االنقالب العسكري في السودان
والمواقف الداخمية والخارجية
بشرى جاسم محمد
باحثة ماجستير متخصصة في الشأن االفريقي (بغداد)
مقدمة:
شيدت الفترة االنتقالية األخيرة بالسودان ،الذي يسجل عمرىا عامين ،أكثر من محاولة
انقالبية ،كان أخرىا في  52تشرين األول  ،5252إال أن ما حدث في السودان من انقالب لم
يكن مفاجئا بالنسبة لألزمة السياسية التي تمر بيا البالد ،فالصراع المتصاعد بين مكوني الحكم
العسكري والسمطة المدنية ،والذي بمغ ذروتو خالل األسبوعين الماضيين ،كان ينذ ار بالصراع
بين أنصار كل من المكون العسكري والمكون المدني في مجمس السيادة االنتقالي ،إذ تسابق كل
منيما في حشد وتنظيم االعتصامات ،وسواء كانت المحاولة االنقالبية األخيرة في السودان
ناجحة أم فإنيا تحمل في طياتيا الكثير من االسباب واالبعاد فضالً عن المواقف الداخمية
والخارجية عمى االوضاع الراىنة في السودان.
سنحاول من خالل الورقة البحثية ىذه دراسة االنقالب العسكري في السودان الذي وقع يوم
 52تشرين األول في ضوء دراسة أىم األسباب واالبعاد فضالً عن المواقف الداخمية والخارجية
الناتجة عن االنقالب ىذا ،ومن خالل المحاور اآلتية:

المحور األول /أسباب االنقالب العسكري.
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كان من أحد اسباب تصاعد التوترات السياسية ىو االعتصامات التي بدأت في  23تشرين األول
 5252أمام القصر الجميوري في العامة السودانية ،التي دعت لو مجموعة الميثاق الوطني لقوى
الحرية والتغيير والتي تضم ( :كيانات حزبية وحركات مسمحة ،أبرزىا حركة تحرير السودان
بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي ،وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراىيم وزير المالية
الحالي) مطالبة بحل حكومة حمدوك وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من التحالف ،وكذلك
وصول كيانات الشرق إلى الخرطوم لدعم االعتصام أمام القصر الجميوري ،إذ شارك مئات
اآلالف من الشعب في مظاىرات حاشدة يوم  52تشرين األول  5252في ذكرى أول ثورة
سودانية أطاحت بحكم العسكر يوم  52تشرين األول  ،2631تمبيةً لدعوات صادرة عن لجان
المقاومة والكيانين المنقسمين داخل قوى الحرية والتغيير (االئتالف الحاكم) ،ووصفت المظاىرات
التي وصفت بـ ( المميونية) جاءت بعد انسداد األفق السياسي ،ووصول شراكة المدنيين والعسكر
إلى طري ٍ
ق شبو مسدود ،وظيور مجموعة من االئتالف الحاكم تطالب باستقالة الحكومة وتوسيع
قاعدة مشاركة التحالف العريض في السمطة.
طالب المتظاىرين المعتصمين في يوم  55تشرين األول  ،5252بحل الحكومة االنتقالية
واإلسراع في وتيرة اإلصالحات الديمقراطية ،بعدىا طرح حمدوك خريطة طريق تتكون من ( 22
محاور) لمخروج من األزمة السياسية في البالد تقوم عمى وقف التصعيد والدعوة لمحوار ،وفي
ضوء ذلك اجتمع المبعوث األميركي لمقرن األفريقي جيفري فيمتمان في يوم  53تشرين األول
ضم االجتماع رئيس مجمس السيادة عبد الفتاح
 ،5252في الخرطوم لبحث األزمة السياسيةّ ،
البرىان ،ونائبو محمد حمدان دقمو (حميدتي) ،ورئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك ،والمبعوث

األميركي لمقرن األفريقي جيفري فيمتمان ،ولكن االجتماع انتيى من دون إعالن نتائج.
تضاربت التصريحات من الخرطوم بشأن االتفاق عمى حل مجمسي السيادة والوزراء ،وسط
االحتجاجات المطالبة بحل السمطة القائمة واإلسراع في وتيرة اإلصالحات الديمقراطية ،في ىذه
االثناء اقتحم محتجون مبنى وكالة السودان لألنباء في الخرطوم وىم ييتفون ضد قوى الحرية
والتغيير ومنع القوى من عقد مؤتمر صحفي.
وبينما أغمق أنصار تحالف قوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني مبنى و ازرة الثقافة
واإلعالم بالعاصمة الخرطوم ،ووضعوا حواجز ( إسمنتية) أمام أبوابيا ،وأعمنوا الو ازرة منب ار حرا،
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اعمن وزير الخارجية األميركي أنتوني بمينكن يرحب بخريطة الطريق التي أعمنيا حمدوك إلنياء
األزمة في البالد ،من أجل الحفاظ عمى االنتقال الديمقراطي في السودان ،وفي  51تشرين
األول  5252أعمنت واشنطن تقديم مقترحات ،لحل األزمة السياسية الراىنة ،وتعيد رئيس مجمس
السيادة االنتقالي عبد الفتاح البرىان بدراستيا مع رئيس مجمس الوزراء.
وفي وسط ىذه االحداث المتداخمة اعتقل الجيش السوداني ،رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك وأغمب
أعضاء مجمس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجمس السيادة والعديد من المسؤولين والعاممين
بقطاع اإلعالم في 52تشرين األول  ،5252وسط الحديث عن انقالب عسكري يجري تنفيذه.

المحور الثاني /مالمح االنقالب العسكري في السودان.
تتمثل المالح األولى لالنقالب الذي حدث في السودان يوم  52تشرين األول في :
 -2إعالن تجمع المينيين السودانيين ،بيان في فجر الثالثاء  52تشرين األول ،عن تحرك
عسكري ييدف لالستيالء عمى السمطة ،إن ذلك يعني العودة لمحمقة الشريرة من حكم
التسمط والقمع واإلرىاب ،وتقويض ما انتزعو الشعب عبر نضاالتو وتضحياتو في ثورة
ديسمبر المجيدة.
 -5اعتقمت قوة من الجيش حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولون المدنيين ونقميم إلى مكان
مجيول بعد رفض حمدوك تأييد االنقالب.
 -3انقطاع خدمة اإلنترنت تماما في البالد وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط
وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان ،المدينتان المحاذيتان
لمعاصمة.
 -1إعالن عبد الفتاح البرىان الذي يرأس المرحمة االنتقالية والذي قاد االنقالب في السودان
األثنين حل مجمس السيادة والحكومة برئاسة عبد اهلل حمدوك وفرض حالة الطوارئ في
السودان وحل مجمسي السيادة والوزراء االنتقاليين ،وتجميد عمل لجنة التمكين.
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 -2عمق البرىان عن العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية ،وأوضح أنو سيتم تشكيل برلمان
من شباب الثورة وحكومة كفاءات مستقمة تحكم البالد حتى موعد إجراء االنتخابات في
تموز .5253
 -3أطالق القوات عسكرية الرصاص عمى متظاىرين رافضين لالنقالب العسكري أمام مقر
القيادة العامة لمجيش في الخرطوم.

المحور الثالث /األبعاد الداخمية لممحاولة االنقالبية.
وبعد مرور ساعات عمى إعالن االنقالب العسكري تصاعدت االحداث ،وشمل االنقالب
عمى ابعاد واسعة تمثمت بـاآلتي:
 -2اقتحام الجيش السوداني مقر اإلذاعة والتمفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من
العاممين.
 -5تجري الترتيبات لفعاليات تصعيدية كبرى من قبل تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني
وممئ الشوارع بالسودانيين إلفشال سيطرة الجيش عمى السمطة.
تعميق واشنطن المساعدة مالية لدعم السودان اقتصاديا بنحو(  422مميون دوالر) بعد
ّ -3

وحضت عمى إعادة السمطة فو ار لمحكومة المدنية،
سيطرة العسكريين عمى الحكم،
ّ
ووجوب إعادة السمطة إلى الحكومة االنتقالية التي يقودىا مدنيون والتي تمثّل إرادة

الشعب.
 -1إضراب وعصيان موظفي البنك المركزي رفضا لالنقالب العسكري ،ورغم سيطرة الجيش
السوداني عمى مقاليد الحكم في البالد بعد اإلطاحة بالحكومة المدنية ،مازال أنصار
الحكومة يسيطرون عمى و ازرة اإلعالم.
 -2سقوط ضحايا من المتظاىرين ثالثة ميم قتمى ،بينما سقط أكثر من  52مصابا في
األحداث التي يشيدىا السودان اليوم الثالثاء  52تشرين األول .
 -3دعوات تجمع المينيين السودانيين ،األحزاب السياسية أخرى إلى احتجاجات وعصيان
مدني في البالد ،وطالب التجمع عبر حساباتو عمى مواقع التواصل االجتماعي إلى
والخروج لمشوارع ،واإلضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع االنقالبين ،والعصيان
المدني في مواجيتيم.
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 -4إغالق المطارات ،بعد ساعات من بيان البرىان ،إذ قررت السمطات السودانية تعميق جميع
الرحالت الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم  32تشرين األول ،بسبب
الظروف التي تمر بيا البالد ،وأن قرار تعميق الرحالت يشمل كذلك جميع مطارات السودان،
لكنو أشار إلى أن األجواء السودانية ستظل مفتوحة أمام الطيران العابر؛ إذ يغمق
المتظاىرون والجنود معظم الطرق بالحجارة واطارات السيارات المشتعمة .ويفصل سور
حديدي المطار عن الشوارع الرئيسية لمخرطوم.
 -5انشقاقات في و ازرة الخارجية ،أدان سفراء الخرطوم لدى فرنسا وبمجيكا وسويس ار
إجراءات الجيش السوداني ضد الحكومة االنتقالية ،بعدما بعثت وزيرة الخارجية في
الحكومة االنتقالية (مريم الميدي) برسالة إلى نظرائيا في الدول األفريقية والعربية
والغربية أبمغتيم فييا بأن رئيس الحكومة الشرعي عبد اهلل حمدوك وأعضاء حكومتو في
مك ان غير معموم حتى المحظة ،وادان سفراء السودان لدى فرنسا واالتحاد األوروبي
وسويس ار ومكتب األمم المتحدة -في بيان مشترك عمى فيسبوك -بأشد العبارات االنقالب
العسكري عمى الثورة المجيدة.

المحور الرابع /المواقف الداخمية من االنقالب.
وتمثمت بـردة فعل بعض القوى السياسية واالحزاب السودانية عمى االنقالب:
أوالً -:تجمع المينيين ،وصف ما حدث بـ انقالب من القوات العسكرية عمى المكون المدني
والوثيقة الدستورية ،إذ أن المكون العسكري يخنق الحكومة منذ فترة من خالل األزمات
االقتصادية والتعاون مع النظام السابق ،وناشد الجماىير لمخروج لمشوارع واحتالليا واغالق كل
الطرق واإلضراب العام وعدم التعاون مع االنقالبيين والعصيان المدني في مواجيتيم.
ثانياً -:الحزب الشيوعي السوداني ،تواصل (عمي محجوب) ،القيادي والمقيم في لندن ،مع
الجالية السودانية المعارضة ومع البرلمانات واألحزاب الحاكمة حول العالم من أجل توضيح
صورة ما يحدث في البالد ،وادانة االنقالب العسكري ،ووجو محجوب التحية لمشعب السوداني
الذي قاوم الدكتاتورية عمى مر العصور ،مؤكدا أن المظاىرات قد بدأت في الشارع بالفعل ،وأن
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ىناك تأييد واسع إلقامة االضراب واعالن العصيان المدني ،وأن المصارف ىددت بوقف خدماتيا
حال وقع انقالب عسكري ،وأن األطباء أعمنوا اإلضراب عن العمل إال الستقبال الحاالت
الحرجة ،وأكد محجوب أن مظاىرات إحياء ذكرى ثورة أكتوبر تؤكد رفض الشعب السوداني لمحكم
العسكري ،ومتوعدا بامتداد العصيان المدني في أنحاء السودان كمو لشل الحياة بالكامل ،حتى
تسميم السمطة لممدنيين.
ثالثاً -:حزب المؤتمر ،وصف ( كمال عمر) القيادي بحزب المؤتمر ،ما يحدث بأنو صراع
سياسي بين مجموعة الحرية والتغيير مع العسكر ،وان ما يحدث ىو اعتداء عمى الوثيقة
الدستورية ،إال أنو لم يستخدم لفظ انقالب عسكري لتوصيف األحداث ،مشي ار إلى أن قوى
الحرية والتغيير اتفقت مع الجانب العسكري من السمطة عمى تعطيل المحكمة الدستورية
والسمطة التشريعية ،وبالتالي غابت أي مرجعية لفض الخالفات السياسية وحسميا ،مما فتح
الباب لفرض الرأي بالقوة ،أكد دعم حزبو لممكونات المدنية في السمطة ضد السمطة العسكرية
 ،وانتقد بشدة موقف قوى الحرية والتغيير التي أعطت تنازالت ضخمة لمعسكريين ،مقابل
ضمان موقعيم في السمطة ،وىم من مكنوا العسكر ،ويتوقع أن ال يكون ىناك انقالباً عسكرياً
كامالً ،بل توسيع الحاضنة السياسية لممشاركين في الحكم لتشمل قوى أكثر وعدد أحزاب
أكبر ،مؤكداً أن الشارع السوداني عموماً يرفض عودة الحكم العسكري مرة أخرى.
رابعاً -:حزب األمة القومي ،أدان ىذه التحركات وقال بأقوى العبارات االنقالب
واالعتقاالت التي تجري اآلن وىي محاولة انقالبية أيا كانت المبررات وانتياك لموثيقة
الدستورية وعمل غير شرعي ،ودعا الشعب السوداني لمخروج فو اًر لمقاومة االنقالب الذي
يجري.
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المحور الخامس /المواقف الخارجية.
أوالً - :مواقف القوى الدولية:
 -2الواليات المتحدة ،قمقة حيال التقارير عن سيطرة الجيش عمى الحكومة االنتقالية،
مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع اإلعالن الدستوري (الذي يحدد إطار العممية
االنتقالية) وتطمعات الشعب السوداني لمديمقراطية ،وانيا قمقة حيال االجراءات التي
اتخذىا العسكر ضد المديين ،وتدين االعمال التي تقوض االنتقال الديمقراطي في
السودان ،وان االنقالب العسكري يتعارض مع االعالن الدستوري لممرحمة االنتقالية
في السودان.
 -5روسيا ،أكد نائب المندوب الروسي لدى األمم المتحدة ( ،دميتري بوليانسكي) ،قبيل
لحظات من بدء جمسة مشاورات مغمقة لمجمس األمن الدولي حول تطورات
األوضاع في السودان ،لماذا نقول عمى ما حدث بالسودان انقالباً عسكرياً؟! ولماذا
ال يكون انتقاالً لمسمطة ،لقد رأينا ذلك من قبل في السودان قبل عامين عندما تم
التحرك لعزل الرئيس السابق عمر البشير ،كما أن العنف يرتكبو طرفان ،في إشارة
إلى أن المحتجين يقومون باألمر ذاتو.
 -3بريطانيا ،تدين االنقالب وتعتبره خيانة غير مقبولة لمشعب السوداني وانتقالو
الديمقراطي ،ويجب عمى قوات األمن ىناك إلى اإلفراج عن رئيس الوزراء السوداني
عبد اهلل حمدوك وغيره من الزعماء المدنيين وستتم محاسبة من ال يحترمون حق
االحتجاج دون خوف من العنف.
 -1فرنسا ،تدين اعتقال مسؤولين مدنيين في السودان ،ويجب احترام مكانة رئيس
الوزراء والقادة المدنيين ،أعربت عن دعميا لمحكومة االنتقالية السودانية ودعت إلى
اإلفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين واحترام مكانتيم.
 -2ألمانيا ،تدين محاولة االنقالب في السودان وتدعو إلى وقفيا فورا ،ودعوة جميع
المسؤولين عن األمن والنظام في السودان إلى مواصمة انتقال السودان إلى
الديموقراطية واحترام إرادة الشعب ،يجب إنياء محاولة اإلطاحة (بالحكومة) عمى
الفور.
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ثانياً -:مواقف الدول االفريقية:
 -2مصر ،أكدت مصر عمى أىمية تحقيق االستقرار واألمن لمشعب السوداني والحفاظ
عمى مقدراتو والتعامل مع التحديات الراىنة ،بالشكل الذي يضمن سالمة ىذا البمد
الشقيق .وشددت مصر عمى أن أمن واستقرار السودان جزء ال يتجزء من أمن واستقرار
مصر والمنطقة ،ودعت كافة األطراف السودانية إلى تحمل المسؤولية وضبط النفس
لتغميب المصمحة العميا لموطن والتوافق الوطني.
 -5الجزائر ،استنكرت المحاولة االنقالبية التي حصمت في السودان والتي تتنافى مع
االتفاق السياسي والنصوص التأسيسية التفاقيات الخرطوم واتفاقية جوبا لمسالم ،وقالت
الخارجية في بيان إنو في الوقت الذي كانت فيو الشعوب اإلفريقية تعتبر بأن عيد
االنقالبات والتغيرات غير الدستورية التي كانت تتراكم قد ولى في إفريقيا ،شيد السودان
مؤخ ار محاولة انقالب تستنكرىا وتدينيا الجزائر باعتبارىا تتنافى مع االتفاق السياسي
والنصوص التأسيسية التفاقيات الخرطوم واتفاقية جوبا لمسالم ،المندرجة ضمن عممية
االنتقال الناتجة عن اإلدارة التوافقية لمـطراف المدنية والعسكرية السودانية ،ودعت الرئيس
الحالي لالتحاد اإلفريقي إلى تكثيف الجيود من أجل التأكيد عمى تعزيز عممية إرساء
الديمقراطية في إفريقيا وتمسك الدول األعضاء بالمبادئ األساسية لالتحاد اإلفريقي ،ال
سيما رفض أي تغيير غير دستوري لمحكومات وأي استيالء عمى السمطة بالقوة لضمات
احترام سيادة الدول واستقالليا وسالمتيا اإلقميمية ووحدتيا الوطنية ومكاسب شعوبيا
الشقيقة ال سيما الحوكمة الرشيدة.
 -3إثيوبيا ،تتابع حكومة إثيوبيا التطورات في السودان ،ينبع ذلك بشكل خاص من الروابط
األخوية القوية التي كانت قائمة بين شعبييما منذ قرون ،إذ لعبت الحكومة اإلثيوبية دو ًار
ىاماً في التوسط بنجاح في تشكيل حكومة ائتالفية تتألف من عنصرييا المدني
والعسكري ،واعتماد الوثيقة الدستورية لمفترة االنتقالية ،ولذلك فإن حكومة إثيوبيا تدعو
جميع األطراف إلى اليدوء ووقف التصعيد في السودان ،وبذل كل جيد ممكن من أجل
إنياء ىذه األزمة سمميا ،ضرورة احترام التطمعات السيادية لشعب السودان وعدم تدخل
الجيات الخارجية في الشؤون الداخمية لمسودان.
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ثالثاً -:مواقف الدول االقميمية ودول الخميج:
 -2تركيا ،أعمنت أنيا نشعر بقمق بالغ إزاء األنباء المتعمقة بمحاولة االنقالب في السودان
في  52أكتوب ،5252وتؤكد عمى أن تمتزم جميع األطراف في السودان بااللتزامات
الواردة في إطار اإلعالن الدستوري واالمتناع عن تعطيل العممية االنتقالية.
 -5السعودية ،تدعو إلى ضبط النفس والتيدئة في السودان ،وتتابع بقمق واىتمام بالغ
األحداث الجارية في جميورية السودان الشقيقة ،ودعت السعودية ،في بيان أوردتو
وكالة االنباء السعودية ( واس) إلى أىمية ضبط النفس والتيدئة وعدم التصعيد ،والحفاظ
عمى كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية ،وكل ما ييدف إلى حماية وحدة
الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.
 -3االمارات ،أكدت االمارات عمى أىمية حماية سيادة ووحدة السودان ،وحرصيا عمى
استق ارره بما يحقق مصمحة وطموحات شعبو في التنمية واالزدىار ،والحفاظ عمى ما
تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية في السودان.
 -1قطر ،دعت كافة األطراف إلى عدم التصعيد ،واحتواء الموقف وتغميب صوت الحكمة،
والعمل بما يخدم مصمحة الشعب السوداني الشقيق نحو االستقرار والعدالة والسالم،
إعادة العممية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقا لتطمعات الشعب السوداني.
 -2البحرين ،ابدت إيمانيا بـقدرة القوى السياسية السودانية عمى تجاوز ىذه األزمة بالحوار
والتفاىم ،وضرورة الحفاظ عمى األمن واالستقرار والسمم في السودان.
 -3الكويت ،دعت كافة األطراف إلى تغميب الحكمة وضبط النفس والتيدئة ،وتجنب
التصعيد بما يصون المصالح العميا لمسودان ويحفظ أمنو واستق ارره ومكتسباتو السياسية
واالقتصادية ،ويحقق آمال وتطمعات شعبو الشقيق ويصون وحدتو.
رابعاً -:مواقف المنظمات االقميمية:
 -2االتحاد األفريقي ،دعا رئيس مفوضية االتحاد ( موسى فقي) إلى الحوار الفوري بين
الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقمت قوات األمن عددا من الشخصيات المدنية
في الحكومة االنتقالية ،كما أدان االتحاد سيطرة الجيش السوداني عمى السمطة وح ّل
الحكومة االنتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري الذي اعتبره

أم اًر غير مقبول واىانة لمقيم المشتركة والمعايير الديموقراطية لالتحاد اإلفريقي،
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ورحب باإلفراج عن رئيس الوزراء عبداهلل حمدوك الذي أوقفو صباح االثنين
ّ
عسكريون وأفرجوا عنو مساء الثالثاء ،ودعا لإلفراج الكامل وغير المشروط عن
جميع المعتقمين ،بينيم الوزراء والمسؤولون المدنيون اآلخرون.
 -5لألمم المتحدة ،قمقة جدًا بشأن التقارير حول انقالب ٍ
جار ومحاوالت لتقويض عممية
االنتقال السياسي في السودان.
 -3الجامعة العربية ،جامعة الدول العربية ،أعرب األمين العام لجامعة الدول العربية (
أحمد أبو الغيط) عن بالغ القمق إزاء تطورات األوضاع في السودان وطالب جميع
األطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعيا في .5226
 -1منظمة التعاون اإلسالمي ،دعت األمانة العامة لممنظمة جميع األطراف السودانية
الى االلتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم االتفاق عميو بشأن الفترة االنتقالية ،وأكد
األمين العام لممنظمة ( يوسف بن أحمد العثيمين) عمى أن الحوار ىو السبيل
لتجاوز الخالفات تغميبا لممصمحة العميا لمشعب السوداني ،ولتحقيق تطمعاتو في
األمن واالستقرار والتنمية االزدىار.
 -2االتحاد األوروبي ،يدعو االتحاد األوروبي جميع األطراف والشركاء اإلقميميين إلى
إعادة عممية االنتقال إلى المسار الصحيح.

خاتمة:
مما سبق يمكن القول أن ما يجري انقالب عسكري سواء كان فاشل أو ناجح ،فأنو نتج
عن تحرك المكون العسكري رغبة في السمطة  ،وبالرغم من أن البعض اطمق عمى ما
حدث تسمية االنقالب ورفض البعض اآلخر ىذه التسمية ،إال أن كل طرف ممن اطراف
الصراع سواء المدني أو العسكري كان يتمقى والتأييد التي تقف خمفو القوى الخارجية،
والتي تعمل عمى تحقيق ىدف أو اكثر عن طريق دعم احدى مكونات السمطة االنتقالية
ضد االخرى ،ويمكن التماس ذلك بصورة واضحة من ردة فعل بعض القوى الدولية رداً
عمى ما يجري في السودان ،وعمى رأسيم الواليات المتحدة وبعض الدول الغربية المؤيدة
لالنتقال الديمقراطي وتقديم كافة الوسائل الممكنة لتسيير عممية التحويل الديمقراطي بل
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وحتى فرض العقوبات في حال تعثر ىذا االنتقال أو االخالل بو؛ إلدارة السمطة المدنية
لمبالد وعدم السماح لمعسكر بقيادة البالد خاصة بعد االحاطة بنظام البشير الذي كان
يقف عمى رأسو العسكر ،بينما تقف قوى دولية أخرى خمف العسكر ودعميم من أجل
زعزعة االمن واالستقرار السياسي من أجل خمق مبرر السيطرة ،ويمكن ان نجد ذلك
واضحا في القوى الذي رفضت تسمية ما يحدث اليوم بأنو انقالب عسكري وتصفو
بتوسيع السمطة أو انو انتقاالً لمسمطة أو وتوسيع الحاضنة السياسية لتشمل قوى أخرى
وظير ذلك بالموقف الروسي خالل جمسة مجمس االمن الدولي .
اليوامش :
 -2مقداد خالد ،مظاىرات  52أكتوبر بحسابات الربح والخسارة ألطراف الحكم بالسودان ،مركز دراسات
الجزيرة ،5252/22/53 ،متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/3 ( :
https://bit.ly/3mIxlRN
 -5تظاىرات  52أكتوبر الخرطوم تغمق الجسور وتنشر الجيش ،سكاي نيوز عربية 52 ،تشرين االول،
متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/3 ( :
https://bit.ly/3q2FQcf
 -3السودان ..تحركات عسكرية واعتقال أغمب أعضاء مجمس الوزراء ،آر تي عربية،5252/22/52 ،
متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/2 ( :
https://bit.ly/3bH55si
 -1األمم المتحدة تتعيد بدعم السودان إلنجاح التحول الديمقراطي ،وكالة السودان لألنباء (سونا)،
 ،5252/22/55متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/2 ( :
https://suna-sd.net/read?id=725756
 -2يوسف محمود ،انقالب السودان وتداعياتو ..قراءة في مواقف دول الخميج ،الخميج أونالين،
 ،5252/22/53متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/2 ( :
http://khaleej.online/YNJBY8
 -3محمد جميل احمد ،السودان ...رىانات ما بعد  32أكتوبر ،اندبندنت عربية 32 ،تشرين االول ،متاح
عمى الرابط التالي:)5252/22/2 ( :
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https://bit.ly/31zYv5d
 -4مبعوث أمريكي :الجيش السوداني مارس "ضبط النفس" في مواجية االحتجاجات ،رؤى سويسرية5 ،
نوفمبر ،متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/2 ( :
https://bit.ly/31zIQmo
 -5انقالب السودان :مقتل  3متظاىرين في "مميونية  32أكتوبر" والجيش يعزل العاصمة bbc ،عربية،
 32اكتوبر ،متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/2 ( :
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59059388
 -6المواقف العربية والعالمية تجاه "انقالب" الجيش السوداني عمى حكومة حمدوك rt ،عربية،
 ،5252/22/52متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/2 ( :
https://bit.ly/3CTjhKM
-22

تغطية متواصمة لمتطورات في السودان :إدانة دولية وسقوط قتمى  DW،عربية/22/52 ،

 ،5252متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/2 ( :
https://bit.ly/3BPPcdA
-22

مجمس حقوق اإلنسان األممي يدعو إلى "عودة فورية" لمحكومة المدنية في السودان ،فرانس

 ،5252/22/3 ،51متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/3 ( :
https://bit.ly/3C2nXwR
-25

محمود سامي ،عمق إستراتيجي وقضايا مصيرية ..تساؤالت حول الموقف المصري من

"االنقالب" في السودان ،الجزيرة نت ،5252/22/53 ،متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/3 ( :
https://bit.ly/3BXedUA
-23

سامر إلياس ،التحالف مع الدكتاتوريات ودعم االنقالبات ركيزة أساسية لسياسات روسيا،

موقع سوريا ،5252/22/56 ،متاح عمى الرابط التالي:)5252/22/3 ( :
https://bit.ly/3bMggQx
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