الصراع بني القادة العسكريني واملدنيني يف السودان
حتركه الدول االستعمارية من أجل مصاحلها!
أعلنت احلكومة السودانية ،الثالاثء 2021/9/21م ،السيطرة على حماولة انقالبية فاشلة ،قام هبا عدد من ضباط
اجليش ،فيما أكدت املؤسسة العسكرية السودانية القبض على  40ضابطا ملشاركتهم يف االنقالب ،وقال انئب رئيس جملس
السيادة حممد محدان دقلو (محيديت)" ،إن انشغال السياسيني ابلصراع على املناصب كان سببا يف حماوالت االنقالابت
العديدة خالل الفرتة االنتقالية" ،فيما أكد رئيس جملس السيادة السوداين عبد الفتاح الربهان أن "السياسيني واألحزاب يف
البالد منشغلة ابملناصب الوزارية وال يتم احلديث عن االنتخاابت" .من جانبها ،اعتربت قوى احلرية والتغيري ،االنتقادات الت
وجهها رئيس جملس السيادة عبد الفتاح الربهان ،وانئبه حممد محدان دقلو إىل القوى السياسية ،تشكل هتديدا ملا يسمى
ابالنتقال الدميقراطي يف البالد ،وطالبت "بضرورة اإلسراع إبصالح األجهزة العسكرية واألمنية وتنقية صفوفها ،وتنفيذ اتفاق
جواب لسالم السودان ال سيما تنفيذ بند الرتتيبات األمنية" .وقد أدى هذا الوضع خلروج بعض املؤيدين يف 2021/9/30م
ملساندة احلكومة املدنية .وقد أكد رئيس الوزراء عبد هللا محدوك أن هناك صراعا واضحا وجليا بني مكوانت احلكم يف
السودان ،العسكريني واملدنيني ،مما دفعه لطرح مبادرة يف  22حزيران/يونيو املاضي ،تضم  7حماور ،هي :إصالح القطاع
األمين والعسكري ،والعدالة ،واالقتصاد ،والسالم ،وتفكيك نظام الثالثني من حزيران/يونيو (نظام عمر البشري) وحماربة
الفساد ،والسياسة اخلارجية والسيادة الوطنية ،وتشكيل اجمللس التشريعي.
واملعلوم أن الصراع بني السياسيني املدنيني ،والقادة العسكريني يف السودان قدي متجدد ،تقوده سفارات الدول
االستعمارية خاصة أمريكا وبريطانيا ،حيث تدعم أمريكا القادة العسكريني املرتبطني هبا ،وتدعم بريطانيا القادة املدنيني.
واملعلوم كذلك أن أغلب االنقالابت يف بالد املسلمني وراءها أمريكا ،حيث يقول صاحب كتاب "لعبة األمم" مايلز
كوبالند ضابط املخابرات املركزية األمريكية الذي اعرتف أنه صنع مجال عبد الناصر قال" :ال بد أن ندخل هلذه البالد عن
طريق االنقالابت".
وقد أنشأت أمريكا حركة الضباط األحرار الت ينتمى إليها الرئيس األسبق النمريي املرتبط أبمريكا ،مع التأكيد على أنه
ليس كل العسكر يف السودان مرتبطني ابلسفارات األجنبية خاصة األمريكية ،فإن من القيادات العسكرية رجاال أتقياء
خملصني لدينهم ولعقيدهتم وألمتهم ،إال أن الصراع مع املدنيني تقوده قيادات هلا ارتباطات ابلسفارة األمريكية ووزارة
خارجيتها .فمنذ النمريي كانت أمريكا هي الراعية للعسكر االنقالبيني ومنهم البشري ،الذي اعرتف يف برانمج "قصارى
القول" على قناة روسيا اليوم يف 2017/11/21م أنه تلقى تدريبات على يد املخابرات املركزية األمريكية عندما كان قائدا
لسالح املظالت أثناء حكم الرئيس منريي ،وأكد يف لقاء مع موقع سبوتنيك الروسي يف 2017/11/25م أن أمريكا هي
وراء فصل اجلنوب ،وأهنا تريد تقسيم السودان إىل  5دول ،حيث قال" :االنقسام هذا كان بضغط وآتمر أمريكي واخلطة هي
تدمري السودان وتقسيمه إىل مخس دول ،هذه هي اخلطة األمريكية" .وأكد ذلك وزراء اخلارجية يف عهد البشري ،حيث قال
غندور يوم اخلميس 2017/04/13م" :إن فصل اجلنوب كان يف األساس مؤامرة ،لكننا قبلنا هبا ،ويرون اآلن نتائج".
وقال وزير اخلارجية الدرديري حممد أمحد يف برانمج "حوار" مع قناة فرانس  24بتاريخ 2018/11/21م" :ساعدان أمريكا
يف حل أكرب معضلة يف املنطقة وهي مشكلة جنوب السودان".

وقد كان القائم ابألعمال األمريكي كوتسيس موجودا يف ساحة االعتصام أمام القيادة العامة للجيش ،يلتقي مبن شاء،
وحياور ،ويقدم الطعام ،ويلتقط الصور ،ابلرغم من أن املناطق العسكرية حمرم على األجانب دخوهلا .لكنه يف يوم األحد
2019/4/14م ،التقى محيديت ابلقائم ابألعمال األمريكي ابخلرطوم ،ستيفن كوتسيس ،ابلقصر الرائسي ابخلرطوم ،حيث
أطلعه محيديت على التطورات ابلبالد ،واألسباب الت أدت إىل تشكيل اجمللس العسكري االنتقال( .األانضول
2019/9/15م) ،كما التقى الربهان املبعوث األمريكي للسودان ،دوانلد بوث ،االثنني 2019/7/15م ،ابلقصر
اجلمهوري ،وتناول تطور املباحثات بني "اجمللس العسكري االنتقال" و"قوى احلرية والتغيري" للتوصل التفاق لتشكيل حكومة
انتقالية بقيادة مدنية( .موقع آر يت الروسي) .ويف يوم األحد 2020/2/2م اتصل وزير اخلارجية األمريكي السابق مايك
بومبيو ابلربهان ،وأكد اجمللس السيادي أن رئيسه تلقى دعوة رمسية من بومبيو عرب اهلاتف لزايرة أمريكا ،وأن الربهان قال إنه
سيليب الدعوة قريبا( .اجلزيرة نت) ،ويف يوم االثنني 2020/2/3م ،أعلن مكتب رئيس وزراء كيان يهود أن نتنياهو التقى
الربهان يف عنتييب أبوغندا ،وأهنما اتفقا على بدء حوار من أجل "تطبيع العالقات" بني البلدين( .يب يب سي).
ويف يوم الثالاثء 2020/2/4م ،عقد جملس الوزراء السوداين اجتماعا طارائ ملناقشة لقاء رئيس جملس السيادة
السوداين ،عبد الفتاح الربهان ،بنتيناهو ،يف أوغندا .وقال فيصل حممد صاحل ،وزير الثقافة واإلعالم ،يف بيان" :مل يتم إخطاران
أو التشاور معنا يف جملس الوزراء بشأن هذا اللقاء ،وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس جملس السيادة"( .يب يب
سي) ،و"نفت اخلارجية السودانية أي علم هلا هبذا اللقاء"( ،اجلزيرة نت 2020/2/3م) ،ويف يوم االثنني
2020/11/30م ،اتصل وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،ابلربهان وحبثا تطورات الوضع يف إثيوبيا ،حسب بيان
جمللس السيادة .وأعرب بومبيو ،عن تقدير بالده الستضافة السودان الالجئني اإلثيوبيني رغم الظروف االقتصادية االستثنائية
الت يشهدها( .األانضول) .ونشرت صحيفة االنتباهة يف 2020/4/28م ،تقريرا بعنوان" :السودان :بومبيو يهاتف الربهان
سياسة االبتزاز األمريكي ،والدفع إىل حافة اهلاوية" .ويف يوم 2020/10/26م ،نشرت صحيفة الغارداين الربيطانية مقاال
بعنوان" :أمريكا تكافئ السودان على ثورته ابالبتزاز" ،جاء فيه أن ابتزاز الوالايت املتحدة األمريكية للسودان من أجل
التطبيع مع (إسرائيل) يرقى إىل مستوى التنمر على دولة ال يتوقع أن تقيم (إسرائيل) معها العديد من العالقات التجارية أو
الدبلوماسية .ويف 2019/12/13م ،نشرت الغارداين مقالة أخرى بعنوان" :إذا اهنار احلكم املدين ابلسودان فواشنطن
تتحمل املسؤولية" ،كتبها أليكس دي وال املدير التنفيذي ملؤسسة السالم العاملي جبامعة اتفتس األمريكية ،وكان مما جاء يف
املقالة( :أنه إذا انزلق اقتصاد السودان إىل االهنيار التام وفشلت حكومته املدنية ،فإن هذا االهنيار سيُكتب عليه "صنع يف
أمريكا").
فبني وواضح :فقد طلب محدوك إبيعاز من السفري الربيطاين عرفان صديق من
أما ارتباط املدنيني يف احلكومة العسكرية ِّ ن
األمم املتحدة؛ هذه األداة االستعمارية ،بعثة إلدارة شؤون البالد ،بتفويض كامل يضع السودان حتت وصاية املستعمرين ،فقد
جاء يف اخلرب" :طلب رئيس الوزراء السوداين ،عبد هللا محدوك ،السبت ،من جملس األمن الدول التفويض إلنشاء بعثة
سياسية خاصة من األمم املتحدة حتت الفصل السادس لدعم السالم" (سودان تريبيون االثنني 2020/2/10م) .ونشرت
صحيفة القدس العريب بتاريخ  9شباط/فرباير 2020م" :ينبغي أن تشمل والية البعثة املرتقبة كامل أراضي السودان ،وتقدي
الدعم التقين يف وضع الدستور واإلصالح القانوين والقضائي ،وإصالح اخلدمة املدنية ،وقطاع األمن وبناء قدرات قوة الشرطة
الوطنية" .وقد وافق جملس األمن على ذلك وحدد بعثة مساها يونيتامس ،كما مست حكومة محدوك منسقا للتعامل مع هذه

البعثة ،فقد جاء يف اخلرب" :ك ّون السودان آلية وطنية للتنسيق مع بعثة األمم املتحدة السياسية (يونيتامس) ،الت سوف تبدأ
مهامها يف األول من يناير املقبل ،ومسى السفري عمر الشيخ منسقا للبعثة .ووافق جملس األمن الدول يف  3يونيو اجلاري،
على إنشاء بعثة سياسية يف السودان لدعم قضااي االنتقال والسالم ،استجابة لطلب رئيس الوزراء عبد هللا محدوك" (سودان

تريبيون 2020/7/5م) ،ويوم اخلميس 2021/1/21م وصل وزير اخلارجية الربيطاين ،دومينيك راب ،إىل اخلرطوم يف أول
زايرة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد ،اليوم اخلميس ،إلبراز دعم اململكة املتحدة لالنتقال الدميقراطي واحلكومة
املدنية .وأوضح بيان صحفي للسفارة الربيطانية ابخلرطوم أن وزير اخلارجية الربيطاين دومينيك راب وصل اخلرطوم إلبراز دعم
اململكة املتحدة لالنتقال الدميقراطي واحلكومة املدنية يف أول زايرة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد ،وقد اشرتط وزير
اخلارجية الربيطاين دومينيك راب ،على احلكومة االنتقالية اختاذ إجراءات اقتصادية دقيقة أبرزها "ترشيد حترير" سعر صرف
اجلنيه السوداين مقابل الدوالر .ذات األمر الذي انقشه مساعد وزير اخلارجية األملاين للشؤون اإلفريقية فيليب أكار مان مع
احلكومة السودانية2020/1/24( .م) ،ونشرت صحيفة التيار ،األربعاء 2021/1/27م" ،قال السفري الربيطاين :تعوي

اجلنيه احلل الوحيد الستقرار اجلنيه السوداين" .ونشر موقع اتق برس 2021/1/26م" :سفري بريطانيا املثري للجدل (عرفان
صديق) يودع السودان حبزمة من الوصااي واملطلوابت أبرزها تعوي اجلنيه" .وقد تقاطرت الوفود األوروبية :وصل وزير خارجية
فرنسا اخلرطوم 2021/9/16م والتقى محدوك وصرح بدعم احلكومة املدنية( .الراكوبة) .وزير خارجية أملانيا هايكوماس قال

يف 2019/9/8م :أكد دعمه للحكومة االنتقالية( .األانضول) .ويف 2019/10/15م قال رئيس بعثة االحتاد األورويب
(فان دن دول)" :االحتاد يعلن جتهيز حزمة دعم للمرحلة االنتقالية يف السودان".

لقد ظهرت اآلاثر الكارثية هلذا الصراع بني القوى االستعمارية (أمريكا وبريطانيا) وأدواهتما احمللية من السياسيني املدنيني
املرتبطني ابإلجنليز ،والقادة العسكريني املرتبطني ابألمريكان ،على البالد ،حيث أبعد احلكم مبا أنزل هللا وجعلت السيادة لغري
وسلب سلطان األمة وحرمت من أن ختتار من حيكمها عن رضا واختيار ببيعة شرعية تعقد خلليفة يقيم
شرعه سبحانهُ ،
الدين ويسوس األمة ابإلسالم ،نعم لقد أصبح احلكم حكرا على السفارات األجنبية وعمالئها ،وساءت حياة الناس وعم
التدمري املمنهج كل مناحي احلياة؛ يف التعليم ،والصحة ،واألمن ،مع بيع لثروات البالد للشركات الرأمسالية التابعة للدول
االستعمارية.
ولن يتوقف هذا الصراع إال إذا قطع أهل السودان حبال املستعمرين الت يرتبط هبا عمالؤهم يف الداخل ،ولن تفعل
ذلك إال دولة اإلسالم اخلالفة الراشدة الت هي فرض من هللا سبحانه ،ووعد ابلفتح والتمكني ،وبشرى من النيب ﷺ أبهنا
عائدة راشدة كاألوىل إبذن هللا رب العاملني﴿ ،وي ومئِذ ي ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنَص ِر َِ
اّلل يَنصر َمن يَ َشاء َوه َو ال َْع ِزيز ال َرِحيم﴾.
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