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ضل الدػداف مشح استقاللو عاـ  1956الى حج االف في مج وجدر بيغ سيصخة

السؤسدة العدكخية وقػػ مجنية تحاوؿ البقاء في الدمصة ،وشيمة فتخة استقاللو التي

تتخاوح الدتة وستيغ عاما ،دامت ـيسشة األنطسة العدكخية عمى الدمصة لخسدة

وخسديغ سشة مشيا ،لتؤكج أف دور الجير الستعاضع بسداعجة القػػ السجنية يذكل داء
الدياسة الدػدانية السدمغ ،وضل الججؿ محتجما أيزا حػؿ عالقة السجني بالعدكخؼ في

مخحمة ما بعج انترار ثػرة عاـ  ،2019وجاء البحث ليدمط الزػء حػؿ حجود الجور

الحؼ يجب أف تتقيج بو السؤسدة العدكخية وما تخاه ىي عغ ميستيا وحجود مدؤوليتيا،

وسط عجـ اتفاؽ القػػ السجنية في بشاء الجولة ما بعج عسخ البذيخ ،وفي ضػء ما تقجـ

فاف الديشاريػىات السدتقبمية السحتسمة لألوضاع الدياسية في الدػداف سيكػف مختبصا
بسدتػػ االداء الدياسي لمشخب الدياسية والسؤسدة العدكخية الدػدانية ،وتع تقديع

البحث إلى اربعة مصالب ،تشاولشا في السصمب االوؿ والثاني العالقات العدكخية السجنية

وججلية العالقة بيشيع بالشدبة لمدػداف ،والسصمب الثالث الحخكات االحتجاجية بعج عاـ

 ،2018والسصمب الخابع االنقالب الثاني وتحجيات أرساء الشطاـ الجيسقخاشي.

الكمسات السفتاحية :الدهدان؛ العالقات السجنية العدكخية؛ السخحمة االنتقالية؛ السجمذ

العدكخي االنتقالي؛ الثهرة الدهدانية.
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Abstract
Since its independence in 1956 and up to now, Sudan has
witnessed ups and downs between the control of the military
establishment and civil forces seeking to stay in power. Throughout
Sudan’s independence period, which extends to sixty-six years, the
dominance of the military regimes in power continued for fifty-five
years. This is to confirm that the growing role of the army with the help
of civilian forces constitutes the chronic disease of Sudanese politics.
Controversy also continued over the civilian relationship with the
military in the post-victory phase of the 2019 revolution. The research
sheds light on the limits of the role that the military institution must
adhere to and what it considers about its mission and the limits of its
responsibilities, amid the lack of agreement between the civil forces in
building the state after Omar Al-Bashir’s rule. In light of the foregoing,
the possible future scenarios of the political situation in Sudan will be
linked to the level of political performance of the political elites and the
Sudanese military institution. The research is divided into four
subsections. The first and second ones covered the military-civilian
relations and the dialectic of the relationship between them in relation to
Sudan. The third subsection tackled the protest movements after 2018,
and the fourth subsection discussed the second coup and the challenges
of establishing a democratic system.
Keywords: Sudan; civil-military relations; transitional phase;
transitional military council; Sudanese revolution.
https://regs.mosuljournals.com/,
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السقجمة

ضيخت جيػش ما بعج االستقالؿ في السشصقة العخبية بدياقات مختمفة عغ سياؽ

نذأة الجيػش االوربية ،فأصبحت السؤسدة العدكخية في ىحه الجوؿ القػة الجافعة
لمػحجة والديصخة والتحجيث ،وقامت بسيسات أخخػ غيخ السيسات العدكخية ،كبشاء

الجولة الػششية وتحقيق التشسية ،ولحلظ اصبحت العالقات السجنية – العدكخية في العالع
العخبي ومشيا الدػداف ،مغ اىع السػضػعات والسدائل الدياسية ،الف معطع الشطع

العخبية تػصف بأنيا نطع عدكخية أو عمى االقل "دوؿ يحكسيا العدكخيػف" ،ذلظ
النيع دوما لجييع القجرة عمى ا لتأثيخ بالقػة عمى سياسة البمج وتػجيييا في ىحا االتجاه

أو ذاؾ تداعجىع في ذلظ أيزا سمصتيع العدكخية التي تػحي إلييع بأنيع األعمى شأنا
واألكثخ وششية والسدؤولػف عغ األمغ القػمي بكل جػانبو.

وقجر تعمق االمخ بالدػداف فاف مغ السػاضيع السيسة في اؼ انتقاؿ سياسي في

الدػداف التي ستحجد بذكل كبيخ نجاح ىحا االنتقاؿ مغ عجمو ىػ شكل العالقات
السجنية العدكخية؛ فاتدع التاريخ الدػداني الحجيث بكثخة االنقالبات العدكخية إلى حج
الفت يكاد يرشف الدػداف عمى قسة الجوؿ العخبية السشتجة ليا ،كسا يدجل مكانة

متقجمة أيزا بأفخيؿيا في ىحا السزسار .وقج سجمت الفتخة االنتقالية األخيخة بالدػداف،
الحؼ يدجل عسخىا عاميغ أكثخ مغ محاولة انقالبية ،أعمغ عغ بعزيا ولع يعمغ عغ
اآلخخ ،وىحا يذيخ الى مجػ تأثيخ السؤسدة العدكخية بالحخكات والحكػمات السجنية.

إشكالية البحث :يذيخ تاريخ الدػداف الدياسي مشح االستقالؿ عاـ  1956الى انو
خزع الى أنطسة عدكخية أشػؿ بكثيخ مسا عاشو في ضل حكػمات مجنية مشتخبة،
وغالبا ما تشتيي تمظ الحؿبة السجنية السؤقتة باضصخابات ،ونداعات سياسية تؤدؼ إلى

عجـ استقخار ،وتجىػر اقترادؼ ،يدتجعي تجخل الجير؛ والدبب في ذلظ يعػد الى
عجد الشخبة السجنية في ادارة البالد ومػاجية التحجيات الدياسية واالقترادية وتحقيق

تحػؿ ديسقخاشي مدتجاـ ،لحلظ ضل الدػداف حبيذ دائخة (حكع عدكخؼ ،ثػرة شعبية،
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فتخة انتقالية ،حكع بخلساني ،حكع عدكخؼ) ،وبقت العالقة بيغ السؤسدة العدكخية
والدمصة السجنية السشتخبة في حالة تأرجح.

وبشاء عمى ىحه االشكالية وفي ضل الحخكات االحتجاجية االخيخة التي حجثت
في الدػداف عاـ  ، 2018ىل ستبقى العالقة بيغ السؤسدة العدكخية والسجنية غيخ

مدتقخة ،و ما ىػ دور السؤسدة العدكخية في الحياة الدياسية عقب ثػرة
ديدسبخ(كانػف االوؿ) في الدػداف ؟

فخضية البحث :يشصمق البحث مغ الفخضية االتية :كمسا أستصاع السجتسع والثػرة أف

تفخز نخبا وأحدابا سياسية مؤىمة إلدارة البالد في ضل االزمات الدياسية واالقترادية

التي يسخ بيا الدػداف ،واف تكػف ىشاؾ مسارسة ديسقخاشية حؿيؿية ،كمسا قل الجور

الدياسي لمسؤسدة العدكخية ،والعكذ صحيح.

مشيجية البحث :تع الخكػف الى السشيج الػصفي الحؼ اعتسجنا مغ خاللو عمى وصف
الحقائق بأسمػب عمسي ومػضػعي لتحقيق ىجؼ البحث وتحميل واقع الحكػمة
االنتقالية في الدػداف.
ليكمية الجراسة :مغ خالؿ االشكالية والفخضية تع تقديع الجراسة إلى اربعة مصالب:

السصمب االوؿ :العالقات العدكخية السجنية.

السصمب الثاني :الدػداف وججلية العدكخؼ والسجني.
السصمب الثالث :الحخكات االحتجاجية وتأثيخىا في العالقة بيغ العدكخييغ والسجنييغ
بعج عاـ .2018

السصمب الخابع :االنقالب الثاني وتحجيات أرساء الشطاـ الجيسقخاشي.
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السصمب االول
العالقات العدكخية السجنية
ال يجسع الباحثػف في العمػـ الدياسية في إعصاء تعخيف واضح لصبيعة وضػابط

العالقات السجنية -العدكخية ،فتحجيج ىحه العالقة ىػ أمخ صعب؛ ألنو يتعمق بشطاـ
تتفاعل ؼيو مجسػعة مغ العشاصخ ،االمخ الحؼ دفع إلى إعصاء تفاسيخ مختمفة ،بذكل
عاـ تشصمق التحميالت الفكخية حػؿ العالقات السجنية العدكخية عمى أساس القشاعة باف

العدكخ ،حتى في حاالت الجيسقخاشية ،تذكل خص اخ دائسا عمى الدياسة (بغ عالؿ،
.)2020
فالتأسيذ السعاصخ لشطخية العالقات السجنية العدكخية سار في مداريغ ونتيجة

ليا ضيخت مجرستيغ ،السجرسة االولى ىػ محاولة التشطيخ لمبشاء الجيسقخاشي في القخف
التاسع عذخ والقخف العذخيغ الحؼ تع ؼيو صياغة السشيجية الخاصة بيا بعج الحخب

العالسية الثانية ،استجابة الى اشكاليات العالقة بيغ الصخفيغ في التجخبة االمخيكية،
الحؼ حدع االم خ بخزػع السؤسدة العدكخية لمؿيادة الدياسية ،وسسيت بالسجرسة

التقميجية "الكالسيكية" ،الحؼ تدعسيا صامػيل ىشتشغتػف في كتابو ( الجشجؼ والجولة) ،ثع

االف جانػيتذ (الجشجؼ السيشي) ،وساـ فايشخ (الخجل عمى صيػة الحراف)،

خرػصا مع حادثة الجشخاؿ االمخيكي ماؾ ارثخ(  .)1وتشطخ ىحه السجرسة الى العالقات

السجنية -العدكخية عمى اساس مبجأ االحتخاؼ والسيشية ،بسعشى أف الجير يجب أال
يشخخط في الحياة الدياسة ،وميامو تشحرخ في تشفيح وإنجاز الدياسة الجفاعية لمبالد
(عصا هللا ،)2015 ،وتفدخ ىحه السجرسة بأف ضاىخة االنقالبات العدكخية تطيخ في
االنطسة الدياسية التي تفتقخ الى ثقافات سياسية ومأسدة ،وتعاني بالػقت نفدو مغ

مذاكل عجيجة ك ػياب التشسية واالنقدامات االجتساعية (عخاب.)112 ،2018 ،
أما السجرسة الثانية التي تدعسيا مػريذ خػانتيخ ،فأضاؼ بعجا آخخ لمشطخية

الكالسيكية ،التي تقػـ عمى الحياد الدياسي لمجير ،و َّ
أكج ضخورة مذاركة السؤسدة
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العدكخية في وضع أسذ الشطاـ الجيسقخاشي ،وذلظ ألنو يعتقج أنو مغ الرعػبة في

مجاؿ التصبيق العسمي أف يتع التعامل مع السؤسدة العدكخية عمى أنيا كياف محايج،
أو "مختدقة" يشفحوف خصصا وسياسات وبخامج أمشية ودفاعية ،مقابل امتيازات مادية،

ومكافآت مالية ) ،(Civil–military relations, 2019ويخػ ضخورة التكامل بيغ

الجيتيغ مغ أجل تحقيق السرمحة الػششية لمجولة ،وأضاؼ انرار ىحه السجرسة أف

ىشاؾ اربعة فجػات تحػؿ دوف تحقيق التكامل بيغ السجنييغ والعدكخييغ ،التي قج تقػد
الى ضيػر الرخاعات واالزمات الدياسية ،وىي الفجػة الثقاؼية "اختالؼ الؿيع" ،الفجػة

الجيسغخاؼية "االختالؼ في االصػؿ الجغخاؼية أو االنتساء العخقي أو الدياسي" ،فجػة
االداء الدياسي " االختالؼ في االىجاؼ الدياسية" ،الفجػة السؤسدية "االختالؼ
الػضيفي بيغ السؤسدتيغ العدكخية والسجنية ).(Rahbak, n.d, 673

وتقػـ ىحه السجرسة عمى اساس التذارؾ والتػافق ،وتخكد ىحه السجرسة عمى اف

مبالغة السؤسدة السجنية في تحييج الجير سياسيا ،قج يجفع الجير الى زيادة تجخمو
باألمػر الدياسية ،لحلظ تخكد السجرسة عمى الحػار والتػافق الحتػاء تجخل الجير،

ويحكخ ( تذارلد مػسكػز ) نسػذجا اخخ يقػـ عمى اساس التػافق الػضيفي ،اذ يخػ أف
العالقات العدكخية السجنية تتجو الى أنيا تتحػؿ مغ عالقات مؤسدية تقػـ عمى
اعتبار أف الجير مؤسدة ليا ـيكل مشفرل وقػاعج تشطيسية الى اعتبارىا وضيفة

ومياـ يزصمع بيا السجتسع لمحفاظ عمى بقاء الجولة دوف كػنو مؤسدة (يػنذ،

 ،)35 ،2011أما دوجالس بالنج فقج شخح نطخية "تقاسع الدمصة" التي تخػ أف دور

السؤسدة العدكخية ال يقترخ عمى مجاالت الجفاع عغ حجود البالد وأمشيا مغ العجو

الخارجي ،بل يتعجػ دورىا إلى حفع األمغ الجاخمي وقت الزخورة (Bland, 1999,

) ،56ووضع دارسػ العالقات العدكخية السجنية في اربعة دوائخ لتحجيج العالقة بيغ
السؤسدة العدكخية والؿيادة الدياسية ،وىي كسا مػضح في السخصط االتي:
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الجائخة الدياسية
ىشا

تتجخل

السؤسدة
العدكخية

دائخة االمن القهمي

الجائخة السجنية
ىي قيام السؤسدة
العدكخية

ببعس

في

السيام السجنية في

الذأن الدياسي

الكهارث

التشافدي
الدمصة

عمى

حالة
الصبيعية

االنفالت االمشي

او

تتجخل
العدكخية
صياغة

الجائخة العدكخية وادارة الجفاع

السؤسدة

تذسل الجدء االستخاتيجي السشهط

في

بالسؤسدة العدكخية وتقهم عمى

وتصبيق مبجأين :االول خزهع السؤسدة

سياسات

العدكخية لمكيادة الدياسية السجنية،

واستخاتيجيات االمن

الثاني :ضخورة مخاعاة البعج السيشي

القهمي

واحتخام الخبخة العدكخية.

السرجر( :رضا.)6– 5 ،2014 ،

وبذكل عاـ يختمف تجخل الجير في الدياسة مغ دولة إلى أخخػ باختالؼ
العػامل السييأة لحلظ ،فتعج ضاىخة عجـ االستقخار الدياسي الجاخمي وعجـ قجرة الدمصة
السجنية عمى الحفاظ عمى الشطاـ الدياسي مغ أىع العػامل التي تجفع السؤسدة
العدكخية بالتجخل في الذؤوف الدياسية ،بيجؼ وضع حج لمرخاعات الجاخمية وتثبيت
االستقخار الدياسي ،كسا أف الفخاغ في الدمصة يؤدؼ إلى تجخل العدكخ أما لحساية
الشخبة الحاكسة عمى حداب السعارضة ،أو مغ اجل أف ت تقاسع الدمصة مع السجسػعة
األكثخ نفػذا و تأثيخا ،وفي حاالت أخخػ يسكشو أف يتجخل مغ اجل االستحػاذ بسفخده
عمى الدمصة ،و ىشاؾ عػامل أخخػ قج تفزي إلى تجخل الجير في الدياسة كتراعج
العشف أو نذػب حخب أىمية ،كسا أف الرخاع عمى الدمصة بيغ السجنييغ يجبخ الجير
عمى التجخل مغ اجل السحافطة عمى دوره في استخجاـ القػة بػصفيا السؤسدة الػحيجة
دور حاسسا في تحجيج
التي ليا الحق في ىحه السسارسة و في ىحه الحالة يؤدؼ الجير ا
شكل الشطاـ الدياسي السدمع إنذاؤه .
مغ خالؿ ما تقجـ لعل السجرسة الثانية ىي األقخب إلى الػاقعية في حاؿ الدػداف،
والتي تخػ أف تجخل السؤسدة العدكخية في الشطع الجيسقخاشية يجب أف يكػف
مقترخ
ا
عمى مجاؿ سياسات الجفاع ،وبحلظ ال يتع استبعاد السؤسدة العدكخية تساما عغ
مسارسة أؼ دور سياسي ،بل تكػف مذاركة في وضع أسذ الشطاـ الجيسقخاشي ،إذ ال
يسكغ الفرل الحاد بيغ السؤسدة العدكخية ،وباقي السؤسدات السجنية .فحلظ يتشافى
مع واقع العالقات السجنية -العدكخية عمى األرض؛ إذ إف أفخاد القػات السدمحة يشتسػف
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إلى شبقات وفئات السجتسع ،فأفخاد القػات السدمحة ليدػا شبقة مدتقمة قائسة بحاتيا في
السجتسع ("الجير الدػداني واالنحياز لمذعب.)2019 ،
إ ف دور الجير في الحياة الدياسية لجوؿ العالع الثالث عسػما والعخبي خرػصا
ي شحرخ في أغمب االحػاؿ بيغ ثالثة انساط مغ التجخل:
 - 1التجخل السباشخ دوف اجخاء تغييخات سياسية ودستػرية :إذ يقػـ الجير بجور
الحارس لمجستػر ويتجخل في حاالت الصػارغ واالزمات او حيغ يريب الذمل
السؤسدات الجستػرية والدياسية ليتدمع الدمصة لتحقيق ما يعتقج مغ إصالحات ثع
تييئة الطخوؼ لمعػدة الى الحكع السجني.
 - 2التجخل السباشخ مع تكػيغ مؤسدات سياسية دستػرية ججيجة :أذ يقػـ الجير في
ىحه الحالة بتكػيغ مؤسدات ججيجة تيجؼ الى السجػ البعيج بتأسيذ حكػمة مجنية أؼ
يتحػؿ الى سمصة مجنية مغ خالؿ تأسيذ حدب سياسي ،وقج تقرخ السجة او تصػؿ
تبعا لمطخوؼ الدياسية.
 - 3التجخل بذكل غ يخ مباشخ :أذ تطيخ السؤسدة العدكخية ىشا كجساعة ضغط بيغ
جساعة واخخػ وذلظ بحكع امتالكيا القػة السادية إذ تسشحيا ىحه القػة فعالية بجعع
الدمصة الذخعية القائسة أو التذجيع واالشاحة بالحكػمة وتغييخىا.
وقجر تعمق االمخ بالسشصقة العخبية فيشاؾ متغيخيغ او عامميغ رئيديغ كاف ليع
التأثيخ الكبيخ عمى شبيعة العالقة السجنية العدكخية ومغ ثع تفدخ سمػؾ السؤسدة
العدكخية مع الخبيع العخبي ،العامل االوؿ :درجة مؤسداتية السؤسدة العدكخية( ،)2
والعامل الثاني شبيعة عالقة السؤسدة العدكخية مع السجتسع ،فكمسا كانت درجة
مؤسداتية الجير مختفعة مغ جانب ،وعالقتو بالسجتسع والسػاششيغ جيجة كاف احتساؿ
اف يشحاز لمسصاليب االجتساعية والحخكات االصالحية السصالبة بالجيسقخاشية في
السجتسع كبيخة ،وكمسا كانت درجة السؤسداتية ضعيفة وعالقتو بالسجتسع ضعيفة ايزا
كاف اكثخ ميال لمػقػؼ بػجو ىحه الحخكات.
واستشادا الى العامميغ الدابقيغ :نسيد بيغ ثالثة انساط مغ مػقف السؤسدة
العدكخية مغ الحخكات الثػرية في السشصقة العخبية بعج عاـ  ،2011الشسط االوؿ ىػ
االنفتاح عمى الحخكات الثػرية كسا ىػ الحاؿ في مرخ وتػنذ ،والشسط الثاني ىػ
تفتت السؤسدة العدكخية كسا ىػ الحاؿ في ا ليسغ وليبيا ،والشسط الثالث ىػ تأييج
سياسات الشطع الحاكسة في مػاجية الحخكات السؤيجة لإلصالح كسا ىػ الحاؿ في
سػريا (أبػ زيج.)11 ،2013 ،
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السصمب الثاني
الدهدان وججلية العدكخي والسجني
في ىحا السصمب نحاوؿ اف نػضح معصيات وججلية العالقة بيغ العدكخؼ والسجني

في الدياسة في الدػداف خالؿ العقػد الدبعة الساضية؛ ألنو مغ العديخ فيع ديشاميات
ومحجدات الرخاع عمى الدمصة في الدػداف وكيؽية تذكيل شبيعة وخارشة الشطاـ
الدياسي في البالد؛ فاألمخ ىشا ال يتعمق بسجخد سخد وقائع تاريخية ،لكشو تفكيظ البج

مشو إلثبات حؿيقة "االعتساد الستبادؿ" بيغ العدكخؼ والسجني في تذكيل قػاعج المعبة

الدياسية (نػر)2019 ،؛ ف االنتذار السعاصخ لمحكػمات العدكخية في السشصقة العخبية
يختبط في ضيػره باستقالؿ ىحه الجوؿ مغ ؾبزة االستعسار األوروبي ،أؼ أف ثسة

عالقة تػافق غيخ حتسية بيغ ىحيغ الستغيخيغ ،االستقالؿ وانتذار الحكع العدكخؼ،

وىحا التػافق مخجعو أف وجػد االحتالؿ ذاتو ال يدسح بالتجخل العدكخؼ السباشخ لسا

في ذلظ مغ تيجيج لػجػده وسيصختو كسدتعسخ وبالتالي يدتحيل أف نخصج حالة

النقالب عدكخؼ معاصخ في ضل وجػد مدتعسخ أجشبي .ومغ ثع نالحع أف انتذار

ضاىخة الحكع العدكخؼ في السشصقة العخبية جاءت في أعقاب االستقالؿ بدشػات

متفاوتة مغ دولة ألخخػ.

وبقجر تعمق االمخ بالدػداف فقج كاف مغ أىع اسباب التجخل العدكخؼ لمسؤسدة

العدكخية في الدػداف يعػد الى تدييذ السؤسدة العدكخية ،بحيث اصبح العدكخيػف

امتجادا لمسجنييغ في داخل السؤسدة العدكخية ،واصبح االنقالب العدكخؼ امتجادا

لمعسمية الدياسية ،ؼبسجخد فذل السجنييغ في ادارة البالد يمجؤوف الى العدكخ لكي

يقػمػا بانقالب عدكخؼ وفخض واقع ججيج ،ويكػف اليجؼ مغ ذلظ اما ألضعاؼ

الخرػـ الدياسييغ ،وأما االست سخار في بخنامج سياسي ججيج ،ويتزح ذلظ مغ خالؿ
اف معطع العدكخييغ الحيغ تدمسػا الدمصة كاف بتػاشؤ مع السجنييغ (مجسػعة باحثيغ،

.)17 ،2016

اف الستتبع لتاريخ الدػداف الحجيث ،يجج أف ىحا البمج عاش تحت أنطسة

عدكخية أشػؿ بكثيخ مسا عاشو في ضل حكػمات مجنية مشتخبة؛ إذ لع يدتقخ الدػداف
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بحكػمة مجنية أكثخ مغ عاميغ أو ثالثة ،وغالبا ما كانت تشتيي تمظ الحؿبة السجنية

السؤقتة باضصخابات ونداعات سياسية تؤدؼ إلى عجـ استقخار وتجىػر اقترادؼ

يدتجعي تجخل الجير ،وكأف تمظ الفتخات التي يحكع فييا السجنيػف بسثابة درس مغ

السؤسدة العدكخية لمذعب وقصاعاتو السجنية بأنيع عاجدوف عغ إدارة أنفديع وعجـ

قجرتيع عمى مػاجية التحجيات ،ويفتقخوف الى أدوات إدارة البالد ،والالفت لمشطخ أف
الجير يقجـ نفدو بجيال ومشقحا ،ما إف يفخض سيصختو عمى الدمصة حتى يػضف

امكانياتو العدكخية الدمصػية لقسع الحخيات والحياة الدياسية والسجنية ،ما يدتجعي ثػرة

شعبية عارمة بعج أف يشيظ الفداد واالستبجاد العدكخؼ مقجرات البالد ويقيج الحخيات

فييا ويقزي عمى الحياة الدياسية (شو ،)2019 ،وكأف شعب ىحه الجولة قج قجر ليا
اف تزيع في حمقة مفخغة ،فعمييا االختيار اما جب اخ االدارة العدكخية ،أو إدارة مجنية

يخاد م شيا الفذل في ادارة البالد ،لتبقى حجة التجخل العدكخؼ قائسة دائسا.

ومغ خالؿ الشطخ الى تاريخ الدػداف مشح االستقالؿ الى حج االف لع ييشأ بعج

استقاللو باالستقخار ،إذ وقعت في الدػداف مشح االستقالؿ ثالث انقالبات عدكخية
نجحت في االستيالء عمى الحكع (عسخ ،)180– 170 ،1991 ،مشح عاـ 1956حتى

عاـ  1958حكست الدػداف حكػمة مجنية ولع تجـ سػػ عاميغ ،بجأ حكع الجشخاالت
في الدػداف عشجما قفد الجير عمى الدمصة بؿيادة "الفخيق إبخاـيع عبػد" ،الحؼ حكع

خالؿ الفتخة مغ عاـ"  ،"1964- 1958أعقب حكع عبػد حكسا مجنيِّا بانتخابات جخت

عاـ  ،1965إال أف الجير انقس عمى الدمصة مخة أخخػ عاـ  1969بؿيادة "جعفخ
الشسيخؼ" ،الحؼ ضل في الحكع  16عاما تخممتيا محاوالت انقالبية فاشمة حتى عاـ

 ، 1985إلى أف انتفس الذعب انتفاضة جساىيخية واسعة أتت بالسذيخ "عبج الخحسغ
سػار الحىب" عاـ 1985حكع البالد فتخة انتقالية دامت عاما ،ثع سمَّع الدمصة لحكػمة
مشتخبة بخئاسة الرادؽ السيجؼ ،وكاف االنقالب العدكخؼ الثالث وضيػر حكػمة

االنقاذ الػششي كحكػمة عدكخية بؿيادة عسخ حدغ البذيخ لمفتخة مغ عاـ  1989الى

عاـ ( 2018عسخ البذيخ ..رئيذ الرجفة.)2018 ،
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ومغ خالؿ ما تقجـ يسكغ ايجاز االنقالبات العدكخية الدػدانية مشح استقالليا عاـ

 1956الى عاـ  2018بالججوؿ االتي:

القائع بالتغيخ

العاـ
1953

حكػمة مجنية استمست الدمصة مغ االستعسار (االنجميدؼ  -السرخؼ).

1958

انقالب بؿيادة إسساعيل كبيجة ضج أوؿ حكػمة وششية ديسقخاشية .أحبط السحاولة

1958

انقالب الفخيق إبخاـيع عبػد عمى حكػمة ائتالؼية بيغ حدب األمة واالتحادؼ

1964

انجالع ثػرة شعبية أدت إلى سقػط حكع عبػد .ودخمت األشخاؼ الدياسية في حمقة

1965

اجخاء انتخابات وتذكيل حكػمة مجنية.

1969

نفحت مجسػعة "الزباط األحخار" بؿيادة جعفخ الشسيخؼ انقالبا عدكخيا ،بعج فتخة مغ

1971

قاد الزابط ىاشع العصا ومجسػعة مغ الزباط السحدػبيغ عمى الحدب الذيػعي

1973

وقع خالؼ داخل السؤسدة العدكخية تحػؿ إلى تسخد عدكخؼ ،قاـ بو مجسػعة مغ

رئيذ الحكػمة إسساعيل األزىخؼ.
الجيسقخاشي.

ججيجة مغ الرخاعات عمى الدمصة استسخت أربع سشػات.

األزمات الدياسية والسؤامخات والتحالفات عمى الدمصة.

انقالبا استػلػا ؼيو جدئيا عمى الدمصة لسجة يػميغ ،لكغ الشسيخؼ استعاد سمصتو.

الزباط ألنياء التبعية لمغخب التي اتيسػا بيا نطاـ الشسيخؼ ،لكغ اعيج الشسيخؼ بعج 3
اياـ بسدانجة دولية واقميسية.

1975

قاد ضابط الجير حدغ حديغ ،محاولة انقالب ججيجة لكشيا أُحبصت وأُعجـ مشفحوىا.

1976

قاد العسيج دمحم نػر سعج محاولة انقالب عمى نطاـ الشسيخؼ ،لكشيا فذمت

1985

الجير الدػداني يعمغ انتياء حكع الشسيخؼ بعج عرياف مجني شامل واحتجاجات عمى
الغالء ،غيخ أف الفخيق عبج الخحسغ دمحم حدغ سػار الحىب ترجػ لعسمية عدؿ

الشسيخؼ معمشا تذكيل مجمذ عدكخؼ أعمى إلدارة السخحمة االنتقالية تحت رئاستو،

وحجد مجة ىحه الفتخة في سشة واحجة تجخػ االنتخابات في نيايتيا ،بعج عاـ أضيخت
ّ

نتائج االنتخابات صعػدا غيخ مدبػؽ لإلسالمييغ الستسثل بحدب األمة وتخأس

الحكػمة الرادؽ السيجؼ.

:

169

1989

قاد العسيج عسخ حدغ البذيخ انقالبا ضج الحكػمة السجنية السشتخبة بخئاسة الرادؽ
السيجؼ.

1990

قاد المػاءاف عبج القادر الكجرو ودمحم عثساف محاولة "انقالب  28رمزاف" التي فذمت،

1992

قاد العقيج أحسج خالج انقالبا ُندب إلى "حدب البعث" ،لكغ السحاولة أجيزت وسجغ

2019

أشاح مجمذ عدكخؼ بشطاـ الفخيق عسخ البذيخ الحؼ حكع البالد  30عاما ،بعج أشيخ

وأعجـ نطاـ البذيخ  28ضابصا بسغ فييع قادة االنقالب.

قادتيا.

مغ انتفاضة شعبية تدعستيا نقابو السيشييغ الدػدانييغ وشالب الجامعات بسدانجة كل
مغ قػػ إعالف الحخية والتغييخ.

الججوؿ مغ اعجاد الباحث باالعتساد عمى (االنقالب العدكخؼ في الدػداف.)2021 ،

مغ خالؿ ما تقجـ يػضح الججوؿ أف لمسؤسدة العدكخية كاف ليا دور كبيخ في
الشطاـ الدياسي في الدػداف ،ومغ خالؿ السقارنة بيغ حكع السجنييغ وحكع السؤسدة

العدكخية ،نخػ اف الفتخات ا لدمشية التي حكع فييا العدكخ قج فاقت بكثيخ الفتخات التي
استمست فييا حكػمات

مجنية الدمصة ،فكمسا كاف ىشاؾ تأزـ لمػضع في البالد،

اتجيت االنطار الى الجير لسعالجة االزمة ،وىحا ىػ االساس الحؼ بشيت عميو

الحكػمات العدكخية شخعية االستيالء عمى الدمصة ،وبعج ذلظ يقػـ العدكخ باستغالؿ
االنقداـ الدياسي إلبخاز فذل الشخب السجنية ،وتبخبخ االنقالب بعسل وششي يخمي الى
انقاذ البالد مغ الفػضى والتفكظ ،لكشيا تتحػؿ بعج وصػليا الى الحكع الى انطسة

شسػلية دكتاتػرية يغمب عمييا شابع الحدب الػاحج (مرصفى.)25 ،2012 ،

فإذا كانت الػضيفة االساسية لمسؤسدة العدكخية ىي الجفاع والحفاظ عمى وحجة

البالد وسيادة البالد مغ اؼ اعتجاء خارجي ،اال اف ما جخػ في الدػداف ،يبقى يؤثخ

عمى العالقة الججلية بيغ العدكخيغ والسجنييغ ،وبجوف معخفة محجدات الرخاع عمى
الدمصة وكيؽية تذكيل المعبة في الدػداف.
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السصمب الثالث
الحخكات االحتجاجية وتأثيخىا في العالقة بين العدكخيين والسجنيين بعج عام 2018
بجأت مػجة االحتجاجات والسطاىخات في الدػداف في تذخيغ االوؿ /أكتػبخ

 ،2018شاركت فييا مكػنات السجتسع السختمفة ،وكانت في بجاية األمخ محرػرة
بسصالب اجتساعية واقترادية في عجد مغ السشاشق في الدػداف كخد فعل عمى ارتفاع
االسعار ،ثع انتقمت الى العاصسة الخخشػـ ،ومشيا ا نتذخت افؿيا في معطع بقاع الجولة

وعسػديا في أوساط قصاعات السجتسع السختمفة ،قبل اف تتحػؿ الى شعارات سياسية

(كخيع ، )3 ،2019 ،والدبب في ذلظ يعػد الى أف نطاـ البذيخ الحاكع تخؾ الشطاـ
االقترادؼ في الدػداف يعاني مغ مجسػعة مغ األزمات أدت الى انتذار الفقخ

والبصالة ،وتعاضع مذكالت ارتفاع األسعار وانييار العسمة وفقجاف التػاصل مع الشطاـ
السالي العالسي ،ونتيجة لقخار حكػمة البذيخ بخفع أسعار الخبد والػقػد في تذخيغ
االوؿ عاـ  ،2018خخجت التطاىخات التي استسخت لسجة أربعة شيػر (خميل،

 ، )2019ونجحت السعارضة الستسثمة بتحالف السجنييغ الدػدانييغ وتحالف الحخية
الحخؾ الذعبي االقترادية واالجتساعية الى مصالب
ا
والتغييخ في تحػيل مصالب

سياسية تيجؼ الى مصالبة الشطاـ الدياسي بالتشحي دوف قيج او شخط ورفعت شعار

"تدقط بذ"(كخيع.)5 ،2019 ،

وبقيت ىحه االحتجاجات محافطة عمى انتذارىا الجساىيخؼ وعمى سمسيتيا لسجة

الرادر مغ الشطاـ ،وبمغت السػاجيات
ة
اربعة أشيخ عمى الخغع مغ السسارسات القسعية
ذروتيا عشجما اعمغ الستطاىخيغ االعتراـ اماـ مقخ الؿيادة العميا لمقػات السدمحة

بالخخشػـ في  6نيداف /ابخيل  ،2019وبحلظ اصبح الشطاـ الدياسي أماـ خياريغ ال
ثالث ليسا ،اما مػاجية الستطاىخيغ وفس االعتراـ بالقػة ميسا كانت الخدائخ
البذخية ،أو التشحي عغ الدمصة وتدميع الدمصة الى الؿيادة الذعبية ،وفي ىحه المحطة

اعمشت المجشة االمشية العميا االنحياز الى الجساىيخ واالنقالب عمى رأس الشطاـ
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الدياسي عسخ البذيخ في  11نيداف /أبخيل ( 2019أبػ الذػؾ ،)3 ،2020 ،وتع

تذكيل السجمذ العدكخؼ االنتقالي الدػداني بخئاسة الفخيق اوؿ ركغ عبج الفتاح
البخىاف.
ميجت االحجاث األخيخة لتجخل المجشة األمشية العميا بحيث أصبحت تذكل جدءا

مغ السعادلة في الرخاع بيغ مسثمي االنتقاضات والدمصة ،وكاف الدبب في ذلظ ىي
عجـ قجرة الحخكات االحتجاجية مغ اسقاط الشطاـ بذكل كمي ،بل اسقصتو جدئيا
بسداعجة المجشة األمشية العميا ،ونتيجة لحلظ بجأت السفاوضات بيغ ؾيادة الثػرة الستسثمة

بقػػ الحخية والتغييخ "قحت" (  ، )3وؾيادة القػات الشطامية وبعج وضع الػثيقة الجستػرية
التي تزسشت تفاصيل السخحمة االنتقالية التي تدتسخ " 39شي اخ" ،أوججت الػثيقة ثالثة
سمصات ،السجمذ الديادؼ الحؼ تذكل في ايمػؿ /سبتسبخ  2019سسي "بسجمذ
الديادة الدػداني" بخئاسة عبج الفتاح بخىاف لسجة  21شي اخ ،الستكػف مغ  21عزػا،

ستة يختاروف مغ السجمذ العدكخؼ االنتقالي و  5أعزاء يختاروف مغ قػػ الحخية

والتغييخ يزاؼ ليع  10مجنييغ يختاروف بالتػافق ،ومجمذ وزراء مجني وسمصة
تذخيعية مجنية يعؿبو مجني لمثسانية عذخ شي اخ الستبؿية (أبػ عمي ،)2019 ،ويعج
السجمذ الديادؼ اعمى سمصة في البالد ،كحلظ اعصي لمسجمذ االنتقالي العدكخؼ

تعييغ وزيخ الجفاع والجاخمية (أبػ الذػؾ.)3 ،2020 ،

لكغ قادة االنقالب لع يجركػا أنو كاف مغ الزخورؼ العسل مدبقا عمى بشاء

فعاؿ مغ أجل إضفاء شخعية عمى االنقالب وتجعيسو برػرة فػرية،
تحالف مجني ّ
عػلػا
لكشيع اعتسجوا برػرة حرخية عمى شبكات العالقات الذخرية التابعة ليع ،أو ّ

عمى السشاصخيغ الدابقيغ لمخئيذ الدابق عسخ البذيخ وعمى مجسػعات مختمفة مغ
اإلسالمييغ (صائع ،)2021 ،وىحا السدار تشاقس بذكل كبيخ مع السدار الحؼ سمكو
االنقالب السرحػب بالثػرة الذعبية في مرخ في عاـ  ،2013فقج عسمت القػات
السدمحة السرخية عغ قخب مع الشذصاء السجنييغ في القػاعج الذعبية واألحداب الحميفة
ألشيخ قبل أف تعسل عمى تدّمع الدمصة بعج تطاىخات عاـ .2013
:
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وفي اَب /أغدصذ  2019تع االتفاؽ بيغ السجمذ العدكخؼ االنتقالي في

طع الفتخة
الدػداف ومفػض قػػ إعالف الحخية والتغييخ عمى الػثيقة الجستػرية التي تش ّ
االنتقالية في الدػداف(  ،)4وألغت ىحه الػثيقة دستػر سػداف االنتقالي الرادر في عاـ

 ،2005وكحلظ ألغت دساتيخ الػاليات ،وتألفت الػثيقة مغ  78مادة دستػرية حجدت
بسػجبيا السؤسدات الحاكسة لمبالد ووضائفيا في الفتخة االنتقالية وعمى رأسيا مجمذ

الديادة الدػداني ،ورسست خارشة شخيق لمفتخة االنتقالية " ،"2022- 2019التي كاف
مغ اىع واجباتيا إحالؿ الدالـ الذامل السدتجاـ ومعالجة الػضع االقترادؼ واعادة

ـيكمة مؤسدات الجولة السجنية والعدكخية ،ووضع االشار الجستػرؼ والقانػني لعسمية
التحػؿ الجيسقخاشي.
بيغ قػػ إعالف الحخية
تسػز /يػليػ َ 2019
كسا بجأَ التفاوض رسسيا في ّ 17
ثانية لتحجيج رئيدا لمػزراء وتع التػصل
والتغييخ مغ جية والسجمذ العدكخؼ مغ جية ّ
التفاؽ وقع عميو في الخابع مغ آب /أغدصذ  2019سسي بػ(االعالف الجستػرؼ) عيغ

مجمذ الديادة "عبج هللا حسجوؾ" رئيدا لمػزراء و ّأدػ اليسيغ الجستػرية في اليػـِ التالي
ِ
ليكػف بحلظ أوؿ ر ِ
سقػط نطاـ عسخ البذيخ الحؼ ضل في
ئيذ لػزراء الدػداف بعج
ّ

الحكع لسا يديج عغ ثالث عقػد (عبج هللا حسجوؾ :مغ ىػ ،د.ت) ،وبعج ذلظ تع تعجيل
الػثيقة الجستػرية في  2تذخيغ االوؿ /أكتػبخ  ،)5 ( 2020وذلظ مغ أجل تزسيشيا

اتفاؽ الدالـ السػقع في جػبا في  3تذخيغ الثاني /نػفسبخ ،2020بيغ حكػمة
الدػداف االنتقالية وأشخاؼ العسمية الدمسية (الجدار.)2021 ،
أفزت تمظ التعجيالت الى أزمات عجة بدبب رفس تعجيل الػثيقة مغ قبل أكثخ

مغ تيار معارض خاصة ؼيسا يتعمق بتسجيج الفتخة االنتقالية ،وكحلظ َّأدػ تذكيل مجمذ
شخكاء الفتخة االنتقالية الحؼ استحجثتو التعجيالت وىي جعل مسارسة الدمصة محرػرة
بالسجمذ الديادؼ ومجمذ الػزراء ومسارسة صالحيات الدمصة التذخيعية ،وأدػ بجوره
الى أزمة بيغ قػػ الدمصة نتيجة لمخالؼ حػؿ الئحة اختراصات السجمذ مغ جية،

ومغ جية اخخػ أثارت ىحه الرالحيات رفزا شعبيِّا وذلظ ألنيا اعصت صالحيات
:
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تذخيعية لسا يدسى بسجمذ شخكاء السخحمة االنتقالية دوف الدساح ألنذائو ،وقج تع

تذكيل لجشة رباعية مغ التحالف الحاكع أسفخت عغ إنياء األزمة ،(Abdul-Bari
).2020

فاترفت السخحمة االولى مغ التغييخ الدياسي بعجـ قجرة الحكػمة االنتقالية في

مشاقذة بعس القزايا وحميا وذلظ بدبب:

أو اال .أف السعاناة التي عاناىا الذعب مازالت حاضخة في عيج الشطاـ الدابق والحالي،

وعمى الخغع مغ اف الحكػمة االنتقالية تحاوؿ اف تقجـ حمػؿ ليحه القزايا ،لكغ
وجيات الشطخ تكػف مختمفة ما يقػد إلى احتساالت الخمط واالختيار بيغ القزايا في

بيئة سياسية معقجة.
ثانيا .إف استخاتيجية احالؿ اسالـ كخصػة أولى وضخورية تدبق اؼ نطاـ ديسقخاشي،
ىي نية سميسة ،لكغ مغ جية ثانية فتحت السجاؿ أماـ التخضيات الدياسية ورغبة في

كدب الدمصة ،وىػ في مجسمو نػع مغ السذاركة الدياسية ،ولكشيا ليدت مبشية عمى
انتخاب أو أؼ شكل ديسقخاشي ،وىحا ما خيب أماؿ الذعب في الػصػؿ إلى نطاـ
ديسقخاشي.

ثالثا .ليذ ىشاؾ مقاربة واضحة لمحكػمة تدسح بتفادؼ السفاضالت بيغ أىجافيا
وأىجاؼ الجساىيخ لجرجة أف األحداب الدياسية أصبحت ىي مغ تشادؼ بأىجاؼ
الذعب ،وتدعع أف أداء الحكػمة يعتخيو كثيخ مغ القرػر ،وعمى رأسو عجـ الججية في

محاكسة رمػز الشطاـ الدابق (عبجالفتاح ،)2021 ،في ضل كل ما تقجـ كاف ىشاؾ
تحمخ واستياء مغ قبل الذعب ميج الصخيق لخخوج االنتفاضة الثانية.

:
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السصمب الخابع
االنتفاضة الثانية وتحجيات أرساء الشظام الجيسقخاشي
في ضل بقاء االوضاع االقترادية واالجتساعية متجىػرة وسػء السسارسات

الدياسية ،وتعاضع التأثيخ الخارجي واالختالؼ في اآلراء بيغ السكػنات الدياسية
الحاضشة لحكػمة الفتخة االنتقالية التي كاف يقع عمى عاتقيا وضع اسذ الحكع
السؤقت ،وعجد الحكػمة االنتقالية في ايجاد حمػؿ عاجمة لألوضاع االقترادية
الستجىػرة وتجاعياتيا االجتساعية ادػ الى حالة مغ عجـ االستقخار في سػداف ما بعج

عاـ ( 2019بكخ.)214 ،2022 ،
فػاجيت الحكػمة االنتقالية بخئاسة عبج هللا حسجوؾ العجيج مغ السعػقات أىسيا،

أوال :ضعف بشية الجولة السختبصة بشذأة الجولة مغ قبل السدتعسخ " "1956- 1898مغ
خالؿ ربط مػاردىا البذخية واالقترادية في خجمة السدتعسخ فزال عغ ضعف اليات
االنجماج الػششي والػحجة الػششية ،وفي عيج نطاـ االنقاذ " "2019- 1989زاد
الزعف بإيجاد مؤسدات مجنية وعدكخية مػازية لدمصة الجولة ،وأصبح الػالء الحدبي

ىػ االساس في تػلي الػضائف العامة عمى حداب الكفاءة وعجـ قجرة الحكػمة مغ
فخض سيصختيا عمى عسػـ الجولة (التجاني.)104– 73 ،2013 ،
ثانيا :غياب الخؤية الػششية التي تخبط كل الفاعميغ الدياسييغ والتي تذعخىع بانيع
شخكاء في السخحمة االنتقالية.

ثالثا :عجـ تجانذ قػػ الحخية والتغييخ ،عمى الخغع مغ اتفاقيا عمى اسقاط الشطاـ ،اال
انيا اختمفت بصخيقة تفكيخىا وتعامميا في كيف يسكغ ازالة اثار الشطاـ القجيع ،وكيف
يكػف مدار تػجيو مدار الفتخة االنتقالية(  ،)6فزال عغ تأخيخ تذكيل السجمذ

التذخيعي االنتقالي(  .)7وعمى السدتػػ االقترادؼ فإف الحكػمة وإف نجحت ندبيِّا في
حل مذكمة الديػلة فأصبحت مػجػدة في السرارؼ ،وكحلظ مذكمتي الخبد والػقػد،

لكغ مازاؿ الفقخ وشػابيخ الشاس لمحرػؿ عمى لقسة العير وإف لع تكغ كسا كانت عشج

:
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سقػط البذيخ ،ولحلظ لع يذعخ السػاشغ بتغيخ في مدتػػ معيذتو مشح بجاية الثػرة

حتى اآلف ،وىػ ما يحسل الحكػمة وخاصة مجمذ الػزراء أعباء إضاؼية في ضل بيئة
عسل صعبة إلى جانب ضعف األداء وقمَّة الخبخة لعجد مغ الػزراء ،ويبقى التعارض
قائسا بيغ شخفي الحكػمة العدكخؼ والسجني ،في حيغ ال يداؿ السجمذ العدكخؼ يعتسج
سياسة السحاور -التي كاف يختكد عمييا نطاـ البذيخ  -معتسجا ماليِّا وسياسيِّا عمى
السحػر الدعػدؼ اإلماراتي ،بيشسا مجمذ الػزراء بخئاسة عبجهللا حسجوؾ(  ،)8يتَّجو نحػ
الحياد واالنفتاح عمى الجسيع وشمب الجعع غيخ السذخوط (شصيب.)788 ،2020 ،

وكاف إحجػ أىع أولػيات السجمذ االنتقالي ،ىػ تسجيج السخحمة االنتقالية  14شي اخ
عقب تػؾيع اتفاؾية جػبا لمدالـ مع الحخكات السدمحة في  3تذخيغ االوؿ /أكتػبخ
 ،2020وفي تسجيج بقاء البخىاف رئيدا لمسجمذ الديادؼ حتى تسػز /يػليػ ،2022
بعجما كاف مغ السقخر أف يدمع السجمذ لذخرية مجنية في تذخيغ الثاني /نػفسبخ

 ،2021لكغ البخىاف اعتسج عمى صالحيتو الجستػرية إلعالف حالة الصػارغ وتعصيل
بشػد عجة مغ الػثيقة الجستػرية ،وىػ ما لع يكغ ليحجث في وجػد مجمذ تذخيعي.

رابعا :تحجؼ صشاعة الدالـ الذامل في دارفػر وجشػب كخدفاف وجشػب الشيل االزرؽ.
خامدا  :تحجؼ االصالح االقترادؼ وتػفيخ متصمبات العير الكخيع ،أذ ُيذيخ األداء
االقترادؼ لمحكػمة االنتقالية بعج عاميغ مغ الثػرة إلى أزمة تكذفيا األرقاـ الخسسية،

ُّ
التزخع مغ  %69في عيج البذيخ وصػال إلى أرقاـ فمكية بمغت ،%422
فقج ارتفع
بيشسا واصمت العسمة االنييار إلى ُعذخ ؾيستيا الدابقة تقخيبا مغ  47جشييا مقابل
الجوالر الػاحج قبل الثػرة إلى  441جشييا مقابل الجوالر (العخبي.)2021 ،
ونتيجة ليحه السعػقات والتحجيات تعقج السدار االنتقالي ،وساء االداء

االقترادؼ لحكػمة حسجوؾ فخخجت تطاىخات ضج الحكػمة ،وعمى الخغع أف الجير

كاف شخيكا في الحكع ،الى انو اتخح مغ سػء االوضاع االقترادية م ِّ
بخ ار لمؿياـ
ُ
باالنقالب الثاني بعج سقػط عسخ البذيخ ،وكاف ذلظ بشاء عمى شمب مغ الستطاىخيغ

السعترسيغ في  22تذخيغ األوؿ /أكتػبخ  ،2021فأعمغ قائج القػات السدمحة
:
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الدػدانية الفخيق أوؿ ركغ عبج الفتاح البخىاف حالة الصػارغ بجعع مغ قػات الجعع

الدخيع

 25تذخيغ األوؿ /أكتػبخ  ،2021وإقراء السجنييغ مغ الدمصة تساما،

واعتقاؿ رئيذ الػزراء عبجهللا حسجوؾ ومدؤوليغ حكػمييغ اخخيغ(  ،)9واالنفخاد بالحكع

والدمصة حتى نياية السخحمة االنتقالية (دمحم ،)2021 ،وعمى اإلثخ ،خخج عذخات آالؼ
الع ّدؿ إلى شػارع العاصسة الخخشػـ ومجف أخخػ احتجاجا عمى استيالء
السجنييغ ُ
الجير عمى الدمصة (صائغ.)2021 ،
وفي أعقاب ضغػط دولية مكثفة ومطاىخات متػاصمة تصالب بالحكع السجني،

تػصل إليو بسػجب "اتفاؽ
أعيج حسجوؾ مخة ثانية ال ى الدمصة عقب االتفاؽ الحؼ ّ
اإلشار" في 20تذخيغ الثاني /نػفسبخ  2021مع قائج االنقالب الفخيق عبج الفتاح

البخىاف(  ،)10وتزسغ االتفاؽ  14بشجا كاف اىسيا :أف يخأس حسجوؾ حكػمة مجنية إلى

السخت َؿبة في تسػز /يػليػ  ،2023وكحلظ نز االتفاؽ
حيغ انعقاد االنتخابات العامة ُ
اف يكػف دور مجمذ الديادة االنتقالي ىػ االشخاؼ عمى تشفيح السخحمة االنتقالية دوف
التجخل بعسل الجياز التشفيحؼ ،وإكساؿ جسيع مؤسدات الدمصة االنتقالية وذلظ بتكػيغ

السجمذ التذخيعي واألجيدة العجلية مغ محكسة دستػرية ،وتعييغ رئيذ القزاء

والشائب العاـ ،وإكساؿ إنذاء بؿية السفاوضات ومؤسدات االنتقاؿ األخخػ ،وإلغاء قخار
إعفاء رئيذ الػزراء عبجهللا حسجوؾ مغ رئاسة الػزراء (عبجالخحيع.)2021 ،

تسكغ حسجوؾ في بجاية حكسو الثانية مغ اتخاذ قخار مخاجعة حاالت
وقج ّ
اإلعفاء والتػضيف في الييئات الحكػمية واالنتقالية مشح االنقالب ،الى أف أعمغ رئيذ
الػزراء عبج هللا حسجوؾ استقالتو في  2كانػف الثاني /يشايخ  ،2022في خصاب

بسشاسبة عيج استقالؿ البالد ،مذي اخ إلى فذل جيػده إلحجاث إجساع سياسي وششي،

السكػف العدكخؼ عمى ضخورة مذاورتو في
وكاف سبب االستقالة ىػ إصخار
ّ
العاميغ ،وأعاد
عيغ حسجوؾ عجدا مغ وكالء الػ ازرات والسجراء
التعييشات ،بعج أف ّ
ّ
الدفخاء الحيغ كاف البخىاف قج أعفاىع مغ مشاصبيع عقب االنقالب (الرائغ.)2022 ،

:
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وأعمغ عبج الفتاح البخىاف رئيذ مجمذ الديادة االنتقالي في  20كانػف

الثاني /يشايخ  ،2022عغ تذكيل حكػمة ججيجة ضست  15وزي اخ .جاء ذلظ في بياف
نذخه السجمذ عقب لقائو مع وفج أمخيكي ،ونتج عشو اتفاؽ يشز عمى تذكيل حكػمة
كفاءات وششية مدتقمة وإقامة حػار وششي شامل لحل األزمة الدياسية الخاىشة ،ؼيسا
أعمشت واششصغ أنيا "لغ تدتأنف مداعجاتيا االقترادية لمدػداف دوف وقف العشف

وعػدة حكػمة يقػدىا السجنيػف" (الدػداف :البخىاف يعمغ ،)2022 ،ومغ السفارقة اف
ىحه التذكيمة الػ ازرية جاءت خالية مغ تعييغ رئيذ لمػزراء ،ليبقى السشرب خاليا مشح

استقالة رئيذ الحكػمة الدابق عبجهللا حسجوؾ.

وعمى الخغع مغ سعي عبج الفتاح البخىاف عمى خمق واجية مجنية ،يأمل مشيا أف

تعصي الذخعية عمى الحكع العدكخؼ محميا وعمى تأميغ عػدة تجّفق السعػنات
واالئتسانات الجولية ،وخرػصا في ضل بمج يعاني مغ عبء الجيػف ،وفداد واقتراد

مشيار ،الى انو مازالت االحتجاجات الذعبية في عاصسة الدػداف وبعس السجف ضج
سيصخة العدكخ مصالبيغ بحكع مجني ومحاسبة السدؤوليغ عغ قتل الستطاىخيغ

(الدػداف -تججد االحتجاجات ،د.ت).

فالدبيل أماـ البخىاف لع يبق سػػ دعػة األحداب التي كانت خارج الحكػمة في

ضل قػػ إعالف الحخية والتغييخ كالحدب االتحادؼ الجيسقخاشي ونجاء الدػداف ،المحيغ

شكال ائتالفا ىػ قػػ الحخاؾ الػششي مغ جية ،ومغ جية اخخػ دعػة جساعة السيثاؽ
ّ
تحبح
الػششي التي انذقت عغ قػػ إعالف الحخية والتغييخ أو األحداب التي ال تداؿ ّ
الحػار ،خرػصا حدب األمة الػششي إلى تذكيل الحكػمة.

الخاتسة:

في الجيسقخاشيات الخاسخة تتدع العالقات السجنية العدكخية بالتأثيخ الستبادؿ

ولكغ في الشياية تقػـ العالقة عمي اساس التبعية الكاممة مغ السؤسدة العدكخية
لمدمصة السشتخبة ،لكغ الػضع في الدػداف اصبح بالعكذ إذ اف الجير ىػ األقػػ

عمي الداحة الدياسية ،وساىست حالة عجـ استقخار االوضاع في الدػداف الى تجخل
الجير في الحياة الدياسية ،بحيث أثخ بذكل سمبي في الشطاـ الدياسي ومغ ثع
:
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تحػلت القػات السدمحة إلى واحج مغ الالعبيغ الدياسييغ واالقترادييغ السيسيغ،

ساعج في ذلظ قجرتيا عمى استغالؿ السػارد السحمية مغ خالؿ و ازرة الجفاع.

وبدبب ىحه الييسشة لمسؤسدة العدكخية في الدػداف يبجو انيا غيخ مدتعجة

لمتخمي عغ مكانتيا الستسيدة في الجولة والدياسة في القخيب العاجل ،لكغ مع ىحا

مازالت السؤسدات العدكخية تعاني مغ مذكمة عجـ قجرتيا عمى تحقيق مرالحيا
الحاتية ،وذلظ بدبب :اوال :التحجيات االقترادية واالجتساعية اليائمة التي أدت الى

حخكات احتجاجية شعبية في عامي  ،2022- 2019التي تمػح في األفق أكثخ مغ أؼ
وقت مزى في أعقاب جائحة فيخوس كػرونا والتي كاف لمسؤسدة العدكخية دور في

إدامة ىحه الطخوؼ التي خمقت األزمات عمى مدتػيات متعجدة .ثانيا :مػاصمتيا

تحدغ الػضع ،معتبخة
عخقمة الحػار اليادؼ وإعاقة اإلصالحات التي يسكغ أف ّ
اإلصالحات تيجيجا لتفػقيا الدياسي واستقالليتيا.

وفي ضػء ما تقجـ فاف الديشاريػىات السدتقبمية السحتسمة لألوضاع الدياسية في

الدػداف سيكػف مختبط بسدتػػ االداء الدياسي لمشخب الدياسية والسؤسدة العدكخية

الدػدانية في خسذ اتجاىات:

أوال .تييئة السشاخ الدياسي ،ثانيا .تحقيق الػحجة الػششية ،ثالثا .اعادة صياغة
الجستػر والسػاد القانػنية في ضػء معاييخ السػاششة ،رابعا .ضساف كفاءة االداء
التشفيحؼ لمجولة في تمبية مصاليب السجتسع خرػصا في السجاؿ االقترادؼ ،خامدا.

أف تعسل السؤسدة العدكخية عمى الجخػؿ في مفاوضات مع الجيات الفاعمة الدياسية

واالجتساعية األخخػ وفي الػقت نفدو تحافع عمى مكانتيا الستسيدة ،وذلظ مغ خالؿ
االندحاب ولػ جديئا مغ الحكع ،لكغ أما إذا واصمت الصبقة الدياسية الدػدانية في
ادائيا السختبظ واستسخار اخصاء الدياسييغ الستكخرة ،في ضل تشامي التجخالت الخارجية

في الذأف الجاخمي ،ووجػد حخكات حاممة لمدالح ،فدتبقى الدػداف في شخيق مدجود،

السكػف العدكخؼ ،فإف
السكػف السجني وعجـ كفاءة
نتيجة االنقدامات القػية داخل
ّ
ّ
سيشاريػىات انجالع ثػرة ثالثة في الدػدا ف أو االرتجاد الى الحكع االستبجادؼ او
االندالؽ الى حخب اىمية او الفػضى امػر واردة بذكل كبيخ.
:
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اليهامر
( )1يعج دوجالس ماك آرثخ من اشيخ قادة الجير االمخيكي ،عين قائجا لقهات االمم الستحجة

السدؤولة بالجفاع عن كهريا الجشهبية  ،وأقالو الخئيذ ىاري تخومان عقابا لو ألنو ادلى
بترخيحات عمشية تشاقس الدياسات الخسسية لحكهمة الهاليات الستحجة االمخيكية (ليكسان،

د.ت).

( )2يقرج بالسؤسدية ان تكهن السؤسدة العدكخية قائسة عمى اساس الججارة ،عجم االنحياز
الدياسي ،ونبح قيم مثل السحدهبية والفداد ،وتكهن ميستيا االساسية الجفاع عن السرمحة
الهششية العميا لمبالد ال مرالح الشظام او الشخبة الحاكسة (ماضي.)10 ،2017 ،

( )3قهى إعالن الحخية والتغييخ (قحت) تأسدت عام  2019خالل االحتجاجات الدهدانية
2019- 2018وتذكمت من

مكهنات سياسية في ا لدهدان تذكمت من تجسع السيشيين

والجبية الثهرية وتحالف قهى االجساع الهششي وايزا التجسع االتحادي السعارض ،قامت

برياغة اعالن الحخية والتغييخ(مظاىخات الدهدان)2019 ،

( )4وكان ىشاك فقختين في الهثيقة الجستهرية  :االولى  ،ىي الشرهص الستعمقة بالقهات السدمحة
وقهات الجعم الدخيع  ،اذ نرت السادة ( )34أ  ،اذ تشز ان القهات السدمحة تتبع

القائج

العام لمقهات السدمحة وخاضعة لمدمصة الديادية ،وان قانهن القهات السدمحة ىه السشظم
لعالقة السؤسدة العدكخية بالدمصة التشفيحية ،وىحا الشز كل شؤون الجير في يج العدكخ

ويقزي عمى الدمصة التشفيحية ،والثاني :تتعمق بالدمصة القزائية اذ ثارت ازمة بين السكهن

العدكخي والسكهن السجني حهل كيفية اختيار من يذغل مشربي رئيذ القزاة والشائب العام
(محتار.)73 ،2021 ،

( )5وكانت ابخز التعجيالت عمى الهثيقة :بالشدية لسجمذ الديادي يتألف  ،وفقا لمتعجيالت الججيجة
من  14عزها ،يدسي السجمذ العدكخي  5مشيم ،عمى أن تقهم قهى إعالن الحخية والتغييخ
باختيار  5أعزاء مجنيين ،ويذتخكا في تدسية عزه مجني واحج ،وتختار أشخاف العسمية
الدمسية السهقعة عمى اتفاق جهبا لمدالم في الدهدان  3أعزاء ،كسا يجهز لمجيات التي

قامت باالختيار حق تعيين واستبجال مسثمييم ،ومجمذ الهزراء وشالت تعجيالت الهثيقة
الجستهرية ،مجمذ الهزراء والحي بات يتألف من رئيذ لمسجمذ ،وعجد من الهزراء من

كفاءات وششية يتم اختيارىم بالتذاور ،ويعيشيم رئيذ الهزراء من قائسة مخشحي قهى إعالن
الحخية والتغييخ ،وأشخاف العسمية الدمسية السهقعة عمى اتفاق جهب ا .وتختار األشخاف السهقعة

:
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عمى اتفاق جهبا لدالم الدهدان  % 25من الهزراء وشسمت التعجيالت "بجء حداب الفتخة
االنتقالية في الدهدان" ،والتي لم يص أخ أي تعجيل عمى مجتيا ،السقخرة في الهثيقة بـ 39شي اخ،
لكن تم تعجيل "مهعج" بجايتيا ،ليربح من "تاريخ التهقيع عمى اتفاق جهبا لدالم الدهدان"،
واعتبار االتفاق جدء ال يتج أد من الهثيقة وشسل التعجيل الججيج إنذاء "مجمذ شخكاء الفتخة

االنتقالية" الحي تسثل فيو أشخاف االتفاق الدياسي في الهثيقة الجستهرية ،ورئيذ الهزراء،
وأشخاف العسمية الدمسية السهقعة عمى اتفاق جهبا لدالم الدهدان ،وتتمخز ميسة السجمذ
الججيج في حل الخالفات والتبايشات في وجيات الشظخ بين األشخاف السختمفة ،كسا نرت

التعجيالت في إحجى فقخاتيا عمى اعتساد "الفيجرالية" ،بج اال من "الالمخكدية" لحكم الدهدان،
واعتبار اتفاق جهبا لدالم الدهدان السهقع في  3أكتهبخ الساضي ،بين حكهمة الدهدان
االنتقالية ،وأشخاف العسمية الدمسية "جدءا ال يتج أد مشيا" (الدهدان :ووزارة العجل.)2020 ،
( )6انقدست قهى الحخية التغييخ الى مجسهعات :االولى :مجسهعة يترجرىا الحدب الذيهعي في
الدهدان وبعس القهى اليدارية تجعه الى تفكيك دولة الحدب الهاحج ،تفكيك شامل بكافة
مؤسداتو ،الثانية :مجسهعة يسثميا حدب االمة القهمي تجعه الى االعجاد لالنتخابات القهمية

 ،دون تفكيك دولة الحدب الهاحج تفكيكا شامال ،:الثالثة :حخكات الكفاح السدمح التي لم

تزع شخيفة مهحجة وواضحة ال حالل الدالم في مشاشق الشداع في داروفهر (فزل.)2021 ،

7
كهن من  300مقعج تحىب
نرت الهثيقة الجستهرية عمى تذكيل "مجمذ تذخيعي" ُم َّ
( ) وقج َّ
أغمبيتيا لمقهى السجنية م َّ
سثمة في قهى الحخية والتغييخ التي قادت الثهرة ،وبسهجب الرالحيات
ُ

خهلة إليو يكهن لمبخلسان السؤقت سمصة سن التذخيعات الستعمقة بسدار الفتخة االنتقالية،
الس َّ
ُ
َّ
ومخاقبة أداء الحكهمة وإقخار السهازنة العامة ،وىه ما تحفظ عميو السجمذ العدكخي (العخبي،

.)2021

( )8بعج تأليف السجمذ الديادي في  ،2019/8/20تم تعيين الجكتهر عبجهللا حسجوك رئيدا
لسجمذ الهزراء في .2019/8/21

تتزسن استقالة األخيخ شهاعية من الحكهمة ،مع ضسانات
( )9عخض البخىان عمى حسجوك صفقة
َّ
بعجم محاكستو ،وتذكيل حكهمة تذسل مجسهعة من األحداب والذخريات من غيخ الهجهه

السحدهبة عمى قهى الحخية والتغييخ ،وتكهين حاضشة سياسية ججيجة ال تحتكخ السذيج

وتشيي حالة االنقد ام بين الس ِّ
كهن السجني والعدكخي .بيج أن حسجوك ،الحي لم يستمك
الدياسي ُ
ُ
فعميا صالحيات كبيخة رغم مشربو ،اعتقج أنو يستمك شخعية سياسية مجعهمة بتظاىخات

:
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الذارع لتحرين مشربو ،حتى أتى االنقالب األخيخ سخيعا ُليثبت خصأ اعتقاده ذاك ،ويؤذن
بفذل الثهرة الدهدانية ،التي لم يبجأ ت ُّ
عثخىا بق اخرات البخىان األخيخة (العخبي.)2021 ،

( )10وكان ذلك بزغط التخويكا الغخبية السعشية بالدهدان والتي تزم التحاد األوروبي والهاليات
الستحجة إضافة إلى بخيصانيا والشخويج ،وقالت التخويكا إنيا "لن تجعم رئيدا لمهزراء أو

تعين من دون مذاركة مجسهعة واسعة من أصحاب الذأن السجنيين" (عبجالخحيم،
حكهمة ّ
.)2021
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