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المقدمة
يمكــن تقســيم التاريــخ السياســي للســودان منــذ اســتقالله عــام  1956إلــى مرحلتَ يــن ،لـ ٍّ
ـكل منهمــا
ْ
ـمات وديناميكيـ ٌ
سـ ٌ
ـات مميــزة :اســتمرت المرحلــة األولــى مــن عــام  1956إلــى االنقــاب العســكري
عــام  ،1989بينمــا اســتمرت المرحلــة الثانيــة مــن بدايــة حكــم عمــر البشــير فــي يونيو/حزيــران
 1989إلــى االنتفاضــة الشــعبية التــي أطاحــت بــه فــي أبريل/نيســان  .2019وقــد شــهدت المرحلــة
واضحــة للدكتاتوريــة
هيمنــة
األولــى فتــرات متناوبــة مــن الحكــم المدنــي والعســكري مــع
ٍ
ٍ
العســكرية (الجــدول  .)1وقــد أدت الثورتــان الشــعبيتان اللتــان أنهتــا األنظمــة العســكرية فــي
ـات مدنيــة قصيــرة العمــر انهــارت
أكتوبر/تشــرين األول  1964وأبريل/نيســان  1985إلــى حكومـ ٍ
المعيقــة وانعــدام الكفــاءة.
ســريعً ا بســبب الصراعــات السياســية ُ
الجدول  :1أشكال الحكم في السودان
1958 - 1956

حكومات مدنية برئاسة رئيسي الوزراء إسماعيل األزهري من
الحزب االتحادي الديمقراطي ،وعبد اهلل خليل من حزب األمة
القومي

1964 - 1958

حكم عسكري بقيادة اللواء إبراهيم عبود

1969 - 1964

حكومات مدنية بقيادة حزب األمة القومي

1985 - 1969

النظام العسكري للعقيد جعفر النميري

1986 - 1985

فترة انتقالية بقيادة اللواء عبد الرحمن سوار الذهب

1989 - 1986

حكومات مدنية برئاسة الصادق المهدي من حزب األمة القومي

2019 - 1989

نظام عسكري بقيادة عمر البشير

ـاب مــن ِق َبل
ويمكــن تقســيم المرحلــة الثانيــة مــن تاريــخ الســودان السياســي  -التــي بــدأت بانقـ ٍ
عامــا  -إلــى مرحلتَ ْيــن :المرحلــة األولــى
جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي اإلســامية واســتمرت ثالثيــن ً
مــن يونيو/حزيــران  1989إلــى ديســمبر/كانون األول  1999عندمــا كان الشــيخ حســن الترابــي
يســيطر علــى النظــام ،والمرحلــة الثانيــة هــي العشــرين سـ ً
ـدءا
ـنة األخيــرة مــن رئاســة البشــير ،بـ ً
مــن قراراتــه بحـ ِّـل البرلمــان واســتبعاد الترابــي .ويُ عتبــر النظــام الســوداني خــال المرحلــة األولى
مــن هاتيــن المرحلتَ ْيــن  -التــي يُ طلــق عليهــا ً
نظامــا
أيضــا «الجمهوريــة اإلســامية األولــى» -
ً
أيديولوجيــا .بينمــا كانــت «الجمهوريــة الثانيــة» فــي ظــل
ـموليا؛ ألنــه تب َّنــى مشــروعً ا عقائديًّ ــا
ًّ
شـ ًّ
1
ً
أيديولوجــي
حكــم عمــر البشــير
ٍّ
اســتبدادية بامتيــاز  .وقــد اتســمت المرحلــة األخيــرة بفــراغٍ
وبراغماتيــة سياســية وإعــادة تعريـ ٍـف للنظــام ،حيــث أصبحــت المحــددات اإلســامية هامشـ ً
ـية
تدريجيــا.2
ًّ
شــهد الســودان العديــد مــن األزمــات الخطيــرة فــي وجــود نظــام اإلنقــاذ ،حيــث تحــدَّ ى العديــد
مــن التمــردات المسـ َّـلحة ســلطة الحكومــة المركزيــة فــي الخرطــوم ،مطالبـ ً
ـة بالتقســيم العــادل
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4

ـود مــن
للســلطة والثــروة .وإلــى جانــب الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان  -التــي حاربــت لعقـ ٍ
أجــل اســتقالل جنــوب الســودان  -اندلعــت نزاعـ ٌ
ـات مسـ َّـلحة أخــرى فــي دارفــور عــام  ،2004وفــي
جنــوب كردفــان والنيــل األزرق .وفــي حيــن نجــح جنــوب الســودان فــي نيــل اســتقالله فــي
ـرب أهليــة دمويــة طويلــة األمــد ،ارتبــط الصــراع فــي دارفــور بارتــكاب فظائــع
عــام  2011بعــد حـ ٍ
ـاكات لحقــوق اإلنســان علــى نطــاق واســع .ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،أصــدرت المحكمــة الجنائيــة
وانتهـ ٍ
3
ِّ
الدوليــة مذكــرة توقيــف بحــق الرئيــس البشــير عــام .2009
كذلــك عانــى الســودان مــن العقوبــات االقتصاديــة المتكــرِّ رة مــن ِق َبــل الحكومــات األمريكيــة
تــم وضــع الســودان علــى قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب فــي التســعينيات،
المتعاقبــة ،كمــا َّ
وا ُّت ِهــم بتوفيــر مــأوى للعديــد مــن اإلســاميين الجهادييــن (بمــا فــي ذلــك أســامة بــن الدن)،
والتــورط فــي العديــد مــن الهجمــات اإلرهابيــة .وزادت العقوبــات المفروضــة علــى الســودان
فــي ظــل إدارة جــورج دبليــو بــوش؛ بســبب الحــرب فــي دارفــور .وقــد ضربــت هــذه العقوبــات
ً
مؤديــة إلــى تفاقــم الفقــر وأزمــة البطالــة.4
االقتصــادَ الســوداني بقســوة،
ـات مــن االحتجاجات فــي أعــوام  2012و 2013و 2015مطالبـ ً
ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،اندلعــت موجـ ٌ
ـة بتنحي
البشــير علــى الرغــم مــن ســيطرته وحزبــه  -حــزب المؤتمــر الوطنــي  -علــى الســلطة .وأخيـ ًـرا،
نجحــت انتفاضــة عــام  2019فــي إســقاط نظــام اإلنقــاذ.
تطور الحركة اإلسالمية السودانية
تش ـكَّلت الحركــة اإلســامية الســودانية  -شــأنها شــأن السياســة الســودانية بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام  -مــن
خــال تاريــخٍ مــن العــداءات واالنشــقاقات التــي نتــج عنهــا ظهــور العديــد مــن الجماعــات
ـر
واألحــزاب .وقــد رافقــت االنشــقاقات الحركــة اإلســامية الســودانية منــذ لحظــة نشــأتها كنظيـ ٍ
اإلســامي ْين التقليديَّ ْيــن  -حــزب األمــة القومــي بقيــادة عائلــة المهــدي ،والحــزب
للحز َب ْيــن
َّ
االتحــادي الديمقراطــي بقيــادة عائلــة الميرغنــي  -اللذيــن هيمنــا علــى السياســة الســودانية منــذ
مــا قبــل االســتقالل.
بــدأت منظمـ ٌ
ـات تابعــة لجماعــة اإلخــوان المســلمين أو مشــابهة لهــا فــي التش ـكُّل فــي الســودان
فــي أواخــر األربعينيــات وأوائــل الخمســينيات مــن القــرن العشــرين .لكــن كانــت العالقــة مــع
المنظمــة ا ُأ
لم فــي مصــر ودرجــة االلتــزام بأيديولوجيتهــا مصــد ًرا لالنقســام بيــن هــذه المنظمــات.
وخــال ثــورة أكتوبر/تشــرين األول ضــد إبراهيــم عبــود عــام  ،1964تشــكَّلت جبهــة الميثــاق
ً
مشــاركة فــي السياســة الحزبيــة .وعلــى الرغــم
اإلســامية بقيــادة الترابــي ،وأصبحــت أكثــر
مهمــا بيــن عامــي  1964و ،1968فقــد نشــبت نزاعـ ٌ
ـات
مــن بــروز الجبهــة بوصفهــا فاعـ ًـا سياسـ ًّـيا ًّ
داخليــة فــي مؤتمرهــا عــام .1969
نفســه الفصائـ َ
ـل المنقســمة علــى نســيان
وأجبــر االنقــاب العســكري لجعفــر النميــري فــي العــام ِ
خالفاتهــا والعمــل مــع األحــزاب الســودانية األخــرى مــن أجل إســقاط النظــام .لكن بعــد المصالحة
الوطنيــة للنميــري مــع المعارضــة اإلســامية فــي عــام  ،1977ســعى الترابــي إلــى تحويــل الحركــة
إلــى قــوة سياســية واقتصاديــة بـ ً
موجهــة نحــو الدعــوة .5لــم
ـدل مــن كونهــا حركــة اجتماعيــة
َّ
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وتوجهــه البراغماتــي؛ ولذلــك
يكــن التقليديــون داخــل الجبهــة راضيــن عــن قيــادة الترابــي
ُّ
ِّ
وممثلــه المشــرف
للتوجــه نحــو الدعــوة
حاولــوا اســتبداله .ووصــل الخــاف بيــن القســم المؤيــد
ُّ
للتوجــه نحــو السياســة بقيــادة
العــام صــادق عبــد اهلل عبــد الماجــد ،وبيــن القســم المؤيــد
ُّ
الترابــي ،وصــل إلــى ذروتــه عــام  1980عندمــا انشـ َّ
ـق القســم األول لتأســيس جماعــة أخــرى ،التــي
وانضمــت إلــى التنظيــم الدولــي
اســتخدمت االســم الرســمي لإلخــوان المســلمين فــي الســودان،
َّ
لإلخــوان المســلمين.6
ونجــح تنظيــم الترابــي فــي اختــراق بيروقراطيــة الدولــة والميــدان االقتصــادي ورتــب الجيــش
خــال الســنوات األخيــرة مــن حكــم جعفــر النميــري قبــل اإلطاحــة بــه عــن طريــق انتفاضــة
غيــر التنظيــم اســمه إلــى الجبهــة اإلســامية القوميــة قبــل أن ينجــح
شــعبية .وفــي عــام َّ ،1985
خططــه الترابــي َّ
أخيـ ًـرا فــي االســتيالء علــى الســلطة فــي انقــاب عــام  1989الــذي َّ
ونفذه البشــير.
ومــن ناحيــة أخــرى ،عانــى اإلخــوان المســلمون فــي الســودان مــن أزمــة خطيــرة فــي عــام
 1991عندمــا ســيطر جنــاح متطــرف علــى الجماعــة بقيــادة الشــيخ ســليمان أبــو نــارو .فقــد
مــزج أبــو نــارو بيــن أيديولوجيــة اإلخــوان المســلمين والعقائــد الســلفية والجهاديــة األخــرى،
وا َّتهمــه الزعمــاء التقليديــون بالتخلــي عــن المســار المعتــدل لإلخــوان المســلمين .وقــد انشـ َّ
ـق
ـميا الفكــر
هــذا الفصيــل الراديكالــي فيمــا بعــد وتفـ َّـرع منــه عــدد مــن الجماعــات :بعضهــا تب َّنــى رسـ ًّ
الجهــادي الســلفي وشــارك فــي العديــد مــن الهجمــات اإلرهابيــة ،بينمــا عــادت جماعـ ٌ
ـات أخــرى
إلــى اإلخــوان المســلمين بعــد عقديــن مــن الزمــن.7
وفــي عــام  ،1999حــدث خـ ٌ
ـاف بيــن القــادة المدنييــن والعســكريين لنظــام اإلنقــاذ اإلســامي.
ِّ
للحــد مــن ســلطة
فعندمــا حــاول الترابــي إدخــال بعــض التغييــرات فــي النظــام السياســي
الرئيــس البشــير ،ردَّ األخيــر بإعــان حالــة الطــوارئ وإبعــاد الترابــي عــن الســلطة .وقــد أدى هــذا
ـزب منشـ ٍّ
أســس
ـق هــو حــزب المؤتمــر الشــعبي ،بينمــا َّ
االنفصــال إلــى قيــام الترابــي بإنشــاء حـ ٍ
8
ً
نطاقــا لحــزب المؤتمــر الوطنــي .
البشــير الحركــة اإلســامية كقاعــدة إســامية أوســع
ازدادت العــداءات والصراعــات بيــن الجماعــات اإلســامية المتنافســة خــال الســنوات التاليــة،
كمــا اســتمرت الخالفــات واالنقســامات داخــل حــزب المؤتمــر الوطنــي .9ودفــع توقيــع اتفاقيــة
الســام بيــن حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان فــي جنــوب الســودان
عــام  2005جماعتَ ْيــن إلــى االنفصــال عــن حــزب المؤتمــر الوطنــي :حركــة العــدل والمســاواة التــي
تشـكَّلت مــن مقاتليــن فــي جنــوب الســودان ،ومنبــر الســام العــادل بقيــادة خــال البشــير الطيــب
مصطفــى .وقــد دعــت هاتــان الجماعتــان إلــى االنفصــال بيــن شــمال الســودان وجنوبــه علــى
أي منهمــا مــن حشــد قاعــدة دعـ ٍـم كبيــرة وبقيتــا
أســاس التجانــس الدينــي ،ومــع ذلــك لــم تتمكَّــن ٌّ
علــى الهامــش.
ـمات مميز ًة
كانــت النزاعــات واألحــداث الدامية واالســتبداد والفســاد والصعوبــات االقتصادية سـ ٍ
ـوت جنــوب الســودان
للدولــة الســودانية الفاشــلة فــي الســنوات الالحقــة .وفــي عــام  ،2011صـ َّ
رئيســا لعائــدات النفــط .وبحلــول عــام ،2012
لصالــح االنفصــال ،ليفقــد الســودان بذلــك مصــد ًرا
ً
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أصبــح مــن الواضــح أن البشــير قــد خســر قاعــدة دعمــه ،حيــث كانــت أعــداد منتقديــه داخــل
حــزب المؤتمــر الوطنــي تتضاعــف ،خاصـ ً
ـة مــع قيــام البشــير بتهميــش الشــخصيات اإلســامية
لصالــح الشــخصيات العســكرية واألمنيــة المواليــة المقربــة منــه .10وقــد ظهــر جــزء ضئيــل مــن
هــذا النقــد علــى الســطح ،وظهــرت مذكــرة  -يُ زعَ ــم أنهــا ُو ِّقعــت مــن ِق َبــل ألــف عضــو مجهــول
مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي و»قدامــى المحاربيــن فــي الجبهــة القوميــة اإلســامية»  -تدعــو
إلنشــاء دولـ ٍـة قائمـ ٍـة علــى المواطنــة تحتــرم الحقــوق والحريــات المدنيــة ،وتنتقــد تفشــي الفســاد
وشــهوة الســلطة ،وتطالــب باإلصــاح.11
فــي الوقــت ذا ِتــه ،حــاول اإلصالحيــون داخــل الحركــة اإلســامية الســيطرة علــى التنظيــم
طارحيــن غــازي صــاح الديــن العتبانــي بوصفــه َّ
مرشــحهم الرئيــس لمنصــب األميــن العــام .لكــن
ـم إحباطهــا عندمــا أدخــل المؤتمــر العــام الثامــن  -الــذي انعقــد فــي عــام - 2012
هــذه المحاولــة تـ َّ
ـات علــى دســتور الحركــة اإلســامية أدت إلــى القضــاء علــى أي احتماليـ ٍـة لالســتقالل عــن
تعديـ ٍ
12
حــزب المؤتمــر الوطنــي والحكومــة .
ومــن جهــة أخــرى ،شــهد عــام ً 2012
أيضــا تشــكيل جبهــة الدســتور اإلســامي بقيــادة اإلخــوان
ـير إلــى جعــل الدســتور
المســلمين،
َّ
وانضمــت إليهــا الجماعــات الســلفية .وقــد دعــت الجبهــة البشـ َ
الســوداني «يقــوم علــى الشــريعة اإلســامية فقــط» بعــد انفصــال جنــوب الســودان ،وهــدَّ دت
ٍّ
خطيــر
تحــد
أي
بإقالتــه إذا لــم يفعــل ذلــك .13لكــن هــذه الجبهــة لــم تــدُ م
ً
كثيــرا ،ولــم تشــكِّل َّ
ٍ
وتلقــت محــاوالت البشــير لتجديــد قاعــدة دعمــه ضربـ ً
للبشــيرَّ .
أســس كبيــر مستشــاريه
ـة عندمــا َّ
ـم طــرد العتبانــي مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي بعــد
غــازي العتبانــي حركــة اإلصــاح اآلن ،وقــد تـ َّ
مذكــرة َّ
وقعهــا ً
أيضــا  30مــن
انتقــاده العلنــي لقمــع البشــير الوحشــي الحتجاجــات  2013فــي
ٍ
اإلصالحييــن اآلخريــن داخــل حــزب المؤتمــر الوطنــي .وقــد شـكَّلت هــذه الحركــة أخطـ َـر انشــقاق ٍ
فــي حــزب المؤتمــر الوطنــي منــذ انفصالــه عــن الترابــي.
ـم تشــكيل تحالــف لجماعــات المعارضــة اإلســامية باســم تحالــف القــوى اإلســامية والوطنيــة
تـ َّ
َّ
الســودانية علــى خلفيــة احتجاجــات  ،2013وكان هــذا التحالــف يتألــف مــن  20حز ًبــا ،بمــا فــي
ذلــك حركــة اإلخــوان المســلمين ومنبــر الســام العــادل .وقــد انتقــد هــذا التحالــف سياســات
البشــير االقتصاديــة ،وقــدَّ م نفســه علــى أنــه البديــل المناســب لنظــام حــزب المؤتمــر الوطنــي.14
وطنيــا فــي  27يناير/كانــون الثانــي 2014؛ لــدرء
يائســا حــوا ًرا
علــى خلفيــة ذلــك ،أعلــن البشــير ً
ًّ
المقـ َّـرر إجراؤهــا فــي عــام  .2015خــال هــذه الفتــرة ،كان طــرف
وقــوع أزمــة قبــل االنتخابــات ُ
المعارضــة الرئيــس هــو تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي الــذي تشــكَّل باتحــاد  17حز ًبــا مــن
أحــزاب المعارضــة ،بمــا فــي ذلــك الحــزب الشــيوعي الســوداني ،وحــزب البعــث ،ومنظمــات
تضمــن ً
ـم
يســارية أخــرى .كمــا
أيضــا حــزب األمــة القومــي وحــزب المؤتمــر الشــعبي ،ولكــن تـ َّ
َّ
تعليــق عضويتهمــا فــي أبريــل  ،2014بعــد أن قــررا االنخــراط فــي الحــوار الوطنــي مــع حــزب
المؤتمــر الوطنــي الحاكــم.
انضمــت العديــد مــن الجماعــات اإلســامية إلــى الحــوار علــى أمــل أن يؤدي إلى تقاســم الســلطة،
َّ
وكان مــن بيــن هــؤالء العــدو اللــدود للبشــير  -الترابــي ،الــذي قيــل إنــه يســعى إلــى إنقــاذ إرثــه
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البالــي .وقالــت بعــض أحــزاب المعارضــة إن المشــاركة فــي عمليــة الحــوار الوطنــي قــد تكــون
أفضــل طريقــة إلنقــاذ الســودان مــن حافــة الهاويــة .وقـ َّـرر حــزب األمــة القومــي وحــزب المؤتمــر
الشــعبي وحركــة اإلصــاح اآلن ومنبــر الســام العــادل المشـ َ
ـاركة فــي االجتماعــات التحضيريــة
كشــرط الســتمرار مشــاركتها.
إجــراءات لبنــاء الثقــة
للحــوار الوطنــي ،ولكنهــا طالبــت بتنفيــذ
ٍ
ٍ
وكانــت مطالبهــا الرئيســة هــي :الحريــات العامــة ،واإلفــراج عــن الســجناء السياســيين ،ووقــف
إطــاق النــار فــي مناطــق الحــرب ،واإلشــراف علــى الحــوار مــن ِق َبــل هيئــة مسـ َّ
ـتقلة .وعندمــا لــم
يتــم اســتيفاء هــذه الشــروط ،انســحبت هــذه األحــزاب مــن الحــوار الوطنــي ،باســتثناء حــزب
المؤتمــر الشــعبي بقيــادة الترابــي ،الــذي وافــق علــى االنضمــام إلــى الحــوار الوطني دون شــروط.
كمــا انســحب حــزب األمــة القومــي مــن الحــوار الوطنــي بعــد اعتقــال زعيمــه الصــادق المهــدي
فــي مايو/أيــار  .2014وشــاركت حركــة اإلصــاح اآلن فــي «آليــة ســبعة زائــد ســبعة» لرســم
خريطــة الطريــق للحــوار ،لكنهــا انســحبت بمجـ َّـرد اإلعــان عــن االنتخابــات الرئاســية والعامــة
فــي شــهر أبريل/نيســان .2015
علــى النقيــض مــن ذلــك ،رفضــت بقيــة أحــزاب تحالــف القــوى اإلســامية والوطنيــة الســودانية
َّ
المســلحة فــي
(بمــا فــي ذلــك الحــزب الشــيوعي وحــزب البعــث)  -شــأنها شــأن الجماعــات
واليتــي جنــوب كردفــان والنيــل األزرق  -المشـ َ
ـنوات أو
ـاركة فــي الحــوار الوطنــي لمــدة ثــاث سـ ٍ
االنضمــام إلــى الحكومــة منــذ اليــوم األول ،وكان هنــاك إصــرار علــى اإلطاحــة بالبشــير.
اتضــح أن الحــوار مــا هــو َّإل تكتيــك مــن جانــب البشــير ،ولكنــه تكتيــك ناجــح .حيــث أدَّ ت
المصالحــة بيــن الترابــي والبشــير فــي عــام  2014إلــى تحييــد أحــد أحــزاب المعارضــة الرئيســة
أمــن إعــادة انتخــاب البشــير لواليــة
علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة ،وهــو مــا َّ
أخــرى فــي عــام  ،2015باإلضافــة إلــى إجــراء التعديــات الدســتورية المطلوبــة .كمــا نجــح فــي
نهايــة المطــاف فــي اســتدراج المنشــقين اإلســاميين والحلفــاء الســابقين مــن حــزب المؤتمــر
حصــة مــن الحكومــة.
الوطنــي للحصــول علــى َّ
حــدث االنشــقاق األخيــر الجديــر بالذكــر فــي حــركات اإلســام السياســي فــي عــام  2016بيــن
المشــرف العــام علــى اإلخــوان المســلمين الشــيخ علــي جاويــش ومجلــس شــورى الجماعــة.
ـي
ـزب سياسـ ٍّ
فقــد اتهــم الشــيخ جاويــش المجلــس بمحاولــة تحويــل اإلخــوان المســلمين إلــى حـ ٍ
وقطــع عالقتهــا بالتنظيــم الدولــي لإلخــوان المســلمين ،وأصــدر أمـ ًـرا بحــل المجلــس .وردَّ مجلس
الشــورى بإقالــة جاويــش مــن منصبــه مــع العديــد مــن أعضــاء المكتــب التنفيــذي ،وتعييــن الحبــر
يوســف نــور الدائــم مشـ ً
عامــا مؤقتً ــا .وقــد حظيــت هــذه القــرارات بدعــم القيــادة التقليديــة
ـرفا ًّ
ً
والحقــا فــي
لجماعــة اإلخــوان المســلمين بمــا فــي ذلــك الشــيخ صــادق عبــد اهلل عبــد المجيــد.
زعيمــا جديــدً ا لهــم .وعلــى الرغــم مــن
عيــن اإلخــوان المســلمون عــوض اهلل حســن
ً
عــام َّ ،2017
ـاطا مــن الناحيــة السياســية ،فإنهــا
ـر وأقــل نشـ ً
أن جماعــة الشــيخ جاويــش كانــت أصغــر بكثيـ ٍ
ـراف مــن التنظيــم الدولــي لإلخــوان المســلمين .وبعــد وفــاة
نجحــت فــي الحصــول علــى اعتـ ٍ
ً
عامــا
الشــيخ جاويــش فــي ديســمبر/كانون الثانــي  ،2018تـ َّ
ـم انتخــاب عــادل علــى اهلل مشــرفا ًّ
للجماعــة.15
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يتضمــن مشــهد حــركات اإلســام السياســي ً
أيضــا بعــض الجماعــات الســلفية التــي كانــت بعيــد ًة
َّ
ً
عــن السياســة إلــى حـ ٍّ
ـد بعــد
ـر ،لكــن حضورهــا السياســي أصبــح ملحوظــا بشــكل ٍ متزايـ ٍ
ـد كبيـ ٍ
اتفاقيــة ســام جنــوب الســودان عــام  .2005والجماعــة األكبــر فــي التيــار الســلفي هــي جماعــة
تأسســت فــي األربعينيــات ،ويُ قــدَّ ر عــدد أعضائهــا بحوالــي مليونــي عضــو.
الســنة التــي َّ
أنصــار ُّ
ً
موقفــا هاد ًئــا تجــاه نظــام اإلنقــاذ ،وحصلــت فــي بعــض األحيــان علــى
وقــد تبنَّــت الجماعــة
الســنة حــزب الوســط اإلســامي
تمثيــل ٍ فــي الحكومــة .ومــن الفــروع
َّ
المهمــة لجماعــة أنصــار ُّ
16
ً
ً
تقدميــا يدعــم الديمقراطيــة والتعدُّ ديــة .
مناهضــا للحكومــة ،وتب َّنــى خطا ًبــا
موقفــا
الــذي اتخــذ
ًّ
ثورة ديسمبر :األسباب واألحداث
ً
ـتنزافا ســريعً ا الحتياطيــات النقــد األجنبــي ،وسلسـ ً
ـلة مــن االنخفاضــات فــي
شــهد عــام  2018اسـ
ـراءات تقشــفية أخــرى فرضهــا
قيمــة الجنيــه الســوداني ،باإلضافــة إلــى تقليــل دعــم الخبــز وإجـ
ٍ
صنــدوق النقــد الدولــي .17فارتفعــت األســعار وأصبحــت الظــروف المعيشــية أكثــر صعوبـ ً
ـة لقطــاعٍ
متزايــد مــن الســكَّان .أمــا علــى الصعيــد السياســي ،فقــد كان اإلعــان عــن ترشــيح البشــير
ٍ
ً
خالفــا للدســتور ووعــود الحــوار الوطنــي مصــد ًرا لخيبــة األمــل.
النتخابــات  2020الرئاســية
ُّ
الترشــح لواليــة
وعلــى الرغــم مــن أن بــدء الحــوار الوطنــي قــد ســمح للبشــير بتجــاوز مخاطــر
أخــرى فــي عــام  ،2015فــإن رغبتــه فــي البقــاء لفتــرة أخــرى ا َّتضــح أنهــا َّ
القشــة التــي قصمــت
ظهــر البعيــر.
ُّ
التضخــم  ٪70بحلــول شــهر أكتوبر/تشــرين األول ،18وفــي  19ديســمبر/كانون الثانــي
بلــغ معــدل
احتجاجــا علــى ارتفــاع أســعار الوقــود والخبــز فــي عطبــرة شــمال شــرق
اندلعــت أعمــال شــغب
ً
تحولــت إلــى انتفاضــة شــعبية انتشــرت فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي
الســودان ،وســرعان مــا َّ
غضــون ثالثــة أســابيع.
ودخلــت األحــزاب السياســية المعارضــة إلــى المشــهد فــي أوائــل يناير/كانــون الثانــي .2019
حيــث ظهــر تحالفــان كبيــران :األول هــو قــوى إعــان الحريــة والتغييــر ،الــذي تشــكَّل فــي
األول مــن يناير/كانــون الثانــي  2019مــن ِق َبــل تحالــف قــوى اإلجمــاع الوطنــي ،وقــوى نــداء
ـراف أخــرى .19وقــد جمــع تحالــف
الســودان،
وتجمــع المهنييــن الســودانيين ،باإلضافــة إلــى أطـ ٍ
ُّ
َّ
مظلتــه العديــد مــن الجماعــات المعارضــة ،وقــد تش ـكَّل فــي أديــس
قــوى نــداء الســودان تحــت
تضمــن هــذا التحالــف
أبابــا فــي  3ديســمبر/كانون األول  2014برئاســة الصــادق المهــدي .وقــد
َّ
ً
ائتالفــا مــن
حــزب األمــة القومــي ،وحــزب المؤتمــر الســوداني ،والجبهــة الثوريــة التــي كانــت
َّ
المســلحة (حركــة العــدل والمســاواة ،والحركــة الشــعبية/قطاع الشــمال ،وحــركات
الحــركات
20
َّ
المســلحة) .
دارفــور
أمــا التحالــف الكبيــر الثانــي ،فهــو الجبهــة الوطنيــة للتغييــر ،التــي كانــت مظلـ ً
ـة أخــرى للمعارضــة
بقيــادة حركــة اإلصــاح اآلن .وقــد بــدأت االجتماعــات التحضيريــة للتحالــف فــي  22ديســمبر/
ـام قليلـ ٍـة مــن انــدالع االحتجاجــات ،وشــارك فيهــا  22مــن األحــزاب
كانــون األول  ،2018بعــد أيـ ٍ
رســميا عــن تشــكيل هــذا
وتــم اإلعــان
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات الشــعبية،
َّ
ًّ
التحالــف فــي  1يناير/كانــون الثانــي .201921

البحث عن فرصة ثانية :مأزق اإلسالميين في سودان ما بعد البشير

ـون هــذا التحالــف
ـي ثالــث جديــر بالذكــر ،هــو تحالــف قــوى  .2020وقــد تكـ َّ
وهنــاك تحالــف سياسـ ٌّ
مــن  26حز ًبــا مــن األحــزاب المواليــة التــي شــاركت فــي الحــوار الوطنــي وحكومــة الوفــاق
الوطنــي التــي تلــت ذلــك .وفــد تشــكَّل هــذا التحالــف فــي ســبتمبر/أيلول  -أي قبــل ثالثــة
أشــهر مــن انطــاق شــرارة الثــورة  -بقيــاد غــازي العتبانــي مــن حركــة اإلصــاح اآلن اســتعدادً ا
النتخابــات عــام َّ .2020إل أن حركــة اإلصــاح اآلن انشـ َّـقت عــن التحالــف عندمــا قـ َّـررت الخــروج
ـام مــن اإلعــان
مــن حكومــة الوفــاق الوطنــي وإنشــاء الجبهــة الوطنيــة للتغييــر .22وبعــد ثالثــة أيـ ٍ
ً
رافضــا
عــن تشــكيل الجبهــة الوطنيــة ،عــزل تحالــف قــوى  2020غــازي العتبانــي مــن رئاســته،
الدعــوة إلــى الثــورة ضــد البشــير مــن أجــل تنحيــه ،ومصـ ًّـرا علــى الحفــاظ المســار اإلصالحــي
الدســتوري.23
وقــد فشــل قمــع الشــرطة ووحشــيتها فــي إخــاء النــاس مــن الشــوارع كمــا حــدث خــال
االحتجاجــات الســابقة فــي عامــي  2013و .2015وفــي فبراير/شــباط  ،2019اتخــذ الرئيــس البشــير
سلسـ ً
ـلة مــن القــرارات فــي محاولـ ٍـة يائسـ ٍـة لوقــف الثــورة ضــده؛ فأعلــن حالــة الطــوارئ ،وحـ َّـل
حاكمــا جديدً ا ينتمــون إلى المؤسســتَ ْين
وعيــن 18
ً
حكومــة الوفــاق الوطنــي ومجالــس الواليــاتَّ ،
24
تنحــى عــن رئاســة حــزب المؤتمــر الوطنــي .
العســكرية واألمنيــة ،كمــا َّ
فشــلت هــذه القــرارات فــي وقــف الموجــة الثوريــة ،واســتوحى المتظاهــرون اإللهــام مــن
اســتقالة الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة فــي  2أبريل/نيســان ،ومــن الذكــرى الســنوية
لالنتفاضــة الشــعبية ضــد جعفــر النميــري فــي  6أبريل/نيســان ،فســاروا إلــى مقــر القيــادة العامــة
للقــوات المسـ َّـلحة فــي الخرطــوم ،ودخلــوا فــي اعتصــام مفتــوح .وبعــد ذلــك بأســبوعٍ فــي 11
أبريل/نيســان ،أطــاح المجلــس العســكري بالبشــير ،و�أ لقــي القبــض عليــه ،وأعلــن وزيــر الدفــاع
أحمــد عــوض بــن عــوف تولــي الجيــش إدارة البــاد خــال العاميــن المقبليــن.
وعلــى الرغــم مــن هــذا التسلســل لألحــداث ،فقــد بقــي المتظاهــرون المتشــكِّكون فــي أماكنهــم
مدنــي حتــى يمكــن إجــراء
لمجلــس
واســتمروا فــي اعتصامهــم ،مطالبيــن بنقــل الســلطة
ٍ
ٍّ
االنقالب العســكري ،وأعلن اســتمرار
انتخابــات .كمــا رفــض تحالــف قوى إعــان الحريــة والتغييــر
َ
االحتجاجــات .وفــي اليــوم الثانــي� ،أ جبــر الجنــرال أحمــد عــوض بــن عــوف علــى االســتقالة،
وأعلــن المجلــس العســكري االنتقالــي عــن اســتعداده للتفــاوض بشــأن ترتيبــات تقاســم الســلطة
مــع قــوى إعــان الحريــة والتغييــر.
الخيارات الصعبة :كيف تفاعلت الجماعات اإلسالمية المختلفة مع الثورة؟
كانــت القــوى الخمــس السياســية اإلســامية الرئيســة قبيــل االنتفاضــة هــي :حــزب المؤتمــر
الوطنــي ،وحــزب المؤتمــر الشــعبي ،واإلخــوان المســلمون ،وحركــة اإلصــاح اآلن ،وتحالــف قــوى
 2020بقيــادة منبــر الســام العــادل .وقــد تفاعلــت الجماعــات األربــع  -بخــاف الحــزب الحاكــم
 مــع الثــورة بطــرق ٍ مختلفــة .فقــد بقــي حــزب المؤتمــر الشــعبي ومنبــر الســام العــادل موالييــنللنظــام بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام مــع الدعــوة إلــى بعــض اإلصالحــات ،لكــن حركــة اإلصــاح اآلن وجماعــة
اإلخــوان المســلمين انشــقتا فــور انــدالع االنتفاضــة وطالبتــا بتغييــر النظــام.
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علــى الرغــم مــن أن كــوادر الشــباب فــي حــزب المؤتمــر الشــعبي شــاركوا فــي االحتجاجــات
ُ
ـميا مــن الحكومــة
وقتــل أحــد قياداتهــم علــى أيــدي الشــرطة ،فــإن الحــزب لــم ينســحب رسـ ًّ
حتــى انهيــار النظــام .25واختــار األميــن العــام للحــزب علــي الحــاج الحـ َّـل الوســط ،فمــن ناحيــة
ـي واعتــذر لضحايــا
ـي حقيقـ ٍّ
انتقــد مــرا ًرا وتكــرا ًرا عنــف قــوات األمــن وطالــب بإصــاحٍ سياسـ ٍّ
االنتفاضــة ومعتقليهــا26؛ ومــن ناحيــة أخــرى لــم ينشــق الحــزب عــن نظــام اإلنقــاذ علــى الرغــم
مــن تهديــده بالقيــام بذلــك إذا لــم تؤخــذ مطالبــه باإلصــاح علــى محمــل الجــد .27ونتيجـ ً
ـة لذلــك،
احتجاجــا علــى الموقــف
اســتقال العشــرات مــن كــوادر الشــباب مــن حــزب المؤتمــر الشــعبي
ً
المتواضــع وغيــر الحاســم لحزبهــم.28
مقترحــا تمديــد واليــة
وبالمثــل ،اتخــذ تحالــف قــوى  2020مبــادر ًة لإلصــاح فــي مــارس/آذار
ً
ً
وعوضــا عــن
المؤسســات الدســتورية الحاليــة وإلغــاء االنتخابــات العامــة المقــررة فــي عــام .2020
ذلــك ،اقتــرح التحالــف الــذي يقــوده منبــر الســام العــادل فتــر ًة انتقاليـ ً
ـة لمــدة عاميــن يديرهــا
29
مشــترك
مجلــس
ٍ
رئاســي برئاســة البشــير  .وقــد دعــم حــزب المؤتمــر الشــعبي فــي اجتمــاعٍ
ٌّ
30
مبــادرة تحالــف قــوى  ،2020ودعــا إلــى حــل األزمــة القائمــة عــن طريــق المفاوضــات .
علــى النقيــض مــن ذلــك  -كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا  -قـ َّـررت حركــة اإلصــاح اآلن االنشـ َ
ـقاق عــن النظــام
ـام قليلـ ٍـة مــن اندالعهــا .وفــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عُ قــد
واالنضمــام إلــى االنتفاضــة بعــد أيـ ٍ
فــي  1يناير/كانــون الثانــي  2019لإلعــان عــن تشــكيل الجبهــة الوطنيــة للتغييــر ،أعلــن غــازي
ً
رئيســا للجبهــة الوطنيــة للتغييــر  -عــن انســحاب أعضــاء
الحقــا
العتبانــي  -الــذي انتُ خــب
ً
31
حركــة اإلصــاح اآلن مــن الحكومــة  .كمــا طالبــت الجبهــة الوطنيــة للتغييــر خــال هــذا المؤتمــر
الصحفــي بحـ ِّـل المجلــس الوطنــي ومجالــس الواليــات ،وتشــكيل حكومــة انتقاليــة ،وتشــكيل
ـس للوفــاق الوطنــي.32
مجلـ ٍ
كان ردُّ حــزب المؤتمــر الوطنــي قويًّ ــا ،حيــث ا َّتهــم رئيــس قطــاع اإلعــام فــي الحــزب الجبهـ َ
ـة
الوطنيــة للتغييــر بانتهــاك الوفــاق الوطنــي بالمطالبــة بحـ ِّـل الحكومــة والبرلمــان ،واتهــم قاد َتهــا
«حصــة حركــة اإلصــاح اآلن فــي الحكومــة محــدود ٌة
باالنتهازيــة السياســية .وأضــاف أن
َّ
بالفعــل ،وانســحابها غيــر مؤثــر» .33كمــا هاجــم البشــير بشراســة الذيــن انســحبوا مــن اتفاقيــة
ً
ومضيفــا أن
زاعمــا أنهــم كانــوا يقفــزون مــن الســفينة؛ ألنهــم ظنــوا أنهــا تغــرق،
الحــوار الوطنــي،
ً
34
هــذه ليســت المــرة األولــى التــي يتصرفــون فيهــا بهــذه الطريقــة .
َّ
وقــت مبكِّــر
انشــقت عــن نظــام اإلنقــاذ فــي
وعلــى الرغــم مــن أن حركــة اإلصــاح اآلن قــد
ٍ
وحشــدت مؤيديهــا لالنضمــام إلــى المظاهــرات ،فــإن بعــض عناصــر قوى إعــان الحريــة والتغيير
 خاصـ ًتجمــع المهنييــن الســودانيين الــذي يهيمــن عليــه اليســار  -رفضــت أن تكــون الجبهــة
ـة ُّ
الوطنيــة للتغييــر عضــو ًة فــي تحالــف قــوى إعــان الحريــة والتغييــر؛ ألنهــا تحتــوي علــى فــروعٍ
ُّ
وللتغلــب علــى هــذا االعتــراض ،اجتمــع العتبانــي عــدَّ ة
مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم.35
مؤســس فــي قــوى
ـرات مــع الصــادق المهــدي زعيــم تحالــف قــوى نــداء الســودان  -وهــو عضــو
ِّ
مـ ٍ
36
إعــان الحريــة والتغييــر  -مــن أجــل تنســيق المواقــف السياســية .
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نفســه الــذي اتبعتــه حركــة اإلصــاح اآلن،
أمــا جماعــة اإلخــوان المســلمين ،فقــد اتبعــت المســار َ
وانضمــت إلــى الجبهــة الوطنيــة للتغييــر ،وحشــدت أنصارهــا لالنضمــام إلــى االحتجاجــات .كمــا
َّ
شــارك قــادة الجماعــة  -بمــن فيهــم المشــرف العــام عــوض اهلل حســن  -فــي االحتجاجــات
ـات قاسـ ً
ـية ضــد نظــام اإلنقــاذ .37وفــي يناير/كانــون الثانــي  ،2019قـ َّـرر
بأنفســهم ،وألقــوا خطابـ ٍ
االنســحاب مــن المجلــس الوطنــي ومجالــس الواليــات
مجلــس شــورى اإلخــوان المســلمين
َ
َّ
والمجلــس التشــريعي لواليــة الخرطــوم ،وكلــف المكتــب التنفيــذي للجماعــة باختيــار الوقــت
المناســب لتنفيــذ هــذا القــرار.38
جزئيــا فــي ضــوء
ـيرا
يمكــن تفســير ردود األفعــال المختلفــة لهــذه الفصائــل تجــاه الثــورة تفسـ ً
ًّ
طــرق تقييمهــا لتجربــة الحــركات اإلســامية الســودانية فــي الســلطة .فعلــى ســبيل المثــال ،قبــل
تفســيرا
أيــام مــن اإلطاحــة بالبشــير ،قــدَّ م شــخص بــارز فــي حــزب المؤتمــر الوطنــي
بضعــة
ٍ
ً
ـباب اقتصاديـ ٍـة َّ
تتمثــل فــي نقــص
تبريريًّ ــا لالنتفاضــة .فبالنســبة إليــه ،فــإن النــاس قــد ثــاروا ألسـ ٍ
الخبــز والوقــود والســيولة النقديــة ،لكنــه ذكــر أن هــذه المشــاكل االقتصاديــة قــد اســتُ خدمت
حمــل الجماعــات
مــن ِق َبــل المعارضــة لحشــد المواطنيــن الغاضبيــن خلــف أجندتهــا .كمــا أنــه َّ
َ
ـؤولية عــن أعمــال النَّهْ ــب والتخريــب.
اليســارية الراديكاليــة التــي اخترقــت االحتجاجــات المسـ
ً
تضمنــت العقوبات القاســية التــي ُفرضت
ووفقــا لهــذا الشــخص ،فــإن أســباب األزمــة االقتصادية
َّ
علــى الســودان منــذ عقــود ،وإخفــاق المســؤولين منعدمي الكفــاءة والمختارين بشــكل ٍ ســيئ .كما
توجــد عوامـ ُـل سياســية أخــرى مصاحبــة؛ ففــي الســنوات األخيــرة ازدادت الميــول االســتبدادية
ـر ،وأصبــح أكثــر اعتمــادً ا علــى المؤسســات العســكرية واألمنيــة .فعلــى ســبيل
للبشــير بشــكل ٍ كبيـ ٍ
المثــال ،كان هنــاك فــي داخــل حــزب المؤتمــر الوطنــي العديــد مــن األصــوات المعارضــة لتغييــر
ُّ
بالترشــح إلعــادة انتخابــه فــي عــام  .2015واعتــرف أن هــذه المظالــم
الدســتور للســماح للرئيــس
39
السياســية واالقتصاديــة دفعــت جيــل الشــباب مــن اإلســاميين لدعــم االنتفاضــة .
ـم آخــر فــي الحركــة اإلســامية  -وهــو
وعلــى النقيــض مــن هــذا الموقــف الدفاعــي ،قــام زعيـ ٌ
ـاد أكبــر لتجربــة اإلســاميين فــي الســلطة ،وقــدَّ م
عبــد الجليــل النذيــر الــكاروري  -بتوجيــه انتقـ ٍ
رئيسـ ْـين لفشــلهم:
ســب َب ْين
َ
ً
ً
ً
مطلقــة ال
ســلطة
َجــر أعضــاء حــزب المؤتمــر الوطنــي مبــدأ الشــورى ،وأعطــوا البشــير
أول :ه َ
معينــة
جــدال فيهــا .واختلقــوا مفهــوم «التوافــق الضمنــي» ،بمعنــى أنــه إذا لــم تشـ ُ
ـك جماعــة َّ
مــن القــرارات التــي اتخذهــا قادتهــا فهــذا يشــير إلــى موافقتهــا.
عامــا اتضــح أن الجمــع بيــن الحــاءات الثالثــة (الحركــة والحــزب
ثانيــا :بعــد فتــرة ثالثيــن ً
ً
والحكومــة) كان خطــأ .ويــرى أن الدمــج بينهــا قــد حــرم الحركــة اإلســامية مــن اســتقالليتها
ومــن قدرتهــا علــى اإلشــراف علــى حــزب المؤتمــر الوطنــي والحكومــة ومراجعــة سياســاتهما
مــن زاويــة دينيــة.40
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وانتقــد غــازي العتبانــي فــي مذكــرة اإلصــاح التــي قدَّ مهــا للبشــير فــي ســبتمبر/أيلول 2013
ُّ
التقشــف التــي اعتمدهــا النظــام ،والتعامــل العنيــف لقــوات األمــن مــع المظاهــرات
سياســات
وأيضــا حملــت المذكــرة رسـ ً
الســلمية التــي اندلعــت معارضـ ً
ً
ـالة أعمـ َ
ـق إلــى
ـة لهــذه السياســات.
مقدمــا وعــدً ا كبيـ ًـرا :تطبيق الشــريعة.
الرئيــس ،فقــد قالــت« :لقــد أتــى نظــام اإلنقــاذ إلــى الســلطة
ً
ومــع ذلــك ،فــإن اإلجــراءات األخيــرة التــي اتخذتهــا الحكومــة ومــا تالهــا مــن قمــعٍ أبعــدُ مــا
ِّ
المتمثلــة فــي الرحمــة والعدالــة وقدســية الــدَّ م وإقــرار الحــق فــي
تكــون عــن مبــادئ الشــريعة
التعبيــر عــن الــرأي.»41
وقــدَّ م محمــد أبــو صالــح وزيــر الشــؤون االســتراتيجية واإلعالميــة الســابق بواليــة الخرطــوم
ـة أكثــر شـ ً
ـمول حــول فشــل نظــام اإلنقــاذ .وهــو يعتقــد أن ســبب ذلــك قضايــا أكثــر أهميـ ً
روايـ ً
ـة
ـليم:
مــن االفتقــار إلــى صنــع السياســات وتنفيذهــا بشــكل ٍ سـ ٍ
ً
ـاميا دون أن يكــون
أول :اســتند نظــام اإلنقــاذ فــي مطالبتــه بالشــرعية إلــى كونــه
ً
نظامــا إسـ ًّ
أي فهـ ٍـم صحيــحٍ أو مالئـ ٍـم لمــا يعنيــه النظــام اإلســامي.
لديــه ُّ
ـوع المجتمــع بســبب تب ِّنيــه لمفهــوم التمكيــن ،وهــذا خطــأ فــادح
ثانيــا :فشــل النظــام فــي إدارة تنـ ُّ
ً
ِّ
ـد متعــدد األعــراق والثقافــات مثــل الســودان.
فــي بلـ ٍ
ثالثــا :أدى إعطــاء األولويــة للــوالء األيديولوجــي بـ ً
ً
ـدل من الكفــاءة المهنية إلى إضعــاف الخدمات
ـم اختراقها من ِق َبــل المســؤولين العادييــن ذوي األداء الضعيف.
المدنيــة بشــكل كبيــر ،والتــي تـ َّ
ـوض انعــدام الشــفافية والمســاءلة أخـ َ
ـاق الحــزب الحاكــم الــذي هيمنــت عليــه شــبكات
رابعً ــا :قـ َّ
42
المصالــح الذاتيــة ،ممــا أدى إلى انتشــار الفســاد وإفســاد ُســمعة الحركات اإلســامية الســودانية .
ـامي بــارز وعضــو ســابق فــي الجبهــة القوميــة
وقــد قــدَّ م التجانــي عبــد القــادر  -وهــو عالــم إسـ ٌّ
ـيرا مميـ ًـزا حــول كيفيــة ســيطرة شــبكات المصالــح علــى الحــزب اإلســامي
اإلســامية  -تفسـ ً
ـتخدما نظريــة العصبيــة عنــد ابــن خلــدون .وقــال إنــه فــي البدايــة َّ
مثلــت الجبهــة
الحاكــم ،مسـ
ً
ً
ً
يتميــز أعضاؤهــا بمســتوى عــال ٍ مــن التضامــن والوالء.
القوميــة اإلســامية عصبيــة أيديولوجيــة
َّ
وبعــد تولــي عمــر البشــير إدارة الدولــة ،أصبــح البشــير رمـ ًـزا للعصبيــة ومركـ ًـزا للســلطة ،وعمــل
ً
ووفقــا لهــذه النظريــة ،فإنــه مــع مــرور الوقــت بــدأ
أعضــاء العصبيــة مســاعدين مقربيــن لــه.
ـتقاللية ورسـ ً
ً
ـمية تجــاه أعضــاء عصبيتــه الداعمــة .ومــع
الحاكــم فــي التصــرف بشــكل أكثــر اسـ
متزايــد.
نحــو
زيــادة تهميشــهم وتضــاؤل حصتهــم مــن الســلطة ،أصبحــوا مســتائين علــى
ٍ
ٍ
وأضعفــت الخالفــات واالنشــقاقات المتزايــدة وحــد َة العصبيــة وتضامنهــا ،ولجــأ الحاكــم إلــى
شــخصيا .ولــم يكــن أعضــاء
جديــدة تديــن بالــوالء لــه
اســتبدال العصبيــة األصليــة بأخــرى
ٍ
ًّ
العصبيــة الجديــدة متَّ حديــن خلــف أي أيديولوجيــة أو ُهويَّ ــة مشــتركة ،بــل كانــوا ملتزميــن
ً
تفســر االنشــقاقات المتكــرِّ رة
بمصالحهــم.
ووفقــا لعبــد القــادر ،فــإن هــذه النظريــة يمكــن أن ِّ
43
والفســاد المتفشــي الــذي ا َّتســم بــه حــزب المؤتمــر الوطنــي علــى مــدى ثالثــة عقــود .
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استراتيجيات الحركات اإلسالمية السودانية في أثناء الفترة االنتقالية
ـات صعبــة بيــن
بــدأت العمليــة االنتقاليــة فــي  27أبريل/نيســان  2019مــع بدايــة عمليــة مفاوضـ ٍ
قــوى إعــان الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري االنتقالــي حــول إدارة الفتــرة االنتقاليــة.
ـنوات
وقــد اتفقــت األطــراف المتفاوضــة فــي مايو/أيــار علــى فتــرة انتقاليــة مدتهــا ثــاث سـ
ٍ
ـون مــن 300
يقودهــا مجلــس ســيادي انتقالــي ومجلــس وزراء ومجلــس تشــريعي انتقالــي مكـ َّ
عضــو .وكان مــن المقـ َّـرر أن يكــون ثلثــا أعضــاء المجلــس التشــريعي مــن قــوى إعــان الحريــة
والتغييــر ،فــي حيــن تحصــل األحــزاب غيــر المنتميــة إلــى هــذا التحالــف علــى المقاعــد المتبقيــة،
َّ
َّ
يتعلــق بمــن سيســيطر علــى المجلــس
مســدود فيمــا
ٍ
إل أن المفاوضــات وصلــت إلــى طريــق ٍ
الســيادي االنتقالــي.
ـتمر فــي الشــوارع بشــكل رئيــس؛ حيــث
لــم يقتصــر النــزاع علــى طاولــة المفاوضــات ،بــل اسـ َّ
اســتمرت االعتصامــات واإلضرابــات دون انقطــاع ،بــل وزادت حدَّ تها على الرغم من االســتعراض
العامــة فــي  3يونيــو/
العنيــف للجيــش لقوتــه .وبلغــت المواجهــة ذروتهــا فــي مجــزرة القيــادة
َّ
حزيــران ،عندمــا قامــت قــوات الجنجويــد شــبه العســكرية بقيــادة الجنــرال محمــد حمــدان دقلــو
(المعــروف ً
أيضــا باســم حميدتــي) نائــب رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي بقتــل مــا يصــل
محتجــا وإصابــة العشــرات منهــم فــي العاصمــة الخرطــوم .وأدى ذلــك إلــى انهيــار
إلــى 120
ًّ
المفاوضــات وإطــاق حملــة للعصيــان المدنــي.
تصاعــدت المعارضــة الشــعبية خــال شــهر يونيو/حزيــران المضطــرب .وفــي  30يونيو/حزيــران،
َّ
ً
ـتعراضا كبيـ ًـرا للقــوة عندمــا خــرج عشــرات اآلالف إلــى الشــوارع .كمــا
نظــم تحالــف المعارضــة اسـ
ـم إحباطهــا ً
وفقــا لـــلمجلس
تميــز شــهر يونيو/حزيــران بالعديــد مــن محــاوالت االنقــاب التــي تـ َّ
َّ
العســكري االنتقالــي .ونجحــت جهــود الوســاطة التــي قــام بهــا رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي أبــي
أحمــد واالتحــاد األفريقــي فــي نهايــة المطــاف فــي إقنــاع المجلــس العســكري االنتقالــي وقــوى
مجموعــة مــن المقترحــات التــي قدَّ مهــا الوســطاء
إعــان الحريــة والتغييــر بالموافقــة علــى
ٍ
والتوقيــع علــى اتفاقيــة لتقاســم الســلطة فــي  17يوليو/تمــوز  .2019لكــن الجبهة الثوريــة وتحالف
َّ
يتعلــق بالتوقيــع علــى االتفاقيــة ،ممــا دفــع
ـات فيمــا
قــوى اإلجمــاع الوطنــي أعربــا عــن تحفظـ ٍ
44
قــوى إعــان الحريــة والتغييــر إلــى إلغــاء االجتماعــات مــع المجلــس العســكري االنتقالــي .
ـات انتقاليــة  -مجلــس
وفــي أغســطس/آب� ،أ برمــت أخيـ ًـرا اتفاقيــة تنـ ُّ
ـص علــى إنشــاء ثــاث هيئـ ٍ
ســيادي انتقالــي ومجلــس وزراء وهيئــة تشــريعية  -إلدارة البــاد خــال فتــرة انتقاليــة مدتهــا 39
تمهــد النتخابــات .وكان مــن المقـ َّـرر أن يــرأس المجلــس الســيادي االنتقالــي  -الــذي َّ
ـهرا ِّ
يتألــف
شـ ً
مــن ســتة مدنييــن وخمســة جنــراالت (مــع اختيــار أحــد األعضــاء المدنييــن بتوافــق اآلراء) -
جنـ ٌ
ـم اختيــار رئيــس الــوزراء
ـهرا .وبموجــب االتفــاق ،تـ َّ
ـي لمــدة  18شـ ً
ـرال لمــدة  21شـ ً
ـهرا ومدنـ ٌّ
عبــد اهلل حمــدوك وبقيــة أعضــاء مجلــس الــوزراء مــن ِق َبــل قــوى إعــان الحريــة والتغييــر،
باســتثناء وزيــري الدفــاع والداخليــة اللذيــن اختارهمــا الجيــش.45

13

البحث عن فرصة ثانية :مأزق اإلسالميين في سودان ما بعد البشير

14

انضمــت إلــى االحتجاجــات ضــد
وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الجماعــات اإلســامية قــد
َّ
نظــام اإلنقــاذ ،فــإن الترتيبــات االنتقاليــة قــد اســتبعدت جميــع اإلســاميين دون التفريــق بيــن
ـن كانــوا فــي المعارضــة .ويمكــن أن يُ عــزى ذلــك إلــى عــدم الثقــة
ـن كانــوا فــي الســلطة َ
ومـ ْ
َمـ ْ
وعقــود التنافــس األيديولوجــي بيــن التيــارات اليســارية واإلســامية .كمــا أنــه حتــى انــدالع
االنتفاضــة ،كان يُ نظــر إلــى معظــم األحــزاب اإلســامية علــى أنهــا معارضــة مواليــة؛ بســبب
ـزءا مــن الحــوار الوطنــي الــذي يرعــاه النظــام والحكومــات التــي أعقبــت ذلــك .ويمكــن
كونهــا جـ ً
اعتبــار ال ُبعْ ــد اإلقليمــي عامـ ًـا آخــر ،حيــث حرصــت اإلدارة االنتقاليــة علــى تعزيــز عالقاتهــا مــع
الــدول التــي قــادت الحملــة اإلقليميــة ضــد حــركات اإلســام السياســي (وهــي مصــر والمملكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة) مــن أجــل الحصــول علــى دعمهــا السياســي
واالقتصــادي.
نتيجـ ً
ـة لذلــك ،لــم يشــارك اإلســاميون المنتمــون للجبهــة الوطنيــة للتغييــر (أي حركــة اإلصــاح
اآلن واإلخــوان المســلمون) وال المنتمــون إلــى تحالــف قــوى ( 2020منبــر الســام العــادل) وال حزب
المؤتمــر الشــعبي  -ناهيــك عــن حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة اإلســامية  -فــي المفاوضــات
بيــن المجلــس العســكري االنتقالــي وقــوى إعــان الحريــة والتغييــر .وعــاوة علــى ذلــك ،بــدأت
ـة منهجيـ ً
ـر مــن تشــكيلها حملـ ً
ـة ضــد األحــزاب والمنظمــات
الحكومــة المؤقتــة بعــد وقـ ٍ
ـت قصيـ ٍ
اإلســامية والقــادة السياســيين اإلســاميين.
وفــي  29نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2019تب َّنــى اجتمــاع مشــترك بيــن المجلــس الســيادي االنتقالــي
ـم حـ ُّـل حــزب المؤتمــر
ومجلــس الــوزراء قانــون تفكيــك نظــام اإلنقــاذ .وبموجــب هــذا القانــون ،تـ َّ
وتمــت مصــادرة أصولهــم .كمــا حظــر القانــون رمــوز
الوطنــي وجميــع المنظمــات التابعــة لــهَّ ،
46
ً
ـنوات علــى األقــل  .ونتيجــة لذلــك،
النظــام المخلــوع مــن الممارســة السياســية لمــدة عشــر سـ
ٍ
أنشــأ رئيــس المجلــس الســيادي الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان فــي  10ديســمبر/كانون األول
 2019لجنــة إزالــة التمكيــن لتصفيــة المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الصلــة بحــزب
المؤتمــر الوطنــي المنحــل .وقامــت هــذه اللجنــة فــي غضــون أســابيع قليلــة بحــل ومصــادرة
ممتلــكات عشــرات المنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات والرابطــات الشــبابية والوســائل
اإلعالميــة ،بمــا فــي ذلــك منظمــة الدعــوة اإلســامية ومحطتــا الشــروق وطيبــة الفضائيتــان.47
وفــي غضــون ذلــك ،ش ـنَّت اإلدارة االنتقاليــة عــدَّ ة حمــات اعتقــاالت اســتهدفت قــادة حــزب
المؤتمــر الوطنــي والحركــة اإلســامية ،خاصـ ً
ـة فــي أعقــاب اإلطاحــة بالبشــير فــي أبريل/نيســان
ـاب فاشــلة فــي يوليو/تمــوز  .2019وكان مــن بيــن القــادة
 ،2019ومــر ًةأخــرى بعــد محاولــة انقـ ٍ
المعتقليــن األميــن العــام للحركــة اإلســامية الزبيــر أحمــد الحســن ،وعــدد مــن كبــار الجنــراالت
العســكريين ،بمــن فيهــم رئيــس األركان هاشــم عبــد المطلــب.48
وكان األمــر األكثــر إثــار ًة للقلــق بالنســبة إلــى اإلســاميين هــو أن حملــة االعتقــاالت بــدأت
تســتهدف الزعمــاء السياســيين مــن خــارج حــزب البشــير .فعلــى ســبيل المثــال� ،أ لقــي القبــض
علــى األميــن العــام لحــزب المؤتمــر الشــعبي علــي الحــاج علــى خلفيــة مشــاركته فــي انقــاب
 .1989وصــدرت مذكـ ُ
ـرات اعتقــال ٍ مماثلــة ضــد قــادة بارزيــن آخريــن مــن بينهــم غــازي العتباني.49
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وقــد دفــع إقصــاء القــوى اإلســامية المعارضــة مــن اإلدارة االنتقاليــة واالســتهداف العشــوائي
لقادتهــا إلــى اقترابهــا سياسـ ًّـيا مــن بعضهــا البعــض ،ورفضــت ُّ
كل الفصائــل اإلســامية تقري ًبــا  -أو
أعربــت عــن مخاوفهــا علــى األقــل تجــاه  -اتفــاق الوثيقــة الدســتورية .50فعلــى ســبيل المثــال،
انتقــد حــزب المؤتمــر الوطنــي االتفـ َ
ثنائيــا بحتً ــا بيــن المجلــس العســكري االنتقالــي
ـاق؛ ألنــه كان
ًّ
وقــوى إعــان الحريــة والتغييــر ،وتجاهــل العناصــر السياســية األخــرى فــي الســودان .وعــاوة
ـرات رئيســة فــي النظــام السياســي مثــل االنتقــال مــن
علــى ذلــك ،أدخلــت اإلدارة االنتقاليــة تغييـ ٍ
ـعبي .كمــا ذكــر بيــان حــزب المؤتمــر الوطنــي
ـي إلــى نظـ ٍ
نظـ ٍ
ـي دون تفويـ ٍ
ـض شـ ٍّ
ـام برلمانـ ٍّ
ـام رئاسـ ٍّ
ـص علــى مرجعيــة الشــريعة ،وهــو
أن الوثيقــة الدســتورية الجديــدة لــم
تتضمــن المــادة التــي تنـ ُّ
َّ
51
ـام ذي ميــول ٍ علمانيــة .
مــا قــد يفتــح البــاب أمــام إقامــة نظـ ٍ
ـزاب وجماعـ ٌ
ـات إســامية أخــرى العديــد مــن البيانــات التــي تنتقــد اإلدارة
وكذلــك أصــدرت أحـ ٌ
االنتقاليــة .واتهمــت الحكومــة  -التــي يســيطر عليهــا تحالــف قــوى إعــان الحريــة والتغييــر -
باإلقصــاء وإســاءة اســتخدام الســلطة مــن أجــل االنتقــام مــن اإلســاميين ،وخدمــة مصالحهــم
الحزبيــة ،وتوجيــه الثــورة بعيــدً ا عــن أهدافهــا ،وتجــاوز حــدود تفويضهــا بإلغــاء القوانيــن
ِّ
المتعلقــة بالشــريعة.52
ويبــدو أن اإلدارة االنتقاليــة لــم تكــن وحدهــا التــي أخفقــت فــي التمييــز بيــن الجماعــات
ـريحة واسـ ٌ
ٌ
ـعة مــن الشــعب الســوداني باألمــر ذاتــه .حيــث
اإلســامية المختلفــة ،فقــد قامــت شـ
وجــد العديــد مــن القــادة واألحــزاب اإلســامية الذيــن انشــقوا فــي الســابق عــن حــزب المؤتمــر
ً
عرضــة للهجــوم فــي العديــد مــن المناســبات مــن ِق َبــل المتظاهريــن الذيــن
الوطنــي أنفســهم
حملوهــم المســؤولية عــن المظالــم التــي ار ُت ِكبــت فــي ظــل نظــام اإلنقــاذ .فعلــى ســبيل المثــال،
َّ
ـوا مــن أعضــاء مجلــس الشــورى مــن المنتميــن لحــزب المؤتمــر الشــعبي
�أ صيــب خمســون عضـ ً
عندمــا ألقــى متظاهــرون غاضبــون عليهــم الحجــارة وحطمــوا ســياراتهم خــال اجتماعهــم فــي
أبريل/نيســان .201953
ـتراتيجيات
وقــد تب َّنــت األحــزاب والجماعــات التــي تشــكِّل الحــركات اإلســامية الســودانية اسـ
ٍ
ً
للتكيــف فــي مواجهــة عدائيــة اإلدارة االنتقاليــة والتــآكل الجســيم فــي القاعــدة
مختلفــة
ُّ
االجتماعيــة الداعمــة لهــم .وقـ َّـرر حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة اإلســامية التابعة لــه التراجعَ
عــن مشــاركتهما فــي السياســة الحزبيــة والتخلــي عنهــا مؤقتً ــا .وأعلنــت الحركــة اإلســامية فــي
التأمــل فــي تجربتهــا
ـمي فــي يوليو/تمــوز  2019أن أولويتهــا فــي الوقــت الحالــي هــي
ُّ
بيــان ٍ رسـ ٍّ
54
فــي الســلطة  .وذكــرت بعــض المصــادر داخــل الحركــة فــي أغســطس/آب  2019أن هنــاك ميـ ًـا
نحــو دمــج الحركــة اإلســامية وحــزب المؤتمــر الوطنــي وتحويــل الحــزب إلــى حركـ ٍـة اجتماعيـ ٍـة
تحــت اسـ ٍـم آخــر مثــل« :النهضــة» أو «العدالــة والتنميــة» .55وفــي الوقــت ذاتــه ،أجــرى حــزب
وتــم اختيــار وزيــر
تــم فيهــا اســتبدال قادتــه الســابقين،
َّ
المؤتمــر الوطنــي انتخابــات داخليــة َّ
56
الخارجيــة الســابق الدكتــور إبراهيــم غنــدور لقيــادة الحــزب  .وبالرغــم مــن كل الصعــاب ،فقــد
َّ
ومع ِّبريــن عــن الحــزب
ظــل الدكتــور غنــدور واإلدارة الوســطى حديثــة االنتخابــات نشــطين ُ
حتــى بعــد ِّ
حلــه فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي .2019
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وعلــى عكــس اســتراتيجية االنســحاب التــي تبنَّتهــا الحركــة اإلســامية ،بــدأت فصائـ ُـل إســامية
أخــرى فــي االنخــراط بشــكل ٍ أكثــر منهجيـ ً
ـة فــي السياســة .فعلــى ســبيل المثــال ،اتخــذت جماعــة
ـي باســم حــزب األصالــة
ـزب سياسـ ٍّ
اإلخــوان المســلمين بعــض الخطــوات التمهيديــة لتأســيس حـ ٍ
ٌ
والتنميــة فــي مايو/أيــار  .2019واألهــم مــن ذلــك أنــه قــام تحالــف مــن الجماعــات والدعــاة
(يتضمــن محمــد علــي الجزولــي وعبــد الحــي يوســف) بتأســيس تيــار نصــرة الشــريعة
الســلفيين
َّ
57
ودولــة القانــون فــي أواخــر أبريل/نيســان .2019
نفســها ،فقــد
وعلــى الرغــم مــن مواجهــة فصائــل الحــركات اإلســامية الســودانية للتحديــات ِ
موحــدة .فعلــى ســبيل المثــال ،اتخــذ
ـيقي شــامل ٍ واسـ
ـتراتيجية َّ
ٍ
افتقــرت إلــى وجــود تنظيـ ٍـم تنسـ ٍّ
َّ
تصادميــا تجــاه الحكومة المؤقتــة ،حيث نظــم العديد
نهجــا
تيــار نصــرة الشــريعة ودولــة القانــونً 
ًّ
58
مــن االحتجاجــات ضــد سياســات الحكومــة واتهمهــا بفــرض العلمانيــة بالقــوة علــى الســودان .
لكــن اإلخــوان المســلمين رفضــوا االنضمــام إلــى مســيرات تيــار نصــرة الشــريعة ودولــة القانــون،
ـار بالقضيــة التــي يهــدف للدفــاع عنهــا.59
واتهمــوا نهجــه بأنــه ضـ ٌّ
ـوات
لقــد صنعــت الخالفــات حــول االســتراتيجية المناســبة للتعامــل مــع اإلدارة االنتقاليــة فجـ ٍ
ليــس فقــط بيــن الفصائــل المختلفــة مــن الحــركات اإلســامية الســودانية ،بــل داخــل الفصائــل
عضــوا مــن مجلــس شــورى
نفســها فــي بعــض الحــاالت .ففــي يوليو/تمــوز  ،2019اســتقال 17
ً
احتجاجــا علــى موقفهــا تجــاه
حركــة اإلصــاح اآلن  -بمــن فيهــم الســكرتير السياســي للحــزب -
ً
60
الوثيقــة الدســتورية ،وأعلنــوا أنهــم يدعمــون هــذه الوثيقــة والثــورة دون أي ُّ
تحفــظ .
وكذلــك كانــت العالقــة بيــن اإلســاميين والجنــاح العســكري لــإدارة االنتقاليــة َّ
معقــد ًة .فمــن
ناحيــةَّ ،
نفــذ القــادة العســكريون الجــدد  -رئيــس المجلــس الســيادي االنتقالــي عبــد الفتــاح
ـر لضبــاط إســاميين رفيعــي ومتوســطي
البرهــان ونائبــه العــام حميدتــي  -عــدَّ ة حمــات تطهيـ ٍ
المســتوى .61وعــاوة علــى ذلــك ،اتهــم المجلــس االنتقالــي مرا ًرا حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركة
عمومــا يثقــون فــي
اإلســامية بالتخطيــط النقــاب .62ومــن ناحيــة أخــرى ،يبــدو أن اإلســاميين
ً
المؤسســات العســكرية أكثــر مــن الجنــاح المدنــي لــإدارة االنتقاليــة .فعلــى ســبيل المثــال ،خــال
المفاوضــات المضطربــة بيــن قــوى إعــان الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري االنتقالــي فــي
مايو/أيــار  ،2019أعلــن الزعمــاء اإلســاميون لحركــة اإلصــاح اآلن وتيــار نصــرة الشــريعة ودولــة
دعمهــم للمجلــس العســكري االنتقالــي ،وأعربــوا عــن اعتراضاتهــم علــى أن تحكمهــم
القانــون َ
63
ـام فــي أبريل/نيســان  ،2020اتخــذ رئيــس حركــة اإلصــاح اآلن
الجماعــات اليســارية  .وبعــد عـ ٍ
َ
ِّ
خضــم مهاجمتــه ألداء الحكومــة المؤقتــة أن
الموقــف نفســه؛ فقــد زعــم فــي
غــازي العبتانــي
َّ
ً
تفويضــا للقــوات المســلحة لتولــي شــؤون المرحلــة االنتقاليــة ،ودعاها
الشــعب الســوداني أعطــى
64
إلــى العمــل ً
وفقــا لهــذا التفويــض .
الخاتمة
ً
حالــة فريــد ًة بيــن الحــركات اإلســامية
تبــرز الحــركات اإلســامية الســودانية بوصفهــا
الســنية ،فهــي الوحيــدة التــي نجحــت فــي الحصــول علــى الســلطة وإنشــاء نظامهــا الخــاص،
ُّ
عقــود للحــركات اإلســامية الســودانية لبحــث مذاهبهــا
وأتيحــت الفرصــة علــى مــدى ثالثــة
ٍ
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وتنفيــذ برامجهــا .وكانــت النتيجــة فشـ ًـا ذريعً ــا فــي نظــر الشــعب الســوداني ،وتجربــة محبطــة
لإلســاميين الســودانيين.
وعلــى الرغــم مــن أن تقييــم نظــام اإلنقــاذ يتجــاوز نطــاق هــذه الورقــة ،فقــد تطرقــت للعديــد
مــن التو ُّتــرات الكامنــة فــي هــذه التجربــة  -التوتــرات بيــن المدنييــن والعســكريين ،والحركــة
االجتماعيــة الدينيــة والحــزب السياســي ،وسياســات الهويــة وسياســات المجــال السياســي،
واألبعــاد المحليــة والدوليــة.
كان الشــاغل األساســي لهــذا البحــث هــو فهــم طــرق تفاعل مختلــف فصائــل الحركات اإلســامية
الســودانية مــع ثــورة ديســمبر/كانون األول ،واالســتراتيجيات التــي تبنَّتهــا للصمــود خــال الفترة
رئيسـ ْـين:
ـتنتاج ْين
االنتقاليــة .وهنــا يمكن اســتخالص اسـ
َ
َ
ً
كبيــرا بالمنافســات
تأثــرا
أول :تأ َّثــر ردُّ فعــل الحــركات اإلســامية الســودانية تجــاه الثــورة
ً
ً
ـات رئيســة:
واالنقســامات داخــل مشــهد هــذه الحــركات .وقــد لوحــظ أنهــا تنقســم إلــى ثــاث فئـ ٍ
اإلســاميون فــي الســلطة (حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة اإلســامية) ،وجماعــات المعارضــة
المواليــة (حــزب المؤتمــر الشــعبي وتحالــف قــوى  2020بقيــادة منبــر الســام العــادل) ،والجماعــات
َّ
المنشــقة (حركــة اإلصــاح اآلن واإلخــوان المســلمون) .لــم يلعــب حــزب المؤتمــر
اإلســامية
مهمــا فــي االنتفاضــة ،حيــث قــام البشــير بتهميشــهما ولجــأ
الوطنــي والحركــة اإلســامية دو ًرا ًّ
إلــى مؤسســاته العســكرية واألمنيــة لحمايتــه .وقــد كشــف أميــن حســن عمــر  -وهــو شــخصية
بــارزة فــي حــزب المؤتمــر الوطنــي  -أن الرئيــس لــم يستشــر قيــادة الحــزب بشــأن قراراتــه
ـراالت عســكريين فــي فبرايــر/
بإعــان حالــة الطــوارئ واســتبدال جميــع الحـكَّام المدنييــن بجنـ
ٍ
شــباط  ،2019ووصــف هــذه القــرارات بأنهــا «انقــاب أبيــض» .65أمــا باقــي الجماعــات اإلســامية
المعارضــة ،فقــد انقســمت بيــن تلــك التــي َّ
ً
ً
إصالحيــة
مواليــة للنظــام وتبنَّــت أجنــد ًة
ظلــت
ـميا إلــى الثــورة الداعيــة إلــى تغييــر النظــام.
محــدود ًة ،وتلــك التــي انشـ َّـقت
َّ
وانضمــت رسـ ًّ
ثانيــا :مــع بدايــة الفتــرة االنتقاليــة أدَّ ى اســتبعاد جميــع اإلســاميين مــن المفاوضــات االنتقاليــة
ً
ً
ـز بيــن الذيــن
والطريقــة التــي أصبحــت مــن خاللهــا مؤسســاتهم وقادتهــم أهدافــا دون أي تمييـ ٍ
كانــوا فــي الســلطة والذيــن انضمــوا إلــى الثــورة ،أدى إلــى تقــارب مختلــف الفصائــل اإلســامية
األو َّليــة تجــاه اتفاقيــة تقاســم الســلطة بيــن قــوى
مــع بعضهــا البعــض .وقــد اختلفــت مواقفهــم َّ
ً
ً
طفيفــا :فقــد رفضهــا حــزب
إعــان الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري االنتقالــي اختالفــا
المؤتمــر الوطنــي وحركــة اإلصــاح اآلن وتيــار نصــرة الشــريعة ودولــة القانــونً 
رفضــا قاطعً ــا،
انفتاحــا
بينمــا قبلهــا اإلخــوان المســلمون ومنبــر الســام العــادل مــع إبــداء تحفظــات ،وكانــا أكثــر
ً
للتعــاون مــع إدارة المرحلــة االنتقاليــة .ومــع ذلــك ،أصبحــت جميــع الجماعــات اإلســامية تقري ًبــا
شــديدة االنتقــاد للحكومــة التــي تهيمــن عليهــا قــوى إعــان الحريــة والتغييــر فــي مواجهــة
الموقــف العدائــي المتزايــد لــإدارة االنتقاليــة .ومــا يدعــو للقلــق بشــكل ٍ أكبــر هــو أن بعــض القادة
ضمنيــا أو صراحـ ً
ُّ
التدخــل ردًّ ا
ـة باللجــوء إلــى العنــف ،ودعــوا الجيــش إلــى
اإلســاميين هــدَّ دوا
ًّ
ِّ
علــى قــرارات الحكومــة بإلغــاء القوانيــن المتعلقــة بالشــريعة.
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تمامــا؛ فقــد اتســعت الشــقوق داخــل
وبعــد مــرور عـ ٍ
ـام ،تبــدو العمليــة االنتقاليــة غيــر مســتقرة ً
قــوى إعــان الحريــة والتغييــر ،وازداد االســتقطاب األيديولوجــي بيــن اإلســاميين واليســاريين،
وأصبحــت األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة التــي تواجــه الحكومــة المؤقتــة صعبـ ً
ـة
ـد .وعــاوة علــى ذلــك ،يُ عَ ــدُّ موقــف الجنــاح العســكري فــي اإلدارة االنتقاليــة
ـو متزايـ ٍ
علــى نحـ ٍ
ـر مــن موقــف الجنــاح المدنــي؛ فهــو يــرأس المجلــس الســيادي االنتقالــي ،وال يــزال
أقــوى بكثيـ ٍ
عينهــم البشــير فــي مناصبهــم ،ولــم يتــم بعــدُ تشــكيل
الحــكَّام العســكريون للواليــات الذيــن َّ
ـية للتأثيــر
المجلــس التشــريعي المقتــرح ،ممــا يحــرم القــوى السياســية المدنيــة مــن ٍ
أداة أساسـ ٍ
فــي صناعــة السياســات .66وإذا اســتمرت األحــداث فــي هــذا االتجــاه غيــر المالئــم ،فقــد ال ُتثبــت
ـتثناء ممــا ســبقها،
الفتــرة الرابعــة مــن الحكــم المدنــي فــي تاريــخ الجمهوريــة الســودانية أنهــا اسـ
ٌ
وســتعاني مــن الفوضــى والخالفــات وانعــدام الكفــاءات وقصــر العمــر.
ـدم
ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان اإلســاميون الســودانيون ســينجحون فــي إيجــاد موطــئ قـ ٍ
َّ
يتوقــف علــى كيفيــة َســير العمليــة االنتقاليــة برمتهــا.
فــي ســودان مــا بعــد البشــير؛ وكل هــذا
ـيناريوهات مختلفــة محتملــة:
ولتبســيط األمــور ،يمكــن اقتــراح ثالثــة سـ
ٍ
َّ
مخطــط لهــا ،حيــث تنجــح اإلدارة
فــي الســيناريو األول تســير العمليــة االنتقاليــة َوفــق مــا هــو
ـي فــي نهايــة
االنتقاليــة فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــا وإرســاء �أ ســس نظـ ٍ
ـي مدنـ ٍّ
ـام ديمقراطـ ٍّ
اجتماعيــا
فتــرة الســنوات الثــاث االنتقاليــة .وفــي هــذا الســيناريو ســيظل اإلســاميون فاعـ ًـا
ًّ
مهمــا؛ نظـ ًـرا لجذورهــم الراســخة فــي المجتمــع وبنيتهــم التحتيــة التنظيميــة القويــة.
وسياسـ ًّـيا ًّ
ويقتضــي هــذا الســيناريو ً
أيضــا حــدوث مصالحــة تاريخيــة بين التيــارات السياســية المتنافســة،
وكذلــك بيــن الحــركات المسـ َّـلحة والحكومــة المركزيــة فــي الســودان.
َّ
ويتولــى العنصــر العســكري لــإدارة االنتقاليــة
فــي الســيناريو الثانــي تنهــار العمليــة االنتقاليــة
السـ َ
ـلطة .وقــد يــؤدي األداء الضعيــف للحكومــة واالنقســامات العميقــة بيــن القــوى السياســية
المدنيــة واالســتياء الشــعبي المتزايــد إلــى تشــجيع جنــراالت المجلــس الســيادي االنتقالــي علــى
جزئيــا أو
ـد يقــوم -
ـام اسـ
ـيتم ترســيخ نظـ ٍ
ـتبدادي جديـ ٍ
القيــام بانقــاب .وفــي هــذه الحالــة ،سـ ُّ
ٍّ
ًّ
كليــا  -بقمــع جميــع القــوى السياســية األخــرى ،وخاصـ ً
ـة اإلســاميين باعتبارهــم التحــدي األكبــر
ًّ
لــه.
أمــا الســيناريو األخيــر ،فقريــب إلــى حـ ٍّ
ـد مــا مــن الســيناريو الســابق .فقــد يــؤدي ســوء إدارة
العمليــة االنتقاليــة إلــى إعطــاء اإلســاميين فرصـ ً
ـة لحشــد مؤيديهــم ضــد الحكومــة المؤقتــة أو
ـي بقيــادة إســامية .لكــن عمليــات التطهيــر المســتمرة للضبــاط
ـاب غيــر هرمـ ٍّ
حتــى لتنظيــم انقـ ٍ
اإلســاميين فــي الجيــش ،وســوء ُســمعة نظــام اإلنقــاذ المخلــوع ،والظــروف اإلقليميــة غيــر
المواتيــة تجعــل هــذا الســيناريو غيــر محتمــل ٍ إلــى حـ ٍّ
تغيــرت الظــروف ،فقــد
ـر .لكــن إذا َّ
ـد كبيـ ٍ
تعــود الحــركات اإلســامية الســودانية إلــى الســلطة مــر ًة أخــرى.

 مأزق اإلسالميين في سودان ما بعد البشير:البحث عن فرصة ثانية

التعليقات الختامية
1- Abdelwahab El-Affendi, “Sudan: The Insecurity of Power and the Revenge of the State” in The Oxford
19 Handbook of Islam and Politics, eds. John L. Esposito and Emad El-Din Shahin, 448 (Oxford; New York:
Oxford University Press, 2013).
2- Abdullahi A. Gallab, The First Islamist Republic: Development and Disintegration of Islamism in the
Sudan (London; New York: Routledge, 2008), 97. See also: Sudan’s Islamists from salvation to survival, ICG
report, 2016, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/sudan-s-islamists-salvation-survival-0
3- Ellen Lust, The Middle East (California; London: SAGE Publications, 2017), 1309, 1342.
4- Ibid., 1357-8
US Department of the State, Terrorist Designations and State Sponsors of Terrorism, https://www.state.
gov/state-sponsors-of-terrorism/
5- Abdel Salam Sidahmed, “Islamism and the State”, in The Sudan Handbook, eds. John Ryle, Justin
Willis, and Suliman Baldo, 165 (London: Rift Valley Institute, 2011)
6- 2004  أكتوبــر3 ، موقــع الجزيــرة، الحالــة الســودانية..  ظاهــرة االنشــقاق عنــد اإلخــوان، عبــد الوهــاب األفنــديhttps://
www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3bef5436-c497-4e9e-be45-32a74ef2d297
7- 29 ، ساســة بوســت، رحلــة فكريــة مــن تنظيــم اإلخــوان إلــى داعــش: الشــيخ ســليمان أبــو نــارو الســوداني،وائــل نصــر الديــن
2015  سبتمبرhttps://www.sasapost.com/opinion/sheikh-suleiman-abu-naro/
2004  أكتوبر3 ، موقع الجزيرة، الحالة السودانية..  ظاهرة االنشقاق عند اإلخوان،عبد الوهاب األفندي
8- 2017  يونيو17 ، العربي الجديد، نفوذ اإلسالميين في تراجع:عاما بعد المفاصلة السودانية
ً 18
https://bit.ly/35NaDxH
9- Abdelwahab El-Affendi, “Revolutionary Anatomy: The Lessons of the Sudanese Revolutions of October
1964 and April 1985”, Contemporary Arab Affairs, 2012: 304.
Abdullahi Gallab, “Is Sudan a ‘Post-Islamist’ State?”, the African Argument, 30 May 2008. https://africanarguments.org/2008/05/30/is-sudan-a-post-islamist-state/
10- “Mysterious ‘Reform Memo’ mirrors split of Sudan’s Islamists”, SudanTribun, 12 January 2012
56214,srorrim-omem-mrofer-suoiretsyM/moc.enubirtnadus.www//:sptth
El-Affendi, “Revolutionary anatomy”, 299.
11- “Mysterious ‘Reform Memo’ mirrors split of Sudan’s Islamists”, SudanTribun, 12 January 2012.
12- “2012 | 8th Islamic Movement General Conference - Nov. 16-17”, SudanTribun, https://www.sudantribune.com/spip.php?mot2056
13- “Sudan Islamists warn Bashir over Shariah constitution”, Sudan Tribune, 28 February 2012. https://
www.sudantribune.com/+-Islamic-Constitution-Front,928-+
14- 14- “Islamic coalition calls on Sudan’s NCP to step down and transfer power to them”, Sudan Tribune,
18 September 2013, https://www.sudantribune.com/spip.php?article48085
15- 2016  يونيو17 ، إضاءات،» على أعتاب االنشقاق الرابع: «اإلخوان في السودان،وائل نصر الدين
https://www.ida2at.com/the-brothers-in-sudan-on-the-threshold-of-the-fourth-split/
16- 27 ،22  رصيــف،» هــل يجهــض المجلــس العســكري الثــورة الســودانية بالســلفيين؟...  «مليونيــة الشــريعة،ثــروت منصــور
2019 أبريــل
https://bit.ly/3bnAa1F
17- Political Risk Services, Sudan Country Forecast, 30-Nov-2018
18- Ibid.
19- Declaration Of Freedom And Change, https://www.sudaneseprofessionals.org/en/declaration-of-freedom-and-change/

البحث عن فرصة ثانية :مأزق اإلسالميين في سودان ما بعد البشير

«من هم الالعبون الرئيسيون في لحظة العنف الراهنة في السودان؟» ،مدى مصر 6 ،يونيو 20- 2019
20
https://bit.ly/3dzCoMK
ً
تحالفا جديدً ا لدعم الحراك الشعبي» ،عربي  24 ،21ديسمبر 21- 2018
«قوى سودانية تدشن
https://bit.ly/2V6iFN9
«تحالف باسم (قوى  )2020يعلن بدء التحضير لالنتخابات في السودان» ،سودان تربيون 26 ،سبتمبر 22- 2018
https://bit.ly/2yImWPu
رئيسا للتحالف» ،السودان اليوم 4 ،يناير 23- 2019
«تحالف قوى  2020يعتزم عزل غازي صالح الدين من منصبه
ً
https://alsudanalyoum.com/?p=257891
أحمد فضل ،في جمعته الطويلة ..البشير يتحرك في حقل االحتجاجات الملغوم ،الجزيرة 22 ،فبراير 24- 2019
https://bit.ly/2WLvXiZ
احتجاجا على قرارات البشير» ،سكاي نيوز عربية 23 ،فبراير 2019
«تظاهرات في السودان
ً
https://bit.ly/2LjJc55
«أين اإلسالميون من الثورة السودانية؟» األناضول 22 ،أبريل 25- 2019
https://bit.ly/2V9lBZz
هجومــا علــى الطــوارئ ويطالــب األمــن بالكـ ِّـف عــن االقتحــام وانتهــاك الحرمــات والرعــب» ،موقــع دبنقــا26- ،
«علــي الحــاج يشــن
ً
 14مــارس 2019
https://bit.ly/34ledyb
«األمين العام للمؤتمر الشعبي يعتذر لضحايا قتلى وجرحى ومعتقلي الحراك» ،موقع دبنقا 12 ،فبراير 2019
https://bit.ly/2XiU5vf
«السودان ..المؤتمر الشعبي يهدد بمغادرة الحكومة» ،الحرة 26 ،ديسمبر27- 2018 ،
https://arbne.ws/2XhvmHK
«استقالة ( )63من كوادر شباب حزب المؤتمر الشعبي واالنحياز للحراك الشعبي» ،موقع دبنقا 15 ،يناير 28- 2019
https://bit.ly/2XeQlei
رئاسيا» الحرة 6 ،مارس 29- 2019
مجلسا
«السودان( :قوى  )2020يقترح
ً
ًّ
https://arbne.ws/2zrqYMp
«المؤتمر الشعبي وتحالف  2020يوحدان مبادراتهما بالسودان» ،الوطن 24 ،مارس 30- 2019
https://www.elwatannews.com/news/details/4080570
«حركة اإلصالح اآلن تعلن انسحابها من الحكومة السودانية» ،عربي  1 ،21يناير 31- 2019
https://bit.ly/2wkWuuo
الصفحة الرسمية لحركة اإلصالح اآلن 14 ،فبراير 2019
https://www.facebook.com/Eslahnow/posts/2313348378899064
32- “22 Opposition Parties Call For Regime Change In Sudan”, Sudan News Gazette, 2 January ,2019https//:
sudannewsgazette.com-22/opposition-parties-call-for-regime-change-in-sudan/
«السودان :حزب البشير يهاجم انسحاب اإلصالح اآلن من الحكومة» ،عربي  2 ،21يناير 33- 2020
https://bit.ly/34ivKqN
أحمد فضل« ،المعارضة توقع إعالن الحرية والتغيير والبشير يستنفر أنصاره» ،الجزيرة 3 ،يناير 34- 2019
https://bit.ly/3bRTEw3
خالد سعد« ،السودان ..هل تدعم المعارضة الشارع أم ُتنقذ النظام؟» ،عربي  3 ،21يناير 2019
https://bit.ly/2xOoo2m
35- Ibid.
«اتفاق بين (نداء السودان) و(الجبهة الوطنية للتغيير) على إقرار ميثاق شرف» ،سودان تربيون 3 ،يناير 36- 2019
https://bit.ly/2XoElXz
«المهدي وغازي يبحثان توحيد الجبهة الداخلية» ،األخبار العربية 26 ،فبراير 2020
https://bit.ly/3e0jjEB

البحث عن فرصة ثانية :مأزق اإلسالميين في سودان ما بعد البشير

الصفحة الرسمية للمراقب العام لإلخوان المسلمين بالسودان الدكتور عوض اهلل حسن 4 ،أبريل 37- 2019

21 https://www.facebook.com/Moragib.ikhwan.sudan/posts/1634344933376952

«الدكتــور عــوض اهلل حســن ســيد أحمــد :الجبهــة الوطنيــة للتغييــر ســبقت إعــان الحريــة والتغييــر» ،ســودان اندبنــدت،
 12يوليــو 2019
https://bit.ly/2XelSNi
الصفحة الرسمية للمراقب العام لإلخوان المسلمين بالسودان الدكتور عوض اهلل حسن 9 ،أبريل 38- 2020
https://www.facebook.com/Moragib.ikhwan.sudan/posts/2003741796437262
39- A Seminar with a leader in the NCP, 23 March 2019
أحمد فضل ،إسالميو السودان أمام اختبار مراجعة تجربتهم ،الجزيرة 19 ،أغسطس 40- 2019
https://bit.ly/2y9Hy2
الصفحة الرسمية للدكتور غازي صالح الدين العتباني 28 ،سبتمبر 41- 1902
https://www.facebook.com/ghaziatabanifans/posts/2585933971488886
42- An interview with Mohammed Abou Salih, 3 December 2019
43- al-Tijani Abdul-Qader’s speech, 28 September 2019
44- “Sudan opposition: Political accord gives all power to junta”, DABANGA TV, 20 July 2019
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-opposition-political-accord-gives-allpower-to-junta
45- “Sudan transition: Abdalla Hamdok appointed new prime minister”, BBC, 22 August 2019 https://
www.bbc.com/news/world-africa49425702-?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c1yy8q1re0kt/sudan-crisis&link_location=live-reporting-story
«مــا هــو قانــون تفكيــك نظــام اإلنقــاذ ومــا هــي آليــات حــل حــزب البشــير فــي الســودان؟» بــي بــي ســي عربــي46- 29 ،
نوفمبــر 2019
https://www.bbc.com/arabic/middleeast50604375إســماعيل جبريــل تيســو« ،إزالــة التمكيــن فــي الســودان ..تصحيــح مســار أم تصفيــة حســابات؟» الجزيــرة 31 ،أبريــل 47-
2020
https://bit.ly/35cpRMA
«السودان ..اعتقاالت تطال قيادات نافذة بحزب البشير» ،األناضول 12 ،أبريل 48- 2019
https://bit.ly/3aL4FOE
عبــد الحميــد عــوض« ،اعتقــاالت الضبــاط بالجيــش الســوداني :محــاوالت انقــاب أم تصفيــة حســابات؟» ،العربــي الجديــد،
 25يوليــو 2019
مزدلفــة محمــد عثمــان ،انقــاب  98بالســودان  ..معركــة كســر عظــم بيــن المؤتمــر الشــعبي والحكومــة ،الجزيــرة 21 ،نوفمبــر 49-
2019
https://bit.ly/3aKXWEC
عامــا! لمــاذا يجــب علــى الحكومــة الســودانية إطــاق
محمــود جامــع« ،أشــهر سياســي إســامي يُ عتقــل بتهمــة وقعــت قبــل ً 30
ســراح علــي الحــاج؟» ،عربــي بوســت 22 ،نوفمبــر 2019
الصفحة الرسمية لحزب األصالة والتنمية 5 ،أغسطس 50- 2019
http://tiny.cc/4tntaz
الجبهــة الوطنيــة للتغييــر تنتقــد االتفــاق بيــن قــوى الحريــة والمجلــس العســكري وتلمــح ألزمــة سياســية جديــدة ،الراكوبــة،
 11يوليــو 2019
https://rakobanews.com/sudan-news/sudan-now//16977
«منبر السالم العادل يؤيد االتفاق ويتحفظ» ،وكالة السودان لألنباء 7 ،يوليو 2019
https://www.suna-sd.net/ar/single?id=283366
«المؤتمر السوداني يرفض وثيقة الدستور ويعتبرها إقصائية» ،الخليج الجديد 4 ،أغسطس 51- 2019
https://bit.ly/2ShF2P2
الصفحة الرسمية للدكتور غازي صالح الدين العتباني 28 ،نوفمبر 52- 2019

البحث عن فرصة ثانية :مأزق اإلسالميين في سودان ما بعد البشير

https://www.facebook.com/ghaziatabanifans/posts/2717148831700732?__tn__=K-R
األناضول 26 ،يونيو « 2019المؤتمر الشعبي بالسودان :ال الستفراد العسكري والتغيير»
https://bit.ly/3c5HAYd
22
الصفحة الرسمية لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون 2 ،فبراير 2020
https://www.facebook.com/T.Sh.and.G/posts/604002733493554
«عشرات الجرحى في هجوم على المؤتمر الشعبي بالخرطوم» ،الجزيرة 27 ،أبريل 53- 2019
https://bit.ly/3d8jNqV
أحمــد عاصــم وبهــرام عبــد المنعــم ،الحركــة اإلســامية بالســودان تقــرر التخفــف مــن عــبء الدولــة ومراجعــة منهــج الدعــوة54- ،
األناضــول 28 ،يوليــو 2019
https://bit.ly/2SvFhGv
أحمد فضل ،إسالميو السودان أمام اختبار مراجعة تجربتهم ،الجزيرة 19 ،أغسطس 55- 2019
https://bit.ly/2y9Hy2J
 24أغسطس « 2019الغندور لقيادة الوطني  ..ما وراء توقيت االختيار» ،السوداني 56-
https://www.alsudaninews.com/?p=38567
الصفحة الرسمية لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون 57-
https://www.facebook.com/pg/T.Sh.and.G/about/?ref=page_internal
موكب جديد لتيار نصرة الشريعة يرفض اتفاق العسكري والتغيير ،الصيحة 25 ،مايو 58- 2019
https://www.assayha.net/now//9066/9066
أحمد عاصم« ،السودان ..نصرة الشريعة يحذر من فرض العلمانية والتطبيع مع إسرائيل» ،األناضول 24 ،سبتمبر 2019
https://bit.ly/2L3ek8W
حذر لمليونية الزحف األخضر بالسودان» 13 ،ديسمبر 2019
أحمد فضل« ،يدعمها أنصار البشير ..ترقب ِ
https://bit.ly/2SE9YcK
الصفحة الرسمية للمراقب العام لإلخوان المسلمين بالسودان الدكتور عوض اهلل حسن 19 ،مايو 59- 2019
https://www.facebook.com/Moragib.ikhwan.sudan/posts/1671701262974652?__tn__=K-R
«السودان ..انشقاق  71من قيادات حركة إسالمية» ،األناضول 24 ،يوليو 60- 2019
https://bit.ly/2SFo5OS
«إقاالت وترقيات ..إعادة هيكلة الجيش السوداني تثير التساؤالت» ،نون بوست 17 ،سبتمبر  ،2019عماد عنان 61-
https://www.noonpost.com/content/29401
أحمــد يونــس ومحمــد أميــن ياســين« ،عبــد الفتــاح البرهــان لـ«الشــرق األوســط» :أحبطنــا عــددً ا مــن المحــاوالت االنقالبيــة 62-
آخرهــا باألمــس» ،الشــرق األوســط 7 ،يوليــو 2019
https://bit.ly/2zXgcxA
«البرهان يتهم بقايا نظام البشير بالتخطيط النقالب عسكري» ،ميدل إيست أونالين 26 ،أبريل 2020
https://bit.ly/2yAsFqF
دعمــا للعســكر ويطالبــون بالشــريعة» ،مونــت كارلــو 27 ،مايــو 63-
«بعــد  5أشــهر مــن الصمــت ...إســاميو الســودان يتظاهــرون ً
2019
https://bit.ly/3b4y1aR
«العتباني :قحت فاسدة والثورة تعرضت للخديعة» ،متاريس 12 ،أبريل 64- 2020
https://bit.ly/3cddwdI
«الحزب الحاكم في السودان :البشير قام بانقالب أبيض» ،العرب 26 ،فبراير 65- 2019
https://bit.ly/2WpfvG4
العربــي الجديــد 26 ،ينايــر  2020عبــد الحميــد عــوض« ،الســودان :تجمــع المهنييــن يوجــه انتقــادات حــادة إلــى حكومــة 66-
حمــدوك»،
jD6mvb3/yl.tib//:sptth
«السودان ..تجمع المهنيين يطالب باستكمال هياكل السلطة االنتقالية» ،األناضول 26 ،يناير 2020
Kfrv1T2/yl.tib//:sptth
عبــد الحميــد عــوض« ،جــدل تشــكيل البرلمــان الســوداني :اســتفراد بالســلطة أم اســتكمال الثــورة؟» ،العربــي الجديــد 20 ،مــارس
2020
k2TWqL2/yl.tib//:sptth

عن الكات َب ْين
المعنية باإلسالم السياسي
محمد عفان :هو مدير التدريب والتطوير ورئيس مشارك لمجموعة العمل
َّ
في منتدى الشرق .وهو باحث حاصل على درجة الدكتوراه في معهد الدراسات العربية واإلسالمية
بجامعة اكستر .وهو طبيب ،وحصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من الجامعة
كتاب بعنوان« :الوهابية واإلخوان :الصراع
األمريكية بالقاهرةُ .نشرت أطروحته باللغة العربية في
ٍ
حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة» .وباإلضافة إلى ذلك ،يحمل عفان شهادة دبلوم الدراسات العليا
في المجتمع المدني وحقوق اإلنسان من جامعة القاهرة ،وشهادة الدبلوم في األبحاث والدراسات
السياسية من معهد الدراسات واألبحاث العربية ،وشهادة الدبلوم في الدراسات اإلسالمية من المعهد
والتحول الديمقراطي
العالي للدراسات اإلسالمية بالقاهرة .وتشمل اهتماماته البحثية :اإلسالموية
ُّ
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
مهتمة بالتحوالت االجتماعية والسياسية
روان حمود :هي باحثة مساعدة في منتدى الشرق ،وهي
َّ
في أعقاب الربيع العربي .متحصلة على درجة الماجستير من جامعة نيويورك بالواليات المتحدة.
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم المشاركة
الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار المتبادل ،والعدالة االجتماعية.

Address: Istanbul Vizyon Park A1 Plaza Floor:6
No:68 Postal Code: 34197
Bahçelievler/ Istanbul / Turkey
Telephone: +902126031815
research.sharqforum.org
Fax: +902126031665
Email: info@sharqforum.org
/ SharqStrategic

