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قليلة�,ي�الدراسات�*ي�الشأن�السوداني�ال#"�نظرت�إ�ى�واقع�الع�قة�ب�ن�الجيش�والسياسة�من�منظور�

نظري�يقوم�ع1ى�التثقيف�السيا<="،�فمعظم�الكتابات�حول�استي�ء�الجيش�السوداني�ع1ى�السلطة�نحت�

باط�ع1ى�السلطة�من�نحوا�تاريخيا�تسجيليا�يقوم�ع1ى�النظر�*ي�تسلسل�Hحداث�ال#"�أدت�إ�ى�استي�ء�الض

اUدني�ن،�و*ي�ذلك�سجلت�معظم�الدراسات�والكتابات�الع�قة�ب�ن�عدد�من�العسكري�ن�وب�ن�السياسي�ن�

. باعتبارها�Hساس�*ي�التحرك�العسكري�الذي�يفV="�إ�ى�التحول�من�النظام�اUدني�إ�ى�النظم�العسكرية

السوداني�والسياسة�من�منظور�الصلة�ب�ن�

�السودان" �*ي " _نق�بات�العسكرية

�ل�نق�بات�*ي�السودان،�بينما�قام� قدم�سرد�تاريخيا

والذي�كان�ضابطا�) 1989/ دون�ناشر

مايو�بالنظر�إ�ى�تسجيل�أحداث�_يام�ال#"�

أما�. سبقت�_نق�ب،�ثم�من�بعد�ذلك�تركز�الكتاب�ع1ى�ع�قاته�وخ�فاته�مع�عدد�من�قادة�_نق�ب�مايو

�م�sغq": الناشر.  �الكريم و�) دار�عبد

�الكتاب�_ول�ع1ى� �فقد�كان�الsuك��t*ي ،

�من�الضباط�باليسار�*ي�عمومه،�إذ�
ً
استند�_نق�ب�التسلسل�التاريyي�للصلة�العقائدية�ال#"�جمعت�عددا

ع1ى�الضباط�اUنتم�ن�إ�ى�الحزب�الشيوzي،�إضافة�إ�ى�جماعة�من�اUنتم�ن�إ�ى�فكرة�القومية�العربية�ال#"�

أما�الكتاب�الثاني،�فقد�استند�ع1ى�السرد�التاريyي�للع�قة�ب�ن�
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  تقديمال

قليلة�,ي�الدراسات�*ي�الشأن�السوداني�ال#"�نظرت�إ�ى�واقع�الع�قة�ب�ن�الجيش�والسياسة�من�منظور�

نظري�يقوم�ع1ى�التثقيف�السيا<="،�فمعظم�الكتابات�حول�استي�ء�الجيش�السوداني�ع1ى�السلطة�نحت�

نحوا�تاريخيا�تسجيليا�يقوم�ع1ى�النظر�*ي�تسلسل�Hحداث�ال#"�أدت�إ�ى�استي�ء�الض

اUدني�ن،�و*ي�ذلك�سجلت�معظم�الدراسات�والكتابات�الع�قة�ب�ن�عدد�من�العسكري�ن�وب�ن�السياسي�ن�

باعتبارها�Hساس�*ي�التحرك�العسكري�الذي�يفV="�إ�ى�التحول�من�النظام�اUدني�إ�ى�النظم�العسكرية

السوداني�والسياسة�من�منظور�الصلة�ب�ن�هناك�عدد�من�الكتاب�الذين�وثقوا�جانب�الع�قة�ب�ن�الجيش�

�فمث��كتاب� �بعض�الضباط، �إل�~ا �انتم� �ال#" "العسكري�ن�وHحزاب

�ل�نق�بات�*ي�السودان،�بينما�قام�) دار�البلد: ،�الناشرU)1985حمد�محمد�أحمد�كرار� قدم�سرد�تاريخيا

دون�ناشر" (مواقف�ع1ى�درب�الزمان"محجوب�برير�محمد�نور،�مؤلف�كتاب�

مايو�بالنظر�إ�ى�تسجيل�أحداث�_يام�ال#"��25بالجيش�ولصيق�الصلة�بالعسكري�ن�الذين�أحدثوا�انق�ب�

سبقت�_نق�ب،�ثم�من�بعد�ذلك�تركز�الكتاب�ع1ى�ع�قاته�وخ�فاته�مع�عدد�من�قادة�_نق�ب�مايو

� �بعنوان �وهما �التقديم، �النم�sي "هذا . 2005" (سنوات

�الفريق�عبود �للنشر: الناشر. 2012" (السودان�ونظام �الكتاب�_ول�ع1ى�)دار�عزة �فقد�كان�الsuك��t*ي ،

�من�الضباط�باليسار�*ي�عمومه،�إذ�
ً
التسلسل�التاريyي�للصلة�العقائدية�ال#"�جمعت�عددا

ع1ى�الضباط�اUنتم�ن�إ�ى�الحزب�الشيوzي،�إضافة�إ�ى�جماعة�من�اUنتم�ن�إ�ى�فكرة�القومية�العربية�ال#"�

أما�الكتاب�الثاني،�فقد�استند�ع1ى�السرد�التاريyي�للع�قة�ب�ن�.  كان�جمال�عبد�الناصر�من�اUنادين��~ا

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	
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قليلة�,ي�الدراسات�*ي�الشأن�السوداني�ال#"�نظرت�إ�ى�واقع�الع�قة�ب�ن�الجيش�والسياسة�من�منظور�

نظري�يقوم�ع1ى�التثقيف�السيا<="،�فمعظم�الكتابات�حول�استي�ء�الجيش�السوداني�ع1ى�السلطة�نحت�

نحوا�تاريخيا�تسجيليا�يقوم�ع1ى�النظر�*ي�تسلسل�Hحداث�ال#"�أدت�إ�ى�استي�ء�الض

اUدني�ن،�و*ي�ذلك�سجلت�معظم�الدراسات�والكتابات�الع�قة�ب�ن�عدد�من�العسكري�ن�وب�ن�السياسي�ن�

باعتبارها�Hساس�*ي�التحرك�العسكري�الذي�يفV="�إ�ى�التحول�من�النظام�اUدني�إ�ى�النظم�العسكرية

هناك�عدد�من�الكتاب�الذين�وثقوا�جانب�الع�قة�ب�ن�الجيش�

�فمث��كتاب� �بعض�الضباط، �إل�~ا �انتم� �ال#" العسكري�ن�وHحزاب

Uحمد�محمد�أحمد�كرار�

محجوب�برير�محمد�نور،�مؤلف�كتاب�

بالجيش�ولصيق�الصلة�بالعسكري�ن�الذين�أحدثوا�انق�ب�

سبقت�_نق�ب،�ثم�من�بعد�ذلك�تركز�الكتاب�ع1ى�ع�قاته�وخ�فاته�مع�عدد�من�قادة�_نق�ب�مايو

� �كاتب �كتابا �بعنوان �وهما �التقديم، هذا

السودان�ونظام�الفريق�عبود"

�من�الضباط�باليسار�*ي�عمومه،�إذ�
ً
التسلسل�التاريyي�للصلة�العقائدية�ال#"�جمعت�عددا

ع1ى�الضباط�اUنتم�ن�إ�ى�الحزب�الشيوzي،�إضافة�إ�ى�جماعة�من�اUنتم�ن�إ�ى�فكرة�القومية�العربية�ال#"�

كان�جمال�عبد�الناصر�من�اUنادين��~ا
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وب�ن�عسكريي�نوفم�H (�sم�sآ�ي�عبد�هللا�خليل

من�ضابط�عظيم�أقدم�م�~م�*ي�الرتبة�يطلب�م�~م�تنفيذ�

�الجدل �كث�sي �السياسي�ن �الدراسات�ال#"�. آ�ي�من ومن

يمكن�اعتبارها�ذات�اهتمام�بتاريخ�الع�قة�ب�ن�الجيش�والسلطة�السياسية�ع1ى�مدار�التاريخ،�دراسة�عبد�

�الفضل �الرزاق جامعة�. 1984. عبد

،�فقد�تركزت�ع1ى�السرد�التاريyي�لدور�العسكري�ن�السوداني�ن�*ي�

العمل�السيا<="،�بصورة�وثيقة�ومفصلة�امتدت�ع��sالتاريخ�الوطq"،�بما�*ي�ذلك�فsuات�اUمالك�التاريخية�

يف�السيا<="�للعسكري�ن�أما�دراسة�البدوي�عبد�القادر�البدوي�هذه،�فإ�~ا�تقوم�ع1ى�النظر�إ�ى�واقع�التثق

وبذلك�فإن�الدراسة�الحالية�تفسر�مسببات�

_نغماس�السيا<="�*ي�بلد�كالسودان،�تاريخه�_ستعماري�يستنكف�انغماس�الجند�*ي�العمل�السيا<="،�

وتتضمن�. حماية�الوطن�والذود�عن�حدوده

الدراسة�نظرة�إ�ى�الذرائع�واs�Uرات�ال#"�يقدمها�كل�تحرك�عسكري�يستو�ي�ع1ى�السلطة�اعتمادا�ع1ى�واقع�

فاUحرك�واs�Uر�Hول�*ي�انق�ب�الفريق�عبود�هو�

نما�*ي�انق�ب�جعفر�نم�sي�كانت�الطائفية�,ي�الذريعة�Hساسية�للتحرك�

أما�*ي�تحرك�الجيش�ع��sانق�ب�البش��sفقد�كانت�الذرائع�متعددة�فالهزائم�ال#"�مq"��~ا�الجيش�

الوطq"،�والخ�فات�السياسية�ع1ى�مستوى�الحكم�القومي،�والصراعات�القبلية�*ي�غرب�الب�د�كانت�كلها�
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Hم�sآ�ي�عبد�هللا�خليل(ب�ن�العسكري�ن�فحسب،�فقد�نظر�اUؤلف�إ�ى�أن�الع�قة�

من�ضابط�عظيم�أقدم�م�~م�*ي�الرتبة�يطلب�م�~م�تنفيذ�) تعليمات(إنما�كانت�ع�قة�تراتبية�قامت�ع1ى�

sم�Hيأس�� �بعد �وذلك�من �الجدل التحرك�العسكري، �كث�sي �السياسي�ن آ�ي�من

يمكن�اعتبارها�ذات�اهتمام�بتاريخ�الع�قة�ب�ن�الجيش�والسلطة�السياسية�ع1ى�مدار�التاريخ،�دراسة�عبد�

� �بعنوان �الفضل �السوداني�ن"الرزاق �للعسكري�ن �السيا<=" �الفضل" (الدور �الرزاق عبد

،�فقد�تركزت�ع1ى�السرد�التاريyي�لدور�العسكري�ن�السوداني�ن�*ي�)ت�¢ضافيةماجست��sالدراسا

العمل�السيا<="،�بصورة�وثيقة�ومفصلة�امتدت�ع��sالتاريخ�الوطq"،�بما�*ي�ذلك�فsuات�اUمالك�التاريخية�

أما�دراسة�البدوي�عبد�القادر�البدوي�هذه،�فإ�~ا�تقوم�ع1ى�النظر�إ�ى�واقع�التثق

وبذلك�فإن�الدراسة�الحالية�تفسر�مسببات�. باعتباره�_ساس�*ي�انغماسهم�*ي�_بعاد�السياسية�البحتة

_نغماس�السيا<="�*ي�بلد�كالسودان،�تاريخه�_ستعماري�يستنكف�انغماس�الجند�*ي�العمل�السيا<="،�

حماية�الوطن�والذود�عن�حدودهليات�أك£�sجسامة�*ي�يد�الجنود�والضباط،�و,ي�

الدراسة�نظرة�إ�ى�الذرائع�واs�Uرات�ال#"�يقدمها�كل�تحرك�عسكري�يستو�ي�ع1ى�السلطة�اعتمادا�ع1ى�واقع�

فاUحرك�واs�Uر�Hول�*ي�انق�ب�الفريق�عبود�هو�. التثقيف�السيا<="�الذي�جرى�له�خ�ل�الفsuات�السابقة

نما�*ي�انق�ب�جعفر�نم�sي�كانت�الطائفية�,ي�الذريعة�Hساسية�للتحرك�الخ�ف�السيا<="�الذي�ساد،�بي

أما�*ي�تحرك�الجيش�ع��sانق�ب�البش��sفقد�كانت�الذرائع�متعددة�فالهزائم�ال#"�مq"��~ا�الجيش�

الوطq"،�والخ�فات�السياسية�ع1ى�مستوى�الحكم�القومي،�والصراعات�القبلية�*ي�غرب�الب�د�كانت�كلها�

  .1989الذرائع�ال#"�قام�عل�~ا�التحرك�العسكري�*ي�عام�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

العسكري�ن�فحسب،�فقد�نظر�اUؤلف�إ�ى�أن�الع�قة�

إنما�كانت�ع�قة�تراتبية�قامت�ع1ى�

sم�Hيأس�� �بعد �وذلك�من التحرك�العسكري،

يمكن�اعتبارها�ذات�اهتمام�بتاريخ�الع�قة�ب�ن�الجيش�والسلطة�السياسية�ع1ى�مدار�التاريخ،�دراسة�عبد�

� �بعنوان �الفضل الرزاق

ماجست��sالدراسا: الخرطوم

العمل�السيا<="،�بصورة�وثيقة�ومفصلة�امتدت�ع��sالتاريخ�الوطq"،�بما�*ي�ذلك�فsuات�اUمالك�التاريخية�

  .   كمملكة�كوش

أما�دراسة�البدوي�عبد�القادر�البدوي�هذه،�فإ�~ا�تقوم�ع1ى�النظر�إ�ى�واقع�التثق

باعتباره�_ساس�*ي�انغماسهم�*ي�_بعاد�السياسية�البحتة

_نغماس�السيا<="�*ي�بلد�كالسودان،�تاريخه�_ستعماري�يستنكف�انغماس�الجند�*ي�العمل�السيا<="،�

ليات�أك£�sجسامة�*ي�يد�الجنود�والضباط،�و,ي�و ويضع�مسؤ 

الدراسة�نظرة�إ�ى�الذرائع�واs�Uرات�ال#"�يقدمها�كل�تحرك�عسكري�يستو�ي�ع1ى�السلطة�اعتمادا�ع1ى�واقع�

التثقيف�السيا<="�الذي�جرى�له�خ�ل�الفsuات�السابقة

الخ�ف�السيا<="�الذي�ساد،�بي

أما�*ي�تحرك�الجيش�ع��sانق�ب�البش��sفقد�كانت�الذرائع�متعددة�فالهزائم�ال#"�مq"��~ا�الجيش�. العسكري 

الوطq"،�والخ�فات�السياسية�ع1ى�مستوى�الحكم�القومي،�والصراعات�القبلية�*ي�غرب�الب�د�كانت�كلها�

الذرائع�ال#"�قام�عل�~ا�التحرك�العسكري�*ي�عام�
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�1924ولعله�من�السهل�رؤية�أبعاد�التثقيف�السيا<="�ال#"�أحاطت�بالجيش�السوداني�منذ�البداية،�فثورة�

نتاج�تأثر�الضباط�السوداني�ن�العامل�ن�بالوحدات�

،�وهو�ما�يدل�"باUشاعر�القومية�_ستق�لية�ال#"�انتج¨~ا�حركة�سعد�زغلول�*ي�مصر

�sالثاني�هو�التناحر�والخ�ف�السيا<="�غ�� �كان�اs�Uر ع1ى�وجود�تفاعل�سيا<="�مع�الواقع�اUصري،�بينما

�با�نضباط�وحسن �تلقي�~ا �تم �عسكرية �Hخطار�من�فئة �لدرء �بالجيش�أن�يتقدم �حدا �مما إدارة��اs�Uر،

�ع1ى�صلة�سياسية�بحتة�ب�ن�عدد�من�الضباط�اUنتم�ن�
ً
و*ي�حالة�_نق�ب�الثاني�فقد�كان�مستندا

�اUجموعات� �اندفاع �وراء �كان �التثقيف�السيا<=" �أن �ف��شك �الثالث، �_نق�ب أما

�م�sرات� �تناولها �*ي �الكتابات�والدراسات�السابقة �عن �مم�tا �تنحو�نحوا �الدراسة إن�هذه

  محمود	قلندر/ د) م(لواء	

ـــاس ــتاذ	rعــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ   �مـــــــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ولعله�من�السهل�رؤية�أبعاد�التثقيف�السيا<="�ال#"�أحاطت�بالجيش�السوداني�منذ�البداية،�فثورة�

نتاج�تأثر�الضباط�السوداني�ن�العامل�ن�بالوحدات��"ال#"�قام�بالتمرد�ف�~ا�عدد�من�الضباط�والجنود�كان�

باUشاعر�القومية�_ستق�لية�ال#"�انتج¨~ا�حركة�سعد�زغلول�*ي�مصر

�sالثاني�هو�التناحر�والخ�ف�السيا<="�غ�� �كان�اs�Uر ع1ى�وجود�تفاعل�سيا<="�مع�الواقع�اUصري،�بينما

�با�نضباط�وحسن �تلقي�~ا �تم �عسكرية �Hخطار�من�فئة �لدرء �بالجيش�أن�يتقدم �حدا �مما اs�Uر،

�ع1ى�صلة�سياسية�بحتة�ب�ن�عدد�من�الضباط�اUنتم�ن�
ً
و*ي�حالة�_نق�ب�الثاني�فقد�كان�مستندا

�اUجموعات� �اندفاع �وراء �كان �التثقيف�السيا<=" �أن �ف��شك �الثالث، �_نق�ب أما

  .اUنتمية�إ�ى�الج~ة�¢س�مية�ل�ستي�ء�ع1ى�السلطة

�م�sرات� �تناولها �*ي �الكتابات�والدراسات�السابقة �عن �مم�tا �تنحو�نحوا �الدراسة إن�هذه

  ._نق�بات�العسكرية�بد��من�السرد�التاريyي�البحت

  

  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

ولعله�من�السهل�رؤية�أبعاد�التثقيف�السيا<="�ال#"�أحاطت�بالجيش�السوداني�منذ�البداية،�فثورة�

ال#"�قام�بالتمرد�ف�~ا�عدد�من�الضباط�والجنود�كان�

باUشاعر�القومية�_ستق�لية�ال#"�انتج¨~ا�حركة�سعد�زغلول�*ي�مصر�العسكرية�اUصرية

�sالثاني�هو�التناحر�والخ�ف�السيا<="�غ�� �كان�اs�Uر ع1ى�وجود�تفاعل�سيا<="�مع�الواقع�اUصري،�بينما

�با�نضباط�وحسن �تلقي�~ا �تم �عسكرية �Hخطار�من�فئة �لدرء �بالجيش�أن�يتقدم �حدا �مما اs�Uر،

�ع1ى�صلة�سياسية�بحتة�ب�ن�عدد�من�الضباط�اUنتم�ن�. Hمور 
ً
و*ي�حالة�_نق�ب�الثاني�فقد�كان�مستندا

�وجماعة �حزب �اUجموعات�. إ�ى �اندفاع �وراء �كان �التثقيف�السيا<=" �أن �ف��شك �الثالث، �_نق�ب أما

اUنتمية�إ�ى�الج~ة�¢س�مية�ل�ستي�ء�ع1ى�السلطة

� �القول، �م�sرات�مجمل �تناولها �*ي �الكتابات�والدراسات�السابقة �عن �مم�tا �تنحو�نحوا �الدراسة إن�هذه

_نق�بات�العسكرية�بد��من�السرد�التاريyي�البحت
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العسكرية�Uا�تمثله�من�أهمية�فيما�يتعلق�بعمليات�التحول�الديمقراطي،�وتسلط�

�
ً
الضوء�ع1ى�الحالة�السودانية�و_ستعصاء�التاريyي�الذي��زم�السودان�®كمال�التحول�واستدامة�الديمقراطية�وتحديدا

ق�الدراسة�من�فرضية�أن�التثقيف�السيا<="�لسلك�الضباط�يساهم�*ي�

بإعتبار�ان�الثقافة�السياسية�لسلك�الضباط�

عزيز�إدراك�العسكري�ن�سليمة�بتعسكرية�

�من�� �العسكرية �اUؤسسة �مثلته وذلك�Uا

  .حصن�تقليدي�لرافV="�الديمقراطية�منذ�_ستق�ل�وح#��تاريخ�كتابة�هذه�الكلمات

ABSTRACT 

This study examines civil-military relations 

the processes of democratic transition, and sheds light on the Sudanese case and the 

historical intractability that haunted Sudan to complete the transition and sustain 

democracy, specifically the dilemma of the m

politicization of the army. The study starts from the premise that the political 

education of officers contributes to their commitment to democratic values, which 

reduces the possibility of them interfering in politics, gi

of officers can be viewed as one of the ways that can help build sound civil

relations by enhancing the military’s awareness of their duties. And building an army 

that is not politically neutral but is committed to d

establishment has represented a traditional fortress for those who reject democracy 

since independence until the date of writing these words.
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  ةملخص	الدراس

العسكرية�Uا�تمثله�من�أهمية�فيما�يتعلق�بعمليات�التحول�الديمقراطي،�وتسلط�-تبحث�هذه�الدراسة�*ي�الع�قات�اUدنية

�
ً
الضوء�ع1ى�الحالة�السودانية�و_ستعصاء�التاريyي�الذي��زم�السودان�®كمال�التحول�واستدامة�الديمقراطية�وتحديدا

ق�الدراسة�من�فرضية�أن�التثقيف�السيا<="�لسلك�الضباط�يساهم�*ي�تنطل. ُمعضلة�عسكرة�السياسة�وتسيس�الجيش

بإعتبار�ان�الثقافة�السياسية�لسلك�الضباط�الtuامهم�بالقيم�الديمقراطية�مما�يقلل�من�احتمالية�تدخلهم�*ي�السياسة،�

ساعدكأحد�الُسُبل�ال#"�
ُ
عسكرية�-*ي�بناء�ع�قات�مدنية�يمكن�أن�ت

�الديمقراطي، �بالحكم �ملtuم �إنما
ً
�جيش�ليس�محايد�سياسيا �وبناء �لواجبا¹~م،

حصن�تقليدي�لرافV="�الديمقراطية�منذ�_ستق�ل�وح#��تاريخ�كتابة�هذه�الكلمات

military relations because of their importance in relation to 

the processes of democratic transition, and sheds light on the Sudanese case and the 

historical intractability that haunted Sudan to complete the transition and sustain 

democracy, specifically the dilemma of the militarization of politics and the 

politicization of the army. The study starts from the premise that the political 

education of officers contributes to their commitment to democratic values, which 

reduces the possibility of them interfering in politics, given that the political culture 

of officers can be viewed as one of the ways that can help build sound civil

relations by enhancing the military’s awareness of their duties. And building an army 

that is not politically neutral but is committed to democratic rule, because the military 

establishment has represented a traditional fortress for those who reject democracy 

since independence until the date of writing these words. 

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

  

تبحث�هذه�الدراسة�*ي�الع�قات�اUدنية

�
ً
الضوء�ع1ى�الحالة�السودانية�و_ستعصاء�التاريyي�الذي��زم�السودان�®كمال�التحول�واستدامة�الديمقراطية�وتحديدا

ُمعضلة�عسكرة�السياسة�وتسيس�الجيش

الtuامهم�بالقيم�الديمقراطية�مما�يقلل�من�احتمالية�تدخلهم�*ي�السياسة،�

كأحد�الُسُبل�ال#"��يمكن�أن�ُينظر�ال�~ا

�الديمقراطي، �بالحكم �ملtuم �إنما
ً
�جيش�ليس�محايد�سياسيا �وبناء لواجبا¹~م،

حصن�تقليدي�لرافV="�الديمقراطية�منذ�_ستق�ل�وح#��تاريخ�كتابة�هذه�الكلمات

because of their importance in relation to 

the processes of democratic transition, and sheds light on the Sudanese case and the 

historical intractability that haunted Sudan to complete the transition and sustain 

ilitarization of politics and the 

politicization of the army. The study starts from the premise that the political 

education of officers contributes to their commitment to democratic values, which 

ven that the political culture 

of officers can be viewed as one of the ways that can help build sound civil-military 

relations by enhancing the military’s awareness of their duties. And building an army 

emocratic rule, because the military 

establishment has represented a traditional fortress for those who reject democracy 
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كر�هللا�_�بشكر�عباده�الذين�كان�لهم�الفضل�*ي�إكمال�هذا
ُ
العمل�ولهذا،�أتقدم�بخالص����يكتمل�ش

الشكر�Uعهد�الدوحة�للدراسات�العليا�برنامج�الدراسات�Hمنية�النقدية،�وع1ى�رأسهم�الدكتور�عمر�

�جهودهم
ً
�بفضلهم�وشاكرا

ً
  .عاشور،�والدكتور�سيد�أحمد�قوجي1ي�والدكتور�مهند�سلوم،�معsuفا

ر�أستاذ�¢ع�م�بجامعة�قطر�ع1ى�ما�خطه�

  .قلمه�من�كلمات�*ي�حق�هذه�الدراسة،�وإنه��متياز�أتشرف�وأفخر�به
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  الشكر

كر�هللا�_�بشكر�عباده�الذين�كان�لهم�الفضل�*ي�إكمال�هذا
ُ
��يكتمل�ش

الشكر�Uعهد�الدوحة�للدراسات�العليا�برنامج�الدراسات�Hمنية�النقدية،�وع1ى�رأسهم�الدكتور�عمر�

�جهودهم
ً
�بفضلهم�وشاكرا

ً
عاشور،�والدكتور�سيد�أحمد�قوجي1ي�والدكتور�مهند�سلوم،�معsuفا

ر�أستاذ�¢ع�م�بجامعة�قطر�ع1ى�ما�خطه�كما�أتوجه�بالشكر�الكب��sلسعادة�اللواء�الدكتور�محمود�قلند

قلمه�من�كلمات�*ي�حق�هذه�الدراسة،�وإنه��متياز�أتشرف�وأفخر�به

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

 

كر�هللا�_�بشكر�عباده�الذين�كان�لهم�الفضل�*ي�إكمال�هذا
ُ
��يكتمل�ش

الشكر�Uعهد�الدوحة�للدراسات�العليا�برنامج�الدراسات�Hمنية�النقدية،�وع1ى�رأسهم�الدكتور�عمر�

�جهودهم
ً
�بفضلهم�وشاكرا

ً
عاشور،�والدكتور�سيد�أحمد�قوجي1ي�والدكتور�مهند�سلوم،�معsuفا

كما�أتوجه�بالشكر�الكب��sلسعادة�اللواء�الدكتور�محمود�قلند

قلمه�من�كلمات�*ي�حق�هذه�الدراسة،�وإنه��متياز�أتشرف�وأفخر�به
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  ".....والدي

..."  

  "...قوات�اUسلحة�السودانية

  "لن�تس�sوا�وحدكم

�اUو�ى�أن�يكون�ذا�فائدة�*ي�بناء�سودان�الحرية�والس�م�والعدالة
ً
هدي�هذا�العمل�اUتواضع�سائ�

ُ
  ...أ

  2022/أبريل�
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  rهداء

�وهوية
ً
�ومكانا

ً
،�ثم�باسم�الوطن�حدودا

ً
�من�sا

ً
�وسراجا

ً
  ....بسم�هللا�هاديا

والدي"،�ا�ى�ُمعلم"�وقدوتي�"أمي"ال#"�بدعوا¹~ا�أس�s،�حافظة�كتاب�هللا�

  ...ا�ى�من�يمثلون�أجمل�وأقوى�رابطة�*ي�الوجود�أخ#"�وأ½ي

"...رهف"ومن�أجل�" أم�رهف"عشان�عيون�أطفالنا�ما�تذوق�الهزيمة�ا�ى�

حب�
ُ
قوات�اUسلحة�السودانيةال"ا�ى�الزم�ء�رفقاء�الدرب�والس�ح�إخواني�*ي�اUؤسسة�ال#"�أ

لن�تس�sوا�وحدكم.. "ا�ى�الديسم�sيون " جيش�واحد�شعب�واحد

�اUو�ى�أن�يكون�ذا�فائدة�*ي�بناء�سودان�الحرية�والس�م�والعدالة
ً
هدي�هذا�العمل�اUتواضع�سائ�

ُ
أ

  

  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

  

  

  

�وهوية
ً
�ومكانا

ً
،�ثم�باسم�الوطن�حدودا

ً
�من�sا

ً
�وسراجا

ً
بسم�هللا�هاديا

ال#"�بدعوا¹~ا�أس�s،�حافظة�كتاب�هللا��إ�ى

ا�ى�من�يمثلون�أجمل�وأقوى�رابطة�*ي�الوجود�أخ#"�وأ½ي

عشان�عيون�أطفالنا�ما�تذوق�الهزيمة�ا�ى�

حب�
ُ
ا�ى�الزم�ء�رفقاء�الدرب�والس�ح�إخواني�*ي�اUؤسسة�ال#"�أ

جيش�واحد�شعب�واحد" ا�ى�الهاتفون�

�اUو�ى�أن�يكون�ذا�فائدة�*ي�بناء�سودان�الحرية�والس�م�والعدالة
ً
هدي�هذا�العمل�اUتواضع�سائ�

ُ
أ
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�،*ي�الربع�Hخ��sمن�القرن�العشرين

�*ي�_تحاد�السوفي#" �ا�~يار�أنظمة�الحكم�الشيوzي وعدد�من�Hنظمة�العسكرية�*ي��،وكان�أبرز�محطا¹~ا

ساهمت�عمليات�.1)ال�sتغال�واليونان�وإسبانيا

�بالدولة�واUجتمع �قطاع�Hمن�وع�قته �ع1ى �تسليط�الضوء �سم"�ضمن��تلك�*ي ما

�Hجهزة� �إص�ح �متطلب �السطح �ع1ى لي�sز

الجهة�ال#"�تحم"�الدولة�من��حيث�ا�~ا

�"=ÊؤسUيكفي�من�التماسك�ا� �تمتلك�ما �بإعتبارها *ي�الشأن�الداخ1ي

والقوة،�إذ�أنُه�من�اUقبول�وجود�أدوار�غ��sعسكرية�لها�تتمثل�*ي�درئ�اUخاطر�وأعمال�¢غاثة�عند�الكوارث�

�مشا
ً
رك¨~ا�*ي�العسكرية،�كما�أنُه�من�اUقبول�أيضا

وضع�اسsuاتيجيات�الدولة�وبعض�سياسا¹~ا�*ي�النشاطات�اUتعلقة��~ا�دون�أن�يتضمن�ذلك�مشارك¨~ا�*ي�

السلطة�السياسية،�إذ�أن�اUبدأ�Hسا<="�*ي�Hنظمة�الديمقراطية�هو�السيطرة�اUدنية،�با®ضافة�ا�ى�أن�

�يُ  �خاصة �الحكم�بصورة �و*ي �عامة �بصورة �السياسة �العسكري�*ي �من�التدخل �العسكرية خرج�اUؤسسة

�sباشر�ويكون�ذلك�ع�Uيمثل�التدخل�ا� �اليومي�وهو�ما �تمارس�أعمال�الحكم �_ساسية�ويجعلها واجبا¹~ا

  .17،�ص�)2015الدار�العربية�للعلوم،�: ب�sوت

دراسة حالة القوات المسلحة السودانية:   العسكرية –الثقافة السياسية والع�قات المدنية 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  قدمةم

*ي�الربع�Hخ��sمن�القرن�العشرين�انطلقتأصبحت�حركة�التحول�الديُمقراطي�ظاهرة�سياسية�عاUية�

�*ي�_تحاد�السوفي#" �ا�~يار�أنظمة�الحكم�الشيوzي وكان�أبرز�محطا¹~ا

ال�sتغال�واليونان�وإسبانيا(أمريكا�ال�تينية�وسقوط�أنظمة�ديكتاتورية�*ي�جنوب�أوربا�

�بالدولة�واUجتمع� �قطاع�Hمن�وع�قته �ع1ى �تسليط�الضوء تلك�*ي

�Hجهزة��،)Civil-Military Relations( العسكرية �إص�ح �متطلب �السطح �ع1ى لي�sز

  .Hمنية�كأحد�مسارات�ترسيخ�الديمقراطية

حيث�ا�~ا�،اتماسك�الدولة�وحماي¨~للمؤسسة�العسكرية�دور�أسا<="�ومهم�*ي�

�تساهكما� �يكفي�من�التماسك�اUؤسÊ="��مأ�~ا �تمتلك�ما �بإعتبارها *ي�الشأن�الداخ1ي

والقوة،�إذ�أنُه�من�اUقبول�وجود�أدوار�غ��sعسكرية�لها�تتمثل�*ي�درئ�اUخاطر�وأعمال�¢غاثة�عند�الكوارث�

�مشا-الطبيعية�واUساعدة�*ي�Hزمات�*ي�إطار�الع�قات�اUدنية
ً
العسكرية،�كما�أنُه�من�اUقبول�أيضا

وضع�اسsuاتيجيات�الدولة�وبعض�سياسا¹~ا�*ي�النشاطات�اUتعلقة��~ا�دون�أن�يتضمن�ذلك�مشارك¨~ا�*ي�

السلطة�السياسية،�إذ�أن�اUبدأ�Hسا<="�*ي�Hنظمة�الديمقراطية�هو�السيطرة�اUدنية،�با®ضافة�ا�ى�أن�

�يُ  �خاصة �الحكم�بصورة �و*ي �عامة �بصورة �السياسة �العسكري�*ي التدخل

�sباشر�ويكون�ذلك�ع�Uيمثل�التدخل�ا� �اليومي�وهو�ما �تمارس�أعمال�الحكم �_ساسية�ويجعلها واجبا¹~ا

                                         

ب�sوت( العرب	والديمقراطية	والفضاء	العام	�ي	عصر	الشاشات	ا�تعددة

 الثقافة السياسية والع�قات المدنية 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                           

  

أصبحت�حركة�التحول�الديُمقراطي�ظاهرة�سياسية�عاUية�

�*ي�_تحاد�السوفي#" �ا�~يار�أنظمة�الحكم�الشيوzي وكان�أبرز�محطا¹~ا

أمريكا�ال�تينية�وسقوط�أنظمة�ديكتاتورية�*ي�جنوب�أوربا�

�يالتحول�الديمقراط

�اUدنية العسكرية -بالع�قات

Hمنية�كأحد�مسارات�ترسيخ�الديمقراطية

للمؤسسة�العسكرية�دور�أسا<="�ومهم�*ي�

� �اUخاطر�الخارجية، كما

والقوة،�إذ�أنُه�من�اUقبول�وجود�أدوار�غ��sعسكرية�لها�تتمثل�*ي�درئ�اUخاطر�وأعمال�¢غاثة�عند�الكوارث�

الطبيعية�واUساعدة�*ي�Hزمات�*ي�إطار�الع�قات�اUدنية

وضع�اسsuاتيجيات�الدولة�وبعض�سياسا¹~ا�*ي�النشاطات�اUتعلقة��~ا�دون�أن�يتضمن�ذلك�مشارك¨~ا�*ي�

السلطة�السياسية،�إذ�أن�اUبدأ�Hسا<="�*ي�Hنظمة�الديمقراطية�هو�السيطرة�اUدنية،�با®ضافة�ا�ى�أن�

�يُ  �خاصة �بصورة �الحكم �و*ي �عامة �بصورة �السياسة التدخل�العسكري�*ي

�sباشر�ويكون�ذلك�ع�Uيمثل�التدخل�ا� �اليومي�وهو�ما �تمارس�أعمال�الحكم �_ساسية�ويجعلها واجبا¹~ا

                                                          

العرب	والديمقراطية	والفضاء	العام	�ي	عصر	الشاشات	ا�تعددةعز�الدين�عبد�اUو�ى،�1
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�ذلك�بالضغط�ع1ى� �ويكون �للدولة �السياسية �الشؤون �غ��sاUباشر�*ي �أو�التدخل _نق�بات�العسكرية،

  .هشاشة�بنية�الدولة�وضعف�مؤسسا¹~ا�الداخلية

و,ي�إنق�ب��،نق�بات�العسكرية�ال#"�حدثت�*ي�السودان�ونجحت�*ي�¢ستي�ء�ع1ى�السلطة

م،�1964*ي�السلطة�ح#��أكتوبر��ليبقى

ثم�إنق�ب�العميد�عمر�حسن�أحمد���

 ،�والذي�م2019م�ع1ى�الديمقراطية�الثالثة�والذي�إستمر�ح#��إبريل�
ُ
 سقِ أ

َ
كما�ط

�تلك�_نق�بات لم�تكتمل�بمعزل�عن�القوى��جميع

�لتلك�
ً
طط�لها�وُدبرت�بواسطة�مدني�ن�با®شsuاك�مع�عسكري�ن�موال�ن�سياسيا

ُ
فقد�خ

_حت�ل�ال�sيطاني�بالسودان�دولة��واعsuاف

م�بقيادة�عمر�2019م�وح#��سقوط�آخر�حكم�جاء�بإنق�ب�عسكري�*ي�أبريل�

 نصيب�Hنظمة�اUنتخبة�ف�~ا�أحد�عشر�
ً
�من��52وظل�السودان�،�عاما

ً
عاما

�s3_نتخابات�صندوق ع�.  

�من�عمق�مفاهيم"�يتناول�مدخ�¹~ا�وما�ينتج�ع�~ا�من�
ً
ما�ب�ن�استخدام�مصطلح�ثورة�أو�انتفاضة،�فإن�الباحث���يستخدم�اUصطلح�انط�قا

�الباحث�و,ي�دفع�أنظمة�للتنازل�عن�السلطة�بسند�من�القوات�اUسلحة� �يعالجها �,ي�د�لة�مصطلحية�وفق�الحالة�ال#" �انما شامل،

�ينظر �السودانية �الحالة �يتناسب�مع �بما �اUصطلح �أبو�: للمزيد�حول�استخدام �إبراهيم أحمد

اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�: الدوحة(،�تحليلية	لدوافعها	ومراحلها	وتحديا��ا

 . 53ص�) 2017( سياسيات	عربية،�"الجيش�والسلطة�*ي�السودان
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�ذلك�بالضغط�ع1ى� �ويكون �للدولة �السياسية �الشؤون �غ��sاUباشر�*ي �أو�التدخل _نق�بات�العسكرية،

�ما�يكون�نتاج�ل
ً
هشاشة�بنية�الدولة�وضعف�مؤسسا¹~ا�الداخليةالنظام�السيا<="�للدولة،�والذي�عادة

نق�بات�العسكرية�ال#"�حدثت�*ي�السودان�ونجحت�*ي�¢ستي�ء�ع1ى�السلطة

ليبقىم�ع1ى�الديمقراطية�Hو�ى�1958نوفم�17��sالفريق�إبراهيم�عبود�*ي�

��،م1985م�ولغاية�أبريل�1969مايو��25إنق�ب�العقيد�جعفر�نم�sي�*ي�

م�ع1ى�الديمقراطية�الثالثة�والذي�إستمر�ح#��إبريل�1989

�انق�بية �شعبية"أنظمة �2"بثورة �أن، �تلك�_نق�بات�نجد جميع

�لتلك�
ً
طط�لها�وُدبرت�بواسطة�مدني�ن�با®شsuاك�مع�عسكري�ن�موال�ن�سياسيا

ُ
فقد�خ

واعsuافالقوى�السياسية�وHحزاب،�منذ�أن�نال�السودان�إستق�له�

م�وح#��سقوط�آخر�حكم�جاء�بإنق�ب�عسكري�*ي�أبريل�1956

نصيب�Hنظمة�اUنتخبة�ف�~ا�أحد�عشر��لم�يتجاوز 

�بأنظمة�أتت�للسلطة�
ً
ع���sالذخ�sة�� دوق�ع��sصنعام�محكوما

                                         

�من�عمق�مفاهيم"�يتناول�مدخ�¹~ا�وما�ينتج�ع�~ا�من�
ً
ما�ب�ن�استخدام�مصطلح�ثورة�أو�انتفاضة،�فإن�الباحث���يستخدم�اUصطلح�انط�قا

�الباحث�و,ي�دفع�أنظمة�للتنازل�عن�السلطة�بسند�من�القوات�اUسلحة� �يعالجها �,ي�د�لة�مصطلحية�وفق�الحالة�ال#" �انما شامل،

"ãنحياز�للحراك�الشع_� �قياد¹~ا �تقرر �ينظر. حينما �السودانية �الحالة �يتناسب�مع �بما �اUصطلح للمزيد�حول�استخدام

تحليلية	لدوافعها	ومراحلها	وتحديا��ا	-مقاربة	توثيقية): 2018-2019

34 .  

الجيش�والسلطة�*ي�السودان: ¢نق�ب�العسكري�بمtäلة�عملية�سياسية

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�ذلك�بالضغط�ع1ى� �ويكون �للدولة �السياسية �الشؤون �غ��sاUباشر�*ي �أو�التدخل _نق�بات�العسكرية،

�ما�يكون�نتاج�ل
ً
النظام�السيا<="�للدولة،�والذي�عادة

نق�بات�العسكرية�ال#"�حدثت�*ي�السودان�ونجحت�*ي�¢ستي�ء�ع1ى�السلطةبالنظر�ا�ى�_ 

الفريق�إبراهيم�عبود�*ي�

إنق�ب�العقيد�جعفر�نم�sي�*ي�

1989يونيو���30البش��s*ي�

�انق�بيةسبقه�من� أنظمة

�لتلك��،السياسية�اUدنية
ً
طط�لها�وُدبرت�بواسطة�مدني�ن�با®شsuاك�مع�عسكري�ن�موال�ن�سياسيا

ُ
فقد�خ

القوى�السياسية�وHحزاب،�منذ�أن�نال�السودان�إستق�له�

1956ذات�سيادة�*ي�يناير�

�sلم�يتجاوز حسن�أحمد�البش�

�بأنظمة�أتت�للسلطة��63أصل�
ً
عام�محكوما

                                                          

�من�عمق�مفاهيم"�يتناول�مدخ�¹~ا�وما�ينتج�ع�~ا�من��2
ً
ما�ب�ن�استخدام�مصطلح�ثورة�أو�انتفاضة،�فإن�الباحث���يستخدم�اUصطلح�انط�قا

 sسلحة��تغي�Uالباحث�و,ي�دفع�أنظمة�للتنازل�عن�السلطة�بسند�من�القوات�ا� �يعالجها �د�لة�مصطلحية�وفق�الحالة�ال#" �,ي �انما شامل،

"ãنحياز�للحراك�الشع_� �قياد¹~ا �تقرر حينما

2018(انية	الثورة	السودشوك،�

34-31،�ص)2021السياسات،�
¢نق�ب�العسكري�بمtäلة�عملية�سياسية"حسن�الحاج�ع1ي�أحمد،�3
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�من� �الديمقراطي �النظام �بالغة�لضمان�استمرار�تطور �العسكرية�ذات�أهمية �أن�اUؤسسة
ً
أصبح�واضحا

�وجود �حال �*ي �اليه �الوصول ���يمكن �،والذي

ان�الtuام�الجيش�شرط�ضروري�لنشوء�

اذ��بد�ان�يsuافق�مع�عدد�من�العوامل�السياسية�و_قتصادية�

،�و*ي�هذا�الصدد��بد�من�دمج�اص�ح�اUؤسسة�العسكرية�*ي�مسار�
ً
و_جتماعية�ال#"�يتم�إص�حها�مرحليا

�sتش�� �أمر�التحول، �اهتمامات�القائم�ن�ع1ى �صدارة �*ي تكون�عمليات�¢ص�ح

سلحة�لم�تخضع�لعمليات�اص�ح�
ُ
Uى��،طوال�تاريخهاكافية�ان�القوات�ا��أدى�ا مما

�منتخبة �أنظمة �اUحاو�ت�ضد �من �لعدد �با®ضافة ،

�دولة�حول ) 90(ية�خ�ل�فsuات�Hنظمة�الديكتاتورية�اUمتدة،�وقد�أشارت�¢حصاءات�ا�ى�فشل�

�أجهز¹~ا� �بإص�ح �يتعلق �تداب��sفيما �من �يكفي �ما �اتخاذها �لعدم �نتيجة �الديمقراطي �التحول *ي

��- اUدنيةإبراز�الع�قات� خ�ل�فsuات�العسكرية

�الثقافة�السياسية�لبناء�النظام�الديمقراطي،
ً
وبشكل�أك£�sتحديدا

�بغ �اUجال��رض، �ا�ى �إضافة تقديم

*ي�اUوقف�الذي�تتخذه�القوات�اUسلحة�

swissinfo.ch� ،1/05/2014� �*ي �شوهد �*ي2/03/2021، ، :

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�من� �النظام�الديمقراطي �بالغة�لضمان�استمرار�تطور �العسكرية�ذات�أهمية �أن�اUؤسسة
ً
أصبح�واضحا

�راسخ �ديمقراطي �نظام �ثم �ومن �فالتحول �_نتقال �وجودعملية �حال �*ي �اليه �الوصول ���يمكن ،والذي

ان�الtuام�الجيش�شرط�ضروري�لنشوء�وبالرغم�من�،�تدخل�الجيش�*ي�شؤون�الحكم

اذ��بد�ان�يsuافق�مع�عدد�من�العوامل�السياسية�و_قتصادية�لبقاè~ا،�_�انه�غ��sكاف�

،�و*ي�هذا�الصدد��بد�من�دمج�اص�ح�اUؤسسة�العسكرية�*ي�مسار�
ً
و_جتماعية�ال#"�يتم�إص�حها�مرحليا

�وان� ،�sتش�� �أمر�التحول، �ع1ى �اهتمامات�القائم�ن �صدارة �*ي تكون�عمليات�¢ص�ح

سلحة�لم�تخضع�لعمليات�اص�ح��
ُ
Uان�القوات�ا

� �للدولة �السيا<=" �الشأن �*ي �اUستمرة �منتخبةالتدخ�ت �أنظمة ضد

ية�خ�ل�فsuات�Hنظمة�الديكتاتورية�اUمتدة،�وقد�أشارت�¢حصاءات�ا�ى�فشل�

�أجهز¹~ا� �بإص�ح �يتعلق �تداب��sفيما �من �يكفي �ما �اتخاذها �لعدم �نتيجة �الديمقراطي �التحول *ي

� �للدراسة �البحثية �*يتكمن�Hهمية �النظرية �الناحية إبراز�الع�قات� من

الثقافة�السياسية�لبناء�النظام�الديمقراطي،�وHهمية�ال#"�تمثلها

�مفهوم ��ع1ى �السياسية �الثقافة �الضباطلدى �بغسلك ،

اUوقف�الذي�تتخذه�القوات�اUسلحة��أهمية كمبُح �العسكرية،- الخاص�بحقل�الع�قات�اUدنية

                                         

�"��تحّول�ديمقراطي�دون�تقدم�عملية�إص�ح�Hجهزة�Hمنية ،swissinfo.ch

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�من� �الديمقراطي �النظام �بالغة�لضمان�استمرار�تطور �العسكرية�ذات�أهمية �أن�اUؤسسة
ً
أصبح�واضحا

�راسخ �ديمقراطي �نظام �ثم �ومن �فالتحول �_نتقال عملية

تدخل�الجيش�*ي�شؤون�الحكم�من�ضم�~ا�مهددات

_�انه�غ��sكاف�الديمقراطيات�

،�و*ي�هذا�الصدد��بد�من�دمج�اص�ح�اUؤسسة�العسكرية�*ي�مسار�
ً
و_جتماعية�ال#"�يتم�إص�حها�مرحليا

�وان�الديمقراطي�التحول  ،

�إ�ىالحالة�السودانية�

� �للدولة �السيا<=" �الشأن �*ي �اUستمرة التدخ�ت

ية�خ�ل�فsuات�Hنظمة�الديكتاتورية�اUمتدة،�وقد�أشارت�¢حصاءات�ا�ى�فشل�_نق�ب

� �أجهز¹~ا�العالم �بإص�ح �يتعلق �تداب��sفيما �من �يكفي �ما �اتخاذها �لعدم �نتيجة �الديمقراطي �التحول *ي

H4منية
.  

� �للدراسة �البحثية تكمن�Hهمية

وHهمية�ال#"�تمثلهاالديمقراطي،�التحول 

� �الضوء �مفهومتسليط ع1ى

الخاص�بحقل�الع�قات�اUدنيةاUعر*ي�

                                                          

4� �محمد ،"=êمنية"ماH� ��تحّول�ديمقراطي�دون�تقدم�عملية�إص�ح�Hجهزة

https://bit.ly/3bXUysG  
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� �إطالة �مرحلة �أمد sتقص�� التحول�أو

*ي�اUؤسسة�العسكرية�_ستقطاب�السيا<="�

وتقليل�احتمالية�*ي�تثبيط��الضباط�

�بانق�ب� �ديمقراطي �كل�نظام "ïالسودان�منذ�_ستق�ل�لينت� ي�عاشه

�سلك�ضباط�القوات�اUسلحةالوzي�السيا<="�لدى�

�الع�قات� �بتعزيز�فهم �وذلك �للجيش �Hساس �اUوقف �بإعتباره �الديمقراطية �لقيم وتقبلهم

� �ركائز�أساسية �بث�ث �الجيش �ع�قة �ع1ى �اUرتكزة �الديمقراطية �الدول �*ي السلطة�(العسكرية

هم�بصورة�مؤثرة�*ي�رفع�مستوى�_حsuافية�والفاعلية�

�اختصاصها �مجال �النشاط� خارج مثل

 الجيش�السودانيتناول�تو *ي�حال�الجيوش�*ي�سياق�البلدان�السائرة�نحو�الديمقراطية،�

كفجوة�بحثية�لم�تتناولها�Hدبيات�ال#"�اطلع�

ان�الثقافة�السياسية��باعتبار عل�~ا�الباحث،�*ي�تفس�sها�لتكرار�حا�ت�تدخل�الجيش�*ي�الشأن�السيا<="،�

�ع�قات�مدنية ��-بناء �،سليمةعسكرية

�،"qمHبذولة�®ص�ح�القطاع�Uضمن�الجهود�ا

آليات�الرقابة،�فï"�تسلط�الضوء�ع1ى�الهيئة�الداخلية�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

� �الديمقراطية �نحو �السائرة �الدول �يsuتب �موقفهاوما ��من�ع1ى إطالة

 �أو�ح#��فشل
ً
  .التحول�تماما

_ستقطاب�السيا<="�الع�قة�ب�ن��إبراز فبأهمية�البحث� من�الناحية�العملية�تتمثل

�كلسل�السياسيةالثقافة�وب�ن�فشل�الديمقراطيات�*ي�السودان،�ودور�

�بانق�ب�ذالباب�الدوار�ال �ديمقراطي �كل�نظام "ïالسودان�منذ�_ستق�ل�لينت� ي�عاشه

الوzي�السيا<="�لدى�بالتا�ي�و �السياسة�رفع�مستوى�الثقافة

�الع�قات� �بتعزيز�فهم �وذلك �للجيش �اUوقف�Hساس �بإعتباره �الديمقراطية �لقيم وتقبلهم

� �ركائز�أساسية �بث�ث �الجيش �ع�قة �ع1ى �اUرتكزة �الديمقراطية �الدول �*ي العسكرية

Uافية�والفاعلية�امما�يس،)جتمعالتنفيذية،�السلطة�التشريعية،�واsuهم�بصورة�مؤثرة�*ي�رفع�مستوى�_ح

� �من �اUسلحةا توسعويحد ��لقوات �أخرى �أنشطة �اختصاصها*ي �مجال خارج

  .خارج�إطار�اUجمع�الصناzي�العسكري �و_قتصادي

*ي�حال�الجيوش�*ي�سياق�البلدان�السائرة�نحو�الديمقراطية،�

كفجوة�بحثية�لم�تتناولها�Hدبيات�ال#"�اطلع��الضباط�كالسياسية�لسلالثقافة�وتنظر�*ي�

عل�~ا�الباحث،�*ي�تفس�sها�لتكرار�حا�ت�تدخل�الجيش�*ي�الشأن�السيا<="،�

�*ي�لسلك�الضباط�يمكن�أن�ُينظر�ال�~ا �تسُهم �ع�قات�مدنية�كأحد�الُسُبل�ال#" بناء

ضمن�الجهود�اUبذولة�®ص�ح�القطاع�Hمq"،��يجب�_هتمام��~ا،�وال#"�دعم�التحول�الديمقراطي

آليات�الرقابة،�فï"�تسلط�الضوء�ع1ى�الهيئة�الداخلية�مثل�ا�~اء�_نخراط�*ي�القطاع�_قتصادي�وتقوية�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

� �الديمقراطية �نحو �السائرة الدول

أو�ح#��فشل�الديمقراطي

من�الناحية�العملية�تتمثل

وب�ن�فشل�الديمقراطيات�*ي�السودان،�ودور�

الباب�الدوار�ال�جاستمرار�نموذ

رفع�مستوى�الثقافةعسكري،�كذلك�

�الع�قات��السودانية، �بتعزيز�فهم �وذلك �للجيش �اUوقف�Hساس �بإعتباره �الديمقراطية �لقيم وتقبلهم

� - اUدنية �ركائز�أساسية �بث�ث �الجيش �ع�قة �ع1ى �اUرتكزة �الديمقراطية �الدول �*ي العسكرية

Uالتنفيذية،�السلطة�التشريعية،�وا

� �العسكرية �من ويحد

و_قتصاديالسيا<="�

*ي�حال�الجيوش�*ي�سياق�البلدان�السائرة�نحو�الديمقراطية،��الدراسةتبحث��

وتنظر�*ي�،�كدراسة�حالة

عل�~ا�الباحث،�*ي�تفس�sها�لتكرار�حا�ت�تدخل�الجيش�*ي�الشأن�السيا<="،�

لسلك�الضباط�يمكن�أن�ُينظر�ال�~ا

دعم�التحول�الديمقراطي�وبالتا�ي

مثل�ا�~اء�_نخراط�*ي�القطاع�_قتصادي�وتقوية�
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�ع1ى�العمل�ع1ى�
ً
تطويرها�دون�ان�تكون�خطرا

� �مسالة �السياسيةتركز�ع1ى كمفهوم��الثقافة

�تمثل� �تحليل �وتس¨~دف�سلك�الضباط�كوحدة �للدولة، "qمH� �القطاع �ككيان�مؤثر�*ي والقوات�اUسلحة

_ستي�ء�إن�فشل�الديمقراطيات�وجميع�_نق�بات�العسكرية�ال#"�تمكنت�من�

*ي�كل�كانت�السمة�ا�Uزمة�فقد�،�مtuنة

�سياسي�ن� �مدني�ن �ب�ن �تتم �كانت �والتدب��sلها �التخطيط �عمليات �أن �بي�~ا �اUشsuك والقاسم

 لتنفيذ�_نق�ب�بواسطة�الجيش،
ً
للوضع�الدستوري�للقوات��خ�فا

� �لðجابة �تسñى �الرئيس�الدراسة �السؤال ع1ى

؟�وينبثق�جعل�الجيش�يلعب�دور�صحيح�ومفيد�*ي�العملية�السياسية

�السياسية �الثقافة �القوات��مستوى *ي

� �السياسية �الضباطالثقافة �لسلك

الثقافة��أنوبالتا�ي�تفsuض�الدراسة�،

�بدء��،الشأن�السيا<=" �*ي �يساعد مما

) السياسيةالثقافة�(تأث��sاUتغ��sاUستقل�

 _نق�بات�العسكريةهو�وأحد�مظاهر�هذا�التدخل�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

العمل�ع1ى�للجيش�النظامي�للدولة�بإعتبار�ما�يمتلكه�من�قوة��بد�من�

�للدولة، �السيا<=" �والنظام �فان ��الدراسةبالتا�ي �مسالة تركز�ع1ى

�تمثل� �تحليل �وتس¨~دف�سلك�الضباط�كوحدة �للدولة، "qمH� �القطاع �ككيان�مؤثر�*ي والقوات�اUسلحة

  .النخبة�داخل�مجتمع�الجيش

إن�فشل�الديمقراطيات�وجميع�_نق�بات�العسكرية�ال#"�تمكنت�من�*ي��الدراسة

مtuنةغ��sعسكرية�-ناتجة�عن�ع�قات�مدنية�السلطة�*ي�السودان

�سياسي�ن� �مدني�ن �ب�ن �تتم �كانت �والتدب��sلها �التخطيط �عمليات �أن �بي�~ا �اUشsuك والقاسم

لتنفيذ�_نق�ب�بواسطة�الجيش،�استقطا�~مبا®شsuاك�مع�عسكري�ن�تم�

� �اUنتخب، �الديمقراطي �النظام �بحماية �اUسلحة �فإن �عليه �لðجابة �تسñى الدراسة

جعل�الجيش�يلعب�دور�صحيح�ومفيد�*ي�العملية�السياسية يالسياسية�*الثقافة�

�آخر�وهو �فرzي �سؤال �: عنه �يمكن �ال#" �القنوات �,ي �ما �رفع �السياسية�~ا �الثقافة مستوى

� �أع�ه �¢شكالية �من
ً
�إنط�قا �الدراسة �ب�نتسñى �الع�قة ��لتحديد �السياسية الثقافة

،من�تدخل�وانخراط�سلك�الضباط�*ي�السياسة�التقليل

� ؤدي�ا�ىتالضباط� �احتمالية الشأن�السيا<="خروجهم�من�زيادة

تأث��sاUتغ��sاUستقل�،�وذلك�من�خ�ل�ومtuنةسليمة�عسكرية�-وتنظيم�ع�قات�مدنية

وأحد�مظاهر�هذا�التدخل�،)ةالسياس�التدخل�*ي(اUتغ��sالتابع�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

للجيش�النظامي�للدولة�بإعتبار�ما�يمتلكه�من�قوة��بد�من�

� �للدولة،اUجتمع �السيا<=" والنظام

�تمثل� �تحليل �وتس¨~دف�سلك�الضباط�كوحدة �للدولة، "qمH� �القطاع �ككيان�مؤثر�*ي والقوات�اUسلحة

النخبة�داخل�مجتمع�الجيش

الدراسةإشكالية��تتمثل

السلطة�*ي�السودانع1ى�

�سياسي�ن� _نق�بات �مدني�ن �ب�ن �تتم �كانت �والتدب��sلها �التخطيط �عمليات �أن �بي�~ا �اUشsuك والقاسم

با®شsuاك�مع�عسكري�ن�تم�

� �اUنتخب، �الديمقراطي �النظام �بحماية اUسلحة

الثقافة�ما�هو�أثر�: التا�ي

�آخر�وهو �فرzي �سؤال عنه

  اUسلحة؟��

� �أع�ه �¢شكالية �من
ً
إنط�قا

التقليلومساهم¨~ا�*ي�

الضباط��كلسل�السياسية

وتنظيم�ع�قات�مدنية

اUتغ��sالتابع��بع�قة�عكسية�مع
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*ي�أربعة�نقاط�ذات�أهمية�ôي�نظام�ديمقراطي�

  
ً
�أمام��اقتناعا

ً
�يقف�حاجزا وهو�ما

�توفر�الدعم� �بسبب�عدم �الشرعية �Hنظمة �ل�نق�ب�ع1ى �أي�محاو�ت�من�داخل�اUؤسسة صد

 من�جدوى�ونفع�آراء�العسكري�ن�*ي�القضايا�الداخلية�والخارجية�اUتصلة�

�من�
ً
أن�الوصول�للرتب�العليا�يكون�،�انط�قا

 من�مستوى�التعاون�وتقلل�من�التوترات�ب�ن�اUدني�ن�

اUفاهيم�Hساسية�للبحث�ومن�ثم�تحليلها�

ب�ن�وذلك�من�خ�ل�وصف�مفهوم�الثقافة�السياسية�وتحديد�معاUه�ومضمونه،�وتحليل�طبيعة�الع�قة�

�االعسكرية�*ي�شكلها�Hك£�s-السياسية�والتحول�الديمقراطي،�كذلك�وصف�الع�قات�اUدنية
ً
تزانا

  .ةالعسكري-لُنخب�اUؤسسة�العسكرية�ع1ى�الع�قات�اUدنية

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

*ي�أربعة�نقاط�ذات�أهمية�ôي�نظام�ديمقراطي�التثقيف�السيا<="� يساهمو ،ال#"��زمت�الحالة�السودانية

�الضباط ��سلك �الديمقراطية �بالقوان�نبالقيم  والtuامهم

 .اUدني�ن�*ي�إستقطاب�وتسيس�ضباط�اUؤسسة

�توفر�الدعم� �بسبب�عدم �الشرعية �ل�نق�ب�ع1ى�Hنظمة �أي�محاو�ت�من�داخل�اUؤسسة صد

 .من�زم�ء�اUهنة

من�جدوى�ونفع�آراء�العسكري�ن�*ي�القضايا�الداخلية�والخارجية�اUتصلة��الثقافة�السياسية�تزيد

�من�بالشؤون�Hمنية�حينما�تطلب�م�~م�بناًء�ع1ى�خ�¹s~م
ً
،�انط�قا

 .بناًء�ع1ى�الكفاءة�وليس�الو�ء�السيا<="

من�مستوى�التعاون�وتقلل�من�التوترات�ب�ن�اUدني�ن�لسلك�الضباط�قافة�السياسية�

  

اUفاهيم�Hساسية�للبحث�ومن�ثم�تحليلها��وصف�تمحيث�،دراسة�الحالة�اUقارنة�منهج

وذلك�من�خ�ل�وصف�مفهوم�الثقافة�السياسية�وتحديد�معاUه�ومضمونه،�وتحليل�طبيعة�الع�قة�

السياسية�والتحول�الديمقراطي،�كذلك�وصف�الع�قات�اUدنية

لُنخب�اUؤسسة�العسكرية�ع1ى�الع�قات�اUدنيةوتحليل�آثار�الثقافة�السياسية�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

ال#"��زمت�الحالة�السودانية

  :*ي�مراحل�التحول 

�الضباطتقُيد  .أ  سلك

 أطماع�

اUدني�ن�*ي�إستقطاب�وتسيس�ضباط�اUؤسسة  

�توفر�الدعم�  .ب  �بسبب�عدم �الشرعية �Hنظمة �ل�نق�ب�ع1ى �أي�محاو�ت�من�داخل�اUؤسسة صد

 ال�زم�

من�زم�ء�اUهنة

الثقافة�السياسية�تزيد  .ج 

بالشؤون�Hمنية�حينما�تطلب�م�~م�بناًء�ع1ى�خ�¹s~م

بناًء�ع1ى�الكفاءة�وليس�الو�ء�السيا<="

قافة�السياسية�ثتزيد�ال  .د 

  .والعسكري�ن
  

منهجالدراسة��اعتمدت

وذلك�من�خ�ل�وصف�مفهوم�الثقافة�السياسية�وتحديد�معاUه�ومضمونه،�وتحليل�طبيعة�الع�قة�

السياسية�والتحول�الديمقراطي،�كذلك�وصف�الع�قات�اUدنية�الثقافة

وتحليل�آثار�الثقافة�السياسية�
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� �السابقة �تم�وتفس�sها،واUواقف حيث

��ع��sالزمان �ال#"��_نق�بات*ي العسكرية

تأث��sالحقب�السابقة��عن الناتجة�*ي�Hساس

صت�الدراسة�لنتائج�
ُ
�اعتمد،�وقد�وصياتوتومن�خ�ل�تحليل�اUؤشرات�الكمية�والنوعية�خل

� �UاUصادر�اUوثوقة �ذات�راجعة Hدبيات

�السياسية �اUدنية�الثقافة - والع�قات

البناء�التثقيف�السيا<="�للضباط�*ي�

هو�هج�ن�ما�هذا�الفصل�،�*ي�Hنظمة�الديمقراطية

تطور�البناء�و السيا<="��التثقيف ب�ن

جيش�يمكن�ان�يكون�له�دور�مفيد�*ي�

تناول�Hنظمة�العسكرية�ال#"�توالت�ع1ى�الحكم�*ي�

� �سقوطها، �أدت�ا�ى �وHحداث�ال#" �الحالة�ممارسا¹~ا، و,ي

� �خ�ل �العسكرية �اUدنية �الع�قات �طبيعة فsuة�حول

� �لها �توصلت �ال#" �ثم�و الدراسة من

�tك�suع1ى�_نق�بات�الث�ث�الدراسة�وذلك�ل

�فsuة�زمنية�طويلة�2019 ،���شك�ا�~ا
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��دراسة �السودانيةب اUتعلقةHحداث � الحالة �السابقة واUواقف

�تاريخية� ع��sالزمان�دور�Hحزاب�السياسية�حلتوضيمختلفة

الناتجة�*ي�Hساس�العسكري�نو �وإبراز�الع�قة�ب�ن�اUدني�ن

صت�الدراسة�لنتائج�
ُ
ومن�خ�ل�تحليل�اUؤشرات�الكمية�والنوعية�خل

�وتفس�sها �وتحليلها �والبيانات �اUعلومات �جمع �،ع1ى اUصادر�اUوثوقة

  .الصلة،�اUقا�ت�Hكاديمية،�البحوث�والقنوات�¢خبارية�اUوثوقة

��ث�ثة �Hول �الفصل �:يتناول فصول، �السياسيةتفصيل الثقافة

التثقيف�السيا<="�للضباط�*ي�ثم�يتطرق�لتأث��sحيث�يتطرق�Uفهوم�الثقافة�السياسية،�

�طبيعة�الع�قات�اUدنية
ً
*ي�Hنظمة�الديمقراطيةالعسكرية�-أخ�sا

�ليب�ن�وجهة�نظر�الباحث� ب�ن�ربطبال اUتعلقةإطار�نظري�ومفاهيم"

جيش�يمكن�ان�يكون�له�دور�مفيد�*ي�وما�يفV="�لها�من�العسكري��¢ص�حسياسة�و الديمقراطي�من�جهة�

تناول�Hنظمة�العسكرية�ال#"�توالت�ع1ى�الحكم�*ي�: الثانيأما�الفصل�. أخرى جهة��ن

� �كيف�وصلت�للسلطة �السودان، �,ي ��أبرز وما �سقوطها، �أدت�ا�ى �وHحداث�ال#" ممارسا¹~ا،

� �دراس¨~ا ��اجراءتتيح �تقييم �خ�ل �العسكرية �اUدنية �الع�قات �طبيعة حول

�الفصل ��الثالث فإن �عن �والعبارة �الخاتمة �نتائج �لها �توصلت ال#"

وذلك�لsuك��tم،�2019ا�ى�ابريل��1956من�العام�تغطي�الدراسة�فsuة�زمنية�

�السلطة�منذ�_ستق�ل�ولغاية�سقوط�البش��s*ي� 2019ال#"�استقرت�*ي

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�تضمن دراسة البحث�كما

تاريخية��بمقارنة�حق

وإبراز�الع�قة�ب�ن�اUدني�ن�،حدثت�*ي�السودان

صت�الدراسة�لنتائج�،�*ي�ال�حقة
ُ
ومن�خ�ل�تحليل�اUؤشرات�الكمية�والنوعية�خل

��الباحث �وتفس�sها*ي �وتحليلها �والبيانات �اUعلومات جمع

الصلة،�اUقا�ت�Hكاديمية،�البحوث�والقنوات�¢خبارية�اUوثوقة

�من �الدراسة ث�ثة تتألف

حيث�يتطرق�Uفهوم�الثقافة�السياسية،�العسكرية،�

�طبيعة�الع�قات�اUدنيةو ،الديمقراطي
ً
أخ�sا

�ليب�ن�وجهة�نظر�الباحث�ب�ن� إطار�نظري�ومفاهيم"

الديمقراطي�من�جهة�

نالسياسية�مالعملية�

� �كيف�وصلت�للسلطة السودان،

�ال# � "التجريبية �دراس¨~ا تتيح

�،الدراسة
ً
�الفصلوأخ�sا فإن

  .توصياتال

تغطي�الدراسة�فsuة�زمنية�

�السلطة�منذ�_ستق�ل�ولغاية�سقوط�البش��s*ي� ال#"�استقرت�*ي
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�إ��أن �من�تغ�sات�وتأث�sات�ع1ى�الحالة�السودانية، ركز�ع1ى�تُ  الدراسة يصعب�رصد�جميع�ما�حدث�ف�~ا

�لكل�نظام� لسمات�العامة�والسلوك�السيا<="

�Hنظمة �محاو�ت�انق�بية�ت�له �،من

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�إ��أن �من�تغ�sات�وتأث�sات�ع1ى�الحالة�السودانية، يصعب�رصد�جميع�ما�حدث�ف�~ا

� �كما �لكل�نظام�ا�تركز�ع1ىHحداث�ال#"�سبقت�ومهدت�لكل�انق�ب، لسمات�العامة�والسلوك�السيا<="

�تعرض �وما �الحروب �حيث�التحالفات�وتفككها، �من �جديد �Hنظمةانق�بي ت�له

  .بغرض�تسليط�الضوء�ع1ى�ردود�فعل�اUؤسسة�العسكرية

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�إ��أن �من�تغ�sات�وتأث�sات�ع1ى�الحالة�السودانية، يصعب�رصد�جميع�ما�حدث�ف�~ا

� �كما Hحداث�ال#"�سبقت�ومهدت�لكل�انق�ب،

�تعرض �وما �الحروب �حيث�التحالفات�وتفككها، �من �جديد انق�بي

بغرض�تسليط�الضوء�ع1ى�ردود�فعل�اUؤسسة�العسكرية
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  العسكرية-والع�قات	ا�دنية

  hبعادو hنواع

�مع�سندي�ف�sبا�*ي�العام�
ً
ليقوم��حقا

عالج�اUشكلة�الك�سيكية�لكيفية�تأث��sالناس�ع1ى�نظامهم�
ُ
بإعتبارها�ت

�الذي��توالسلوكيا �السيا<=" نحو�العمل

،�بحيث�تكون�øراء�السياسية�الفردية�
ً
يتجاوز�الفرد�ولكن�ليس�ا�ى�الدرجة�ال#"�تلùي�التأث��sالفردي�تماما

�القيم،� �*ي �اUشاركة �يش��sا�ى �وهو�ما �اUجتمع �أعضاء �ف�~ا �يشsuك �ال#" �القيم �مجموعة أثر�داخل

�،5والعضوية�*ي�_تفاق�ع1ى�تلك�القيم،�والسماح�با�خت�ف�من�حيث�øراء�الفردية�دون�تجاوز�للجماعة

� �الديمقراطي �التحول �*ي �السياسية �الثقافة �مجتمñي �منظور بإعتبار�أن�من

�وإبراز� �السياسة، �عن �التاريخية �وخلفياته �اUجتمع �لدى �قيمها �تأصيل �عند �راسخة �تصبح الديمقراطية

�النظام��وانعكاسات �ع1ى �الsuاث ذلك

،�بينما�6الثقا*ي�العربي�فيما�يختص�بالسياسة

�ا�ى�أن�ثورات�الربيع�العربي�شكلت�
ً
تناول�عزمي�بشارة�مفهوم�الثقافة�السياسية�من�منظور�نخبوي�مش�sا

5STEPHEN CHILTON, ‘DEFINING POLITICAL CULTURE

419–420. 

،�رسالة�ماجست�s،�"دراسة�*ي�مسالة�¢ستعصاء�الديمقراطي�*ي�اUنطقة�العربية

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

والع�قات	ا�دنية	الثقافة	السياسية: hول الفصل	

hنواعو ا�فهوم:الثقافة	السياسية: ا�بحث	hول 

  :الثقافة	السياسية	مفهوم

�مع�سندي�ف�sبا�*ي�العام��)1956( أول�من�اقsuح�الثقافة�السياسية�*ي�العام
ً
ليقوم��حقا

عالج�اUشكلة�الك�سيكية�لكيفية�تأث��sالناس�ع1ى�نظامهم��،بتوظيفها�*ي�الثقافة�اUدنية
ُ
بإعتبارها�ت

� �التوجهات �مجموعة �صياغة �*ي �بمساهم¨~ا والسلوكيا�وHنماطالسيا<="

،�بحيث�تكون�øراء�السياسية�الفردية�
ً
يتجاوز�الفرد�ولكن�ليس�ا�ى�الدرجة�ال#"�تلùي�التأث��sالفردي�تماما

�القيم،� �*ي �اUشاركة �يش��sا�ى �وهو�ما �اUجتمع �أعضاء �ف�~ا �يشsuك �ال#" �القيم �مجموعة أثر�داخل

والعضوية�*ي�_تفاق�ع1ى�تلك�القيم،�والسماح�با�خت�ف�من�حيث�øراء�الفردية�دون�تجاوز�للجماعة

�دور  �طاهري �مروان ��وتناول �الديمقراطي �التحول �*ي �السياسية الثقافة

�وإبراز� �السياسة، �عن �التاريخية �وخلفياته �اUجتمع �لدى �قيمها �تأصيل �عند �راسخة �تصبح الديمقراطية

� �اUجتمع، �لدى �بالسياسة �يختص �فيما �العربي �التاريyي وانعكاساتالsuاث

الثقا*ي�العربي�فيما�يختص�بالسياسة ¢رثالديمقراطي�وربط�عملية�التحول�الديمقراطي�بتجديد�

�ا�ى�أن�ثورات�الربيع�العربي�شكلت�
ً
تناول�عزمي�بشارة�مفهوم�الثقافة�السياسية�من�منظور�نخبوي�مش�sا

                                         

STEPHEN CHILTON, ‘DEFINING POLITICAL CULTURE’, Western Political Quarterly, Vol. 41, No. 3 (Septe

دراسة�*ي�مسالة�¢ستعصاء�الديمقراطي�*ي�اUنطقة�العربية: الثقافة�السياسية�والتحول�الديمقراطي

  .2017كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�العربي�بن�مهيدي،�ام�البوا�ي،�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

الفصل	

ا�بحث	hول 

مفهوم: ا�طلب	hول 

أول�من�اقsuح�الثقافة�السياسية�*ي�العام غابرييل�أUوندكان

بتوظيفها�*ي�الثقافة�اUدنية) 1963(

� �التوجهات �مجموعة �صياغة �*ي �بمساهم¨~ا السيا<="

،�بحيث�تكون�øراء�السياسية�الفردية�
ً
يتجاوز�الفرد�ولكن�ليس�ا�ى�الدرجة�ال#"�تلùي�التأث��sالفردي�تماما

�القيم،��ذات �*ي �اUشاركة �يش��sا�ى �وهو�ما �اUجتمع �أعضاء �ف�~ا �يشsuك �ال#" �القيم �مجموعة أثر�داخل

والعضوية�*ي�_تفاق�ع1ى�تلك�القيم،�والسماح�با�خت�ف�من�حيث�øراء�الفردية�دون�تجاوز�للجماعة

�دور  �طاهري �مروان وتناول

�وإبراز� �السياسة، �عن �التاريخية �وخلفياته �اUجتمع �لدى �قيمها �تأصيل �عند �راسخة �تصبح الديمقراطية

� �اUجتمع، �لدى �بالسياسة �يختص �فيما �العربي �التاريyي الsuاث

الديمقراطي�وربط�عملية�التحول�الديمقراطي�بتجديد�

�ا�ى�أن�ثورات�الربيع�العربي�شكلت�
ً
تناول�عزمي�بشارة�مفهوم�الثقافة�السياسية�من�منظور�نخبوي�مش�sا

                                                          

41, No. 3 (September 1988), P: 

6� الثقافة�السياسية�والتحول�الديمقراطي"مروان�طاهري،

كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�العربي�بن�مهيدي،�ام�البوا
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بوادر�التغ��s*ي�نمط�الثقافة�السياسية�لدى�اUجتمعات�العربية�من�ثقافة�الطاعة�والتقليد�ا�ى�اUشاركة�

�الثقافة� �إ��أن �للتضحيات، �من�حيث�الخروج�وتقديمها �الشعوب�Uهم¨~ا مام

�*ي�عدم�اكتمال�هذا�التحول�بشكله�
ً
السياسية�للنخب�ال#"�أشرفت�ع1ى�ادارة�اUراحل�_نتقالية�كانت�سببا

عوب�اUثا�ي،�بمع��qأن�للثقافة�السياسية�للُنخب�دور�يتجاوز�*ي�Hهمية�دور�الثقافة�السياسية�لدى�الش

�ان�تخلصت�اUجتمعات�من�
ً
دون�إهمال�ôهمية�ثقافة�الشعوب،�وذلك�من�ناحية�أنه�لم�يحدث�تاريخيا

ثقاف¨~ا�السياسية�اUتماهية�مع�الديكتاتوريات�قبل�نشوء�الديمقراطيات�ف�~ا،�وتستطيع�تلك�الُنخب�من�

الحريات�السياسية�بعد��باب�مسؤولي¨~ا�الوطنية�*ي�حال�وصولها�لسدة�الحكم�أو�ح#��تمك�~ا�من�ممارسة

�الشعبية �السياسية �الثقافة �أن�تؤثر�ع1ى � �الديكتاتورية �السياسية�7ا�~يار�Hنظمة �وبالتا�ي�فإن�القيادة ،

�نجاح� �يساعد�ع1ى �مما �السياسية�لدى�اUجتمع�ومؤسسات�الدولة �اUشاركة �ثقافة �ترسيخ�مفهوم يمك�~ا

�الديمقراطي،� �الرسوخ �مراحل �إكمال �*ي �دور ية

�بما�يتناسب�مع�القيم�الديمقراطية�لبلوغ�الرسوخ
ً
  .باضط�عها�بدورها�*ي�تثقيف�اUجتمعات�سياسيا

�عرفها �فقد �السياسية، �الثقافة �مفهوم �وصفت �ال#" �التعريفات �أ�~ا�اختلفت �ع1ى �اندرسون جيمس

عن�توجيه�وتشكيل�السلوك�السيا<="�لدى�اUواطن�ن،�

�ينبùي�أن� �*ي�تحديد�ما �ُتحدد�الع�قة�ب�ن�اUواطن�ن�وحكوما¹~م�من�خ�ل�مساهم¨~ا وال#"�ع1ى�أساسها

ستمدة�من�أخ�قيات�اUجتمع�وثقافته�
ُ
Uمع�حفاظها�ع1ى�تلك�القيم�ا

اUركز�: الدوحة( دراسة	نظرية	مقارنة: �ي	%نتقال	الديمقراطي	واشكالياته

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

بوادر�التغ��s*ي�نمط�الثقافة�السياسية�لدى�اUجتمعات�العربية�من�ثقافة�الطاعة�والتقليد�ا�ى�اUشاركة�

�إت �من �وبالرغم �للتالسياسية، �من�حيث�الخروج�وتقديمها �الشعوب�Uهم¨~ا مام

�*ي�عدم�اكتمال�هذا�التحول�بشكله�
ً
السياسية�للنخب�ال#"�أشرفت�ع1ى�ادارة�اUراحل�_نتقالية�كانت�سببا

اUثا�ي،�بمع��qأن�للثقافة�السياسية�للُنخب�دور�يتجاوز�*ي�Hهمية�دور�الثقافة�السياسية�لدى�الش

�ان�تخلصت�اUجتمعات�من�
ً
دون�إهمال�ôهمية�ثقافة�الشعوب،�وذلك�من�ناحية�أنه�لم�يحدث�تاريخيا

ثقاف¨~ا�السياسية�اUتماهية�مع�الديكتاتوريات�قبل�نشوء�الديمقراطيات�ف�~ا،�وتستطيع�تلك�الُنخب�من�

باب�مسؤولي¨~ا�الوطنية�*ي�حال�وصولها�لسدة�الحكم�أو�ح#��تمك�~ا�من�ممارسة

�الشعبية �السياسية �الثقافة �أن�تؤثر�ع1ى � �الديكتاتورية ا�~يار�Hنظمة

�نجاح� �يساعد�ع1ى �مما �السياسية�لدى�اUجتمع�ومؤسسات�الدولة �اUشاركة �ثقافة �ترسيخ�مفهوم يمك�~ا

�السياس �النخب �لثقافة �أن �qبمع� �الديمقراطي، �الرسوالتحول �مراحل �إكمال �*ي �دور ية

�بما�يتناسب�مع�القيم�الديمقراطية�لبلو
ً
باضط�عها�بدورها�*ي�تثقيف�اUجتمعات�سياسيا

�عرفها �فقد �السياسية، �الثقافة �مفهوم �وصفت �ال#" �التعريفات اختلفت

عن�توجيه�وتشكيل�السلوك�السيا<="�لدى�اUواطن�ن،��مجموعة�القيم�واUعتقدات�*ي�اUجتمع�اUسئولة

�ينبùي�أن� �*ي�تحديد�ما �ُتحدد�الع�قة�ب�ن�اUواطن�ن�وحكوما¹~م�من�خ�ل�مساهم¨~ا وال#"�ع1ى�أساسها

ستمدة�من�أخ�قيات�اUجتمع�وثقافته��،تقوم�به�الحكومة�وكيف�تقوم�به
ُ
Uمع�حفاظها�ع1ى�تلك�القيم�ا

                                         

�ي	%نتقال	الديمقراطي	واشكالياته, "عن�الثقافة�السياسية�و_نتقال�ا�ى�الديمقراطية

  .440– 407, ) 2020, العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

بوادر�التغ��s*ي�نمط�الثقافة�السياسية�لدى�اUجتمعات�العربية�من�ثقافة�الطاعة�والتقليد�ا�ى�اUشاركة�

�إت �من �وبالرغم السياسية،

�*ي�عدم�اكتمال�هذا�التحول�بشكله�
ً
السياسية�للنخب�ال#"�أشرفت�ع1ى�ادارة�اUراحل�_نتقالية�كانت�سببا

اUثا�ي،�بمع��qأن�للثقافة�السياسية�للُنخب�دور�يتجاوز�*ي�Hهمية�دور�الثقافة�السياسية�لدى�الش

�ان�تخلصت�اUجتمعات�من�
ً
دون�إهمال�ôهمية�ثقافة�الشعوب،�وذلك�من�ناحية�أنه�لم�يحدث�تاريخيا

ثقاف¨~ا�السياسية�اUتماهية�مع�الديكتاتوريات�قبل�نشوء�الديمقراطيات�ف�~ا،�وتستطيع�تلك�الُنخب�من�

باب�مسؤولي¨~ا�الوطنية�*ي�حال�وصولها�لسدة�الحكم�أو�ح#��تمك�~ا�من�ممارسة

�الشعبية �السياسية �الثقافة �أن�تؤثر�ع1ى � �الديكتاتورية ا�~يار�Hنظمة

�نجاح� �يساعد�ع1ى �مما �السياسية�لدى�اUجتمع�ومؤسسات�الدولة �اUشاركة �ثقافة �ترسيخ�مفهوم يمك�~ا

�السياس �النخب �لثقافة �أن �qبمع� �الديمقراطي، التحول

�بما�يتناسب�مع�القيم�الديمقراطية�لبلو
ً
باضط�عها�بدورها�*ي�تثقيف�اUجتمعات�سياسيا

�عرفها �فقد �السياسية، �الثقافة �مفهوم �وصفت �ال#" �التعريفات اختلفت

مجموعة�القيم�واUعتقدات�*ي�اUجتمع�اUسئولة

�ينبùي�أن� �*ي�تحديد�ما �ُتحدد�الع�قة�ب�ن�اUواطن�ن�وحكوما¹~م�من�خ�ل�مساهم¨~ا وال#"�ع1ى�أساسها

تقوم�به�الحكومة�وكيف�تقوم�به

                                                          

عن�الثقافة�السياسية�و_نتقال�ا�ى�الديمقراطية"عزمي�بشارة،�7

العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات
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�ا�ى�أ�~ا�تؤثر�*ي�الفعل�السيا<="�و� 
ً
 �ووعيه�بالحقوق�والواجبات�مش�sا

ً
ليا

ُ
بينما�يرى��ري�،�8ُتقرره�ك

دياموند�أ�~ا�تقييم�اUواطن�ن�لنظامهم�السيا<="�بناًء�ع1ى�معتقدا¹~م�وافكارهم،�با®ضافة�ا�ى�إUامهم�بدور�

�بنظرة� �تتعلق �ال#" �اUستقرة �القيم وعة

�فالثقافة� �القائم، �النظام �شرعية �درجة �عن �بعيد

السياسية�تؤثر�*ي�ع�قة�اUواطن�بالسلطة�من�حيث�تحديد�Hدوار�وHنشطة�اUتوقعة�من�السلطة،�ومن�

اUواطن�القيام��~ا،�كما�أن�الثقافة�السياسية�تتضمن�التفاصيل�

فيما�اUجتمعات�اUواطن�ن�و اUشsuكة�*ي�

من�يمكنه�فعل�،الثقافة�السياسية�عن

تعمل�الثقافة�وبالتا�ي��؟من�يمتلك�السلطة�ومن�ُيقرر 

،�وهو�ما�يش��sالسلطة�والشرعيةواUؤسسات�حول�

�مجموعة� �وفق �السيا<=" �تمارس�العمل �ال#" �السياسية والفوقية

�الُسلطة �مستويات �أع1ى �ا�ى
ً
�وصو� �الفرد �من �ابتداًء �عل�~ا تفق

ُ
Uا� �للشيوخ�القيم �السياسية �فالثقافة ،

  .49-46،�ص�)1998للنشر�والتوزيع،�

  .13،�ص)2011يوليوسبتم�s( 1،�عدد40

  .14،�ص)1980دار�بن�خلدون،�: عمان( تحليل	نظري	ودراسة	ميدانية	�ي	قرية	مصرية

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�ا�ى�أ�~ا�تؤثر�*ي�الفعل�السيا<="�و� 
ً
ووعيه�بالحقوق�والواجبات�مش�sا

دياموند�أ�~ا�تقييم�اUواطن�ن�لنظامهم�السيا<="�بناًء�ع1ى�معتقدا¹~م�وافكارهم،�با®ضافة�ا�ى�إUامهم�بدور�

�اUجتمع �داخل �،9الفرد �كمال �عرفها �أ�~اوقد �ع1ى �بنظرة�مجم: "اUنو*ي �تتعلق �ال#" �اUستقرة �القيم وعة

�فالثقافة� �القائم، �النظام �شرعية �درجة �عن �بعيد �حّدٍ �إ�ى �مسؤولة
َعدُّ
ُ
�ت �وال#" �السلطة، �إ�ى اUواطن

السياسية�تؤثر�*ي�ع�قة�اUواطن�بالسلطة�من�حيث�تحديد�Hدوار�وHنشطة�اUتوقعة�من�السلطة،�ومن�

اUواطن�القيام��~ا،�كما�أن�الثقافة�السياسية�تتضمن�التفاصيل�حيث�طبيعة�الواجبات�ال#"�يتع�ن�ع1ى�

  .10"الخاصة��~وية�الفرد�والجماعة

اUشsuكة�*ي�واUعتقدات�القيم��خلقع1ى�جوهرها�تعمل�الثقافة�السياسية�*ي

�sيتعلق�بالع�قات�السياسية�والسياسة�العامة،�وبشكل�كب� 
ُ
الثقافة�السياسية�عن�جيبت

من�يمتلك�السلطة�ومن�ُيقرر ما�يعq"��؟ومع�من�؟وتحت�أي�ظرف

واUؤسسات�حول�واUجتمع��لâفرادالسياسية�ع1ى�إعادة�انتاج�اUواقف�

�للنخب �السياسية �الثقافة �تقُبل �وفق�مجموعة��ويةا�ى �السيا<=" �تمارس�العمل �ال#" �السياسية والفوقية

�الُسلطة �مستويات �أع1ى �ا�ى
ً
�وصو� �الفرد �من �ابتداًء �عل�~ا تفق

ُ
Uا� القيم

                                         

للنشر�والتوزيع،�دار�اUس�sة�: عمان(،�ترجمة�عامر�الكبيÊ="�صنع	السياسات	العامة

40،�مج�عالم	الفكرعبد�الس�م�ع1ي�نوير،�_تجاهات�اUعاصرة�*ي�دراسة�الثقافة�السياسية،�

تحليل	نظري	ودراسة	ميدانية	�ي	قرية	مصرية: الثقافة	السياسية	للف�ح-ن	ا�صري-ن

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�ا�ى�أ�~ا�تؤثر�*ي�الفعل�السيا<="�و� �،العامة
ً
ووعيه�بالحقوق�والواجبات�مش�sا

دياموند�أ�~ا�تقييم�اUواطن�ن�لنظامهم�السيا<="�بناًء�ع1ى�معتقدا¹~م�وافكارهم،�با®ضافة�ا�ى�إUامهم�بدور�

�اUجتمع �داخل الفرد

َعد
ُ
�ت �وال#" �السلطة، �إ�ى اUواطن

السياسية�تؤثر�*ي�ع�قة�اUواطن�بالسلطة�من�حيث�تحديد�Hدوار�وHنشطة�اUتوقعة�من�السلطة،�ومن�

حيث�طبيعة�الواجبات�ال#"�يتع�ن�ع1ى�

الخاصة��~وية�الفرد�والجماعة

تعمل�الثقافة�السياسية�*ي

�sيتعلق�بالع�قات�السياسية�والسياسة�العامة،�وبشكل�كب�

وتحت�أي�ظرف؟�وكيف�؟ماذا

السياسية�ع1ى�إعادة�انتاج�اUواقف�

�للنخب �السياسية �الثقافة �تقُبل ا�ى

�الُسلطة �مستويات �أع1ى �ا�ى
ً
�وصو� �الفرد �من �ابتداًء �عل�~ا تفق

ُ
Uا� القيم

                                                          

صنع	السياسات	العامةجيمس�اندرسون،�8
عبد�الس�م�ع1ي�نوير،�_تجاهات�اUعاصرة�*ي�دراسة�الثقافة�السياسية،�9
الثقافة	السياسية	للف�ح-ن	ا�صري-نكما�Uنو*ي،�10
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sالجماه�� �لدى�الُنخب�تختلف�عن�ثقافة �السياسة �والثقافة �تختلف�عن�الشباب، �qبمع� عدم�وجود�،

�التعريف�بدرجات�مختلفة�دون�
ً
�حقا

العق1ي�Uا��و¢دراكالرؤيا�واUعرفة��

�تكوين�تصورات� �خ�لها �من �يستطيع �أفكار�وممارسات�واخت�فات�سياسية، �من �اUجتمع يحيط�بأفراد

واتخاذ�اUوقف�اUناسب،�ومن�ثم�التفاعل�والتأث��sالبناء�*ي�مجمل�العملية�السياسية�حسب�ما�تقتضيه�

باعتبار�شموله�للفرد�واUجتمع��وهو�التعريف�الذي�يتبناه�الباحث

أصناف�,ي�ال#"�ُتحدد�طبيعة�الثقافة�السياسية�ا�ى�ث�ثة�

�للنظام �النشاط��،السيا<=" �حيث من

�sجتمع�حيث�يختلف�تأث�Uباخت�ف�نوع�الثقافة�السياسية�*ي�ا�sفيختلف�التأث��،
ً
والخمول�أو�العدم�تماما

Paro(،"=>السيا� �الخضوع �ثقافة  عن

11Gregory Claeys, “POLITICAL CULTURE,” 

2013), P: 624–625. 

،�مجلة	ا�ستنصرية	للدراسات	العربية	والدولية

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

sالجماه�� �لدى�الُنخب�تختلف�عن�ثقافة �السياسة �والثقافة تختلف�عن�الشباب،

  .11لشعب�كامل�ثقافة�سياسية�ُمتجانسة

�التعريف�بدرجات�مختلفة�دون��السياسية�و_جتماعية�وHدبياتالدراسات��بشكل�عام�فقد�عدلت
ً
�حقا

�اباعتباره�ةالسياسي�الثقافة ال#"�*ي�مجملها�تنظر�ا�ى

�تكوين�تصورات� �خ�لها �من �يستطيع �أفكار�وممارسات�واخت�فات�سياسية، �من �اUجتمع يحيط�بأفراد

واتخاذ�اUوقف�اUناسب،�ومن�ثم�التفاعل�والتأث��sالبناء�*ي�مجمل�العملية�السياسية�حسب�ما�تقتضيه�

وهو�التعريف�الذي�يتبناه�الباحث�اUهنة�أو�اUكانة�من�مؤسسات�الدولة

  .12واUهنة�داخل�مؤسسات�الدولة

  .أنواع	الثقافة	السياسية

الثقافة�السياسية�ا�ى�ث�ثة�) 1963(صنف�أUوند�وف�sبا�*ي�عملهم�اUشsuك�

� �السلوك �والتأث��sع1ى �للمجتمع �السياسية �الثقافة �ب�ن �للنظامالع�قة السيا<="

�sجتمع�حيث�يختلف�تأث�Uباخت�ف�نوع�الثقافة�السياسية�*ي�ا�sفيختلف�التأث��،
ً
والخمول�أو�العدم�تماما

� �أو�الضيقة �اUحدودة �السياسية Parochial Political Culture(الثقافة

                                         

POLITICAL CULTURE,” in Encyclopedia of Modern Political Thought, 1st ed. (

مجلة	ا�ستنصرية	للدراسات	العربية	والدولية	،"الوzي�السيا<="�كعنصر�أساس�*ي�بناء�النظام�السيا<="�الديمقراطي

  .61،�ص

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

sالجماه�� �السياسة�لدى�الُنخب�تختلف�عن�ثقافة �والثقافة تختلف�عن�الشباب،

ثقافة�سياسية�ُمتجانسة

بشكل�عام�فقد�عدلت

ال#"�*ي�مجملها�تنظر�ا�ىو تغي��sاUفهوم،�

�تكوين�تصورات� �خ�لها �من �يستطيع �أفكار�وممارسات�واخت�فات�سياسية، �من �اUجتمع يحيط�بأفراد

واتخاذ�اUوقف�اUناسب،�ومن�ثم�التفاعل�والتأث��sالبناء�*ي�مجمل�العملية�السياسية�حسب�ما�تقتضيه�

اUهنة�أو�اUكانة�من�مؤسسات�الدولة

واUهنة�داخل�مؤسسات�الدولة

أنواع	الثقافة	السياسية: الثانيا�طلب	

صنف�أUوند�وف�sبا�*ي�عملهم�اUشsuك�

� �السلوك �والتأث��sع1ى �للمجتمع �السياسية �الثقافة �ب�ن الع�قة

�sجتمع�حيث�يختلف�تأث�Uباخت�ف�نوع�الثقافة�السياسية�*ي�ا�sفيختلف�التأث��،
ً
والخمول�أو�العدم�تماما

� �أو�الضيقة �اUحدودة �السياسية الثقافة

                                                          

, 1st ed. (Washington: CQ Press, 

الوzي�السيا<="�كعنصر�أساس�*ي�بناء�النظام�السيا<="�الديمقراطي"آل�طويرش،� مو<=�12

،�ص)2009ديسم��s( 28عدد�
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 Culture(السياسية� ثقافة�اUشاركة

(.  

ويظهر�هذا�النوع�*ي�اUجتمعات�غ��sالديمقراطية�حيث�تش��sا�ى�الوzي�اUحدود�لâفراد�بالنظام�السيا<="�

�sجتمع�بحقوقهم�وواجبا¹~م�ودورهم�*ي�التأث�Uفراد�*ي�هذا�اHحدود�فيه،�نتيجة�لجهل�Uهم�اsي�تأث��وبالتا

�ترتبط�أدوار�أفراد� �بينما �بناءه�وطبيعة�عمله، �تساهم�*ي �والعناصر�ال#" ع1ى�مخرجات�النظام�السيا<="

�يكتس �أو�حيث �السيا<=" �الزعيم ب

،�و,ي�باUجمل�تمثيل�للوzي�اUنخفض�لدى�اUواطن�بالشؤون�

�_نتخابات� �درجة �إ�ى �اUشاركة �توسيع عن

�واختصار�اUشاركة�*ي�حدود�القرية�مثل�الشيوخ�وقادة�اUجتمع�وما�
ً
الرئاسية�او�اUجالس�التشريعية�مث�

�Hفراد� �ب�ن �الع�قة �توضح �ال#" �Hسئلة �عن ���يجيب �السياسية �الثقافة �من �النوع �هذا ،

�السياسية� �تحدث�Hحداث �وUاذا �لكيفية Hفراد

�ووظائفها �الحكومة �هياكل �Uعرفة �أو�يسعون �ضعف�التوجه��،و��يعلمون وبالتا�ي

والذي�يجعل�Hجندة�وHهداف�الوطنية�ثانوية�*ي�مقابل�تزايد�_هتمام�باôهداف�الخاصة�من�

ندين�ع1ى�ادراكهم�لجهل�و�مبا�ة�اUواطن�ن�*ي�مواجهة�الدولة�وانكفاءهم�ع1ى�مستويات�

  .37،�ص)2015الدر�العربية�للعلوم�والنشر،�

110.  

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

Subject Political C( و� �عن�، �تختلف�بدورها �اUشاركةال#" ثقافة

Politi(13.  

)Parochial Political Culture( .الثقافة	السياسية	ا�حدودة	أو	الضيقة

ويظهر�هذا�النوع�*ي�اUجتمعات�غ��sالديمقراطية�حيث�تش��sا�ى�الوzي�اUحدود�لâفراد�بالنظام�السيا<="�

�sجتمع�بحقوقهم�وواجبا¹~م�ودورهم�*ي�التأث�Uفراد�*ي�هذا�اHحدود�فيه،�نتيجة�لجهل�Uهم�اsي�تأث��وبالتا

�ترتبط�أدوار�أفراد� �بينما �بناءه�وطبيعة�عمله، �تساهم�*ي �والعناصر�ال#" ع1ى�مخرجات�النظام�السيا<="

�اUجتمع �برئيس �السياسية �الثقافة �من �النمط �هذا �*ي �يكتس�،اUجتمع حيث

،�و,ي�باUجمل�تمثيل�للوzي�اUنخفض�لدى�اUواطن�بالشؤون�العسكري�مكانة�أقرب�ا�ى�القداسة�وHبوية

� �وبالتا�ي �الضيق، �اUجتمع �_نتخابات��Hحجامنطاق �درجة �إ�ى �اUشاركة �توسيع عن

�واختصار�اUشاركة�*ي�حدود�القرية�مثل�الشيو
ً
الرئاسية�او�اUجالس�التشريعية�مث�

�Hفراد� �ب�ن �الع�قة �توضح �ال#" �Hسئلة �عن ���يجيب �السياسية �الثقافة �من �النوع �هذا ،

�بس �السيا<=" �النظام �مع �واUجتمعات �عدم �السياسية��إدراكبب �تحدث�Hحداث �وUاذا �لكيفية Hفراد

�ووظائفها�، �الحكومة �هياكل �Uعرفة �أو�يسعون و��يعلمون

والذي�يجعل�Hجندة�وHهداف�الوطنية�ثانوية�*ي�مقابل�تزايد�_هتمام�باôهداف�الخاصة�من�

ندين�ع1ى�ادراكهم�لجهل�و�مبا�ة�اUواطن�ن�*ي�مواجهة�الدولة�وانكفاءهم�ع1ى�مستويات�

                                         

الدر�العربية�للعلوم�والنشر،�: ب�sوت( العرب	والديمقراطية	والفضاء	العام

�،sشاقبة،�دينا�شق�Uالسياسيةأم�ن�ا	والثقافة	110ص،�)2020وزارة�الثقافة،�: عمان( التنشئة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

Political Culture( )الرعوية(

PoliticalParticipant

  

 
ً
Nالضيقة: أو	أو	ا�حدودة	السياسية	الثقافة

ويظهر�هذا�النوع�*ي�اUجتمعات�غ��sالديمقراطية�حيث�تش��sا�ى�الوzي�اUحدود�لâفراد�بالنظام�السيا<="�

�sجتمع�بحقوقهم�وواجبا¹~م�ودورهم�*ي�التأث�Uفراد�*ي�هذا�اHحدود�فيه،�نتيجة�لجهل�Uهم�اsي�تأث��وبالتا

�ترتبط�أدوار�أفراد� �بينما �بناءه�وطبيعة�عمله، �تساهم�*ي �والعناصر�ال#" ع1ى�مخرجات�النظام�السيا<="

�اUجتمع �برئيس �السياسية �الثقافة �من �النمط �هذا �*ي اUجتمع

العسكري�مكانة�أقرب�ا�ى�القداسة�وHبوية

� �خارج �السياسية �وبالتا�ي �الضيق، �اUجتمع نطاق

�واختصار�اUشاركة�*ي�حدود�القرية�مثل�الشيو
ً
الرئاسية�او�اUجالس�التشريعية�مث�

�ذلك �Hفراد�14ا�ى �ب�ن �الع�قة �توضح �ال#" �Hسئلة �عن ���يجيب �السياسية �الثقافة �من �النوع �هذا ،

�بس �السيا<=" �النظام �مع واUجتمعات

�ب�دهم �*ي ،وHفعال

والذي�يجعل�Hجندة�وHهداف�الوطنية�ثانوية�*ي�مقابل�تزايد�_هتمام�باôهداف�الخاصة�من��القومي

ندين�ع1ى�ادراكهم�لجهل�و�مبا�ة�اUواطن�ن�*ي�مواجهة�الدولة�وانكفاءهم�ع1ى�مستويات�،�مستقبل�القادة

                                                          

العرب	والديمقراطية	والفضاء	العامعز�الدين�عبد�اUو�ى،�13
14�،sشاقبة،�دينا�شق�Uأم�ن�ا
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�اUجتمعات� �*ي ��نتشارها
ً
�نسبة �التقليدية �بالثقافة

ً
احيانا

Subject Political Culture(.  

ُتفسر�هذه�الثقافة�السلوك�السيا<="�السلã"�لâفراد�بخضوعهم�التام�لقرارات�السلطة�واعتبارها�الزامية�

و��يمك�~م�التأث��sعل�~ا،�وبالرغم�من�ادراكهم�لجوانب�العملية�السياسية�والنظام�من�حيث�اUخرجات�ع1ى�

�بجان �بعدم�الكا*ي �بإحساسهم �اUدخ�ت ب

�هذه� �*ي �السيا<=" �النظام �Uخرجات �لتوفر�¢دراك
ً
ونسبة

�أو�عدم� �السلطة �من�حيث�شرعية �أو�اUعارضة �بالتأييد �التقييم �ع1ى �القدرة �يكون�لدى�Hفراد الثقافة

 
ً
فتكون�الع�قة�,ي��،د�تابع�او�رعية�وخاضع�تماما

وتتمحور�عناصر�هذه�الثقافة�حول�الخوف�

�السلطة �تمارسه �أن �يمكن �الذي �_يمان�بسبب�العنف�السيا<=" �عدم �مع ،

15 Usman Abbo and Adamu Bashir, ‘Parochial Politi

POLITICS, ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT, INDONESIA: Resear
16 Iraj Roudgar, " Theory of Political Culture"

دار�مجد�وي،�: عمان( دراسة	معاصرة	�ي	اس*(اتيجية	إدارة	السلطة
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�والقبيلة �القرية �حدود �*ي �اUجتمعات��إل�~اويشار��محلية �*ي ��نتشارها
ً
�نسبة �التقليدية �بالثقافة

ً
احيانا

  .15يلة�التطور 

Subject Political Culture(. )التابعة/ الرعوية( ثقافة	الخضوع	السيا���

ُتفسر�هذه�الثقافة�السلوك�السيا<="�السلã"�لâفراد�بخضوعهم�التام�لقرارات�السلطة�واعتبارها�الزامية�

و��يمك�~م�التأث��sعل�~ا،�وبالرغم�من�ادراكهم�لجوانب�العملية�السياسية�والنظام�من�حيث�اUخرجات�ع1ى�

� �ليس�لد�~م �Hفراد �_�أن �الضيقة، �بجان�¢دراكعكس�الثقافة الكا*ي

�السيا<=" �النظام �التأث��sع1ى �ع1ى �16القدرة �هذه�، �*ي �السيا<=" �النظام �Uخرجات �لتوفر�¢دراك
ً
ونسبة

�أو�عدم� �السلطة �من�حيث�شرعية �أو�اUعارضة �بالتأييد �التقييم �ع1ى �القدرة �يكون�لدى�Hفراد الثقافة

 شرعي¨~ا،�_�أن�السلوك�الفع1ي�يظل�سلã"�فيكون�مجر 
ً
د�تابع�او�رعية�وخاضع�تماما

�من�العقاب
ً
وتتمحور�عناصر�هذه�الثقافة�حول�الخوف��،انتظار�تقديم�الخدمات�وعدم�اUطالبة��~ا�خوفا

�لها �و_ذعان �السلطة �السلطة�من �تمارسه �أن �يمكن �الذي بسبب�العنف�السيا<="

  .17_نسان

                                         

 Bashir, ‘Parochial Political Culture and the Squabbles’ (INTERNATIONAL SEMINAR ON REGIONAL 

POLITICS, ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT, INDONESIA: Research Gate, 2020), P: 30–31. 

lture", Research Gate, 25/2/2021, accessed on: 15/12/2021, at: 

دراسة	معاصرة	�ي	اس*(اتيجية	إدارة	السلطة: النظم	السياسية	الحديثة	والسياسات	العامة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	
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�والقبيلة �القرية �حدود �*ي محلية

القديمة�ضئيلة�التطور 

 
ً
ثقافة	الخضوع	السيا���: ثانيا

ُتفسر�هذه�الثقافة�السلوك�السيا<="�السلã"�لâفراد�بخضوعهم�التام�لقرارات�السلطة�واعتبارها�الزامية�

و��يمك�~م�التأث��sعل�~ا،�وبالرغم�من�ادراكهم�لجوانب�العملية�السياسية�والنظام�من�حيث�اUخرجات�ع1ى�

�ليس�لد �Hفراد �_�أن �الضيقة، عكس�الثقافة

�السيا<=" �النظام �التأث��sع1ى �ع1ى القدرة

�أو�عدم� �السلطة �من�حيث�شرعية �أو�اUعارضة �بالتأييد �التقييم �ع1ى �القدرة �يكون�لدى�Hفراد الثقافة

شرعي¨~ا،�_�أن�السلوك�الفع1ي�يظل�سلã"�فيكون�مجر 

�من�العقاب
ً
انتظار�تقديم�الخدمات�وعدم�اUطالبة��~ا�خوفا

�لها �و_ذعان �السلطة من

_نسانوكرامة��بذاتية�

  

  

                                                          

 (INTERNATIONAL SEMINAR ON REGIONAL 

 on: 15/12/2021, at: https://bit.ly/3s49Oxx 
النظم	السياسية	الحديثة	والسياسات	العامةثامر�كامل�الخزر�ي،�17

  .101،�ص�)2004
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Culture PoliticalParticipant(.  

�والtuام� �من�حيث�Hداء �السيا<=" �نظامهم �بحركة �اUواطن�ن �وإدراك�ومعرفة بوzي

القيم،�وذلك�من�خ�ل�مشارك¨~م�الفاعلة�من�حيث�الواجبات،�ومراقب¨~م�Uدخ�ت�النظام�السيا<="�ال#"�

�عن�¢Uام� �الناتج �والواzي �العق�ني �التقييم فمن�خ�ل

�النظام �عن �او�إيجابية �سلبية �اما �الفرد �توجهات �القبول��،تكون وبالتا�ي

�للبناء� �اUعزز �هو �الثقافة �من �النمط �هذا s�

�ثقافة�اUشاركة�تقدمت�*ي�مجال� �تسود�ف�~ا �الديمقراطيالالدول�ال#" من��،بناء

�الضغط��_حتجاجات �وجماعات و_نتخابات

الثقافة�السياسية�ينسجم�مع�بنية��

سياسية�ونظام�مع�ن،�فالثقافة�اUحدودة�تنسجم�وتت�ءم�مع�نظام��مركزي�تقليدي،�بينما�تت�ءم�ثقافة�

وتت�ءم�ثقافة�اUشاركة�مع�Hنظمة�الديمقراطية،�

� ثقافة��تسودب�ن�الثقافة�والبنية�هو�الذي�يضمن�استقرار�النظام�السيا<="�فحينما

،�)2016يونيو�( 5،�عدد�مجلة	العلوم	rنسانية،�

  .316،�ص�)2016يونيو�( مجلة	العلوم	%قتصادية	والسياسية

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

Culture PoliticalParticipant(. ثقافة	ا�شاركة	السياسية

 sكب�� �حد �والtuام��وترتبط�ا�ى �من�حيث�Hداء �السيا<=" �نظامهم �بحركة �اUواطن�ن �وإدراك�ومعرفة بوzي

القيم،�وذلك�من�خ�ل�مشارك¨~م�الفاعلة�من�حيث�الواجبات،�ومراقب¨~م�Uدخ�ت�النظام�السيا<="�ال#"�

  .18ع1ى�أساسها�يتوقعون�مخرجات�تتناسب�معها

�إيجابي �أنه �ع1ى �الثقافة �من �النوع �عن�¢Uام��،ر�هذا �الناتج �والواzي �العق�ني �التقييم فمن�خ�ل

�النظام�و¢مكانيات �عن �او�إيجابية �سلبية �اما �الفرد �توجهات تكون

sالتعب�� �ع1ى �القدرة �مع �رفضها، �أو �للبناء�عتَ ويُ �،باUخرجات �اUعزز �هو �الثقافة �من �النمط �هذا s�

�ثقافة�اUشاركة�تقدمت�*ي�مجال��حيث�ان �تسود�ف�~ا الدول�ال#"

� �مثل �اUختلفة sالتعب�� �بآليات �الفعالة �اUساهمة _حتجاجاتخ�ل

  .19و_نتظام�*ي�عضويات�النقابات�العمالية�وHحزاب�السياسية

�أنماطمن��نمطأن�كل�ا�ى�أشارا" أUوند�وف�sبا"وتجدر�¢شارة�ا�ى�أن�

سياسية�ونظام�مع�ن،�فالثقافة�اUحدودة�تنسجم�وتت�ءم�مع�نظام��مركزي�تقليدي،�بينما�تت�ءم�ثقافة�

وتت�ءم�ثقافة�اUشاركة�مع�Hنظمة�الديمقراطية،�،�)شمو�ي/عسكري (الخضوع�مع�نظام�مركزي�سلطوي�

� ب�ن�الثقافة�والبنية�هو�الذي�يضمن�استقرار�النظام�السيا<="�فحينما

                                         

،�"دور�الثقافة�السياسية�*ي�ترسيخ�الديمقراطية�*ي�اUجتمعات�العربية

مجلة	العلوم	%قتصادية	والسياسية،�"الثقافة�السياسية�وأثرها�ع1ى�النظام�السيا<="

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

 
ً
ثقافة	ا�شاركة	السياسية: ثالثا

 sكب�� �حد وترتبط�ا�ى

القيم،�وذلك�من�خ�ل�مشارك¨~م�الفاعلة�من�حيث�الواجبات،�ومراقب¨~م�Uدخ�ت�النظام�السيا<="�ال#"�

ع1ى�أساسها�يتوقعون�مخرجات�تتناسب�معها

�إيجابيفسَّ يُ  �أنه �ع1ى �الثقافة �من �النوع ر�هذا

� �ومكوناته و¢مكانياتبالنظام

sالتعب�� �ع1ى �القدرة �مع �رفضها، �أو باUخرجات

حيث�ان�،الديمقراطي

�ب �الفعالة �اUساهمة خ�ل

و_نتظام�*ي�عضويات�النقابات�العمالية�وHحزاب�السياسية

وتجدر�¢شارة�ا�ى�أن�

سياسية�ونظام�مع�ن،�فالثقافة�اUحدودة�تنسجم�وتت�ءم�مع�نظام��مركزي�تقليدي،�بينما�تت�ءم�ثقافة�

الخضوع�مع�نظام�مركزي�سلطوي�

��ت�ؤمالبالتا�ي�فإن� ب�ن�الثقافة�والبنية�هو�الذي�يضمن�استقرار�النظام�السيا<="�فحينما

                                                          

دور�الثقافة�السياسية�*ي�ترسيخ�الديمقراطية�*ي�اUجتمعات�العربية"زين�العابدين�بعو،�18

  .14ص
الثقافة�السياسية�وأثرها�ع1ى�النظام�السيا<=""محسن�جابر،�19
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،�و*ي�هذا�إشارة�ا�ى�ان�20يتعرض�النظام�للخطر�ولو�بشكل�مؤقت

�ع �تطرأ �تتعرض�للتغ�sات�بسبب�التحو�ت�ال#" �بل ،
ً
�مطلقا

ً
���تعرف�ثباتا �السياسية �الحالة�الثقافة 1ى

�معها �للتكيف �السياسية �الثقافة �فتسñى �و_جتماعية �و_قتصادية �ب�ن�السياسية �ما �ارتباط �فثمة ،

النظام�السيا<="�واستقراره�مع�الثقافة�السياسية�السائدة�*ي�اUجتمع�مما�يش��sا�ى�إمكانية�وجود�أك£�sمن�

�ع1ى� �تعمل �ال#" �اUنظومة �باعتبارها �السياسية �للثقافة �تعريفهم ع1ى

�ن صياغة�التوجهات�السياسية�الخاصة�لâفراد�*ي�مجتمع�وفق�قيم�معينة،�فإن�الثقافة�السياسية�تتكو 

� �ومؤسساته�والوzي �السيا<=" بالنظام

الحكومية�وغ��sالحكومية�من�أحزاب�ونقابات�وغ�sه�مما�يتعلق�بالحياة�السياسية،�وعناصر�عاطفية�تتمثل�

�الحكومة �وخارج �داخل �السياسي�ن �الفاعل�ن �واUشاعر�تجاه �Hحاسيس �أو�اشم�tاز�او��*ي �انجذاب من

�ع1ى�القيم�واUبادئ بمع���qلوك�السيا<="�بناًء

�نعتقد�حول�الشأن�السيا<=" �نعرف�وما�نشعر�وما ،�وبالتا�ي�فإن�هذه��s22ما

21 Roudgar, P:12. 
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يتعرض�النظام�للخطر�ولو�بشكل�مؤقت�*ي�اUجتمعالخضوع�

�ع �تطرأ �تتعرض�للتغ�sات�بسبب�التحو�ت�ال#" �بل ،
ً
�مطلقا

ً
���تعرف�ثباتا �السياسية الثقافة

�معها �للتكيف �السياسية �الثقافة �فتسñى �و_جتماعية �و_قتصادية السياسية

النظام�السيا<="�واستقراره�مع�الثقافة�السياسية�السائدة�*ي�اUجتمع�مما�يش��sا�ى�إمكانية�وجود�أك£�sمن�

  .21نمط�*ي�نفس�اUجتمع

  .الثقافة	السياسية	عناصر 

�وتأسي �وف�sبا  أUوند
ً
�ع1ى� سا �تعمل �ال#" �اUنظومة �باعتبارها �السياسية �للثقافة �تعريفهم ع1ى

صياغة�التوجهات�السياسية�الخاصة�لâفراد�*ي�مجتمع�وفق�قيم�معينة،�فإن�الثقافة�السياسية�تتكو 

�اUعرفة� �*ي �تتمثل �عناصر�ادراكية �عناصر�و,ي والوzي�و_دراك�من�ث�ثة

الحكومية�وغ��sالحكومية�من�أحزاب�ونقابات�وغ�sه�مما�يتعلق�بالحياة�السياسية،�وعناصر�عاطفية�تتمثل�

�الحكومة �وخارج �داخل �السياسي�ن �الفاعل�ن �واUشاعر�تجاه �Hحاسيس *ي

�ع1ى�القيم�واUبادئتعمل�ع1ى�توجيه�السة،�وعناصر�تقييمي لوك�السيا<="�بناًء

�نعتقد�حول�الشأن�السيا<="�أن�الثقافة�السياسية�تفس �نعرف�وما�نشعر�وما �sما

  :تتمثل�*يالعناصر�يمك�~ا�أن�ُتفرز�ث�ثة�أبعاد�

                                         

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

الخضوع��اUشاركة�ع1ى�ثقافة

�ع �تطرأ �تتعرض�للتغ�sات�بسبب�التحو�ت�ال#" �بل ،
ً
�مطلقا

ً
���تعرف�ثباتا �السياسية الثقافة

�معها �للتكيف �السياسية �الثقافة �فتسñى �و_جتماعية �و_قتصادية السياسية

النظام�السيا<="�واستقراره�مع�الثقافة�السياسية�السائدة�*ي�اUجتمع�مما�يش��sا�ى�إمكانية�وجود�أك£�sمن�

نمط�*ي�نفس�اUجتمع

عناصر : ا�طلب	الثالث

� �وتأسي�إ�ىبالعودة �وف�sبا أUوند

صياغة�التوجهات�السياسية�الخاصة�لâفراد�*ي�مجتمع�وفق�قيم�معينة،�فإن�الثقافة�السياسية�تتكو 

�اUعرفة� �تتمثل�*ي �عناصر�ادراكية �عناصر�و,ي من�ث�ثة

الحكومية�وغ��sالحكومية�من�أحزاب�ونقابات�وغ�sه�مما�يتعلق�بالحياة�السياسية،�وعناصر�عاطفية�تتمثل�

�الحكومة �وخارج �داخل �السياسي�ن �الفاعل�ن �واUشاعر�تجاه �Hحاسيس *ي

،�وعناصر�تقييميتعاطف�او�احتقار

أن�الثقافة�السياسية�تفس

العناصر�يمك�~ا�أن�ُتفرز�ث�ثة�أبعاد�

  

                                                          

  .103الخزر�ي،�ص20

  .317جابر،�ص22
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�ومكونات��،ومخرجات�العملية�السياسية وأجزاء

�ما �ُتجسد �تراكمية �لد�عملية ى�يsuاكم

آراء�بخصوص�القضايا�السياسية�واUؤسسات�العاملة�بالدولة،�فالضعف�

� �والعناصر �للثقافة�_بعاد كِونة
ُ
Uا� Hخرى

�Hفراد��،الُعليا� �تقييم �تتضمن كما

�للفرد� �السيا<=" إزاء�العق�نية�ال#"�تعمل�ع1ى�تحديد�التوجه

�
ً
اUشاركة�السياسية�من�انتخاب�مرشح�دونا

خرى،�او�*ي�شكل�
ُ
Hحزاب�Hعن��

ً
واختيار�_نتماء�لحزب�مع�ن�دونا

�العامة �السياسية �_تجاهات �*ي sالتأث�� �اUواقف��،بغرض هذه

  .25بشرط�تفاعلها�مع�ُبعدي�اUعرفة�والقيم�السياسية
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  .ا�عرفة	السياسية

�يتكون�لدى�Hفراد�من�إدراك�بمدخ�ت� ومخرجات�العملية�السياسيةما

� �السيا<=" �النظام �اUؤسسات�وHدوار وقوان�ن �تؤد�~ا �ال#" �ما�و,ي، �ُتجسد �تراكمية عملية

آراء�بخصوص�القضايا�السياسية�واUؤسسات�العاملة�بالدولة،�فالضعف��ممن�وzي�لتتشكل�لد�~

� �بشكل �يؤثر �السياسية �واUعرفة �الوzي �س�مةُم *ي ��خلفي �والعناصر _بعاد

  .م	السيا���

�واUثل �واUبادئ �اUشsuكة �بالقيم �Hخ��ي �_لtuام �م�tان �ُتجسد �و,ي

  .24خ�ت�ومخرجات�النظام�السيا<="

  .%تجاهات	السياسية

�اUواقف� �الخيارات�ويقصد��~ا �اUبنية�ع1ى �للفرد �السيا<=" العق�نية�ال#"�تعمل�ع1ى�تحديد�التوجه

اUشاركة�السياسية�من�انتخاب�مرحدد�الية�مؤسسات�الدولة�وصانñي�القرار�السيا<="،�و,ي�ما�تُ 

خرى،�او�*ي�شكل��،ح�آخر�من�حيث�التفضي�ت
ُ
Hحزاب�Hعن��

ً
واختيار�_نتماء�لحزب�مع�ن�دونا

�و_حتجاجات �كاUظاهرات �العامة�سلوكيات �السياسية �_تجاهات �*ي sالتأث�� بغرض

بشرط�تفاعلها�مع�ُبعدي�اUعرفة�والقيم�السياسية�العق�نية�يقف�وراè~ا�العناصر�العاطفية

                                         

.  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

 
ً
Nالسياسية: أو	ا�عرفة

� �يتكون�لدى�Hفراد�من�إدراك�بمدخ�ت�ويقصد��~ا ما

� �السيا<=" �النظام وقوان�ن

من�وzي�لتتشكل�لد�Hفراد

� �بشكل �يؤثر �السياسية �واUعرفة �الوzي *ي

  .23السياسية

 
ً
م	السيا���يقيتال: ثانيا

�Hخ� �_لtuام �م�tان �ُتجسد و,ي

Uخ�ت�ومخرجات�النظام�السيا<="دوأحكامهم�

 
ً
%تجاهات	السياسية: ثالثا

�اUواقف� ويقصد��~ا

مؤسسات�الدولة�وصانñي�القرار�السيا<="،�و,ي�ما�تُ 

عن�ُمرشح�آخر�من�حيث�التفضي�ت

�و_حتجاجات �كاUظاهرات سلوكيات

العق�نية�يقف�وراè~ا�العناصر�العاطفية
  

                                                          

.107اUشاقبة،�شق�s،�ص�23
  .108نفس�اUرجع،�ص�24
  .99الخزر�ي،�ص25
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لسلوك�الناس�وتوجها¹~م�ازاء�النظام�السيا<="�

�مع�النوع�والعناصر وذلك�حينما�نفسر�اUفهوم�ُم 
ً
فمن��تص�

�ما �مجتمع �*ي �السياسة �الثقافة �نوع �معرفة �يمكن �أع�ه �اUذكورة �Hبعاد �دراسة �مع�خ�ل
ً
�واتساقا ،

� �ظل �الثقافة�ديمقراطي�تحول *ي �فإن ،

�لطبيعة�
ً
وما�يsuتب�،تلك�الع�قةان�تكون�مفسرا

�والثقافة��الت�ؤم �النظام �طبيعة ب�ن

�الديمقراطي �للبناء �تعت��sُمعزز �السياسية �اUشاركة �وأن�ثقافة �السائدة، �اخت�ف�وسائل��،السياسية مع

"=ÊؤسUا� �الدور ��خت�ف�طبيعة ومحدودية�،

شجع�
ُ
ساند�،�فإما�أن�تتشكل�ثقافة�سياسية�ت

ُ
وت

�~ذا�يمكن�القول�بأن�مجموعة�،�تطوره

القيم�واUعتقدات�اUشsuكة�*ي�اUجتمع�العسكري�,ي�اUسؤولة�عن�توجيه�وتشكيل�سلوكهم�السيا<="،�هنا�

عزز�من�العملية�الديمقراطية؟
ُ
َع�ن�ت

ُ
Uا  

 الديمقراطيالسياق	

ويعت��s،ح#��تsuسخ�وتتوسع�*ي�بناء�مؤسسا¹~ا

� �كتابه �*ي �تورين �آ�ن �أشار �الديمقراطية؟(وقد �أن�) ما ا�ى

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 
ً
لسلوك�الناس�وتوجها¹~م�ازاء�النظام�السيا<="��لثقافة�السياسية�يمكن�ان�تكون�مفسرا

وذلك�حينما�نفسر�اUفهوم�ُم �،بشكل�خاص�والعملية�السياسية�بشكل�عام

�ما �مجتمع �*ي �السياسة �الثقافة �نوع �معرفة �يمكن �أع�ه �اUذكورة �Hبعاد �دراسة خ�ل

�الع�قات�اUدنية �تتناول�قضايا �البحث�ال#" ��العسكرية-إشكالية �ظل *ي

�(السياسية�Uجتمع�العسكري�ن� �لطبيعة��يمكن) وعناصرهانوعها
ً
ان�تكون�مفسرا

� �اتزان، �استقرار�أو�عدم �من ��وكماعل�~ا �ضرورة �ا�ى
ً
�سابقا الت�ؤمأشرنا

�الديمقراطي �للبناء �تعت��sُمعزز �السياسية �اUشاركة �وأن�ثقافة �السائدة، السياسية

� �اUدني�ن �عن �للعسكري�ن �وقنوات�التثقيف�السيا<="
ً
�اUؤسÊ="تبعا �الدور �خت�ف�طبيعة

وهو�ما�يتناوله�الباحث�*ي�هذه�الدراسة
ُ
،�فإما�أن�تتشكل�ثقافة�سياسية�ت

تطوره�ومنععمل�ع1ى�إعاقته�ثقافة�سياسية�ت�و التحول�الديمقراطي،�أ

القيم�واUعتقدات�اUشsuكة�*ي�اUجتمع�العسكري�,ي�اUسؤولة�عن�توجيه�وتشكيل�سلوكهم�السيا<="،�هنا�

عزز�من�العملية�الديمقراطية؟�هل�تلك�القيم�واUعتقدات�اUشsuكة�*ي�الجيش
ُ
َع�ن�ت

ُ
Uا

السياق	�ي		ضباطالتثقيف	السيا���	لل: ثانيالبحث	

  .الثقافة	السياسية	�ي	البناء	الديمقراطي

ح#��تsuسخ�وتتوسع�*ي�بناء�مؤسسا¹~ا�لوقتإن�عملية�التحول�الديمقراطي�عملية�ممتدة�تحتاج�

��كتمالها �مهدد �السيا<=" �_ستقرار �،عدم �كتابه �*ي �تورين �أشار�آ�ن وقد

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

 او�~ذا�نجد�أن�
ً
لثقافة�السياسية�يمكن�ان�تكون�مفسرا

بشكل�خاص�والعملية�السياسية�بشكل�عام

�ما �مجتمع �*ي �السياسة �الثقافة �نوع �معرفة �يمكن �أع�ه �اUذكورة �Hبعاد �دراسة خ�ل

�الع�قات�اUدنية �تتناول�قضايا �البحث�ال#" إشكالية

السياسية�Uجتمع�العسكري�ن�

� �اتزان، �استقرار�أو�عدم �من عل�~ا

�الديمقراطي �للبناء �تعت��sُمعزز �السياسية �اUشاركة �وأن�ثقافة �السائدة، السياسية

� �اUدني�ن �عن �للعسكري�ن �التثقيف�السيا<=" وقنوات

وهو�ما�يتناوله�الباحث�*ي�هذه�الدراسة الفعل�السيا<="

التحول�الديمقراطي،�أ

القيم�واUعتقدات�اUشsuكة�*ي�اUجتمع�العسكري�,ي�اUسؤولة�عن�توجيه�وتشكيل�سلوكهم�السيا<="،�هنا�

هل�تلك�القيم�واUعتقدات�اUشsuكة�*ي�الجيش�التساؤل يمكن�

بحث	ا�

الثقافة	السياسية	�ي	البناء	الديمقراطي: ا�طلب	hول 

إن�عملية�التحول�الديمقراطي�عملية�ممتدة�تحتاج�

��كتمالها �مهدد �السيا<=" �_ستقرار عدم
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�ثقافة�سياسية�بشكل� �ع1ى �أو�الضمانات�القانونية�فقط�إنما ���ترتكز�ع1ى�سيادة�Hغلبية الديمقراطية

�فان�النظام�الديمقراطي�يت�ءم�مع�ثقافة�اUشاركة�السياسية،�
ً
فيكون�ضعف�وكما�ذكرنا�سابقا

استمرارية�Hنظمة�لدى�اUجتمع�ومؤسسات�الدولة�يصب�*ي�صالح�وجود�و 

�*ي�� �الدولة �مؤسسات �حشد وبالتا�ي

  .*ي�أيدي�مجموعات�صغ�sة�و��تتوزع�ع1ى�جماعات�متعددة

يتناسب�مع�Hنظمة�الديمقراطية�وهو�ضروري�للمجتمع�

مع�وجود��هتجاه�الدولة�من�جهة،�كما�أنه�ضروري�Uؤسسات�الدولة�تجاه�اUجتمع�من�جهة�أخرى،�إذ�أن

�عن� �الناتجة �اUظاهر�البناءة تنمو�وتتضاعف

*ي�ماعون�التنمية��تصبالسياسية�الثقافة�

�اUمنوحة �والحريات �الحقوق �واحsuام �واUنطقي �العق�ني �¢دراك �خ�ل �من واستخدامها��،_جتماعية

،�كما�يقاس�مستوى�27بالطريقة�ال#"�تنفع�اUجتمع�وبالتا�ي�تغليب�اUصلحة�العامة�ع1ى�اUصلحة�الخاصة

سيا<="�باتساع�دائرة�اUمارسة�السياسية�من�خ�ل�اUشاركة�با�نتخاب�والقبول�بالخسارة�وعدم�

جهزة�التنفيذية�Uؤسسات�الدولة�ضرورة�لتقريب�Hهداف�

� �والدفاعية �Hمنية �إدراكهتجهزة �*ي �متجسد

�ع�ق �وتصور �الحدود مع��ة�مؤسسا¹~موإستتباب�Hمن�وحماية

23.  

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�بشكل� �ثقافة�سياسية �ع1ى �أو�الضمانات�القانونية�فقط�إنما ���ترتكز�ع1ى�سيادة�Hغلبية الديمقراطية

�فان�النظام�الديمقراطي�يت�ءم�مع�ثقافة�اUشاركة�السياسية،�
ً
وكما�ذكرنا�سابقا

لدى�اUجتمع�ومؤسسات�الدولة�يصب�*ي�صالح�وجود�و �الثقافة�السياسية

�السيا<=" �الوzي �عدم �تستغل �ال#" �اUجتمع�الشمولية �استغفال �،*ي

*ي�أيدي�مجموعات�صغ�sة�و��تتوزع�ع1ى�جماعات�متعددة�

يتناسب�مع�Hنظمة�الديمقراطية�وهو�ضروري�للمجتمع��الثقافة�السياسيةع1ى�النقيض�فإن�تطور�وقوة�

تجاه�الدولة�من�جهة،�كما�أنه�ضروري�Uؤسسات�الدولة�تجاه�اUجتمع�من�جهة�أخرى،�إذ�أن

�انتشاره �ومع �الظواهر�الهدامة �عن��اتتضاءل �الناتجة �اUظاهر�البناءة تنمو�وتتضاعف

الثقافة� أن إ�ىح�الوطنية،�با®ضافة�رو �وإع�ء¢حساس�باUسؤولية�

�اUمنوحة �والحريات �الحقوق �واحsuام �واUنطقي �العق�ني �¢دراك �خ�ل �من _جتماعية

بالطريقة�ال#"�تنفع�اUجتمع�وبالتا�ي�تغليب�اUصلحة�العامة�ع1ى�اUصلحة�الخاصة

سيا<="�باتساع�دائرة�اUمارسة�السياسية�من�خ�ل�اUشاركة�با�نتخاب�والقبول�بالخسارة�وعدم�

جهزة�التنفيذية�Uؤسسات�الدولة�ضرورة�لتقريب�Hهداف�H �السياسية�ôفرادالثقافة�

� �لها، �التخطيط �اUطلوب �ôفرادفالثقافة �H �السياسية �والدفاعية �Hمنية جهزة

�ع�ق�،بتطبيق�القوان�ن�م �وتصور �الحدود وإستتباب�Hمن�وحماية

                                         

23،�ص�)2000, وزارة�الثقافة: دمشق(،�ترجمة�عبود�كاسوحة،�ما	الديمقراطية؟

  .151،�ص�)2010دار�وائل،�: عمان( 3،�ط�علم	%جتماع	السيا���

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�ثقافة�سياسية�بشكل� �ع1ى �أو�الضمانات�القانونية�فقط�إنما ���ترتكز�ع1ى�سيادة�Hغلبية الديمقراطية

�فان�النظام�الديمقراطي�يت�ءم�مع�ثقافة�اUشاركة�السياسية،�،�26خاص
ً
وكما�ذكرنا�سابقا

الثقافة�السياسيةأو�انعدام�

�السيا<=" �الوzي �عدم �تستغل �ال#" الشمولية

�الُسلطة��tتركو جان~ا�

ع1ى�النقيض�فإن�تطور�وقوة��

تجاه�الدولة�من�جهة،�كما�أنه�ضروري�Uؤسسات�الدولة�تجاه�اUجتمع�من�جهة�أخرى،�إذ�أن

�سياسية �انتشاره�ثقافة �ومع �الظواهر�الهدامة تتضاءل

¢حساس�باUسؤولية�

�اUمنوحة �والحريات �الحقوق �واحsuام �واUنطقي �العق�ني �¢دراك �خ�ل �من _جتماعية

بالطريقة�ال#"�تنفع�اUجتمع�وبالتا�ي�تغليب�اUصلحة�العامة�ع1ى�اUصلحة�الخاصة

سيا<="�باتساع�دائرة�اUمارسة�السياسية�من�خ�ل�اUشاركة�با�نتخاب�والقبول�بالخسارة�وعدم�الوzي�ال

الثقافة�مثل�تُ ،�رإقصاء�øخ

� �لها، �التخطيط اUطلوب

موالtuامه�مUسؤوليا¹~

                                                          

ما	الديمقراطية؟آ�ن�تورين،�26
علم	%جتماع	السيا���احسان�محمد�الحسن،�27
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�سياسيةالاUشاركة�ثقافة�لذا�فإن�السñي�نحو�بناء�

هم�بصورة�كب�sة�*ي�اوبالتا�ي�فهو�يس�

بصورة�مباشرة�ع1ى�السلوك�الفردي�

  .29الديمقراطي�تحول نجاح�ال

� �السياسيةالديمقراطي �الثقافة �منظور �من

�العربية ��،باUجتمعات �ا�ى �الخضوع�با®ضافة ثقافة

�الثقافية�� �القوالب �تبدلت�تلك وقد

حينما�التفت��ثقافة�الخوف�والضيق�السيا<="

�أن�لثقافة� �السياق�يرى�عزمي�بشارة �هذا و*ي

�اUجتمعات� �لدى �السياسية �تغي��sالثقافة فإن

 sالكث�� �ان �ناحية �من �Hدبيات��وذلك من

� �الديمقراطية �لتطبيق �قابلة sغ�� �العربية �الدول �ثقافة�أن �من �التخلص �حال �*ي _

دون�أن�تتطرق�ôنظمة�الحكم�ال#"�نشأت�ف�~ا�تلك�

الثقافات�*ي�إشارة�لتأث��sنظام�الحكم�ع1ى�طبيعة�ثقافة�الشعوب،�و*ي�مراحل�_نتقال�الديمقراطي�يقع�

 10،�عدد�3،�مج�مجلة	تكريت	للعلوم	السياسية

�مجلة“2003 	القان	، 	hنبار	للعلوم ونية	جامعة

�الربيع�العربي �الديمقراطي�*ي�دول �السياسية�كمدخل�للبناء �"تجديد�الثقافة �مركز	الجزيرة	للدراسات، ،21/04/2015�،

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

لذا�فإن�السñي�نحو�بناء��،�28اUجتمع�ومؤسسات�الدولة�التنفيذية�والتشريعية

�،ينبùي�ان�يكون�اولوية�اذ�انه�يمثل�رك�tة�فكرية�للسلوك�الديمقراطي

بصورة�مباشرة�ع1ى�السلوك�الفردي�الثقافة�السياسية�تحقيق�متطلبات�التحول�الديمقراطي�و�نعكاس�

رص� كلما�السياسية ت�الثقافةزادبالتا�ي�كلما�
ُ
نجاح�الزادت�ف

�� �فقد َسر�العجز�العربية
ُ
�ف �و_ستعصاء الديمقراطي

� �كب��sبالذهنيات �بشكل �السائدةاUرتبطة �العربية�التقليدية باUجتمعات

� �والرضوخ�لوطأة �خلف�الج�دين �_نسياق �*ي �_ستبداد،الواضحة

ثقافة�الخوف�والضيق�السيا<="�مما�يش��sا�ى�تفكك�،مع�ثورات�الربيع�العربي

�والحرية �والعدالة �حول�قيم�الكرامة�¢نسانية �أن�لثقافة�،30~ا �السياق�يرى�عزمي�بشارة �هذا و*ي

�النصيب� �لنخب�السياسية �اUواطنةHهم �دولة �بناء �اUجتمعات��،*ي �لدى �السياسية �تغي��sالثقافة فإن

�اUواطنة �بدولة �شعو�~ا �تنعم �لكي
ً
�جذريا

ً
�ليس�شرطا �العربية ، sالكث�� �ان �ناحية �من وذلك

� �الديمقراطية �لتطبيق �قابلة sغ�� �العربية �الدول أن

دون�أن�تتطرق�ôنظمة�الحكم�ال#"�نشأت�ف�~ا�تلك��،لعربية�القائمة�ع1ى�العقلية�الُسلطانية

الثقافات�*ي�إشارة�لتأث��sنظام�الحكم�ع1ى�طبيعة�ثقافة�الشعوب،�و*ي�مراحل�_نتقال�الديمقراطي�يقع�

                                         

� مجلة	تكريت	للعلوم	السياسية ,"مفهوم�وأهمية�الوzي�السيا<="�تجاه�الدولة�واUجتمع"ناصر�أحمد�ولي1ى�أبو�القاسم،

� �عزو، �"محمود �بعد �العراق �*ي �الديمقراطية �التجربة �وبناء �السيا<=" 2003الوzي

  .206-205ص�،�)2009

�العربي �الديمقراطي�*ي�دول�الربيع تجديد�الثقافة�السياسية�كمدخل�للبناء

 :https://bit.ly/3tnYWeT  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

اUجتمع�ومؤسسات�الدولة�التنفيذية�والتشريعية

ينبùي�ان�يكون�اولوية�اذ�انه�يمثل�رك�tة�فكرية�للسلوك�الديمقراطي

تحقيق�متطلبات�التحول�الديمقراطي�و�نعكاس�

بالتا�ي�كلما��،واUجتمñي

�و  �يفيما �بالحالةتعلق

� �كب��sبالذهنيات �بشكل اUرتبطة

�والرضو �خلف�الج�دين �_نسياق �*ي الواضحة

مع�ثورات�الربيع�العربي�بدرجة�كب�sة

�والحريةشعارا¹ �والعدالة �حول�قيم�الكرامة�¢نسانية ~ا

�النصيب�ا لنخب�السياسية

�اUواطنة �بدولة �شعو�~ا �تنعم �لكي
ً
�جذريا

ً
�ليس�شرطا العربية

� ��اعت�sتالعربية �الديمقراطية �لتطبيق �غ��sقابلة �العربية �الدول أن

لعربية�القائمة�ع1ى�العقلية�الُسلطانيةاUجتمعات�ا

الثقافات�*ي�إشارة�لتأث��sنظام�الحكم�ع1ى�طبيعة�ثقافة�الشعوب،�و*ي�مراحل�_نتقال�الديمقراطي�يقع�

                                                          

28� ناصر�أحمد�ولي1ى�أبو�القاسم،

  .164،�ص�)2017يونيو�(
�ع1ي29 �. وجيه �عزو، محمود

2009( 16،�عدد�والسياسية
30� �الديمقراطي�*ي�دول�الربيع�العربي"عثمان�الزياني، تجديد�الثقافة�السياسية�كمدخل�للبناء

: ،�*ي15/12/2021شوهد�*ي�
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� �ال#" �السياسية �للثقافة �حيث�الsuسيخ �من �بدورها �تطور�طلع تدعم

�العسكرية �للمؤسسة �ا�ى�أن،31ناء ه�فيما�وتجدر�¢شارة

�النمط�سيشار�ا�ى�ثقافة�اUشاركة�السياسية�بالثقافة�السياسية� بإعتبارها

من�تقسيم�ôنواع�بحسب�ما�جاء�أع�ه�

صامويل�Hمريكي�تناول�عزمي�بشارة�بالنقد�مصطلح�اUهنية�الذي�نادى�به�

�عن� ن هنتنغتو  �بمعزل �تناولها ��يجب

الو�يات�أن�اUهنية�تحقق�النجاعة�والتفوق�لجيش�

�اللي�sالية،�و*ي�سياق�بناء�جيش�م#"�ت�sز�القواعد�_نضباطية�ال#"� وتحميه�من�تأث�H�sيدلوجيا

الفردية�وإع�ء�قيم�التعاضد�الداخ1ي�لدرجة�التس�suع1ى�الجرائم�بإعتبار�حقوق�

�ال#"� �فالجيوش�اUهنية �غ��sعسكري�ن، �هم �Uن �_ستع�ئية �والنظرة �إطار�_خ�قيات�اUهنية، �*ي الزمالة

ن�تنصاع�للسلطة�السياسية�الشرعية�,ي�نفسها�تقوم�بإستخدام�القوة�ضد�اUدني�ن�وتقوم�بقصف�اUد

�نظر�الضابط�التدخل�*ي� أخرى�من�وجهة

السياسية�*ي�حالة�الصراعات�السياسية�الناتجة�عن�تضارب�مواقف�النخب�واخت�فها،�وهو�أمر�مشروع�

  .25،�ص)2017اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات،�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�ت �ان �السياسية �النخب �عاتق �تع1ى �ال#" �السياسية �للثقافة �حيث�الsuسيخ �من �بدورها طلع

�العسكرية �للمؤسسة مراحل�_نتقال�*ي�اUجتمع�واUؤسسات�دون�استثناء

سيشار�ا�ى�ثقافة�اUشاركة�السياسية�بالثقافة�السياسية�تبقى�من�محتوى�هذا�البحث�

 �ذي�تتبناه�الدراسة،�وفيما�ي1ي�Hنماط�Hخرى�سيشار�لها
ً
بحسب�ما�جاء�أع�ه��صراحة

  .الثقافة	السياسية	لدى	سلك	الضباط

تناول�عزمي�بشارة�بالنقد�مصطلح�اUهنية�الذي�نادى�به�" الجيش�والسياسية

�والدولة" �" الجندي �ب بشارةوجادل �نظرية هنتنغتو أن

أن�اUهنية�تحقق�النجاعة�والتفوق�لجيش��-بشارة- يرى��،)الحرب�الباردة(سياقهما�التاريyي�اUحدد�

�اللي�sالية،�و*ي�سياق�بناء�جيش�م#"�ت�sز�القواعد�_نضباطية�ال#"� وتحميه�من�تأث�H�sيدلوجيا

الفردية�وإع�ء�قيم�التعاضد�الداخ1ي�لدرجة�التس�suع1ى�الجرائم�بإعتبار�حقوق�تشدد�ع1ى�الطاعة�ونبذ�

�ال#"� �فالجيوش�اUهنية �غ��sعسكري�ن، �هم �Uن �_ستع�ئية �والنظرة �إطار�_خ�قيات�اUهنية، �*ي الزمالة

تنصاع�للسلطة�السياسية�الشرعية�,ي�نفسها�تقوم�بإستخدام�القوة�ضد�اUدني�ن�وتقوم�بقصف�اUد

�الطاعة �32والقرى�تحت�غطاء �*ي �اUهنية "qتع� �ولربما �نظر�الضابط�التدخل�*ي��أحيان، أخرى�من�وجهة

السياسية�*ي�حالة�الصراعات�السياسية�الناتجة�عن�تضارب�مواقف�النخب�واخت�فها،�وهو�أمر�مشروع�

                                         

 . 413-412،�ص�%نتقال	الديمقراطي

اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات،�: قطر( إشكاليات	نظرية	ونماذج	عربية: الجيش	والسياسة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�ت �ان �النخب�السياسية �عاتق ع1ى

مراحل�_نتقال�*ي�اUجتمع�واUؤسسات�دون�است

تبقى�من�محتوى�هذا�البحث�

ذي�تتبناه�الدراسة،�وفيما�ي1ي�Hنماط�Hخرى�سيشار�لهاال

  .الثقافة�السياسية

الثقافة	السياسية	لدى	سلك	الضباط: ا�طلب	الثاني

الجيش�والسياسية"*ي�كتابه�

� هنتنغتون  �كتاب "*ي

سياقهما�التاريyي�اUحدد�

�اللي�sالية،�و*ي�سياق�بناء�جيش�ماUتحدة� وتحميه�من�تأث�H�sيدلوجيا

تشدد�ع1ى�الطاعة�ونبذ�

�ال#"� �فالجيوش�اUهنية �غ��sعسكري�ن، �هم �Uن �_ستع�ئية �والنظرة �إطار�_خ�قيات�اUهنية، �*ي الزمالة

تنصاع�للسلطة�السياسية�الشرعية�,ي�نفسها�تقوم�بإستخدام�القوة�ضد�اUدني�ن�وتقوم�بقصف�اUد

�الطاعة والقرى�تحت�غطاء

السياسية�*ي�حالة�الصراعات�السياسية�الناتجة�عن�تضارب�مواقف�النخب�واخت�فها،�وهو�أمر�مشروع�

                                                          

%نتقال	الديمقراطيبشارة،�31
الجيش	والسياسةعزمي�بشارة،�32
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ل�الديمقراطيات�بل�وحميد�Uدلو�ته�من�عدم�احتكار�سلطة�القرار،�وتن
ُ
وع�وجهات�النظر�*ي�مراحل�تشك

ختلفة�من�منطلق�التعددية�الديمقراطية،�بينما�قد�يكون�تقييم�الضابط�لها�أ�~ا�مؤشرات�

�كان�بصورة� �السياسة�سواء �التدخل�*ي �ع1ى �اUهنية �فتستدعيه ���~ياره، "=Vُتف� �وربما �أمن�الدولة ¹~دد

�ع��sممارسة� �غ��sمباشرة �أو�بصورة ي،

�فإن�_عتماد� �لذا �sالديمقراطية،
ُ
�للوطن�وبالتا�ي�تع£ ضغوط�ع1ى�السياسي�ن�من�منطلق�اUصلحة�العليا

ع1ى�اUهنية�العسكرية�لدعم�الوصول�ا�ى�ديمقراطية�وترسيخها�أمر�غ��sمفيد�وإنما�اس¨~داف�الوzي�الذي�

لسيا<="�للوضع�العسكري�والتداعيات�السياسية�وبالتا�ي�تحقيق�الو�ء�

  .33وبناء�جيش�ُملtuم�بالحكم�الديمقراطي

�أو�العقوبات�الرادعة�و�� ���يمكن�ضمانه�عن�طريق�سن�القوان�ن�الصارمة �أن�الو�ء ���شك�فيه مما

حقق�الخضوع�اUشروط�واUرتبط�بقوة�السلطة�

�ه �ازدادت �فكلما �السيا<="، �الشأن �*ي �اUجتمع �ومشاركات �ونشاطات �ومؤسسا¹~ا�اUدنية �الدولة شاشة

ال¨~ديد�بعمل�انق�بي�كما�ان�غياب�

ت�وتطلعات�العسكري�ن�للتدخل�*ي�

�ا�ى� �القتل �التدريب�وتحويل�Hهداف�من م
ُ
ظ
ُ
ون

شركة�اUطبوعات�: ب�sوت(وفيقة�مهدي�: ،�ترجمة

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ل�الديمقراطيات�بل�وحميد�Uدلو�ته�من�عدم�احتكار�سلطة�القرار،�وتن
ُ
*ي�مراحل�تشك

ختلفة�من�منطلق�التعددية�الديمقراطية،�بينما�قد�يكون�تقييم�الضابط�لها�أ�~ا�مؤشرات�

�كان�بصورة� �السياسة�سواء �التدخل�*ي �ع1ى �اUهنية �فتستدعيه ���~ياره، "=Vُتف� �وربما �أمن�الدولة ¹~دد

� �وبالتا�ي �عسكري �ع��sإنق�ب �الديمقراط�وفشلمباشرة �ع��sممارسة�النظام �غ��sمباشرة �أو�بصورة ي،

�فإن�_عتماد� �لذا �sالديمقراطية،
ُ
�للوطن�وبالتا�ي�تع£ ضغوط�ع1ى�السياسي�ن�من�منطلق�اUصلحة�العليا

ع1ى�اUهنية�العسكرية�لدعم�الوصول�ا�ى�ديمقراطية�وترسيخها�أمر�غ��sمفيد�وإنما�اس¨~داف�الوzي�الذي�

ن�العسكري�ن�من�فهم�التأث��sا ِ
ّ
لسيا<="�للوضع�العسكري�والتداعيات�السياسية�وبالتا�ي�تحقيق�الو�ء�ُيمك

وبناء�جيش�ُملtuم�بالحكم�الديمقراطي�للقيم�الديمقراطية�الناتج�عن�الوzي�و¢دراك

�أو�العقوبات�الرادعة�و�� �أن�الو�ء���يمكن�ضمانه�عن�طريق�سن�القوان�ن�الصارمة ���شك�فيه مما

حقق�الخضوع�اUشروط�واUرتبط�بقوة�السلطة�إذ�أ�~ا�تُ �،يمكن�تحقيقُه�ع��sبرامج�الرقابة�بآليا¹~ا�اUختلفة

�ه �ازدادت �فكلما �السيا<="، �الشأن �*ي �اUجتمع �ومشاركات �ونشاطات اUدنية

�،
ً
كما�ان�غياب�وضُعف�كيا�~ا�الداخ1ي�كلما�تنامت�فرص�تواجد�عسكُرها�سياسيا

ت�وتطلعات�العسكري�ن�للتدخل�*ي���يعq"�زوال�أفكار�الوصايا�العسكرية�او�حل�Uعض� 

� �الفكري Hمر�الذي�يتطلب�مراجعة �ا�ى��النسق �القتل �التدريب�وتحويل�Hهداف�من م
ُ
ظ
ُ
ون

                                         

،�ترجمةتأم�ت	حول	rص�ح	الديمقراطي	للقوات	ا�سلحة: %نتقال	العسكري 

  .48،�ص

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

ل�الديمقراطيات�بل�وحميد�Uدلو�ته�من�عدم�احتكار�سلطة�القرار،�وتن
ُ
*ي�مراحل�تشك

ختلفة�من�منطلق�التعددية�الديمقراطية،�بينما�قد�يكون�تقييم�الضابط�لها�أ�~ا�مؤشرات�اUقضايا�الحول�

�كان�بصورة� �السياسة�سواء �التدخل�*ي �ع1ى �اUهنية �فتستدعيه ���~ياره، "=Vُتف� �وربما �أمن�الدولة ¹~دد

� �وبالتا�ي �عسكري �ع��sإنق�ب مباشرة

�فإن�_عتماد� �لذا �sالديمقراطية،
ُ
�للوطن�وبالتا�ي�تع£ ضغوط�ع1ى�السياسي�ن�من�منطلق�اUصلحة�العليا

ع1ى�اUهنية�العسكرية�لدعم�الوصول�ا�ى�ديمقراطية�وترسيخها�أمر�غ��sمفيد�وإنما�اس¨~داف�الوzي�الذي�

ن�العسكري�ن�من�فهم�التأث��sا ِ
ّ
ُيمك

للقيم�الديمقراطية�الناتج�عن�الوzي�و¢دراك

�أو�العقوبات�الرادعة�و��� ���يمكن�ضمانه�عن�طريق�سن�القوان�ن�الصارمة �أن�الو�ء ���شك�فيه مما

يمكن�تحقيقُه�ع��sبرامج�الرقابة�ب

�ه �ازدادت �فكلما �السيا<="، �الشأن �*ي �اUجتمع �ومشاركات �ونشاطات اUدنية

�،
ً
وضُعف�كيا�~ا�الداخ1ي�كلما�تنامت�فرص�تواجد�عسكُرها�سياسيا

��يعq"�زوال�أفكار�الوصايا�العسكرية�او�حل�Uعض� بسبب�القوان�ن�

�34السياسة ،� Hمر�الذي�يتطلب�مراجعة

                                                          

 .27،�صالسابق�اUرجع�33
%نتقال	العسكري نارسيس�س�sا،�34

،�ص)2016للتوزيع�والنشر،�
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ها�والتحرر�من�مبدأ�الطاعة�اUطلقة�الناتجة�عن�
ُ
الحماية�ومن�القمع�ا�ى�مراعاة�حقوق�_نسان�وعدم�هتك

� �الديمقراطية �Hنظمة �*ي �السياسية �الشؤون �تعليم �اUفيد �من �انه �مناسب��للضباطبل �مستوى ع1ى

�العليا �الحرب �وأكاديميات �العسكرية �اUسؤوليات��،التدريب�والكليات �مراحل بحسب

�الضابطالعسكرية�بمتطلبات�الع�قات�الدولية،�ع1ى�سبيل�اUثال�أن�يدرك�

بة�عل�~ا�فهم�øثار�اsuUتيأو�عمليات�القمع�وان¨~اك�حقوق�_نسان�و 

*ي�إطار�نظرة�اUجتمع�الدو�ي�والع�قات�الدولية،�إن�حقيقة�التأث��sالسيا<="�للمؤسسة�العسكرية�*ي�السلم�

�بفا �الوطنية �اUصلحة �خدمة �تلك�ع~دف�ا�ى ز عزَّ
ُ
�أك£�sوت لية

�بواسطة�� �سيا<=" �منظور �من عليه

�عمليا¹~م� �عن �اsuUتبة �السياسية �بالعواقب �العسكري�ن �إدراك �فإن �بالتا�ي ،

وأنشط¨~م�بما�*ي�ذلك�Hدلجة�والنقاء�م�~ا،�والتسييس�و_لtuام�العقدي�واUيول�للحزبية،�وتحديد�عاقبة�

�تقويمات� �اجراء �ع1ى �ومقدر¹~م �الوطنية، �اUصلحة �ع1ى ا<="

�العكس� �بل�ع1ى �ونقص�كفاء¹~م�العسكرية، �تقاُزم ���يؤدي�ا�ى �والخارجية �الداخلية �السياسية للقضايا

�يساهم�هذا�_دراك�الواzي�بالواقع�السيا<="�وتداعيات�Hفعال�الصادرة�ع�~م�*ي�_قتناع�بالخضوع�
ً
تماما

عن�قناعة�راسخة�وتقديم�_ستشارات�اUتخصصة�حينما�ُتطلب�م�~م،�وع1ى�النقيض�

�،أداة�غليظة�للسلطة�ومدخل�ل�ستبداد

35Suzanne C. Nielsen and Hugh Liebert, ‘The Contin

Education of Officers’, Armed Forces & Society
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� �الديمقراطية �Hنظمة �*ي �السياسية �الشؤون �تعليم �اUفيد �من �انه بل

�العليا �الحرب �وأكاديميات �العسكرية التدريب�والكليات

العسكرية�بمتطلبات�الع�قات�الدولية،�ع1ى�سبيل�اUثال�أن�يدرك� وربط�النشاطات�وHعمال

أو�عمليات�القمع�وان¨~اك�حقوق�_نسان�و �،Hثر�الناتج�عن�_نق�بات�العسكرية

*ي�إطار�نظرة�اUجتمع�الدو�ي�والع�قات�الدولية،�إن�حقيقة�التأث��sالسيا<="�للمؤسسة�العسكرية�*ي�السلم�

�سياسية �بفا¹،لضباطها�ثقافة �الوطنية �اUصلحة �خدمة ~دف�ا�ى

�الحكم �يتم �والفشل �النجاح �تقييم �بأن �باعsuافهم �وتكتمل �اUصلحة

�الشرعية �اUدنية �عمليا¹~م�35السلطة �عن �اsuUتبة �السياسية �بالعواقب �العسكري�ن �إدراك �فإن �بالتا�ي ،

وأنشط¨~م�بما�*ي�ذلك�Hدلجة�والنقاء�م�~ا،�والتسييس�و_لtuام�العقدي�واUيول�للحزبية،�وتحديد�عاقبة�

�تقدير�التأث��sالسي �ع1ى �خيار�وقدر¹~م �تقويمات�كل �اجراء �ع1ى �ومقدر¹~م �الوطنية، �اUصلحة �ع1ى ا<="

�العكس� �بل�ع1ى �ونقص�كفاء¹~م�العسكرية، �تقاُزم ���يؤدي�ا�ى �والخارجية �الداخلية �السياسية للقضايا

�يساهم�هذا�_دراك�الواzي�بالواقع�السيا<="�وتداعيات�Hفعال�الصادرة�ع�~م�*ي�_قتناع�بالخضوع�
ً
تماما

عن�قناعة�راسخة�وتقديم�_ستشارات�اUتخصصة�حينما�ُتطلب�م�~م،�وع1ى�النقيض�

أداة�غليظة�للسلطة�ومدخل�ل�ستبداد�العسكري�ن�لفإن�الجهل�بالحد�Hدنى�من�اUعرفة�السياسية�يجع

                                         

h Liebert, ‘The Continuing Relevance of Morris Janowitz’s the Prof

Armed Forces & Society, (9 October 2020), P:4. 
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ها�والتحرر�من�مبدأ�الطاعة�اUطلقة�الناتجة�عن�
ُ
الحماية�ومن�القمع�ا�ى�مراعاة�حقوق�_نسان�وعدم�هتك

  .تطويع�الجنود

�� �الديمقراطية �Hنظمة �*ي �السياسية �الشؤون �تعليم �اUفيد �من �انه بل

� �معاهد �*ي �العلياومتدرج �الحرب �وأكاديميات �العسكرية التدريب�والكليات

وربط�النشاطات�وHعمال

Hثر�الناتج�عن�_نق�بات�العسكرية

*ي�إطار�نظرة�اUجتمع�الدو�ي�والع�قات�الدولية،�إن�حقيقة�التأث��sالسيا<="�للمؤسسة�العسكرية�*ي�السلم�

� �سياسيةوالحرب�تستدzي ثقافة

�الحكم �يتم �والفشل �النجاح �تقييم �بأن �باعsuافهم �وتكتمل اUصلحة

�الشرعية �اUدنية السلطة

وأنشط¨~م�بما�*ي�ذلك�Hدلجة�والنقاء�م�~ا،�والتسييس�و_لtuام�العقدي�واUيول�للحزبية،�وتحديد�عاقبة�

�تقدير�التأث��sالسي �ع1ى �خيار�وقدر¹~م كل

�العكس� �بل�ع1ى �ونقص�كفاء¹~م�العسكرية، �تقاُزم ���يؤدي�ا�ى �الداخلية�والخارجية �السياسية للقضايا

�يساهم�هذا�_دراك�الواzي�بالواقع�السيا<="�وتداعيات�Hفعال�الصادرة�ع�~م�*ي�_قتناع�بالخضوع�
ً
تماما

عن�قناعة�راسخة�وتقديم�_ستشارات�اUتخصصة�حينما�ُتطلب�م�~م،�وع1ى�النقيض�للسلطة�الشرعية�

فإن�الجهل�بالحد�Hدنى�من�اUعرفة�السياسية�يجع

                                                          

s the Professional Soldier for the 
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� �بالديمقراطية، �يؤمنون �� �مدني�ن �من �و_ستقطاب �_خsuاق �سهولة ��وهو وربما �ما �ع1ى الحالة�ينطبق

لم�تكتمل�بمعزل�و_ستمرار�ف�~ا�لسودانية�فجميع�_نق�بات�العسكرية�ال#"�نجحت�*ي�الوصول�للسلطة�

قررت�اختصار�الطريق�للوصول��،إنما�كانت�بتخطيط�ومباركة�وتواطؤ�قوى�سياسية�مدنية

�السيا<="� �والعمل �_قsuاع �صناديق �عن
ً
بد�

للعسكري�ن�من�منطلق��الثقافة�السياسية

�قد�يتلقاها��Uحدودية �ال#" فرص�اUساعدة

��ست�م� �يخططون �حينما �القادة �ع1ى �ينطبق �وهو�ما ري�ن،

السلطة�فوzي�اUرؤوس�ن�ُيمِكَ�ُ~م�من�تمي�tحدود�الطاعة�لâوامر�العسكرية�ذات�الُبعد�والغرض�السيا<="�

�_سباني� �وزير�الدفاع �س�sا �نارسس �نصائح �احدى �كانت وقد

�اUدنية �الع�قات �اUدني�ن �تعليم �وباUقابل �السياسية �العلوم �العسكري�ن �- س

�الديمقراطيات� �قدوم "qالديكتاتوريات���يع� �ذهاب بأن
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� �بالديمقراطية، �يؤمنون �� �مدني�ن �من �و_ستقطاب �_خsuاق �سهولة وربما

لسودانية�فجميع�_نق�بات�العسكرية�ال#"�نجحت�*ي�الوصول�للسلطة�

إنما�كانت�بتخطيط�ومباركة�وتواطؤ�قوى�سياسية�مدنية

�باستخدامها �أو�ال¨~ديد �القوة �الطريق �السيا<="��عن �والعمل �_قsuاع �صناديق �عن
ً
بد�

ش��sا�ى�صعوبة�حدوثه�*ي�حال�رفع�مستوى�
ُ
الثقافة�السياسية،�وهو�ما�ن

� �إضافة Uحدوديةمقاوم¨~م�ورفضهم�ôي�محاو�ت�تجري��ستقطا�~م،

�العسك �زم�ءهم �من �إستقطا�~م �تم ��ست�م�الذين �يخططون �حينما �القادة �ع1ى �ينطبق �وهو�ما ري�ن،

السلطة�فوzي�اUرؤوس�ن�ُيمِكَ�ُ~م�من�تمي�tحدود�الطاعة�لâوامر�العسكرية�ذات�الُبعد�والغرض�السيا<="�

�العسكرية �بالواجبات �وHوامر�اUتصلة �_سباني�، �وزير�الدفاع �س�sا �نارسس �نصائح �احدى �كانت وقد

�تدري �ضرورة �اUدنية,ي �الع�قات �اUدني�ن �تعليم �وباUقابل �السياسية �العلوم �العسكري�ن س

�نارسس� �ذكرها �ال#" �الحقيقة �ولعل �الديمقراطيات�، �قدوم "qالديكتاتوريات���يع� �ذهاب بأن

  .37إشارة�ا�ى�ضرورة�تبq"�القيم�الديمقراطية�و_يمان��~ا
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� �بالديمقراطية، �يؤمنون �� �مدني�ن �من �و_ستقطاب �_خsuاق �سهولة وربما

لسودانية�فجميع�_نق�بات�العسكرية�ال#"�نجحت�*ي�الوصول�للسلطة�ا

إنما�كانت�بتخطيط�ومباركة�وتواطؤ�قوى�سياسية�مدنية�،عن�اUدني�ن

� �الحكم �باستخدامهالسدة �أو�ال¨~ديد �القوة �الطريق عن

ش��sا�ى�صعوبة�حدوثه�*ي�حال�رفع�مستوى�36اUدني
ُ
،�وهو�ما�ن

� �إضافة مقاوم¨~م�ورفضهم�ôي�محاو�ت�تجري��ستقطا�~م،

�العسك �زم�ءهم �من �إستقطا�~م �تم الذين

السلطة�فوzي�اUرؤوس�ن�ُيمِكَ�ُ~م�من�تمي�tحدود�الطاعة�لâوامر�العسكرية�ذات�الُبعد�والغرض�السيا<="�

�العسكرية �بالواجبات وHوامر�اUتصلة

� �تدريالسابق �ضرورة ,ي

�نارسس�العسكرية �ذكرها �ال#" �الحقيقة �ولعل ،

إشارة�ا�ى�ضرورة�تبq"�القيم�الديمقراطية�و_يمان��~ا

                                                          

  .61أحمد،�ص�ع1ي�36
  .335-333س�sا،�37
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  العسكرية	�ي	hنظمة	الديمقراطية

�عن�النظام� �يجب�أن�تكون�بعيدة �وال#" �العسكرية�أحد�مؤسسات�الدولة�غ��sالسياسية تعت��sاUؤسسة

�الحاكمة �أو�الجماعة �إالحكومة �*ي �ينحصر�دورها دارة�،

�شأن� �من �سيا<=" �يعت��sعمل �قرار�الحرب أن

�فنيون�مهم¨~م�تنفيذ� �تكون�اUؤسسة�العسكرية�مؤسسة�فنية�يتو�ها �عليه مؤسسات�الدولة�اUختصة،

،�يعت��sسيطرة�38عنف~م�من�مقدرات�وخ�sات�*ي�إدارة�ال

�*ي�Hنظمة�الديمقراطية
ً
�أساسيا

ً
،�إذ�تلعب�اUؤسسة�العسكرية�39اUدني�ن�ع1ى�اUؤسسة�العسكرية�مبدئا

لعسكري�ن�ل كان*ي�حال��و��يمكن�تحقيق�انتقال�ديمقراطي�ناجح�

� �كتاب�اوقد �*ي �دال �روبرت شطرت

�أول �أمرين �من ��بد �ديمقراطي �بنظام �ما �دولة �حكم �يتم �تخضع��:همالكي أن

�ان�يخضع�اUدني�ن�اUتحكم�ن�باôجهزة�العسكرية�
ً
التشكي�ت�العسكرية�بتلك�الدولة�للتحكم�اUدني،�ثانيا

ففي�أي�تجربة�انتقال�ديمقراطي�حافظت�القوات�اUسلحة�ع1ى�استق�لها�

مصطفي�عبد�;85-83،�ص�)2012العبيكان،�: الرياض

  .75-61،�ص�

	وسياسات	تحديث	القوات	ا�سلحة 	العسكرية اUركز�العربي�: الدوحة( الع�قات	ا�دنية
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العسكرية	�ي	hنظمة	الديمقراطية	- طبيعة	الع�قات	ا�دنية: ثالث

  العسكرية-نظريات	حول	الع�قات	ا�دنية

�عن�النظام� �يجب�أن�تكون�بعيدة �وال#" �العسكرية�أحد�مؤسسات�الدولة�غ��sالسياسية تعت��sاUؤسسة

�من�مؤسسات� �باعتبارها �الحاكمة�وليس�الدولةالسيا<=" �أو�الجماعة الحكومة

�قرارها �إتخاذ �*ي �الحق �لها �وليس �الحرب �شأن��لكذ�،عمليات �من �سيا<=" �يعت��sعمل �قرار�الحرب أن

�فنيون�مهم¨~م�تنفيذ� �تكون�اUؤسسة�العسكرية�مؤسسة�فنية�يتو�ها �عليه مؤسسات�الدولة�اUختصة،

قرار�الحرب�وإدارة�القوات�بميدان�اUعركة�بما�لد�~م�من�مقدرات�وخ�sات�*ي�إدارة�ال

�*ي�Hنظمة�الديمقراطية
ً
�أساسيا

ً
اUدني�ن�ع1ى�اUؤسسة�العسكرية�مبدئا

�*ي�تعزيز�ودعم�الديمقراطية�
ً
�هاما

ً
و��يمكن�تحقيق�انتقال�ديمقراطي�نادورا

� �معارض�ن �كانوا �أو �حد �*ي �ذا¹~اللديمقراطية ،� وقد

�ونقادها �أول)الديمقراطية �أمرين �من ��بد �ديمقراطي �بنظام �ما �دولة �حكم �يتم لكي

�ان�يخضع�اUدني�ن�اUتحكم�ن�باôجهزة�العسكرية�
ً
التشكي�ت�العسكرية�بتلك�الدولة�للتحكم�اUدني،�ثانيا

ففي�أي�تجربة�انتقال�ديمقراطي�حافظت�القوات�اUسلحة�ع1ى�استق�لها�،40بدورهم�للعملية�الديمقراطية

                                         

الرياض(جون�دن،�قصة�الديمقراطية،�ترجمة�عبد�_له�ا�Uح�:حول�النظام�الديمقراطيينظر

،�ص�)2016( 8،�مجلة�الحكمة�للدراسات�الفلسفية،�عدد�"الديمقراطية�عند�اسبينوزا

	والبندقية 	وسياسات	تحديث	القوات	ا�سلحة: الديمقراطية 	العسكرية الع�قات	ا�دنية

  .329،�ص�)2021لâبحاث�ودراسة�السياسات،

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

ثالثالبحث	ا�

نظريات	حول	الع�قات	ا�دنية: ا�طلب	hول 

�عن�النظام� �يجب�أن�تكون�بعيدة �وال#" �العسكرية�أحد�مؤسسات�الدولة�غ��sالسياسية تعت��sاUؤسسة

�من�مؤسسات� �باعتبارها السيا<="

�قرارها �إتخاذ �*ي �الحق �لها �وليس �الحرب عمليات

�فنيون�مهم¨~م�تنفيذ� �تكون�اUؤسسة�العسكرية�مؤسسة�فنية�يتو�ها �عليه مؤسسات�الدولة�اUختصة،

قرار�الحرب�وإدارة�القوات�بميدان�اUعركة�بما�لد

�*ي�Hنظمة�الديمقراطية
ً
�أساسيا

ً
اUدني�ن�ع1ى�اUؤسسة�العسكرية�مبدئا

�*ي�تعزيز�ودعم�الديمقراطية�
ً
�هاما

ً
دورا

��طموح �سيا<=" �معارض�ن �كانوا أو

�ونقادها( الديمقراطية

�ان�يخضع�اUدني�ن�اUتحكم�ن�باôجهزة�العسكرية�
ً
التشكي�ت�العسكرية�بتلك�الدولة�للتحكم�اUدني،�ثانيا

بدورهم�للعملية�الديمقراطية

                                                          

  .220بدوي،�ص�38
حول�النظام�الديمقراطيينظر39

الديمقراطية�عند�اسبينوزا"القادر،�
40� ،"=êما� �الفتاح 	والبندقيةعبد الديمقراطية

لâبحاث�ودراسة�السياسات،
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�الديمقراطية �اUؤسسات �استقرار �لعدم
ً
�مصدرا �كانت �اUدني �التحكم �41عن ،� النموذج� يتصفحيث

حيث�العسكري�اUسيطر�ع1ى�الدولة�بتواجد�أفراد�السلك�العسكري�وتمكي�~م�من�جميع�مفاصل�الدولة،�

�Hمر�الذي� �واUعرفة، �والطاعة�وليس�الخ�sة �الو�ء لعوائد�اUادية�للضابط�بإزدياد

� �ومن�ثم�اUجتمع�والدولة�ككل، �اUؤسسة�العسكرية�نفسها �نتائج�سلبية�ع1ى إرجاع��واستحالةيؤدي�ا�ى

التحول��تتختلف�ديناميكياعند�سقوط�هذه�Hنظمة�

�يجعل�من�الصعب�وضع�نظرية�عاUية�للتحول� باخت�ف�سياق�_نتقال�السيا<="�نحو�الديمقراطية�مما

�مفيدة،� �تعميمات �توجد �وإنما �عامة �نظرية �توجد �� �انه �إذ العسكرية

عد�خروج�الدولة�من�حكم�~ا�ب¨العسكرية�وكيفية�إعادة�صياغ

حكم�(أو�بعد�حكم�شمو�ي�او�بعد�تحول�الدولة�من�

،�فمن�أجل�بناء�جيش�يؤمن�بقيم�الديمقراطية��بد�من�

�مع� �سياسات�تتما(=� بتوصيات�وتنفيذ

ظل�وجود�ع�قات��العسكرية�ا�ى�أنُه�*ي

�إذ�ان�التحول�نحو�الديمقراطي �ة��يمكن�ان�تتحقق�ديمقراطية�او�تتطور،

حال�وجود�رغبة�وطموح�للعسكري�ن�بالبقاء�*ي�السلطة�او�اUشهد�السيا<="،�ف�بد�من�

  ).2012مؤسسة�كارنيùي�للس�م�الدو�ي،�

اUركز�: قطر( 1،ترجمة�نبيل�الخشن،�طبناء	جيوش	ديمقراطية	�ي	أفريقيا	وآسيا	وأوروبا	وhم-(كت-ن

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�الديمقراطية �اUؤسسات �استقرار �لعدم
ً
�مصدرا �كانت �اUدني �التحكم عن

العسكري�اUسيطر�ع1ى�الدولة�بتواجد�أفراد�السلك�العسكري�وتمكي�~م�من�جميع�مفاصل�الدولة،�

�ا �Hمر�الذي�تعلو�اUناصب�وتزداد �واUعرفة، �والطاعة�وليس�الخ�sة �الو�ء لعوائد�اUادية�للضابط�بإزدياد

� �ومن�ثم�اUجتمع�والدولة�ككل، �اUؤسسة�العسكرية�نفسها �نتائج�سلبية�ع1ى يؤدي�ا�ى

عند�سقوط�هذه�Hنظمة�و . 42الجمهورية�للدولة�إ��بزوال�جمهورية�الضباط

�يجعل�من�الصعب�وضع�نظرية�عاUية�للتحول� باخت�ف�سياق�_نتقال�السيا<="�نحو�الديمقراطية�مما

�اUدنية �والع�قات �مفيدة،�-الديمقراطي �تعميمات �توجد �وإنما �عامة �نظرية �توجد �� �انه �إذ العسكرية

العسكرية�وكيفية�إعادة�صياغ-بكلمات�أخرى�فان�طبيعة�الع�قات�اUدنية

أو�بعد�حكم�شمو�ي�او�بعد�تحول�الدولة�من��،تختلف�عن�تلك�الخارجة�من�حروب�أهلية

،�فمن�أجل�بناء�جيش�يؤمن�بقيم�الديمقراطية��بد�من�)إعادة�التوحيد�بعد�الفصل�العنصري 

� �للخروج �لحظات�التكوين�Hو�ى �*ي �الدولة �انتقال �سياق �سياسات�تتماتحديد بتوصيات�وتنفيذ

  .43السياق�اUحدد�ل�نتقال

العسكرية�ا�ى�أنُه�*ي-من�ناحية�أخرى�فقد�خلصت�Hدبيات�*ي�حقل�الع�قات�اUدنية

�إذ�ان�التحول�نحو�الديمقراطي�غ��sسليمة ��يمكن�ان�تتحقق�ديمقراطية�او�تتطور،

حال�وجود�رغبة�وطموح�للعسكري�ن�بالبقاء�*ي�السلطة�او�اUشهد�السيا<="،�ف�بد�من�
                                         

مؤسسة�كارنيùي�للس�م�الدو�ي،�: ب�sوت(،�جمهورية	الضباط	�ي	مصر

بناء	جيوش	ديمقراطية	�ي	أفريقيا	وآسيا	وأوروبا	وhم-(كت-ن: الجندي	والدولة	ا�تغ-(ة

  ).2018, العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�الديمقراطية �اUؤسسات �استقرار �لعدم
ً
�مصدرا �كانت �اUدني �التحكم عن

العسكري�اUسيطر�ع1ى�الدولة�بتواجد�أفراد�السلك�العسكري�وتمكي�~م�من�جميع�مفاصل�الدولة،�

�ا تعلو�اUناصب�وتزداد

� �ومن�ثم�اUجتمع�والدولة�ككل، �اUؤسسة�العسكرية�نفسها �نتائج�سلبية�ع1ى يؤدي�ا�ى

الجمهورية�للدولة�إ��بزوال�جمهورية�الضباط

باخت�ف�سياق�_نتقال�السيا<="�نحو�الديمقراطية�مما�يجعل�من�الصعب�وضع�نظرية�عاUية�للتحول�

�اUدنية �والع�قات الديمقراطي

بكلمات�أخرى�فان�طبيعة�الع�قات�اUدنية

تختلف�عن�تلك�الخارجة�من�حروب�أهلية�،عسكري 

إعادة�التوحيد�بعد�الفصل�العنصري / استعماري 

� �للخروج �لحظات�التكوين�Hو�ى �*ي �الدولة �انتقال �سياق تحديد

السياق�اUحدد�ل�نتقال

من�ناحية�أخرى�فقد�خلصت�Hدبيات�*ي�حقل�الع�قات�اUدنية

غ��sسليمةعسكرية��-مدنية

حال�وجود�رغبة�وطموح�للعسكري�ن�بالبقاء�*ي�السلطة�او�اUشهد�السيا<="،�ف�بد�من��ورسوخها���يتم�*ي
                                                          

  .46س�sا،�41
جمهورية	الضباط	�ي	مصر: فوق	الدولةيزيد�صايغ،�42
الجندي	والدولة	ا�تغ-(ةزولتان�باري،43

العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات
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�صَ   نَّ أك£�sدقه�حينما
َ
السيطرة�اUدنية� ف

�الجيش� �فاعلية �الحفاظ�ع1ى �شأ�~ا �من �هادفة �موضوعية �وسيطرة �ذاتية �سيطرة �ا�ى �العسكري�ن ع1ى

�_عsuاف� �جوهرها �يكون �الضباط، �لسلك "

و*ي��،باUهنية�العسكرية�اUستقلة�مع�تقليل�القوة�العسكرية�للدرجة�ال#"�تحقق�الحياد�السيا<="�للضابط

ن�السيطرة�بمهنية�وكفاءة�مع�أي�مجموعة�مدنية�شرعية،�وتكو 

�العسكري  �اUجال �_عsuاف�باستق�لية �عدم �جوهرها �أن �إذ �اUوضوعية �النقيض�من �ع1ى فيتم�،الذاتية

تعظيم�سلطة�مؤسسات�حكومية�معينة�ع1ى�حساب�

�من�تتحقق�بإضفاء�الطابع�اUدني�ع1ى�الجيش�ليصبح�مرآه�لجماعة�مدني
ً
ة�معينة�بد�

�تردي� �ا�ى �تؤدي �أن �الجيش�يمكن �ع1ى �قوية �مدنية �فرض�سيطرة �فإن �وبالتا�ي �للدولة، �أداة �يكون أن

عليه�فإن�السيطرة�اUدنية����،وهو�ما�يستدzي�حماية�الجيش�من�اUدني�ن

  .44لية�العسكرية

يرى�هنتنغتون�أن�السيطرة�اUوضوعية�تمثل�اUطلب�الديمقراطي�والنموذج�اUثا�ي�الذي�يكتمل�بفاعلية�

�اUعيارية�فقط�ينتج�ع�قات�مدنية �الشكلية �- أن�تحقيق�السيطرة�بشروطها

ع1ى�خلق�موازنة�ب�ن�متطلبات�السيطرة�

�إحsuام� �تتمثل�*ي �وال#" �توف�H�sمن�للب�د، �جيش�قوي�قادر�ع1ى �ومتطلبات�بناء �العسكري�ن �ع1ى اUدنية

�أخرى،� �من�جهة
ً
�سياسيا �محايدة �وتبعية�عسكرية �من�جهة، �واستق�لي¨~ا اUدني�ن�للكفاءات�العسكرية

44Samuel P. Huntington, THE SOLDIER, AND THE STATE: The Theory and Politics of Civ

(Massachusetts: HARVARD UNIVERSITY PRESS, 1957) P: 80
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��كان�وقد�سيطرة�مدنية�وخضوع�عسكري، أك£�sدقه�حينما�صَ صامويل�هنتنغتون�

�الحفا �شأ�~ا �من �هادفة �موضوعية �وسيطرة �ذاتية �سيطرة �ا�ى �العسكري�ن ع1ى

�_عsuاف� �جوهرها �يكون �الضباط، �لسلك "#Uا� �والسلوك �اUواقف �وظهور �العسكرية الكفاءة

باUهنية�العسكرية�اUستقلة�مع�تقليل�القوة�العسكرية�للدرجة�ال#"�تحقق�الحياد�السيا<="�للضابط

بمهنية�وكفاءة�مع�أي�مجموعة�مدنية�شرعية،�وتكو �اع1ى�تنفيذ�واجبا¹~

�العسكري  �اUجال �_عsuاف�باستق�لية �عدم �جوهرها �أن �إذ �اUوضوعية �النقيض�من �ع1ى الذاتية

تعظيم�سلطة�مؤسسات�حكومية�معينة�ع1ى�حساب�و معينة��اجتماعيةاختطاف�الجيش�بواسطة�طبقة�

تتحقق�بإضفاء�الطابع�اUدني�ع1ى�الجيش�ليصبح�مرآه�لجماعة�مدني

�تردي� �ا�ى �تؤدي �أن �الجيش�يمكن �ع1ى �قوية �مدنية �فرض�سيطرة �فإن �وبالتا�ي �للدولة، �أداة �يكون أن

وهو�ما�يستدzي�حماية�الجيش�من�اUدني�ن�،وضعف�القوة�القتالية�الفعالة

�تعزيز�الفا
ً
لية�العسكريةعتعq"�فقط�إخضاع�اUؤسسة�العسكرية�إنما�أيضا

يرى�هنتنغتون�أن�السيطرة�اUوضوعية�تمثل�اUطلب�الديمقراطي�والنموذج�اUثا�ي�الذي�يكتمل�بفاعلية�

� �الجيش، �فقط�ينتج�ع�قات�مدنيةغ��sالسيطرة�ع1ى �اUعيارية �الشكلية أن�تحقيق�السيطرة�بشروطها

ع1ى�خلق�موازنة�ب�ن�متطلبات�السيطرة��الع�قات�ال#"�تعملبينما�تكون�الغاية�بناء�

�إحsuام� �تتمثل�*ي �وال#" �توف�H�sمن�للب�د، �جيش�قوي�قادر�ع1ى �العسكري�ن�ومتطلبات�بناء �ع1ى اUدنية

�أخرى،� �من�جهة
ً
�سياسيا �محايدة �عسكرية �وتبعية �من�جهة، �واستق�لي¨~ا اUدني�ن�للكفاءات�العسكرية

                                         

THE SOLDIER, AND THE STATE: The Theory and Politics of Civ

ERSITY PRESS, 1957) P: 80-85. 
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سيطرة�مدنية�وخضوع�عسكري،

�الحفا �شأ�~ا �من �هادفة �موضوعية �وسيطرة �ذاتية �سيطرة �ا�ى �العسكري�ن ع1ى

�ا�Uوتعظيم �والسلوك �اUواقف �وظهور �العسكرية الكفاءة

باUهنية�العسكرية�اUستقلة�مع�تقليل�القوة�العسكرية�للدرجة�ال#"�تحقق�الحياد�السيا<="�للضابط

ع1ى�تنفيذ�واجبا¹~�ةالوقت�نفسه�قادر 

�العسكري  �اUجال �_عsuاف�باستق�لية �عدم �جوهرها �أن �إذ �اUوضوعية �النقيض�من �ع1ى الذاتية

اختطاف�الجيش�بواسطة�طبقة�

تتحقق�بإضفاء�الطابع�اUدني�ع1ى�الجيش�ليصبح�مرآه�لجماعة�مدني،و احsuافية�الضباط

�تردي� �ا�ى �تؤدي �أن �الجيش�يمكن �ع1ى �قوية �مدنية �فرض�سيطرة �فإن �وبالتا�ي �للدولة، �أداة �يكون أن

وضعف�القوة�القتالية�الفعالة

�تعزيز�الفا
ً
تعq"�فقط�إخضاع�اUؤسسة�العسكرية�إنما�أيضا

يرى�هنتنغتون�أن�السيطرة�اUوضوعية�تمثل�اUطلب�الديمقراطي�والنموذج�اUثا�ي�الذي�يكتمل�بفاعلية��

� �الجيش، السيطرة�ع1ى

�،غ��sسليمةعسكرية�

�إحsuام� �تتمثل�*ي �وال#" �توف�H�sمن�للب�د، �جيش�قوي�قادر�ع1ى �ومتطلبات�بناء �العسكري�ن �ع1ى اUدنية

�أخرى،� �من�جهة
ً
�سياسيا �محايدة �عسكرية �وتبعية �من�جهة، �واستق�لي¨~ا اUدني�ن�للكفاءات�العسكرية

                                                          

THE SOLDIER, AND THE STATE: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, 
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�ؤةالكفلرقابة�والقيود�اUختلفة�ع��sالدسات��sواللجان�ال�Usانية�

�الراسخة �الديمقراطيات �مع �يتناسب �النموذج �هذا �باعتبار�ان �هنتنغتون �نظرية �ف�~ا��انُتقدت �تتم ال#"

�عن�
ً
أن�قواعد�العمل�السيا<="،�فض�

�السياق�يرى�موريس� استحالة�تحقيق� tجانوفيuعدم�تدخل�العسكري�ن�*ي�السياسة�غ��sواقñي�و*ي�هذا

~م�تفضي�ت�سياسية،�بالرغم�من�ضرورة�اقتصار�تأث�sهم�

� �ع1ى �ترك�tا �جانوي�tuأقل �كان �فقد �محدودة، بعاد�إة

�ع1ى�ضرورة�إحداث�46الجيش�عن�السياسة�وركز�ع1ى�ارتباطه�بصورة�فعالة�مع�اUجتمع�اUدني
ً
،�مؤكدا

�يم��tنمط�_حsuاف�التقليدي�لهنتنغتون� ،�وهو�ما
ً
مهارات�عسكرية�(تطوير�العسكري�ن�وتعليمهم�سياسيا

�وهو�ما�47)تثقيف�سيا<="/مهارات�عسكرية ،

� �سياسية �مؤسسة �اUسلحة �القوات �إعت��sأن �حينما �باري �زولتان �اليه �ف�~اذهب �الدول��بما جيوش

�عن�التأث��sاUهم�الناتج�عن�موقفها�
ً
�طاع¨~ا�للدولة�*ي�حد�ذاته�موقف�سيا<="�فض�

ً
الديمقراطية،�معت�sا

�sالنظام�الحاكم ،�كما�أشار�)�sنظام�الُحكم،�تغ�ُّ

�إنما�قوات�مسلحة�غ��sمسيسة�ملtuمة�
ً
ا�ى�أن�الدول�الديمقراطية���يجب�ان�تسñى�لجيش�محايد�سياسيا

45Branimir Furlan, ‘Civilian Control and Military E

(December 2012), P:435–436. 

� �العربي، �اUركز�الديمقراطي �*ي�5/07/2015، �شوهد ،

،عدد�7مج�ال�Éضة،	،"دراسة�تحليلية�ل�تجاهات�النظرية�اUعاصرة
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لرقابة�والقيود�اUختلفة�ع��sالدسات��sواللجان�ال�Usانية�وللوصول�لسيطرة�فعالة�تستخدم�آليات�ا

  .45وعمليات�¢ص�ح�الداخ1ي

�الراسخة �الديمقراطيات �مع �يتناسب �النموذج �هذا �باعتبار�ان �هنتنغتون �نظرية انُتقدت

 
ً
�عن� وحد�أدنى�من�_تفاق�ع1ى�العملية�السياسية�بدرجة�رشيدة�نسبيا

ً
قواعد�العمل�السيا<="،�فض�

�السياق�يرى�موريس� عدم�تدخل�العسكري�ن�*ي�السياسة�غ��sواقñي�و*ي�هذا

ن�العسكري�ن�مواطن�ن�ولد�~م�تفضي�ت�سياسية،�بالرغم�من�ضرورة�اقتصار�تأث�sهم�

�بصور  �الدفاع �وسياسات �الخارجية �السياسات �ع1ى �ع1ى �ترك�tا �جانوي�tuأقل �كان �فقد �محدودة، ة

الجيش�عن�السياسة�وركز�ع1ى�ارتباطه�بصورة�فعالة�مع�اUجتمع�اUدني

�يم��tنمط�_حsuاف�التقليدي�لهنتنغتون� �وهو�ما ،
ً
تطوير�العسكري�ن�وتعليمهم�سياسيا

�السيا<=" �) الحياد مهارات�عسكرية(نمط�_حsuاف�الحديث�عن

� �سياسية �مؤسسة �اUسلحة �القوات �إعت��sأن �حينما �باري �زولتان �اليه ذهب

�عن�التأث��sاUهم�الناتج�عن�موقفها�
ً
�طاع¨~ا�للدولة�*ي�حد�ذاته�موقف�سيا<="�فض�

ً
الديمقراطية،�معت�sا

�sنظام�الُحكم،�تغ�(السيا<="�اUختلفة� �sالحكومة،�تغ�ُّ تغ�ُّ

�إنما�قوات�مسلحة�غ��sمسيسة�ملtuمة�
ً
ا�ى�أن�الدول�الديمقراطية���يجب�ان�تسñى�لجيش�محايد�سياسيا

                                         

rlan, ‘Civilian Control and Military Effectiveness: Slovenian Case’, Armed Forces & Society

�الديمقراطي �مسار�التحول �ع1ى �وأثرها �العسكرية �"الع�قات�اUدنية �العربي، �اUركز�الديمقراطي ،

https://bit.ly/36Usip3  

دراسة�تحليلية�ل�تجاهات�النظرية�اUعاصرة: راطيالع�قات�اUدنية�العسكرية�والتحول�الديمق

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

وللوصول�لسيطرة�فعالة�تستخدم�آليات�ا

وعمليات�¢ص�ح�الداخ1ي

�الراسخة �الديمقراطيات �مع �يتناسب �النموذج �هذا �باعتبار�ان �هنتنغتون �نظرية انُتقدت

 
ً
العملية�السياسية�بدرجة�رشيدة�نسبيا

�السياق�يرى�موريس� عدم�تدخل�العسكري�ن�*ي�السياسة�غ��sواقñي�و*ي�هذا

ن�العسكري�ن�مواطن�ن�ولدأذلك�الحياد�باعتبار�

�بصور  �الدفاع �وسياسات �الخارجية �السياسات ع1ى

الجيش�عن�السياسة�وركز�ع1ى�ارتباطه�بصورة�فعالة�مع�اUجتمع�اUدني

�يم��tنمط�_حsuاف�التقليدي�لهنتنغتون� �وهو�ما ،
ً
تطوير�العسكري�ن�وتعليمهم�سياسيا

�السيا<="/متخصصة الحياد

� �سياسية �مؤسسة �اUسلحة �القوات �إعت��sأن �حينما �باري �زولتان �اليه ذهب

�عن�التأث��sاUهم�الناتج�عن�موقفها�
ً
�طاع¨~ا�للدولة�*ي�حد�ذاته�موقف�سيا<="�فض�

ً
الديمقراطية،�معت�sا

�sختلفة�من�عمليات�التغي�Uالسيا<="�ا

�إنما�قوات�مسلحة�غ��sمسيسة�ملtuمة�
ً
ا�ى�أن�الدول�الديمقراطية���يجب�ان�تسñى�لجيش�محايد�سياسيا

                                                          

Armed Forces & Society, Vol. 39, No. 3 

46� �آية �هللا، �الديمقراطي"عطا �مسار�التحول �ع1ى �وأثرها �العسكرية الع�قات�اUدنية

https://bit.ly/36Usip3: ،�*ي22/03/2021
الع�قات�اUدنية�العسكرية�والتحول�الديمق"شادية�فت,ي�ابراهيم،�47

  .11،�ص�)2006اكتوبر�( 4
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�_نت �*ي �التصويت �*ي �حقهم �سوى �سيا<=" خابات�نشاط

باعتبار�أن�قضايا��غ��sمنفصل�عن�السياسة

الجيش�*ي�تتداخل�مع�السياسة�*ي�الدول�الديمقراطية�وغ��sالديمقراطية،�غ��sأن�

�للحكم �الشأن��من�ممارسة �قرارات�*ي أو�اتخاذ

الجيش��بتسّيسوذلك�يمكن�أن�يتم�

أو�ممارسة��~م�اراء�وتفضي�ت�سياسية�دون�ان�يكون�لد�~م�الحق�*ي�التحزب

�والتحُزب �التسّيس �49ب�ن ،� �وفيما �جبالنموذيتعلق

عصام�الدين�م�sغq"�بشكل�مستفيض�الع�قة�ب�ن�الجيش�السوداني�والسياسة�

،كانت�نتاج�البذرة�ال#"�غرست�*ي�الضباط�السوداني�ن�العمل�السيا<="

تأثر�الضباط�السوداني�ن�العامل�ن�بالوحدات�العسكرية�اUصرية�باUشاعر�القومية�_ستق�لية�ال#"�انتج¨~ا�

بعد�الحرب�العاUية�Hو�ى،وقد�كانت�تلك�

ال#"�تطورت��حقا�لتصبح�-) 1925(اUؤثرات�السياسية�,ي�السبب�Hسا<="�*ي�تكوين�قوة�دفاع�السودان�

بغرض�عزل�الضباط�السوداني�ن�ومنع�انتقال�عدوى�النشاط�السيا<="�من�

�وابتعدتإذ�تقيدت�بالقوان�ن�الوطنية�

الداخ1ي�والدفاع�بحسب��øمنواحتفظت�بدورها�*ي�حفظ�

  .85– 81،�ص�)2017يناير�
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�أفراده �يمارس �و� �الديمقراطية �_نت�ابالحوكمة �*ي �التصويت �*ي �حقهم �سوى �سيا<=" نشاط

.  

غ��sمنفصل�عن�السياسةقد�ذهب�عزمي�بشارةا�ى�نفس�الوصف�باعتبار�ان�الجيش�

تتداخل�مع�السياسة�*ي�الدول�الديمقراطية�وغ��sالديمقراطية،�غ��sأن�Hمن�وHمن�القومي�

�الضيق� �بمعناها �للحكمالدول�الديمقراطية���يمارس�السياسة من�ممارسة

وذلك�يمكن�أن�يتم��حكومة�اUنتخبة�ال#"�تمثل�سيادة�الدولة،بل�يأتمر�بأمر�ال

بوصف�أفراده�مواطن�ن�لد�~م�اراء�وتفضي�ت�سياسية�دون�ان�يكون�لد�~م�الحق�*ي�التحزب

�داخله �الحزبية �ا�اUنافسة �فمن �التمي�t لذا �والتحُزب�لضروري �التسّيس ب�ن

عصام�الدين�م�sغq"�بشكل�مستفيض�الع�قة�ب�ن�الجيش�السوداني�والسياسة�/ ناقش�العميد

�ا�ى�أن�
ً
البذرة�ال#"�غرست�*ي�الضباط�السوداني�ن�العمل�السيا<="وبداية�تلك�الع�قة،�مش�sا

تأثر�الضباط�السوداني�ن�العامل�ن�بالوحدات�العسكرية�اUصرية�باUشاعر�القومية�_ستق�لية�ال#"�انتج¨~ا�

بعد�الحرب�العاUية�Hو�ى،وقد�كانت�تلك�) مصر- بريطانيا(حركة�سعد�زغلول�*ي�مصر�إبان�الحكم�الثنائي�

اUؤثرات�السياسية�,ي�السبب�Hسا<="�*ي�تكوين�قوة�دفاع�السودان�

بغرض�عزل�الضباط�السوداني�ن�ومنع�انتقال�عدوى�النشاط�السيا<="�من��-القوات�اUسلحة�السودانية

إذ�تقيدت�بالقوان�ن�الوطنية��،الجانب�اUصري،�وقد�تم�تشكيلها�ع1ى�درجة�عالية�من�_حsuافية

واحتفظت�بدورها�*ي�حفظ��،التجارية�وHعمالعن�النشاطات�السياسية�

                                         

يناير�( 24،العدد�سياسات	عربية،"القوات�اUسلحة�وعمليات�_نتقال�السيا<="

  .30ص�الجيش	والسياسة،	

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�أفراده �يمارس �و� �الديمقراطية بالحوكمة

.48باعتبارهم�مواطن�ن

قد�ذهب�عزمي�بشارةا�ى�نفس�الوصف�باعتبار�ان�الجيش�و 

Hمن�وHمن�القومي�

�الضيق� �بمعناها ���يمارس�السياسة الدول�الديمقراطية

بل�يأتمر�بأمر�ال�السيا<="

بوصف�أفراده�مواطن�ن�لد

�داخله �الحزبية اUنافسة

ناقش�العميد�السوداني

�ا�ى�أن�
ً
وبداية�تلك�الع�قة،�مش�sا

تأثر�الضباط�السوداني�ن�العامل�ن�بالوحدات�العسكرية�اUصرية�باUشاعر�القومية�_ستق�لية�ال#"�انتج¨~ا�

حركة�سعد�زغلول�*ي�مصر�إبان�الحكم�الثنائي�

اUؤثرات�السياسية�,ي�السبب�Hسا<="�*ي�تكوين�قوة�دفاع�السودان�

القوات�اUسلحة�السودانية

الجانب�اUصري،�وقد�تم�تشكيلها�ع1ى�درجة�عالية�من�_حsuافية

عن�النشاطات�السياسية�

                                                          

القوات�اUسلحة�وعمليات�_نتقال�السيا<=""زولتان�باراني،�48
الجيش	والسياسة،	بشارة،�49
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�نفق� �لدخول �للجيش�السوداني �دعوة �بطاقة �اول �تقديم �تم �ان �ا�ى �آنذاك، �السودان سياسات�حكومة

الباب��موذجليشهد�السودان�بداية�ن

�الtäاعات� �الذي�لم�يستطع�حسم �الحكومة �من�رئيس�وزراء بدعم�ودعوة

ففضل�حسمها�ع��sدعوة�الجيش��ست�م�السلطة�ليذيع�الفريق�إبراهيم�عبود�بيان�

�السيطرة� �ضرورة �ع1ى �تؤكد �النظريات �جميع �فإن �العموم �وجه ع1ى

�بالدرجة��،�ع1ى�_حsuاف�العسكري  والسñي�لتطويره

�*ي�Hنشطة� �محدود �تمكن�العسكري�ن�من�تنفيذ�سياسات�الدولة�بمهنية�عسكرية�مع�دور�سيا<=" ال#"

تقديم�تفس�sات�يساعد�ع1ى�ثابت���توجد�نظرية�أو�نموذج�

فتختلف��،اUختلفة�السياسية�و_جتماعية

�،والعسكريةتغ�H�sنظمة�الشمولية��

�ميول� �إطارتقليص �*ي �مفيدة �بمتغ�sات �الخروج ع1ى

�الديمقراطية �والتأث��sع1ى�عملية�إرساء عزز��،51العسكري�ن�للتدخل�*ي�الشأن�السيا<="
ُ
�الشأن�ت �هذا و*ي

 ساوئ�¢ستقطاب�السيا<="�*ي�صفوفهم�ويُ 
ّ
_ضط�ع��~م�من�مِك

�*ي�الديمقراطيات�الهشة�وحديثة�_نتقال�
ً
خصوصا

،�دراسة	تحليلية	ل�نق�بات	العسكرية	ومقاومة	hنظمة	الديكتاتورية	�ي	السودان
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�نفق� �لدخول �للجيش�السوداني �دعوة �بطاقة �اول �تقديم �تم �ان �ا�ى �آنذاك، �السودان سياسات�حكومة

ليشهد�السودان�بداية�ن�،السياسة�من�الجهة�اUناط��~ا�حماية�الديمقراطية�والنظام�السيا<="

�اول�انق�ب�عسكري� �الtäاعات�الدوار�*ي �الذي�لم�يستطع�حسم �الحكومة �من�رئيس�وزراء بدعم�ودعوة

ففضل�حسمها�ع��sدعوة�الجيش��ست�م�السلطة�ليذيع�الفريق�إبراهيم�عبود�بيان��،

s50م1958/نوفم�� �السيطرة�، �ضرورة �ع1ى �تؤكد �النظريات �جميع �فإن �العموم �وجه ع1ى

الحفاظ�ع1ى�_حsuاف�العسكري �ال#"�تحققع1ى�العسكري�ن�

�*ي�Hنشطة� �محدود �تمكن�العسكري�ن�من�تنفيذ�سياسات�الدولة�بمهنية�عسكرية�مع�دور�سيا<=" ال#"

  .لتشكيل�ع�قات�مدنية�عسكرية�ديمقراطية

��توجد�نظرية�أو�نموذج�ف التحول�الديمقراطي*ي�سياق�عمليات�

السياسية�و_جتماعية�ال#"�يجب�اتباعها�*ي�البيئاتفهم�السياسة�العسكرية�

�الحا�ت�ال#"�ت1يحا�ت�ما�بعد�الحروب�_هلية�عن�

� �تساعد �عديدة �تعميمات �ميول�صياغة �إطارتقليص �*ي �مفيدة �بمتغ�sات �الخروج ع1ى

�الديمقراطية �عملية�إرساء �والتأث��sع1ى العسكري�ن�للتدخل�*ي�الشأن�السيا<="

ساوئ�¢ستقطاب�السيا<="�*ي�صفوفهم�ويُ العسكري�ن�Uإدراك��من

�*ي�الديمقراطيات�الهشة�وحديثة�_نتقال��،والتفاعل�مع�التحركات�اUجتمعية
ً
خصوصا

                                         

دراسة	تحليلية	ل�نق�بات	العسكرية	ومقاومة	hنظمة	الديكتاتورية	�ي	السودان: والسياسةالجيش	السوداني	

  ).2002ي�للتصميم�والطباعة،�

  .18باري،الجندي	والدولة	ا�تغ-(ة،	ص

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�نفق� �لدخول �للجيش�السوداني �دعوة �بطاقة �اول �تقديم �تم �ان �ا�ى �آنذاك، �السودان سياسات�حكومة

السياسة�من�الجهة�اUناط��~ا�حماية�الديمقراطية�والنظام�السيا<="

�اول�انق�ب�عسكري� الدوار�*ي

 
ً
،السياسية�ديمقراطيا

� �*ي نوفم�s/17_نق�ب

ع1ى�العسكري�ن� اUتوازنة�اUدنية

�*ي�Hنشطة� �محدود ال#"�تمكن�العسكري�ن�من�تنفيذ�سياسات�الدولة�بمهنية�عسكرية�مع�دور�سيا<="

لتشكيل�ع�قات�مدنية�عسكرية�ديمقراطية�ذات�الع�قة

� *ي�سياق�عمليات�أما

فهم�السياسة�العسكرية�جوهرية�ل

حا�ت�ما�بعد�الحروب�_هلية�عن�ع1ى�سبيل�اUثال�

�يمكن �انه _�� �تساعد �عديدة �تعميمات صياغة

�الديمقراطية �عملية�إرساء �والتأث��sع1ى العسكري�ن�للتدخل�*ي�الشأن�السيا<="

منية�لسياسالثقافة�ا

"qجتمعية�،بدورهم�الوطUوالتفاعل�مع�التحركات�ا

                                                          

50�،"qغsعصام�الدين�م�	السوداني	الجيش

افرو�ون.ي�للتصميم�والطباعة،�: القاهرة(
باري،الجندي	والدولة	ا�تغ-(ة،	ص51
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،�وتجدر�¢شارة�ا�ى�ان�الtuام�النخب�العسكرية�شرط�ضروري�ولكنه�غ��sكاٍف�لضمان�

  .النسق	الفكري 

�أهدافها� �وتحقيق �الوطنية �مصالحها �ع1ى

ي�إذ�تعت��sالقوات�اUسلحة�بمختلف�صنوفها�القوة�الرئيسية�

�بالتدريب�والتنظيم� �يتعلق خاص�فيما

�
ً
�أحيانا �تدخلها �تشمل �ربما �وال#" �بواجبا¹~ا �القيام �ع1ى �مقدر¹~ا وذلك�لضمان

�ع1ى�_ستقرار�الداخ1ي�للدولة،�تختلف�الجيوش�*ي�قو¹~ا�وعقيد¹~ا�القتالية�وجاهزي¨~ا�وتتفق�*ي�

الرغم�من�حاجة�القوات�اUسلحة�لكث��sمن�اUتطلبات�اللوجستية�والفنية�والتدريبية�لتنفيذ�عمليا¹~ا�إ��

�بد�لها�من�أساس�فكري�يخاطب�العقل�وليس�

�النسق�الفكري�للعسك �تحدد �53ري�نوال#" تتشكل�نتاج� وال#"،

�ال#"� �توصيف�اUهددات�Hمنية طبيعة

�وتنبثق�عن�الغاية� �تختلف�من�دولة�ôخرى، �نجد�أ�~ا �الدولة�لذا �الدولة�وكذلك�تاريخ�وجغرافيا تحددها

�العراق �حالة �دراسة �بناء�Hمن�العالم" �مساzي �ع1ى �الخاصة �لنشاط�الشركات�Hمنية ،�"¢نعكاسات�¢سsuاتيجية

  .11،�ص�)2015

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

،�وتجدر�¢شارة�ا�ى�ان�الtuام�النخب�العسكرية�شرط�ضروري�ولكنه�غ��sكاف

  .  

النسق	الفكري تجديد	ل	السيا���	مدخلالتثقيف	

�أهدافها� �وتحقيق �الوطنية �مصالحها �والحفاظ�ع1ى �للدفاع �العسكرية �منظوما¹~ا �بناء �ع1ى �الدول تعمل

وحماية�حدودها�وأم�~ا�الخار�ي�إذ�تعت��sالقوات�اUسلحة�بمختلف�صنوفها�القوة�الرئيسية�

�أم�~ا �س�مة ��~دد �ما �لكل �للتصدي ��،للدولة �إهتمام �والتنظيم�حيث�تول�~ا �بالتدريب �يتعلق خاص�فيما

�العام �والهيكل ��،والتسليح
ً
�أحيانا �تدخلها �تشمل �ربما �وال#" �بواجبا¹~ا �القيام �ع1ى �مقدر¹~ا وذلك�لضمان

�ع1ى�_ستقرار�الداخ1ي�للدولة،�تختلف�الجيوش�*ي�قو¹~ا�وعقيد¹~ا�القتالية�وجاهزي¨~ا�وتتفق�*ي�

  .52إلtuامها�وتقيدها�بالقوان�ن

الرغم�من�حاجة�القوات�اUسلحة�لكث��sمن�اUتطلبات�اللوجستية�والفنية�والتدريبية�لتنفيذ�عمليا¹~ا�إ��

�بد�لها�من�أساس�فكري�يخاطب�العقل�وليس��،أ�~ا�لكي�تستمر�وتواصل�*ي�القيام�بتلك�العمليات�وتعززها

�العسكرية �بالعقيدة �يسم� �النسق�الفكري�للعسك�الجسد�وهو�ما �تحدد وال#"

�و_قتصادية �و_جتماعية �السياسية �العوامل �ل،لتفاعل �ال#"�با®ضافة �توصيف�اUهددات�Hمنية طبيعة

�وتنبثق�عن�الغاية� �تختلف�من�دولة�ôخرى، �نجد�أ�~ا �الدولة�لذا �الدولة�وكذلك�تاريخ�وجغرافيا تحددها

                                         

�العراق �حالة �دراسة �بناء�Hمن�العالم" �مساzي �ع1ى �الخاصة �لنشاط�الشركات�Hمنية ¢نعكاسات�¢سsuاتيجية

  .105،�ص�)2020

2015دار�الكتب�اUصرية،�: القاهرة(،�ترجمة�طلعت�الشايب،�العقيدة	العسكرية

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

،�وتجدر�¢شارة�ا�ى�ان�الtuام�النخب�العسكرية�شرط�ضروري�ولكنه�غ��sكافنحو�الديمقراطية

.  التحول�الديمقراطي

التثقيف	: ا�طلب	الثاني

�والحفا �للدفاع �العسكرية �منظوما¹~ا �بناء �ع1ى �الدول تعمل

وحماية�حدودها�وأم�~ا�الخار�،¢سsuاتيجية

�أم�~ا �س�مة ��~دد �ما �لكل �للتصدي للدولة

�العام �والهيكل والتسليح

للحفاظ�ع1ى�_ستقرار�الداخ1ي�للدولة،�تختلف�الجيوش�*ي�قو¹~ا�وعقيد¹~ا�القتالية�وجاهزي¨~ا�وتتفق�*ي�

إلtuامها�وتقيدها�بالقوان�ن

الرغم�من�حاجة�القوات�اUسلحة�لكث��sمن�اUتطلبات�اللوجستية�والفنية�والتدريبية�لتنفيذ�عمليا¹~ا�إ��بو 

أ�~ا�لكي�تستمر�وتواصل�*ي�القيام�بتلك�العمليات�وتعززها

�العسكرية �بالعقيدة �يسم� الجسد�وهو�ما

�و_قتصادية �و_جتماعية �السياسية �العوامل لتفاعل

�وتنبثق�عن�الغاية� �تختلف�من�دولة�ôخرى، �نجد�أ�~ا �الدولة�لذا �الدولة�وكذلك�تاريخ�وجغرافيا تحددها

                                                          

�الحق�فرشيش52 �عبد �العراق"، �حالة �دراسة �بناء�Hمن�العالم" �مساzي �ع1ى �الخاصة �لنشاط�الشركات�Hمنية ¢نعكاسات�¢سsuاتيجية

2020( 3،�العدد�قضايا	آسيوية
العقيدة	العسكريةبي�suتشايمان،�53
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ل#"�تقوم�عل�~ا�¢سsuاتيجية�العسكرية�للدولة�وال#"�

متطلبات�التأهيل�العسكرية�وتضمي�~ا�

ما��إ�ىأثرها�يمتد�،�إذ�أن�العسكرية*ي�أساليب�بناء�النسق�الفكري�للعسكري�ن�بحيث�تنسجم�مع�عقيد¹~م�

وذلك�من�جهة�ي�من�حيث�الفاعلية�القتالية�*ي�إطار�تعظيم�القوة�ورفع�الكفاءة،�

�و_نساني �لتشكل��دبلوما<=" �و_جتماzي والعسكري

�تضم� �كانت �ال#" �اUعركة �ساحة �ان �عن
ً
�فض� �اUعركة، ة

�تتخطى�الجانب�القتا�ي
ً
يتع�ن�ع1ى��فأصبح،�سب�ابعادا

�السياسية �العوامل �سياق � �*ي �ôعمالهم �ينظروا �ان �55ي �حيث ان�،

��يؤدي�فقط�ا�ى�خسائر�Hرواح�واUعدات�انما�يؤثر�ع1ى�اUستوى�_سsuاتي.ي�*ي�

ظل�عدم�إمكانية�السيطرة�ع1ى�اUعلومات�وسهولة�انتشارها�*ي�Hوساط�اUدنية�وحشد�رأي�عام،�كذلك�

،�انما�ومشروعي¨~االدولة�أفعال�التصرفات�غ�H�sخ�قية�والعنيفة���تمهد�لرفض�السكان�اUحلي�ن�دعم�

،�هذا�الواقع�*ي�ظل�تزايد�_هتمام�العالم"�بحقوق�¢نسان

� �الدنيا �اUستويات �*ي �هم �من �ع1ى �يجعل �باستمرار �واUتطور �السياسية��إدراكالجديد �التأث�sات ان

�وموجودة �العسكرية �العمليات �سياق �من �جزء �,ي �و_قتصادية �اUعركة،��و¢نسانية �ساحة �*ي معهم

  .125،�ص�)2009( 3،�عدد�3،�مج�مجلة	السودان	للبحوث	والدراسات	%س*(اتيجية

  .457،�ص)2008, الدار�العربية�للعلوم�ناشرون

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ل#"�تقوم�عل�~ا�¢سsuاتيجية�العسكرية�للدولة�وال#"�وHهداف�الوطنية�للدولة�مما�يجعلها�تحدد�Hسس�ا

  .54الشاملة�للدولة�¢سsuاتيجية,ي�بطبيعة�الحال�أحد�عناصر�

متطلبات�التأهيل�العسكرية�وتضمي�~ا� تكوينلدى�العسكري�ن�يجب�أن�تكون�من�ضمن�

*ي�أساليب�بناء�النسق�الفكري�للعسكري�ن�بحيث�تنسجم�مع�عقيد¹~م�

دون�اUستوى�_سsuاتي.ي�من�حيث�الفاعلية�القتالية�*ي�إطار�تعظيم�القوة�ورفع�الكفاءة،�

�وال �السيا<=" �دمجت �للحرب �الجديدة �و_نسانيالطبيعة دبلوما<="

�ساح �*ي تخذ
ُ
�ت �ال#" �تتأثر�بالقرارات �تضم�متغ�sات �كانت �ال#" �اUعركة �ساحة �ان �عن

ً
�فض� �اUعركة، ة

�لتك
ً
�تتخطى�الجانب�القتا�يتخصم�ن�من�اUقاتل�ن�باتت�اليوم�أك£�sتعقيدا

ً
سب�ابعادا

�السياسية �العوامل �سياق � �*ي �ôعمالهم �ينظروا �ان �اUستوى�_سsuاتي.ي �دون �فيما القادة

��يؤدي�فقط�ا�ى�خسائر�Hرواح�واUعدات�انما�يؤثر�ع1ى�اUستوى�_سsuاتي�أصبح

ظل�عدم�إمكانية�السيطرة�ع1ى�اUعلومات�وسهولة�انتشارها�*ي�Hوساط�اUدنية�وحشد�رأي�عام،�كذلك�

التصرفات�غ�H�sخ�قية�والعنيفة���تمهد�لرفض�السكان�اUحلي�ن�دعم�

*ي�ظل�تزايد�_هتمام�العالم"�بحقوق�¢نسان�وقطيعة�اUجتمع�الدو�يتؤدي�ا�ى�العداء�

� �الدنيا �اUستويات �*ي �هم �من �ع1ى �يجعل �باستمرار �واUتطور الجديد

�وموجودة �العسكرية �العمليات �سياق �من �جزء �,ي �و_قتصادية و¢نسانية

                                         

مجلة	السودان	للبحوث	والدراسات	%س*(اتيجية،�"العقيدة�القتالية�وع�ق¨~ا�بالتدريب

الدار�العربية�للعلوم�ناشرون: ب�sوت(فن�الحرب�*ي�العالم�اUعاصر،�ترجمة�مازن�جند�ي�: روبرت�سميث،�جدوى�القوة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

وHهداف�الوطنية�للدولة�مما�يجعلها�تحدد�Hسس�ا

,ي�بطبيعة�الحال�أحد�عناصر�

لدى�العسكري�ن�يجب�أن�تكون�من�ضمن��الثقافة�السياسية

*ي�أساليب�بناء�النسق�الفكري�للعسكري�ن�بحيث�تنسجم�مع�عقيد¹~م�

دون�اUستوى�_سsuاتي.ي�من�حيث�الفاعلية�القتالية�*ي�إطار�تعظيم�القوة�ورفع�الكفاءة،�

�وال�أن �السيا<=" �دمجت �للحرب �الجديدة الطبيعة

�ساح �*ي تخذ
ُ
�ت �ال#" �تتأثر�بالقرارات متغ�sات

�لتك
ً
خصم�ن�من�اUقاتل�ن�باتت�اليوم�أك£�sتعقيدا

�اUستوى�_سsuاتي �دون �فيما القادة

�التكتيكي� أصبحالخطأ

ظل�عدم�إمكانية�السيطرة�ع1ى�اUعلومات�وسهولة�انتشارها�*ي�Hوساط�اUدنية�وحشد�رأي�عام،�كذلك�

التصرفات�غ�H�sخ�قية�والعنيفة���تمهد�لرفض�السكان�اUحلي�ن�دعم�

تؤدي�ا�ى�العداء��أيضا

� �الدنيا �اUستويات �*ي �هم �من �ع1ى �يجعل �باستمرار �واUتطور الجديد

�وموجودة �العسكرية �العمليات �سياق �من �جزء �,ي �و_قتصادية و¢نسانية

                                                          

العقيدة�القتالية�وع�ق¨~ا�بالتدريب. "ع1ي�كردي54
روبرت�سميث،�جدوى�القوة55
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�يكون� �لن �وبالتا�ي �اUرجوة �السياسية والنتائج

t56امتداد�للسياسة�بوسائل�عنيفة�كما�قال�ك�وزفت�.  

�~ذا�فإن�تثقيف�القوات�اUسلحة�ع1ى�الو�ء�للقيم�ال#"�تحث�عل�~ا�الديمقراطية�*ي�بلد�ما�يجب�أن�تنشأ�

�للتثقيف� �العامة �ا�Uمح �بوضع �التدخل �السيا<=" �النظام �ُيلزم �وهنا �العسكرية، �عقيد¹~م �من
ً
تلقائيا

�ي �الذي �التدريب �مع �ربطه �وحدود �العسكرية �العقيدة �عنه �ينشأ �الذي � �العقيدة�السيا<=" �عنه نشأ

فبينما�يرى�،*ي�حا�ت�السلم�والتوترات�الداخلية

�ُم  �يكون �وذو�فاعليةلكي يعت���sسيطر�عليه

 
ً
�تشكل��_نتقال�يكون�خطرا �ع1ى

ً
حقيقيا

وهو��للقيم�الوطنية�ح#��من�اUجتمع

بأن�يستمد�الجيش�قيمه�من�اUجتمع�

فقد�،عزل�الجيش�عن�اUجتمع�Uا�ت

الدفاع�وحماية�النظام�وتقتصر�مهامه�ع1ى�

� �الغربي �UHاني �الجيش �كان �وباUقابل �من��)~ر�البوندسف(، �مقربه ع1ى

لجيش�الوطq"�جنود�ا�امتاز وبينما�،�)

العاملون�*ي�البوندسف�~ر�ع1ى�الtuام�
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� �تحقيق �يتم �تلك�التأث�sات�لن �يكون��Hهدافوبإهمالهم�®دراك �لن �وبالتا�ي �اUرجوة �السياسية والنتائج

امتداد�للسياسة�بوسائل�عنيفة�كما�قال�ك�وزفت��tإ� هناك�جدوى�للقوة�فإن�الحروب�ما�,ي�

�~ذا�فإن�تثقيف�القوات�اUسلحة�ع1ى�الو�ء�للقيم�ال#"�تحث�عل�~ا�الديمقراطية�*ي�بلد�ما�يجب�أن�تنشأ�

�للتثقيف� �العامة �ا�Uمح �بوضع �التدخل �السيا<=" �النظام �ُيلزم �وهنا �العسكرية، �عقيد¹~م �من
ً
تلقائيا

�ي �الذي �التدريب �مع �ربطه �وحدود �العسكرية �العقيدة �عنه �ينشأ �الذي � السيا<="

*ي�حا�ت�السلم�والتوترات�الداخليةع1ى�ع�قة�الجيش�باUجتمع�يظهر�أثرها�

��عزل  �اUجتمع �الجيش�عن
ً
�معا �ُم والسياسة �يكون لكي

� �اUجتمعية �القيم �_نعزال�عن �بيئاتان�هذا  �*ي
ً
�يكون�خطرا _نتقال

للقيم�الوطنية�ح#��من�اUجتمعبا�~م�الضامن�بسبب�_عتقاد�اtuUايد�لدى�العسكري�ن�

 tي�ل�zجتمع��*ي�ظل�مجتمع�ديمقراطيبناء�جيش�الداUبأن�يستمد�الجيش�قيمه�من�ا

Uا�تمثال�قبل�إعادة�التوحيد�الحالة�UHانية�ونجد�*ي�

وتقتصر�مهامه�ع1ى�كان�الجيش�الوطq"�الشعUô�"ãانيا�الشرقية�منعزل�عن�اUجتمع�

�الداخلي�ن�أعدائه �الغربي �UHاني �الجيش �كان �وباUقابل ،

)ةمواطنون�يرتدون�ال�tة�العسكري(البوندسف�~ر�وقد�كان�مبدأ�

 
ُ
�للنظام�الشيوzي،�كان�باUعاملة�القاسية�للمواطن�ن�وخ

ً
العاملون�*ي�البوندسف�~ر�ع1ى�الtuام�داما

                                         

  .28ص�الجيش	والسياسة،	

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

� �تحقيق �يتم �تلك�التأث�sات�لن وبإهمالهم�®دراك

هناك�جدوى�للقوة�فإن�الحروب�ما�,ي�

�~ذا�فإن�تثقيف�القوات�اUسلحة�ع1ى�الو�ء�للقيم�ال#"�تحث�عل�~ا�الديمقراطية�*ي�بلد�ما�يجب�أن�تنشأ��

�للتثقيف� �العامة �ا�Uمح �بوضع �التدخل �السيا<=" �النظام �ُيلزم �وهنا �العسكرية، �عقيد¹~م �من
ً
تلقائيا

�ي �الذي �التدريب �مع �ربطه �وحدود �العسكرية �العقيدة �عنه �ينشأ �الذي � السيا<="

يظهر�أثرها�،�وال#"�57القتالية

��ن هنتنغتو  عزل ضرورة

� �نارسس�س�sا �القيم�اUجتمعية �_نعزال�عن ان�هذا

بسبب�_عتقاد�اtuUايد�لدى�العسكري�ن��،الديمقراطية

t جانوفيuجوهر�نقاش�

ونجد�*ي�،58فيهالذي�يعيش�

كان�الجيش�الوطq"�الشعUô�"ãانيا�الشرقية�منعزل�عن�اUجتمع�

� �من أعدائهالشيوzي

وقد�كان�مبدأ�اUجتمع�

�"ãالشع 
ُ
باUعاملة�القاسية�للمواطن�ن�وخ

                                                          

 .462اUرجع�السابق،�ص56
الجيش	والسياسة،	بشارة،�57
  .87س�sا،�ص58
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توحيد�إعادة��وبعد،59د�ع1ى�تشكيل�دولة�ديمقراطية

فقد�كان�الجيش�الشعã"�الوطq"�منبوذين�*ي�اUجتمع�UHاني�

ان�التمي��tالحقيقي�ب�ن�نمط�_حsuاف�التقليدي�الذي�لهنتنغتون�ومقاربة�الدراسة�حول�نمط�_حsuاف�

�تصوير�وجود�الجيش�*ي�العملية�السياسية�باعتباره�شر�مطلق

يمكن�ان�يكون�للجيش�دور�مفيد�*ي�العملية�السياسية�وهو�

�_حsuاف �درجة �ا�ى �التقليدي �النمط �يتبناها �ال#" �العسكرية �اUهنية �يرفع �*ي�61ما �العسكرية �فاUهنية ،

�النظام� �غض�النظر�عن �الجيوش �فيه �تتشارك �وهو�ما �الُعنف �وإدارة �استخدام �ع1ى �القدرة جوهرها

�استخدام� �تجيد �الديمقراطية �الدول �جيوش �ان �حيث �معيار�دقيق ليست

العنف،�Hمر�الذي�ينطبق�ع1ى�جيوش�الدول�غ��sالديمقراطية،�أما�_حsuافية�*ي�جوهرها�تقديم�اUشورة�

،�كما�يش��sالنمط�62العسكرية�*ي�ظل�استخدام�القدر�الكا*ي�من�القوة�والذي���يضر�بالعملية�السياسية

�العسكرية �والكفاءة �معاي��sالنجاعة �يؤثر�ع1ى �ان �اUجتمع �الجيش�مع �اندماج �ان �وهو�63ا�ى ،

موقف�بعيد�عن�الواقع�الحا�ي�الذي�يtuايد�فيه�الوzي�العام�و_هتمام�بالحقوق�اUدنية�تتناسب�مع�القيم�

  .77،�ص�
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د�ع1ى�تشكيل�دولة�ديمقراطيةدون�أي�انتماء�عقائدي�مما�ساع

الجيش�الشعã"�الوطq"�منبوذين�*ي�اUجتمع�UHاني�أصبح�ضباط�وضباط�صف�

  .60وهم�من�الشرق�والغرب�يزدروهم�بشكل�حاد

ان�التمي��tالحقيقي�ب�ن�نمط�_حsuاف�التقليدي�الذي�لهنتنغتون�ومقاربة�الدراسة�حول�نمط�_حsuاف�

تصوير�وجود�الجيش�*ي�العملية�السياسية�باعتباره�شر�مطلق�يتمثل�*ي�التثقيف�السيا<="،إذ�أن

يمكن�ان�يكون�للجيش�دور�مفيد�*ي�العملية�السياسية�وهو��حيث،�غ��sدقيق�وغ��sمفيد�ع1ى�أرض�الواقع

�_حsuاف �درجة �ا�ى �التقليدي �النمط �يتبناها �ال#" �العسكرية �اUهنية �يرفع ما

�النظام� �غض�النظر�عن �الجيوش �فيه �تتشارك �وهو�ما �الُعنف �وإدارة �استخدام �ع1ى �القدرة جوهرها

� �فاUهنية �للدولة، �استخدام�السيا<=" �تجيد �الديمقراطية �الدول �جيوش �ان �حيث �معيار�دقيق ليست

العنف،�Hمر�الذي�ينطبق�ع1ى�جيوش�الدول�غ��sالديمقراطية،�أما�_حsuافية�*ي�جوهرها�تقديم�اUشورة�

العسكرية�*ي�ظل�استخدام�القدر�الكا*ي�من�القوة�والذي���يضر�بالعملية�السياسية

�العسكرية �والكفاءة �معاي��sالنجاعة �يؤثر�ع1ى �ان �اUجتمع �الجيش�مع �اندماج �ان ا�ى

موقف�بعيد�عن�الواقع�الحا�ي�الذي�يtuايد�فيه�الوzي�العام�و_هتمام�بالحقوق�اUدنية�تتناسب�مع�القيم�

                                         

  .472باري،الجندي�والدولة�اUتغ�sة،�ص�

،�ص�)2011معهد�الدراسات�Hمنية،�: جنوب�افريقيا( حوكمة	وإدارة	قطاع	hمن

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

دون�أي�انتماء�عقائدي�مما�ساعتام�بحقوق�_نسان�

أصبح�ضباط�وضباط�صف�،�1990اUانيا�*ي�

وهم�من�الشرق�والغرب�يزدروهم�بشكل�حادمواطن

ان�التمي��tالحقيقي�ب�ن�نمط�_حsuاف�التقليدي�الذي�لهنتنغتون�ومقاربة�الدراسة�حول�نمط�_حsuاف�

يتمثل�*ي�التثقيف�السيا<="،إذ�أنالحديث�

غ��sدقيق�وغ��sمفيد�ع1ى�أرض�الواقع

�_حsuاف �درجة �ا�ى �التقليدي �النمط �يتبناها �ال#" �العسكرية �اUهنية �يرفع ما

�النظام� �غض�النظر�عن �الجيوش �فيه �تتشارك �وهو�ما �الُعنف �وإدارة �استخدام �ع1ى �القدرة جوهرها

� �فاUهنية �للدولة، السيا<="

العنف،�Hمر�الذي�ينطبق�ع1ى�جيوش�الدول�غ��sالديمقراطية،�أما�_حsuافية�*ي�جوهرها�تقديم�اUشورة�

العسكرية�*ي�ظل�استخدام�القدر�الكا*ي�من�القوة�والذي���يضر�بالعملية�السياسية

� �العسكريةالتقليدي �والكفاءة �معاي��sالنجاعة �يؤثر�ع1ى �ان �اUجتمع �الجيش�مع �اندماج �ان ا�ى

موقف�بعيد�عن�الواقع�الحا�ي�الذي�يtuايد�فيه�الوzي�العام�و_هتمام�بالحقوق�اUدنية�تتناسب�مع�القيم�

                                                          

باري،الجندي�والدولة�اUتغ�sة،�ص�59
  .479اUرجع�السابق،�ص60
حوكمة	وإدارة	قطاع	hمنديفيد�شوتر،�61
  .82اUرجع�السابق،�ص�62
  .11س�sا،�ص�63
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Uعتقدات�الديمقراطية،�بما�*ي�ذلك�العقيدة�العسكرية�الجديدة�لجيش�الو�يات�اUاتيجية�"تحدة��واsuاس

  .64وال#"�تتب��qضرورة�كسب�قلوب�وعقول�السكان�اUحلي�ن

64 Thomas Mockaitis, " Winning hearts and m

P:21. 
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Uعتقدات�الديمقراطية،�بما�*ي�ذلك�العقيدة�العسكرية�الجديدة�لجيش�الو�يات�اUوا

وال#"�تتب��qضرورة�كسب�قلوب�وعقول�السكان�اUحلي�ن" كسب�القلوب�والعقول 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 hearts and minds in the ‘war on terrorism’", Small Wars & Insurgencies

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

Uعتقدات�الديمقراطية،�بما�*ي�ذلك�العقيدة�العسكرية�الجديدة�لجيش�الو�يات�اUوا

كسب�القلوب�والعقول 

  

                                                          

Small Wars & Insurgencies, Vol 14, No 1 (2003), 
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  الجيش	والحكم	�ي	السودان

ويعود�ذلك�بدرجة�ا�ى�ديمقراطية�راسخة،

Uع1ى�ا� ،�الوطq"شروع�بتفضيل�الرؤية�الحزبية�الضيقة

*ي��فsuات�التحول�الديمقراطياستغ�ل�Hحزاب�للمضائق�اUعيشية�وHزمات�ال#"�كانت�تتخلل�

�¢نق�ب�العسكري�غ��sأن�هذه�¢نق�بات�لم� �كل�مرة �*ي �الحاسم �وكان الكسب�واUكايدات�السياسية،

لم�تستثH�"qحزاب�السياسية�اUؤسسة�العسكرية�من�صراعا¹~ا�

� �السوداني �مستمر�للجيش �تواجد �ع�~ا �الشؤون�نتج *ي

كتملة�أحد�مؤشرات�ذاك�التدخل
ُ
Uا�sكتملة�أو�غ�

ُ
Uا.  

ع1ى��يعرفحيث��ل�نق�ب�العسكري،

�السريع� �با�ستي�ء �باستخدامه �العنف�أو�¹~دد تستخدم

�باحت�ل �وصنع��حيث�تقوم مراكز�القيادة

�من�
ً
أعضاء�الحكومة�من�اختيارها�بد�

*ي�جهاز�الدولة�بالكامل�وعادة�ما�تكتمل�_نق�بات�الناجحة�بسرعة*ي�غضون�ثماني�

  .13،�ص�)2019مركز�الخطابي�للدراسات،�
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الجيش	والحكم	�ي	السودان:الثانيالفصل	

s ظل�السودان�منذ�استق�له�ُيعاني�من�
ُ
ا�ى�ديمقراطية�راسخة،�*ي�جهود�_نتقال�تع£

�السياسية �اتسمت�النخبة �ع1ى�ا�Uال#" بتفضيل�الرؤية�الحزبية�الضيقة

استغ�ل�Hحزاب�للمضائق�اUعيشية�وHزمات�ال#"�كانت�تتخلل�

�¢نق�ب�العسكري�غ��sأن�هذه�¢نق�بات�لم� �كل�مرة �الحاسم�*ي �وكان الكسب�واUكايدات�السياسية،

�عن�النخب�السياسية
ً
لم�تستثH�"qحزاب�السياسية�اUؤسسة�العسكرية�من�صراعا¹~ا�كما�،�تكتمل�بعيدا

�وال#"السوداني�الجيش� ،�� �السوداني �مستمر�للجيش �تواجد �ع�~ا نتج

كتملة�أحد�مؤشرات�ذاك�التدخلالسياسية�وقد�كانت�_نق�بات�العسكرية�
ُ
Uا�sكتملة�أو�غ�

ُ
Uا

ل�نق�ب�العسكري،تعريف�اجرائي��صياغةيستحسن�قبل�استعراض�الحالة�التجريبية�

�قيام�مجموعة�متواطئة� �السريع�من�داخل�النظام �باستخدامه�با�ستي�ء �العنف�أو�¹~دد تستخدم

�لجهاز�الدولة �والسياسية �اUادية �السلطة �ع1ى �باحت�ل�.وغ��sالقانوني حيث�تقوم

�
ً
�من�) مدني�ن�أو�عسكري�ن(القرار�و¢دارة�لتضع�ع1ى�إثر�ذلك�أشخاصا

ً
من�اختيارها�بد�

*ي�جهاز�الدولة�بالكامل�وعادة�ما�تكتمل�_نق�بات�النا�

s£كH65"وأربع�ن�ساعة�ع1ى�.  

                                         

،tج�ن�شارب�وبروس�جينك�	%نق�ب	مركز�الخطابي�للدراسات،�: ادلب(،ترجمة�ماهر�زهراء�مكافحة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

  

ظل�السودان�منذ�استق�له�ُيعاني�من�

النخبة�السياسية�اUمارساتكب�sة�

استغ�ل�Hحزاب�للمضائق�اUعيشية�وHزمات�ال#"�كانت�تتخلل��من�خ�ل

�¢نق�ب�العسكري�غ��sأن�هذه�¢نق�بات�لم� �كل�مرة �*ي �الحاسم �وكان الكسب�واUكايدات�السياسية،

�عن�النخب�السياسية
ً
تكتمل�بعيدا

� �لتدخلال#" �امتدت

السياسية�وقد�كانت�_نق�بات�العسكرية�

قبل�استعراض�الحالة�التجريبية�

قيام�مجموعة�متواطئة�"أنه�

�لجهاز�الدولة �والسياسية �اUادية �السلطة �ع1ى وغ��sالقانوني

القرار�و¢دارة�لتضع�ع1ى�إثر�ذلك�أ

�،�ليتحكمواابق�نالس

s£كHوأربع�ن�ساعة�ع1ى�

                                                          

65،tج�ن�شارب�وبروس�جينك�
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�أي� ،
ً
�تنظيما �Hع1ى �الب�sوقراطية �من�قطاع

ً
�وغالبا هو�الذي�يأتي�من�داخل�النظام،

�الحفاظ�ع1ى� �يكون�هدفه �وربما �النظام، �ع1ى

لكن�ثمة�حا�ت�أطلق�ف�~ا�_نق�ب�ص�sورة�تغي��sتحالفت�*ي�خضمها�السلطة�_نق�بية�مع�

�واستبداله�بغ�sه،�®زاحةقائد�دولة�عن�منصبه

�القائم� �بالنظام �اUرتبطة �و_جتماعية مختلف�القوى�السياسية

�ال¨~ديد� �أو �القوة �يستخدم �غ��sدستوري �فعل �أنه �ع1ى �العسكري �_نق�ب أع�ه

ويتم�،بإستخدامها�ل�ستي�ء�ع1ى�السلطة�وتغي��sالنظام�الحاكم�بصورة�مفاجئة�وسريعة�بم�sرات�مختلفة

فاعل�ن�عسكري�ن�وجهات�مدنية�ذات�تطلعات�سياسية�من�داخل�او�خارج�

عليه�تلtuم�ع1ى�شؤون�الحكم�*ي�الدولة�وفرض�توجها¹~ا�السياسية،�

�عسكري  �وسريع�ي تحالف�مدني �مفا�ئ �بشكل قوم

�وتسي�sها �القو �عن�طريق�مرافق�الدولة اUدنية��ى اخضاع

�للدولة �والخارجية �الداخلية �تغي��sالسياسات �ع1ى �القدرة �ذلك�يتم�مع �عدا �وفيما ،

  .3،�ص�)2016اUعهد�اUصري�للدراسات�السياسية�و_سsuاتيجية،�
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�أي� ،
ً
�تنظيما �Hع1ى �الب�sوقراطية �من�قطاع

ً
�وغالبا هو�الذي�يأتي�من�داخل�النظام،

�بتغي��sالحاك
ً
�وينتï"�غالبا �الحفاالقوات�اUسلحة، �يكون�هدفه �وربما �النظام، م�مع�الحفاظ�ع1ى

لكن�ثمة�حا�ت�أطلق�ف�~ا�_نق�ب�ص�sورة�تغي��sتحالفت�*ي�خضمها�السلطة�_نق�بية�مع�

 
ً
  .66"قطاعات�اجتماعية�متضررة�لتغي��sالنظام،�وجرى�تغي�sه�فع�

®زاحةقائد�دولة�عن�منصبهعملية�عسكرية�سريعة�ودقيقة�: " ع1ى�أنه

� �وقهر�أو�تحييد �جديد �بسط�نفوذ �القائم�ليتم �بالنظام �اUرتبطة �و_جتماعية �السياسية مختلف�القوى

67"  

�ال¨~ديد� �أو �القوة �يستخدم �غ��sدستوري �فعل �أنه �ع1ى �العسكري �_نق�ب أع�ه

بإستخدامها�ل�ستي�ء�ع1ى�السلطة�وتغي��sالنظام�الحاكم�بصورة�مفاجئة�وسريعة�بم�sرات�مختلفة

فاعل�ن�عسكري�ن�وجهات�مدنية�ذات�تطلعات�سياسية�من�داخل�او�خارج�بواسطة�تحالف�ب�ن�

ع1ى�شؤون�الحكم�*ي�الدولة�وفرض�توجها¹~ا�السياسية،��بغرض�السيطرة

� �بانه �العسكري �وصف�_نق�ب �عسكري بمحددات تحالف�مدني

�جهاز�الدولة �يو ،*ي �وتسي�sهاسيطر�ع1ى مرافق�الدولة

�للدولة �والخارجية �الداخلية �تغي��sالسياسات �ع1ى �القدرة مع

                                         

  .45،�ص�الجيش	والسياسية

 
ً
	ناجحا

ً
اUعهد�اUصري�للدراسات�السياسية�و_سsuاتيجية،�: القاهرة( كيف	تصنع	انق�با
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�كذلك
َ
�ُعِرف �أي�: "وقد ،

ً
�تنظيما �Hع1ى �الب�sوقراطية �من�قطاع

ً
�وغالبا هو�الذي�يأتي�من�داخل�النظام،

�بتغي��sالحاك
ً
�وينتï"�غالبا القوات�اUسلحة،

 
ً
لكن�ثمة�حا�ت�أطلق�ف�~ا�_نق�ب�ص�sورة�تغي��sتحالفت�*ي�خضمها�السلطة�_نق�بية�مع�،�النظام�أص�

 
ً
قطاعات�اجتماعية�متضررة�لتغي��sالنظام،�وجرى�تغي�sه�فع�

�
ً
ع1ى�أنهكما�يعرف�أيضا

� �وقهر�أو�تحييد �جديد �بسط�نفوذ ليتم

67واUنتفعة�من�وجوده

�ال¨~ديد��ريفاتالتع�تحدد �أو �القوة �يستخدم �غ��sدستوري �فعل �أنه �ع1ى �العسكري �_نق�ب أع�ه

بإستخدامها�ل�ستي�ء�ع1ى�السلطة�وتغي��sالنظام�الحاكم�بصورة�مفاجئة�وسريعة�بم�sرات�مختلفة

بواسطة�تحالف�ب�ن��تنفيذه

بغرض�السيطرة،ة�الحاكمةاUنظوم

� �الدراسة �بانه �العسكري �وصف�_نق�ب بمحددات

�الفاعل�ن�ب �جهاز�الدولةإزاحة *ي

��والسياسية �للدولةبالدولة �والخارجية �الداخلية �تغي��sالسياسات �ع1ى �القدرة مع

                                                          

الجيش	والسياسيةبشارة،��66
 زين�الدين�حماد،�67

ً
	ناجحا

ً
كيف	تصنع	انق�با
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باUحاولة�او�الحركة��ست�م�الُسلطة� 

�التاريyي�الباحث �السرد �الفصل �هذا -  *ي

فيد�من�اUحيث�لن�يكون�*ي�مقابل�الsuك��tع1ى�التحديد�التاريyي�للكيفيات�ال#"�مهدت�ل�نق�بات،

�هو�إظهار�الخصائص� �الدراسة �من �القصد �ان �اUسلحة�إذ �القوات *ي

�وبالتنقيب�عن�أحداث�تاريخي �بارزة وباستخدام�ة

�من�النتائج� �تم�صياغة�عدد �نذكرها،

�الفصل�أن�_نق�بات�ال#"� �هذا �عل�~ا "َqُب

�إثنية،� �أخرى�جهوية، �من�أي�أبعاد �بالتحُزب�والتسييس�وكانت�خالية �ارتبطت�جميعها �الدراسة تشملها
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� ال#"�تخطط�او�القوة�العسكرية�وصف�التحالفات�اUدنية�والعسكرية�

� �*ي �جاء �الدراسةبما الباحثحيث�تجنب��مقدمة

*ي�مقابل�الsuك��tع1ى�التحديد�التاريyي�للكيفيات�ال#"�مهدت�ل�نق�بات،

�التاريخية �Hحداث �هو�إظهار�الخصائص��،ذكر�جميع �الدراسة �من �القصد �ان إذ

�خلق �ساهمت�*ي وبالتنقيب�عن�أحداث�تاريخيالباب�الدوار،�نموذج�ال#"

�الحقائق�التاريخية �باôصل�ع1ى �من�النتائج�منهجية�_ستد�ل�اUنطقي�اUبنية �تم�صياغة�عدد ،

�الفصل�Hخ��sمن�الدراسة ��،بالتفصيل�*ي �ال#" �الفصل�أن�_نق�بات�ال#"�ولعل�الحقيقة �هذا �عل�~ا "َqُب

�إثنية،� �أخرى�جهوية، �من�أي�أبعاد �بالتحُزب�والتسييس�وكانت�خالية �ارتبطت�جميعها �الدراسة تشملها

  .قبليةأو�عرقية�كما�سيتضح�*ي�مuن�الفصل

  

  

  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

وصف�التحالفات�اUدنية�والعسكرية�

  ._نق�بية

��sويجدر�التذك�� �هنا �*ي �جاء بما

*ي�مقابل�الsuك��tع1ى�التحديد�التاريyي�للكيفيات�ال#"�مهدت�ل�نق�بات،�-الحشو

�التاريخية �Hحداث ذكر�جميع

� �خلقالسودانية �ساهمت�*ي ال#"

�الحقائق�التاريخية �باôصل�ع1ى منهجية�_ستد�ل�اUنطقي�اUبنية

�الفصل�Hخ��sمن�الدراسة بالتفصيل�*ي

�إثنية،� �أخرى�جهوية، �من�أي�أبعاد �بالتحُزب�والتسييس�وكانت�خالية �ارتبطت�جميعها �الدراسة تشملها

قبليةأو�عرقية�كما�سيتضح�*ي�مuن�الفصل
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  .68)1964 اكتوبر- 1958

. 

وال#"�لم�تأت�بجديد�،�1956استق�ل�السودان�*ي�يناير�

يحصل�أي�من�Hحزاب�ع1ى�أغلبية�تمكنه�من�

حكومة��الديمقراطي�وتشكيل_ئت�ف�مع�حزب�الشعب�

�إذ�غلب�عل�~ا� �تكوي�~ا �وقد�واجهت�صعوبات�*ي ،

طابع�التنافس�ع1ى�الحقب�الوزارية�ب�ن�حزبي�_ئت�ف�لدرجة�تو�ي�بعض�الوزراء�أك£�sمن�منصب�وزاري�

واحد�*ي�سبيل�الsuضيات�وتسوية�الخ�فات�ال#"�بدأت��~ا،�وهو�ما�دل�ع1ى�_خت�ف�الكب��sب�ن�الحزب�ن�*ي�

بقيادة�الرائد�إسماعيل�كبيده�ومجموعة�من�الضباط�الصغار�وطلبة�الكلية�العسكرية�ضد�

�ع1ى�الصراعات�الحزبية�والوضع�السيا<="�ولم�يتم�رصد�أي�جهة�حزبية�ساندت�تلك�اUحاولة�ال#"�
ً
الوطنية،�احتجاجا

انق�بات�"احمد�عوض�احمد،�: ينظر. ان�تم�اخراجهم�عقب�انق�ب�الفريق�عبود

https://bit.ly/3rM  

،�وبعد�أن�تم�إج�ء�القوات�اUصرية�ال�sيطانية�من�السودان�واستقالة�آخر�حاكم�عام�بريطاني،�أعلن�اUجلس�النيابي�

علن�السودان�دولة�ذات�سيادة�مستقلة�واعsuفت�الدول��~ذا�
ُ
،�أ

،�وباشر�مجلس�السيادة�برئاسة�إسماعيل�_زهري�سلطاته�الدستورية�وتشكيل�الحكومة�الوطنية�_و�ى،�وقد�كان�_زهري�ع1ى�رأس�

�"qقبل�أن�يسحب�الزعيم�الدي�،"qغs�Uبزعامة�ع1ي�ا

�لتأليب�الطائفة�ع1ى�إسماعيل�_زهري�حيث�كان� "qغs�Uا� �دعا �با�تحاد�مع�مصر�مما �بسبب�تراجع�Hزهري�عن�وعوده ي،

�ا�ى�انشاء�حزب�جديد�وهو�حزب�الشعب�الديمقراطي�برئاسة�ع1ي�عبد�الرحمن،�والذي�تحالف�مع�
ً
اs�Uغq"�من�ُدعاة�الوحدة�مع�مصر،�اضافة

ائفة�Hنصار،�مما�تسبب�*ي�هجرة�نواب�الختمية�من�حزب�الوطq"�_تحادي�ا�ى�حزب�الشعب�الديمقراطي�*ي�

�لتسقط�حكومة�Hزهري�*ي�يوليو� �الخاص�للديمقراطية، �حكومة�1956محاولة�لحصار�Hزهري�فقد�كان�للتحالف�الطائفي�تصوره �وتنشأ ،

�حزب�Hمة�وتم�
ً
ة�الختمية�والسيد�عبدالرحمن�اUهدي�زعيم�طائفة�Hنصار�ويمثلها�سياسيا

�Hزهري  �"إسماعيل �الجزيرة، �*ي�4/12/2014، �شوهد ،

 مقوما��ا	وآليا��ا	�ي	hقطار	العربية: الÎÏاهة	�ي	%نتخابات	الS(�انية
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1958نوفمS(	( إنق�ب	الفريق	إبراهيم	عبود: hول 

.وأبرز	ممارسات	النظام	الجديد	ذرائع	%نق�ب

جريت�أول�انتخابات�عامة�بعد�
ُ
استق�ل�السودان�*ي�يناير�م�أ

يحصل�أي�من�Hحزاب�ع1ى�أغلبية�تمكنه�من��،�لم69ائت�فيةوطنية�*ي�تشكيلها�فيما�سبقها�من�حكومات�

_ئت�ف�مع�حزب�الشعب��Hمة�ع1ىتشكيل�حكومة�مستقله�مما�أج��sحزب�

�عبد�الل �إذ�غلب�عل�~ا�70سكرت��sحزب�Hمة�خليلبك�هائت�ف�برئاسة �تكوي�~ا ،�وقد�واجهت�صعوبات�*ي

طابع�التنافس�ع1ى�الحقب�الوزارية�ب�ن�حزبي�_ئت�ف�لدرجة�تو�ي�بعض�الوزراء�أك£�sمن�منصب�وزاري�

واحد�*ي�سبيل�الsuضيات�وتسوية�الخ�فات�ال#"�بدأت��~ا،�وهو�ما�دل�ع1ى�_خت�ف�الكب��sب�ن�الحزب�ن�*ي�
                                         

بقيادة�الرائد�إسماعيل�كبيده�ومجموعة�من�الضباط�الصغار�وطلبة�الكلية�العسكرية�ضد��1957احباط�اول�محاولة�انق�بية�*ي�يونيو�

�ع1ى�الصراعات�الحزبية�والوضع�السيا<="�ولم�يتم�رصد�أي�جهة�حزبية�ساندت�تلك�اUحاولة�ال#"�
ً
الوطنية،�احتجاجا

ان�تم�اخراجهم�عقب�انق�ب�الفريق�عبود�ىحوكم�قاد¹~ا�بالسجن�ا��،لم�يحدث�ع1ى�إثرها�أي�¹~ديد

https://bit.ly/3rMkcIC: ،�*ي22/11/2021: ،�شوهد�*ي12/09/2020،�الصيحة

،�وبعد�أن�تم�إج�ء�القوات�اUصرية�ال�sيطانية�من�السودان�واستقالة�آخر�حاكم�عام�بريطاني،�أعلن�اUجلس�النيابي�

علن�السودان�دولة�ذات�سيادة�مستقلة�واعsuفت�الدول��~ذا�1956السوداني�استق�ل�السودان�من�داخل�ال�Usان،�و*ي�Hول�من�يناير�
ُ
�أ ،

،�وباشر�مجلس�السيادة�برئاسة�إسماعيل�_زهري�سلطاته�الدستورية�وتشكيل�الحكومة�الوطنية�_و�ى،�وقد�كان�_زهري�ع1ى�رأس�

بزعامة�ع1ي�اs�Uغq"،�قبل�أن�يسحب�الزعيم�الديq"�) طائفة�دينية(الحزب�الوطq"�_تحادي�والذي�يعت��sالذراع�السيا<="�للطائفة�الختمية�

�لتأليب�الطائفة�ع1ى�إسماعيل�_زهري�حيث�كان� "qغs�Uا� �دعا �با�تحاد�مع�مصر�مما �بسبب�تراجع�Hزهري�عن�وعوده ي،

�ا�ى�انشاء�حزب�جديد�وهو�حزب�الشعب�الديمقراطي�برئاسة�ع1ي�عبد�الرحمن،�والذي�تحالف�مع�
ً
اs�Uغq"�من�ُدعاة�الوحدة�مع�مصر،�اضافة

ائفة�Hنصار،�مما�تسبب�*ي�هجرة�نواب�الختمية�من�حزب�الوطq"�_تحادي�ا�ى�حزب�الشعب�الديمقراطي�*ي�حزب�Hمة�الذراع�السيا<="�لط

�لتسقط�حكومة�Hزهري�*ي�يوليو� �الخاص�للديمقراطية، محاولة�لحصار�Hزهري�فقد�كان�للتحالف�الطائفي�تصوره

�للسيد�ع1ي�اs�Uغq"�زعيم�الطائف
ً
�حزب�Hمة�وتم�السيدين�نسبة

ً
ة�الختمية�والسيد�عبدالرحمن�اUهدي�زعيم�طائفة�Hنصار�ويمثلها�سياسيا

�Hمة �سكرت��sحزب �عبدهللا�خليل �برئاسة �ائت�فية �حكومة �ع1ى �Hزهري : "ينظر. التوافق إسماعيل

tps://bit.ly/3btSht  

الÎÏاهة	�ي	%نتخابات	الS(�انية: حالة�السودان،�*ي: حيدر�إبراهيم�ع1ي،�الtäاهة�*ي�_نتخابات�ال�Usانية

 .8،�ص�)31- 12-2008مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

hول 	بحثا�

ذرائع	%نق�ب: ا�طلب	hول 

جريت�أول�انتخابات�عامة�بعد�1958*ي�مارس�
ُ
م�أ

*ي�تشكيلها�فيما�سبقها�من�حكومات�

تشكيل�حكومة�مستقله�مما�أج��sحزب�

�عبد�الل ائت�ف�برئاسة

طابع�التنافس�ع1ى�الحقب�الوزارية�ب�ن�حزبي�_ئت�ف�لدرجة�تو�ي�بعض�الوزراء�أك£�sمن�منصب�وزاري�

واحد�*ي�سبيل�الsuضيات�وتسوية�الخ�فات�ال#"�بدأت��~ا،�وهو�ما�دل�ع1ى�_خت�ف�الكب��sب�ن�الحزب�ن�*ي�
                                                          

احباط�اول�محاولة�انق�بية�*ي�يونيو��تم68

�ع1ى�الصراعات�الحزبية�والوضع�السيا<="�ولم�يتم�رصد�أي�جهة�حزبية�ساندت�تلك�اUحاولة�ال#"��حكومة�عبد�هللا�خليل
ً
الوطنية،�احتجاجا

لم�يحدث�ع1ى�إثرها�أي�¹~ديد

الصيحة،�"ومحاكمات�سودانية
،�وبعد�أن�تم�إج�ء�القوات�اUصرية�ال�sيطانية�من�السودان�واستقالة�آخر�حاكم�عام�بريطاني،�أعلن�اUجلس�النيابي�1955ديسم�19��s*ي�69

السوداني�استق�ل�السودان�من�داخل�ال�Usان،�و*ي�Hول�من�يناير�

،�وباشر�مجلس�السيادة�برئاسة�إسماعيل�_زهري�سلطاته�الدستورية�وتشكيل�الحكومة�الوطنية�_و�ى،�وقد�كان�_زهري�ع1ى�رأس�_ستق�ل

الحزب�الوطq"�_تحادي�والذي�يعت��sالذراع�السيا<="�للطائفة�الختمية�

�لتأليب�الطائفة�ع1ى�إسماعيل�_زهري�حيث�كان�ثقته�عن�Hزهر  "qغs�Uا� �دعا �با�تحاد�مع�مصر�مما �بسبب�تراجع�Hزهري�عن�وعوده ي،

�ا�ى�انشاء�حزب�جديد�وهو�حزب�الشعب�الديمقراطي�برئاسة�ع1ي�عبد�الرحمن،�والذي�تحالف�مع�
ً
اs�Uغq"�من�ُدعاة�الوحدة�مع�مصر،�اضافة

حزب�Hمة�الذراع�السيا<="�لط

�لتسقط�حكومة�Hزهري�*ي�يوليو� �الخاص�للديمقراطية، �تصوره محاولة�لحصار�Hزهري�فقد�كان�للتحالف�الطائفي

�للسيد�ع1ي�اs�Uغq"�زعيم�الطائف
ً
السيدين�نسبة

�Hمة �سكرت��sحزب �عبدهللا�خليل �برئاسة �ائت�فية �حكومة �ع1ى التوافق

tps://bit.ly/3btSY2y: ،�*ي12/03/2021
حيدر�إبراهيم�ع1ي،�الtäاهة�*ي�_نتخابات�ال�Usانية70

مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�: ب�sوت(
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هم�*ي�اضطراب�الحكومة�ودواوين�الخدمة�اUدنية�بسبب�الركض�وراء�اUناصب�

  .71واUقاعد�ال�Usانية�من�جهة�وصراعا¹~م�مع�القوى�الوطنية�اUعارضة�من�جهة�أخرى 

ع1ى�الصعيد�_قتصادي�فقد�زادت�أعباء�الحكومة�_ئت�فية�ع1ى�غرار�اشتداد�Hزمة�_قتصادية�بسبب�

�وقد�القت�تلك�_زمة� �بالفساد، �اUحصول �عن�إصابة
ً
�لصادرات�القطن�فض� انخفاض�السعر�العالم"

�ل �با®ضافة �الحكومة، �*ي �الشعبية �الثقة �ع1ى �بظ�لها �السيا<=" �اUشهد �كل�من�طر*ي�بجانب�تعقد سñي

� �نواب�حزب�Hمة �من تحالف�ب�ن�حزب��شكيلوتنشقاق�جزء

كان�ع1ى�رأس�اهتمامات�ذلك�التحالف�هو�إقصاء�حزب�Hمة�

�_تحادي�وحزب�الشعب�الد "qمن�الحزب�الوط� �ائت�ف�جديدة �الدورة�وتكوين�حكومة �خ�ل يمقراطي،

هذا�با®ضافة�ا�ى�ورود�عدد�من�التقارير�السرية�لرئيس�الوزراء�

�عن� �أنباء �تضمنت �كما �بالخرطوم، �اUصرية �السفارة �Uوظفي �مشبوهة �تحركات ترصد

�وقد� �صغار�ضباط�الجيش�السوداني�ن، من

�يتم�¢عداد�له�بواسطة�نفر�
ً
ح�Hمر�أك£�sوتزايدت�اUخاوف�بالتقرير�الوارد�من�قيادة�الجيش�بأن�انق�با

دار�جامعة�الخرطوم�: الخرطوم( م1969-م1941

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�سا هم�*ي�اضطراب�الحكومة�ودواوين�الخدمة�اUدنية�بسبب�الركض�وراء�اUناصب�اUبادئ�وHفكار�مما

واUقاعد�ال�Usانية�من�جهة�وصراعا¹~م�مع�القوى�الوطنية�اUعارضة�من�جهة�أخرى 

ع1ى�الصعيد�_قتصادي�فقد�زادت�أعباء�الحكومة�_ئت�فية�ع1ى�غرار�اشتداد�Hزمة�_قتصادية�بسبب�

�القت�تلك�_زمة� �وقد �بالفساد، �اUحصول �عن�إصابة
ً
�لصادرات�القطن�فض� انخفاض�السعر�العالم"

�ل �با®ضافة �الحكومة، �*ي �الشعبية �الثقة �ع1ى �بظ�لها �السيا<=" �اUشهد بجانب�تعقد

� �باUعارضة �عن_ئت�ف�_تصال
ً
�ا فض� �نواب�حزب�Hمة �من نشقاق�جزء

كان�ع1ى�رأس�اهتمامات�ذلك�التحالف�هو�إقصاء�حزب�Hمة�و ،��72الشعب�الديمقراطي�والوطq"�_تحادي

�_تحادي�وحزب�الشعب�الد "qمن�الحزب�الوط� �ائت�ف�جديدة وتكوين�حكومة

هذا�با®ضافة�ا�ى�ورود�عدد�من�التقارير�السرية�لرئيس�الوزراء�،1958نوفم�17��sال�Usانية�اUزمع�عقدها�*ي�

�عن� �أنباء �تضمنت �كما �بالخرطوم، �اUصرية �السفارة �Uوظفي �مشبوهة �تحركات ترصد

� �وعدد �اUصري �العسكري �اUلحق �ب�ن �عقدت �وقد�لقاءات�سرية �صغار�ضباط�الجيش�السوداني�ن، من

�يتم�¢عداد�له�بواسطة�نفر�
ً
ح�Hمر�أك£�sوتزايدت�اUخاوف�بالتقرير�الوارد�من�قيادة�الجيش�بأن�انق�با

  .73من�ضباط�الجيش�السوداني�ن�وتدعمه�مصر

                                         

	الوطنية 	: الحركة 	السودانية 1941ذكريات	ومواقف	�ي	طريق	الحركة	الوطنية

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�سا اUبادئ�وHفكار�مما

واUقاعد�ال�Usانية�من�جهة�وصراعا¹~م�مع�القوى�الوطنية�اUعارضة�من�جهة�أخرى 

ع1ى�الصعيد�_قتصادي�فقد�زادت�أعباء�الحكومة�_ئت�فية�ع1ى�غرار�اشتداد�Hزمة�_قتصادية�بسبب��

�القت�تلك�_زمة� �وقد �بالفساد، �اUحصول �عن�إصابة
ً
�لصادرات�القطن�فض� انخفاض�السعر�العالم"

�ل �با®ضافة �الحكومة، �*ي �الشعبية �الثقة �ع1ى �بظ�لها �السيا<=" �اUشهد بجانب�تعقد

� �باUعارضة _ئت�ف�_تصال

الشعب�الديمقراطي�والوطq"�_تحادي

�_تحادي�وحزب�الشعب�الد "qمن�الحزب�الوط� �ائت�ف�جديدة وتكوين�حكومة

ال�Usانية�اUزمع�عقدها�*ي�

�عن�) عبدهللا�خليل( �أنباء �تضمنت �كما �بالخرطوم، �اUصرية �السفارة �Uوظفي �مشبوهة �تحركات ترصد

� �وعدد �اUصري �العسكري �اUلحق �ب�ن �عقدت لقاءات�سرية

�يتم�¢عداد�له�بواسطة�نفر�
ً
اتضح�Hمر�أك£�sوتزايدت�اUخاوف�بالتقرير�الوارد�من�قيادة�الجيش�بأن�انق�با

من�ضباط�الجيش�السوداني�ن�وتدعمه�مصر

                                                          

 .177ص�أرباب،�71
  .178،�ص�اUرجع�السابق72
73� 	الوطنيةالتوم�أم�ن، الحركة

 .60،�ص)1987للنشر،�
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�عبدهللا� �لحكومة �جديد �تحٍد �عدمه من

�من�جهة،�وقد�نتج�عن�قبول�هذه�اUعونة�مواجهة�ما�ب�ن�رئيس�الوزراء�عبدهللا�خليل�وحزب�Hمة

وب�ن�ج~ة�وطنية�عريضة�تشكلت�من�Hحزاب�*ي�الساحة�السياسية�والنقابات�العمالية�واتحاد�اUزارع�ن�

،�H75مر�الذي�دعا�عبدهللا�خليل�للتوجه�نحو�اUؤسسة�العسكرية

�أهل�السودان�ببيان�عسكري�ُيعلن�عن�أول�إنق�ب�عسكري�أفريقي�جنوب�

�والذي�قام�بتكوين�مجلس�عسكري�من� �للجيش�الفريق�إبراهيم�عبود، �13القائد�Hع1ى

�ليعصف� �_قتصادي �والضيق �السيا<=" التجاذب

�الجماه��sباôحزاب� �اقتناع �عن�عدم ناتج

�ذلك�من� �اتضح �وقد �حسب�رغبات�زعماè~ا الديمقراطية

�والسيد�ع1ي� �Hنصار، �الرحمن�اUهدي�عن�حزب�Hمة�وطائفة �عبد �عن�السيدين، ة

مشروع�اUعونة�_مريكية�والذي�عرف�بمبادرة�أيز�~اور�1Uئ�الفراغ�وال#"�طرحها�الرئيس�Hمريكي�*ي�

  ،�حيث�تقوم�بتقديم�مساعدات�أمريكية�للدول�ال#"�كانت�تحت�_حت�ل�ال�sيطاني���

¹~ديد�من�_تحاد�السوفي#"�أو�الدول�اUتحالفة�معه�بغرض�تطويق�_تحاد�السوفي#"�ومنع�إنتشار�

  النفوذ�الشيوzي،�وقد�كان�ُينظر�لتلك�اUعونات�واUساعدات�ع1ى�أ�~ا�اسلوب�من�أساليب�الوصاية����

لها�حزب�الشعب�الديمقراطي�الذي�عكف�ع1ى�تعبئة�

�بأن�عبود�أعلن�اUوافقة�ع1ى�اUعونة��
ً
  ،�علما

�ُينظر �ايز�~اور �مبدأ �حول �هللا�خليل، �عبد �استمرار�لسياسة �كان �انق�به �ان �يش��sا�ى �مما �حرفوش،�: ، اياد

�ص�)2014 �اUعونة�. 8، �من �موقف�السودان حول

  .100ص�،�)1981اUكتب�¢س�مي،�: ب�sوت

 .266،�ص�)1980الدار�السودانية�للكتب،�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

��مثلت�الخارجية �وقبولهااUعونة �تحد�Hمريكية �عدمه من

وقد�نتج�عن�قبول�هذه�اUعونة�مواجهة�ما�ب�ن�رئيس�الوزراء�عبدهللا�خليل�وحزب�Hمة

وب�ن�ج~ة�وطنية�عريضة�تشكلت�من�Hحزاب�*ي�الساحة�السياسية�والنقابات�العمالية�واتحاد�اUزارع�ن�

Hمر�الذي�دعا�عبدهللا�خليل�للتوجه�نحو�اUؤسسة�العسكرية،�من�جهة�أخرى �

،�فو�ئ�أهل�السودان�ببيان�عسكري�ُيعلن�عن�أول�إنق�ب�عسكري�أفريقي�جنوب�

�والذي�قام�بتكوين�مجلس�عسكري�من� �للجيش�الفريق�إبراهيم�عبود، القائد�Hع1ى

�وتشكيل�وزارة�تض
ً
  .76م�سبعة�عسكري�ن�وخمسة�من�اUدني�نضابطا

� �إبراهيم �الفريق �*يانق�ب �تمثلت �م�ئمة �ليعصف��بيئة �_قتصادي �والضيق �السيا<=" التجاذب

� �الوليدة �الديمقراطية �ع1ى �اUعقودة �شعã"مال �الجماه��sباôحزاب��وسط�تأييد �اقتناع ناتج�عن�عدم

�كانت� �تمارس�فقد �اتأحزاب�طائفية �وقد �حسب�رغبات�زعماè~ا الديمقراطية

�والسيد�ع1ي� �وطائفة�Hنصار، �الرحمن�اUهدي�عن�حزب�Hمة �عبد �عن�السيدين، ة

                                         

مشروع�اUعونة�_مريكية�والذي�عرف�بمبادرة�أيز�~اور�1U) دوايت�أيز�~اور 

،�حيث�تقوم�بتقديم�مساعدات�أمريكية�للدول�ال#"�كانت�تحت�_حت�ل�ال�sيطاني���

¹~ديد�من�_تحاد�السوفي#"�أو�الدول�اUتحالفة�معه�بغرض�تطويق�_تحاد�السوفي#"�ومنع�إنتشار�أو�الفرنÊ="�*ي�حال�تعرضها�للخطر�أو�

النفوذ�الشيوzي،�وقد�كان�ُينظر�لتلك�اUعونات�واUساعدات�ع1ى�أ�~ا�اسلوب�من�أساليب�الوصاية����

لها�حزب�الشعب�الديمقراطي�الذي�عكف�ع1ى�تعبئة�وفرض�التبعية�وقد�رغب�عبد�هللا�خليل�*ي�قبول�تلك�اUساعدات�بينما�عارض�قبو 

�بأن�عبود�أعلن�اUوافقة�ع1ى�اUعونة��1958الشارع�وال�Usان�عندما�تمت�اUوافقة�عل�~ا�*ي�مايو�
ً
،�علما

�ُينظر1958 �ايز�~اور �مبدأ �حول �هللا�خليل، �عبد �استمرار�لسياسة �كان �انق�به �ان �يش��sا�ى �مما ،

	ا�تحدة 	العربية 	و%نفصال: الجمهورية 	الوحدة �: القاهرة( حقائق �النشر، 2014دار�عروبة

ب�sوت( 2،�ط�السودان: مواطن	الشعوب	rس�مية	�ي	افريقيامحمود�شاكر،�

الدار�السودانية�للكتب،�: الخرطوم( 1969-1900تاريخ	الحركة	الوطنية	�ي	السودان	

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

� �إطار�السياسة الخارجية*ي

وقد�نتج�عن�قبول�هذه�اUعونة�مواجهة�ما�ب�ن�رئيس�الوزراء�عبدهللا�خليل�وحزب�Hمة،74خليل

وب�ن�ج~ة�وطنية�عريضة�تشكلت�من�Hحزاب�*ي�الساحة�السياسية�والنقابات�العمالية�واتحاد�اUزارع�ن�

�وقاعدة�شعبية�كب�sة

،�فو�ئ1958نوفم�17��s و*ي

� �والذي�قام�بتكوين�مجلس�عسكري�من��نفذهُ الصحراء �للجيش�الفريق�إبراهيم�عبود، القائد�Hع1ى

�وتشكيل�وزارة�تض
ً
ضابطا

��وجد �إبراهيم �الفريق انق�ب

� �الوليدة �الديمقراطية �ع1ى با1مال�اUعقودة

�السياسية �كانت�، فقد

�البيانات�ال �والسيد�ع1ي�صدر #" �وطائفة�Hنصار، �الرحمن�اUهدي�عن�حزب�Hمة �عبد �عن�السيدين، ة

                                                          

دوايت�أيز�~اور (أعلن�الرئيس�Hمريكي�74

،�حيث�تقوم�بتقديم�مساعدات�أمريكية�للدول�ال#"�كانت�تحت�_حت�ل�ال�sيطاني���1957يناير�

أو�الفرنÊ="�*ي�حال�تعرضها�للخطر�أو�����

النفوذ�الشيوzي،�وقد�كان�ُينظر�لتلك�اUعونات�واUساعدات�ع1ى�أ�~ا�اسلوب�من�أساليب�الوصاية����

وفرض�التبعية�وقد�رغب�عبد�هللا�خليل�*ي�قبول�تلك�اUساعدات�بينما�عارض�قبو ����

الشارع�وال�Usان�عندما�تمت�اUوافقة�عل�~ا�*ي�مايو�

�����sديسم�� �*ي H1958مريكية

	ا�تحدة 	العربية الجمهورية

محمود�شاكر،�: _مريكية�ُينظر
تاريخ	الحركة	الوطنية	�ي	السودان	ش�s،�محمد�عمر�ب75
  .99-97شاكر،�ص�76
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� �بيانات �كانت �وقد �الختمية �وطائفة �الديمقراطي "ãالشع� �الحزب �عن "qغs�Uا� ُمباركة�جوهرها

�من�بعض� �أقل�شدة �وبدرجة �السوداني عناصر�ب�الشيوzي

�،بإذاعة�بيان�عبود�يكون�قد�هوى�النظام�الديمقراطي�دون�أن�يجد�أي�مقاومة

�جميع�Hحزاب�السياسية�وحظر�التجمهر�وإيقاف�الصحف� �إلغاء وكانت�أول�قرارات�الحكومة�العسكرية

وبالرغم�من�إع�ن�،196478وإع�ن�حالة�الطوارئ�ال#"�لم�ترفع�ح#��سقوط�النظام�*ي�

 
ً
_�انه��،وزوال�اUخاطر�الخارجية�واقتصاديا

  

: ،�*ي21/12/2021،�شوهد�*ي�17/11/2017،�صحيفة	الراكوبة	%لك*(ونية

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

� �بيانات �كانت �وقد �الختمية �وطائفة �الديمقراطي "ãالشع� �الحزب �عن "qغs�Uا

�_�من
ً
�من�بعض�الحز �الذي�لم�يجد�رفضا �أقل�شدة �وبدرجة �السوداني ب�الشيوzي

بإذاعة�بيان�عبود�يكون�قد�هوى�النظام�الديمقراطي�دون�أن�يجد�أي�مقاومة،الحزب�الوطq"�_تحادي

�جميع�Hحزاب�السياسية�وحظر�التجمهر�وإيقاف�ال �إلغاء وكانت�أول�قرارات�الحكومة�العسكرية

وإع�ن�حالة�الطوارئ�ال#"�لم�ترفع�ح#��سقوط�النظام�*ي�

 لل
ً
 �ثكنات�فور�خلق�بيئة�مستقرة�سياسيا

ً
واقتصاديا

.أطول العام�التا�ي�أن�عودة�الجيش�ا�ى�ثكناته�تحتاج�ا�ى�وقت�

                                         

صحيفة	الراكوبة	%لك*(ونية،�"انق�ب�عبود�وخيانة�عبد�الرحمن�اUهدي

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

� �بيانات �كانت �وقد �الختمية �وطائفة �الديمقراطي "ãالشع� �الحزب �عن "qغs�Uا

�_�من،77ل�نق�ب
ً
الذي�لم�يجد�رفضا

الحزب�الوطq"�_تحادي

�جميع�Hحزاب�السياسية�وحظر�التجمهر�وإيقاف�ال وكانت�أول�قرارات�الحكومة�العسكرية�إلغاء

وإع�ن�حالة�الطوارئ�ال#"�لم�ترفع�ح#��سقوط�النظام�*ي��وتجميد�الدستور 

للعبود�عودة�الجيش�

العام�التا�ي�أن�عودة�الجيش�ا�ى�ثكناته�تحتاج�ا�ى�وقت��ياعلن�*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

انق�ب�عبود�وخيانة�عبد�الرحمن�اUهدي"بكري�الصائغ،�77

https://bit.ly/3yZB7e9  

 .269بش�s،�ص�78
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�عبد�ذو�اUيول�_تحادية �والعميد � ،

�من�مدينة�القضارف�ومدينة�شندي� �- قوا¹~ما �-الsuتيبع1ى

� �بتاريخ �بحصار�الخرطوم مارس��2وقاما

أحمد�عبد�الوهاب،�وعوض�(وهم��

ومة�باعتبار�وجودهم�*ي�الحك�والذين�كان�لهم�صلة�بحزب�Hمة

ي�الدين�وشنان�täUل�الفريق�عبود�مطالب�ن�بحل�اUجلس�وإعادة�تكوينه،�

�تم�اقناع �اUطالب، �اUجلس�والنظر�*ي بضرورة��قادة�_نق�ب�_نتظار�لح�ن�_جتماع�مع

قوا¹~م�،�ع1ى�طريقة�عفا�هللا�عما�سلف�

ي�الدين�وشنان�نفس�السيناريو��ستكمال�انق�ب�

محمد�طلعت�/ اللواء: أحمد�عبد�الوهاب،�وعضوية�كل�من

�العميد ،sصغ�� �الرحمن �التجاني،�/ عوض�عبد �أحمد محمد

،�رئاسة	جمهورية	السوداني	ا�وقع	الرسمي،�"1964

  .97،�ص)2015مكتبة�جزيرة�الورد،�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  .محاوNت	انق�بية	فاشلة

1959.  

�الوهاب�1959 �الدين�أحمد�عبد �العميد�م,ي ذو�اUيول�_تحادية�قاد

�الرحيم�محمد�خ��sشنان� �من�مدينة�القضارف�ومدينة�شندي�ذو�اUيول�الختمية قوا¹~ما

� �عسكري �انق�ب �(لتنفيذ �اسمياه �بالوقد ��،)تصحيحيةالحركة �بتاريخ �بحصار�الخرطوم وقاما

�اUجلس�العسكري�الحاكم �ث�ثة�من�أعضاء ،79بض�ع1ى

والذين�كان�لهم�صلة�بحزب�Hمة�)عبد�الرحمن�صغ�s،�وحس�ن�ع1ي�كرار

،�ومن�ثم�توجه�م,ي�الدين�وشنان�täUل�الفريق�عبود�مطالب�ن�بحل�اUجلس�وإعادة�تكوينه،�

�اقناع �تم �اUطالب، �اUجلس�والنظر�*ي _نتظار�لح�ن�_جتماع�مع

قوا¹~م�،�ع1ى�طريقة�عفا�هللا�عما�سلف��وإرجاعمن�اعتقال�لضباط�اUجلس�الث�ثة،�

مارس�أعاد�م,ي�الدين�وشنان�نفس�السيناريو��ستكمال�انق�ب��4*ي�مقابل�النظر�*ي�مطال~م،�وبتاريخ�

                                         

�للقائد�العام�اللواء�
ً
أحمد�عبد�الوهاب،�وعضوية�كل�من/ كان�اUجلس�العسكري�برئاسة�الفريق�إبراهيم�عبود،�ونائبا

  أحمد�رضا�فريد،��/ محمد�احمد�عروة،�العميد/ فريد،�العميد،�حسن�بش��sنصر،�العميد

�العميد �البحاري، �مجذوب �هللا�/ أحمد �عبد �العميدأحمد �العميد/ حامد، ،sصغ�� �الرحمن عوض�عبد

1964-1958اUجلس�Hع1ى�للقوات�اUسلحة�": ينظر). سكرت��sاUجلس

it.ly/3KCiBxChttps://b  

مكتبة�جزيرة�الورد،�: القاهرة( 2،�طالديمقراطية	�ي	السودان	راجحة	وعائدة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

محاوNت	انق�بية	فاشلة: الثانيا�طلب	

1959حركة	مارس	 .1

�� 1959مارس��4و�2*ي

الرحيم�محمد�خ��sشنان�

� �عسكري �انق�ب لتنفيذ

�اUجلس�العسكري�الحاكمي�القالقحيث �ث�ثة�من�أعضاء بض�ع1ى

عبد�الرحمن�صغ�s،�وحس�ن�ع1ي�كرار

،�ومن�ثم�توجه�م80نفوذ�للحزب

� �عبود �اقناعوكان�رد �تم �اUطالب، �اUجلس�والنظر�*ي _نتظار�لح�ن�_جتماع�مع

من�اعتقال�لضباط�اUجلس�الث�ثة،��أفعالهمالsuاجع�عن�

*ي�مقابل�النظر�*ي�مطال~م،�وبتاريخ�

                                                          

�للقائد�العام�اللواء�79
ً
كان�اUجلس�العسكري�برئاسة�الفريق�إبراهيم�عبود،�ونائبا

فريد،�العميد،�حسن�بش��sنصر،�العميد

�العميد/ العميد��� �البحاري، �مجذوب أحمد

سكرت��sاUجلس(حس�ن�ع1ي�كرار�/ العقيد

CiBxC:،�*ي10/11/2021شوهد�*ي�
الديمقراطية	�ي	السودان	راجحة	وعائدة_مام�الصادق�اUهدي،�80
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الثاني�من�مارس،�حينما�ادركا�ا�~م�مهددين�با�عتقال�وأن�اعتقالهم�لضباط�اUجلس�لن�يمر�مرور�الكرام،�

رض�عل�~م�تقديم�استقا�¹~م�عدا�
ُ
ي�وف

،�لتكون�سابقة�العسكريةعبود�ع1ى�ان�يتم�إعادة�تشكيل�اUجلس�با�نتخاب�ب�ن�القادة�وليس�باôقدمية�

�اUجلس�الث �من �خرج �عسكري�ن، �وب�ن �عسكري �حكم �داخل  ديمقراطية
ً
�سابقا �اعتقالهم �تم �الذين ��ثة

�محمد�أحمد�التجاني �اUجلس�و �، ضيف�لعضوية
ُ
أ

وبالتا�ي�لم�يتمخض�عن�با®ضافة�ا�ى�العميد�اUقبول�Hم�ن�الحاج،�

� �أن �الحكم�إذ �ع1ى �_نق�ب محاو�ت

�خيار�الشعب� �الحفاظ�ع1ى �أجل �من "qوط� �وليس�بدافع �السلطة �كانت�بغرض�التنافس�ع1ى العسكري

sجلس�العسكري�لحكومة�نوفم�U82و�~ذا�تم�إعادة�تشكيل�ا.  

�داخل� �التوافق �روح �ان �حيث �لطموحا¹~م �ُمرضية �مارس حركة

�لعدم�تقبل�أعضاء�اUجلس�الطريقة�ال#"�وصل��~ا�Hعضاء�الُجدد�Uواقع�
ً
نسبة

�قادة� �فقام �الخرطوم، �من�خارج �القوات�القادمة �أثار¹~ا �ال#" �للعاصفة �رؤوسهم �احنوا �غ��sا�~م سياديه

ب�تراقن�كانت�حركة�مارس�بقيادة�تحرك�جديد�*ي�مايو�من�نفس�العام�وبتحريك�نفس�القوات�_�أن�Hع�ُ 

  s://bit.ly/3pl6rQYhttp: ،�*ي10/11/2021،�شوهد�*ي�

�: القاهرة( 1971 ،�)1998مركز�الدراسات�السودانية،

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

الثاني�من�مارس،�حينما�ادركا�ا�~م�مهددين�با�عتقال�وأن�اعتقالهم�لضباط�اUجلس�لن�يمر�مرور�الكرام،�

  .81ى�إتمام�اUهمةوالفرق�*ي�هذه�اUرة�¢صرار�ع1

رض�عل�~م�تقديم�استقا�¹~م�عدا�
ُ
تم�حصار�اUجلس�Hع1ى�بكامل�عضويته�خ�ل�_جتماع�الصبا5ي�وف

عبود�ع1ى�ان�يتم�إعادة�تشكيل�اUجلس�با�نتخاب�ب�ن�القادة�وليس�باôقدمية�

�اUجلس�الث �من �خرج �عسكري�ن، �وب�ن �عسكري �حكم �داخل ديمقراطية

محمد�أحمد�التجاني/ العميدو �أحمد�عبد�هللا�حامد/ 

با®ضافة�ا�ى�العميد�اUقبول�Hم�ن�الحاج،��وشناني�الدين�

�عل�~ا �للقائم�ن �الشخصية �_�اUكاسب �_نق�بية ��،اUحاولة �أن إذ

�الحفا �أجل �من "qوط� �وليس�بدافع �السلطة �كانت�بغرض�التنافس�ع1ى العسكري

و�~ذا�تم�إعادة�تشكيل�اUجلس�العسكري�لحكومة�نوفم��s،الديمقراطي�او�_ص�ح

  

� �حققها �ال#" �اUكاسب �تكن �داخل� منفذيلم �التوافق �روح �ان �حيث �لطموحا¹~م �ُمرضية �مارس حركة

 
ً
�الُجدد�Uواقع��،طوي� �لعدم�تقبل�أعضاء�اUجلس�الطريقة�ال#"�وصل��~ا�Hعضاء

ً
نسبة

�قادة� �فقام �الخرطوم، �من�خارج �القوات�القادمة �أثار¹~ا �ال#" �للعاصفة �رؤوسهم �احنوا �غ��sا�~م سياديه

حركة�مارس�بقيادة�تحرك�جديد�*ي�مايو�من�نفس�العام�وبتحريك�نفس�القوات�_�أن�Hع�ُ 

                                         

،�شوهد�*ي�16/3/2008،�سودان-Î	اون�ين،�"1صراع�الجsä_ت�ع1ى�السلطة�

1971يوليو		19دراسة	�ي	حركة	: الجيش	والسياسة	�ي	السودان

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

الثاني�من�مارس،�حينما�ادركا�ا�~م�مهددين�با�عتقال�وأن�اعتقالهم�لضباط�اUجلس�لن�يمر�مرور�الكرام،�

والفرق�*ي�هذه�اUرة�¢صرار�ع1

تم�حصار�اUجلس�Hع1ى�بكامل�عضويته�خ�ل�_جتماع�الصبا

عبود�ع1ى�ان�يتم�إعادة�تشكيل�اUجلس�با�نتخاب�ب�ن�القادة�وليس�باôقدمية�

�اUجلس�الث �من �خرج �عسكري�ن، �وب�ن �عسكري �حكم �داخل ديمقراطية

� / العميدبا®ضافة�ا�ى

العميدان�م,ي�الدين��Hع1ى

�ال�هذه �_�اUكاسب �_نق�بية اUحاولة

�الحفا �أجل �من "qوط� �وليس�بدافع �السلطة �كانت�بغرض�التنافس�ع1ى العسكري

الديمقراطي�او�_ص�ح

.1959 حركة	مايو .2

� �حققها �ال#" �اUكاسب �تكن لم

 
َ
 �مُد اUجلس�لم�ت

ً
طوي�

�قادة� �فقام �الخرطوم، �من�خارج �القوات�القادمة �أثار¹~ا �ال#" �للعاصفة �رؤوسهم �غ��sا�~م�احنوا سياديه

حركة�مارس�بقيادة�تحرك�جديد�*ي�مايو�من�نفس�العام�وبتحريك�نفس�القوات�_�أن�Hع�ُ 

                                                          

صراع�الجsä_ت�ع1ى�السلطة�"محمود�قلندر،�81
	السودان،محمد�محجوب�عثمان82 الجيش	والسياسة	�ي

  2ص
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فقد�تم�تسليط�أجهزة�Hمن�لتعمل�ع1ى�مراقبة�Hعضاء�الجدد�منذ�دخولهم�للمجلس�ورصد�

مايو�تم�إجهاض��22،�و*ي�83والرسائل�اUتبادلة�ب�ن�القوات�وأعضاء�اUجلس�العسكري 

ن�قوات�شندي�والقضارف،�الضباط�اUشارك�ن�م

وتمت�محاكمة��م,ي�الدين�وشنان،�~م�أفكار�راديكالية

 
ً
حكام�ع1ى�H �ت،�بينما�تبايناUؤبد��حقا

مرة�*ي�تاريخ�الجيش�السوداني�ُيرسل�ف�~ا�ضباط�برتب�

نظام�عبود�*ي�السيطرة�ع1ى�الُحكم�اكتشفت�Hحزاب�السياسية�أهمية�الجيش�*ي�حسم�الصراع�

بواسطة�Hحزاب�العقائدية�ال#"��السيا<="،�فtuايدت�عمليات�_ستقطاب�داخل�الجيش�لبناء�خ�يا�داخله

�ان
ً
 بدافعلم�يكن�العداء�لنظام�عبود� وأصبح�واضحا

�السلطةحزبية� �ع1ى �ل�ستحواذ فما�،

� �من �وبالرغم �السوداني، �الجيش �داخل �التنظيم" �للعمل �ويوليو�_�بذور �مارس �محاول#" �احتواءكانت

.  

  https://bit.ly/3yR423P: ،�*ي10/2021

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

فقد�تم�تسليط�أجهزة�Hمن�لتعمل�ع1ى�مراقبة�Hعضاء�الجدد�منذ�دخولهم�للمجلس�ورصد�

والرسائل�اUتبادلة�ب�ن�القوات�وأعضاء�اUجلس�العسكري 

الضباط�اUشارك�ن�مع1ى�حيث�تم�القاء�القبض��ااUحاولة�_نق�بية�*ي�مهده

ذين�كانت�لد�~م�أفكار�راديكاليةلاUجلس�ال�عضوي 

ِف �ى�قاد¹~احكم�ع�1،ضابط
ُ
 �إ�ى َض با®عدام�الذي�خ

ً
اUؤبد��حقا

مرة�*ي�تاريخ�الجيش�السوداني�ُيرسل�ف�~ا�ضباط�برتب��أول  و,يعام�سجن،�15 إ�ىي�الضباط�ب�ن�عام�ن�

  

1959.  

نظام�عبود�*ي�السيطرة�ع1ى�الُحكم�اكتشفت�Hحزاب�السياسية�أهمية�الجيش�*ي�حسم�الصراع�

السيا<="،�فtuايدت�عمليات�_ستقطاب�داخل�الجيش�لبناء�خ�يا�داخله

�انبدأت�ت�sز�ع1ى�سطح�الساحة�السياسية�السودانية،
ً
وأصبح�واضحا

حزبية��تطلعاتبسبب��إنما ،او�بسبب�الوصول�لحكم�ديمقراطي

� �من �وبالرغم �السوداني، �الجيش �داخل �التنظيم" �للعمل �ويوليو�_�بذور �مارس �محاول#" كانت

.85_�ان�عدد�من�الضباط�اUشارك�ن�قد�افلتوا�من�التحقيق

                                         

22/10: ،�شوهد�*ي12/9/2020،�الصيحةاحمد�عوض�احمد،�انق�بات�ومحاكمات�سودانية،�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

فقد�تم�تسليط�أجهزة�Hمن�لتعمل�ع1ى�مراقبة�Hعضاء�الجدد�منذ�دخولهم�للمجلس�ورصد��،تحركا¹~م

والرسائل�اUتبادلة�ب�ن�القوات�وأعضاء�اUجلس�العسكري تحركا¹~م�واتصا�¹~م�

اUحاولة�_نق�بية�*ي�مهده

عضوي كما�تم�القبض�ع1ى�

ضابط�32 إ�ىما�يصل�

با�ي�الضباط�ب�ن�عام�ن�

  .84السجون �إ�ىرفيعة�

3. 	)Sنوفم	1959حركة

نظام�عبود�*ي�السيطرة�ع1ى�الُحكم�اكتشفت�Hحزاب�السياسية�أهمية�الجيش�*ي�حسم�الصراع�بنجاح�

السيا<="،�فtuايدت�عمليات�_ستقطاب�داخل�الجيش�لبناء�خ�يا�داخله

بدأت�ت�sز�ع1ى�سطح�الساحة�السياسية�السودانية،

او�بسبب�الوصول�لحكم�ديمقراطي�عسكري 

� �من �وبالرغم �السوداني، �الجيش �داخل �التنظيم" �للعمل �ويوليو�_�بذور �مارس �محاول#" كانت

_�ان�عدد�من�الضباط�اUشارك�ن�قد�افلتوا�من�التحقيق�اUحاولت�ن

                                                          

  .40م�sغq"،�ص�83
احمد�عوض�احمد،�انق�بات�ومحاكمات�سودانية،�84
  .36م�sغq"،�ص�85
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�للمفارقة �اليم�نمن�ضباط� تنفيذها  أق6=�

�محدودة ��وبمشاركة �التنظيمية �قيادا¹~م �منمن

�الطاهر�بكر ��)الرشيد �لحركة �العام �¢خواناUراقب

ن�ضم�~م�شقيقه�م�اUسلم�ن،�والذي�قام�باستقطاب�عدد�من�الضباط�*ي�مدينة�القضارف�مسقط�رأسه

�سليمان� �إبراهيم�سورج�وأحمد �العضوين�معاوية ومن�الجانب�الشيوzي

وقد�كان�من�ضمن�الضباط�اUنفذين�

�الخالق�محجوب�سكرت��sالحزب�الشي �محجوب�شقيق�عبد �86وzيالنقيب�محمد �اUحاولة�، فشلت�هذه

�ع1ى� �اUدرعات�للسيطرة �تحريك�قوة فشل

صدام�بالذخ�sة�الحية�ب�ن�وحدات�الجيش�السوداني،�

�با®عدام�ع1ى��
ً
محكمة�عسكرية�أصدرت�حكما

،�والسجن�لفsuات�تsuاوح�ب�ن�اUؤبد�و�خمسة�أعوام�

� �سابقة�جديدة�تم�تنفيذ�¢عدام *ي

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�للمفارقةاجتمع�*ي�محاولة�انق�بية�جديدة�جرت� تنفيذها

�اليسار� �الشيوzي(وأق6=� �محدودة) الحزب وبمشاركة

�للطرف�ن �اUركزية �القيادة �علم �دون �الطاهر�بكر(،م�~م الرشيد

اUسلم�ن،�والذي�قام�باستقطاب�عدد�من�الضباط�*ي�مدينة�القضارف�مسقط�رأسه

�سليمان��،النقيب�عبد�هللا�الطاهر�بكر �إبراهيم�سورج�وأحمد �العضوين�معاوية ومن�الجانب�الشيوzي

وقد�كان�من�ضمن�الضباط�اUنفذين��اللذان�ابلغا�الضباط�اUنفذين�بموافقة�اللجنة�اUركزية�ع1ى�_نق�ب

�الخالق�محجوب�سكرت��sالحزب�الشي �محجوب�شقيق�عبد النقيب�محمد

� �با®ضافة �السرية، �الحفاظ�ع1ى �ع1ى �قدر¹~ا �لعدم
ً
�ع1ى��إ�ىنتيجة �اUدرعات�للسيطرة �تحريك�قوة فشل

�الحراك� صدام�بالذخ�sة�الحية�ب�ن�وحدات�الجيش�السوداني،��أول وقد�نتج�عن�هذا

�با®عدام�ع1ى��وتشكيل�تم�اعتقال�جميع�اUشارك�ن�*ي�تلك�اUحاولة�
ً
محكمة�عسكرية�أصدرت�حكما

،�والسجن�لفsuات�تsuاوح�ب�ن�اUؤبد�و�خمسة�أعوام�ع1ى�رأسهم�قائد�العملية�اUقدم�ع1ي�حامد

� �و*ي �العسكرية، �الطرد�من�الخدمة ��1959ديسم�20��sبا®ضافة�ا�ى تم�تنفيذ�¢عدام

  .87ن�منطلقات�سياسيةلحسم�الصراعات�داخل�الجيش�السوداني�م

                                         

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�� جرت�1959نوفم�9��s*ي

�اUسلم�ن( �اليسار�)_خوان وأق6=�

�للطرف�نو  اUدني�ن �اUركزية �القيادة �علم دون

اUسلم�ن،�والذي�قام�باستقطاب�عدد�من�الضباط�*ي�مدينة�القضارف�مسقط�رأسه

النقيب�عبد�هللا�الطاهر�بكر

اللذان�ابلغا�الضباط�اUنفذين�بموافقة�اللجنة�اUركزية�ع1ى�_نق�ب

�الخالق�محجوب�سكرت��sالحزب�الشي �محجوب�شقيق�عبد النقيب�محمد

�الحفا �ع1ى �قدر¹~ا �لعدم
ً
نتيجة

�الحراك�Hهداف�الحيوية،� وقد�نتج�عن�هذا

تم�اعتقال�جميع�اUشارك�ن�*ي�تلك�اUحاولة��حيث

ع1ى�رأسهم�قائد�العملية�اUقدم�ع1ي�حامد�ضباط�5

� �و*ي �العسكرية، �من�الخدمة �الطرد با®ضافة�ا�ى

لحسم�الصراعات�داخل�الجيش�السوداني�م

  

  

                                                          

  .22عثمان،�ص86
  .40م�sغq"،�ص�87
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حكومة�عبود�ع1ى�إثر�موافقة��بدأت�حم�ت�اعتقا�ت�واشتد�القمع�الداخ1ي�مtuامن�مع�ا�~يار�اقتصادي

فخرجت�مظاهرات�قوية�واجه¨~ا�الحكومة�

ج~ة��تشكلت،سبيل�للسلطة�اUدنية�_�ع��sالنضال

�وبعض�اUستقل�ن �_تحادي "qوالوط� �والشيوzي �من�حزب�Hمة �الحكم�) مكونة �رد وكان

�هللا ��عبد �الذي �الدعوة�خليل �بطاقة قدم

�ا�ى�و �) أغسطس�(ال#"�ترجع�جذورها

�وقد�كان�من�اUمكن�السيطرة�عل�~ا�آنذاك�لو��انشغال�الحكومات�اUتعاقبة

،�وقد�عِمَد�عبود��ع1ى�تعريب�الجنوب�وأسلمته�

�عبود � بحكم �الحكومةالذي *ي��أقال

بعد�ضغط�من��سنوات�من�الحكم�العسكري 

�قمع� �الضباط �كب��sمن �ورفض�عدد �للجيش �الداخ1ي �_نقسام �ساعد وقد

� �علن�عن�حكومة�انتقالية شهور��U6دة

دار�الsuاث،�: القاهرة( أهوال	الحرب	وطموحات	الس�م	قصة	بلدين

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  .سقوط	نظام	عبود

بدأت�حم�ت�اعتقا�ت�واشتد�القمع�الداخ1ي�مtuامن�مع�ا�~يار�اقتصادي

فخرجت�مظاهرات�قوية�واجه¨~ا�الحكومة��،ع1ى�تهج��sأها�ي�مدينة�حلفا�لدواzي�إقامة�السد�العا�ي�اUصري 

سبيل�للسلطة�اUدنية�_�ع��sالنضال�أنه�� عد�أن�أدركت�Hحزاب�السياسية�

�وبعض�اUستقل�ن �_تحادي "qوالوط� �والشيوzي �من�حزب�Hمة مكونة

� �الوطنية �الج~ة �قادة �اعتقال �العسكري �) 1961(*ي �ف�~م �هللابما عبد

  .88للعسكرين��ست�م�السلطة

)1963(*ي��جنوب�السودان�Hهلية�الحرب�لتاشتع

وقد�كان�من�اUمكن�السيطرة�عل�~ا�آنذاك�لو��انشغال�الحكومات�اUتعاقبة�،أي�ما�قبل�_ستق�ل

،�وقد�عِمَد�عبود��ع1ى�تعريب�الجنوب�وأسلمته�باUكاسب�øنية�وقصر�النظر*ي�فsuة�الديمقراطية�Hو�ى�

�أكتوبر� �السودان�1964*ي �*ي �الشعبية �الثورة �عبود أطاحت بحكم

سنوات�من�الحكم�العسكري �6بعد�أكتوبر،�وقام�بحل�اUجلس�Hع1ى�للقوات�اUسلحة�

سلحة
ُ
Uا� �قمع�، �الضباط �كب��sمن �ورفض�عدد �للجيش �الداخ1ي �_نقسام �ساعد وقد

�نجاح�الثورة �*ي ��،_حتجاجات�الشعبية   1964/ أكتوبر/30و*ي
ُ
�أ �انتقالية علن�عن�حكومة

                                         

�:حول�جذور�حرب�جنوب�السودان�ينظر �خالد، أهوال	الحرب	وطموحات	الس�م	قصة	بلدين: السودانمنصور

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

سقوط	نظام	عبود: ثالثا�طلب	ال

بدأت�حم�ت�اعتقا�ت�واشتد�القمع�الداخ1ي�مtuامن�مع�ا�~يار�اقتصادي

ع1ى�تهج��sأها�ي�مدينة�حلفا�لدواzي�إقامة�السد�العا�ي�اUصري 

عد�أن�أدركت�Hحزاب�السياسية�بو ،بقمع�وح7="

� �متحدة �وبعض�اUستقل�ن(وطنية �_تحادي "qوالوط� �والشيوzي �من�حزب�Hمة مكونة

� �الوطنية �الج~ة �قادة �اعتقال العسكري

للعسكرين��ست�م�السلطة

اشتعمن�ناحية�أخرى�

أي�ما�قبل�_ستق�ل) 1955

*ي�فsuة�الديمقراطية�Hو�ى�

 
ً
�89فرضا �أكتوبر�و، *ي

أكتوبر،�وقام�بحل�اUجلس�Hع1ى�للقوات�اUسلحة�/26

�القوات سلحة�ضباط
ُ
Uا

�نجاح�الثورة �*ي _حتجاجات�الشعبية

                                                          

  .272بش�s،�ص��88
حول�جذور�حرب�جنوب�السودان�ينظر�89

  .18-8،�ص�)2003
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رشحت�أنباء�_�أنه�وبعد�أسبوع�ن��

�دفع�الجموع� �مما الشعبية�للخروج�بغطاء�من�عبود

Hهداف�السياسية��تتحققو ،1964

�
ً
للج~ة�الوطنية�بتشكيل�حكومة�مدنية�كاملة�وخروج�العسكري�ن�من�الساحة�السياسية�وهو�ما�تم�ظاهريا

)1969 -1985.(  

.  

�ُم  �عسكري �بيان �نم�sي �جعفر�محمد �العقيد �أذاع �الديمقراطية�، ��~اية
ً
علنا

�لحقبة�الديمقراطية�Hو�ى�فلم�تأتي�الثانية�بأي�
ً
واستمرارا

�انتاج� �تحالفات�وإعادة منحيث�تشكيل

�بنظ�sه� �أسوة �جناح�ن �ا�ى �حزب�Hمة �انقسم حيث

�*ي21/10/2018 �شوهد �*ي22/12/2021: ، ، :

	العسكرية 	ا�دنية 	الع�قات 	طبيعة 	�ي مركز�دراسات�: القاهرة( دراسة

: انظر. ،�ضمت�حقبة�الديمقراطية�الثانية�أربع�حكومات�ائت�فية

  .8،�ص)1986

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�يبقى�عبود�ع1ى�رأس�الدولة�وأن،90م�سر�الختم�الخليفة

�النظام�السابق��نق�ب� �دفع�الجموع��،ُيجهض�الثورةإعداد بغطاء�من�عبود�مما

�باستقالته �تقدم �الذي �عبود �بإبعاد �مطالبة � للشوارع 1964/نوفم�s/15*ي

�
ً
للج~ة�الوطنية�بتشكيل�حكومة�مدنية�كاملة�وخروج�العسكري�ن�من�الساحة�السياسية�وهو�ما�تم�ظاهريا

  .91بت�الحا�ت�التالية

( إنق�ب	العقيد	جعفر	نم-(ي : الثاني	بحثا�

.وأبرز	ممارسات	النظام	الجديد	ذرائع	%نق�ب

�ُم 1969/  �عسكري �بيان �نم�sي �جعفر�محمد �العقيد �أذاع ،

�لحقبة�الديمقراطية�Hو�ى�فلم�تأتي�الثانية�بأي��*ي�الب�د�وو�دة�حكم�عسكري�جديد،
ً
واستمرارا

�جانب�Hحزاب �من �السياسية �فكانت�نفس�اUمارسات �انتاج��،، �تحالفات�وإعادة منحيث�تشكيل

�الحزب�الواحد �بنظ�sه��،تحالفات�أخرى�وانقسامات�داخل �أسوة �جناح�ن �ا�ى �حزب�Hمة �انقسم حيث

                                         

"� �اكتوبر �حدثت�1964ثورة �"كما 	دبنقا،، 	راديو 21 موقع

� �حسن، �الرحمن �عبد 	افريقياحمدي 	�ي 	والحكم 	العسكرية: العسكريون 	ا�دنية 	الع�قات 	طبيعة 	�ي دراسة

  .150،�ص�

،�ضمت�حقبة�الديمقراطية�الثانية�أربع�حكومات�ائت�فية30/10/1964�،23/2/1965: سبق¨~ا�حكومة�سر�الختم�الخليفة�_نتقالية

1986ء،�دار�الزهرا: الخرطوم( مايو	25الحزب	الشيوÓي	السوداني	وانق�ب	

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

 
ُ
Uبرئاسة�ا ِ

ّ
م�سر�الختم�الخليفةعل

�النظام�السابق��نق�ب�عن� إعداد

�باستقالته �تقدم �الذي �عبود �بإبعاد �مطالبة للشوارع

�
ً
للج~ة�الوطنية�بتشكيل�حكومة�مدنية�كاملة�وخروج�العسكري�ن�من�الساحة�السياسية�وهو�ما�تم�ظاهريا

كما�ستثبت�الحا�ت�التالية

ا�

ذرائع	%نق�ب: ا�طلب	hول 

� �*ي / مايو/25صبيحة

*ي�الب�د�وو�دة�حكم�عسكري�جديد،�92الثانية

�جانب�Hحزابجديد �من �فكانت�نفس�اUمارسات�السياسية ،

�الواحد �الحزب �وانقسامات�داخل تحالفات�أخرى

                                                          

�ح90 �محمود �ع1ي "سن�ن،

https://bit.ly/3tZw7FR  
91� �حسن، �الرحمن �عبد حمدي

،�ص�)1996اUستقبل�_فريقي،�
سبق¨~ا�حكومة�سر�الختم�الخليفة�_نتقالية92

الحزب	الشيوÓي	السوداني	وانق�ب	محمد�سعيد�القدال،�



 دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية 2022

 

 Page 49 نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 

�اUحتوى�_جتماzي�لنمط�الحكم،� ،�دون�تغي��s*ي

رق�سلميةتغي�sها�من�داخل�ال�Usان�
ُ
،�وكانت�كل�بط

التحالفات�ولم�تكن�تلك�وسحب�الثقة،�

  

وسيطرة�Hحزاب��الطائفي�اUتداخل�مع�السياسة

مبنية�ع1ى�الو�ء�لزعيم�الطائفة�وهو�ما�يتنا*ى�مع�

اليم�ن�واليسار� السياسية�أصابتهذه�التشوهات�*ي�اUمارسة�

�للعبث�اللي�sا�ي�الذي�اتضحت�
ً
نسبة

�نوابهطرد�حل�الحزب�الشيوzي�و معاUه�حينما�تحدى�ال�Usان�القرار�القضائي�الذي�يقV="�بعدم�قانونية�

�من��18الذي�دخل�الواقع�السيا<="�السوداني�بشكل�علq"�بعد�ثورة�أكتوبر�أي�بعد�
ً
عاما

�،1965 نوفم�s*ي�بمعهد�اUعلم�ن�العا�ي�

�حادثة�¢فك�
ً
�متناو� �عائشة �لم�يكن�ذلك�بعبارات�ُمسيئةعن�السيدة ،

�وتضخيم�من�قبل��حديثه "ãانفعال�شع

�التقمت�Hحزاب�الكب�sة� ان�اUتحدث�ُيع��sعن�سياسات�الحزب،

� ،19/12/1966� �*ي �شوهد �*ي2/1/2022، ، :

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�اUحتوى�_جتماzي�لنمط�الحكم،�93الحزب�الوطq"�_تحادي�*ي�حقبة�الديمقراطية�Hو�ى ،�دون�تغي��s*ي

تغي�sها�من�داخل�ال�Usان��كانحكومات�برUانية��خمسهذه�الفsuة�

سقط�سابق¨~ا�بطريقة�التحالفات�ب�ن�Hحزاب�
ُ
�ت وسحب�الثقة،�حكومة�جديدة

  .94كانت�الوسيلةهدفها�الوصول�للُسلطة�كيفما�ع1ى�اUبادئ�إنما�

حرك�الرئيس�
ُ
Uتداخل�مع�السياسة�عدبل�هواالساحة�السودانية��*يوقد�كان�اUالطائفي�ا

مبنية�ع1ى�الو�ء�لزعيم�الطائفة�وهو�ما�يتنا*ى�مع��اجتماعية،�وقد�كانت�تلك�الطوائف�قوالب�

هذه�التشوهات�*ي�اUمارسة�اUبادئ�الديمقراطية�من�مؤسسية�وتجديد،�

�للعبث�اللي�sا�ي�الذي�ات�،قنوط�من�الوصول�للسلطة�ع��sال�Usان�سواء�بال
ً
نسبة

معاUه�حينما�تحدى�ال�Usان�القرار�القضائي�الذي�يقV="�بعدم�قانونية�

الذي�دخل�الواقع�السيا<="�السوداني�بشكل�علq"�بعد�ثورة�أكتوبر�أي�بعد�

بمعهد�اUعلم�ن�العا�ي�الندوات��إحدى إ�ى،�وتعود�تفاصيل�ذاك�الحدث�

�أحد�ال �تحدث�ف�~ا �حادثة�¢فك� ط�بوال#"
ً
�متناو� �عائشة عن�السيدة

�*ي�الحزب
ً
�باسمه،و �الشيوzي�الطالب�عضوا

ً
حديثه�نتج�عناو�متحدثا

�التقمت�Hحزاب�الكب�sة��اUسلم�ن�معت�sين  ان�اUتحدث�ُيع��sعن�سياسات�الحزب،

                                         

�بالوثائق �Hمة �حزب �*ي �_نشقاق �"قضية 	ا�هدي، 	الصادق 	لÔمام 	الرسمي الوقع

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

الحزب�الوطq"�_تحادي�*ي�حقبة�الديمقراطية�Hو�ى

هذه�الفsuة�وقد�شهدت�

سقط�سابق¨~ا�بطريقة�التحالفات�ب�ن�Hحزاب�
ُ
�ت حكومة�جديدة

ع1ى�اUبادئ�إنما��تتكئ

حرك�الرئيس�
ُ
Uوقد�كان�ا

،�وقد�كانت�تلك�الطوائف�قوالب�التقليدية

اUبادئ�الديمقراطية�من�مؤسسية�وتجديد،�

السيا<="�ع1ى�حٍد�سواء�بال

معاUه�حينما�تحدى�ال�Usان�القرار�القضائي�الذي�يقV="�بعدم�قانونية�

الذي�دخل�الواقع�السيا<="�السوداني�بشكل�علq"�بعد�ثورة�أكتوبر�أي�بعد��من�قبة�ال�Usان

طلقة
ُ
Uوتعود�تفاصيل�ذاك�الحدث�95السرية�ا�،

�ال �أحد �تحدث�ف�~ا وال#"

�*ي�الحزب
ً
الطالب�عضوا

 لðخوانعناصر�تتبع�

                                                          

�بالوثائق"93 �Hمة �حزب �*ي �_نشقاق قضية

https://bit.ly/3HJ2goP  
  .8القدال،�ص94
  .97اUهدي،�ص95
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دون��1965*ي�ديسم���sحل�الحزبتم�

بإعتبار�ان�الطالب�ليس�من�ته�¢ع�مية�من�دفاع�

حكمت�ببط�ن�قرار�،�استأنف�الحزب�الشيوzي�قرار�ال�Usان�لدى�محكمة�_ختصاص�ال#"�

�*ي� �القضاء �رئيس �هللا �عوض �بابكر �استقال �الصدام �لهذا
ً
ونتيجة

،�حيث�أصبحت�الديمقراطية�نشطت�كوادر�الحزب�الشيوzي�داخل�اUؤسسة�العسكرية

تغول�Hحزاب�ذات�Hغلبية�ع1ى�حقوق�Hحزاب�الصغ�sة،�كما�كانت�تلك�

�السودان �*ي �السيا<=" �الصراع �الدين�حلبة �لدخول �Hو�ى �الخطوة �,ي �98الحادثة �يناير�، �إ¹ُِ~َم �1967و*ي

� �من �عدد �إثرها �الصف�ع1ى صغار�ضباط

يرغب�*ي�ذين�لكان�بحوزته�ورقة�مدون�عل�~ا�أسماء�مجلس�السيادة�ال

من�ضم�~م�العقيد�جعفر�محمد�نم�sي�والرائد�بابكر�عبد�الرحيم�

حدي9"�با�~ا�محاولة�ساذجة�ومحدودة��عتماده�ع1ى�جنود�

� �الشرطة، �لدى �الجنود �أحد �به �=� �من �ان��إع�نوبالرغم الحكومة

،�حكم�ب�تورطهم�*ي�التخطيط�او�اUشاركة

،�مج�مجلة	مداد	Vداب،�"1971الحزب�الشيوzي�السوداني�ونشاطه�*ي�السودان�ح#��عام�

،�شوهد�*ي�24/01/2013،�مركز	الجزيرة	للدراسات

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

تم�و ،96من�ال�Usان�لتضغط�*ي�اتجاه�طرد�نواب�الشيوzي

�اعلنه�ع��sمنصا �يقوله�نواب�الحزب�وما ته�¢ع�مية�من�دفاع�_لتفات�Uا

،�استأنف�الحزب�الشيوzي�قرار�ال�Usان�لدى�محكمة�_ختصاص�ال#"�

�القرار  �*ي��رفض �القضاء �رئيس �هللا �عوض �بابكر �استقال �الصدام �لهذا
ً
ونتيجة

نشطت�كوادر�الحزب�الشيوzي�داخل�اUؤسسة�العسكرية

��qذات�مع�sالية�غ�sة،�كما�كانت�تلك��بسبباللي�sحزاب�الصغ�Hغلبية�ع1ى�حقوق�Hحزاب�ذات�Hتغول�

�السودان �*ي �السيا<=" �الصراع �الدين�حلبة �لدخول �Hو�ى �الخطوة �,ي الحادثة

� �بالتدب�U�sحاولة �الكد �حس�ن �خالد �اعتقلا�Uزم ��انق�بيه �من �عدد �إثرها ع1ى

كان�بحوزته�ورقة�مدون�عل�~ا�أسماء�مجلس�السيادة�ال�)الكد(وعند�اعتقال�

من�ضم�~م�العقيد�جعفر�محمد�نم�sي�والرائد�بابكر�عبد�الرحيم�،بيان�_نق�ب�دون�علمهم

با�~ا�محاولة�ساذجة�ومحدودة��عتماده�ع1ى�جنود��)الكد(والنقيب�هاشم�العطا،�وصفت�محاولة�

�العسكرية �بالخدمة ��عهد �الشرطة، �لدى �الجنود �أحد �به �و(=� حيث

قِدما�~ا�لم��إ� ولة�الشيوعي�ن�يقفون�وراء�اUحا
ُ
ثب�تورطهم�*ي�التخطيط�او�اUشاركة�ت

ُ
أي�أدلة�ت

                                         

الحزب�الشيوzي�السوداني�ونشاطه�*ي�السودان�ح#��عام�"حسان�ريكان�خلف�وعبد�الستار�جعيجر�عبد،�

322-323.  

مركز	الجزيرة	للدراسات،�"التجربة�السودانية: مخاطر�تسييس�الهوية�وتسليح�السياسة

https://bit.ly/3  

  .17-16،�ص�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

عم�
ُ
لتضغط�*ي�اتجاه�طرد�نواب�الشيوzيذلك�الط

�اعلنه�ع��sمنصا �يقوله�نواب�الحزب�وما _لتفات�Uا

،�استأنف�الحزب�الشيوzي�قرار�ال�Usان�لدى�محكمة�_ختصاص�ال#"�عضوية�الحزب

�الذي �القرار �ال�Usان رفض

  .196797/مايو/17

نشطت�كوادر�الحزب�الشيوzي�داخل�اUؤسسة�العسكرية�بعد�هذه�الحادثة

��qذات�مع�sالية�غ�sاللي�

�السودان �*ي �السيا<=" �الصراع �الدين�حلبة �لدخول �Hو�ى �الخطوة �,ي الحادثة

� �بالتدب�U�sحاولة �الكد �حس�ن �خالد ا�Uزم

وعند�اعتقال��،�99والجنود

بيان�_نق�ب�دون�علمهم�تسمي¨~م�*ي

والنقيب�هاشم�العطا،�وصفت�محاولة�

�العسكرية �بالخدمة عهد

الشيوعي�ن�يقفون�وراء�اUحا

                                                          

حسان�ريكان�خلف�وعبد�الستار�جعيجر�عبد،�96

322،�ص�)2018يوليو�( 1،�ع�1
مخاطر�تسييس�الهوية�وتسليح�السياسة"عبد�الوهاب�Hفندي،�97

https://bit.ly/3qMTkrC: ،�*ي5/01/2022
،�ص�مايو	25انق�ب		القدال،98
  .291بش�s،�ص99
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توسع�تنظيم�الضباط�Hحرار�داخل��

الجيش�السوداني�وازداد�عدد�الضباط�القومي�ن�العرب�داخل�الجيش�بإزدياد�عدد�الدورات�التدريبية�ال#"�

�مصر�وارتباطهم�مع�التنظيم�الناصري�*ي�مصر،�فقد�كان� �يسñى��عبد�الناصر كان�مقرها
ً
آنذاك�نموذجا

�وهم�يرون�الجيش�يعود�مرة�
ً
حيث�وقف�السودانيون�بعيدا

�السلطة�دون�أي�مقاومة�شعبية،�فقد� الشعور�با®حباط��وصلاUشهد�السيا<="�وينقض�ع1ى

 
ُ
Uا� �وال#"�إضافة�لفشلها �أصاب�الُنخبة، ن�ب�َّ والقنوط�من�الديمقراطية�والنظام�القائم�ا�ى�العامة�بعد�ما

وتورط�الجيش�بشكل��اUستديرة�اUائدة

زاد�من�تنامي�Hفكار�،�مما�102ضحايا�فشل�سيا<="

*ي�ديسم��s_نق�بية�وظهور�حا�ت�سخط�وسط�الضباط�والجنود�اUقاتل�ن،�حيث�قام�عدد�من�الضباط�

وكانت�تلك�بذرة��ا�ى�جوبا�رسميةأثناء�زيارة�

با®ضافة�ا�ى�تقديم�رئيس�الوزراء�محمد�أحمد�اUحجوب��ستقالته�بسبب�تكرار�

  .�103دستوري

  https://bit.ly/3eVHF41: ،�*ي

  .18ص) 1985
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�1968وبحلول��~اية�العام�،�100بالسجن�والطرد�من�الخدمة

الجيش�السوداني�وازداد�عدد�الضباط�القومي�ن�العرب�داخل�الجيش�بإزدياد�عدد�الدورات�التدريبية�ال#"�

�مصر�وارتباطهم�مع�التنظيم�الناصري�*ي�مصر،�فقد�كان� كان�مقرها

  .101تقليده�إ�ى

�وهم�يرون�الجيش�يعود�مرة�ثاني�عن�سابقه،�لتلف�_نق�ب�ا
ً
حيث�وقف�السودانيون�بعيدا

�السلطة�دون�أي�مقاومة�شعبية،�فقد� اUشهد�السيا<="�وينقض�ع1ى

 
ُ
Uا� �وال#"�إضافة�لفشلها �أصاب�الُنخبة، والقنوط�من�الديمقراطية�والنظام�القائم�ا�ى�العامة�بعد�ما

�بمؤتمر� �ُسم" �الجنوب�فيما �حل�Uشكلة �عن�إيجاد اUائدةزة

ضحايا�فشل�سيا<="�رة�شعر�الضباط�خ�لها�بأ�~معِ ستَ 

_نق�بية�وظهور�حا�ت�سخط�وسط�الضباط�والجنود�اUقاتل�ن،�حيث�قام�عدد�من�الضباط�

أثناء�زيارة��والتحفظ�عل�~مباعتقال�وزير�الدفاع�والقائد�العام�

با®ضافة�ا�ى�تقديم�رئيس�الوزراء�محمد�أحمد�اUحجوب��ستقالته�بسبب�تكرار�،�1969

حا�ت�الخ�ف�السيا<="�و_نقسامات�والتحالفات�مما�أنشأ�فراغ�دستوري

                                         

،�*ي6/01/2022: ،�شوهد�*ي14/02/2015،�سودارس،�"انق�ب�خالد�الكد

1985ايدام�للنشر،: لندن( قصة	الفساد	و%ستبداد: السودان	والنفق	ا�ظلم

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

بالسجن�والطرد�من�الخدمة) الكد(ع1ى�

الجيش�السوداني�وازداد�عدد�الضباط�القومي�ن�العرب�داخل�الجيش�بإزدياد�عدد�الدورات�التدريبية�ال#"�

�مصر�وارتباطهم�مع�التنظيم�الناصري�*ي�مصر،�فقد�كان� كان�مقرها

إ�ىالكث��sمن�الضباط�

 
ً
تلف�_نق�ب�الم�يخ�أيضا

�السلطة�دون�أي�مقاومة�شعبية،�فقد��إ�ىأخرى� اUشهد�السيا<="�وينقض�ع1ى

 
ُ
Uا� �وال#"�إضافة�لفشلها �أصاب�الُنخبة، والقنوط�من�الديمقراطية�والنظام�القائم�ا�ى�العامة�بعد�ما

�َع  �بمؤتمر�ِج أع�ه �ُسم" �الجنوب�فيما �حل�Uشكلة �إيجاد �عن زة

ستَ أعمق�*ي�مواجهات�ُم 

_نق�بية�وظهور�حا�ت�سخط�وسط�الضباط�والجنود�اUقاتل�ن،�حيث�قام�عدد�من�الضباط�

باعتقال�وزير�الدفاع�والقائد�العام�) 1965(

1969/مايو/25انق�ب�

حا�ت�الخ�ف�السيا<="�و_نقسامات�والتحالفات�مما�أنشأ�فرا

                                                          

انق�ب�خالد�الكد"محمد�ع1ي�صالح،�100
  .52م�sغq"،�ص101
السودان	والنفق	ا�ظلممنصور�خالد،�102

  .99اUهدي،�ص103
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كان�قد�اجتمع�تنظيم�الضباط�Hحرار�لدراسة�مقsuح�_ستي�ء�

�1969وب�~اية�مارس��،جنة�سياسية�وأخرى�عسكرية�للوصول�لقرار��~ائي

وجدت�ان�الظروف�غ��sال#"�يغلب�عل�~ا�عناصر�الحزب�الشيوzي�

وع1ى�أثر�هذا�_نقسام�جرى�تصويت�نتج�عنه�سبعة�

_�انه�وبحلول�ابريل�،�104نفيذ�*ي�الوقت�الراهن�و�ستة�أصوات�مؤيدة�لتنفيذ�_نق�ب

الذي�كان�بتدب��sازدادت�سيطرة�القوميون�العرب�ع1ى�التنظيم�وUيولهم�_نق�بية��تم�_تفاق�ع1ى�التنفيذ�

�مدنية �سياسية �وقيادات �العسكرية �اUؤسسة �داخل �ومستقلة �عناصر�حزبية �مجلسوتخطيط �،وضم

�بابكر�النور� �هما �الشيوzي �الحزب �من �إثن�ن �عسكري�ن، �م�~م خاص�تسعة

،�105وهاشم�العطا،�وناصريان�هما�بابكر�عوض�هللا�وأبو�القاسم�هاشم،�وخمسة�ضباط�دون�انتماء�عقدي

�)اء�السابقرئيس�القض( ورئيس�اUجلس�العقيد�جعفر�نم�sي�وقد�كان�اUدني�الوحيد�هو�بابكر�عوض�هللا

مصر�*ي�Hحرار��ارتباط�بالضباط،والذي�كان�له�

�القرارات�وكما� �أو�ى �_نق�ب�*ي �أعلن�قادة وقد

~ا�الحزب�الشيوzي�بالرغم�من�وجود�أربعة�

�تيار�رافض�ل�نق�ب� �ب�ن �ما
ً
�موقف�الحزب�تعقيدا فازداد

في�اUلتحف�بالدين،�وتم�تشكيل�لجنة�لصياغة�ميثاق�

سيا<="�لقوى�اليسار،�من�ضمن�عضوي¨~ا�بابكر�عوض�هللا،�والذي�حصل�ع1ى�نسخة�من�اUيثاق�صاغ�ع1ى�ضوè~ا�بيان�_نق�ب�مع�قليل�من�

السيد�بابكر�عوض�هللا�صاحب�"البادي،��صديق

https://bit.ly/3r2M  

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

كان�قد�اجتمع�تنظيم�الضباط�Hحرار�لدراسة�مقsuح�_ستي�ء��1968ديسم��s/28بتاريخ�

جنة�سياسية�وأخرى�عسكرية�للوصول�لقرار��~ائيع1ى�السلطة�حيث�تم�تشكيل�ل

ال#"�يغلب�عل�~ا�عناصر�الحزب�الشيوzي�اللجنة�السياسية�وكانت�

وع1ى�أثر�هذا�_نقسام�جرى�تصويت�نتج�عنه�سبعة�م�ئمة�لعمل�انق�ب�ع1ى�عكس�اللجنة�العسكرية،

نفيذ�*ي�الوقت�الراهن�و�ستة�أصوات�مؤيدة�لتنفيذ�_نق�ب

ازدادت�سيطرة�القوميون�العرب�ع1ى�التنظيم�وUيولهم�_نق�بية��تم�_تفاق�ع1ى�التنفيذ�

�مدنية �سياسية �وقيادات �العسكرية �اUؤسسة �داخل �ومستقلة �عناصر�حزبية وتخطيط

�بابكر�النور� �هما �الحزب�الشيوzي �من �إثن�ن �عسكري�ن، �م�~م �أشخاص�تسعة �عشرة �من �اUكون قيادته

وهاشم�العطا،�وناصريان�هما�بابكر�عوض�هللا�وأبو�القاسم�هاشم،�وخمسة�ضباط�دون�انتماء�عقدي

ورئيس�اUجلس�العقيد�جعفر�نم�sي�وقد�كان�اUدني�الوحيد�هو�بابكر�عوض�هللا

،والذي�كان�له�106وكاتب�بيان�_نق�ب�الوزراءنائب�رئيس�اUجلس�ورئيس�

� �بالسودان، �السياسية �عن�Hوضاع �لم�تكن�بعيدة �القرارات�وكما�ال#" �أو�ى �_نق�ب�*ي �أعلن�قادة وقد

عتاد�مصادرة�الُحريات�وحل�جميع�Hحزاب�السياسية�بما�ف�
ُ
Uي�بالرغم�من�وجود�أربعة�اzا�الحزب�الشيو~

�مجلس�الوزراء �تشكيلة �تيار�رافض�ل�نق�ب��،ضمن �ب�ن �ما
ً
�موقف�الحزب�تعقيدا فازداد

                                         

  .22،�ص�السودان	والنفق	ا�ظلم

�اليم�ن�الطائ�1968عمل�الحزب�الشيوzي�*ي� في�اUلتحف�بالدين،�وتم�تشكيل�لجنة�لصياغة�ميثاق�ع1ى�تشكيل�ج~ة�ديمقراطية�ضد

سيا<="�لقوى�اليسار،�من�ضمن�عضوي¨~ا�بابكر�عوض�هللا،�والذي�حصل�ع1ى�نسخة�من�اUيثاق�صا

صديق: ينظر. التعديل،�وللمفارقة�فقد�كان�بابكر�هو�مرشح�الج~ة�لرئاسة�الجمهورية�*ي�_نتخابات

https://bit.ly/3r2MjUF: ،�*ي25/12/2021،�شوهد�*ي�20/01/2019،�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

بتاريخ�و *ي�وقت�سابق��

ع1ى�السلطة�حيث�تم�تشكيل�ل

وكانت�اجتمع�التنظيم�

م�ئمة�لعمل�انق�ب�ع1ى�عكس�اللجنة�العسكرية،

نفيذ�*ي�الوقت�الراهن�و�ستة�أصوات�مؤيدة�لتنفيذ�_نق�بأصوات�رافضة�للت

ازدادت�سيطرة�القوميون�العرب�ع1ى�التنظيم�وUيولهم�_نق�بية��تم�_تفاق�ع1ى�التنفيذ�

�مدنية �سياسية �وقيادات �العسكرية �اUؤسسة �داخل �ومستقلة �عناصر�حزبية وتخطيط

�أ �عشرة �من �اUكون قيادته

وهاشم�العطا،�وناصريان�هما�بابكر�عوض�هللا�وأبو�القاسم�هاشم،�وخمسة�ضباط�دون�انتماء�عقدي

ورئيس�اUجلس�العقيد�جعفر�نم�sي�وقد�كان�اUدني�الوحيد�هو�بابكر�عوض�هللا

نائب�رئيس�اUجلس�ورئيس�

� �بالسودان، �السياسية �عن�Hوضاع �لم�تكن�بعيدة ال#"

عتاد�مصادرة�الُحريات�وحل�جميع�Hحزاب�السياسية�بما�ف�
ُ
Uا

� �مجلس�الوزراء�أعضاءهمن �تشكيلة ضمن

                                                          

  .56م�sغq"،�ص104
السودان	والنفق	ا�ظلم	خالد،105
عمل�الحزب�الشيوzي�*ي�106

سيا<="�لقوى�اليسار،�من�ضمن�عضوي¨~ا�بابكر�عوض�هللا،�والذي�حصل�ع1ى�نسخة�من�اUيثاق�صا

التعديل،�وللمفارقة�فقد�كان�بابكر�هو�مر

،�%نتباهة،�"الرئاسات�الث�ث



 دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية 2022

 

 Page 53 نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 

مؤيد�ومشارك�وهو�التيار�الذي��وتيار بقيادة�سكرت��sاللجنة�اUركزية�للحزب�الشيوzي�عبد�الخالق�محجوب،�

بالسلطة�الشيوzي�طبيعة�ع�قة�الحزب�

�من �التقليدية �القوى �Uجا�~ة �ضرورة �Hنصار� ايدلوجية، طائفة

  .108والختمية،�و¢خوان�اUسلم�ن�بجناحهم�السيا<="�آنذاك�ج~ة�اUيثاق�_س�مي

فقد�صدر�بيان�السيد�محمد�تجاه�_نق�ب�

�العربية �نحو�القومية �توجهاته �*ي �للبيان�_نق�بي
ً
�ومؤيدا

ً
�إيجابيا �الطائفة �زعيم "qغs�Uا� �أما�109عثمان ،

�تضم�ن�ممثل �اUهدي�عدم �الصادق �امتعاض�السيد �كانت�نقطة �فقد
ً
�ُمنقسما �كان �الذي �ن�حزب�Hمة

،�بينما�رفض�تيار�¢مام�الهادي�مصرع�الديمقراطية

خارجيه�وانه�عباره�عن�سلطة�شيوعية�بواجهة�عسكرية،�

طائفة�اUهدي�حينما�قاد��،صدام�مسلح�مع�القوات�اUسلحة

بالتعاون�مع�الدكتور�محمد�صالح��ي�ودنوباوي�بأمدرمان

من�ضم�~م�الدكتور�حايا�من�الجانب�ن�

�من� �من�الخروج �تمكنه �بعد �اثيوبيا مع

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

بقيادة�سكرت��sاللجنة�اUركزية�للحزب�الشيوzي�عبد�الخالق�محجوب،�

طبيعة�ع�قة�الحزب�كانت�،�وقد�107يينات�تمكن�من�فرض�رأيه�حينما�تم�قبول�التع

�وليست �سياسية �ضرورة �,ي �من الجديدة �التقليدية �القوى �Uجا�~ة �ضرورة ايدلوجية،

والختمية،�و¢خوان�اUسلم�ن�بجناحهم�السيا<="�آنذاك�ج~ة�اUيثاق�_س�مي

تجاه�_نق�ب�و*ي�تكرار�لردة�فعل�الطائفة�الختمية��وفيا�ي1ي�Hحزاب�Hخرى 

�العربية �نحو�القومية �توجهاته �*ي �للبيان�_نق�بي
ً
�ومؤيدا

ً
�إيجابيا �الطائفة �زعيم "qغs�Uا� عثمان

�ممثل �تضم�ن �اUهدي�عدم �الصادق �امتعاض�السيد �كانت�نقطة �فقد
ً
�ُمنقسما �كان �الذي حزب�Hمة

مصرع�الديمقراطية�إ�ىلحزبه�داخل�مجلس�الوزراء�الجديد�دون�¢شارة�

�انه�جاء�لتنفيذ�
ً
خارجيه�وانه�عباره�عن�سلطة�شيوعية�بواجهة�عسكرية،��انجدهاUهدي�_نق�ب�معت�sا

صدام�مسلح�مع�القوات�اUسلحة�إ�ى 1970*ي�مارس��وقد�تحول�هذا�الرفض

بمنطقة�النيل�Hبيض�و5ي�ودنوباوي�بأمدرمان�)الجزيرة�أبا

اUسلم�ن،�ونتج�عن�هذا�الصدام�مئات�الضحايا�من�الجانب�ن��¢خوان

�الذي�قتل �الهادي �و_مام �صالح، � محمد �السودانيةالحدو *ي �من��د �الخروج �من �تمكنه �بعد �اثيوبيا مع

                                         

  .35،�ص�

  .27،�ص�السودان	والنفق	ا�ظلم

  .40ص،�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

بقيادة�سكرت��sاللجنة�اUركزية�للحزب�الشيوzي�عبد�الخالق�محجوب،�

تمكن�من�فرض�رأيه�حينما�تم�قبول�التع

�وليست �سياسية �ضرورة �,ي الجديدة

والختمية،�و¢خوان�اUسلم�ن�بجناحهم�السيا<="�آنذاك�ج~ة�اUيثاق�_س�مي

وفيا�ي1ي�Hحزاب�Hخرى 

�العربية �نحو�القومية �توجهاته �*ي �للبيان�_نق�بي
ً
�ومؤيدا

ً
�إيجابيا �الطائفة �زعيم "qغs�Uا� عثمان

�تضم�ن�ممثل �اUهدي�عدم �الصادق �امتعاض�السيد �كانت�نقطة �فقد
ً
�ُمنقسما �كان �الذي حزب�Hمة

لحزبه�داخل�مجلس�الوزراء�الجديد�دون�¢شارة�

�انه�جاء�لتنفيذ�
ً
اUهدي�_نق�ب�معت�sا

وقد�تحول�هذا�الرفض

الجزيرة�أبا(Hنصار�*ي�

¢خوانعمر�أحد�قادة�

�الذي�قتل �الهادي �و_مام �صالح، محمد

                                                          

،�ص�مايو	25انق�ب		القدال،107
السودان	والنفق	ا�ظلم	خالد،108
،�مايو	25انق�ب		القدال،109
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�بأثيوبيا �اUعارضة �الوطنية �الج~ة �لقيادة �ل�نضمام �محاولة �110*ي �اUواجهة �أثرت�هذه ع1ى�،

�القيادي�بالقوات�اUسلحة� �رأس�الهرم ففي�_نق�ب�Hول�كان�عبود

�كانت�أو�ى� �انق�ب�نم�sي�فقد �*ي �اما للقيادات،

�إزاحة� �عن
ً
�فض� �الرتبة �*ي �تعلوه �ال#" القيادات

ممن�تحوم�حولهم�الش~ات،�ولم�تسلم�القوات�اUسلحة�من�حم�ت�تطه��sداخلية�واستحداث�

�*ي�_نق�ب �تأث��sمباشر�ع1ى��،نائية�للضباط�وضباط�الصف�الذين�شاركوا و*ي�هذا�_جراء

امتد�Hمر�ا�ى�الكلية�الحربية�و ،�112وتفضيل�للموثوقية�السياسية�ع1ى�الكفاءة�اUهنية

تشكلت�الج~ة�الوطنية�Uعارضة�النظام�اUايوي�بفكرة�من�الشريف�حس�ن�الهندي�*ي�الخارج�والذي�انضم�له�حزب�Hمة�وج~ة�اUيثاق�

�عن�مواجهات�الجزيرة�أبا،�وجدت�
ً
�ذكرناه�سابقا �مع�النظام�ما �كان�أول�احتكاك�لها والحزب�¢تحادي،�وال#"

�من�السعودية�واثيوبيا�Uجا�~ة�التمدد�اليساري�بالخرطوم،�وعملت�الج~ة�ع1ى�بناء�معسكرات�وقواعد�عسكرية�
ً
دعما

� �*ي �الوطنية �للج~ة "ãاللي� �الدعم �ح�ن �ا�ى �آنذاك �النظام �ع1ى
ً
�خطرا �تشكل �لم �وال#" �أبا �الجزيرة �*ي �هزيم¨~ا �بعد ورعاي¨~ا��1974بإثيوبيا

�بعمل�مسلح��سقاط�النظام� �الوطنية �قامت�الج~ة �بعد�توتر�الع�قات�ب�ن�نظام�القذا*ي�ونم�sي، �الليبية�لها "=êراâل� وفتحها

تمكنت�من�الوصول�ا�ى�العاصمة�وتحقيق�نجاحات�مؤقته�_�ا�~ا�فشلت�وتعرضت�لهجوم�مضاد�ناجح�*ي�اليوم�

اUتعلقة�با�فتقار�للسند�الشعã"�وعدم�توفر�الدعم�من�داخل�الجيش�السوداني�حيث�واجهت�مقاومة�داخلية�بسبب�

�لدى�السوداني�ن�بحادثة�اUرتزقة�وترتب�عل�~ا�قطع�الع�قات�السودانية�مع�ليبيا،�للمزيد
ً
حول��اعتبارها�قوات�غازية،�عرفت�العملية�تاريخيا

: ،�*ي22/12/2021: ،�شوهد�*ي14/07/2020،�اوبن	سودان

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�بأثيوبيا �اUعارضة �الوطنية �الج~ة �لقيادة �ل�نضمام �محاولة *ي

  .111استقرار�النظام�*ي�عامه�Hول 

�الجيش�و  �القيادي�بالقوات�اUسلحة��تماُسكهُبنية �رأس�الهرم ففي�_نق�ب�Hول�كان�عبود

�انق�ب�نم�sي�فقد�كانت�أو�ى��إقصاءالتسلسل�القيادي�ولم�يحدث� �*ي �اما للقيادات،

� �القيادية �الهياكل �ترتيب �إعادة �النظام �إزاحة��وإبعادقرارات �عن
ً
�فض� �الرتبة �*ي �تعلوه �ال#" القيادات

ممن�تحوم�حولهم�الش~ات،�ولم�تسلم�القوات�اUسلحة�من�حم�ت�تطه��sداخلية�واستحداث�

�*ي�_نق�ب نائية�للضباط�وضباط�الصف�الذين�شاركوا

وتفضيل�للموثوقية�السياسية�ع1ى�الكفاءة�اUهنية

                                         

تشكلت�الج~ة�الوطنية�Uعارضة�النظام�اUايوي�بفكرة�من�الشريف�حس�ن�الهندي�*ي�الخارج�والذي�انضم�له�حزب�Hمة�وج~ة�اUيثاق�

� �عن�مواجهات�الجزيرة�أبا،�وجدت��
ً
�مع�النظام�ما�ذكرناه�سابقا �كان�أول�احتكاك�لها والحزب�¢تحادي،�وال#"

�من�السعودية�واثيوبيا�Uجا�~ة�التمدد�اليساري�بالخرطوم،�وعملت�الج~ة�ع1ى�بناء�معسكرات�وقواعد�عسكرية�
ً
دعما

� �*ي �الوطنية �للج~ة "ãاللي� �الدعم �ح�ن �ا�ى �آنذاك �النظام �ع1ى
ً
�خطرا �تشكل �لم �وال#" �أبا �الجزيرة �*ي �هزيم¨~ا �بعد بإثيوبيا

�بعمل�مسلح��سقاط�النظام� �الوطنية �قامت�الج~ة �بعد�توتر�الع�قات�ب�ن�نظام�القذا*ي�ونم�sي، �الليبية�لها "=êراâل� وفتحها

تمكنت�من�الوصول�ا�ى�العاصمة�وتحقيق�نجاحات�مؤقته�_�ا�~ا�فشلت�وتعرضت�لهجوم�مضاد�نا

اUتعلقة�با�فتقار�للسند�الشعã"�وعدم�توفر�الدعم�من�داخل�الجيش�السوداني�حيث�واجهت�مقاومة�داخلية�بسبب�

�لدى�السوداني�ن�بحادثة�اUرتزقة�وترتب�عل�~ا�قطع�الع�قات�السودانية�مع�ليبيا،�للمزيد
ً
اعتبارها�قوات�غازية،�عرفت�العملية�تاريخيا

�ع1ى�حركة�يوليو��44"عبد�هللا�مكي،�: الهجوم�وأسباب�الفشل�ينظر
ً
اوبن	سودان،�"1976عاما

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�أبا �بأثيوبيا�الجزيرة �اUعارضة �الوطنية �الج~ة �لقيادة �ل�نضمام �محاولة *ي

استقرار�النظام�*ي�عامه�Hول 

�و  �الجيش�و من�ناحية ُبنية

�حافظ�ع1ى التسلسل�القيادي�ولم�يحدث��و�~ذا

� �القيادية �الهياكل �ترتيب �إعادة �النظام قرارات

ممن�تحوم�حولهم�الش~ات،�ولم�تسلم�القوات�اUسلحة�من�حم�ت�تطه��sداخلية�واستحداث��الكفاءات

�*ي�_نق�ب ترقيات�استثنائية�للضباط�وضباط�الصف�الذين�شاركوا

وتفضيل�للموثوقية�السياسية�ع1ى�الكفاءة�اUهنية�الsuاتبية�العسكرية

                                                          

تشكلت�الج~ة�الوطنية�Uعارضة�النظام�اUايوي�بفكرة�من�الشريف�حس�ن�الهندي�*ي�الخارج�والذي�انضم�له�حزب�Hمة�وج~ة�اUيثاق�110

�- _خوان�اUسلم�ن-¢س�مي �

�من�السعودية�واثيوبيا�Uجا�~ة�التمدد�اليساري�بالخرطوم،�وعملت�الج~ة�ع1ى�بناء�معسكرات�وقواعد�عسكرية��1970~ة�*ي�مطلع�الج
ً
دعما

� �*ي �الوطنية �للج~ة "ãاللي� �الدعم �ح�ن �ا�ى �آنذاك �النظام �ع1ى
ً
�خطرا �تشكل �لم �وال#" �أبا �الجزيرة �*ي �هزيم¨~ا �بعد بإثيوبيا

�بعمل�مسلح��سقاط�النظام��Uعسكرا¹~م �الوطنية �قامت�الج~ة �بعد�توتر�الع�قات�ب�ن�نظام�القذا*ي�ونم�sي، �لها �الليبية "=êراâل� وفتحها

تمكنت�من�الوصول�ا�ى�العاصمة�وتحقيق�نجاحات�مؤقته�_�ا�~ا�فشلت�وتعرضت�لهجوم�مضاد�نا�1/7/1976اUايوي�بدأ�*ي�

اUتعلقة�با�فتقار�للسند�الشعã"�وعدم�توفر�الدعم�من�داخل�الجيش�السوداني�حيث�واجهت�مقاومة�داخلية�بسبب�التا�ي�لعدد�من�Hسباب�

�لدى�السوداني�ن�بحادثة�اUرتزقة�وترتب�عل�~ا�قطع�الع�قات�السودانية�مع�ليبيا،�للمزيد
ً
اعتبارها�قوات�غازية،�عرفت�العملية�تاريخيا

الهجوم�وأسباب�الفشل�ينظر

https://bit.ly/3fW7h1k  

  .62م�sغq"،�ص111
  .163اUرجع�السابق،�ص112
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حيث�خضعت�معاي��sالقبول�ا�ى�مؤثرات�سياسية�وتم�رفع�الطاقة�_ستيعابية�للكلية�الحربية�وتغ��sقسم�

�عن�الدولة�ودستورها،�كانت�تلك�
ً
مايو�ورئيسها�ومؤسسا¹~ا�بد�

�بعقيدة�سياسية تتوافق�مع�طبيعة��وتشري~ا

كلها�فقد�شهد�نظام�مايو�العديد�من�اUحاو�ت�
ُ
لحد�من�خطر�انق��~ا�ع1ى�النظام�_�ا�~ا�لم�تؤتي�أ

�ب�ن�النم�sي�والحزب� �السطح وبدأت�م�مح�الخ�ف�العقائدي�تطفو�ا�ى

والذي��~دف�،�عن�تكوين�_تحاد�_شsuاكي�السوداني�

�مختلف�الطوائف�والقبائل�وHيدولوجيا �تع

،��ع1ى�استق�له�التنظيم"�و_يدلو�ي

�الُسلطة �لعدم�التعاون�مع �عن�استمرار�صوت�عبدالخالق�محجوب�سكرت��sالحزب�الداzي
ً
طلبه�،بفض�

�أروقة� �داخل �الرؤى �اخت�ف �ع1ى �يدل �وهو�ما �استقا�¹~م لتقديم

�انفراد� �عن �Hحرار�نا(=; �الضباط �تنظيم �بتوتر�داخل حوبة

�1971/يوليو/19القوميون�العرب�بالسلطة�و¹~ميش�دور�العناصر�اUستقلة�والشيوعيون،�وقد�كان�انق�ب�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

حيث�خضعت�معاي��sالقبول�ا�ى�مؤثرات�سياسية�وتم�رفع�الطاقة�_ستيعابية�للكلية�الحربية�وتغ��sقسم�

�عن�الدولة�ودستورها،�كانت�تلك�نظام�اصبح�يدور�حول�حماية�
ً
مايو�ورئيسها�ومؤسسا¹~ا�بد�

�ال#"� �بعقيدة�سياسيةالقوات�اUسلحة� بذلت�لتطويعأحد�الجهود وتشري~ا

كلها�فقد�شهد�نظام�مايو�العديد�من�اUحاو�ت�
ُ
لحد�من�خطر�انق��~ا�ع1ى�النظام�_�ا�~ا�لم�تؤتي�أ

  .113_نق�بية�والتمدد�الحزبي�والتنظيم"�*ي�القوات�اUسلحة

  .محاوNت	انق�بية	فاشلة

  )نجاح	مؤقت(يوليو	

�
ً
�كث�sا �ب�ن�النم�sي�والحزب�البيت�الداخ1ي �السطح وبدأت�م�مح�الخ�ف�العقائدي�تطفو�ا�ى

�أعلن�نم�sي�*ي�يناير� ،�عن�تكوين�_تحاد�_شsuاكي�السوداني�1970الشيوzي،�وذلك�حينما

�يجم �جديد�من�خ�ل�حوار�سيا<=" �اجتماzي �عقد �ا�ى ع�مختلف�الطوائف�والقبائل�وHيدولوجيامنه

للحفاظ�ع1ى�استق�له�التنظيم"�و_يدلو�لتجاوز�الخ�فات،�Hمر�الذي�لم�يرغب�فيه�الحزب�الشيوzي

�الُسلطة �لعدم�التعاون�مع �عن�استمرار�صوت�عبدالخالق�محجوب�سكرت��sالحزب�الداzي
ً
فض�

� �الحزب �عضوية �من �للوزراء �أروقة�اUتكرر �داخل �اخت�ف�الرؤى �ع1ى �يدل �وهو�ما �استقا�¹~م لتقديم

�Hحرار�نا �الضباط �تنظيم �بتوتر�داخل �مصحوبة �الخ�فات �تلك �كانت وقد

القوميون�العرب�بالسلطة�و¹~ميش�دور�العناصر�اUستقلة�والشيوعيون،�وقد�كان�انق�ب�

                                         

  .23،�صالسودان	والنفق	ا�ظلم

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

حيث�خضعت�معاي��sالقبول�ا�ى�مؤثرات�سياسية�وتم�رفع�الطاقة�_ستيعابية�للكلية�الحربية�وتغ��sقسم�

اصبح�يدور�حول�حماية�الذي�الو�ء�

أحد�الجهود�ال#"�¢جراءات�

كلها�فقد�شهد�نظام�مايو�العديد�من�اUحاو�ت�ل،النظام
ُ
لحد�من�خطر�انق��~ا�ع1ى�النظام�_�ا�~ا�لم�تؤتي�أ

_نق�بية�والتمدد�الحزبي�والتنظيم"�*ي�القوات�اUسلحة

محاوNت	انق�بية	فاشلة: ا�طلب	الثاني

يوليو		22-19 انق�ب .1

� �لم�يصمد
ً
�كث�sا البيت�الداخ1ي

�أعلن�نم�sي�*ي�يناير� الشيوzي،�وذلك�حينما

�يجم �جديد�من�خ�ل�حوار�سيا<=" �اجتماzي �عقد �ا�ى منه

لتجاوز�الخ�فات،�Hمر�الذي�لم�يرغب�فيه�الحزب�الشيوzي

�الُسلطة �لعدم�التعاون�مع �عن�استمرار�صوت�عبدالخالق�محجوب�سكرت��sالحزب�الداzي
ً
فض�

�الحزب� �عضوية �من �للوزراء اUتكرر

�114الحزب �م، �الخ�فات �تلك �كانت وقد

القوميون�العرب�بالسلطة�و¹~ميش�دور�العناصر�اUستقلة�والشيوعيون،�وقد�كان�انق�ب�

                                                          

  .109اUهدي،�ص113
السودان	والنفق	ا�ظلم	خالد،114
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�من�داخل� �حيث�تنفيذه �الثورة مجلس�قيادة

يوليو�بواسطة�عناصر�الحزب�الشيوzي�داخل�

�*ي�
ً
يوليو�بعنوان��20هاشم�العطا�ومباركة�الحزب�الذي�أصدر�بيانا

��~ا� �قام �ال#" �التصحيحية �الحركة �وأن �نم�sي، �حكومة �لزوال �ارتياحه �عن �sفيه

نفذة�من�السيطرة�ع1ى�اUعسكرات�الرئيسية�ال#"�تساند�النظام،�وتأم�ن�جميع�النقاط�
ُ
Uالقوات�ا

�اUجلس� �تم�تطويق�واعتقال�الرئيس�النم�sي�وأعضاء �كما �داخل�الخرطوم، ال�~ا

بينما�ُحِجَز�ما�ُيقارب��لقصر�الجمهوري

�يتبعون�للتنظيم�ببيت�الضيافة�الواقع�*ي�مواجهة�القصر
ً
طا�بيانه�،�أذاع�الرائد�هاشم�العأربع�ن�ضابطا

_نق�بي�ن�دون�ان�تعلم�الجماه��sبتوجهات�

تخف�ن�لصياغة�
ُ
Uا� قيادات�الحزب�الشيوzي

�ص �الحزب�الصادر�*ي �بيان �مع
ً
�تجاوبا �خرجت�جماه��sالحزب�الشيوzي يوليو�وخاطب�/20بيحة

علن�عن�
ُ
�ت �صارخة أع�م�الحزب�مرددين�شعارات�شيوعية

�الحزب� �مناداة �من �بالرغم �وذلك �الغربية، تلة
ُ
�الك �أثار�قلق مما

�تعجيل �أي �ومحاربة �_نعزالية �بالشعارات �الهتاف �عن �با�بتعاد �عوامل��،116يساري  الشيوzي تضافرت

عطا،�_�انه�لم�لو�è~ا�ل�ع1ىفبالرغم�من�بقاء�حامية�الخرطوم�

  .300،�ص)1999

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�والذي�لم�ُيكتب�له�البقا �تلك�الخ�فات، �قمة �من�داخل��جرى والذيء تنفيذه

يوليو�بواسطة�عناصر�الحزب�الشيوzي�داخل��19وقع�انق�ب�،�مايو�25صحيحية�Uسار�

�*ي�الرائد�تنظيم�الضباط�Hحرار�بقيادة�
ً
هاشم�العطا�ومباركة�الحزب�الذي�أصدر�بيانا

�التُيع�ِّ  �الحركة �وأن �نم�sي، �حكومة �لزوال �ارتياحه �عن �sفيه

  .115رفاقهم�,ي�بداية�الطريق�نحو�إنجاز�مهام�الثورة

نفذة�من�السيطرة�ع1ى�اUعسكرات�الرئيسية�ال#"�تساند�النظام،�وتأم�ن�جميع�النقاط�
ُ
Uالقوات�ا

�اUجلس��الحيوية�والطرق�Uؤدية �تم�تطويق�واعتقال�الرئيس�النم�sي�وأعضاء �كما �داخل�الخرطوم، ال�~ا

لقصر�الجمهوريل نقل�نم�sي تم�،�بسهولة�بمtäل�الرئيس�اثناء�تناولهم�لوجبة�الغداء

�يتبعون�للتنظيم�ببيت�الضيافة�الواقع�*ي�مواجهة�القصر
ً
أربع�ن�ضابطا

دون�ان�تعلم�الجماه��sبتوجهات��،Hول�بعد�ست�ساعات�من�احكام�السيطرة�ع1ى�العاصمة

�_نق�ب� �قادة �كان �يبحثون�عفقد تخف�ن�لصياغة��نخ�ل�الساعات�Hو�ى
ُ
Uا� قيادات�الحزب�الشيوzي

�ص �الحزب�الصادر�*ي �بيان �مع
ً
�تجاوبا خرجت�جماه��sالحزب�الشيوzي

�هاشم�العطا �اUوكب�الرائد ، sعلن�عن��رفعت�الجماه�
ُ
�ت �صارخة أع�م�الحزب�مرددين�شعارات�شيوعية

� �ا�ى �السودان �الحزب��اUعسكر�الشر�يانتقال �مناداة �من �بالرغم �وذلك �الغربية، تلة
ُ
�الك �أثار�قلق مما

�تعجيل �أي �ومحاربة �_نعزالية �بالشعارات �الهتاف �عن �با�بتعاد الشيوzي

فبالرغم�من�بقاء�حامية�الخرطوم�يوليو��19داخلية�وخارجية�لهزيمة�انق�ب�

                                         

  .58،�ص�

1999دار�الفارابي،�: ب�sوت( معالم	�ي	تاريخ	الحزب	الشيوÓي	السوداني

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

والذي�لم�ُيكتب�له�البقا

اسموه�بالحركة�التصحيحية�Uسار�

تنظيم�الضباط�Hحرار�بقيادة�

�جفاءً ( �الزبد ُيع�ِّ ) ذهب

رفاقهم�,ي�بداية�الطريق�نحو�إنجاز�مهام�الثورة

نفذة�من�السيطرة�ع1ى�اUعسكرات�الرئيسية�ال#"�تساند�النظام،�وتأم�ن�جميع�النقاط�تمكنت�
ُ
Uالقوات�ا

الحيوية�والطرق�Uؤدية

بسهولة�بمtäل�الرئيس�اثناء�تناولهم�لوجبة�الغداء

�يتبعون�للتنظيم�ببيت�الضيافة�الواقع�*ي�مواجهة�القصر
ً
أربع�ن�ضابطا

Hول�بعد�ست�ساعات�من�احكام�السيطرة�ع1ى�العاصمة

�_نق�ب� �قادة �كان فقد

� �صالبيان، �الحزب�الصادر�*ي �بيان �مع
ً
�تجاوبا خرجت�جماه��sالحزب�الشيوzي

�هاشم�العطا اUوكب�الرائد

� �ا�ى �السودان انتقال

�ت �أي �ومحاربة �_نعزالية �بالشعارات �الهتاف �عن �با�بتعاد الشيوzي

داخلية�وخارجية�لهزيمة�انق�ب�

                                                          

،�ص�مايو	25 انق�بالقدال،�115
معالم	�ي	تاريخ	الحزب	الشيوÓي	السودانيمحمد�سعيد�القدال،�116
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لقوات�اUوجودة�*ي�القطاع�الشما�ي�اUوالية�لنم�sي�وال#"�بدأت�*ي�الزحف�نحو�الخرطوم،�

� �*ي �عن�وجود�قوات�مدرعة�رفضت�_نصياع�بل�وحررت�نم�sي�من�محبسه
ً
يوليو�بعد�قصف�22فض�

�sى�الحكم�ع��ا�ى��هذا�با®ضافة�،¢ذاعةوالذي�أعلن�*ي�وقت�متأخر�من�مساء�اليوم�التا�ي�عودته�ا

حينما�قامت�القوات�الجوية�الليبية��

�Uجلس�قيادة�الثورة�والرائد�فاروق�عثمان�حمدنا�
ً
باعsuاض�طائرة�اUقدم�بابكر�النور�الذي�تم�تعينه�رئيسا

_نق�ب�بعد�ث�ثة�أيام�وبشكل�دموي�حيث�اسفرت�تحركات�القوات�اUوالية�لنم�sي�عن�مواجهات�

�الضيافة �بيت �داخل �اUعتقل�ن �معظم �واصابة �و �ضابط �دموية �حادثة يعرفها�,ي

�وعنا �الشيوzي �الحزب �ع1ى �كارثية �نم�sي �داخل�كانت�عودة صره

عبد�الخالق�( يوليو�بعد�محاكمات�سريعة

ث�ثة��واسعة�جرى�ع1ى�إثرها�اعتقال

�العطا �بابكر�والرائد� و الرائد اUقدم

 .118اUتورط�ن�*ي�_نق�ب،�با®ضافة�ا�ى�طرد�وسجن�مجموعة�من�الضباط�

  .505،�ص�)2003اUركز�العربي�للدراسات�_سsuاتيجية،�

  .122،�ص)2015اUركز�القومي�للsuجمة،�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

لقوات�اUوجودة�*ي�القطاع�الشما�ي�اUوالية�لنم�sي�وال#"�بدأت�*ي�الزحف�نحو�الخرطوم،�

� �*ي �عن�وجود�قوات�مدرعة�رفضت�_نصياع�بل�وحررت�نم�sي�من�محبسه
ً
فض�

�sى�الحكم�ع��والذي�أعلن�*ي�وقت�متأخر�من�مساء�اليوم�التا�ي�عودته�ا

�،ع1ى�إعادة�حليفها�ا�ى�الحكم) مصر�وليبيا(إصرار�دول�ميثاق�طرابلس�

�Uجلس�قيادة�الثورة�والرائد�فاروق�عثمان�حمدنا�
ً
باعsuاض�طائرة�اUقدم�بابكر�النور�الذي�تم�تعينه�رئيسا

  .117تم�احتجازهمو هللا�عضو�اUجلس�اثناء�عود¹~م�من�لندن�

_نق�ب�بعد�ث�ثة�أيام�وبشكل�دموي�حيث�اسفرت�تحركات�القوات�اUوالية�لنم�sي�عن�مواجهات�

�الضيافة �بيت �داخل �اUعتقل�ن �معظم �واصابة ضابط

�الضيافة �بيت �)بمجزرة �وعنا، �الشيوzي �الحزب �ع1ى �كارثية �نم�sي كانت�عودة

يوليو�بعد�محاكمات�سريعة�23*ي��الجيش،�حيث�تم�اعدام�ث�ثة�من�قادة�الحزب�الشيوzي

�الشفيع�احمد�الشيخ،�وجوزيف�قرنق واسعة�جرى�ع1ى�إثرها�اعتقالاعتقا�ت�وحملة�) محجوب،

�بالرصاص�
ً
�رميا �و_عدام �العطا�من�ضم�~م�ضابط11لعدد�_ف�يساري، الرائد

،�با®ضافة�ا�ى�طرد�وسجن�مجموعة�من�الضباط�فاروق�بعد�تسليمهم�من�ليبيا

                                         

اUركز�العربي�للدراسات�_سsuاتيجية،�: دمشق( hحزاب	والحركات	اليسارية	�ي	الوطن	العربي

اUركز�القومي�للsuجمة،�: القاهرة(،�ترجمة�مصطفى�مجدي�الحديثتاريخ	السودان	

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

لقوات�اUوجودة�*ي�القطاع�الشما�ي�اUوالية�لنم�sي�وال#"�بدأت�*ي�الزحف�نحو�الخرطوم،�يسñى�لتأييد�ا

� �*ي �عن�وجود�قوات�مدرعة�رفضت�_نصياع�بل�وحررت�نم�sي�من�محبسه
ً
فض�

والذي�أعلن�*ي�وقت�متأخر�من�مساء�اليوم�التا�ي�عودته�ا�ى�الحكم�ع���s،عنيف

إصرار�دول�ميثاق�طرابلس�

�Uجلس�قيادة�الثورة�والرائد�فاروق�عثمان�حمدنا�
ً
باعsuاض�طائرة�اUقدم�بابكر�النور�الذي�تم�تعينه�رئيسا

هللا�عضو�اUجلس�اثناء�عود¹~م�من�لندن�

_نق�ب�بعد�ث�ثة�أيام�وبشكل�دموي�حيث�اسفرت�تحركات�القوات�اUوالية�لنم�sي�عن�مواجهات��ُهّزِمَ 

� �ع�~ا �30 مقتلنتج

� �الضيافة(السودانيون �بيت بمجزرة

الجيش،�حيث�تم�اعدام�ث�ثة�من�قادة�الحزب�الشيوzي

�الشفيع�احمد�الشيخ،�وجوزيف�قرنق محجوب،

�بالرصاص�
ً
�رميا �و_عدام _ف�يساري،

فاروق�بعد�تسليمهم�من�ليبيا

  

                                                          

hحزاب	والحركات	اليسارية	�ي	الوطن	العربيمحمد�سيد�رصاص،�117
118�،täروبرت�كولي	السودان	تاريخ
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�والع�قات� "=ÊؤسUا� �والبناء �مستويات�التنمية �وانتعاش�*ي تحُسن

تغ�sات�جذرية�*ي�الهيكل�¢داري�و_نتقال�لنظام�

�اعsuاف��الحرب�Hهلية �الجنوب�بعد *ي

،�1972120/ف�sاير/27*ي��*ي�بداية�عهدها�وتوقيعها�اتفاق�اديس�ابابا�مع�الجنوبي�ن

Hمر�الذي�جعل�نم�sي�يشعر�انه�يقف�ع1ى�أرضية�صلبة�*ي�ظل�التأييد�الشعã"�و_ستقرار�_قتصادي�

دون�أي�أفكار�لتطوير�النجاحات�او�خطط�جديدة،�

  .121بدأ�النظام�حالة�من�الsuاجع�والتمزق�وال#"�لم�يكن�الجيش�بعيد�ع�~ا

� �الحكم �بنظام �لðطاحة �انق�بية �بمحاولة �حس�ن �حسن �اUقدم �فقد�قام وللمفارقة

الذين�قاموا�بتحرير�النم�sي�من�الحبس�*ي�

�للقوات� �العام �الرئيس�والقائد �*ي �الثقة �تراجع �ع1ى �يدل �مما ،

عدد�من�أعضاء�الج~ة�الوطنية�شارك�*ي�التحرك�

ُمنح�الجنوب�الُحكم��،*ي�ح�نإهمال�الخرطوم�للغرب

� �سجن �ع1ى �تمكن�اUنفذين�من�السيطرة �وأطلقوا) كوبر(، �بالخرطوم

  .اختلفت�اUصادر�حول�الرتبة�بعض�اUصادر�أشارت�ا�ى�رتبة�اUقدم�والبعض�ا�ى�رتبة�العقيد

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

  )تنظيم	الخ�ص( .1975حسن	حس-ن	

1972�� �والع�قات� 1974ولغاية "=ÊؤسUا� �والبناء �مستويات�التنمية �وانتعاش�*ي تحُسن

تغ�sات�جذرية�*ي�الهيكل�¢داري�و_نتقال�لنظام��1971مع�الغرب،�كما�نتج�عن�إنق�ب�يوليو�

�_شsuاكي، �_تحاد ف�وو�دة
ُ
�توق �ا�ى الحرب�Hهليةبا®ضافة

*ي�بداية�عهدها�وتوقيعها�اتفاق�اديس�ابابا�مع�الجنوبي�ن�الحكومة�بجذور�Hزمة

Hمر�الذي�جعل�نم�sي�يشعر�انه�يقف�ع1ى�أرضية�صلبة�*ي�ظل�التأييد�الشعã"�و_ستقرار�_قتصادي�

دون�أي�أفكار�لتطوير�النجاحات�او�خطط�جديدة،��والسيا<="�فبدأ�*ي�تكريس�السلطات�و_نفراد�بالحكم

بدأ�النظام�حالة�من�الsuاجع�والتمزق�وال#"�لم�يكن�الجيش�بعيد�ع�~ا

� �الحكم �بنظام �لðطاحة �انق�بية �بمحاولة �حس�ن �حسن �اUقدم قام

الذين�قاموا�بتحرير�النم�sي�من�الحبس�*ي��ضباط�الصفالضباط�و من�كب��sشارك�*ي�هذه�اUحاولة�عدد�

�الُسلطة� �ا�ى �للقوات�واعادوه �العام �الرئيس�والقائد �*ي �الثقة �تراجع �ع1ى �يدل �مما ،

شارك�*ي�التحرك�قد�و معظمها�تتبع�للمظلي�ن�*ي�القوات�

إهمال�الخرطوم�للغرب�ت�أبناء�غرب�السودانبُحجةاUعارضة�وبعض�تنظيما

�اديس�ابابا �سجن�بحسب�اتفاقية �ع1ى �تمكن�اUنفذين�من�السيطرة ،

                                         

اختلفت�اUصادر�حول�الرتبة�بعض�اUصادر�أشارت�ا�ى�رتبة�اUقدم�والبعض�ا�ى�رتبة�العقيد

  .46،�صالسودان	والنفق	ا�ظلم

  .42،�صالجيش	والسياسة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

حسن	حس-ن		119ا�قدمإنق�ب	 .2

� 1972شهدت�Hعوام

مع�الغرب،�كما�نتج�عن�إنق�ب�يوليو��الخارجية

�ال�مركزي  �_شsuاكي،�الحكم �_تحاد وو�دة

الحكومة�بجذور�Hزمة

Hمر�الذي�جعل�نم�sي�يشعر�انه�يقف�ع1ى�أرضية�صلبة�*ي�ظل�التأييد�الشعã"�و_ستقرار�_قتصادي�

والسيا<="�فبدأ�*ي�تكريس�السلطات�و_نفراد�بالحكم

بدأ�النظام�حالة�من�الsuاجع�والتمزق�وال#"�لم�يكن�الجيش�بعيد�ع�~ا�1975وبحلول�العام�

� �1975/سبتم�s/5*ي �الحكم �بنظام �لðطاحة �انق�بية �بمحاولة �حس�ن �حسن �اUقدم قام

شارك�*ي�هذه�اUحاولة�عدد�

�1971/انق�ب�يوليو

القوات��وكانتاUسلحة،�

اUعارضة�وبعض�تنظيما

�اديس�ابابا�الذاتي بحسب�اتفاقية

                                                          

اختلفت�اUصادر�حول�الرتبة�بعض�اUصادر�أشارت�ا�ى�رتبة�اUقدم�والبعض�ا�ى�رتبة�العقيد�119
السودان	والنفق	ا�ظلمخالد،�120
الجيش	والسياسةبشارة،�121
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من�اعتقال�عدد�من�القادة�والوصول�ا�ى�مباني�

�كان�يعتقد *ي�حيث�قرر�النم�sي�،�كما

�عن�
ً
الريفية��_سsuاحةوقضاء�ليلة�الخميس�*ي�مtäله�بالقيادة�العامة�بد�

�الهرب� �قرر �_نق�ب �هزم �عملية �يقود �ان �من
ً
�وبد� �يدور �بما �الرئيس

،بينما�تقدم�رئيس�Hركان�اللواء�محمد�الباقر�وعدد�من�القيادات�الذين�

يما�يمكن�وصفه�بنكران�الجميل�وف�

�بإبعاد�القيادات�العسكرية�ال#"�ساهمت�*ي�إنقاذ�نظامه
ً
�،123قام�النم�sي��حقا

ً
تم�إعدام�_نق�بي�ن�رميا

اUسلم�ن��¢خوانعليه�جماعة��إقامة

�كان�من�ضمن�اUشارك�ن�*ي�_نق�ب عبد��القاê="�،�كما

�بقيادة�الج~ة�الوطنية�اUعارضة،�1976

بتنسيق�مع�عناصر� 1982*ي��محاولة�العقيد�سعد�بحر 

وعدد��فرج�والرائد�عمر�عبد�اUجيدبقيادة�اUقدم�خالد�

�_حرار �الضباط �تنظيم �هزيم�،يشبه ة�تم

  .51،�ص)2019دار�اUصورات،�

  .24،�ص)2006مطبعة�التيس�s،�: الخرطوم( 2000
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من�اعتقال�عدد�من�القادة�والوصول�ا�ى�مباني�،�كما�تمكنوا�122سراح�اUعتقل�ن�من�عناصر�الج~ة�الوطنية

�أعلن
ً
�قص�sا

ً
�كان�يعتقد�اعتقال�الرئيسفيه� أذاع�حس�ن�بيانا كما

�عن� العادة�الثابتة
ً
وقضاء�ليلة�الخميس�*ي�مtäله�بالقيادة�العامة�بد�

�الهرب� �قرر �_نق�ب �هزم �عملية �يقود �ان �من
ً
�وبد� �يدور �بما �الرئيس �إب�غ �وبعد �الخرطوم، ي

،بينما�تقدم�رئيس�Hركان�اللواء�محمد�الباقر�وعدد�من�القيادات�الذين�أحد�أصدقائه

�،واستسلم�اUنفذين�*ي�غضون�ساعت�ن�التصدي�ل�نق�ب

�بإبعاد�القيادات�العسكرية�ال#"�ساهمت�*ي�إنقاذ�نظامه
ً
قام�النم�sي��حقا

�اUقدم�حسن�حس�ن�والذي� �رأسهم�قائد�العملية إقامةبالرصاص�وع1ى

�يش��sا�ى�تورطهم�*ي�اUحاول �الغائب�مما �كان�من�ضمن�اUشارك�ن�*ي�_نق�بةص�ة ،�كما

  .124الرحمن�ادريس�وهو�أحد�عناصر�_خوان�اUسلم�ن

  .سقوط	نظام	نم-(ي 

1976 أحداثلم�يشهد�حكم�نم�sي�محاولة�انق�بية�أو�عمل�مسلح�بعد�

محاولة�العقيد�سعد�بحر �،وق¨~ا�وغ��sذات�أثر �تانمحدود

بقيادة�اUقدم�خالد��83وHخرى�*ي�سبتم��sالج~ة�الوطنية�*ي�الخارج،�

� �بناء �محاولة �*ي �الوطني�نضابط �الضباط �من �_حرار�تحالف �الضباط �تنظيم يشبه

                                         

دار�اUصورات،�: الخرطوم( الديمقراطية	الثالثة	�ي	السودانتقييم	التجربة	

2000-1949الحركة	rس�مية	السودانية	من	التنظيم	اgى	الدولة	ع1ي�عيÊ=��عبد�الرحمن،�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

سراح�اUعتقل�ن�من�عناصر�الج~ة�الوطنية

�أعلن¢ذاعة�حيث�
ً
�قص�sا

ً
أذاع�حس�ن�بيانا

العادة�الثابتةتغي���sتلك�الليلة

�إب� �وبعد �الخرطوم، بضوا5ي

أحد�أصدقائهو_ختباء�*ي�مtäل�

التصدي�ل�نق�بتمكنوا�من�

�بإبعاد�القيادات�العسكرية�ال#"�ساهمت�*ي�إنقاذ�نظامه
ً
قام�النم�sي��حقا

�اUقدم�حسن�حس�ن�والذي� بالرصاص�وع1ى�رأسهم�قائد�العملية

�يش��sا�ى�تورطهم�*ي�اUحاول �الغائب�مما ص�ة

الرحمن�ادريس�وهو�أحد�عناصر�_خوان�اUسلم�ن

سقوط	نظام	نم-(ي : ثالثا�طلب	ال

لم�يشهد�حكم�نم�sي�محاولة�انق�بية�أو�عمل�مسلح�بعد�

محدود�محاولتانبخ�ف�

الج~ة�الوطنية�*ي�الخارج،�

35�� �بناء �محاولة �*ي ضابط

                                                          

تقييم	التجربة	محمد�ع1ي�جادين،�122
  .154- 153كوليtä،�ص123
ع1ي�عيÊ=��عبد�الرحمن،�124
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واجه�فقد�بدأ�النظام�ي،125*ي�تعبئة�الج~ة�الداخلية

�الوح7=" �بمختلف�أساليب�البطش�والقمع �توسع�حركة��،واجهها �*ي �زاد مما

،�1977126*ي�العام��الوطنية�الج~ةاUقاومة�الشعبية�و_ضرابات�بالرغم�من�اUصالحة�ال#"�تم�عقدها�مع�

� �للمكتب �الsuابي �حسن �والدكتور �اUهدي �الصادق �ل�تحادانضم _شsuاكي��السيا<="

اUسلم�ن�اللذين�رفضوا��¢خوانعن�

ذات��اUصالحة�لم�تكن،ركة�¢س�مية�السودانية

حيث�عقد�تحالف�مع�¢خوان�اUسلم�ن�وأعلن�تطبيق�

نكوص�عن�اتفاقية��اعت�sوهاللذين�قوان�ن�الشريعة�¢س�مية،�واجه�هذا�¢ع�ن�معارضة�من�الجنوبي�ن�

�قرنق �جون �دكتور �العقيد �بقيادة �التمرد �نشاط�حركات �عودة �ا�ى �أدى �كما�128مما ،

غة�التحالف�ليشمل�احيث�رأت�ان�إعادة�صي

�الحالة� �كما �تعصب�_خوان �من للحد

*ي�تراجع�نم�sي�عن�التحالف��Hمريكية

�بالسجون�ا�ى�ح�ن�انتفاضة� - مارسوظلوا

	و%جتماعية 	السياسية 	للدراسات �ص)2021( العاصمة ،14- 15�،

: ،�*ي5/01/2022: ،�شوهد�*ي3/10/2004،�الجزيرة
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*ي�تعبئة�الج~ة�الداخلية�كان�لهما�Hثر�واUساهمة�ولكن�

�الشعبية �الحركة �*ي
ً
�الوح��~وضا �بمختلف�أساليب�البطش�والقمع واجهها

اUقاومة�الشعبية�و_ضرابات�بالرغم�من�اUصالحة�ال#"�تم�عقدها�مع�

� �للمكتب �الsuابي �حسن �والدكتور �اUهدي �الصادق انضم

عن��1964الذي�سطع�نجمه�السيا<="�إبان�ثورة��ابي

ركة�¢س�مية�السودانية_ندماج�مع�نظام�مايو�ليشهد�ذلك�_نشقاق�و�دة�الح

عاش�ذات�أثر�ملموس
ُ
U127ع1ى�الواقع�ا.  

حيث�عقد�تحالف�مع�¢خوان�اUسلم�ن�وأعلن�تطبيق�السيا<="�انتقل�نم�sي�ا�ى�اليم�ن�

قوان�ن�الشريعة�¢س�مية،�واجه�هذا�¢ع�ن�معارضة�من�الجنوبي�ن�

�قرنق �جون �دكتور �العقيد �بقيادة �التمرد �نشاط�حركات �عودة �ا�ى �أدى مما

حيث�رأت�ان�إعادة�صي�اعت�sت�واشنطن�التحالف�الجديد��~دد�مصالحها�باUنطقة

�الصوفية �والقوى ��،Hنصار�و_خوان
ً
�أك£�sقبو� �يكون �ان �الحالة�يمكن �كما �تعصب�_خوان �من للحد

HمريكيةاUصرية�وتشدد�السلفية�كما�الحالة�السعودية،�نجحت�الضغوط�

�بالسجون�ا�ى�ح�ن�انتفاضة��_خوان�الجديد�وتطبيق�الشريعة�وقام�بسجن�معظم�قيادات وظلوا

                                         

�السودانياUش �والفواعل: هد �"اUكونات 	و%جتماعية، 	السياسية 	للدراسات العاصمة

  

الجزيرة،�"موقف�الحكومات�السودانية�اUتعاقبة�من�مشكلة�الجنوب

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�ام*ي�مهده�اUحاولت�ن

�الشعبية �الحركة �*ي
ً
�~وضا

اUقاومة�الشعبية�و_ضرابات�بالرغم�من�اUصالحة�ال#"�تم�عقدها�مع�

� �ضوè~ا �ع1ى �وال#" �للمكتب �الsuابي �حسن �والدكتور �اUهدي �الصادق انضم

ابيالsu �انشق،السوداني

_ندماج�مع�نظام�مايو�ليشهد�ذلك�_نشقاق�و�دة�الح

ذات�أثر�ملموسعمر�طويل�او�

��sى�اليم�ن��1983*ي�سبتم��انتقل�نم�sي�ا

قوان�ن�الشريعة�¢س�مية،�واجه�هذا�¢ع�ن�معارضة�من�الجنوبي�ن�

� �قرنق�1972اديس�ابابا �جون �دكتور �العقيد �بقيادة �التمرد �نشاط�حركات �عودة �ا�ى �أدى مما

اعت�sت�واشنطن�التحالف�الجديد�

�الصوفية �والقوى Hنصار�و_خوان

اUصرية�وتشدد�السلفية�كما�الحالة�السعودية،�نجحت�الضغوط�

الجديد�وتطبيق�الشريعة�وقام�بسجن�معظم�قيادات

                                                          

  .553م�sغq"،�ص125
  .57جادين،�ص126
127� �خليفة، �احمد اUش"اس�م

  https://bit.ly/3CBz2XA:*ي
موقف�الحكومات�السودانية�اUتعاقبة�من�مشكلة�الجنوب"معاوية�الزب��sالطيب،�128

https://bit.ly/3eTtBbq  
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�وعودة� �والسياسية �لâزمات�_قتصادية �فعل كرد

وممارسات�جهاز�أمن�الدولة�القمعية�

،�وبضغط�من�صادرة�للحريات�وممارسات�غ��sقانونية

سوار�الذهب��اUش�s ليعلن��،للمظاهرات�الشعبية

� �انتقالية �مرحلة حكوم¨~ا��سمحتتبدأ

  . 1986130الديمقراطي�وتسليم�السلطة�لحكومة�منتخبة�*ي�

�*ي� �التنظيم �إحياء �عن�مجريات�Hحداث�فقد�جرت�محاولة
ً
بعيدا

�وعكفت�ع1ى� �العديدة �تركت�مهامها كانت�قد

تم�تكوين�مكتب��1975العمل�التنظيم"،�وبحلول�العام�

�داخل� �محدودة �خ�يا "qيب� �ان �استطاع �والديمقراطي�ن، �واUستقل�ن �الشيوعي�ن �الضباط �من قيادي

�ôجهزة� �كشف�اUمارسات�الوحشية �ع1ى �ع��sنشرات�سرية وركز�جهوده

�ب �صدام �بسبب �التنظيم �نشاط �الحزب�توقف �ممثل �ن

��qم�اتصال�مع�حزب�البعث�العربي�الذي�يتب~

�أحداث� �بعد �الحزب �عاشها �ال#" "=>

مي،�جهاز�جهاز�Hمن�القو (عمل�نظام�مايو�ع1ى�بناء�أجهزة�أمن�عديدة�وفر�لها�إمكانيات�ومعينات�هائلة�وحرص�ع1ى�تعمل�بشكل�مستقل�

�السودان �*ي �Hمنية �"Hجهزة �الجزيرة، �*ي11/04/2011، �شوهد ، :

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�نضالية �تراكمات �نتيجة �وعودة�و  جاءت �والسياسية �_قتصادية �لâزمات �فعل كرد

وممارسات�جهاز�أمن�الدولة�القمعية��،الجنوب�*ي�ظل�البطش�اUستمر�من�جانب�النظام

صادرة�للحريات�وممارسات�غ��sقانونيةمقسري�و �اختفاءضد�جميع�Hحزاب�السياسية�من�

للمظاهرات�الشعبية�1985/ابريل/6*ي�انحازت�القوات�اUسلحة�

� �اUسلحة �للقوات �العام �والقائد �نم�sي  ان¨~اءوزير�الدفاع �ل حكم �انتقالية �مرحلة تبدأ

الديمقراطي�وتسليم�السلطة�لحكومة�منتخبة�*ي�السودان�ا�ى�مسار�التحول�

�*ي�تنظيم�الضباط�Hحرار� �التنظيم �إحياء �عن�مجريات�Hحداث�فقد�جرت�محاولة
ً
بعيدا

�وعكفت�ع1ى��131"_ستخبارات�العسكرية"_�أن��1974 �العديدة �تركت�مهامها كانت�قد

�قلل�من�فرص ��تأم�ن�النظام�مما العمل�التنظيم"،�وبحلول�العام�نشاط�وتمدد

�داخل� �محدودة �خ�يا "qيب� �ان �استطاع �والديمقراطي�ن، �واUستقل�ن �الشيوعي�ن �الضباط �من قيادي

�بالخرطوم، �ôجهزة��الوحدات�العسكرية �كشف�اUمارسات�الوحشية �ع1ى �ع��sنشرات�سرية وركز�جهوده

132� �العام �بحلول �ب�1977، �صدام �بسبب �التنظيم �نشاط توقف

��qحينما�وجه�ا¹~ام�لبقية�أعضاء�القيادة�بان�لد�~م�اتصال�مع�حزب�البعث�العربي�الذي�يتب

�أحداث� �بعد �الحزب �عاشها �ال#" �اUآ<=" �بسبب �الشيوzي �الحزب �يقبله �� �الذي Hمر

                                         

  .43،�صالجيش	والسياسة

عمل�نظام�مايو�ع1ى�بناء�أجهزة�أمن�عديدة�وفر�لها�إمكانيات�ومعينات�هائلة�وحرص�ع1ى�تعمل�بشكل�مستقل�

�العسكرية �_ستخبارات �¢دارية، �الرقابة �العام، �ينظر). Hمن �السودان: "للمزيد �*ي �Hمنية Hجهزة

https://bit.ly/3K  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

� �1985129ابريل �نضالية،ال#" �تراكمات �نتيجة جاءت

الجنوب�*ي�ظل�البطش�اUستمر�من�جانب�النظام�الحرب�Hهلية�*ي

ضد�جميع�Hحزاب�السياسية�من�

انحازت�القوات�اUسلحة� صغار�الضباط

� �اUسلحة �للقوات �العام �والقائد وزير�الدفاع

السودان�ا�ى�مسار�التحول�بعودة��العسكرية

تنظيم�الضباط�Hحرار��تأث�s �لم�يكن

� 1974منتصف�العام

�قلل�من�فرص تأم�ن�النظام�مما

�داخل� �محدودة �خ�يا "qيب� �ان �استطاع �والديمقراطي�ن، �واUستقل�ن �الشيوعي�ن �الضباط �من قيادي

�بالخرطوم، الوحدات�العسكرية

�اUدني�ن �ضد H132من

حينما�وجه�ا¹~ام�لبقية�أعضاء�القيادة�بان�لد�،الشيوzي

� �ا�U،انق�بيخط �بسبب �الشيوzي �الحزب �يقبله �� �الذي Hمر

                                                          

  .209-208ارباب،�ص129
الجيش	والسياسةبشارة،�130
عمل�نظام�مايو�ع1ى�بناء�أجهزة�أمن�عديدة�وفر�لها�إمكانيات�ومعينات�هائلة�وحرص�ع1ى�تعمل�بشكل�مستقل�131

�العسكرية �_ستخبارات �¢دارية، �الرقابة �العام، Hمن

https://bit.ly/3KNAcmg: ،�*ي12/11/2020
  153-151م�sغq"،�ص132



 دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية 2022

 

 Page 62 نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 

�الع �البعث �حزب �عمل �السودانية �السياسية �Hحزاب �من �وضع�،وكغ�sه �ع1ى �_شsuاكي ربي

*ي�الحرب�العراقية�¢يرانية�معزز�خطط�موازيه�داخل�الجيش،�كان�موقف�نظام�النم�sي�اUؤيد�للعراق�

من��قواتمن�الذين�تم�استقطا�~م�حينما�أرسل�النظام�

بدأ�حوار�ب�ن�تنظيم�الضباط�Hحرار�

ويرجع�ذلك��_�ان�تلك�الجهود�لم�يكتب�لها�النجاح

،�وبانط�ق�شرارة�الثورة�الشعبية�بدأ�التنظيم�

نجاح�التحرك،� _�أنه�لم�تكن�لديه�مقدرات�عسكرية�كافية�تضمن

�اUوقف�وتحريض�الضباط�لرفض� �تصعيد �السياق�عملت�قيادات�التنظيم�بشكل�مكشوف�*ي �هذا و*ي

  .133بالنم�sي �و¢طاحة

  .عمر	حسن	البش-(

.  

�العاموالقا �اول  آنذاك ئد عبد� الفريق

<="ء�السمعة��الدولةمن�أبحل�جهاز�

  .16-15،�ص)1993الساق�للنشر�والتوزيع،�

�للرئيس،�الفريق�طيار
ً
محمد�/ تاج�الدين�عبد�هللا�فضل�نائبا

يوسف�.) / م(محمد�توفيق�خليل�عضوا،�الفريق�

،�اللواء�
ً
،�اللواء�) / ح.أ�(جيمس�لوروا�عضوا

ً
أ�(عثمان�Hم�ن�السيد�عضوا

،�العميد�
ً
،�) / ح.أ�(العظيم�حمادة�عضوا

ً
عثمان�عبد�هللا�محمد�عضوا

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�الع �البعث �حزب �عمل �السودانية �السياسية �Hحزاب �من ،وكغ�sه

خطط�موازيه�داخل�الجيش،�كان�موقف�نظام�النم�sي�اUؤيد�للعراق�

من�الذين�تم�استقطا�~م�حينما�أرسل�النظام�كانت�النواة�و ،داخل�الجيش"�

بدأ�حوار�ب�ن�تنظيم�الضباط�Hحرار��1985العام��بدايةو*ي�الجيش�السوداني�للقتال�*ي�الج~ة�العراقية،�

_�ان�تلك�الجهود�لم�يكتب�لها�النجاح�،والضباط�البعثي�ن�لتوحيد�جهود�¢طاحة�بالنظام

،�وبانط�ق�شرارة�الثورة�الشعبية�بدأ�التنظيم�ك�*ي�القوى�Hخرى يللعمل�العقائدي�لدى�البعثي�ن�والتشك

_�أنه�لم�تكن�لديه�مقدرات�عسكرية�كافية�تضمن�،لðطاحة�بالنظام

�اUوقف�وتحريض�الضباط�لرفض� �تصعيد �السياق�عملت�قيادات�التنظيم�بشكل�مكشوف�*ي �هذا و*ي

و¢طاحة التصدي�للثورة�مما�نتج�عنه�اجبار�القيادة�العامة�ع1ى�_نحياز

عمر	حسن	البش-(	العقيدإنق�ب	: الثالث	بحثا�

.ذرائع	%نق�ب	وأبرز	ممارسات	النظام	الجديد

�وانحياز� �اUايوي �وزير�الدفاعالنظام والقا�الجيش�بقيادة

بحل�جهاز��قام134اUجلس�العسكري�_نتقا�يسوار�الذهب،�والذي�ترأس�

                                         

الساق�للنشر�والتوزيع،�: الخرطوم( نية	وادمان	الفشل	الجزء	الثانيالنخبة	السودا

،�الفريق�أول�
ً
�للرئيس،�الفريق�طيار/ عبد�الرحمن�محمد�حسن�سوار�الدهب�رئيسا

ً
تاج�الدين�عبد�هللا�فضل�نائبا

،�الفريق�بحري 
ً
 / م�sغq"�محمد�طاهر�عضوا

ً
محمد�توفيق�خليل�عضوا،�الفريق�/ ،�الفريق�مهندسيوسف�حس�ن�احمد�عضوا

،�اللواء�) / ح. أ(
ً
،�اللواء�/ فابيان�أقم�لونج�عضوا

ً
جيمس�لوروا�عضوا

،�اللواء�
ً
،�العميد��حمادة�عبد) / ح.أ�(إبراهيم�يوسف�العوض�الجع1ي�عضوا

ً
العظيم�حمادة�عضوا

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�الع1971/يوليو �البعث �حزب �عمل �السودانية �السياسية �Hحزاب �من ،وكغ�sه

خطط�موازيه�داخل�الجيش،�كان�موقف�نظام�النم�sي�اUؤيد�للعراق�

البع9"�لتمدد�التنظيم�

الجيش�السوداني�للقتال�*ي�الج~ة�العراقية،�

والضباط�البعثي�ن�لتوحيد�جهود�¢طاحة�بالنظام

للعمل�العقائدي�لدى�البعثي�ن�والتشك

لðطاحة�بالنظام�البع9"�_ستعداد

�اUوقف�وتحريض�الضباط�لرفض� �تصعيد �السياق�عملت�قيادات�التنظيم�بشكل�مكشوف�*ي �هذا و*ي

التصدي�للثورة�مما�نتج�عنه�اجبار�القيادة�العامة�ع1ى�_نحياز

ذرائع	%نق�ب	وأبرز	ممارسات	النظام	الجديد: ا�طلب	hول 

� �سقوط �وانحياز�بعد �اUايوي النظام

سوار�الذهب،�والذي�ترأس��نالرحم

                                                          

النخبة	السودامنصور�خالد،�133
،�الفريق�أول�/ الفريق�اول�134

ً
عبد�الرحمن�محمد�حسن�سوار�الدهب�رئيسا

،�الفريق�بحري 
ً
م�sغq"�محمد�طاهر�عضوا

،�اللواء�
ً
(حسن�الحاج�عضوا

،�اللواء�) / ح.
ً
إبراهيم�يوسف�العوض�الجع1ي�عضوا
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فراج�عن�اUعتقل�ن�و_ �خصيات�اUحسوبة�ع1ى�النم�sي�ارضاًء�للشارع�السوداني

خ�ف�ما�قام�به�النم�sي�حينما�- ،�دون�ان�يحدث�تغي�sات�حقيقية�*ي�صفوف�القوات�اUسلحة

�وظهرت�تجمعات� �من�جديد جديدة�سياسية

�*ي� نتخبة
ُ
Uا� �اUدنية �للحكومة �سلم" �بشكل �السلطة �وتسليم �بتعهداته لوفاء

�الثانية �الديمقراطية من�حيث��حقبة

تعلقة�بقضايا�الب�د�وحر�~ا�اU عن�اUسئوليات

للحكومة،�عملت�والصراعات�الحزبية�ب�ن�Hحزاب�اUؤتلفة�اUكونة�

� �الsuابي �الدكتور �أسسها �ال#" �القومية �تلك �نقل الخ�فات�ع1ى

�حاشدة �Uظاهرات �الط�بية �حالة�،كوادرها �إثرها �ع1ى علنت
ُ
أ

ولتوسيع�قاعدة�الحكم�قام�رئيس�الوزراء�السيد�الصادق�

�الحكوم)  �حقبة�و,ي �*ي �الرابعة ة

�الصادق�اUهدي �برئاسة �خمس�حكومات�كلها �مجملها �ضمت�*ي �من�136ال#" واUكونة

                                                                                

فارس�عبد�هللا�حس��q) / ح.أ�(عبد�العزيز�محمد�Hم�ن�عضوا،�العميد�

	الرسمي 	ا�وقع 	السودان 	جمهورية �*ي�رئاسة �شوهد ،

،�شوهد�*ي�3/07/2021،�ميدان،�"كيف�سلم�العسكري�السلطة�للشعب�دون�قطرة�دم�واحدة

	الراكوبة �صحيفة �*ي7/09/2019، �شوهد �*ي12/01/2022: ، ، :

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

عدد�من�الشخصيات�اUحسوبة�ع1ى�النم�sي�ارضاًء�للشارع�السوداني

،�دون�ان�يحدث�تغي�sات�حقيقية�*ي�صفوف�القوات�اUسلحة

� �تلك�الفsuة �السياسيةونشطت�*ي ��الحركة �وظهرت�تجمعات من�جديد

�ا �لسوار�الذهب �*ي�حسب نتخبة
ُ
Uا� �اUدنية �للحكومة �سلم" �بشكل �السلطة �وتسليم �بتعهداته لوفاء

�الديمقراطية �فsuة �خ�ل �السياسية �عن حالة �الثانية�الثالثة �الديمقراطية حقبة

عن�اUسئولياتحكومات�ائت�فية�انصرفت�فتشكلت�اUمارسات�والتكوين،�

والصراعات�الحزبية�ب�ن�Hحزاب�اUؤتلفة�اUكونة��Hهلية�وتفرغت�للمكايدات�السياسية

� �¢س�مية �الج~ة �من �ال�Usانية �اUعارضة �الsuابي �الدكتور �أسسها �ال#" القومية

� �السوداني �الشارع �ا�ى �حاشدة�وسs�ّتالسياسية �Uظاهرات �الط�بية كوادرها

�مايو�1987/يوليو ولتوسيع�قاعدة�الحكم�قام�رئيس�الوزراء�السيد�الصادق��1988،�و*ي

�جديدة �ائت�فية �حكومة �بتشكيل �الوطq"( اUهدي �الوفاق ) حكومة

�الصادق�اUهدي �برئاسة �خمس�حكومات�كلها �مجملها �ضمت�*ي ال#"

                                                                                                                        

،�اللواء�
ً
عبد�العزيز�محمد�Hم�ن�عضوا،�العميد�) / ح.مهندس�أ�(فضل�هللا�برمة�ناصر�عضوا

� �أبريل �_نتقا�ي �العسكري ��–  1985اUجلس �"م1986يونيو 	الرسمي، 	ا�وقع 	السودان 	جمهورية رئاسة

https://bit.ly/3K  

كيف�سلم�العسكري�السلطة�للشعب�دون�قطرة�دم�واحدة: اUش��sسوار�الذهب

https://bit.ly/3H0otia  

�حمدوك �ح#� �_ستق�ل �منذ �السودان �*ي �الحكومات �رؤساء �"تاريخ 	الراكوبة، صحيفة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

عدد�من�الش أمر�باعتقالو 

،�دون�ان�يحدث�تغي�sات�حقيقية�*ي�صفوف�القوات�اUسلحةالسياسي�ن

�الُسلطة �-استلم �تلك�الفsuة ونشطت�*ي

�اويُ  �لسوار�الذهب حسب

1986135.  

�تختلف� �الديمقراطيةاللم �فsuة �خ�ل �السياسية حالة

اUمارسات�والتكوين،�

Hهلية�وتفرغت�للمكايدات�السياسية

� �¢س�مية �الج~ة �من �ال�Usانية اUعارضة

� �السوداني �الشارع �ا�ى السياسية

� يوليو/25الطوارئ�*ي

�جديدة �ائت�فية �حكومة �بتشكيل اUهدي

�الثالثة �الصادق�اUهدي�الديمقراطية �برئاسة �خمس�حكومات�كلها �مجملها �ضمت�*ي ال#"

                                                                   

،�اللواء�) / ح.أ�(العميد�
ً
فضل�هللا�برمة�ناصر�عضوا

 
ً
�: "ينظر. عضوا �أبريل �_نتقا�ي �العسكري اUجلس

https://bit.ly/3KDHUzf: ،�*ي22/01/2022
اUش��sسوار�الذهب"محمد�شعبان�أيوب،�135

https://bit.ly/3H0otia: ،�*ي24/01/2022
�حمدوك"136 �ح#� �_ستق�ل �منذ �السودان �*ي �الحكومات �رؤساء تاريخ

https://bit.ly/3rKx2ah  
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�لجنوب� �السيا<=" �التجمع �الفدرا�ي، ،الحزب

� �ال#" �الحادة �الخ�فات الحكومة��أصابت*ي

�اUسلح� �ال�~ب �ظاهرة �انتشرت �حيث �وكردفان �دارفور �أقاليم �*ي �Hمنية �السيولة �عن
ً
�فض� ،

�بدأت�م�مح138 تكوين�Hحزاب��،�كما

طاحنة�حرب�أهلية�أعماق�كانت�القوات�اUسلحة�*ي�

وتدهور��،*ي�ظل�نقص�حاد�*ي�اUعينات�اللوجستية�والقتالية

�لتحرير� �الشعبية �الحركة �قوات كانت

  .�139بمناطق�محررة�مع�إمكانيات�قتالية�عالية

�*ي�ا�~اء�حرب�الجنوب�با®ضافة�ا�ى�الsuدي�_قتصادي�وضعف� �_نقسام�والفشل�السيا<=" نتيجة�لهذا

�ع1ى��،القوات�اUسلحة وكانت�تلك�اUقدمات�ال#"

� �فأع1ى �عميد �رتبة �من
َ
�ُعِرف �بما وتقدمت

ضابط�ع1ى�رأسهم�القائد�العام�الفريق�فت,ي�

  .76،�ص)2013دار�الجنان�للنشر�والتوزيع،�

� ،27/11/2020� �*ي �شوهد �*ي12/01/2022، ، :

،�2011/،�اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات،�ف�sاير

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

� �الج~ة �_تحادي، �Hمة، �حزب �القوميةائت�ف �لجنوب�¢س�مية �السيا<=" �التجمع �الفدرا�ي، ،الحزب

  .137السودان،�ما�عدا�الشيوzي�الذي�كان�*ي�اUعارضة

� �معها �التعامل �وكيفية �الجنوب �قضية  كانت
ً
�محوريا

ً
��سببا �ال#" �الحادة �الخ�فات *ي

�اUسلح� �ال�~ب �ظاهرة �انتشرت �حيث �وكردفان �دارفور �أقاليم �*ي �Hمنية �السيولة �عن
ً
�فض� ،

138انفجار�الصراع�القب1ي�هناك�ب�ن�الرعاة�واUزارع�ن

�السياسية�Uليشيات�مسلحة كانت�القوات�اUسلحة�*ي��1988بحلول�العام�و ،

*ي�ظل�نقص�حاد�*ي�اUعينات�اللوجستية�والقتاليةفشلت�الحكومات�اUتعاقبة�*ي�وضع�حد�لها�

� �اUقابل �*ي �اUعنويات، �*ي �شديد �وتدني �القتالية �الكفاءة �لتحرير�كب��s*ي �الشعبية �الحركة �قوات كانت

السودان�قد�تطور�اداءها�القتا�ي�وأصبحت�تحتفظ�بمناطق�محررة�مع�إمكانيات�قتالية�عالية

�*ي�ا�~اء�حرب�الجنوب�با®ضافة�ا�ى�الsuدي�_قتصادي�وضعف� �_نقسام�والفشل�السيا<=" نتيجة�لهذا

� والسخط�القوات�اUسلحة،�سادت�حالة�من�التذمر  القوات�اUسلحة*ي

� �القادة �ب�ن �موسعه �الجيش�باجتماعات �قيادة �قامت �ضوè~ا �فأع1ى �عميد �رتبة من

ضابط�ع1ى�رأسهم�القائد�العام�الفريق�فت�150من�موقعه� 1989/ف�sاير/20بمذكرة�القوات�اUسلحة�*ي�

                                         

دار�الجنان�للنشر�والتوزيع،�: الخرطوم( ي	السياسة	وا�جتمع	السودانيتأم�ت	�

�السودان �*ي �اUهدي �الصادق �بعد �"عصر�ما 	الجديد، �العربي ،

،�اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات،�ف�sايرسلسلة	ملفات،�"ب�ن�السلبية�والغياب: العرب�والسودان

 :https://bit.ly/3AzzuV0  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

� �الج~ة �_تحادي، �Hمة، �حزب ائت�ف

السودان،�ما�عدا�الشيوzي�الذي�كان�*ي�اUعارضة

�� �معها �التعامل �وكيفية �الجنوب كانت�قضية

�اUسلح�الجديدة �ال�~ب �ظاهرة �انتشرت �حيث �وكردفان �دارفور �أقاليم �*ي �Hمنية �السيولة �عن
ً
�فض� ،

انفجار�الصراع�القب1ي�هناك�ب�ن�الرعاة�واUزارع�نوالفوê=��بسبب�

السياسية�Uليشيات�مسلحة

فشلت�الحكومات�اUتعاقبة�*ي�وضع�حد�لها�

� �اUقابل �*ي �اUعنويات، �*ي �شديد �وتدني �القتالية �الكفاءة كب��s*ي

السودان�قد�تطور�اداءها�القتا�ي�وأصبحت�تحتف

�*ي�ا�~اء�حرب�الجنوب�با®ضافة�ا�ى�الsuدي�_قتصادي�وضعف� �_نقسام�والفشل�السيا<=" نتيجة�لهذا

القوات�اUسلحة،�سادت�حالة�من�التذمر 

� �القادة �ب�ن �موسعه �الجيش�باجتماعات �قيادة �قامت ضوè~ا

بمذكرة�القوات�اUسلحة�*ي�

                                                          

تأم�ت	�عبده�مختار�مو<=�،�137
138� �_فندي، �الوهاب "عبد

https://bit.ly/346CbkR  
العرب�والسودان"عبد�الوهاب�Hفندي،�139

: ،�*ي12/01/2022شوهد�*ي�
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"qغs�Uا� �أحمد �السيد �س�مجلس�السيادة �السيد�، ورئيس�الوزراء

�تتصل�بشكل�مباشر�او�غ��sمباشر�بالحرب�ال#"�يكتوي��~ا�
ً
الصادق�اUهدي،�وال#"�تناولت�عشرين�موضوعا

�الداخلية �دارفور،�اUليشيات�وتصدع�الج~ة �*ي �والصراع�اUسلح ،

�إع�ن� �مع �الخار�ي �للعون �انقطاع �من �يsuتب�عليه �وما �الخارجية �قات�السودان

� �بينما �الجيش، �مذكرة �رئيس�مجلس�السيادة �أيد �بالخيار�الديمقراطي، �والtuامه رئيس��ردالجيش�تأييده

�*ي� �الرئيسية �من�Hحزاب �جديدة �حكومة �تشكيل تم

ب�ن�عدا�الج~ة�¢س�مية�القومية�ال#"�رفضت�قبول�الحكومة��تفاقية�الس�م�اUوقعة�

�حيث�عدت�الج~ة� �حزب�Hمة، �سبق�ان�رفضها �وال#" �الشعبية �والحركة �الديمقراطي الحزب�_تحادي

48� 
ً
مذكرة�ونقابة�ع1ى�ما�جاء�*ي��حزبا

وهو�ما��،مرآة�للمجتمع�ا�sعن�الرأي�العام�وأ�~

من�ضغوط�Uا�تعرض�له�الصادق�اUهدي�

�*ي� �وتدخل �غ��sمعهوده �الجيش�ممارسة �مذكرة ،كانت

�تقييمه�من�حيث�القبول� اختلف�اUراقبون�ع1ى

وبدرجة�من�عدم��،دني�ن�بالطريقة�ال#"�يريدون 

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�لرئي �تسليمها �تم �اs�Uغq"وال#" �أحمد �السيد س�مجلس�السيادة

�تتصل�بشكل�مباشر�او�غ��sمباشر�بالحرب�ال#"�يكتوي��~ا�
ً
الصادق�اUهدي،�وال#"�تناولت�عشرين�موضوعا

�اUعدات� �الداخلية�وصعودمن�نقص�*ي اUليشيات�وتصدع�الج~ة

�وع �الخار، �للعون �انقطاع �من �يsuتب�عليه �وما �الخارجية �قات�السودان

� �بينما �الجيش، �مذكرة �رئيس�مجلس�السيادة �أيد �بالخيار�الديمقراطي، �والtuامه الجيش�تأييده

  . 141بمعالجة�_وضاع�مع�تعهدهاUذكرة�لت�sير�ما�جاء�ف�~ا

�تعرض� �ال#" �رئيس�الوزراءللضغوط �*ي��لها �الرئيسية �من�Hحزاب �جديدة �حكومة �تشكيل تم

عدا�الج~ة�¢س�مية�القومية�ال#"�رفضت�قبول�الحكومة��تفاقية�الس�م�اUوقعة�

�حيث�عدت�الج~ة� �حزب�Hمة، �سبق�ان�رفضها �وال#" �الشعبية �والحركة �الديمقراطي الحزب�_تحادي

48 وافق،لخطوة�تراجع�عن�تطبيق�الشريعة�¢س�مية

ع�ِ كانت��القوات�اUسلحة،�مما�يش��sا�ى�أن�
ُ
�sعن�الرأي�العام�وأ�~ت

Uا�تعرض�له�الصادق�اUهدي��يطرح�تساؤل�حول�جدوى�آراء�العسكري�ن�*ي�الشؤون�السياسية

�الجيش �مذكرة �لتنفيذ �وال�Usان �*ي�142حافة �وتدخل �غ��sمعهوده �الجيش�ممارسة �مذكرة ،كانت

�الساحة�السودانية �بشكل�جديد�ع1ى �تقييمه�من�حيث�القبول��،الشأن�السيا<=" اختلف�اUراقبون�ع1ى

Uتصرف�ا�"qدني�ن�بالطريقة�ال#"�يريدون بحجة�ان�خضوع�العسكري�ن�للمدني�ن���يع

                                         

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�ع1ي �140أحمد �لرئي، �تسليمها �تم وال#"

�تتصل�بشكل�مباشر�او�غ��sمباشر�بالحرب�ال#"�يكتوي��~ا�
ً
الصادق�اUهدي،�وال#"�تناولت�عشرين�موضوعا

�اUعدات��الجيش من�نقص�*ي

�الحكومة �وعوتوسيع ،

� �بينما �الجيش، �مذكرة �رئيس�مجلس�السيادة �أيد �بالخيار�الديمقراطي، �والtuامه الجيش�تأييده

اUذكرة�لت�sير�ما�جاء�ف�~اع1ى�الوزراء�

�
ً
�تعرض�استجابة �ال#" للضغوط

عدا�الج~ة�¢س�مية�القومية�ال#"�رفضت�قبول�الحكومة��تفاقية�الس�م�اUوقعة��1989/مارس/22

�حيث�عدت�الج~ة� �حزب�Hمة، �سبق�ان�رفضها �وال#" �الشعبية �والحركة الحزب�_تحادي�الديمقراطي

لخطوة�تراجع�عن�تطبيق�الشريعة�¢س�مية¢س�مية�هذه�ا

،�مما�يش��sا�ى�أن�القوات�اUسلحة

يطرح�تساؤل�حول�جدوى�آراء�العسكري�ن�*ي�الشؤون�السياسية

 sالجيش�ع�� �مذكرة �لتنفيذ �وال�Usان الصحافة

�بشكل�جديد�ع1ى�الساحة�السودانية الشأن�السيا<="

Uتصرف�ا�"qبحجة�ان�خضوع�العسكري�ن�للمدني�ن���يع

                                                          

  .202كوليtä،�ص140
  .71-70اUهدي،�ص141
  .58ع1ي�أحمد،�ص142
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_تزان�والزج�بالجيوش�*ي�حروب���مع��qلها،�بينما�ذهب�القسم�الرافض�ا�ى�

رفع�لان�اUذكرة�تدخل�*ي�صميم�اختصاص�السياسي�ن�وا�~ا�قد�فتحت�الباب�للمغامرين�من�العسكري�ن�

وقد�أثبتت�Hيام�التالية�رجاحة�هذا�القول�

قادة�الجيش�اجتماع��ةلقد�كانت�قاع

ج�بالروح�_نق�بية�*ي�حديث�وآراء�الضباط�ال#"�طرحوها�بشكل�علq"�أمام�القائد�العام،�وظهر�ذلك�

�وكان� �الوحيد، �هو�الحل �الُسلطة �است�م �ان �اقsuح �الذي �العمداء حد

قsuاح�مدير�فرع�القضاء�ا�ستمرار�*ي�قيامه�بدوره�الوطq"،�وكان�ا

عطي�القوات�اUسلحة��،من�الدستور 
ُ
�ت ال#"

�من�اتخاذ�قرار�است�م�
ً
فكانت�اUذكرة�مخرجا

�طبق�ف�~ا� �ال#" استغلت�جماعة�الج~ة�¢س�مية�الفsuة

� �و*ي �يونيو��29،  �1989من
َّ
الصادق��َع وق

م�s،�وتم�اUهدي�ع1ى�قرار�ا�~اء�حالة�الطوارئ�ووقف�إط�ق�النار�مع�الحركة�الشعبية،�وتجميد�قوان�ن�سبت

يوم،�تم�احباط�اUحاولة�قبل�يوم�من�التنفيذ�وكانت�

م�بقيادة�العميد�احمد�فضل�هللا�بالتنسيق�مع�نم�sي�اUنفي�*ي�القاهرة�ع��sضباط�من�جهاز�_من�اUحلول،�ويعود�سبب�فشل�التحرك�ا�ى�إع� 

حول�خطة�_نق�ب�ودور�ضباط�_من�والنم�sي�

	النيل-ن �موقع �*ي26/03/2018، �شوهد �*ي30/1/2022: ، ، :

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

_تزان�والزج�بالجيوش�*ي�حروب���مع��qلها،�بينما�ذهب�القسم�الرافض�ا�ى�عدم�الحكمة�واUسؤولية�و 

ان�اUذكرة�تدخل�*ي�صميم�اختصاص�السياسي�ن�وا�~ا�قد�فتحت�الباب�للمغامرين�من�العسكري�ن�

وقد�أثبتت�Hيام�التالية�رجاحة�هذا�القول�،143لعسكرية�مرة�أخرى درجة�حضور�Hحزاب�داخل�اUؤسسة�ا

�اUذكرة ِعدت�من�أجلها
ُ
�أ لقد�كانت�قاع�،144بالرغم�من�الظروف�اUوضوعية�ال#"

ج�بالروح�_نق�بية�*ي�حديث�وآراء�الضباط�ال#"�طرحوها�بشكل�علq"�أمام�القائد�العام،�وظهر�ذلك�

� �مع �تجاوب�الجمع �حينما �وكان�أاUيول �الوحيد، �هو�الحل �الُسلطة �ان�است�م �اقsuح �الذي �العمداء حد

ا�ستمرار�*ي�قيامه�بدوره�الوطq"،�وكان�ابرغب�ي الجيشتعقيب�القائد�العام�ان�

� �اUذكرة �يسمح�به�منطوق العسكري�كتابة ��وهو�ما من�الدستور �15اUادة

�من�اتخاذ�قرار�است�م��الحق�*ي�مخاطبة�السلطة�السياسية�والسيادية�العليا�بالب�د
ً
فكانت�اUذكرة�مخرجا

�القوات�اUسلحة� �*ي �طبق�ف�~ا�السيا<=" �ال#" استغلت�جماعة�الج~ة�¢س�مية�الفsuة

�الجيش �*ي �تعزيز�وجودهم �ع1ى �وعملوا �الشريعة �قوان�ن �نم�sي �و*ي ،

اUهدي�ع1ى�قرار�ا�~اء�حالة�الطوارئ�ووقف�إط�ق�النار�مع�الحركة�الشعبية،�وتجميد�قوان�ن�سبت

                                         

  .184-183،�ص�2النخبة	السودانية	وادمان	الفشل	ج

يوم،�تم�احباط�اUحاولة�قبل�يوم�من�التنفيذ�وكانت��12أي�قبل�انق�ب�البش��sب��18/06/1889محاولة�عودة�نظام�مايو�ع��sانق�ب�*ي�

بقيادة�العميد�احمد�فضل�هللا�بالتنسيق�مع�نم�sي�اUنفي�*ي�القاهرة�ع��sضباط�من�جهاز�_من�اUحلول،�ويعود�سبب�فشل�التحرك�ا�ى�إع� 

حول�خطة�_نق�ب�ودور�ضباط�_من�والنم�sي�. ضل�هللا�بالتحرك�لفريق�*ي�هيئة�_ركان�الذي�مرر�اUعلومات�ôجهزة�_ستخبارات

� �الدين�ب�ل�وعمرو�شعبان، �)"3من�2(قصة�_نق�ب�الغامض�"ضياء 	النيل-ن، موقع

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

الحكمة�واUسؤولية�و 

ان�اUذكرة�تدخل�*ي�صميم�اختصاص�السياسي�ن�وا�~ا�قد�فتحت�الباب�للمغامرين�من�العسكري�ن�

درجة�حضور�Hحزاب�داخل�اUؤسسة�ا

�اUذكرة ِعدت�من�أجلها
ُ
�أ بالرغم�من�الظروف�اUوضوعية�ال#"

تضج�بالروح�_نق�بية�*ي�حديث�وآراء�الضباط�ال#"�طرحوها�بشكل�علq"�أمام�القائد�العام،�وظهر�ذلك�

� �مع �تجاوب�الجمع �حينما اUيول

تعقيب�القائد�العام�ان�

� �اUذكرة العسكري�كتابة

الحق�*ي�مخاطبة�السلطة�السياسية�والسيادية�العليا�بالب�د

  .145الُسلطة

�القوات�اUسلحة��ل*ي�سياق�التغلغ �*ي السيا<="

�الجيش �*ي �تعزيز�وجودهم �ع1ى �وعملوا �الشريعة نم�sي�قوان�ن

اUهدي�ع1ى�قرار�ا�~اء�حالة�الطوارئ�ووقف�إط�ق�النار�مع�الحركة�الشعبية،�وتجميد�قوان�ن�سبت

                                                          

النخبة	السودانية	وادمان	الفشل	جخالد،�143
محاولة�عودة�نظام�مايو�ع��sانق�ب�*ي�144

بقيادة�العميد�احمد�فضل�هللا�بالتنسيق�مع�نم�sي�اUنفي�*ي�القاهرة�ع��sضباط�من�جهاز�_من�اUحلول،�ويعود�سبب�فشل�التحرك�ا�ى�إع� 

ضل�هللا�بالتحرك�لفريق�*ي�هيئة�_ركان�الذي�مرر�اUعلومات�ôجهزة�_ستخباراتالعميد�ف

�: ينظر �شعبان، �الدين�ب�ل�وعمرو ضياء

https://bit.ly/33LoRTj  
  .201م�sغq"،�ص145
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تحويل�القرار�ا�ى�مجلس�الوزراء�للتصديق�عليه�ومن�ثم�عرضه�ع1ى�ال�Usان�*ي�جلسة�Hول�من�يوليو،�_�

�بتخطيط�ومشاركة� �السلطة �ع1ى �استي�ئه يونيو�عن

� �الsuتيب �ع1ى �أشرف �حيث �بعد�، �ما �ع1ى والتخطيط

ضابط��150_نق�ب�عدد�من�قيادات�الحركة�¢س�مية�السودانية،�وال#"�كان�لد�~ا�آنذاك�ما�يقارب�ال

،�والذي�كان�"q"ثورة�¢نقاذ�الوط"داخل�القوات�اUسلحة�*ي�مختلف�الوحدات،�جاء�_نق�ب�تحت�مسم��

�،س�مية�السودانية�الدكتور�حسن�الsuابي

�Hمة� �التقليدية �Hحزاب �منافسة �من نه

�السودان �*ي �العمل�السيا<=" �قادة �قادة�_نق�ب�باعتقال�جميع  �قام
ً
�ضمنيا "qيع� تعطيل�اUمارسة��مما

�او�عقدي� �سيا<=" �أي�توجه �بغرض�التمويه�وعدم�ربط�_نق�ب�مع الsuابي

عن�مجلس�قيادة�وقد�نص�اUرسوم�الدستوري�Hول�الذي�صدر�

�والذي�بموجبه�تم�حل� �تعت��sالشرعية�الدستورية�والسياسية�بالدولة، "qالوط� �¢نقاذ �بأن�ثورة الثورة،

،�كما�نص�اUرسوم�الثاني�ع1ى�إع�ن�حالة�الطوارئ�وحل�

جميع�النقابات�العمالية�وHحزاب�السياسية�ومصادرة�ممتلكا¹~ا�واعتقال�جميع�Hشخاص�اللذين�يمكن�

  https://bit.ly/32LF7D0: ،�*ي2/1/2022: ،�شوهد�*ي

  https://bit.ly/3pTZ7fL: ،�*ي2022

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

تحويل�القرار�ا�ى�مجلس�الوزراء�للتصديق�عليه�ومن�ثم�عرضه�ع1ى�ال�Usان�*ي�جلسة�Hول�من�يوليو،�_�

� �*ي �البش��sأعلن �أحمد �بتخطيط�ومشاركة�/30عمر�حسن �السلطة �ع1ى �استي�ئه يونيو�عن

�القومية �¢س�مية �عناصر�الج~ة �من �146واسعة �الsuتيب �ع1ى �أشرف �حيث ،

_نق�ب�عدد�من�قيادات�الحركة�¢س�مية�السودانية،�وال#"�كان�لد�~ا�آنذاك�ما�يقارب�ال

داخل�القوات�اUسلحة�*ي�مختلف�الوحدات،�جاء�_نق�ب�تحت�مسم��

س�مية�السودانية�الدكتور�حسن�الsuابيمخطط�له�منذ�منتصف�السبعينات�كما�ذكر�عراب�الحركة�¢ 

�يُ  �وتنظيم �جماه�sية �قاعده �تكوين �بعد �التنفيذ ِ وتم
ّ
�Hمة�مك �التقليدية �Hحزاب �منافسة �من نه

�السودان �*ي �العمل�السيا<=" �قادة �_نق�ب�باعتقال�جميع �قادة قام

�تم�اعتقال �كما �او�عقدي��السياسية، �سيا<=" �أي�توجه �ربط�_نق�ب�مع �بغرض�التمويه�وعدم الsuابي

وقد�نص�اUرسوم�الدستوري�Hول�الذي�صدر��صفه�عسكرية�بحته،

�الوطq"�تعت��sالشرعية�الدستورية�والسياسية�بالدولة،�والذي�بموجبه�تم�حل� �¢نقاذ �بأن�ثورة الثورة،

،�كما�نص�اUرسوم�الثاني�ع1ى�إع�ن�حالة�الطوارئ�وحل�148س�الوزراء�ومجلس�رأس�الدولة

Hحزاب�السياسية�ومصادرة�ممتلكا¹~ا�واعتقال�جميع�Hجميع�النقابات�العمالية�و

                                         

،�شوهد�*ي12/11/2019،�مصر	العربية،�"من�الُسلطة�ا�ى�الزنزانة: البش��sوزم�ؤه

2/01/2022: ،�شوهد�*يHudo center ،30/06/1989،"1989لسنة�اUرسوم�الدستوري�Hول�

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

تحويل�القرار�ا�ى�مجلس�الوزراء�للتصديق�عليه�ومن�ثم�عرضه�ع1ى�ال�Usان�*ي�جلسة�Hول�من�يوليو،�_�

� ��يدمالعأن �*ي �البش��sأعلن �أحمد عمر�حسن

�القومية �¢س�مية �عناصر�الج~ة �من واسعة

_نق�ب�عدد�من�قيادات�الحركة�¢س�مية�السودانية،�وال#"�كان�لد

داخل�القوات�اUسلحة�*ي�مختلف�الوحدات،�جاء�_نق�ب�تحت�مسم��

مخطط�له�منذ�منتصف�السبعينات�كما�ذكر�عراب�الحركة�¢ 

�يُ  �وتنظيم �جماه�sية �قاعده �تكوين �بعد �التنفيذ وتم

  .147و_تحادي

�السودان �*ي �العمل�السيا<=" �قادة �_نق�ب�باعتقال�جميع �قادة قام

�تم�اعتقال �كما السياسية،

صفه�عسكرية�بحته،�النظام�وإعطاء

�تعت��sالشرعية�الدستورية�والسياسية�بالدولة،�والذي�بموجبه�تم�حل� "qالوط� �¢نقاذ �بأن�ثورة الثورة،

س�الوزراء�ومجلس�رأس�الدولةال�Usان�ومجل

Hحزاب�السياسية�ومصادرة�ممتلكا¹~ا�واعتقال�جميع�Hجميع�النقابات�العمالية�و

                                                          

  .204كويtä،�ص146
البش��sوزم�ؤه"أحمد�ع�ء،�147
اUرسوم�الدستوري�Hول�"148
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لدولة�و*ي�سع�~ا�للسيطرة�ع1ى�مفاصل�ا

� �والقضاء �والدبلوما<=" �و¢ع�مي �_قتصادي �القطاع �ع1ى �بالسيطرة �¢نقاذ �شرعت وتمك�ن�والتعليم

� �الخاصة �Hمنية �منظوم¨~ا �قامت�ببناء �كما �اUؤسسات، �جميع �*ي �كوادرها �أعوام �ظرف�ث�ثة �قامتو*ي

من�مختلف�ضابط�1800وتخلصت�من�

� �عن
ً
�فض� �Hمنية �بالجيش�وHجهزة �الحزبكوادرها �مليشيا الدفاع��تشكيل

  .150لضمان�هدوء�القوات�اUسلحة

�وإخفاءوعمليات�تعذيب�شهدت�الحركة�السياسية�السودانية�خ�ل�أيام�¢نقاذ�Hو�ى�قبضة�أمنية�قوية�

�ا�ى��Hشباحفيما�سم"�ببيوت�
ً
وصو�

�رأسه �غرس�مسمار�*ي �فضل�الذي�تم �151ع1ي �القمع�، �ازدياد ومع

�من�النظام�ويأسوا�من�الحلول�السياسية�
ً
وتصاعدت�Hصوات�ال#"�تدعو�ا�ى�ازداد�الناس�نفورا

�الديمقراطي "qالوط� �إنشاءهُ ذيوال�،للتجمع بواسطة��تم

�ع1ي�_نق�ب �أحمد �فت,ي عظم�وُم ،الفريق

�السودان(كوين�علن�عن�ت من��)قوات�انا

  y/3ETydsDhttps://bit.l: ،�*ي2022

  .308-307،�ص�)1993مركز�الحضارة�العربية،�

�r 29/04/2019نتباهة، �*ي �شوهد �*ي3/01/2022، ، :
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�النظام�السيا<="�وإلغاء�جميع�التصاريح�¢ع�مية و*ي�سع�~ا�للسيطرة�ع1ى�مفاصل�ا،149~ددوا

� �والقضاء �والدبلوما<=" �و¢ع�مي �_قتصادي �القطاع �ع1ى �بالسيطرة �¢نقاذ شرعت

� �الخاصة �Hمنية �منظوم¨~ا �قامت�ببناء �كما �اUؤسسات، �جميع �*ي كوادرها

وتخلصت�من��،من�الضباط�أصحاب�الخ�sة�القوات�اUسلحة

��غرس �عن
ً
�فض� �Hمنية �بالجيش�وHجهزة كوادرها

"ãمن�الشعHو�"ãي�الشعsسلحة،�*ي�سلوك�يشابه�ما�قام�به�النم�Uلضمان�هدوء�القوات�ا

شهدت�الحركة�السياسية�السودانية�خ�ل�أيام�¢نقاذ�Hو�ى�قبضة�أمنية�قوية�

فيما�سم"�ببيوت�،ن�وكل�من�اشتبه�*ي�عدائه�للسلطةقسري�Uئات�النقابي�ن�والسياسي�

� �الدكتور �قتل �رأسهكحادثة �غرس�مسمار�*ي �الذي�تم �فضل ع1ي

�من�النظام�ويأسوا�من�الحلول�السياسية�
ً
ازداد�الناس�نفورا

� �ابرزها �وكان �العسكري �الديمقراطيالجناح "qالوط� للتجمع

� �اUسلحة �للقوات �الشرعية �القيادة �العام �القائد �بقيادة _نق�بقبل

 �حيثالضباط�اللذين�تم�تسريحهم�من�الخدمة�
ُ
علن�عن�تأ

                                         

2/01/2022: ،�شوهد�*يHudo center ،30/06/1989،"1989اUرسوم�الدستوري�الثاني�لسنة�

مركز�الحضارة�العربية،�: العلم�ن( قصة	الج×�ة	rس�مية	والسلطة	�ي	السودان: %خوان	والعسكر

�¢نقاذ �واUعتق�ت: فظائع �Hشباح �بيوت �من �"حكايات rنتباهة،،

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�النظام�السيا<="�وإلغاء�جميع�التصاريح�¢ع�مية ان��~ددوا

� �والقضاء �والدبلوما<=" �و¢ع�مي �_قتصادي �القطاع �ع1ى �بالسيطرة �¢نقاذ شرعت

� �الخاصة �Hمنية �منظوم¨~ا �قامت�ببناء �كما �اUؤسسات، �جميع �*ي كوادرها

��_نقاذ القوات�اUسلحةبتصفية

� �ع1ى غرسالرتب�وعملت

"ãمن�الشعHو�"ãالشع

شهدت�الحركة�السياسية�السودانية�خ�ل�أيام�¢نقاذ�Hو�ى�قبضة�أمنية�قوية�

قسري�Uئات�النقابي�ن�والسياسي�

�القتل� �الوح7=" �قتل�الدكتور كحادثة

�من�النظام�ويأسوا�من�الحلول�السياسية�الوح7="�
ً
ازداد�الناس�نفورا

��الكفاح �اUسلح �ابرزها وكان

� �اUسلحة �للقوات �الشرعية القيادة

�من� الضباط�اللذين�تم�تسريحهم�من�الخدمة�عضوي¨~ا

                                                          

اUرسوم�الدستوري�الثاني�لسنة�"149
%خوان	والعسكرحيدر�طه،�150
151� �رمضان، �¢نقاذ"صديق فظائع

https://bit.ly/35vPI6f  
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�الشعبية �الحركة �العسكري��مع �العمل لتنسيق�جهود

�ليتم�تأسيس�حزب�اUؤتمر� ¢س�مية

�ونتيجة�لتواجد�تيارات�داخلية�برزت� �للحزب،
ً
�عاما

ً
الsuابي�أمينا

انه�ا¹~م�البش��sالsuابي�ب�2000للحزب�بمايو�

�الsuابي�من�Hمانة�العامة�حيث�قام� �يوليو�من�نفس�العام�تم�إقصاء �و*ي ،

�توقيع �خلفية مذكرة��الحزب�تم�اعتقال�الsuابي�ع1ى

�بمقاومة� �القيام �ا�ى �جنيف�وتدعو�اUذكرة �*ي �قرنق �جون �الدكتور بقيادة

�القوات� �يتوقف�استtäاف �ولم �الجنوب ~دأ

�*ي�بكينيا �أطول�حرب�أهلية "ïلتن� ،

�تقرير�اUص��s*ي� �حول �استفتاء �واجراء
ً
�اقليميا �الذاتي �الحكم �الجنوب �منح مخرجا¹~ا

�يوليو �من �التاسع �2011و*ي
ً
�رسميا �أعلن ،

انفصال�دولة�جنوب�السودان�عن�جمهورية�السودان�بعد�حروبتمرد�ضد�الحكومات�اUركزية�اUتعاقبة،�

  https://bit.ly/3HOt3QD: ،�*ي4/01/2022: ،�شوهد�*ي

� �*ي �*ي9/7/2021، �شوهد �*ي�22/10/2021: ، ،
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�وقعت�بيان�مشsuك�1990 �الشعبيةوال#" �الحركة مع

��sات�داخل�يد�من�التغ �للحركة �ليتم�تأسيس�حزب�اUؤتمر�الهيكل�التنظيم" ¢س�مية

�للحزب،�ونتيجة�لتواجد�تيارات�داخلية�برزت�تعي�ن�برئاسة�البش��sو 
ً
�عاما

ً
الsuابي�أمينا

للحزب�بمايو��العام�وخ�ل�اUؤتمر ،�صراعات�تصاعدت�ا�ى�قمة�هرم�التنظيم

�الsuابي�من�Hمانة�العامة�حيث�قام�153سقاط�النظام �يوليو�من�نفس�العام�تم�إقصاء �و*ي ،

"ãؤتمر�الشعUبتأسيس�حزب�ا،�� �توقيع�2001ف�sاير� 21*ي �خلفية تم�اعتقال�الsuابي�ع1ى

�الشعبية �الحركة �مع �بمقاومة��تفاهم �القيام �ا�ى �جنيف�وتدعو�اUذكرة �*ي �قرنق �جون �الدكتور بقيادة

sالبش�� �حكومة �ضد �154مشsuكة ،� �السنوات �هذه �القوات�طوال �يتوقف�استtäاف �ولم �الجنوب ��~دأ لم

�أبرمت�*ي �س�م �من�يناير�اتفاقية بكينيا�م2005 التاسع

�تقرير�اUص��s*ي� �حول �استفتاء �واجراء
ً
�اقليميا �الذاتي �الحكم �الجنوب �منح مخرجا¹~ا

� �ب �ïانت� �الذي �ل�نفصال% 99، �داعم�ن �Hصوات �يوليومن �من �التاسع و*ي

انفصال�دولة�جنوب�السودان�عن�جمهورية�السودان�بعد�حروبتمرد�ضد�الحكومات�اUركزية�اUتعاقبة،�

  .1955155ت�ع1ى�فsuات�متقطعة�منذ�العام�

                                         

  . 213،�ص)1993سجل�العرب،�: القاهرة( محنة	النخبة	السودانية

،�شوهد�*ي3/6/2003،�لجزيرة،�ا"قرنق�والsuابي�يوقعان�ورقة�عمل�®ح�ل�الس�م�بالسودان

�أهلية �حرب �وي�ت �رحم �من �ُولدت �"دولة ،���	 	بي �بي �*ي ،

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�أكتوبر� �*ي 1990الخارج

  .152والسيا<="

�جرت�
ً
د�من�التغيعدال�حقا

� �*ي "qو �1991الوط�sبرئاسة�البش�

صراعات�تصاعدت�ا�ى�قمة�هرم�التنظيم

سقاط�النظامإ يعمل�ع1ى

"ãؤتمر�الشعUبتأسيس�حزب�ا

�الشعبية �الحركة �مع تفاهم

sالبش�� �حكومة �ضد مشsuكة

� �اUسلحة �أبرمت�*ي_�بعد �س�م اتفاقية

� �أحد �كان �تقرير�اUص��s*ي�افريقيا �حول �استفتاء �واجراء
ً
�اقليميا �الذاتي �الحكم �الجنوب �منح مخرجا¹~ا

2011� �ب �ïانت� �الذي ،

انفصال�دولة�جنوب�السودان�عن�جمهورية�السودان�بعد�حروبتمرد�ضد�الحكومات�اUركزية�اUتعاقبة،�

ت�ع1ى�فsuات�متقطعة�منذ�العام�امتد

                                                          

محنة	النخبة	السودانيةفت,ي�الضو�محمد،�152
  .17خليفة،�ص153
قرنق�والsuابي�يوقعان�ورقة�عمل�®ح�ل�الس�م�بالسودان"154
�السودان"155 �أهلية: جنوب �حرب �وي�ت �رحم �من �ُولدت دولة

https://bbc.in/3E5vAE8 
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�السلطة� �*ي �ال¨~ميش�_قتصادي�واUشاركة بسبب�قضايا

� �ذات �قبائل �و,ي �والزغاوة، �واUساليت �الفور �قبائل �تسببت��أصول من �كما إفريقية،

�*ي� �بتغطية�من�الحكومة �الزراعية "=êراâل� �العربية �بعض�القبائل�ذات�Hصول �تمارسها _ن¨~اكات�ال#"

حركة�تحرير�السودان�/جماعات�مسلحة�تمردت�ع1ى�الحكومة�مثل�جيش

،�وقد�كان�تجاوب�الحكومة�156_فريقية

السودانية�اس¨~داف�التجمعات�السكانية�اUدنية،�وانخرطت�*ي�_صطفاف�مع�القبائل�العربية�من�خ�ل�

�وتنظيم �وتدري~م �بتسليحهم �حماية� همقامت وأمنت�لهم

كما�قدمت�لهم�،�158باسم�مليشيا�الجنجويد

�يفتقر�لðمدادات �كان�الجيش�السوداني�نفسه �بينما �159والدعم�اللوجس#" وبحلول�،

�2.5خص�*ي�دارفور�حتفهم�بسبب�العنف�واUرض،�ونزح�

156 Jessica A. Stanton, ‘Regulating Militias: Govern

Resolution, Vol 59, No. 5 (April 2015), P: 900.

�ترتكبه�الحكومة�وقوات �*ي�غرب�السودان�ي 	هيومان	رايس	"اUيلشيا ،

�هجوم�بري�بقوات� �يتبعها �غارات�جوية �بتنفيذ �إذ�قامت�Hخ�sة �النظامية �القوات�العسكرية �بالتعاون�مع �الجنجويد وقد�عملت�مليشيا

�ن�فظائع�وان¨~اكات�شديدة�العنف�ضد�اUدني�ن،�تشمل�حرق�القرى�والقتل�

159Sabine C. Carey, Michael P. Colaresi, an

Journal of Conflict Resolution, Vol 59, No. 5 (7 April 2015), P: 851.

�دقلو�والشه��sبلقب� �الجنجويد�محمد�حمدان �ميليشيا �قادة حد

�لعدم�إيفاءها�بمستحقات�قواته�اUادية�من�رواتب�وتأخرها�ôشهر�عديدة�وينخرط�*ي�مواجهات�مع�
ً
لُيعلن�تمرده�ع1ى�الحكومة�نسبة

عليه�دفع�الرواتب�بأثر�رجñي�ومنح�قيادات�قواته�

�الضارية�من�أجل�الذهب �"حميدتي�وحرب�اUرتزقة ،�بي	بي	���،
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� �دارفور �آخر�*ي �صراع �السلطة�اشتعل �*ي �ال¨~ميش�_قتصادي�واUشاركة بسبب�قضايا

� �ذات �قبائل �و,ي �والزغاوة، �واUساليت �الفور �قبائل من

�*ي� �بتغطية�من�الحكومة �الزراعية "=êراâل� �العربية �بعض�القبائل�ذات�Hصول �تمارسها _ن¨~اكات�ال#"

جماعات�مسلحة�تمردت�ع1ى�الحكومة�مثل�جيش�حيث�برزت

_فريقية�صول H وحركة�العدل�واUساواة�اUنبثقتان�من�قبائل�¢قليم�ذات�

السودانية�اس¨~داف�التجمعات�السكانية�اUدنية،�وانخرطت�*ي�_صطفاف�مع�القبائل�العربية�من�خ�ل�

� �وسياسية �عسكرية �شراكة �وتنظيم�حيث،معهمتنظيم �وتدري~م �بتسليحهم قامت

باسم�مليشيا�الجنجويد�اش¨~رت�تلك�القوة،�وقد�157فعلية�ضد�الجرائم�ال#"�يرتكبو�~ا

�يفتقر�لðمدادات �كان�الجيش�السوداني�نفسه �بينما والدعم�اللوجس#"

ألف�شخص�*ي�دارفور�حتفهم�بسبب�العنف�واUرض،�ونزح��450لقي�ما�يصل�إ�ى�

                                         

 Militias: Governments, Militias, and Civilian Targeting in Civil W

ol 59, No. 5 (April 2015), P: 900. 

� �ليفكو، �يtرون�ول�� �ترتكبه�الحكومة�وقوات"جيم�sا دارفور�اUدمرةتطه��sعر�ي

  .2-1،�ص�)2004مايو�

�هجوم�بري�بقوات� �يتبعها �بتنفيذ�غارات�جوية �إذ�قامت�Hخ�sة �النظامية �مع�القوات�العسكرية �بالتعاون �الجنجويد وقد�عملت�مليشيا

�ن�فظائع�وان¨~اكات�شديدة�العنف�ضد�اUدني�ن،�تشمل�حرق�القرى�والقتل�مشsuكة�وتنسيق�ب�ن�القوات�الحكومية�وميليشيا�الجنجويد�مرتكب

 Lbid: و_غتصاب�*ي�سياق�مكافحة�التمرد�طوال�فsuة�الصراع�الدارفوري�ينظر

hael P. Colaresi, and Neil J. Mitchell, ‘Governments, Informal Links to Militias, an

ol 59, No. 5 (7 April 2015), P: 851. 

�انشق�أ �البش��sإذ �لحكومة �اUنطقة �*ي
ً
�جديدا

ً
�تحديا �دقلو�والشه��sبلقب�حمل�نفس�العام �الجنجويد�محمد�حمدان �ميليشيا �قادة حد

�لعدم�إيفاءها�بمستحقات�قواته�اUادية�من�رواتب�وتأخرها�ôشهر�عديدة�وينخرط�*ي�مواجهات�مع�
ً
لُيعلن�تمرده�ع1ى�الحكومة�نسبة

عليه�دفع�الرواتب�بأثر�رجñي�ومنح�قيادات�قواته�القوات�النظامية،�وال#"�نتج�ع�~ا�تقديم�الحكومة�لعروض�دسمة�لحميدتي�عندما�ُعرض�

�السودان: "ينظر. رتب�ضباط�ليحصل�حميدتي�ع1ى�رتبة�عميد �*ي �الضارية�من�أجل�الذهب: Hزمة حميدتي�وحرب�اUرتزقة

  Ahttps://bbc.in/2JZoji: ،�*ي10/01/2021
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� 2003 العام�*ي �دارفور �آخر�*ي �صراع اشتعل

� ��¢قليمUكونات �ذات �قبائل �و,ي �والزغاوة، �واUساليت �الفور �قبائل من

�*ي� �بتغطية�من�الحكومة �الزراعية "=êراâل� �العربية �بعض�القبائل�ذات�Hصول �تمارسها _ن¨~اكات�ال#"

"qمHحيث�برزت،انفجار�الوضع�

وحركة�العدل�واUساواة�اUنبثقتان�من�قبائل�¢قليم�ذات�

السودانية�اس¨~داف�التجمعات�السكانية�اUدنية،�وانخرطت�*ي�_صطفاف�مع�القبائل�العربية�من�خ�ل�

� �وسياسية �عسكرية �شراكة تنظيم

فعلية�ضد�الجرائم�ال#"�يرتكبو�~ا

� �يفتقر�لðمدادات�¢مداداتالحكومة �كان�الجيش�السوداني�نفسه �بينما والدعم�اللوجس#"

لقي�ما�يصل�إ�ى�160"2007"العام�

                                                          

 in Civil War’, Journal of Conflict 

�فلينت157 �. جو�ي �ليفكو، �يtرون�ول�� جيم�sا

مايو�( 6،�العدد�16مج�ووتش،	
�هجوم�بري�بقوات�158 �يتبعها �بتنفيذ�غارات�جوية �إذ�قامت�Hخ�sة �النظامية �بالتعاون�مع�القوات�العسكرية �الجنجويد وقد�عملت�مليشيا

مشsuكة�وتنسيق�ب�ن�القوات�الحكومية�وميليشيا�الجنجويد�مرتكب

و_غتصاب�*ي�سياق�مكافحة�التمرد�طوال�فsuة�الصراع�الدارفوري�ينظر

s to Militias, and Accountability’, 

�انشق�أ160 �البش��sإذ �لحكومة �اUنطقة �*ي
ً
�جديدا

ً
�تحديا حمل�نفس�العام

�لعدم�إيفاءها�بمستحقات�قواته�اUادية�من�رواتب�وتأخرها�ôشهر�عديدة�وينخرط�*ي�مواجهات�مع�) حميدتي(
ً
لُيعلن�تمرده�ع1ى�الحكومة�نسبة

القوات�النظامية،�وال#"�نتج�ع�~ا�تقديم�الحكومة�لعروض�دسمة�لحميدتي�عندما�ُعرض�

�رتبة�عميد رتب�ضباط�ليحصل�حميدتي�ع1ى

10،�شوهد�*ي�21/07/2019
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تحت�ضغط�Hمم�اUتحدة�ع1ى�اUوافقة�ع1ى�نشر�قوات�مشsuكة�تابعة�لâمم�

  .�161الس�م�*ي�¢قليم�اUشتعل

لم�يتقبلوا�الذين�كان�فاعل�~ا�Hساسي�ن�من

،�وقد�تشكل�القوات�اUسلحة�وافراغها�من�الكفاءات�والضباط�اUهني�ن

معظمهم�دون�انتماءات�سياسية�وكان�

"qذوي�توجهات�وقد�كان�معظمهم��)الخ�ص�الوط

� �محمد �القاسموالعقيد �من��احمد وعدد

�ضباط� �من �عدد �ضم �*ي �مارس �تنظيم نجح

� �من�رمضان �Hول �تحديد �تم �وقد اUوافق�والتشكي�ت�اUهمة،

¢س�مية�تتبع�للج~ة��بي�~م�عناصر�ساكنة

Uحاو�ت�_ستقطاب�*ي�حال�التخطيط�للقيام�

�وقد�تمكنت�تلك�العناصر�من�اخsuاق�حركة�مارس�وكشف�تحركا¹~ا ��بعمل�مضاد، مارس�بدأت�/15و*ي

161"SUDAN'S BASHIR BEGINS TOUR OF DARFUR", 

AT:HTTPS://WAPO.ST/35KATOR 

  https://bit.ly/3fZAaK7: ،�*ي15/01/2021
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�sالبش��sمر�الذي�أج�Hمم�مليون�âكة�تابعة�لsuوافقة�ع1ى�نشر�قوات�مشUتحدة�ع1ى�اUمم�اHتحت�ضغط�

اUتحدة�و¢تحاد�¢فريقي�مهم¨~ا�حماية�اUدني�ن�وحفظ�الس�م�*ي�¢قليم�اUشتعل

  .محاوNت	انق�بية	فاشلة

  .1990ابريل	

كان�فاعل�~ا�Hساسي�ن�منوسط�القوات�اUسلحة�بدأت�حركة�تعبئة��

القوات�اUسلحة�وافراغها�من�الكفاءات�والضباط�اUهني�نحزب�الج~ة�¢س�مية�ع1ى�

وكان�) 1990حركة�مارس�(تنظيمان�يعم�ن�بشكل�منفصل�Hول�تنظيم�

�حامد الخ�ص�الوطq"�تنظيم(باسم�والثاني�،محمد�ع1ي

�طيار�خالد �الفريق �بلول �،الزين�بقيادة �عثمان ��،اللواء �محمد والعقيد

�و  �تقاعدين �اUتواجدين �ضباط��،162بالخدمةالضباط �من �عدد �ضم �*ي �مارس �تنظيم نجح

�الوحدات� �من �عدد �والجيش�*ي �الشرطة �من�رمضان �تحديد�Hول �تم �وقد والتشكي�ت�اUهمة،

عناصر�ساكنةتوقع�التنظيم�وجود�لم�يليكون�يوم�التنفيذ،�

،�ه�لوتتدzي�رفضها� لم�تشارك�*ي�_نق�ب
ً
�جهرا

ً
Uحاو�ت�_ستقطاب�*ي�حال�التخطيط�للقيام�لتكون�شركا

�تمكنت�تلك�العناصر�من�اخsuاق�حركة�مارس�وكشف�تحركا¹~ا �وقد بعمل�مضاد،

                                         

S TOUR OF DARFUR", WASHINGTON POST, 22/7/2007,ACCESSED ON 7/01/202

15،�شوهد�*ي�20/07/2007،�الشرق	hوسط،�"كتاب�_نق�بات: 

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�sالبش��sمر�الذي�أج�Hمليون�

اUتحدة�و¢تحاد�¢فريقي�مهم¨~ا�حماية�اUدني�ن�وحف

محاوNت	انق�بية	فاشلة:ا�طلب	الثاني

ابريل	/حركة	مارس .1

�1990*ي�مطلع�العام�

حزب�الج~ة�¢س�مية�ع1ى�سيطرة�

تنظيمان�يعم�ن�بشكل�منفصل�Hول�تنظيم�

� �اللواء �حامدبقيادة محمد�ع1ي

� �طيار�خالدبعثية �الفريق بقيادة

� �و اUالضباط تقاعدين

�الوحدات� �من �عدد �والجيش�*ي الشرطة

ليكون�يوم�التنفيذ،��1990/ مارس/28

لم�تشارك�*ي�_نق�ب

�تمكنت�تلك�العناصر�من�اخsuاق�حركة�مارس�وكشف�تحركا¹~ا �وقد بعمل�مضاد،

                                                          

ACCESSED ON 7/01/2021, 

: السودان"إسماعيل�ادم،�162
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حركة�واUشارك�ن�حيث�اعsuف�أحد�الضباط�بتفاصيل�ال

� �ابريل �مارس�و*ي �حركة �حقائق "=1990�� �الخ�ص�الوطq"�قام تنظيم

� �واسعة �أجزاء �من�السيطرة�ع1ى �تسبب��من�العاصمةتمكن�من�خ�لها *ي�مما

� �تأم�ن �عناصر�التنظيم*ي �ب�ن �،_تصا�ت

ال#"�تم�اتخاذها�بعد�افشاء�رقيب�يتبع�لس�ح�اUظ�ت�للعملية�

�العملية �لتنفيذ �الصفر�اUحددة انعكسالخوف�الذي�،قبل�ساعات�فقط�من�ساعة

حيث�تم�اعدام�،ال#"�ظهرت�*ي�_عدامات�السريعة

الثامن�والعشرين�من�رمضان�*ي�واستجوابات�سريعة�

بعد�القاء�القبض�ع1ى��عسكري �إنق�ب

ى�اعتقال�ستة�من�منسوبي�حزب�اUؤتمر�

�ل �يكون �أن �نفى �الذي �او�،  أحدحزبه

21/03/2015� �*ي �شوهد �*ي22/01/2022، ، :

30/03/2004� �*ي �شوهد �*ي15/12/2021، ، :
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حيث�اعsuف�أحد�الضباط�بتفاصيل�التعرضوا�لقمع�وتعذيب��،للضباط

  .163ضابط�34عدد��Hمنية

� �ابريل �مارس�و*ي �حركة �حقائق �بتق6=" �التحقيق �لجان �تقوم بينما

�انق�بية �واسعة��،بتنفيذ�محاولة �أجزاء �من�السيطرة�ع1ى تمكن�من�خ�لها

� �القائم، �بالنظام �فشل �التحرك �_�ان �السبب �فشل �تأم�ن *ي

ال#"�تم�اتخاذها�بعد�افشاء�رقيب�يتبع�لس�ح�اUظ�ت�للعملية�¢جراءات�اUضادة�والسريعة�

�العمليةأبريل �لتنفيذ �الصفر�اUحددة قبل�ساعات�فقط�من�ساعة

ال#"�ظهرت�*ي�_عدامات�السريعةفي�ردة�الفعل�العنيفة�من�احداث�ابريل

�بالرصاص�بعد�محاكمات�شكليه
ً
�رميا

ً
واستجوابات�سريعة��ضابطا

  .164وقبل�عيد�الفطر�بيوم

2004.  

إنق�ب�ةإحباطها�Uحاولأعلنت�السلطات�السودانية�عن�

ى�اعتقال�ستة�من�منسوبي�حزب�اUؤتمر�با®ضافة�ا�،وتوجيه�¹~مة�الضلوع�*ي�انق�ب�عسكري 

�رأسهم �ع1ى �الدكتور �وكان �الsuابي�رئيس�الحزب �ل165حسن �يكون �أن �نفى �الذي ،

                                         

� �_نقاذ �ضد �انق�ب �محاولة �اول �"1990ذكري �سودارس، ،21

�انق�بية� �محاولة �*ي �الضلوع �ب¨~مة �"ضباط �الجزيرة، ،30

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	
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للضباطحملة�اعتقا�ت�

Hمنيةتطال�القبضة�ل�ف�~ا

�بتق �التحقيق �لجان �تقوم بينما

�انق�بية بتنفيذ�محاولة

��ارباك �القائم، النظام

¢جراءات�اUضادة�والسريعة�با®ضافة�ا�ى�

� �مساء �العمليةأبريل�H22حد �لتنفيذ �الصفر�اUحددة قبل�ساعات�فقط�من�ساعة

من�احداث�ابريل�مس�النظام�

�بالرصاص�بعد�محاكمات�شكليه�28
ً
�رميا

ً
ضابطا

وقبل�عيد�الفطر�بيوم

2004حركة	مارس	 .2

أعلنت�السلطات�السودانية�عن� 2004*ي�مارس�

وتوجيه�¹~مة�الضلوع�*ي�انق�ب�عسكري  ضباط عشرة

� "ãرأسهمالشع� �ع1ى وكان

                                                          

163� �الصايغ، �"بكري �_نقاذ �ضد �انق�ب �محاولة �اول ذكري

https://bit.ly/3r4Mi2D  
  . 313طه،�ص164
165"� �يعتقل �10السودان

https://bit.ly/3KLEcnv  
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� �من�أعلنت�السلطات�عن�_فراج�عن �اUعتقل�نعدد

� �ال#" �Hقوال �تقوم��ذهبت�ا�ىح ان�الحكومة

كانت�الحكومة�ت¨~م�حزب�اUؤتمر�،�و *ي�دارفور 

أصدرت�محكمة�سودانية��2005،�_�انه�*ي�ابريل�

�من�الجيش�
ً
ومنسوبي�حزب�والشرطة�خصا

محطات�*ي�مدني�ن��مشاركةكانوا�قد�بدأوا�تجنيد�زم�è~م�للقيام�بانق�ب�عسكري�*ي�ظل�

  2004.168/مارس/28لتنفيذ�انق�ب�عسكري�فجر�

� �_�ان �اUحاولة �حول�هذه ���تتوفر�معلومات�دقيقة �وقوعها �ف��الثابتلحداثة �الداخل�~ا �كانت�من ا�~ا

عناصر�من�داخل��كان�من�ب�ن�اUنفذين

�~ا�عناصر�يتبعون�لجهاز�أمن�الدولة�الذي�ُيعرف�عنه�الو�ء�الشديد�

تقدمت��~ا��ال#"�ذكرةاU كانت�اUحاولة�بعد

ف�لميت�بمذكرة�Hوُس الحرب��وإ�~اء

�الضباط �من �عدد �ف�~م �بما �للتيار�¢س�مي �ينتمون *ي��البارزين�خص

�*ي01/2005/ �شوهد �*ي15/12/2021: ، ، :

  https://bit.ly/3r8Bhxi: ،�*ي12/2021

/04/2005� �*ي، �شوهد �*ي15/12/2021، ، :
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�بتلك�اUحاولة �يناير�أي�صلة �و*ي أعلنت�السلطات�عن�_فراج�عن��2005،

� �ا�ى  �78الذين�وصل�عددهم
ً
�166م¨~ما �Hقوال�ال#" �ُيرجح �مما ،

*ي�دارفور �الداخلية�Uا�تشهده�الب�د�من�حروب�أهليه

،�_�انه�*ي�ابريل�167بأنه�خلف�اشتعال�الحرب�*ي�إقليم�دارفور 

�من�الجيش��24لعدد��سنة�)15ا�ى��U)5دد�تsuاوح�ب�ن�
ً
شخصا

كانوا�قد�بدأوا�تجنيد�زم�è~م�للقيام�بانق�ب�عسكري�*ي�ظل�

لتنفيذ�انق�ب�عسكري�فجر��¢ذاعة�والتلفزيون�وجهاز�_تصا�ت�والكهرباء

2012.  

� �_�ان �اUحاولة �حول�هذه ���تتوفر�معلومات�دقيقة �وقوعها لحداثة

 داخل�التنظيم�واجهزته�Hمنية�
ً
كان�من�ب�ن�اUنفذين،وبواسطة�أك£�sرجاله�نفوذا

�~ا�عناصر�يتبعون�لجهاز�أمن�الدولة�الذي�ُيعرف�عنه�الو�ء�الشديد�للحزب�الحاكم،�كما�

كانت�اUحاولة�بعدHمن�الشعã"،ماد�با®ضافة�ا�ى�اUدني�ن�الذين�كانوا�عِ 

وإ�~اءومحاربة�الفساد��بضرورة�¢ص�ح�السيا<=" ُتطالب

� �الضباطعل�~ا �من �عدد �ف�~م �بما �للتيار�¢س�مي �ينتمون �شخص ألف

                                         

�اUعارض "ãالشع� �اUؤتمر �كوادر �من �عدد �عن �تفرج �"الخرطوم �الجزيرة، ،19/

15/12،�شوهد�*ي�31/03/2004،�الجزيرة،�"حزب�الsuابي�ينفي�تورطه�*ي�اUحاولة�_نق�بية

� �ع1ى �بالسجن �السودان�24احكام �*ي �انق�ب �بمحاولة �"ادينوا �البوابة، ،14/

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	
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�بتلك�اUحاولة�أعضاءه أي�صلة

��السياسي�ن �ا�ى الذين�وصل�عددهم

الداخلية�Uا�تشهده�الب�د�من�حروب�أهليه�Hزماتبافتعال�

"ãبأنه�خلف�اشتعال�الحرب�*ي�إقليم�دارفور �الشع

�بالسجن�
ً
Uدد�تsuاوح�ب�ن�أحكاما

"ãؤتمر�الشعUم�للقيام�بانق�ب�عسكري�*ي�ظل�،�ا~èكانوا�قد�بدأوا�تجنيد�زم�

¢ذاعة�والتلفزيون�وجهاز�_تصا�ت�والكهرباء

2012 /نوفمS(	حركة .3

� �_�ان �اUحاولة �حول�هذه ���تتوفر�معلومات�دقيقة �وقوعها لحداثة

 
ً
داخل�التنظيم�واجهزته�Hمنية��،تماما

للحزب�الحاكم،�كما�الجيش�وينتمون�

با®ضافة�ا�ى�اUدني�ن�الذين�كانوا�عِ �للنظام،

ُتطالبتيارات�إس�مية�

 
َ
�وق �وال#" ��عَّ أخ، عل�~ا

                                                          

�اUعارض"166 "ãالشع� �اUؤتمر �كوادر �من �عدد �عن �تفرج الخرطوم

https://bit.ly/3o8Rxwh  
حزب�الsuابي�ينفي�تورطه�*ي�اUحاولة�_نق�بية"167
168"� �ع1ى �بالسجن احكام

https://bit.ly/3o8OK6h  
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� �*ي�، �كانت �الحقيقية �الصدمة ولعل

*ي� واUخابرات�الوطq"�جهاز�Hمن�مدير 

�العام �مطلع �ح#� �Hمنية �مستشار�البش��sللشؤون  واللواء�،2011170ثم

� �ابراهيم( إبراهيم�محمدالعميد من�)ود

�مجموعة� �ا�ى �مختلف�الوحدات�والتشكي�ت�با®ضافة من

تم�تحريكهم�بواسطة�العميد�ود�،مجموعة�شبه�عسكرية�من�الذين�يدينون�بالو�ء�للنظام

�عن�كونه�احد�الضباط�اUوقع�ن�ع1ى�مذكرة�Hلف�أخ
ً
،�171فض�

�القبض لقيَّ
ُ
 �13ع1ى��أ

ً
��يبدو�،شخصا

ع1ى�،�_�ما�نشره�اللواء�الطيب�*ي�صفحته�

� �_نق�بية �اUحاولة �*ي �اشsuاكه �ان �اUنشور �*ي �جاء �بدافع،ويظهر�فيما �كان

�بالبsuول �-الغنية �وال#" إثر�كان�يقودها

 العامة�تقص��sالقيادةبسبب�وال#"�حدث�سقوطها�

: ،�*ي28/01/2022: د�*ي،�شوه4/02/2012،�سودان	تربيون 

�بي	بي	��� : ،�*ي28/01/2022،�شوهد�*ي�15/01/2020،

24/11/2012� �*ي �شوهد �*ي28/01/2022، ، :

�*ي22/11/2012 �شوهد �*ي28/01/2022: ، ، :
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�عل�~ا �الرئيس�البش��sاUوقع�ن �توعد �وقد ،�U169حاسبةبا� ،

�ال#"�قادت�تلك�اUحاولة� مدير طليع¨~م�الفريق�ص�ح�قوش��*يHسماء

� �العام 2009وح#� �مطلع �ح#� �Hمنية �مستشار�البش��sللشؤون ثم

�النقل�و¢ص�ح� �إدارة �و ،بالقوات�اUسلحةقائد العميد

�الضباط��،_ستخبارات�العسكرية �من �مجموعة�وعدد �ا�ى �مختلف�الوحدات�والتشكي�ت�با®ضافة من

مجموعة�شبه�عسكرية�من�الذين�يدينون�بالو�ء�للنظام

�عن�كونه�احد�الضباط�اUوقع�ن�ع1ى�مذكرة�Hلف�أ�التنظيمإبراهيم�اUعروف�بنفوذه�داخل�
ً
فض�

طط�لتنفيذها�*ي�تم�احباط�تلك�اUحاولة�
ُ
�القبضو 2012/نوفم�s/15ال#"�خ لقيَّ

ُ
أ

،�_�ما�نشره�اللواء�الطيب�*ي�صفحته�172سبب�فشل�التحركح#��_ن�التخطيط�والدوافع�و 

 
ً
�مؤخرا �_نق�بية �اUحاولة �*ي �اشsuاكه �ان �اUنشور �*ي �جاء ،ويظهر�فيما

�بعد�سقوط� �طالته �بالبsuول- دينة�هجليجم¢جراءات�ال#" الغنية

وال#"�حدث�سقوطها�،غزو�من�قوات�جنوب�السودان�وحركة�العدل�واUساوة

                                         

سودان	تربيون ،�"الرئيس�السوداني�يرفض�وصاية�اUذكرات�¢ص�حية�ع1ى�الحزب�الحاكم

بي	بي	���" بالسودان" التمرد"ص�ح�قوش�رجل�اUخابرات�الغامض�اU¨~م�بالوقوف�وراء�

�إبراهيم �السوداني: ود �النظام �*ي �_نق�بي �"اUجاهد �%ناضول ، ،24

� �اعتقال �يعلن �السابق�13السودان �اUخابرات �مدير �بي�~م �"شخصا �الحرة، ،22

  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�عل�~ا2012يناير �الرئيس�البش��sاUوقع�ن �توعد �وقد ،

�ال#"�قادت�تلك�اUحاولة� Hسماء

�من ��2004 الفsuة وح#�

�النقل�و¢ص�ح� الطيبعادل�ركنال �إدارة قائد

_ستخبارات�العسكرية

مجموعة�شبه�عسكرية�من�الذين�يدينون�بالو�ء�للنظامسائحون�وهم�

إبراهيم�اUعروف�بنفوذه�داخل�

تم�احباط�تلك�اUحاولة�

�
ً
ح#��_ن�التخطيط�والدوافع�و واضحا

� �بوك �الفيس  منصة
ً
مؤخرا

�ب �بعد�سقوط�سبب�شخ6=" �طالته ¢جراءات�ال#"

غزو�من�قوات�جنوب�السودان�وحركة�العدل�واUساوة

                                                          

الرئيس�السوداني�يرفض�وصاية�اUذكرات�¢ص�حية�ع1ى�الحزب�الحاكم"169

https://bit.ly/3g1GX61  
ص�ح�قوش�رجل�اUخابرات�الغامض�اU¨~م�بالوقوف�وراء�"170

https://bbc.in/3u94xGe  
171� �الخاتم، �إبراهيم"محمد ود

https://bit.ly/34hZdoN  
172" � �اعتقال �يعلن السودان

https://arbne.ws/3AFjssJ  
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وقد�كان�ود�إبراهيم��،173اUدينةعند�استعادة�

� وكانت� عفو�رئا<="�صدور �بعداUسلحة

لفsuات�تsuاوح�السجن��عقوبة�با®ضافة�ا�ى

�لجهاز�Hمن�*ي�ف�sاير�
ً
وقد��2018تعي�ن�قوش�مديرا

�ا،�كان� لتحرك�_نق�بي�أثر�واضح�لهذا

�قوات� �هيكلة �بإعادة �قام �كان�منه�_�ان فما

�عتبارها�قوة�نظامية�منفصلة�تتبع�للرئيس�البش��sمباشرة

�ربوع� �لجميع
ً
�و�حقا �كردفان وجنوب

�تلك� �خ�ل �الطيب�مواقف�شجاعة �عادل �كانت�للواء وقد

�محاكم¨~م� �حبس�الضباط�اUشارك�ن�*ي�حركة�نوفم��sوتم�ف�~ا �ال#"�جرى�ف�~ا د�ضباط�الوحدة

  https://bit.ly/3HczAo3: ،�*ي28/01/2022: 

  https://bit.ly/3KRyVdR: ،�*ي28/01/2022

  https://bit.ly/3u8IwHi: ،�*ي01/2022
177Colum Lynch,” DOCUMENT of The Week

7/06/2019, accessed on 7/01/2021, at:https://bit.ly/399E5Aa
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عند�استعادة�ال�زم�بالرغم�من�موقفه�البطو�ي��و¢مداد

  .174اسsuداد�اUدينةمواجهات�من�ضمن�القادة�اUشارك�ن�*ي�

� �إط�ق �الضباط�تم �من ��للقوات�اUنتم�نسبعة اUسلحة

�بالطرد�من�الخدمةعل�~م�محكمة�عسكرية�قد�أصدرت�
ً
با®ضافة�ا�ى�،حكما

�لجهاز�Hمن�*ي�ف�sاير��فع��إعادة،�واUدهش�175ا�ى�خمسة�أعوام
ً
تعي�ن�قوش�مديرا

�*ي�Hوساط�السياسية�السودانية
ً
�واسعا

ً
،�كان�176أثار�قرار�عودته�جد�

�الحزب�وجهاز� �البش��s*ي �ثقة �ع1ى �قوات�Hمن�والقوات�اUسلحة �هيكلة �بإعادة �قام �كان�منه�_�ان فما

عتبارها�قوة�نظامية�منفصلة�تتبع�للرئيس�البش��sمباشرةاليتم�،تسمي¨~ا�بقوات�الدعم�السريع

� �للنيل �ويمتد �دارفور �و�يات �ليتعدى �نشاطها �ربوع��Hزرقوتوسيع �لجميع
ً
�و�حقا �كردفان وجنوب

                                         

� �ابريل �عمليات�هجليج�خ�ل �الضباط�اUشارك�ن�*ي �الباحث�أحد �الطيب�مواقف��2012كان �عادل �كانت�للواء وقد

�وللصدفة�فقد�كان�الباحث�أح �محاكم¨~م�اUواجهات، �حبس�الضباط�اUشارك�ن�*ي�حركة�نوفم��sوتم�ف�~ا �ال#"�جرى�ف�~ا د�ضباط�الوحدة

: ،�شوهد�*ي11/01/2022،�الفيسبوك،�"حقيقة�تحرير�هجليج"عادل�الطيب�Hم�ن�محمد،�

28: ،�شوهد�*ي18/04/2013،�البيان،�"ضباط�انق�بي�ن�7الخرطوم�تفرج�عن�

28/01: ،�شوهد�*ي12/02/2018،�الجزيرة،�"عودة�قوش�للمخابرات�السودانية

 The Week: Sudan’s Paramilitaries Are Seizing Abandoned U.N. Outposts in Dar

https://bit.ly/399E5Aa 

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	
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و¢مداد*ي�تأم�ن�الدعم�

من�ضمن�القادة�اUشارك�ن�*ي�

��2013 ابريل�*ي �إط�ق تم

محكمة�عسكرية�قد�أصدرت�

ا�ى�خمسة�أعوام��نمن�عام

�*ي�Hوساط�السياسية�السودانية
ً
�واسعا

ً
أثار�قرار�عودته�جد�

�الحزب�وجهاز� �البش��s*ي �ثقة ع1ى

تسمي¨~ا�بقوات�الدعم�السريعحميدتي�و 

� �للنيل �ويمتد �دارفور �و�يات �ليتعدى �نشاطها وتوسيع

  .177السودان

  

  

                                                          

173� �ابريل �عمليات�هجليج�خ�ل �الضباط�اUشارك�ن�*ي �الباحث�أحد كان

�فقد�كان�الباحث�أح �وللصدفة اUواجهات،

 
ً
  .عسكريا

عادل�الطيب�Hم�ن�محمد،�174
الخرطوم�تفرج�عن�" طارق�عثمان،175
عودة�قوش�للمخابرات�السودانية"عادل�الباز،�176

tposts in Darfur”, foreign policy, 
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من�جانب�النظام� وفشل�أدائيكما�سبقها�من�ثورات�نتاج�نضال�تراكم"�

sالخرطوم 2013 سبتم�� �العاصمة  شهدت

�الدعم�عن�اUحروقات Hجهزة�Hمنية��وقد�تمكنت،

��29الغاز�اUسيل�للدموع�والرصاص�اUطاطي�وال,ي�حيث�سقط�
ً
قتي�

� �القت1ى �حصيلة �ان �_نسان �بحقوق �معنية �جماعات تجاوزت�قالت

قرار��اUوجه�Hو�ى�من�_حتجاجات�بشكل�عفوي�بعد

وال#"�تصدت�،ط�ب�اUدارس�بمدينة�الدمازين

� �للدموع، �والغاز�اUسيل �الصوت �وقنابل �التظاهرات�الهراوات �تتوقف لم

�داخل� �الثلج �بل�تدحرجت�كرة �Hزرق�جنوب�الخرطوم �النيل �و�ية �*ي �الواقعة �تلك�اUدينة �*ي الط�بية

ا�ى�مدينة�عط�sة�*ي�تظاهرات�لتصل�ال

من�ناحية�عدد�اUشارك�ن��وال#"�كانت�ذات�وقع�أقوى 

من�عط�sة�انتقلت�عدوى�اUظاهرات�لتصل�لعدد�من�

 وابريل�1964 ولعل�اخت�ف�ثورة�ديسم��sعن�ثورتي�أكتوبر

ظل�ُعنف��التظاهرات�*ياستمرت�،�

27/09/2013� �*ي �شوهد �*ي29/01/2022، ، :
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  .سقوط	نظام	البش-(

sكما�سبقها�من�ثورات�نتاج�نضال�تراكم"��2018/لقد�كانت�ثورة�ديسم�

� �_قتصادية �ذرو¹~ا،اUشك�ت ��والسياسية سبتم�sففي

�ع1ى�قرار�رفع�
ً
الدعم�عن�اUحروقاتخروج�اUئات�من�اUتظاهرين�احتجاجا

الغاز�اUسيل�للدموع�والرصاص�اUطاطي�وال�باستخدامهامن�إ�~اء�تلك�اUوجه�

� �بينما �السلطات، �بحسب �القت1ى �حصيلة �ان �_نسان �بحقوق �معنية �جماعات قالت

اUوجه�Hو�ى�من�_حتجاجات�بشكل�عفوي�بعد�انطلقت حيث�2018تكررت�_حتجاجات�*ي�

�t13*ي�وارتفاع�سعر�الخ�sدارس�بمدينة�الدمازينبخروج��2018/ديسم�Uط�ب�ا

� �مستخدمة �للدموع، �والغاز�اUسيل �الصوت �وقنابل الهراوات

�داخل� �الثلج �بل�تدحرجت�كرة �Hزرق�جنوب�الخرطوم �النيل �و�ية �*ي �الواقعة �تلك�اUدينة �*ي الط�بية

تظاهرات�لتصل�ال�واUوظف�ن�والنساء�والفتيات،كما�تمددتاUدينة،�لينضم�لها�العمال�

وال#"�كانت�ذات�وقع�أقوى �2018/ديسم�s/19*ي�و�ية��~ر�النيل�شمال�الخرطوم�

من�عط�sة�انتقلت�عدوى�اUظاهرات�لتصل�لعدد�من�و ،�179لتاريخها�السيا<="�والرمزية�السياسية�للمكان

�ا�ى�العاصمة�الخرطوم،�
ً
ولعل�اخت�ف�ثورة�ديسم��sعن�ثورتي�أكتوبرمدن�السودان�وصو�

�بدأت�من�Hطراف�وانتقلت�ا�ى�اUركز�بعكس� ،�نHخ�sت�هو�ا�~ا

                                         

�درمان �وأم �الخرطوم �*ي �جديدة �"مظاهرات ،���	 	بي �بي ،27

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

سقوط	نظام	البش-(: ا�طلب	الثالث

sلقد�كانت�ثورة�ديسم�

� �بلغت �حيث �_قتصادية اUشك�ت

�ع1ى�قرار�رفع�
ً
خروج�اUئات�من�اUتظاهرين�احتجاجا

من�إ�~اء�تلك�اUوجه�

� �بينما �السلطات، بحسب

تكررت�_حتجاجات�*ي�،178اUائة

وارتفاع�سعر�الخ��tرفع�الدعم�

�Hمنية �Hجهزة ��لها مستخدمة

�داخل� �الثلج �بل�تدحرجت�كرة �جنوب�الخرطوم �Hزرق �النيل �و�ية �*ي �الواقعة �تلك�اUدينة �*ي الط�بية

اUدينة،�لينضم�لها�العمال�

و�ية��~ر�النيل�شمال�الخرطوم�

والرمزية�السياسية�للمكان

�ا�ى�العاصمة�الخرطوم،�
ً
مدن�السودان�وصو�

�بدأت�من�Hطراف�وانتقلت�ا�ى�اUركز�بعكس��1985 هو�ا�~ا

                                                          

�السودان"178 �درمان: احتجاجات �وأم �الخرطوم �*ي �جديدة مظاهرات

https://bbc.in/34fqyIn  
  .114أبو�شوك،�ص�179
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�Hبيض �النيل �و�ية �امن �أجهزة �*ي الواقعة��انقسام

  . 20/12/2018180الجيش�القوات�Hمنية�من�استخدام�الذخ�sة�الحية�*ي�

*ي�صفوف�القوات�اUسلحة�حينما�كان�رئيس�أركان�القوات�اUسلحة�

�الخرطوم� �وخارج �داخل �العسكرية �للوحدات �ميدانية �بزيارات �يقوم �اUعروف �عبد كمال

� �_�أن ،sالبش�� �ا�ى
ً
�مش�sا �قياد¹~ا �حول �اUعروف�تفاف�القوات�اUسلحة بغضب��اصطدمعبد

�بورتسودان� �الجوية�بمدينة �زيارته�للقاعدة *ي

�الجيش�قال �لقيادة �اUوقف�الرسم" �صعيد �قادة��وع1ى �مع �لقاء �*ي وزير�الدفاع

ش�أسباب�_حتجاجات�و,ي�ليست�ضد�رغبات�وطوح�السوداني�ن�*ي�عي

�حول� �الجيش �التفاف �هو�øخر�ا�ى
ً
مش�sا

��وقد�كتب�النقيب�
ً
الرازي�الجميعابي�مقال�هذا�اUوقف�العلq"�واجهه�عدد�من�الضباط�بموقف�علq"�أيضا

�بتقتل،�بقتل�ُسكات�الجيش وصف�) قيادة�لو�كان�للجيش... الطلقة�ما

فيه�موقف�قيادات�الجيش�باUتخاذل�والهزيل،�تم�تداول�اUقال�بشكل�كب��sب�ن�اUدني�ن�والضباط،�ووقع�

"� 	hوسط، �الشرق �*ي�21/12/2018، �شوهد ،

�~م�سخط�ع1ى�اUمارسات�القمعية�ضد�اUدني�ن�

الُعّزل،�عدد�من�الضباط�رفضوا�بشكل�علq"�ما�ردده�رئيس�Hركان�حول�ضرورة�_لتفاف�ودعم�البش��sوالtuام�الجيش�بحمايته�دون�¢شارة�

،�29/01/2022،�شوهد�*ي�9/04/2019،�بي	بي	���

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

ف
ُ
Uا� �والقمع �Hمنية �قبل�رط�Hجهزة �م�مح �تبدأ �Hبيضان �النيل �و�ية �امن �أجهزة �*ي انقسام

الجيش�القوات�Hمنية�من�استخدام�الذخ�sة�الحية�*ي�حينما�منع�

 �_نقسام
ً
*ي�صفوف�القوات�اUسلحة�حينما�كان�رئيس�أركان�القوات�اUسلحة��واضحا

�الخرطوم� �وخارج �داخل �العسكرية �للوحدات �ميدانية �بزيارات �يقوم �اUعروف �عبد كمال

� �_�أن ،sالبش�� �ا�ى
ً
�مش�sا �قياد¹~ا �حول تفاف�القوات�اUسلحة

�ال �التجاوب�معه �رفضوا �حينما �بورتسودان�صغ�sة �الجوية�بمدينة �زيارته�للقاعدة *ي

�الجيش�قال،181 �لقيادة �اUوقف�الرسم" �صعيد وع1ى

أسباب�_حتجاجات�و,ي�ليست�ضد�رغبات�وطوح�السوداني�ن�*ي�عيالجيش�ان�القوات�اUسلحة�تتفهم�

�=êنحو�الفو� �الب�د �بانز�ق �تسمح �لن �حول��ولك�~ا �الجيش �التفاف �هو�øخر�ا�ى
ً
مش�sا

��وقد�كتب�النقيب�
ً
هذا�اUوقف�العلq"�واجهه�عدد�من�الضباط�بموقف�علq"�أيضا

�بتقتل،�بقتل�ُسكات�الجيش(خصية�بعنوان� الطلقة�ما

فيه�موقف�قيادات�الجيش�باUتخاذل�والهزيل،�تم�تداول�اUقال�بشكل�كب��sب�ن�اUدني�ن�والضباط،�ووقع�

                                         

�السودان �الخ��t*ي �احتجاجات �_جتماzي... تواصل �التواصل �مواقع �تحجب "والسلطات

https://bit.ly/3H  

كان�لد�~م�سخط�ع1ى�اUمارسات�القمعية�ضد�اUدني�ن��كان�الباحث�ع1ى�تواصل�مستمر�مع�عدد�من�الضباط�*ي�الدفعة�والزم�ء�اللذين

الُعّزل،�عدد�من�الضباط�رفضوا�بشكل�علq"�ما�ردده�رئيس�Hركان�حول�ضرورة�_لتفاف�ودعم�البش��sوالtuام�الجيش�بحمايته�دون�¢شارة�

بي	بي	���،�"لâمن�بمحاولة�فضه�تواصل�_عتصام�أمام�مقر�قيادة�الجيش�السوداني�وا¹~امات

https://bb  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

ف
ُ
Uا� �والقمع �Hمنية Hجهزة

حينما�منع��،جنوب�الخرطوم

_نقسامبدأ��ناحية�أخرى من�

� �الفريق �الخرطوم�آنذاك �وخارج �داخل �العسكرية �للوحدات �ميدانية �بزيارات �يقوم �اUعروف �عبد كمال

�ال
ً
�مؤكدا �_�أن ،sالبش�� �ا�ى

ً
�مش�sا �قياد¹~ا �حول تفاف�القوات�اUسلحة

الالرتب��من�الضباط

�الب�د �غرب 181شمال

الجيش�ان�القوات�اUسلحة�تتفهم�

�كريمة �نحو�الفوê=��حياة �الب�د �بانز�ق �تسمح �لن ولك�~ا

s182البش�.  

��وقد�كتب�النقيب�
ً
هذا�اUوقف�العلq"�واجهه�عدد�من�الضباط�بموقف�علq"�أيضا

ع1ى�صفحته�الشخصية�بعنوان�

فيه�موقف�قيادات�الجيش�باUتخاذل�والهزيل،�تم�تداول�اUقال�بشكل�كب��sب�ن�اUدني�ن�والضباط،�ووقع�

                                                          

�السودان"180 �الخ��t*ي �احتجاجات تواصل

https://bit.ly/3HfxYKc: ،�*ي29/01/2022
كان�الباحث�ع1ى�تواصل�مستمر�مع�عدد�من�الضباط�*ي�الدفعة�والزم�ء�اللذين181

الُعّزل،�عدد�من�الضباط�رفضوا�بشكل�علq"�ما�ردده�رئيس�Hركان�حول�ضرورة�_لتفاف�ودعم�البش��sوالtuام�الجيش�بحمايته�دون�¢شارة�

  .ا�ى�وحشية�Hجهزة�Hمنية
تواصل�_عتصام�أمام�مقر�قيادة�الجيش�السوداني�وا¹~امات"182

https://bbc.in/3Gbmo1m: *ي
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مما�دعا�القيادة�ا�ى�اعتقال�وفق�ما�طلب�الرازي�*ي�خاتمة�اUقال،�

بدأ�البش���sوالذيالدعم�السريع�أما�قائد�

� �لتعزيز�فقد�خاطب�قواته �يرسلها �أن قبل

�بتوج�~ات� �وكاند �مزدوج��القيادة خطابه

�و�~ �حسابا¹~ا �Uراجعة �ودعاها �السياسية �حال�Hحزاب �*ي �مكانته �حافظ�ع1ى ذا

�مسؤول�ن�حكومي�ن�ّمِ َح ُم 
ً
مسؤولية��

و�~ذا��،مناص~مبغض�النظر�عن�وقال�ان�قواته�ستكون�باUرصاد�لكل�اUخرب�ن�واUندس�ن�

  .184كون�دوره�ذو�تأث��sع1ى�Hحداث

�اصدار� �*ي �بالسودان �واUهنية �السياسية �Hجسام �بدأت �السودان �مدن �لتعم �التظاهرات �رقعة وبازدياد

سم�التحالف�السيا<="�العريض�
ُ
Uوال#"��ا�sقوى�الحرية�والتغي�

�لشعار�موحد�وهو�� �عن�تبن�~ا
ً
فض�

�،sالبش�� �استمرار�نظام �ضم�~ا �من �يكون �قد �أخرى �حلول �بأي �قبولها �عدم �ا�ى �إشارة *ي

Uتظاهرين�بالبيانات�واUسارات�ال#"�كانت�تصدر�

،�شوهد�*ي�16/1/2019،�فيسبوك،�"شهادتي�للناس�لو�كان�للجيش�قيادة

	بالفيسبوك 	السوداني-ن 	ا�هني-ن 	لتجمع 	الرسمية �الصفحة ،1/01/2019� �*ي �شوهد �*ي29/01/2022، ، :

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وفق�ما�طلب�الرازي�*ي�خاتمة�اUقال،�عدد�كب��sمن�الضباط�ع1ى�ذاك�اUقال�

أما�قائد�،�183عدد�كب��sمن�الضباط�من�ُمختلف�الُرتب

� �بعد �انق�بخ6=" �2012نوفم���sمحاولة ،� فقد�خاطب�قواته

�العامة �محيط�القيادة �،القوات�*ي �م�~م
ً
�بتوج�~ات��_نضباططالبا د والتقيُّ

�و�~�رَ  �حسابا¹~ا �Uراجعة �ودعاها �السياسية Hحزاب

ُم لبعض�العامل�ن�*ي�الدولة�انتقاد�صريح��هَ استمرار�النظام،�كما�وجَّ 

وقال�ان�قواته�ستكون�باUرصاد�لكل�اUخرب�ن�واUندس�ن�

كون�دوره�ذو�تأث��sع1ى�Hحداثلي�يكون�قد�كسب�تعاطف�بعض�الجهات�اUعارضة

�اصدار� �*ي �بالسودان �واUهنية �السياسية �Hجسام �بدأت �السودان �مدن �لتعم �التظاهرات �رقعة وبازدياد

�
ً
التحالف�السيا<="�العريض��إ�ىبيانا¹~ا�اUنددة�بعنف�السلطة،�وصو�

�*ي�Hول�من�يناير� �بيان �والتغي�s" 2019صدر�ع�~ا �185"اع�ن�الحرية

�،sالبش�� �استمرار�نظام �ضم�~ا �من �يكون �قد �أخرى �حلول �بأي �قبولها �عدم �ا�ى �إشارة *ي

Uتظاهرين�بالبيانات�واUسارات�ال#"�كانت�تصدر�استمرت�التظاهرات�بشكلها�السلم"�واUنظم�حيث�الtuم�ا

                                         

شهادتي�للناس�لو�كان�للجيش�قيادة: الطلقة�ما�بتكتل�بكتل�ُسكات�الجيش

https://bit.ly/3  

� 	بالفيسبوك، 	السوداني-ن 	ا�هني-ن 	لتجمع 	الرسمية الصفحة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

عدد�كب��sمن�الضباط�ع1ى�ذاك�اUقال�

عدد�كب��sمن�الضباط�من�ُمختلف�الُرتبالنقيب�الرازي�مع�

� �بعد �الشخ6=" �حارسه يعت�sه

�العامة �محيط�القيادة القوات�*ي

��،اUكاسب  حيث
َّ
رَ حذ

�كما�وجَّ  استمرار�النظام،

وقال�ان�قواته�ستكون�باUرصاد�لكل�اUخرب�ن�واUندس�ن�_زمة�الحالية،�

يكون�قد�كسب�تعاطف�بعض�الجهات�اUعارضة

�اصدار� �*ي �بالسودان �واUهنية �السياسية �Hجسام �بدأت �السودان �مدن �لتعم �التظاهرات �رقعة وبازدياد

�
ً
بيانا¹~ا�اUنددة�بعنف�السلطة،�وصو�

�Hول�من�يناير� �*ي �بيان صدر�ع�~ا

�البش�s،�" تسقط�بس" �استمرار�نظام �ضم�~ا �من �يكون �قد �أخرى �حلول �بأي �قبولها �عدم �ا�ى �إشارة *ي

استمرت�التظاهرات�بشكلها�السلم"�واUنظم�حيث�الtuم�ا

                                                          

الطلقة�ما�بتكتل�بكتل�ُسكات�الجيش"الرازي�الجميعابي،�183

https://bit.ly/3KE2Kh9: ،�*ي13/3/2022
  .119أبو�شوك،�ص�184
185"sوالتغي�� �الحرية �"اع�ن ،

https://bit.ly/33TFXyp  
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/ 6با�ستفادة�من�وسائل�التواصل�_جتماzي،�وكان�قد�دعا�التجمع�اUتظاهرين�*ي�

بتوحيد�جميع�اUسارات،�والتوجه�ا�ى�القيادة�العامة�للقوات�اUسلحة�بالخرطوم�وا�ى�الفرق�

�العامة� �وبوصول�اUتظاهرين�امام�بوابات�القيادة ن�اUختلفة�و_عتصام�أمامها،

�زحف� �ازداد �العامة �أسوار�القيادة �ا�ى �اUتظاهرين بوصول

�"=êاUا� �اتصال �ع1ى �تدل �تاريخية �بأ�~ا �وصفت �ثورية �ملحمة �*ي �الجيش �نحو�قيادة �البشرية السيول

�بالنم�sي �1985 �أطاحت �ومع�188ال#" ،

استمرار�_عتصام�لزيادة�الضغط�ع1ى�البش��sاستمرت�عناصر�تتبع�لجهاز�Hمن�واUخابرات�الوطq"�*ي�شن�

�القياد �حراسات �وبدأت �الصوتية، �والقنابل �للدموع �الغاز�اUسيل �مستخدمة �اUعتصم�ن �ع1ى ة�هجمات

�وكان� �للمعتصم�ن، �بحماية �بالتململ�من�تصرفات�عناصر�جهاز�Hمن�وقاموا �من�ضباط�وجنود العامة

�ع1ى� �هجمت �ال#" �القوات �ضد �الحية �الذخ�sة �باستخدام �قاموا �الذين �وجنوده �حامد �النقيب ابرزهم

نت�مطمئنة�اUعتصم�ن،�وقد�تكرر�هذا�السلوك�من�عدد�من�الضباط�أمام�القيادة�العامة،�هذه�الردود�كا

�*ي� �الحراك�Hو�ى �مراحل �خ�ل �السوداني �للشارع "=Êحرك�الرئي
ُ
Uا�sويعت��sوالتغي�� �الحرية �اع�ن �ع1ى �اUوقعة �النقابية لتنظيمات

�مع�Hجهزة�Hمنية،�من�خ�ل�نشر�مسارات�أقرب�ما�تكون�للخطط�التكتيكية�لتقليل�آثار�العنف�ورفع�تأث��sالحراك�ع1ى�النظام . مواجه¨~ا

� �زينب�سرور، �عبد�اUنعم�سيد�أحمد، ،sتجمع�"جاتي،�عمر�سم�

	العربي 	rص�ح �( مبادرة s2021نوفم�(� �ص �*ي6-11، ، :

6/04/2019� �*ي �شوهد �*ي29/01/2022، ، :

https://bit.ly/3IHNTRO  

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

با�ستفادة�من�وسائل�التواصل�_جتماzي،�وكان�قد�دعا�التجمع�اUتظاهرين�*ي��186

بتوحيد�جميع�اUسارات،�والتوجه�ا�ى�القيادة�العامة�للقوات�اUسلحة�بالخرطوم�وا�ى�الفرق�

�العامة�العسكرية�بمدن�السودا �وبوصول�اUتظاهرين�امام�بوابات�القيادة ن�اUختلفة�و_عتصام�أمامها،

�واحد �شعب �واحد �زحف�. 187"جيش �ازداد �العامة �أسوار�القيادة �ا�ى �اUتظاهرين بوصول

�"=êاUا� �اتصال �ع1ى �تدل �تاريخية �بأ�~ا �وصفت �ثورية �ملحمة �*ي �الجيش �نحو�قيادة �البشرية السيول

� �تاريخ ��6مثل �ثورة �لذكرى �إحياًء 1985/ابريل/6ابريل

استمرار�_عتصام�لزيادة�الضغط�ع1ى�البش��sاستمرت�عناصر�تتبع�لجهاز�Hمن�واUخابرات�الوطq"�*ي�شن�

�القياد �حراسات �وبدأت �الصوتية، �والقنابل �للدموع �الغاز�اUسيل �مستخدمة �اUعتصم�ن �ع1ى هجمات

�وكان� �للمعتصم�ن، �بحماية �بالتململ�من�تصرفات�عناصر�جهاز�Hمن�وقاموا �من�ضباط�وجنود العامة

�ع1ى� �هجمت �ال#" �القوات �ضد �الحية �الذخ�sة �باستخدام �قاموا �الذين �وجنوده �حامد �النقيب ابرزهم

اUعتصم�ن،�وقد�تكرر�هذا�السلوك�من�عدد�من�الضباط�أمام�القيادة�العامة،�هذه�الردود�كا

                                         

�*ي� �الحراك�Hو�ى �مراحل �خ�ل �السوداني �للشارع "=Êالرئي� حرك
ُ
Uا�sويعت��sوالتغي�� �الحرية �اع�ن �ع1ى �اUوقعة �النقابية لتنظيمات

�تكون�للخطط�التكتيكية�لتقليل�آثار�العنف�ورفع�تأث��sالحراك�ع1ى�النظام �مع�Hجهزة�Hمنية،�من�خ�ل�نشر�مسارات�أقرب�ما مواجه¨~ا

�: جمع�اUهني�ن�السوداني�ن�ودوره�*ي�الحراك�ينظر �زينب�سرور، �عبد�اUنعم�سيد�أحمد، ،sمحمد�العجاتي،�عمر�سم�

� �والتحالفات �وHدوار �مستقبلية؟�– والتطور �وآفاق �تحديات �"أية 	العربي، 	rص�ح مبادرة

�Hو�ى �للمرة �السوداني �للجيش �العامة �القيادة �أمام �"متظاهرون ،	 �24فرانس ،

https://bit.ly/3IHNTRO: ،�*ي29/01/2022،�شوهد�*ي�7/04/2019،�الجزيرة،�"أبريل�بالسودان

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

186"تجمع�اUهني�ن"عن�

بتوحيد�جميع�اUسارات،�والتوجه�ا�ى�القيادة�العامة�للقوات�اUسلحة�بالخرطوم�وا�ى�الفرق��2019/ابريل�

العسكرية�بمدن�السودا

�شعار� �واحد"ارتفع �شعب �واحد جيش

�"=êاUا� �اتصال �ع1ى �تدل �تاريخية �بأ�~ا �وصفت �ثورية �ملحمة �*ي �الجيش �نحو�قيادة �البشرية السيول

��بالحاضر�حيث �تاريخ مثل

استمرار�_عتصام�لزيادة�الضغط�ع1ى�البش��sاستمرت�عناصر�تتبع�لجهاز�Hمن�واUخابرات�الوطq"�*ي�شن�

�القياد �حراسات �وبدأت �الصوتية، �والقنابل �للدموع �الغاز�اUسيل �مستخدمة �اUعتصم�ن �ع1ى هجمات

�وكان� �للمعتصم�ن، �بحماية �بالتململ�من�تصرفات�عناصر�جهاز�Hمن�وقاموا �من�ضباط�وجنود العامة

�ع1ى� �هجمت �ال#" �القوات �ضد �الحية �الذخ�sة �باستخدام �قاموا �الذين �وجنوده �حامد �النقيب ابرزهم

اUعتصم�ن،�وقد�تكرر�هذا�السلوك�من�عدد�من�الضباط�أمام�القيادة�العامة،�هذه�الردود�كا

                                                          

�ا186 �*ي�أحد �الحراك�Hو�ى �مراحل �خ�ل �السوداني �للشارع "=Êحرك�الرئي
ُ
Uا�sويعت��sوالتغي�� �الحرية �اع�ن �ع1ى �اUوقعة �النقابية لتنظيمات

�تكون�للخطط�التكتيكية�لتقليل�آثار�العنف�ورفع�تأث��sالحراك�ع1ى�النظام �مع�Hجهزة�Hمنية،�من�خ�ل�نشر�مسارات�أقرب�ما مواجه¨~ا

جمع�اUهني�ن�السوداني�ن�ودوره�*ي�الحراك�ينظرللمزيد�حول�ت

  البنية: اUهني�ن�السوداني�ن

� �والتحالفات �وHدوار والتطور

https://bit.ly/3KtXufW  
�Hو�ى"187 �للمرة �السوداني �للجيش �العامة �القيادة �أمام متظاهرون

https://bit.ly/3g9tNE6  
أبريل�بالسودان�6مظاهرات�"188
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�داخل� �وانقسام �وبوادر�تمرد �للنظام �حقيقي �مهدد �كانت �بينما �وللمعتصم�ن �السياسية �الحراك لقيادة

� �عسكرية �موسيقى �ببث �الرسم" �التلفزيون �ُتبشر�بدأ �وطنية وأغاني

وزير�الدفاع�عن��أعلن�الفريق�أول�عوض�أبن�عوف

با®ضافة�ا�ى�ترأسه�مجلس�عسكري�

دة�_�أن�اUتظاهرين�أمام�القيا�،190شهور 

sالبش�� ��رتباط�اب�نعوف�الوثيق�بنظام
ً
��،نسبة �ا�ى رفض�با®ضافة

مما�دعا��،تعي�ن�رئيس�Hركان�كمال�عبد�اUعروف�كنائب�لرئيس�اUجلس�العسكري�_نتقا�ي�لذات�السبب

عن�تخليه�عن�رئاسة�اUجلس�واعفاء�نائبه�وتعي�ن�

�له
ً
اUعتصم�ن�امام�بوابات�غ��sأن��،الفريق�اول�عبد�الفتاح�ال�sهان�اUفتش�العام�للقوات�اUسلحة�خلفا

�sومة�مدنية���كبتسليم�السلطة�لححيث�طالبت�قوى�الحرية�والتغي�

	الراكوبة �صحيفة ،8/04/2019� �*ي �شوهد �*ي29/01/2022، ، :

  https://bit.ly/33VVqxZ: ،�*ي29/01/2022

� �له
ً
�خلفا �برهان �الفتاح �عبد �أول �ويختار�الفريق ى �)"و_حتجاجات�مستمرةّ ،Swiss info�،

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�داخل� �وانقسام �وبوادر�تمرد �للنظام �حقيقي �مهدد �كانت �بينما �وللمعتصم�ن �السياسية �الحراك لقيادة

  .189الجيش�من�وجهة�نظر�القادة�العسكري�ن

�ابريل �عشر�من ��الحادي �عسكرية �موسيقى �ببث �الرسم" �التلفزيون بدأ

�ت �وبالرغم�من أعلن�الفريق�أول�عوض�أبن�عوفأخر�البيان�قادم،

با®ضافة�ا�ى�ترأسه�مجلس�عسكري��"اقت�ع�ذلك�النظام�والتحفظ�ع1ى�رأسه�بعد�اعتقاله�*ي�مكان�آمن

شهور �3يدير�شؤون�الب�د�لسنت�ن�وإع�ن�حالة�الطوارئ�Uدة�

�الجديد� �لðجراء �عن�رفضهم �البش�sأعلنوا ��رتباط�اب�نعوف�الوثيق�بنظام
ً
نسبة

تعي�ن�رئيس�Hركان�كمال�عبد�اUعروف�كنائب�لرئيس�اUجلس�العسكري�_نتقا�ي�لذات�السبب

�"ãجلس�واعفاء�نائبه�وتعي�ن�ابريل�/ 12*ي�ليعلن��للضغط�الشعUعن�تخليه�عن�رئاسة�ا

�له
ً
الفريق�اول�عبد�الفتاح�ال�sهان�اUفتش�العام�للقوات�اUسلحة�خلفا

�مكا�~م �العامة�لم�يراوحوا حيث�طالبت�قوى�الحرية�والتغي���sالقيادة

  .191ال�sهان�إ�ىابن�عوف��إ�ى�sتبديل�Hوجه�من�البش�

                                         

�الثوار �Hركان�وحم� �هيئة �ع1ى �تمّرد �"جيش�السودان 	الراكوبة، صحيفة

29،�شوهد�*ي�11/04/2019،�سبوتنك،�""اقتلع�رأسه"رجل�النظام�الذي�

� �له
ً
�خلفا �برهان �الفتاح �عبد �أول �ويختار�الفريق �يتنّ,ى �السودان �*ي رئيس�اUجلس�العسكري

  https://bit.ly/34i1QY3: ،�*ي29/01/2022

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�داخل� �وانقسام �وبوادر�تمرد �للنظام �حقيقي �مهدد �كانت �بينما �وللمعتصم�ن �السياسية �الحراك لقيادة

الجيش�من�وجهة�نظر�القادة�العسكري�ن

� �ابريلفجر�*ي �عشر�من الحادي

�sتالسوداني�ن�بتغي�� �وبالرغم�من قادم،

اقت�ع�ذلك�النظام�والتحف"

يدير�شؤون�الب�د�لسنت�ن�وإع�ن�حالة�الطوارئ�Uدة�انتقا�ي�

� �الجديد �لðجراء �عن�رفضهم أعلنوا

تعي�ن�رئيس�Hركان�كمال�عبد�اUعروف�كنائب�لرئيس�اUجلس�العسكري�_نتقا�ي�لذات�السبب

�"ãابن�عوف�للرضوخ�للضغط�الشع

�له
ً
الفريق�اول�عبد�الفتاح�ال�sهان�اUفتش�العام�للقوات�اUسلحة�خلفا

�مكا�~م �العامة�لم�يراوحوا القيادة

تبديل�Hوجه�من�البش�

  

  

                                                          

189� �الطيب، �الثوار"سيد �وحم� �Hركان �هيئة �ع1ى �تمّرد جيش�السودان

tps://bit.ly/3Govzfjht  
رجل�النظام�الذي�... عوض�بن�عوف"190
�يتن"191 �السودان �*ي رئيس�اUجلس�العسكري

29،�شوهد�*ي�12/04/2019
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  الخاتمة	و%ستنتاجات

 
ً
�ديمقراطيا �يكون �أن ���يمكن �الهرمية �اUؤسسية �ُبنيتِه �جهة �من �طبيعتِه ���يمكن��،الجيش�بحكم كما

�
ً
�سياسيا

ً
�إنماينة�عم ةلفئة�حزبي و��حامياللديمقراطية�كنظام�سيا<="�أن�تنجح�دون�جيش�ليس�محايدا

اسة�من�جهة�ان�الثقافة�السياسية�يمكن�أن�تساعد�ع1ى�

،�وذلك�بسحب�الجيش�ندعو�لهملtuم�بالحكم�الديمقراطي�وفق�نمط�_حsuاف�الحديث�الذي�

� �ع1ى �� �السيا<=" �الو�ء �ع1ى "qمب� �جيش "qيع� �تسيسُه �أن �إذ �السياسة �ميدان �والخ�sة�من الكفاءة

�السيا<="� �الطابع �نزع �كيفية �*ي �الحقيقية �الصعوبة �تكمن الديمقراطي

ب�ع1ى�الجهات�الفاعلة�*ي�قطاع�Hمن�أن�تكون�مؤدلجة�بشدة�*ي�بيئات�
ُ
إذ�يغل

�ليست�ديمقراطية �مدنية�ولك�~ا �يخضع�لسيطرة �ربما �أن�قطاعها �تلعب�Hجهزة��،كما وبالتا�ي

�*ي�السياسات�اUحلية�فتكون�أداة�مطيعة�للسلطة�_ستبدادية�وامتداد�لها�*ي�حال�عدم�
ً
�حزبيا

ً
Hمنية�دورا

�الخارجية �والتدخ�ت �_قتصادية �واUشاكل �Hخرى��_جتماعية �العوامل �من ومجموعة

�ا�ى�اUجتمع�*ي�
ً
�بنائهتتسبب�*ي�تع£�sالديمقراطيات�وتزيد�من�أمد�رسوخها�من�أع1ى�مؤسسات�الدولة�نزو�

192Alexandre Lambert, “From Civil-Military Relations to

Research, Vol. 10 (March 2011), P:160-161.
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الخاتمة	و%ستنتاجات: الثالثالفصل	

 
ً
�ديمقراطيا �يكون �أن ���يمكن �الهرمية �اUؤسسية �ُبنيتِه �جهة �من �طبيعتِه الجيش�بحكم

�
ً
�سياسيا

ً
للديمقراطية�كنظام�سيا<="�أن�تنجح�دون�جيش�ليس�محايدا

اسة�من�جهة�ان�الثقافة�السياسية�يمكن�أن�تساعد�ع1ى�وهو�ما�تبنته�هذه�الدر �الديمقراطي

ملtuم�بالحكم�الديمقراطي�وفق�نمط�_حsuاف�الحديث�الذي�

� �ع1ى �� �السيا<=" �الو�ء �ع1ى "qمب� �جيش "qيع� �تسيسُه �أن �إذ �السياسة �ميدان من

�التحول  �بيئات �السيا<="��،و*ي �الطابع �نزع �كيفية �*ي �الحقيقية �الصعوبة �تكمن الديمقراطي

ب�ع1ى�الجهات�الفاعلة�*ي�قطاع�Hمن�أن�تكون�مؤدلجة�بشدة�*ي�بيئات�ي�عن�الجيش،�
ُ
إذ�يغل

�ليست�ديمقراطية �مدنية�ولك�~ا �يخضع�لسيطرة �ربما �أن�قطاعها كما

�*ي�السياسات�اUحلية�فتكون�أداة�مطيعة�للسلطة�_ستبدادية�وامتداد�لها�*ي�حال�عدم�
ً
�حزبيا

ً
Hمنية�دورا

�الخارجية �والتدخ�ت �_قتصادية �واUشاكل _جتماعية

�ا�ى�اUجتمع�*ي�
ً
تتسبب�*ي�تع£�sالديمقراطيات�وتزيد�من�أمد�رسوخها�من�أع1ى�مؤسسات�الدولة�نزو�

                                         

Military Relations towards Security Sector Governance,” European Consortium for Political 

161. 
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  .الخاتمة

 
ً
�ديمقراطيا �يكون �أن ���يمكن �الهرمية �اUؤسسية �ُبنيتِه �جهة �من �طبيعتِه الجيش�بحكم

�
ً
�سياسيا

ً
للديمقراطية�كنظام�سيا<="�أن�تنجح�دون�جيش�ليس�محايدا

الديمقراطي�حكمملtuم�بال

ملtuم�بالحكم�الديمقراطي�وفق�نمط�_حsuاف�الحديث�الذي�بناء�جيش�

� �ع1ى �� �السيا<=" �الو�ء �ع1ى "qمب� �جيش "qيع� �تسيسُه �أن �إذ �السياسة �ميدان من

�التحول واUهنية �بيئات ،و*ي

و_يدلو�ي�عن�الجيش،�

�ليست�ديمقراطية�،_ستبداد �يخضع�لسيطرة�مدنية�ولك�~ا �ربما �أن�قطاعها كما

�*ي�السياسات�اUحلية�فتكون�أداة�مطيعة�للسلطة�_ستبدادية�وامتداد�لها�*ي�حال�عدم�
ً
�حزبيا

ً
Hمنية�دورا

  .192¢ص�ح

� �الخارجية�_ضطراباتإن �والتدخ�ت �واUشاكل�_قتصادية _جتماعية

�ا�ى�اUجتمع�*ي�
ً
تتسبب�*ي�تع£�sالديمقراطيات�وتزيد�من�أمد�رسوخها�من�أع1ى�مؤسسات�الدولة�نزو�

                                                          

European Consortium for Political 
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�لها �أو�إدراكه �الديمقراطية �لقيم �العسكري �اUجتمع �و�ء �ان�عدم �كما يعت��sمؤشر�®مكانية��،القاعدي،

� �والبقاء �للتطور �قابلة للديمقراطيات�فشل�و �إ�~اء إ�ىولك�~ا

تنافست�وتسابقت�للحصول�_نضباط�*ي�اUمارسة�السياسية�

�قدم�داخل�اUؤسسة�العسكرية،�وقد�كان�ذاك�الوجود�هو�السبب�Hسا<="�والفعل�الحاسم�*ي�

ت�الث�ث�*ي�السودان�مستغل�ن�الضوائق�اUختلفة�ال#"�كانت�تمر��~ا�الب�د،�وهو�ما�يؤكد�

نتج�ع�~ا�تقويض��،أن�¢نق�بات�ال#"�حدثت�*ي�السودان�كانت�نتاج�لعمليات�سياسية�بواجهات�عسكرية

�ديكتاتورية�تم �فرض�أنظمة �مما �عن�الطرق�السياسية�القانونية
ً
�بد� �بوسائل�القوة اسقاطها��الدستور

�انتخاب�نظام�ديمقراطي� �حيث�يتم الباب�الدوار،

شعبية�فنظام�منتخب��فثورة�يحدث�انق�ب�عسكري�

صن�تقليدي�لرافV="�القوات�اUسلحة�السودانية�ح

�ُيساعد�*ي�غرس�
ً
"�الرئيس�فإن�تثقيف�سلك�الضباط�سياسيا

�اUرتبطة� �Hوامر�العسكرية �ب�ن �الطاعة حدود

�البعد�� �ذات وب�ن�Hوامر�العسكرية

��استجاب¨~م �قاد¹~م �مع وزم�è~م�وتفاعلهم

�عن�الحد�من�عمليات�التسيس�واستقطاب�الضباط�من�ِقَبل�
ً
،فض�
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�لها �أو�إدراكه �الديمقراطية �لقيم �العسكري �اUجتمع �و�ء �ان�عدم �كما القاعدي،

� �ديمقراطية �من�مجرد ��،متع£sةتحول�الوضع �والبقاء �للتطور �قابلة ولك�~ا

_نضباط�*ي�اUمارسة�السياسية��إ�ىHحزاب�تفتقر� وUا�كانت

�قدم�داخل�اUؤسسة�العسكرية،�وقد�كان�ذاك�الوجود�هو�السبب�Hسا<="�والفعل�الحاسم�*ي�

ت�الث�ث�*ي�السودان�مستغل�ن�الضوائق�اUختلفة�ال#"�كانت�تمر��~ا�الب�د،�وهو�ما�يؤكد�

أن�¢نق�بات�ال#"�حدثت�*ي�السودان�كانت�نتاج�لعمليات�سياسية�بواجهات�عسكرية

�فرض�أنظمة�ديكتاتورية�تم �مما �عن�الطرق�السياسية�القانونية
ً
�بد� �بوسائل�القوة الدستور

�
ً
�ليكون�السودان�مثا� �انتخاب�نظام�ديمقراطي��لنموذجشعبية، �حيث�يتم الباب�الدوار،

وقبل�ان�يصل�مرحلة�مقبولة�من�النضج�والرسوخ�يحدث�انق�ب�عسكري�

القوات�اUسلحة�السودانية�ح�جعل�منشعبية،�Hمر�الذي��فثورة

�ُيساعد�*ي�غرس�
ً
�مع�فرضية�الدراسة�وسؤالها�البح9"�الرئيس�فإن�تثقيف�سلك�الضباط�سياسيا

ً
اتساقا

� �امكانية �من �الديمقراطية،وُيعزز �والقيم �اUرتبطة��همتمي�t الو�ء �Hوامر�العسكرية �ب�ن �الطاعة حدود

�إطار�الدستور  �*ي �وس�م¨~ا،�واUهنية �الب�د �وحفظ�وحدة

�غ��sدستورية �بأفعال �للقيام ��،وهو�ماوالغرض�السيا<=" استجاب¨~ميقلل

�عن�الحد�من�عمليات�التسيس�واستقطاب�الضباط�من�ِقَبل�حينما�يخططون��نق�بات�عسكرية
ً
،فض�
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�لها �أو�إدراكه �الديمقراطية �لقيم �العسكري �اUجتمع �و�ء �عدم �ان �كما القاعدي،

� �ديمقراطية �من�مجرد تحول�الوضع

وUا�كانت�.بصورة�كاملة

ع1ى�موطئ�قدم�داخل�اUؤسسة�العسكرية،�وقد�كان�ذاك�الوجود�هو�السبب�Hسا<="�والفعل�الحاسم�*ي�

ت�الث�ث�*ي�السودان�مستغل�ن�الضوائق�اUختلفة�ال#"�كانت�تمر��~ا�الب�د،�وهو�ما�يؤكد�إ�~اء�الديمقراطيا

أن�¢نق�بات�ال#"�حدثت�*ي�السودان�كانت�نتاج�لعمليات�سياسية�بواجهات�عسكرية

�فرض�أنظمة�ديكتاتورية�تم �مما �عن�الطرق�السياسية�القانونية
ً
�بد� �بوسائل�القوة الدستور

�
ً
��بثورات�حقا

ً
�ليكون�السودان�مثا� شعبية،

وقبل�ان�يصل�مرحلة�مقبولة�من�الن

فثورةفانق�ب�عسكري�

  .الديمقراطية

�مع�فرضية�الدراسة�وسؤالها�البح
ً
اتساقا

� �امكانية �من �الديمقراطية،وُيعزز �والقيم الو�ء

�إطار�الدستور �با�حsuافية �*ي واUهنية

�غ��sدستورية �بأفعال �للقيام والغرض�السيا<="

حينما�يخططون��نق�بات�عسكرية
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�الدراسة �فرضية �تحقيق �وبالتا�ي �لديمقراطي�ن �من�، �بعدد �خرجت�الدراسة وقد

  .النتائج،�كما�توصلت�ا�ى�توصيات�تتعلق�بقنوات�رفع�الثقافة�السياسية�لدى�الضباط

�أن� �Hول �يفsuض�النموذج �العسكرية، �_نق�بات �من �نماذج �أربعة �تحديد تم

� �اUسلحة �القوات �قبل �من �وتنسيقها �تخطيطها �يتم �الب�د�لتستلم_نق�بات �*ي بدوافع��الحكم

�كفاءة� �او�عدم
ً
�مث� �أهلية �حرب �إيقاف �*ي �العليا �الوطنية �اUصلحة �ب�ن ما

النموذج�الثاني�هو�النموذج�الذي�يتم�بموجب�

�مستوى  �اUشاركون�بشكل�عام�قيادات�عسكرية�ع1ى �مركبة، �عسكرية

�_نق�بات�ال#"�� �ينطبق�ع1ى وهو�ما

�النموذج�الثالث�وهو�نادر�الحدوث�ونادر�النجاح�فهو� أما

ي�كاستعانة�سياسي�ن�معارض�ن�بقوات�مرتزقة�أجانب�أو�

النموذج�الرابع�هو�انق�ب�مجموعة�من�الضباط�داخل�القوات�اUسلحة�

  . 193دة�أو�تتكون�من�كبار�الضباط

193Naison Ngoma, “COUPS AND COUP ATTEMPTS IN AFRICA:

(2004), P: 86. 
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�غ��sا �اUصلحة �الدراسةأصحاب �فرضية �تحقيق �وبالتا�ي لديمقراطي�ن

النتائج،�كما�توصلت�ا�ى�توصيات�تتعلق�بقنوات�رفع�الثقافة�السياسية�لدى�الضباط

 .نماذج	%نق�بات

� �فقد �عام �أن�بشكل �Hول �يفsuض�النموذج �العسكرية، �_نق�بات �من �نماذج �أربعة �تحديد تم

� �اUسلحة �القوات �قبل �من �وتنسيقها �تخطيطها �يتم _نق�بات

�مختلفة، �كفاءة��ظاهرية �او�عدم
ً
�مث� �أهلية �حرب �إيقاف �*ي �العليا �الوطنية �اUصلحة �ب�ن ما

النموذج�الثاني�هو�النموذج�الذي�يتم�بموجب�. دور�إص�5ي�بصورة�عامةالسياسي�ن�أو�تطلعهم�ل

�مدنية �مستوى -تخطيط�أو�مؤامرة �اUشاركون�بشكل�عام�قيادات�عسكرية�ع1ى �مركبة، عسكرية

�معارضة �أو�أحزاب�سياسية �وبعض�عناصر�الحكومة �،رفيع

� �السودان�مما �النموذج�الثالث�وهو�نادر�الحدوث�ونادر�النجاح�فهو�. تفصيله�سبقحدثت�*ي أما

الذي�يعتمد�ع1ى�الدعم�العسكري�الخار�ي�كاستعانة�سياسي�ن�معارض�ن�بقوات�مرتزقة�أجانب�أو�

النموذج�الرابع�هو�انق�ب�مجموعة�من�الضباط�داخل�القوات�اUسلحة��،عم�ء�حكومات�أجنبية

دة�أو�تتكون�من�كبار�الضباطتكون�*ي�مستوى�القيا�أنليس�من�الضرورة�

                                         

COUPS AND COUP ATTEMPTS IN AFRICA: Is There a Missing Link?” African Security Review

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�غ��sا �اUصلحة أصحاب

النتائج،�كما�توصلت�ا�ى�توصيات�تتعلق�بقنوات�رفع�الثقافة�السياسية�لدى�الضباط

 
ً
N:او	النتائج.  

نماذج	%نق�بات .1

� �فقد �عام بشكل

� �اUسلحة �القوات �قبل �من �وتنسيقها �تخطيطها �يتم _نق�بات

�مختلفة، ظاهرية

السياسي�ن�أو�تطلعهم�ل

�مدنية تخطيط�أو�مؤامرة

�معارضة �أو�أحزاب�سياسية �وبعض�عناصر�الحكومة رفيع

� �السودان�مما حدثت�*ي

الذي�يعتمد�ع1ى�الدعم�العسكري�الخار

عم�ء�حكومات�أجنبية

ليس�من�الضرورة�
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للدوافع�_نق�بية�من�منظورين�أحدهما�داخ1ي�ويقصد�به�وجود�عوامل�ذاتية�مثل�تصور�

ونظر¹~م�للسياسي�ن�باعتبارهم�منظرين�وفاسدين�

�للقوات� �الدقيق �التنظيم �من �الفرضية �هذه وتنبع

�أن�درجة� �الحالة �الثقافة،�ونرى�*ي�هذه

"=Êلدى�مجتمع�العسكري�ن�تؤثر�ع1ى�احتما�ت�التدخل�بتناسب�عك.  

¢جراءات�لغياب� ��sالعسكري�نوهو�ما�يتمثل�*ي�تفس

ووجود�استياء�واسع�ع1ى�الحكومة�*ي�تعاملها�

�ع1 �غ��sال ىواعتمادها با®ضافة��قانونيالعنف

�ُنخب� �وجود �حال �الخصوص�*ي �وجه وع1ى

� �السيا<="، �العمل �مناسبة�*ي �عوامل تمثل

،�ونرى�*ي�هذه�الحالة�أن�توسيع�القاعدة�الجماه�sية�اUشاركة�

�تعل �نقابات�وهيئات �من �الطوzي �والعمل �النشاط�السيا<=" �توعوية*ي �ومؤسسات �ودينية �،يمية

�لدى� �النفس �لضبط �نقطة �تمثل كما

� �مع
ً
�أيضا

ً
�عكسيا �يتناسب �اUدني �اUجتمع �تماسك �فيكون �ونجاح��احتمالية_نق�بي�ن حدوث

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

للدوافع�_نق�بية�من�منظورين�أحدهما�داخ1ي�ويقصد�به�وجود�عوامل�ذاتية�مثل�تصور�

ونظر¹~م�للسياسي�ن�باعتبارهم�منظرين�وفاسدين��،باعتبارهم�حارس�لâمةôنفسهم�

�الدولة �*ي �جماعية �إرادة �يمثلون �للقوات��،ولو�كانوا �الدقيق �التنظيم �من �الفرضية �هذه وتنبع

�للقوة�اUادية�ووسائل�استخدامها �أن�درجة�194اUسلحة�واحتكارها �الحالة ،�ونرى�*ي�هذه

"=Êلدى�مجتمع�العسكري�ن�تؤثر�ع1ى�احتما�ت�التدخل�بتناسب�عك

وهو�ما�يتمثل�*ي�تفس،خارجية�عواملأما�الجانب�øخر�فيتمثل�*ي�

ووجود�استياء�واسع�ع1ى�الحكومة�*ي�تعاملها��،_جتماعية�_ضطراباتاUؤسسية�السليمة�*ي�حال�

�الtäاعات �لتلك �أو�إدار¹~ا �الداخلية �الtäاعات �ع1،مع واعتمادها

�السياسية �اUلفات �مع �_قتصادية �Hزمات �ُنخب�،لتفاعل �وجود �حال �الخصوص�*ي �وجه وع1ى

� �تفتقر�أسالي~ا �الديمقراطيةسياسية �اUمارسة ��ا�ى �السيا<="، �العمل *ي

،�ونرى�*ي�هذه�الحالة�أن�توسيع�القاعدة�الجماه�sية�اUشاركة�195للتدخل�اUباشر�للقوات�اUسلحة

�تعل �وهيئات �نقابات �من �الطوzي �والعمل �النشاط�السيا<=" *ي

�ممكنة �العسكرية �_نق�بات �ومعارضة �مقاومة �لدى��،تجعل �النفس �لضبط �نقطة �تمثل كما

� �مع
ً
�أيضا

ً
�عكسيا �يتناسب �اUدني �اUجتمع �تماسك �فيكون _نق�بي�ن

                                         

  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

 .الدوافع .2

للدوافع�_نق�بية�من�منظورين�أحدهما�داخ1ي�ويقصد�به�وجود�عوامل�ذاتية�مثل�تصور��ُينظر 

ôنفسهم�العسكري�ن�

�الدولة �*ي �جماعية �إرادة �يمثلون ولو�كانوا

�اUادية�ووسائل�استخدامها �للقوة اUسلحة�واحتكارها

لدى�مجتمع�العسكري�ن�تؤثر�ع1ى�احتما�ت�التدخل�بتناسب�عكÊ="�ةالسياسي

أما�الجانب�øخر�فيتمثل�*ي�

اUؤسسية�السليمة�*ي�حال�

�الtäاعات �لتلك �أو�إدار¹~ا �الداخلية �الtäاعات مع

�السياسية �اUلفات �مع �_قتصادية �Hزمات لتفاعل

� �تفتقر�أسالي~ا سياسية

للتدخل�اUباشر�للقوات�اUسلحة

�تعل �وهيئات �نقابات �من �الطوzي �والعمل �النشاط�السيا<=" *ي

�ممكنة �العسكرية �_نق�بات �ومعارضة �مقاومة تجعل

� �مع
ً
�أيضا

ً
�عكسيا �يتناسب �اUدني �اUجتمع �تماسك �فيكون _نق�بي�ن

                                                          

  .42حسن،�ص�194
  .19شارب�وجينك�t،�ص�195
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أي�وجود�قوى�سياسية�ديمقراطي�ن،�

�بالديمقراطية�كنظام�للحكم
ً
  .196وقيادات�مجتمعية�فاعلة�وتؤمن�فع�

النخبة��تفاقاإن�عدم�الذاتي�والخار�ي�حيث�

�وهويته �النظام �طبيعة �السودان��،ع1ى �حكم وكيفية

�و �الكسب �*ي �الديمقراطيات �كانت�تتخلل �ال#" �وHزمات �اUعيشية �للمضائق �Hحزاب  واستغ�ل

�*ي�تع£�sالديمقراطيات�*ي�السودان
ً
�رئيسيا

ً
وكان�الحاسم�*ي�كل��،كان�سببا

�عن�ال
ً
�كان�لم�تكتمل�بعيدا نخب�السياسية�إنما

�با�نق�بات�لكي� ���يقومون �العسكري�ن فإن

�الجيش� �يتحول �ما
ً
�وغالبا �الدول �حداثة �طريق �*ي �حقيقي �عائق �_نق�ب ويبقى

�،بعدها�لقوة�رجعية�تنتقل�من�التحالفات�*ي�حالة�نموذج�_نق�ب�اUركبا�ى�_ستبداد�والطغيان

تطويع�الجيش�بحيث�بالنظام��ديمومة

� �الحزبية �الجيشاUنظمات وأجهزة��داخل

�للحالة�197 �مطابقة
ً
�أيضا �هذا �و*ي ،

ممن�مهدوا�لهم�الطريق�السودانية�حيث�انقلب�الجsä_ت�ع1ى�شركاè~م�اUدني�ن�*ي�جميع�الحا�ت�

  .25،�ص)2017( 24،�العدد�سياسات	عربية

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 
ً
ديمقراطي�ن،� �ب،�ف��يوجد�انتقال�ديمقراطي�العسكرية�إجما�

�بالديمقراطية�كنظام�للحكم
ً
وقيادات�مجتمعية�فاعلة�وتؤمن�فع�

الذاتي�والخار��العاملب�ن��مما�تقدم�فإن�الحالة�السودانية�دمجت

� �منذ �السودانية �وهويته�_ستق�لالسياسية �النظام �طبيعة ع1ى

�و �الكسب �*ي �الديمقراطيات �كانت�تتخلل �ال#" �وHزمات �اUعيشية �للمضائق �Hحزاب واستغ�ل

�*ي�تع£�sالديمقراطيات�*ي�السودان�،اUكايدات�السياسية
ً
�رئيسيا

ً
كان�سببا

�عن�ال�_نق�باتالعسكري�غ��sأن�هذه��
ً
لم�تكتمل�بعيدا

  .بتخطيط�أو�دعم�أو�مباركة�أحد�Hحزاب�السياسية

 .%نقضاض	عÞى	الشركاء

� �اUستخدم �النموذج �_نق�بات�بغض�النظر�عن �با�نق�بات�لكي�*ي ���يقومون �العسكري�ن فإن

�آخرون �الجيش��،يحكم �يتحول �ما
ً
�وغالبا �الدول �حداثة �طريق �*ي �حقيقي �عائق �_نق�ب ويبقى

بعدها�لقوة�رجعية�تنتقل�من�التحالفات�*ي�حالة�نموذج�_نق�ب�اUركبا�ى�_ستبداد�والطغيان

ديمومةالحفاظ�ع1ى�وينقلب�دور�الجيش�ليصبح�وسيلة�للسيطرة�و 

�هو  �انق��~م �_نق�بات�يكون ��،آخر sع�� �تمك�ن �الحزبية اUنظمات

�العدو �عن
ً
�بد� �أفراده �ع1ى �تتجسس �ال#" 197_ستخبارات

السودانية�حيث�انقلب�الجsä_ت�ع1ى�شركاè~م�اUدني�ن�*ي�جميع�الحا�ت�

                                         

سياسات	عربية،�"يف�تخرج�الجيوش�من�الُسلطة؟ك: الجيوش�و_نتقال�الديمقراطي

  .30-29،�ص�الجيش	والسياسة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

 �_نق�بات
ً
العسكرية�إجما�

�بالديمقراطية�كنظام�للحكم
ً
وقيادات�مجتمعية�فاعلة�وتؤمن�فع�

مما�تقدم�فإن�الحالة�السودانية�دمجت

� �منذ �السودانية السياسية

�و �الكسب �*ي �الديمقراطيات �كانت�تتخلل �ال#" �وHزمات �اUعيشية �للمضائق واستغ�ل�Hحزاب

اUكايدات�السياسية

�_نق�بمرة�

بتخطيط�أو�دعم�أو�مباركة�أحد�Hحزاب�السياسية

%نقضاض	عÞى	الشركاء .3

� �اUستخدم �النموذج بغض�النظر�عن

�آخرون يحكم

بعدها�لقوة�رجعية�تنتقل�من�التحالفات�*ي�حالة�نموذج�_نق�ب�اUركبا�ى�_ستبداد�والطغيان

وينقلب�دور�الجيش�ليصبح�وسيلة�للسيطرة�و 

�هو  �انق��~م يكون

�العدو �عن
ً
�بد� �أفراده �ع1ى �تتجسس �ال#" _ستخبارات

السودانية�حيث�انقلب�الجsä_ت�ع1ى�شركاè~م�اUدني�ن�*ي�جميع�الحا�ت�

                                                          

196�،"=êالجيوش�و_نتقال�الديمقراطي"عبد�الفتاح�ما
الجيش	والسياسةبشارة،�197
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�الجsä_ت� مع�تباين�¢جراءات�ال#"�اتخذها

�sوالبش�� �الشيوعي�ن، �والنم�sي�ع1ى �ع1ى�عبدهللا�خليل، �فقد�انقَض�عبود ،

�السياسية �ويظهر�ذلك�اUشاركة من�،

خ�ل�ترك��tالسلطات�وتعطيل�الحقوق�والحريات�السياسية�بحل�Hحزاب�واUنظمات�السياسية�

�اUعارضة� �ع1ى �اUستمر�للقضاء �والسñي ،

� "ãحيب�الشعsuات�الsuف� �ان¨~اء �تلت�د�الجماه��sبعد ال#"

�*ي�موضع�ثانوي  بحيث����،_نق�بات�العسكرية،�و*ي�حال�قبولهم�باUشاركة�السياسية�يضعو�~ا

تمثل�خطر�ع1ى�النظام�القائم�من�خ�ل�سع�~م�لكسب�تأييد�بعض�الفئات�الشعبية�بطرق�مالية�

�صورية� �أحزاب �صناعة �خ�ل �من �محدودة �بمعارضة أو�سماحهم

��استطاعت _نق�بات��و¹~زمان�تقاوم

عن�_��إسقاطها،�وال#"�لم�يتم�العسكرية�اUتعددة�ال#"�حدثت�إبان�فsuات�Hنظمة�الديكتاتورية

�القوات�اUسلحة� �انحازت�لها �طريق�ثورات�شعبية�واحتجاجات�واسعة �حدوث�تأييد وسط�بعد

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�الجsä_ت�،�"غطاء�السيا<=والتأييد�والطة�بالتخطيط� مع�تباين�¢جراءات�ال#"�اتخذها

�مواجهة�شركاءهم �والبش��s*ي �الشيوعي�ن، �والنم�sي�ع1ى �ع1ى�عبدهللا�خليل، �فقد�انقَض�عبود ،

 .ا�شاركة	السياسية

�ظل�Hنظمة �السودان�انعدمت�*ي �عن�انق�ب�*ي �السياسية�الناشئة اUشاركة

خ�ل�ترك��tالسلطات�وتعطيل�الحقوق�والحريات�السياسية�بحل�Hحزاب�واUنظمات�السياسية�

�الصحف�ووسائل� �ع1ى �اUعارضة�¢ع�موالتضييق�وفرض�رقابة �ع1ى �اUستمر�للقضاء �والسñي ،

�و  �أدوات�العنف�والقمع، �ع1ى
ً
�فsuات�الsuحيب�الشعã"�صاعتمادا �ان¨~اء د�الجماه��sبعد

�*ي�موضع�ثانوي  _نق�بات�العسكرية،�و*ي�حال�قبولهم�باUشاركة�السياسية�يضعو�~ا

تمثل�خطر�ع1ى�النظام�القائم�من�خ�ل�سع�~م�لكسب�تأييد�بعض�الفئات�الشعبية�بطرق�مالية�

�صورية��،الوظائف�بمنح �أحزاب �صناعة �خ�ل �من �محدودة �بمعارضة أو�سماحهم

 
ً
  . 198تنظيميا

 )حارس	بريتوري( .حماية	النظامالجيش	السوداني	و 

� �السودانية �التجربة �السودانية استطاعتأن�القوات�اUسلحة

العسكرية�اUتعددة�ال#"�حدثت�إبان�فsuات�Hنظمة�الديكتاتورية

� �القوات�اUسلحة �انحازت�لها طريق�ثورات�شعبية�واحتجاجات�واسعة

                                         

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

طة�بالتخطيط�نحو�السل

�مواجهة�شركاءهم *ي

  .ع1ى�الsuابي

ا�شاركة	السياسية .4

�ظل�Hنظمة انعدمت�*ي

خ�ل�ترك��tالسلطات�وتعطيل�الحقوق�والحريات�السياسية�بحل�Hحزاب�واUنظمات�السياسية�

�ال �ع1ى والتضييق�وفرض�رقابة

�و  �أدوات�العنف�والقمع، �ع1ى
ً
اعتمادا

�*ي�موضع�ثانوي  _نق�بات�العسكرية،�و*ي�حال�قبولهم�باUشاركة�السياسية�يضعو�~ا

تمثل�خطر�ع1ى�النظام�القائم�من�خ�ل�سع�~م�لكسب�تأييد�بعض�الفئات�الشعبية�بطرق�مالية�

� بمنحأو�منفعية

 خوُم 
َ
uقة�s 

ً
تنظيميا

الجيش	السوداني	و  .5

�تُ  �السودانية�خ�sنا التجربة

العسكرية�اUتعددة�ال#"�حدثت�إبان�فsuات�Hنظمة�الديكتاتورية

� �القوات�اUسلحة �انحازت�لها طريق�ثورات�شعبية�واحتجاجات�واسعة

                                                          

  .115-114حسن،�ص�198
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� �القائم، �النظام �بإسقاط �اUطالبة �_حتجاجات �لتلك �*ي�الضباط
ً
�جهودا �بذلت �وبينما باUقابل

�أي�مقاومة� �بدون �وتتقبل ت�تخضع

،�وحينما�سلكت�القوات�الث�ث*ي�حق~ا�

وبالرغم��،سلوك�قانوني�وقامت�بتقديم�مذكرة�الجيش�خ�ل�حقبة�الديمقراطية�الثالثة

�لم�ُتدافع�عن�الحكم - أي�القوات�اUسلحة

والذي�وقع�بعد�أربعة�شهور�فقط�من�

بان�الجيش��ع1ى�ما�سبق�من�تفصيل�*ي�الفصل�السابق

�القوات�اUسلحة�فكانت�،بشكل�عم1ي

�و¹~زِ  �حدثت�ضد�د �اUحاو�ت�ال#" م

�السودانية �انحازت�القوات�اUسلحة �السابق�فقد �الفصل �*ي �ورد �اUطالب�للحر �كما "ãالشع� اك

أن�كلمة�انحياز��وهنا�أُزعم،2019والبش��s*ي�

ام��ذلك�_نحياز�وهل�ينتج�عنه�دعم�Uسار�التحول�الديمقراطي

كان�_نحياز�من�قمة�_نحياز،�بمع��qهل�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

� �القائم، �النظام �بإسقاط �اUطالبة �_حتجاجات �لتلك الضباط

�Hنظم �كان�ةحماية �_نق�بات�العسكرية، �من �أي�مقاومة�الديكتاتورية �بدون �وتتقبل ت�تخضع

*ي�حق~ا��باôنظمة�اUنتخبةنق�بات�ال#"�حدثت�لðطاحة�

سلوك�قانوني�وقامت�بتقديم�مذكرة�الجيش�خ�ل�حقبة�الديمقراطية�الثالثة

أي�القوات�اUسلحة- با®يجاب�مع�تلك�اUذكرة�_�أ�~ا�الحكومة��

والذي�وقع�بعد�أربعة�شهور�فقط�من��قام�به�البش�s اUدني�ولم�تقاوم�_نق�ب�العسكري�الذي�

ع1ى�ما�سبق�من�تفصيل�*ي�الفصل�السابق�وبناء،�عليه�يمكن�القول�توقيع�اUذكرة

بشكل�عم1ي�ُيثبت�و�ءه�للنظام�الديمقراطيالسوداني�طوال�تاريخه�لم�

� �بينما �الحكومات�اUنتخبة �ضد �كل�هجمه �مع �و¹~زِ ترُص لم د

  .Hنظمة�الديكتاتورية

 .ا�سلحةالقوات	

�السودانية �انحازت�القوات�اUسلحة �السابق�فقد �الفصل �*ي �ورد كما

والبش��s*ي��1985والنم�sي�*ي��1964سقاط�حكومة�عبود�*ي�

�sسار�التحول�الديمقراطيلتحديد�مدى�نفعية�تحتاج�لتفس�Uذلك�_نحياز�وهل�ينتج�عنه�دعم�

_نحياز،�بمع��qهل��هيكلو*ي�هذا�أجد�أن�الكلمة�اUفتاحية�تكمن�*ي�

  .الهرم�ام�من�مستويات�اقل

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

� �القائم، �النظام �بإسقاط �اUطالبة �_حتجاجات �لتلك الضباط

�Hنظم حماية

نق�بات�ال#"�حدثت�لðطاحة�ُتذكر�_ 

سلوك�قانوني�وقامت�بتقديم�مذكرة�الجيش�خ�ل�حقبة�الديمقراطية�الثالثةاUسلحة�

�من�استجابة

اUدني�ولم�تقاوم�_نق�ب�العسكري�الذي�

توقيع�اUذكرة

السوداني�طوال�تاريخه�لم�

�ستست �بينما �الحكومات�اUنتخبة �ضد �كل�هجمه �مع لم

Hنظمة�الديكتاتورية

القوات		انحياز  .6

�السودانية �القوات�اUسلحة �انحازت �فقد �السابق �الفصل �*ي �ورد كما

سقاط�حكومة�عبود�*ي�بإ

�sتحتاج�لتفس�

و*ي�هذا�أجد�أن�الكلمة�اUفتاحية�تكمن�*ي�!؟�

الهرم�ام�من�مستويات�اقل
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من��لðطاحة�بنم�sي 1985 لðطاحة�بعبود�و*ي

�من�أع1ى�هرم�القوات�
ً
كما�هو�الحال�*ي�انق�ب�عبود�الذي�كان�أيضا

�اUش��sسوار�الذهب�ع1ى�1985 برئاسة

~ا�عن�نم�sي�من�تواجد�لتنظيمات�سياسية،�

�الروايات�حول� �أوردته �نذكر�ما وهنا

العسكرية�آخر��تميدانية�للوحداخرج�*ي�زيارات�

�للنم�sي  �بيعة �عنقه �*ي �ان
ً
�داخل�وع�،قائ� �التعبئة �ع1ى مل

�استلم¨~ا� �ال#" �اUسلحة �القوات �حال �هذا �وكان �_نحياز�للشعب، �ضد �اUسلحة القوات

�sديسم�� �2018لثورة ،� �ابريل من�أع1ى��2019*ي

�فابن�عو الفريق�اول�عوض� والذي�خلفه�،

� �ع1ى "ãلتحافظ��،فابن�عو بعد�استمرار�الرفض�الشع

باعتبار�أن�ال�sهان�كان�أحد�أعضاء�هيئة�قيادة�القوات�

 

�وال �ناجح �بانق�ب �القيام �*ي�البش��sمن تواجد

� �القوات �هدوء �وو�ءها��،اUسلحة�ع1ى بل
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لðطاحة�بعبود�و*ي 1964ثوراتالقوات�اUسلحة�لجاء�انحياز�

�من�أع1ى�هرم�القوات��،أع1ى�هرم�القيادة
ً
كما�هو�الحال�*ي�انق�ب�عبود�الذي�كان�أيضا

� �_نتقالية �وبذلك�حافظت�الحكومة �اUسلحة، 1985*ي

ال#"�ور?~ا�عن�نم�sي�من�تواجد�لتنظيمات�سياسية،�هيكل�القوات�اUسلحة�بنفس�الهيئة�

�مايو �لنظام �الو�ء �مناص~ا �*ي �أوجدها �حول��،وقيادات �الروايات �أوردته �نذكر�ما وهنا

خرج�*ي�زيارات�موقف�سوار�الذهب�نفسه�حينما�كان�ي

�مايو� �ُمصحفأيام
ً
�للنم�sي �حام� �بيعة �عنقه �*ي �ان

ً
قائ�

�استلم¨~ا� �ال#" �اUسلحة �القوات �حال �هذا �وكان �_نحياز�للشعب، �ضد �اUسلحة القوات

 .199الحكومة�اUدنية

� �السودانية �انحياز�القوات�اUسلحة �ديسم��sجاء لثورة

� �أذاع�الهرم�حينما الفريق�اول�عوض�البيان�Hول�وزير�الدفاع

��عبد�الفتاح�ال�sهانالفريق�أول� �ع1ى "ãبعد�استمرار�الرفض�الشع

باعتبار�أن�ال�sهان�كان�أحد�أعضاء�هيئة�قيادة�القوات��القوات�اUسلحة�ع1ى�نفس�هيكلها

 .وبالتا�ي�فهو�موجود�*ي�قمة�الهرماUسلحة�السودانية�

� �والعقيد �النم�sي �العقيد �استطاع �نابينما �بانق�ب �القيام البش��sمن

� �طوال، �لسنوات ��وتمكنواالحكم �القوات �هدوء �الحفاظ�ع1ى من

                                         

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

جاء�انحياز�  .أ 

أع1ى�هرم�القيادة

� �_نتقالية �وبذلك�حافظت�الحكومة اUسلحة،

هيكل�القوات�اUسلحة�بنفس�الهيئة�

�مايو �لنظام �الو�ء �مناص~ا �*ي �أوجدها وقيادات

موقف�سوار�الذهب�نفسه�حينما�كان�ي

�مايو� أيام

�استلم¨~ا� �ال#" �اUسلحة �القوات �حال �هذا �وكان �_نحياز�للشعب، �ضد �اUسلحة القوات

الحكومة�اUدنية

�  .ب  �السودانية �انحياز�القوات�اUسلحة جاء

� الهرم�حينما

الفريق�أول�

القوات�اUسلحة�ع1ى�نفس�هيكلها

اUسلحة�السودانية�

�  .ج  �والعقيد �النم�sي �العقيد �استطاع بينما

� �طوال، �لسنوات الحكم

                                                          

  .83جادين،�ص199
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�التغي��sالذي� �Hساس�هو�ان والسبب

�الهرم�وعمد�ع1ى�احداث� �*ي�تغي�sات�سريمن�قمة عة

صفوفها،�هذا�التغي��sرغم�انه�سلã"�ويمكن�وصفه�بالتشويه�للمؤسسة�_�انه�كان�مفيد�

�و*ي�نفس�الوقت�لم� �ا�~يار�او�تفكك�القوات��يؤِد ، ا�ى

ذوي�الرتب�الرفيعة���يعول�ووجود��ع1ى�الهيكل�القيادي�

باUقابل�فإن�انحياز�الضباط�سيعمل�ع1ى�إعاقة�التحول�الديمقراطي،�

�sي�صفوف�القوات��ايجابيحدوث�تغي�*

 .،�بعد�التأكد�من�إبعاد�قمة�الهرم�والقيادات�ذات�الو�ء�الحزبي
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� �حينما �عهدهم، �*ي �_نق�بية �للمحاو�ت �التغي��sالذي�تصدت �Hساس�هو�ان والسبب

�الهرم�وعمد�ع1ى�احداث��يأِت حدث�*ي�صفوف�القوات�لم� من�قمة

صفوفها،�هذا�التغي��sرغم�انه�سلã"�ويمكن�وصفه�بالتشويه�للمؤسسة�_�انه�كان�مفيد�

�و*ي�نفس�الوقت�لم�الجديد��ستقرار�واستمرار�النظام ،

 .اUسلحة

يحافظ�ع1ى�الهيكل�القيادي��الذي�نحياز _ عليه�فإن�

سيعمل�ع1ى�إعاقة�التحول�الديمقراطي،�عليه�و*ي�الغالب�

حدوث�تغي��sيزيد�من�احتمالية�يمكن�أن�من�الرتب�الوسيطة�

،�بعد�التأكد�من�إبعاد�قمة�الهرم�والقيادات�ذات�الو�ء�الحزبياUسلحة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

� حينما

حدث�*ي�صفوف�القوات�لم�

صفوفها،�هذا�التغي��sرغم�انه�سلã"�ويمكن�وصفه�بالتشويه�للمؤسسة�_�انه�كان�مفيد�

�ستقرار�واستمرار�النظام

اUسلحة

عليه�فإن�  .د 

عليه�و*ي�الغالب�

من�الرتب�الوسيطة�

اUسلحة
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  .التثقيف�السيا<="�التوصيات�حول�القنوات�ال#"�يمكن�من�خ�لها

� �كمصدر�ُمغذي �السياسية �التنشئة �ا�ى �ا�ى�لها، �التنشئة وتعود

� �الرفاق �من �والجماعة �العام،�Hسرة، �والرأي وHصدقاء،

والنوادي�ذات�Hنشطة�اUختلفة،�وجميعها�تعت��sذات�أثر�غ��sمباشر،�وعناصر�رسمية�ع�H�sحزاب�

،�وبالرغم�من�التغ�sات�ال#"�يمكن�أن�تحدث�

�مج �*ي �اندماجهم �بسبب sالتفك�� �وطريقة �إن�خصية �إ� �الجديد، �اUهنة تمع

مختلفة�قبل�أن�يمارس�اUهنة��اجتماعية

�ال ،�وهو�ما�ةالسياسي�ثقافةع��sمن�خ�لها

�ويحتوي�) 
ً
بأن�يكون�الجيش�منفتحا

� �القائم�ن �يسñى �أن حة ِ
ّ
�ُمل �ضرورة �,ي �بل �اUفيد �فمن

ً
�سابقا �أشرنا �كما �الديمقراطي�ع1ى التحول

��لتغذية�اUناهج�التعليمية�بمواضيع�تتناول�مستويات�محددة،��~دف�توعية�سلك
ً
الضباط�سياسيا

�¢عداد� �مراحل �*ي �العسكرية �الكليات �من �التعليمية �مراحلهم �خ�ل �الديمقراطية �Hنظمة حول

�وHركان �القادة �أكاديميات �من �العليا �اUستويات �وح#� �التجارب��،والصقل، �دراسة والsuك��tع1ى

،�ص�)2012مارس�( 24،�العدد�12،�اUجلد�مجلة	العلوم	%نسانية
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التوصيات�حول�القنوات�ال#"�يمكن�من�خ�لها�تتمحور 

 

� ��ةالسياسي�الثقافةحال �كمصدر�ُمغذي �السياسية �التنشئة ا�ى

� �اUجتمع �*ي �تتمثل �وعناصر�غ��sرسمية �الرفاق �من �والجماعة Hسرة،

والنوادي�ذات�Hنشطة�اUختلفة،�وجميعها�تعت��sذات�أثر�غ��sمباشر،�وعناصر�رسمية�ع�H�sحزاب�

،�وبالرغم�من�التغ�sات�ال#"�يمكن�أن�تحدث�200السياسية�واUؤسسات�التعليمية�و,ي�ذات�أثر�مباشر

�مج �*ي �اندماجهم �بسبب sالتفك�� �وطريقة �الشخصية �*ي للعسكري�ن

�من�أطياف�
ً
اجتماعيةخص�العسكري�ُيصنع�ويتشكل�اجتماعيا

�التوبالتا�ي�فإن�اUجتمع�ُيعت��sمنفذ�أول�وقناة� ع��sمن�خ�لها

�خ�ل�عمليات�التجنيد�
ً
�إذا ) تطوzيأو�/إلزامي�و(يجب�مراعاته

  .ع1ى�عينة�تمثيلية�من�كافة�اUجتمعات

 .الكليات	وا�عاهد	العسكرية

� �القائم�ن �يسñى �أن حة ِ
ّ
�ُمل �ضرورة �,ي �بل �اUفيد �فمن

ً
�سابقا �أشرنا كما

لتغذية�اUناهج�التعليمية�بمواضيع�تتناول�مستويات�محددة،��~دف�توعية�سلك

�¢عداد� �مراحل �*ي �العسكرية �الكليات �من �التعليمية �مراحلهم �خ�ل �الديمقراطية �Hنظمة حول

�وHركان �القادة �أكاديميات �من �العليا �اUستويات �وح#� والصقل،

                                         

مجلة	العلوم	%نسانية, "التنشئة�السياسية�ودورها�*ي�البناء�الديمقراطي

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

 
ً
تتمحور و .التوصيات:ثانيا

رص .1
ُ
 .توزيع	الف

� �ما
ً
�تُ دائما حال

� �اUجتمع �*ي �تتمثل عناصر�غ��sرسمية

والنوادي�ذات�Hنشطة�اUختلفة،�وجميعها�تعت��sذات�أثر�غ��sمباشر،�وعناصر�رسمية�ع�H�sحزاب�

السياسية�واUؤسسات�التعليمية�و,ي�ذات�أثر�مباشر

�مج �*ي �اندماجهم �بسبب sالتفك�� �وطريقة �الشخصية �*ي للعسكري�ن

�من�أطياف�
ً
الشخص�العسكري�ُيصنع�ويتشكل�اجتماعيا

��،العسكرية وبالتا�ي�فإن�اUجتمع�ُيعت��sمنفذ�أول�وقناة

�خ�ل�عمليات�التجنيد�
ً
�إذا يجب�مراعاته

ع1ى�عينة�تمثيلية�من�كافة�اUجتمعات

الكليات	وا�عاهد	العسكرية .2

� �القائم�ن �يسñى �أن حة ِ
ّ
�ُمل �ضرورة �,ي �بل �اUفيد �فمن

ً
�سابقا �أشرنا كما

لتغذية�اUناهج�التعليمية�بمواضيع�تتناول�مستويات�محددة،��~دف�توعية�سلك

�¢عداد� �مراحل �*ي �العسكرية �الكليات �من �التعليمية �مراحلهم �خ�ل �الديمقراطية �Hنظمة حول

�وHركان �القادة �أكاديميات �من �العليا �اUستويات �وح#� والصقل،

                                                          

التنشئة�السياسية�ودورها�*ي�البناء�الديمقراطي"مصطفى�أسعيد،��200

213.  
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�الجيوش�*ي�بناء�الدول�ال#"�وصلت�Uراحل�الرسوخ ،�والدول��والحا�ت�ال#"�ساهمت�ف�~ا
ً
ديمقراطيا

�*ي�ترسيخ�نظم�_ستبداد�وهو�ما�يقود�ا�ى�تراكم�
ً
�محوريا

ً
�اUؤسسة�العسكرية�دورا ال#"�لعبت�ف�~ا

�Hدلجةبجرعات�سياسية�محددة���ترتقي�لدرجة�

وهيمنة�حزب�او�فئة�محددة،�ولكن�بما�يخدم�النظام�الديمقراطي�وعدم�توسيع�التدريب�السيا<="�

إذ�أن�وجود�عدد�من�الضباط�*ي��،ة

�التأث��sع1ى� �حيث �من �عالية �ذو�فائدة �يكون �الديمقراطية �العقلية �ذوي �من �اUختلفة اUستويات

اUرؤوس�ن،�من�خ�ل�تقديمهم�Uحاضرات�تثقيفية�تتناول�الع�قات�اUدنية�العسكرية�*ي�إطار�دور�

�اUجتمعية �ذلك��،با¹~ا �يتم �أن ع1ى

�ينتج� د�Hعمال�ال#" �يمكن�تصيُّ �كما �راتبة�ودورية�داخل�الوحدات�والتشكي�ت�العسكرية، بصورة

�*ي� �اUجتمع �قيم �مع والسلوك�الذي�يتما(=�

�تاريخ�مرتبط�بحم �الجيش�*ي�حال�كان�لديه �غ��sشرعيةسبيل�تحس�ن�صورة �أنظمة وهو�ما��،اية
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�الجيوش�*ي�بناء�الدول�ال#"�وصلت�Uراحل�الرسو والحا�ت�ال#"�ساهمت�ف�~ا

�*ي�ترسيخ�نظم�_ستبداد�وهو�ما�يقود�ا�ى�تراكم�
ً
�محوريا

ً
�اUؤسسة�العسكرية�دورا ال#"�لعبت�ف�~ا

بجرعات�سياسية�محددة���ترتقي�لدرجة��م_لtuاضرورة�مع�التأكيد�ع1ى��،201

وهيمنة�حزب�او�فئة�محددة،�ولكن�بما�يخدم�النظام�الديمقراطي�وعدم�توسيع�التدريب�السيا<="�

  .202التدريب�اU#"�إهمال

 .القيادة	الديمقراطية

الة�لرفع�مستوي� ةالسياسي�الثقافةالقادة�قناة�فعَّ

�التأث��sع1ى� �حيث �من �عالية �ذو�فائدة �يكون �الديمقراطية �العقلية �ذوي �من �اUختلفة اUستويات

اUرؤوس�ن،�من�خ�ل�تقديمهم�Uحاضرات�تثقيفية�تتناول�الع�قات�اUدنية�العسكرية�*ي�إطار�دور�

�وواج �والتشريعية �التنفيذية �السلطات �تجاه �اUسلحة �اUجتمعيةالقوات با¹~ا

�يمكن�تصي �كما �راتبة�ودورية�داخل�الوحدات�والتشكي�ت�العسكرية، بصورة

�العامة �بالقوان�ن �تقيد �من �استحسان�مجتمñي والسلوك�الذي�يتما�،ع�~ا

�تاريخ�مرتبط�بحم �حال�كان�لديه �الجيش�*ي سبيل�تحس�ن�صورة

  .203يساعد�*ي�ردم�الفجوة�ب�ن�الجيش�واUجتمع

                                         

  .8،�ص�الجيوش	و%نتقال	الديمقراطي

  .332صالجندي	والدولة	ا�تغ-(ة،

  

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�الجيوش�*ي�بناء�الدول�ال#"�وصلت�Uراحل�الرسو والحا�ت�ال#"�ساهمت�ف�~ا

�*ي�ترسيخ�نظم�_ستبداد�وهو�ما�يقود�ا�ى�تراكم�
ً
�محوريا

ً
�اUؤسسة�العسكرية�دورا ال#"�لعبت�ف�~ا

201الوzي�والخ�sة

وهيمنة�حزب�او�فئة�محددة،�ولكن�بما�يخدم�النظام�الديمقراطي�وعدم�توسيع�التدريب�السيا<="�

إهمال إ�ىبما�يؤدي�

القيادة	الديمقراطية .3

القادة�قناة�فع�اعتبار يمكن��

�التأث��sع1ى� �حيث �من �عالية �ذو�فائدة �يكون �الديمقراطية �العقلية �ذوي �من �اUختلفة اUستويات

اUرؤوس�ن،�من�خ�ل�تقديمهم�Uحاضرات�تثقيفية�تتناول�الع�قات�اUدنية�العسكرية�*ي�إطار�دور�

�وواج �والتشريعية �التنفيذية �السلطات �تجاه �اUسلحة القوات

�يمكن�تصي �كما �راتبة�ودورية�داخل�الوحدات�والتشكي�ت�العسكرية، بصورة

�العامة �بالقوان�ن �تقيد �من �مجتمñي �استحسان ع�~ا

�تاريخ�مرتبط�بحم �حال�كان�لديه �الجيش�*ي سبيل�تحس�ن�صورة

يساعد�*ي�ردم�الفجوة�ب�ن�الجيش�واUجتمع

  

                                                          

201�،"=êالديمقراطيما	و%نتقال	الجيوش
الجندي	والدولة	ا�تغ-(ة،باري،202
  .538اUرجع�السابق،�ص�203
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لذا�فمن�اUمكن�أن��،والثورة�*ي�تكنلوجيا�اUعلومات�تحول�العالم�لقرية�صغ�sة

،�الديمقراطيةيكون�لوسائل�¢ع�م�ومنصات�التواصل�دور�*ي�نشر�الوzي�السيا<="�وتدعيم�اUفاهيم�

�تجذب� �مواضيع �تناقش �إلكsuونية �وصفحات �متخصصة �عسكرية �مج�ت إنشاء

�السياسية� �باôنظمة �تتعلق �مواضيع �لها �وُتضاف �العسكري �التخصص �ع1ى �ُتركز العسكري�ن،

لتعمل�ع1ى�التبص��sالسيا<="�ونشر�Hفكار�وتكوين�القيم،�مع�تفضيل�الكتابة�بواسطة�

�عن�إمكانية�نشر�مقاطع��،عروف�ن�ومن�أصحاب�الُسمعة�الجيدة�*ي�الوسط�العسكري 
ً
فض�

ي�قناة�للتواصل�الثقا*ي�والتبادل�الفكري�إذ�أن�تلقي�دعم�دائم�

�أنه�يزيد�من�معد�ت�نجاح�التحول�الديمقراطي
ً
،�205أثبت�تجريبيا

�راسخة �ديمقراطية �وذات �مستقرة �دول �مع �تفاهمات �عقد �فإن �ُمقدر�من��،بالتا�ي �عدد وابتعاث

�الُبعد� �ذات �والدورات �الخار�ي، �و_نتداب �والتدريبات، �التمارين �*ي �للمشاركة �لها العسكري�ن

بتعث�ن�وتضاُعف�اUعرفة�لد�~م،�ومن�
ُ
Uلدى�ا

�¢نسان� �وحقوق �حفظ�الس�م �مجال �*ي �التأهيل السيا<="

– 91،�ص�)2013اكتوبر( 4،�عدد�2،�مج�جامعة	القاهرة

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 .العسكري 

والثورة�*ي�تكنلوجيا�اUعلومات�تحول�العالم�لقرية�صغ�sة�¢ع�م

يكون�لوسائل�¢ع�م�ومنصات�التواصل�دور�*ي�نشر�الوzي�السيا<="�وتدعيم�اUفاهيم�

�تجذب� �مواضيع �تناقش �إلكsuونية �وصفحات �متخصصة �عسكرية �مج�ت إنشاء

�السياسية� �باôنظمة �تتعلق �مواضيع �لها �وُتضاف �العسكري �التخصص �ع1ى �ُتركز العسكري�ن،

لتعمل�ع1ى�التبص��sالسيا<="�ونشر�Hفكار�وتكوين�القيم،�مع�تفضيل�الكتابة�بواسطة�

عروف�ن�ومن�أصحاب�الُسمعة�الجيدة�*ي�الوسط�العسكري 

  .204مرئية�لندوات�تناقش�ذات�اUواضيع�باستفاضة

 .الخارجية

كما�يمكن�أن�يكون�العامل�الخار�ي�قناة�للتواصل�الثقا*ي�والتبادل�الفكري�إذ�أن�تلقي�دعم�دائم�

�أنه�يزيد�من�معد�ت�نجاح�التحول�الديمقراطيوملtuم�من�دول�ديمقراطية�قوية�
ً
أثبت�تجريبيا

�راسخة �ديمقراطية �وذات �مستقرة �دول �مع �تفاهمات �عقد �فإن بالتا�ي

�الخار �و_نتداب �والتدريبات، �التمارين �*ي �للمشاركة �لها العسكري�ن

بتعث�ن�وتضاُعف�اUعرفة�لد�ةيالسياس�ثقافةال ي�يمكن�أن�يسهم�*ي�رفع
ُ
Uلدى�ا

�إطار� �*ي �الفعالة �حف�تثقيفالالقنوات �مجال �*ي �التأهيل السيا<="

                                         

جامعة	القاهرة ,"دور�وسائل�_ع�م�التقليدية�والجديدة�*ي�التثقيف�السيا<="

  .534ص�الجندي	والدولة	ا�تغ-(ة،

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

العسكري 	rع�م .4

¢ع�مبفضل�وسائل�

يكون�لوسائل�¢ع�م�ومنصات�التواصل�دور�*ي�نشر�الوzي�السيا<="�وتدعيم�اUفاهيم�

� �خ�ل �تجذب�من �مواضيع �تناقش �إلكsuونية �وصفحات �متخصصة �عسكرية �مج�ت إنشاء

�السياسية� �باôنظمة �تتعلق �مواضيع �لها �وُتضاف �العسكري �التخصص �ع1ى �ُتركز العسكري�ن،

لتعمل�ع1ى�التبص��sالسيا<="�ونشر�Hفكار�وتكوين�القيم،�مع�تفضيل�الكتابة�بواسطة��،الديمقراطية

عروف�ن�ومن�أصحاب�الُسمعة�الجيدة�*ي�الوسط�العسكري قادة�م

مرئية�لندوات�تناقش�ذات�اUواضيع�باستفاضة

الخارجية	البعثات .5

كما�يمكن�أن�يكون�العامل�الخار

وملtuم�من�دول�ديمقراطية�قوية�

�راسخة �ديمقراطية �وذات �مستقرة �دول �مع �تفاهمات �عقد �فإن بالتا�ي

�الخار �و_نتداب �والتدريبات، �التمارين �*ي �للمشاركة �لها العسكري�ن

¢سsuاتي.ي�يمكن�أن�يسهم�*ي�رفع

�إطار� �*ي �الفعالة القنوات

                                                          

دور�وسائل�_ع�م�التقليدية�والجديدة�*ي�التثقيف�السيا<=""محمد�حبيب،�204

92.  
الجندي	والدولة	ا�تغ-(ة،باري،205
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�ع��sاUنظمات�الدولية�مثل�Hمم� �الدولية�و¢قليمية �مهمات�خارجية�تتعلق�بالقضايا واUشاركة�*ي

�الجنسيات �حيث�أن�طبيعة�عمل�)البعثات�متعددة ،

  . 206تلك�اUنظمات�سياسية�تحت�قيادة�مدنية�وهو�ما�يمثل�تطبيق�عم1ي�للسيطرة�اUدنية

206  "  Timothy Edmunds, “SECURITY SECTOR REFORM: CONCEPTS AND IMPLEMENTATION,

Hadžić, eds., Sourcebook on Security Sector Reform: Collection of Papers

Armed Forces, 2004)، P: 60. 
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�ع��sاUنظمات�الدولية�مثل�Hمم� �الدولية�و¢قليمية �مهمات�خارجية�تتعلق�بالقضايا واUشاركة�*ي

� �أو�¢قليمية �الجنسيات(مثل�¢تحاد�Hفريقي�اUتحدة، البعثات�متعددة

تلك�اUنظمات�سياسية�تحت�قيادة�مدنية�وهو�ما�يمثل�تطبيق�عم1ي�للسيطرة�اUدنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 SECTOR REFORM: CONCEPTS AND IMPLEMENTATION,” in Philipp Fl

Sourcebook on Security Sector Reform: Collection of Papers (Geneva Centre for the De

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

�ع��sاUنظمات�الدولية�مثل�Hمم� �الدولية�و¢قليمية �مهمات�خارجية�تتعلق�بالقضايا واUشاركة�*ي

� �أو�¢قليمية اUتحدة،

تلك�اUنظمات�سياسية�تحت�قيادة�مدنية�وهو�ما�يمثل�تطبيق�عم1ي�للسيطرة�اUدنية

  

                                                          

” in Philipp Fluri and Miroslav 

(Geneva Centre for the Democratic Control of 
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دراسة�تحليلية�ل�تجاهات�: الع�قات�اUدنية�العسكرية�والتحول�الديمقراطي

35. 

تحليلية	لدوافعها		-مقاربة	توثيقية

 .عربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات

مجلة	تكريت	, "مفهوم�وأهمية�الوzي�السيا<="�تجاه�الدولة�واUجتمع

رسالة	،�"ناسة�*ي�العالم�الثالث�دراسة�حالة�السودا

 .2012،�كلية�¢قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�أمدرمان�¢س�مية،�امدرمان،�

اUجلد�،�مجلة	العلوم	%نسانية, "التنشئة�السياسية�ودورها�*ي�البناء�الديمقراطي

،	مجلة	"الوzي�السيا<="�كعنصر�أساس�*ي�بناء�النظام�السيا<="�الديمقراطي

 .67- 60،�ص)

�.م1969- م1941ذكريات	ومواقف	�ي	طريق	الحركة	الوطنية	السودانية	
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  قائمة	ا�راجع

  قائمة	ا�صادر	العربية

الع�قات�اUدنية�العسكرية�والتحول�الديمقراطي" .،�شادية�فت,ي

35-1،�ص�)2006اكتوبر�( 4،�عدد�7،�مج�ال�Éضة،�

مقاربة	توثيقية): 2019-2018(الثورة	السودانية	.أبو�شوك،�أحمد�إبراهيم

عربي�لâبحاث�ودراسة�السياساتاUركز�ال: الدوحة�.ومراحلها	وتحديا��ا

مفهوم�وأهمية�الوzي�السيا<="�تجاه�الدولة�واUجتمع" .أبو�القاسم،�لي1ى

 .167-152،�ص�)2017يونيو�( 10،�عدد�3،�مج�

دور�الجیش�*ي�السیاسة�*ي�العالم�الثالث�دراسة�حالة�السودا". ارباب،�لي1ى�سيد�مصطفى

،�كلية�¢قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�أمدرمان�¢س�مية،�امدرمان،�

التنشئة�السياسية�ودورها�*ي�البناء�الديمقراطي" 

 .217-203،�ص�)2012مارس�

الوzي�السيا<="�كعنصر�أساس�*ي�بناء�النظام�السيا<="�الديمقراطي" .آل�طويرش،�مو<=�

)2009ديسم��s( 28،�عدد�ا�ستنصرية	للدراسات	العربية	والدولية

ذكريات	ومواقف	�ي	طريق	الحركة	الوطنية	السودانية	: الحركة	الوطنية

 .1987لنشر،�دار�جامعة�الخرطوم�����ل

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

قائمة	ا�صادر	العربية

،�شادية�فت,يإبراهيم .1

،�"النظرية�اUعاصرة

أبو�شوك،�أحمد�إبراهيم .2

ومراحلها	وتحديا��ا

أبو�القاسم،�لي1ى�.ناصر�،أحمد .3

،�مج�للعلوم	السياسية

ارباب،�لي1ى�سيد�مصطفى .4

،�كلية�¢قتصاد�والعلوم�السياسية،�جامعة�أمدرمان�¢س�مية،�امدرمان،�دكتوراة

 .أسعيد،�مصطفى .5

مارس�( 24عدد�،�ال12

آل�طويرش،�مو<=� .6

ا�ستنصرية	للدراسات	العربية	والدولية

الحركة	الوطنية.أم�ن،�التوم .7

دار�جامعة�الخرطوم�����ل: الخرطوم
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دار�اUس�sة�للنشر�والتوزيع،�: عمان�

يناير�( 24،�العدد�سياسات	عربية

،�يوش	ديمقراطية	�ي	أفريقيا	وآسيا	وأوروبا	وhم-(كت-ن

 . 2018, اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات

�ي	%نتقال	الديمقراطي	, 

 .2020, اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات

اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�: قطر�

الدار�السودانية�للكتب،�: الخرطوم�.1969

مجلة	،�"دور�الثقافة�السياسية�*ي�ترسيخ�الديمقراطية�*ي�اUجتمعات�العربية

 .2015دار�الكتب�اUصرية،�: 

 .2000, وزارة�الثقافة

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

�.،�ترجمة�عامر�الكبيÊ="صنع	السياسات	العامة.

سياسات	عربية،�"القوات�اUسلحة�وعمليات�_نتقال�السيا<="

94. 

يوش	ديمقراطية	�ي	أفريقيا	وآسيا	وأوروبا	وhم-(كت-نبناء	ج: الجندي	والدولة	ا�تغ-(ة

اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات: قطر�.1ترجمة�نبيل�الخشن،�ط

, "عن	الثقافة	السياسية	و%نتقال	اgى	الديمقراطية

اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات: الدوحة�.دراسة	نظرية	مقارنة

�.إشكاليات	نظرية	ونماذج	عربية: الجيش	والسياسة

2017. 

1969-1900تاريخ	الحركة	الوطنية	�ي	السودان	.

دور�الثقافة�السياسية�*ي�ترسيخ�الديمقراطية�*ي�اUجتمعات�العربية" .بعو،�زين�العابدين

 .33-12،�ص)2016يونيو�( 5،�عدد�

: القاهرة. ،�ترجمة�طلعت�الشايبالعقيدة	العسكرية

وزارة�الثقافة: دمشق�.ترجمة�عبود�كاسوحة�ما	الديمقراطية؟،

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

.اندرسون،�جيمس .8

1998. 

القوات�اUسلحة�وعمليات�_نتقال�السيا<="" .باراني،�زولتان .9

94–81،�ص�)2017

الجندي	والدولة	ا�تغ-(ة.باري،�زولتان .10

ترجمة�نبيل�الخشن،�ط

عن	الثقافة	السياسية	و%نتقال	اgى	الديمقراطية".بشارة،�عزمي .11

دراسة	نظرية	مقارنة: واشكالياته

الجيش	والسياسة. بشارة،�عزمي .12

2017السياسات،�

.بش�s،�محمد�عمر .13

1980. 

بعو،�زين�العابدين .14

،�عدد�العلوم	rنسانية

15. suالعسكرية.تشايمان،�بي	العقيدة

ما	الديمقراطية؟،.تورين،�آ�ن .16



 دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية 2022

 

 Page 96 نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

 

مجلة	العلوم	%قتصادية	

 .2019دار�اUصورات،�: الخرطوم�.تقييم	التجربة	الديمقراطية	الثالثة	�ي	السودان

،�2،�مج�جامعة	القاهرة, "دور�وسائل�_ع�م�التقليدية�والجديدة�*ي�التثقيف�السيا<="

 .2010دار�وائل،�

الع�قات	ا�دنية	دراسة	�ي	طبيعة	

اUعهد�اUصري�للدراسات�السياسية�

 .1985ايدام�للنشر،: لندن�.

 .2003دار�الsuاث،�: القاهرة�.أهوال	الحرب	وطموحات	الس�م	قصة	بلدين

الساق�للنشر�والتوزيع،�: الخرطوم

�ي	اس*(اتيجية	دراسة	معاصرة	: النظم	السياسية	الحديثة	والسياسات	العامة

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

مجلة	العلوم	%قتصادية	،�"الثقافة�السياسية�وأثرها�ع1ى�النظام�السيا<="

 .331- 305،�ص�)2016يونيو�

تقييم	التجربة	الديمقراطية	الثالثة	�ي	السودان.جادين،�محمد�ع1ي

دور�وسائل�_ع�م�التقليدية�والجديدة�*ي�التثقيف�السيا<="

  .134–91،�ص�)2013

دار�وائل،�: عمان�.3،�ط�علم	%جتماع	السيا���.الحسن،�احسان�محمد

دراسة	�ي	طبيعة	: العسكريون	والحكم	�ي	افريقيا.حسن،�حمدي�عبد�الرحمن

 .1996مركز�دراسات�اUستقبل�_فريقي،�: القاهرة

 
ً
	ناجحا

ً
اUعهد�اUصري�للدراسات�السياسية�: القاهرة�.كيف	تصنع	انق�با

2016. 

.قصة	الفساد	و%ستبداد: السودان	والنفق	ا�ظلم

أهوال	الحرب	وطموحات	الس�م	قصة	بلدين: السودان

الخرطوم�.الجزء�الثاني�،النخبة	السودانية	وادمان	الفشل

النظم	السياسية	الحديثة	والسياسات	العامة.ي،�ثامر�كامل

 .2004دار�مجد�وي،�: عمان

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

الثقافة�السياسية�وأثرها�ع1ى�النظام�السيا<="" .جابر،�محسن .17

يونيو�( والسياسية

جادين،�محمد�ع1ي .18

دور�وسائل�_ع�م�التقليدية�والجديدة�*ي�التثقيف�السيا<="" .يب،�محمدحب .19

2013اكتوبر( 4عدد�

الحسن،�احسان�محمد .20

حسن،�حمدي�عبد�الرحمن .21

القاهرة�.العسكرية

 .حماد،�زين�الدين .22
ً
	ناجحا

ً
كيف	تصنع	انق�با

2016و_سsuاتيجية،�

السودان	والنفق	ا�ظلم.خالد،�منصور  .23

السودان.خالد،�منصور  .24

النخبة	السودانية	وادمان	الفشل.خالد،�منصور  .25

1993. 

الخزر�ي،�ثامر�كامل .26

عمان�.إدارة	السلطة
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الحزب�الشيوzي�السوداني�ونشاطه�*ي�السودان�ح#��

303-342. 

 .2012العبيكان،�

اUركز�العربي�للدراسات�: دمشق�.hحزاب	والحركات	اليسارية	�ي	الوطن	العربي

الدار�العربية�: ب�sوت�.،�ترجمة�مازن�جند�ي

: ،�ترجمةتأم�ت	حول	rص�ح	الديمقراطي	للقوات	ا�سلحة

مركز�الخطابي�للدراسات،�: ادلب�

اUكتب�¢س�مي،�: ب�sوت�.2،�ط�

 .2011معهد�الدراسات�Hمنية،�

 .2012مؤسسة�كارنيùي�للس�م�الدو�ي،�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

الحزب�الشيوzي�السوداني�ونشاطه�*ي�السودان�ح#��" .عبد،�عبد�الستار�جعيجر�.خلف�حسان�ريكان

303،�ص�)2018يوليو�( 15،�ع�1،�مج�مجلة	مداد	Vداب

العبيكان،�: اضالري�.،�ترجمة�عبد�_له�ا�Uحقصة	الديمقراطية

hحزاب	والحركات	اليسارية	�ي	الوطن	العربي.رصاص،�محمد�سيد

2003. 

،�ترجمة�مازن�جند�يفن	الحرب	�ي	العالم	ا�عاصر: جدوى	القوة

2008. 

تأم�ت	حول	rص�ح	الديمقراطي	للقوات	ا�سلحة: %نتقال	العسكري 

 .2016شركة�اUطبوعات�للتوزيع�والنشر،�: ب�sوت

�.،�ترجمة�ماهر�زهراءمكافحة	%نق�ب.جينك�t،�بروس

،�ط�السودان: �ي	افريقيامواطن	الشعوب	rس�مية	

معهد�الدراسات�Hمنية،�: جنوب�افريقيا. حوكمة	وإدارة	قطاع	hمن

مؤسسة�كارنيùي�للس�م�الدو�ي،�: ب�sوت�.جمهورية	الضباط	�ي	مصر: فوق	الدولة

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

خلف�حسان�ريكان .27

مجلة	مداد	Vداب،�"1971عام�

قصة	الديمقراطية.دن،�جون  .28

رصاص،�محمد�سيد .29

2003_سsuاتيجية،�

جدوى	القوة.سميث،�روبرت .30

2008, للعلوم�ناشرون

%نتقال	العسكري .س�sا،�نارسيس .31

ب�sوت�.وفيقة�مهدي

جينك�t،�بروس�.ج�ن�،شارب .32

2019. 

مواطن	الشعوب	rس�مية	.شاكر،�محمود .33

1981. 

حوكمة	وإدارة	قطاع	hمن. شوتر،�ديفيد .34

فوق	الدولة.صايغ،�يزيد .35
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دراسة�*ي�مسالة�¢ستعصاء�الديمقراطي�*ي�

،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�العربي�بن�مهيدي،�ام�

مركز�الحضارة�: العلم�ن�.قصة	الج×�ة	rس�مية	والسلطة	�ي	السودان

�.2000-1949الحركة	rس�مية	السودانية	من	التنظيم	اgى	الدولة	

 8عدد�ال،�مجلة	الحكمة	للدراسات	الفلسفية

الدار�: ب�sوت�.العرب	والديمقراطية	والفضاء	العام	�ي	عصر	الشاشات	ا�تعددة

الدر�العربية�للعلوم�والنشر،�: 

: القاهرة�.1971يوليو		19ة	دراسة	�ي	حرك

،�"الجيش�والسلطة�*ي�السودان: ¢نق�ب�العسكري�بمtäلة�عملية�سياسية

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

دراسة�*ي�مسالة�¢ستعصاء�الديمقراطي�*ي�: الثقافة�السياسية�والتحول�الديمقراطي

،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�العربي�بن�مهيدي،�ام�رسالة	ماجست-(،�

قصة	الج×�ة	rس�مية	والسلطة	�ي	السودان: %خوان	والعسكر

�=Ê.عبد�الرحمن،�ع1ي�عي	الدولة	ىgا	التنظيم	من	السودانية	س�ميةr	الحركة

�،s2006مطبعة�التيس�. 

مجلة	الحكمة	للدراسات	الفلسفية،�"الديمقراطية�عند�اسبينوزا" .عبد�القادر،�مصطفي

75. 

العرب	والديمقراطية	والفضاء	العام	�ي	عصر	الشاشات	ا�تعددة.عز�الدين

2015. 

: ب�sوت�.العرب	والديمقراطية	والفضاء	العام.عبد�اUو�ى،�عز�الدين

دراسة	�ي	حرك: الجيش	والسياسة	�ي	السودان.عثمان،�محمد�محجوب

 .1998مركز�الدراسات�السودانية،�

¢نق�ب�العسكري�بمtäلة�عملية�سياسية" .ع1ي�أحمد،�حسن�الحاج

 .61-52ص�) 2017(24ال�عدد

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

الثقافة�السياسية�والتحول�الديمقراطي" .طاهري،�مروان .36

،�"اUنطقة�العربية

 .2017البوا�ي،�

%خوان	والعسكر.طه،�حيدر .37

 .1993العربية،�

38. �=Êعبد�الرحمن،�ع1ي�عي

مطبعة�التيس�s،�: الخرطوم

عبد�القادر،�مصطفي� .39

75-61،�ص�)2016(

عز�الدين�عبد�اUو�ى، .40

2015العربية�للعلوم،�

عبد�اUو�ى،�عز�الدين .41

2015. 

عثمان،�محمد�محجوب .42

مركز�الدراسات�السودانية،�

ع1ي�أحمد،�حسن�الحاج .43

ال�عددسياسيات	عربية
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مجلة	،�“2003الوzي�السيا<="�وبناء�التجربة�الديمقراطية�*ي�العراق�بعد�

 .216-197،�ص�

: الÎÏاهة	�ي	%نتخابات	الS(�انية: حالة�السودان،�*ي

 .2008مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�

¢نعكاسات�¢سsuاتيجية�لنشاط�الشركات�Hمنية�الخاصة�ع1ى�مساzي�بناء�

 .114-104،�ص�)2020

 .1986دار�الزهراء،�: الخرطوم�.مايو

 .1999دار�الفارابي،�: ب�sوت

،�مجلة	السودان	للبحوث	والدراسات	%س*(اتيجية

اUركز�القومي�للsuجمة،�: القاهرة

سياسات		،"كيف�تخرج�الجيوش�من�الُسلطة؟

الع�قات�اUدنية�العسكرية�وسياسات�تحديث�القوات�

 

 .1993سجل�العرب،�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

الوzي�السيا<="�وبناء�التجربة�الديمقراطية�*ي�العراق�بعد�" .عزو،�محمود

،�ص�)2019( 16،�عدد�جامعة	hنبار	للعلوم	القانونية	والسياسية

حالة�السودان،�*ي: الtäاهة�*ي�_نتخابات�ال�Usانية�.ع1ي،�حيدر�إبراهيم

مركز�دراسات�الوحدة�العربية،�: ب�sوت�.�ا	�ي	hقطار	العربية

¢نعكاسات�¢سsuاتيجية�لنشاط�الشركات�Hمنية�الخاصة�ع1ى�مساzي�بناء�" .فرشيش،�عبد�الحق

2020( 3،�العدد�قضايا	آسيوية،�"Hمن�العالم"�دراسة�حالة�العراق

مايو	25السوداني	وانق�ب		الحزب	الشيوÓي.القدال،�محمد�سعيد

ب�sوت�.معالم	�ي	تاريخ	الحزب	الشيوÓي	السوداني.القدال،�محمد�سعيد

مجلة	السودان	للبحوث	والدراسات	%س*(اتيجية،�"العقيدة�القتالية�وع�ق¨~ا�بالتدريب

 .138-125،�ص�)2009

القاهرة�.،�ترجمة�مصطفى�مجديتاريخ	السودان	الحديث

كيف�تخرج�الجيوش�من�الُسلطة؟: الجيوش�و_نتقال�الديمقراطي" .ماê="،�عبد�الفتاح

 .27-7،�ص)2017(

الع�قات�اUدنية�العسكرية�وسياسات�تحديث�القوات�: الديمقراطية�والبندقية�.ماê="،�عبد�الفتاح

 .2021اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات،

سجل�العرب،�: القاهرة�.محنة	النخبة	السودانية.ي�الضو

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية إ                  

عزو،�محمود�.وجيه. ع1ي .44

جامعة	hنبار	للعلوم	القانونية	والسياسية

ع1ي،�حيدر�إبراهيم .45

�ا	�ي	hقطار	العربيةمقوما��ا	وآليا�

فرشيش،�عبد�الحق .46

Hمن�العالم"�دراسة�حالة�العراق

القدال،�محمد�سعيد .47

القدال،�محمد�سعيد .48

العقيدة�القتالية�وع�ق¨~ا�بالتدريب" .ع1ي،�كردي .49

2009( 3،�عدد�3مج�

تاريخ	السودان	الحديث.كوليtä،�روبرت .50

2015. 

ماê="،�عبد�الفتاح .51

( 24،�العدد�عربية

ماê="،�عبد�الفتاح .52

اUركز�العربي�لâبحاث�ودراسة�السياسات،: الدوحة�.اUسلحة

محمد،�فت,ي�الضو .53
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 .2020وزارة�الثقافة،�

. تحليل	نظري	ودراسة	ميدانية	�ي	قرية	مصرية

مكتبة�جزيرة�الورد،�: القاهرة�.2،�ط

دار�الجنان�للنشر�والتوزيع،�: الخرطوم

دراسة	تحليلية	ل�نق�بات	العسكرية	ومقاومة	

 .2002ي�للتصميم�والطباعة،�

 1،�عدد40،�مج�عالم	الفكر_تجاهات�اUعاصرة�*ي�دراسة�الثقافة�السياسية،�

دراسة	حالة	القوات	ا�سلحة	السودانية:   العسكرية	– الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا	ستراتيجية والسياسية وا	قتصادية 

وزارة�الثقافة،��:عمان�.التنشئة	والثقافة	السياسية.شق�s،�دينا

تحليل	نظري	ودراسة	ميدانية	�ي	قرية	مصرية: لثقافة	السياسية	للف�ح-ن	ا�صري-ن

 .1980دار�بن�خلدون،�

،�طالديمقراطية	�ي	السودان	راجحة	وعائدة.اUهدي،�_مام�الصادق

الخرطوم�.تأم�ت	�ي	السياسة	وا�جتمع	السوداني.مو<=�،�عبده�مختار

دراسة	تحليلية	ل�نق�بات	العسكرية	ومقاومة	: الجيش	السوداني	والسياسة.م�sغq"،�عصام�الدين

افرو�ون.ي�للتصميم�والطباعة،�: القاهرة�.hنظمة	الديكتاتورية	�ي	السودان

_تجاهات�اUعاصرة�*ي�دراسة�الثقافة�السياسية،��.الس�م�ع1ي

7-62. 

الثقافة	السياسية	والع�قات	ا�دنية	
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