخارج سواء عبر التدخل العسكري المباشر بذرائع 

 2003لمواجهة طالبان، أو في العراق  2001مختلفة "كالتدخل األمريكي في أفغانستان 

كم اإلسالمية إلسقاط المحا 2006إلسقاط صدام، أو التدخل اإلثيوبي بالوكالة في الصومال 

.. أو عبر دعم القوى المعارضة للنظام بمختلف أنواع الدعم إلسقاط النظام "كالدعم 

" وغيرها كثير. لكن من الواضح 2013السعودي اإلماراتي للسيسي في االنقالب ضد مرسي 

أن هذا الدور غير وارد أيضا حتى اآلن، ربما ألسباب عدة منها ذكرناها آنفا بخصوص مواقف 

 اإلقليمية والدولية. القوى

وبالتالي ووفق هذه األنماط السابقة، اختار البشير  نمط التغيير من أعلى تفويتا للفرصة على  

المعارضة من ناحية، ولضمان عدم وجود نخبة معارضة له من داخل النظام تطالب بتغييرات 

أوسع من ناحية ثانية، ولكسب والء الجيش من ناحية ثالثة، وإلدراكه بالتخوفات الشعبية 

هول، وبأن الشعب يرغب أوال في تأمين احتياجاته األساسية، ويخشى من الرهان من المج

على المعارضة، لذا قام بتوفير بعض السلع السياسية سواء عبر قروض أو مساعدات خارجية، 

وقيامه في المقابل بتشكيل مفوضية للفساد باعتبار أن هذا المطلب يعد أحد المطالب 

 الشعبية.
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 المعارضة في التعامل مع األزمةآليات 

جماع الوطني، إلبطبيعة الحال كان الرفض هو سيد الموقف لقوى المعارضة ومنها قوى ا

مة القومي بزعامة الصادق المهدي، الحركة الشعبية قطاع الشمال، حركة تحرير ألحزب ا

بل كانت هناك عبد الواحد النور فضال عن تجمع المهنيين الذي يقود الحراك حاليا. -السودان

حالة امتعاض داخل القوى المؤيدة للنظام خاصة من قبل المؤتمر الشعبي" حزب حسن 

 الترابي" وخشية هؤالء من وجود أياد إماراتية سعودية مصرية إلقصاء اإلسالميين. 

 لكن ماذا عن الخطوة القادمة؟

لقاء نظرة سريعة عليها إقبل الحديث عن الخطوة القادمة للمعارضة وفاعليتها ال بد من 

 تفيدنا في عملية التحليل والتنبؤ بمسار حراكها ومدى فاعليته.

تتشكل قوى المعارضة في السودان من القوى التقليدية والمتمثلة في األحزاب التقليدية 

المهدي، والحزب االتحادي" الميرغني" والمؤتمر مثل األمة القومي بزعامة الصادق 

الشعبي" الترابي" ، والشيوعين والبعثيين وغيرهم. ثم بدأت هذه القوى تشكل كيانات 

خاصة بها، فظهر تجمع نداء السودان الذي يضم األمة القومي، االتحاد الديمقراطي األصل، 

 2009بت قوى أخرى في المؤتمر الشعبي، وعهد برئاسته للصادق المهدي، في حين ذه

حزبا أبرزها األمة،  17لتشكيل تجمع قوى اإلجماع الوطني برئاسة فاروق أبو عيسى ويضم 

أصدرت هذه القوى  2012الشيوعي، الحركة الشعبية فرع الشمال وغيرها. وفي عام 

المعارضة وثيقة بعنوان البديل الوطني تشبه وثيقة اإلجماع الوطني األخيرة في بنودها 

علقة بإسقاط النظام بصورة سلمية عبر المظاهرات واإلضرابات، حكومة انتقالية، إعالن المت

دستوري. ومع األحداث األخيرة، برز إلى السطح تجمعا نقابيا جديدا عرف باسم تجمع 

 المهنيين ويضم عددا من مثلي النقابات غير الخاضعة لسيطرة الدولة.

تحالفات معارضة  3النًا باسم "الحرية والتغيير" مع ، وّقع "التجّمع" إع2019ومع مطلع يناير 

رئيسة، هي: تحالف "نداء السودان" المكّون من أحزاب مدنية وحركات متمردة، تحالف "قوى 

اإلجماع الوطني" الذي يضّم أحزابًا معارضة في الداخل، والتحالف االتحادي الذي يضم فصائل 

فة لمجموعات مدنية أعلنت دعمها إلعالن تابعة للحزب "االتحادي الديمقراطي". باإلضا

"الحرية والتغيير".. وقبل خطاب البشير األخير أعلن التجمع على لسان أحد قياديه ويدعى 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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محمد يوسف المصطفى أن التجمع وقوى المعارضة األخرى "ماضية في استنزاف النظام 

 )20(حتى يسقط لوحده".

لكنه لم يتحدث في تفاصيل حدوث ذلك،  هذا التصريح وإن كان يشير إلى الهدف النهائي،

وعن بدائل سقوط النظام، وطبيعة المرحلة االنتقالية، وماذا لو فشلت المعارضة في إسقاط 

 النظام.. هل يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي وفق نمط التغيير باالتفاق؟

لها تسير  يبدو أن المعارضة تعاني من وحدة الخطاب والمشروع، وإن كانت التحركات األخيرة

في اتجاه إسقاط النظام، لكن لم تصدر تفاصيل ذلك،  كما أن أي خطاب للداخل أو الخارج ال 

بد أن يحمل وصفة كاملة للمرحلة االنتقالية بعد البشير إلعطاء الطمأنينة للداخل من ناحية، 

أن والبحث عن دعم خارجي من ناحية ثانية. لكن يبدو أن الطريق ال يزال طويل أمامها، و

النظام ربما يستخف بها حيث قام باعتقال أبرز قياداتها قبل خطابه مباشرة، أو ربما يرغب 

في توجيه ضربة استباقية لها، تصعب من مهامها عبر وضعها أمام المؤسسة العسكرية 

 واألمنية.

وبالتالي بات من الواضح أن عليها اتخاذ خطوات سريعة في إطار لملمة الصف واالتفاق على 

دة موحدة، وتقديم خارطة طريق متكاملة، والبحث عن بدائل، من أجل الوصول إلى الغاية قيا

، وهي التوصل التفاق سياسي -من وجهة نظرنا-القصوى" المأمولة واألكثر واقعية أيضا 

بمعنى بقاء النظام "بحكم األمر الواقع"، وفي ذات الوقت  win-winوفق مبدأ مكسب الكل 

 حقيقية. فهل تقتنع بذلك، وهل من الممكن أن تسعى إليه؟ وجود مشاركة سياسية 
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