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 مقدمة  

ا في تمهيد الطريق لبناء الدولة الحديثة ما بعد االستعمار، العسكرية الوطنية لعبت دوًرا مهم  مما ال شك فيه، أن المؤسسة 

لبقاء ذلك الكيان القومي الوليد، فارتأت أن تدير البالد تارة بشكل مباشر  ةالدرع الواقيعلى أنها تلك المؤسسة نفسها  وقدمت

التزام أخالقي، وتكليف ال و ،وتارة من وراء الكواليس، وأظهرت ذلك االنخراط في الحياة السياسية على أنه عبء ثقيل

 .(1)تشريف

 

حكم الجنراالت  ويطلقون على ،أن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي للبالد يدركون مثاًل  لكن الحقيقة أن الجزائريين

من األوساط الداخلية للنظام  لثرية،ا من القلة اجد   ، ونافذرمؤث    وهي تجمع ”the power“أو  "le pouvoir"والدولة العميقة 

بأنها  هرت الجزائراشت  إذ  ؛للظهور على المسرح بشكل مباشر، ال تحتاج القوات المسلحة وبوجود مثل هذه المجموعةالحاكم. 

، أو البلد الذي يحق فيه للقوات المسلحة و"النخبة المختارة" للمواطنين غير المنتخبين، ""الديمقراطية الخاضعة للسيطرة

  .(2)نفسهذ القرارات الرئيسية، بما في ذلك اختيار الرئيس اتخا

 

في ظل  عاشهالبلد عاش تحت أنظمة عسكرية أطول بكثير مما  ذلكيجد أن  ،الحديث هفالمتتبع لتاريخ ،في السودان أما

تلك الحقبة المدنية المؤقتة تنتهي  ما اغالبً  .ةالسودان بحكومة مدنية أكثر من عامين أو ثالث أإذ لم يهن ؛حكومات مدنية منتخبة

تلك الحقب المدنية  يستدعي تدخل الجيش، وكأن ،اقتصاديوتدهور عات سياسية تؤدي إلى عدم استقرار، ونزا ،باضطرابات

ن عن مواجهة ووقاصر ،ن عن إدارة أنفسهموأنهم عاجزب المدنية من المؤسسة العسكرية للشعب وقطاعاته كانت بمثابة درس

ينقض على السلطة حتى ، ما إن اومنقذً  يقدم نفسه بدياًل  إذ . والمفارقة أن الجيشن ألدوات إدارة البالدو، ومفتقرالتحديات

لقمع الحريات، واألحزاب، والحياة السياسية، والمدنية، ما يستدعي ثورة شعبية عارمة  يوظف عقليته العسكرية السلطوية

 .(3)على الحياة السياسية يقضي، وفيها قيد الحرياتيبدد ثرواتها، ويد، والفساد واالستبداد العسكري مقدرات البال ينهكبعد أن 

 رئيس األركان الجزائري قايد صالح ورئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان )الجزيرة(

https://www.middleeasteye.net/opinion/algerias-army-separating-facts-fictions
file:///C:/ahmetalioglu/Downloads/Daoud,%20Kamel.(2019,%20May%2029).%20The%20Algerian%20exception.%20The%20New%20York%20Times.%20Retrieved%20from%20https:/www.nytimes.com/2015/05/30/opinion/the-algerian-exception.html
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/2/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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، اإلدارة العسكرية اتب عليها أن تتيه في فلك تلك الحلقة المفرغة، فعليها إما أن تختار، جبرً وكأن شعوب هذه المنطقة قد ك  

أو إدارة مدنية يراد لها أن تفشل في إدارة البالد، لتبقى ذريعة التدخل العسكري قائمة. وهذا ما سجلته دفاتر  ،االستبدادية

 التاريخ الحديث في البلدين.

 

ليس من اإلنصاف القول بأن المجتمعات العربية فشلت في إفراز نخب مجتمعية وأحزاب سياسية مؤهلة لكي تدير دفة البالد، 

ة ووازنة، وال يسياسية حقيق ااسي لألنظمة القمعية أعطى فرصة حقيقية لممارسة ديمقراطية تفرز أحزابً فال المناخ السي

 د صالحياتها. م دورها، ويقي   منافس حقيقي يحج    شمس بزوغالمؤسسة العسكرية ترغب في 

 

 العسكرية -معايير ضبط العالقات المدنية

-على تعريف واضح لطبيعة وضوابط العالقات المدنيةسية والعالقات الدولية ن في العلوم السياجمع المختصون والباحثوال ي  

-العالقات المدنية Samuel P. Huntington  هنتنغتونصامويل  ميقد   ، ية مثاًل ميركالعسكرية، ففي النظرية التقليدية األ

الحياة السياسة، ومهامه  فيينخرط  أالالعسكرية كمتغير تفسيري، يقوم على مبدأ االحتراف والمهنية، بمعنى أن الجيش يجب 

آخر للنظرية التقليدية،  ابعدً  Morris Janowitz  بينما أضاف جانووتيز ،(4)دتنحصر في تنفيذ وإنجاز السياسة الدفاعية للبال

د على ضرورة مشاركة المؤسسة العسكرية في وضع أسس النظام الديمقراطي، التي تقوم على الحياد السياسي للجيش، بأن أك  

أن يتم التعامل مع المؤسسة العسكرية على أنها كيان محايد، أو  بمكان من الصعوبة التطبيقية العمليةوذلك ألنه يعتقد أنه 

 .(5)ت ماليةآوسياسات وبرامج أمنية ودفاعية، مقابل امتيازات مادية، ومكاف ا"مرتزقة" ينفذون خططً 

 

عدة أدوات ومبادئ لتحديد طبيعة العالقة بين المؤسستين، كان أهمها التأكيد Rebecca L. Schiff   ريبيكا شيفقدمت و

من  والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، ومشاركة القيم والغايات العليا بين العسكريين ،على أهمية الحوار

 .(6)جهة أخرى

 

فقد طرح نظرية "تقاسم السلطة" والتي ترى أن دور المؤسسة العسكرية ال يقتصر على مجاالت الدفاع  ،أما دوجالس بالند

 .(7)وقت الضرورة الداخليحفظ األمن إلى  دورها ، بل يتعدىعن حدود البالد وأمنها من العدو الخارجي

 

 المؤسسة العسكرية الجزائرية والسودانية

أي ذكر وال ت ،اوسيادته اة البالد وسالمة ترابهبالدفاع عن وحد مكلفالوطني أن الجيش على تنص معظم الوثائق الدستورية 

في  لكن الواقع البالد. ونؤإدارة شالعامة و السياسة الحياة في ية أي دور للمؤسسة العسكريةالدستورمن هذه الوثائق 

 في مفاصل امركزي   ادورً  الجزائري ا، حيث لعب الجيشا لذلك تمامً مغايرً  كان ،الجزائرية والسودانية ،المجتمعات العربية

ن على حكم الجزائر كهواري نجد أن الرؤساء المتعاقبي بالرجوع الى التاريخ السياسي للجزائرستقالل الجزائر. فالحياة منذ ا

تبع وبالمثل، فإن المت .(8)كانوا وزراء دفاع قبل أن يتسلموا مناصب الرئاسة ،الشاذلي بن جديد، واليمين زروالوبومدين، 

بحكومة مدنية أكثر من عامين. بدأ حكم الجنراالت  ،1956عام  ،لم يهنأ بعد استقاللهلتاريخ السودان الحديث يجد أن السودان 

بانتخابات  امدني   ا، أعقب حكم عبود حكمً 1958عام  ،إبراهيم عبودعندما قفز الجيش على السلطة بقيادة الفريق في السودان 

 16بقيادة جعفر النميري، الذي ظل في الحكم  1969، إال أن الجيش انقض على السلطة مرة أخرى عام 1965جرت عام 

عبد الرحمن سوار الذهب إلى أن انتفض الشعب انتفاضة جماهيرية واسعة أتت بالمشير  ،ا تخللتها محاوالت انقالبية فاشلةعامً 

عام  ،عمر البشير ،نتخبة برئاسة الصادق المهدي، والذي انقلب عليه العميد )آنذاك(مم السلطة لحكومة ، والذي سل  1985عام 

1989(9). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
https://democraticac.de/?p=16273
https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_Janowitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil%E2%80%93military_relations#Convergence_theory
https://core.ac.uk/download/pdf/36731691.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095327X9902600102
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190405-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.noonpost.com/content/25981
https://www.noonpost.com/content/25981
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فما الذي يدفع الجنراالت لدخول معترك الحياة السياسية وترك ثكناتهم العسكرية ووظيفتهم الرئيسية في حماية حدود البالد 

 وسالمة أراضيه؟ 

  

 لكال الجيشين الجزائري والسوداني العقلية العسكريةخصائص 

(، أن حكم المؤسسة العسكرية في 1998فريقيا )إالعسكرة، والديمقراطية في ويذكر لوكهام في كتابه "المؤسسة العسكرية، 

ال غنى عنه في أسلوب الحكم وإدارة  انموذجي   منه، وتحواًل  ال مفر   انتقااًل  كانفترة ما بعد االستعمار في بلدان شمال إفريقيا، 

 ةأضحت مطالبة الجيش بالسلطة وأحقيته في الحكم تنبثق أساًسا من اقتناع المؤسسة العسكرية بأن أي ،البالد. وبمرور الزمن

 ها.سبر أغوارلخوض غمار السياسة، ومؤهلة  ، ولن تكونجديرة بالثقة قد تفرزها انتخابات ديمقراطية لن تكونحكومة مدنية 

 ةاقتصادي ض البالد إلى اضطراباتوسيعر    ،سيكون عرضة للفساد أن أي كيان مدنيب الجنراالت يؤمنففي الذهنية العسكرية، 

 .(01)الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية واالنضباط والحنكةللخبرة  ، وافتقارسياسيةإدارة، ومراهقة سوء ب

 

لم ت منح فرصة حقيقية إلثبات  أو األحزاب السياسية ،من منظمات المجتمع المدني االتي ال يمكن إنكارها أن أي   ولكن الحقيقة

 وتجريف الحياة السياسية بالمطلق.  تصحرفي فترات األنظمة البوليسية القمعية، التي عملت على  قدراتها

 

ورعاة  ،للحمىنصبوا أنفسهم حماة ، فذريعةً  ،الذي يشوب األحزاب السياسية، والمؤسسات المدنية القصور اتخذ الجنراالت

 اجتماعي، أو اقتصاديخاوية من أي إنجاز جاءت سجالت الجنراالت والعسكر ولكن المفارقة أن . لمقدرات الوطن والمواطن

كانت استراتيجيتهم اللعب على وتر سيكولوجية الشعوب، واحتياجها لألمن واألمان، الذي في أي من الدول التي حكموها. 

، هي أبسط وأقصر الطرق ا، ولو شكلي  االمدعومة شعبي  . فكانت االنقالبات العسكرية اتوفره لهم المؤسسة العسكرية حصري  

 الحتفاظ الجنراالت بالحكم. 

 

سدة الحكم فقط، إلى تدبير ممارسة السلطة وتسييرها. فأصبح  اعتالءسرعان ما تعدى دور الجيش في الجزائر والسودان  

أصبحت يد الجنراالت هي الطولى وبلغت الجيش في الجزائر والسودان هو حامي مؤسسات الدولة وضامن استمراريتها. 

جمهورية الضباط" امتدادها األوسع. فأضحى الجنراالت يتمتعون بإمكانية الوصول إلى مراكز المال واألعمال، وحتى بعد "

 ال يسمحون همكما أن. تقاعدهم، فهم يسيطرون على الموارد الطبيعية للبالد، وكذا على فرص االستثمار ضمن االقتصاد المدني

للقطاع المدني بمحاسبة أو مراقبة ميزانية الدفاع، والمساعدات والصفقات العسكرية الخارجية، واألهم أن المؤسسة التشريعية 

 سة العسكرية.ات المملوكة للمؤسالشركوالتنفيذية ال تمتلك أدنى فكرة عن 

ة العليا بل تعدى ذلك لتسيير كافة األمور مر يقصر دور المؤسسة العسكرية على السيطرة على المستويات السياسيلم يعد األ

الحياتية واإلدارية من اقتصاد وتجارة وبنية تحتية. جاء هذا االحتكار والتغول في السيطرة كنتيجة طبيعية لعقلية الجنراالت 

التعامل مع  فهم يرون أن اإلدارة المدنية تتبنى سياسات واستراتيجيات بمستويات مفرطة من المرونة والليونة في ؛الحاكمة

ه الخدمي ءالمؤسسات الخدمية. وبالتالي، فإن المؤسسة العسكرية تعتبر أن القطاع المدني غير كفء لتلك المهمة العظيمة، وأدا

 .لتحمل تلك المسؤولية واإلداري غير مرض ليكون أهاًل 

 

 وا، فأظهروالفداء الذي يتمتع به الجيش الوطني قوميةالوطنية والعلى أوتار لعب لأتقن الجنراالت ا، مولتوطيد أركان حكمه

أن تدخالت الجيش تأتي تلبية لنداء الجماهير، وللحفاظ على مكتسبات البالد، ومحاربة اإلرهاب المتربص بالوطن ومقدراته، 

الجيش  وللتصدي لمؤامرات العدو الخارجي. ففي الحالة السودانية، تصدر المؤسسة العسكرية الصورة وكأن كل انفعاالت

https://www.researchgate.net/publication/274446316_The_Military_Militarization_and_Democratization_in_Africa_A_Survey_of_Literature_and_Issues
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، أو في الثورة الشعبية عام 1964للجماهير المنتفضة سواء في انتفاضة عام  اوتحركاته، وحسمه لألمور جاء انحيازً 

1985(11).  

 

الحرب منذ بداية االستقالل، وانتهاء م الدعم الخارجي خدمات جليلة لتوطيد أركان حكم الجنراالت، فمن جهة أخرى، قد  

وشمال  ،األوسط سيطرة على دول الشرقلل وفاعاًل  انافذً  احاكمً الجيش  بقاءإحتمية  التاريخي االستعماردول  ارتأت، الباردة

 ،للتعامل معهاوفعالية  اتنظيمً بالنسبة للقوى االستعمارية، كان الجيش هو القوة األكثر فا بعد االستعمار. في فترة م ،إفريقيا

تضمن تلك الدول دعم السياسي واللوجستي للجنراالت، وال ،لخدمة أجندات الدول االستعمارية، فببعض االمتيازات توظيفهاو

 وإخالصهم ألجندات تلك الدول الداعمة والمثبتة ألركان حكمهم. جنراالت ال اتوالء

 

، أن األولى عملت على تشكيل جيش الليبية والسورية مثاًل  ،مما ميز المؤسسة العسكرية الجزائرية والسودانية عن نظيراتها

مكونات المجتمع في منح الرتب العسكرية بين والقبلية، مراعية لتوازن دقيق  ثنيةاإلقومي تنصهر فيه كل مكونات الشعب 

الفرق والقطاعات، وكانت فلسفة التأهيل والتدريب في الجيش تقوم على فكرة انصهار الجميع في هذا الوعاء قادة وتشكيالت 

وكذا اعتمد الجيش الليبي على  ،ية والعائلية في تكوينه الرتبيعلى المذهب بينما اعتمد الجيش السوري مثاًل  .(12)يالقوم

ات الشعبية، بينما مع الهب   ،الليبي والسوري ،ن في التعامل العسكري الخشن للجيشينفكان لذلك األثر البي    ،المناطقية والقبلية

  .مثاًل  من قبل الجيش التونسي امتبعً  الخشن لم يكن ذلك النموذج

 

 ،فمن جهة .العقلية العسكرية، وسياسات هيمنتها على الحياة السياسية، واستخدامها لألدوات متشابهة إلى حد بعيدولكن تبقى 

كان تقليص دور المؤسسة  ،ومن هنا هي تمتلك القوة الغاشمة، ومن جهة أخرى هي متغلغلة في تفاصيل االقتصاد المدني.

ارسة دورها األساسي، عملية معقدة ودقيقة قد تستغرق سنوات عديدة العسكرية ووضعها في حجمها الطبيعي، وإرجاعها لمم

 إن سلكت دروب اإلصالح التدرجي.

 

 تسليم الحكم لسلطة مدنية؟بهل يقبل الجيش في الجزائر والسودان ف

 ؛مرحلة انتقالية ةفي أي ،الجزائرية والسودانية ،ال تصلح للحالتين ،السلطة اقتسامن افتراضات نظرية التوافق ونظرية يبدو أ

الدول حديثة التحول نحو الديمقراطية، حيث يكون أو على األقل في  ،الدول الديمقراطيةا في طبق  إذ إن النظريتين يمكن أن ت  

القيادة ظل  فيصنع القرارات المتعلقة بالقضايا الدفاعية وكيفية استخدام وتوظيف القوات المسلحة  فيللعسكريين دورهم 

 . ليد العليا والقرار السياديذات ا المدنية

 

أن تدخل  والتي يرى من خاللها ،هي نظرية جانووتيز ،الجزائرية والسودانية ،لعل النظرية األقرب إلى الواقعية في الحالتين

يتم استبعاد المؤسسة ال وبذلك على مجال سياسات الدفاع،  االنظم الديمقراطية يجب أن يكون مقتصرً  فيالمؤسسة العسكرية 

إذ ال يمكن الفصل الحاد  ،الديمقراطيوضع أسس النظام  فيمشاركة تكون  سياسي، بلدور  أيعن ممارسة  اتمامً  العسكرية

ن إحيث  ؛العسكرية على األرض-فذلك يتنافى مع واقع العالقات المدنية .وباقي المؤسسات المدنية ،بين المؤسسة العسكرية

وفئات المجتمع، فأفراد القوات المسلحة ليسوا طبقة مستقلة قائمة بذاتها في أفراد القوات المسلحة ينتمون إلى طبقات 

 .(13)المجتمع

 

هي تلك الطغمة العسكرية الحاكمة والمنتفعة والمرتبطة بأجندات  ،المعضلة التي تواجه هذه النظرية على أرض الواقع

مقاومة تسليم الحكم  كل ما في جعبتها من سهام دخارجية. تلك المجموعة من الجنراالت التي لن تترك الحكم قبل أن تستنف

https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
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ومؤسسات المجتمع المدني على ، وإصرار الجماهير، بالحقائق على األرض ا، ويبقى نجاح أي نموذج مرتبطً لقوة مدنية

  فاعلة. سياسي من العسكرة إلى المدنية الوذج انتقال في نم االمضي قدمً 

 

يبدو أن بوادر انتقال سياسي نحو حكم مدني تلوح  بيين في السودان والجزائر منذ شهور، والال يزال مصير الحراكين الشع

 .في األفق

 

وصلت المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير، وأعضاء المجلس العسكري، إلى ما يشبه الطريق المسدود  ،ففي السودان

بسبب تعنت المجلس العسكري وإصراره على أن تكون األغلبية في المجلس االنتقالي للمجلس العسكري وال تزيد مشاركة 

 .(41)أعضاءالمدنيين فيه عن ثالثة 

 

ر منه يبدو أن مواقف المجلس العسكري السوداني بدأت تنحو نحو التصعيد. وهو ما حذ   ،إثر خروج هذا الخالف إلى العلن

ما تمضي إلى نهايات  احيث رأى في مقاله أن الثورات نادرً  ؛المعلق السياسي بصحيفة غارديان البريطانية ،سايمون تيسدال

ليس لديها أدنى فكرة  اأن المؤسسة العسكرية السودانية التي ظلت قابضة على زمام األمور طيلة ثالثين عامً  سعيدة، وأضاف

 .(15)السلميةفي كيفية التعامل مع االحتجاجات الشعبية 

 

فال  . قناة اتصال بين حراك الشارع والمؤسسة العسكرية ةألي حيث ال وجود اأكثر تعقيدً فيبدو الوضع في الجزائر  أما

 .حواردعت إلى أي  من يمثلهم وال المؤسسة العسكريةالمتظاهرون اختاروا أو أعلنوا 

 

ورغم ضغط قيادة تتحدث باسمه.  لم يتمكن من إفرازأنه بشكل مختلف عن السودان، يبدو أن مشكلة الحراك الجزائري  

 ال تزال متماسكة. المؤسسة العسكرية  الشارع وحراكه المتدفق إال أن

 

يلخص الحراك الشعبي في الجزائر والسودان األزمة الحقيقية للدول العربية فبالرغم من اإلطاحة برأس النظام كما حدث في 

واالنتقال لحكم مدني ديمقراطي تونس ومصر واليمن وليبيا إال أن المعضلة الحقيقية تبقى رفض الجنراالت التنازل عن الحكم 

 منتخب. 

 

تدعي المؤسسة العسكرية أنها متخوفة من فراغ سياسي يهدد كيان الدولة، والحقيقة أنها تتخوف من تحول ديمقراطي  ،من جهة

 ،م دورها، وينتزع الصالحيات واالمتيازات منها، وقد يصل األمر إلى محاكمة عناصرها. ومن جهة أخرىحقيقي يحج   

 للجنراالت بالبقاء متمسكة بالسلطة. تتخوف الجماهير من العودة للمربع األول إن هي سمحت 

 

 ينحراكهي أصعب التحديات التي ستواجه ال عرف بدعمها لموجات الثورات المضادةخارجية ت  ولربما كان تدخل أطراف 

لشعوب المنطقة  اقاسيً  ا. فقد كانت تلك التدخالت نقمة على موجات الربيع العربي األول إذ قررت أن تعطي درسً البلدينفي 

، لها عة نحو الحرية والعدالة والديمقراطية، فبدعمها للجنراالت في مصر استطاعت إعادة إنتاج نظام سياسي موالالمتطل

 .م التجربة على الحراك الجزائري والسودانيوتحاول أن تخلق نفس النموذج في ليبيا، وال شك أنها ما انفكت تحاول أن تعم   

قد قررا كسر موجات الثورات  ،الجزائري والسوداني ،لمخططات أم أن الشعبينهل نجحت تلك ا :ينيتببوتبقى األيام كفيلة 

  ؟المضادة

 

http://www.bbc.com/arabic/interactivity-48141238
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/14/السودان-الجزائر-الثورة-الفجوة
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 خاتمة

ال شك فيه  مماو .تغيير عادة ما يأتي بموجات متعددةكل ن التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة، وأن أثمة حقيقة دامغة، وهي 

عدم اختطاف على ان موجة الربيع العربي األولى، وهما مصر   مناستوعبا الدرس قد  ،يوالسودان يالجزائر ،الشعبينن أ

في  امهم   ا يزال تحديً التحصين الجزائر والسودان من حكم العسكر لكن و .ثورتهما، وعدم الرضا فقط باقتالع رأس النظام

الشعب، ببناء  بترسيخ السلطة بيد ينتهيأكثر تشاركية، وأكثر استجابة الحتياجات الشعوب،  طريق تكريس نظام حكم

من اختطاف المشروع التحرري  ا. ال يزال التخوف قائمً مؤسسات مدنية واجتماعية ومجالس محلية، وتغيير ثقافي مرافق

 والسودان.  يزال يخيم على الجزائر الالشعبي من طرف العسكر، بتمويل من قوى الثورات المضادة، وهو 

 

 اهميالبد من تحصين نفسنه أ، ويعلمان امن تجاربهما الخاصة وتجارب غيرهماستفادا  نهماأ الجزائر والسودانولكن ما يميز 

 شر المشاريع المضادة.  ار التي تقيهممن أالعيب الثورات المضادة، وأن يتخذا التدابي

 

 اًل سيعطي بالتأكيد أمالسلمي نجاح حراك البلدين ولكن من المبكر الحكم على ما يجري في الجزائر والسودان، في النهاية، 

 اقة دماء وتهجير، وتدمير البالد. بإمكانية التغيير في المنطقة دون إر

_______________________________________________________ 

 .أكاديمي وصحافي مهتم بقضايا الشرق األوسطأحمد علي أوغلو: * 
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