
س﮵�اسات السلطو﮵�ة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى ﮶سمال ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا

﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غ

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى–أسك﮵�﮲�و﮳ح﮵�لصورة مں

مساراتحولم﮴�االتم﮳حموعةأالوسطلل﮶سرق�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ىك﮵�رمالكولممرك﮲رأصدر،2021آذار/مارس﮲�﮵ى

الس﮵�اسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲را�ٔر، مصر، ول﮵�﮳�﮵�ا، والسودان.

لال�﮴﮲�﮴�ال الس﮵�اس﮵ى ﮲�﮵ى السودان وال﮳ح﮲را�ٔر ﮲حالل عام﮲حل﮴�ت الحر�ت االح﮴�﮳حا﮳ح﮵�ة الم﮴�واصلة ﮲�رصة ﮲ع﮵�ر م﮴�و﮴�عة

﮳�ر�﮵ٔ�س﮵ىلٕالطاحةال﮲صم﮲�﮵ىالمسّلحةال﮴�ّوات�﮴﮴�﮳�ّلع﮲رزلك﮵�هما،و﮲�﮵ى.2019
﮲

ال﮳حمهور﮵�﮴�﮵�ں
﮲

﮲�﮵ىسا�﮲د�﮴هماالذ﮵�ں

 ال﮴�عدد﮵�ةاالٓمالالحكم ل﮲�﮴�رة طو﮵�لة
﮲

الس﮵�اس﮵�ة والد﮵�م﮴�راط﮵�ة. ل﮴�د ا�﮲﮲ح﮲�ض س﮴�ف هذه﮲�﮵ى ح﮴�﮳�ة ﮳حد﮵�دة مں

أدى﮳�﮵�﮲�ماالسلطوي،الحكمل﮴�رس﮵�﮲ح2020عام﮲حاللالكورو�﮲ا﮲�﮵�روس﮳حا�ٔحةاس﮴�﮲عالل�﮴﮲�﮵�﮳حةال﮴�و﮴�عات

المسّلحة ﮲�﮵ى ﮶سمال ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا. ل﮴�د ا�﮲حسر االٔمل أالول﮵ىٕالى ٕاح﮵�اء ﮳�روز ال﮴�ّواتال﮲حصومات ال﮳ح﮵�وس﮵�اس﮵�ةا﮶س﮴�داد

 على مسار مصر ﮳�عد ا�﮴﮲�الب﮳�حدوث �﮲﮴ع﮵�﮵�ر س﮵�اس﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲را�ٔر، و﮴�د ﮵�﮲�حسر ﮲�﮵ى السودان،
﮲

ما ﮴�د ﮵�﮲صع ال﮳�لد﮵�ں

.2014عام﮲�﮵ى﮲�﮵�هااالٔهل﮵�ةالحرب﮳�دا﮵�ةم﮲�ذول﮵�﮳�﮵�ا2013عام
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﮲
على مر س﮴�ون عاًما، ﮳�﮴�﮵�ت ال﮴�ّوات المسّلحة الع﮳�ًا س﮵�اس﮵�ًا مرك﮲ر﮵�ًا، ومحورا، و ح﮴�﮵�﮴�﮵�ًا للسلطة ﮲�﮵ى ٍلك مں

ال﮴�﮵ى ﮶سهد�﮴ها هذه الدول ﮲حالل الع﮴�د الما﮲ص﮵ى �﮴س﮴�دع﮵ىال﮳ح﮲را�ٔر، ومصر، ول﮵�﮳�﮵�ا، والسودان، ٕاال أن اال﮲صطرا﮳�ات

اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وال﮴�حد﮵�ات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة اله﮵�لك﮵�ةٕاعادة ال﮲�ظر ﮲�﮵ى ط﮳�﮵�عة هذه السلطة. هل س﮵�د﮲�ع ح﮳حم أالزمة

 الحكم؟ ﮲�﮲�﮵ى مصر
﮲

ال﮴�ّوات المسّلحة ٕالى السع﮵ى للرح﮵�ل عں
﮲

 الس﮵�اس﮵�﮵�ں
﮲

 المحاور﮵�ں
﮲

لم ﮵�﮳�ق ٕاال ﮴�لة مں

 ﮳�ٕام�ن المؤسسة العسكر﮵�ة ال﮴�﮲�اوض
﮲

 الذ﮵�ں
﮲

واال﮳ح﮴�ماع﮵�﮵�ں
﮲

 الس﮵�اسة، ما ﮵�حد مں
﮲

معهم حول ا�﮲سحا﮳�ها مں

﮲�﮵ى ل﮵�﮳�﮵�ا �﮳﮴حعلها عر﮲صة ٕالح﮴�مال اح﮴�﮲�اظالمدى الم﮴�اح ال�﮴﮲�﮴�ال م﮲�ظم. ﮲�﮵�ما ه﮶سا﮶سة ال﮴�سو﮵�ة الس﮵�اس﮵�ة

 ﮳�م��﮲ة ﮳�ارزة وٕام��﮵﮲�ة العودة ٕالى حكم اس﮴�﮳�دادي
﮲

العسكر﮵�﮵�ں
﮲

 مں
﮲

 مدعوم﮵�ں
﮲

 ﮴�﮳�ل ال﮳ح﮲�راالت أو مد�﮵﮲�﮵�ں
﮲

مں

وم﮲�ظمات الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى أطراف محور﮵�ة ﮲�﮵ى ٍلكالمؤسسة العسكر﮵�ة. ﮲�﮵ى الم﮴�ا﮳�ل، �﮴عد االٔح﮲راب الس﮵�اس﮵�ة

 هل ﮳�ٕام��﮲ها م﮲�ع �﮳﮴حد﮵�د الحكم
﮲

 ال﮳ح﮲را�ٔر والسودان، ولكں
﮲

العسكري الم﮳�ا﮶سر أو ﮲ع﮵�ر الم﮳�ا﮶سر؟مں

مسارات سلطو﮵�ة

ال﮳�لدان أالر﮳�عة، �﮲﮴�حص م﮳حموعة الم﮴�االت ال﮴�﮵ى﮳�﮲�اء على المسارات الس﮵�اس﮵�ة للمؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى هذه

آذار/مارس آال﮲�اق الم﮴�احة ال�﮴﮲�﮴�ال س﮵�اس﮵ىمرك﮲ر مالكولم ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط ﮲�﮵ى ﮶سهرأصدرها

مصر، ﮴�َلَب الر�﮵ٔ�س ع﮳�د ال﮲�﮴�اح الس﮵�س﮵ى الص﮵�﮲عةح﮴�﮵�﮴�﮵ى. �﮴الحظ ر﮵�سا ﮳�روكس أ�﮲ه �﮲ظًرا لل﮴�حد﮵�ات ال﮴�﮵ى �﮴وا﮳حه

﮲
س﮵�طر�﮴ه ال﮶س﮲حص﮵�ة على المؤسسة العسكر﮵�ة.  و﮳�دورهاالٔساس﮵�ة للعال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة المصر﮵�ة وزاد مں

﮲�﮵ى ل﮵�﮳�﮵�ا الم﮳�رما�﮲﮴�اق و﮴�ف ٕاطالق ال﮲�ار الدا�ٔم﮵�﮲�وه أ�﮲س ال﮴�ماط﮵ى أن ﮲حطة ال﮴�وح﮵�د العسكري الم﮴�﮲صم﮲�ة ﮲�﮵ى

﮲�﮵ى
﮲

المورو�﮶ةالم﮲ردو﮳حةالعسكر﮵�ةالمؤسسةعلىال﮶سرع﮵�ة﮵�﮲ص﮲�﮵ى2020أالول/أك﮴�و﮳�ر�﮶﮴سر﮵�ں
﮲

ال﮴�ذا﮲�﮵ى،عهدمں

 آ﮲�اق ٕاحالل السالم وٕا﮲ص﮲�اء عال﮴�ات عسكر﮵�ة
﮲

مد�﮵﮲�ة مس﮴�﮴�رة. و﮵�﮳حد ﮳�ل﮴�اسم ال﮴�طعة أن الحراكما ﮵�﮴�ّلص مں

اال�﮴﮲�﮲حا﮳�ات الر�ٔاس﮵�ة ﮵�﮴�ٌوِ﮲صان مصدا﮴�﮵�ةال﮶سع﮳�﮵ى سلوك ال﮴�ّوات المسّلحة �﮳﮴حاه الحراك ال﮶سع﮳�﮵ى و�﮴ع﮳ح﮵�لِها

 ال﮲�﮲حب المد�﮵﮲�ةال﮴�﮵�ادة العسكر﮵�ة كحكم مو�﮶وق ﮲�﮵ى ٕادارة أالزمات الس﮵�اس﮵�ة
﮲

 و﮳�﮵�ں
﮲

 ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�﮵�ں
﮲

 الم﮴�ظاهر﮵�ں
﮲

﮳�﮵�ں

العسكر﮵�ة ما ﮴�﮳�ل المرحلة اال�﮴﮲�﮴�ال﮵�ة ﮲�﮵ىالحاكمة. ﮲�﮵�ما ﮵�الحظ  صمو�﮵ٔ�ل راما�﮵﮲ى أن ﮳�عض ع﮲�اصر المؤسسة

ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر �﮲﮲�وذها على المدى الطو﮵�ل.السودان �﮴س﮴�﮲حدم الم﮲را﮵�ا الس﮵�اس﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة والدول﮵�ة

 هذه ال﮳�لدان أالر﮳�عة
﮲

 م��﮴﮲�ها الم﮴�م﮵�﮲رةال �﮲﮴رال المؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى لك مں
﮲

 ال﮴�﮲حل﮵ى عں
﮲

﮳�ع﮵�دة لك ال﮳�عد عں

 أن ﮵�ؤدي عملها ل﮲حدمًة﮲�﮵ى الدولة والس﮵�اسة، ٕان هذه المؤسسات العسكر﮵�ة عال﮴�ة
﮲

﮲�﮵ى مع﮲صلة، ح﮵�ث ال ﮵�مكں

أمل لل﮳حهات العسكر﮵�ة ال﮴�و﮵�ة ﮲�﮵ى موا﮳حهة ال﮴�حد﮵�اتمصلح﮴�ها الذا�﮵﮴�ة ٕالى ال﮲�﮴�ا�ٔح� الم﮶�لى ال﮴�﮵ى �﮴ر﮵�دها. ال

﮲�﮵ى�﮴لوحوال﮴�﮵ى2019و2011عام﮵ى﮲�﮵ى﮶سع﮳�﮵�ةاح﮴�﮳حا﮳ح﮵�ةحر�توّلدتال﮴�﮵ىالها�ٔلةواال﮳ح﮴�ماع﮵�ةاال﮴�﮴�صاد﮵�ة

 أي و﮴�ت م﮲صى ﮲�﮵ى أع﮴�اب ﮳حا�ٔحة ﮲�﮵�روس الكورو�﮲ا.
﮲

ل﮴�د ساعدت هذه المؤسسات العسكر﮵�ة ﮲�﮵ىأال﮲�ق أك﮶�ر مں

ا �﮴واصل  أنٕادامة الظروف ال﮴�﮵ى �﮴وّلد أالزمات، لك﮲�ها أ﮵�﮲صً
﮲

عر﮴�لة الحوار الهادف وٕاعا﮴�ة إالصالحات ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

 االٔحوال، مع﮴�﮳�رة إالصالحات �﮴هد﮵�ًدا ل﮴�﮲�و﮴�ها الس﮵�اس﮵ى
﮲

واس﮴�﮴�الل﮵�﮴�ها.�﮴حّسں

 أنومع ذلك، ﮲�ٕان المؤسسة العسكر﮵�ة وحدها ه﮵ى ال﮴�ادرة على
﮲

�﮴حدي ٕاعادة ٕا�﮴﮲�اج ال﮲�ظام السلطوي. ﮲�﮵�مكں

﮲�﮵�روس الكورو�﮲ا ٕالى �ٓ﮴�لك الم�﮲�ٓ�ت الماد﮵�ة﮵�ؤدي اال�﮲كماش اال﮴�﮴�صادي والمال﮵ى ﮲�﮵ى ح﮴�﮳�ة ما ﮳�عد ﮳حا�ٔحة
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ا. ﮲�﮵ى هذه الحالة، ﮴�د �﮳ُ﮴ح﮳�َر وال﮴�﮲�اهمات ال﮴�﮵ى ��﮲ت �﮴دعم حصة ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى ال﮲�ظام الحاكم سا﮳�﮴�ً

﮲
عل﮵�ها ال﮴�﮲�اوض مع ال﮳حهات ال﮲�اعلة الس﮵�اس﮵�ةالمؤسسة العسكر﮵�ة على د﮲حول ﮲�﮲صاء ﮲ع﮵�ر مٔ�لوف، ح﮵�ث ﮵�﮴�ع﮵�ں

م��﮴﮲�ها الم﮴�م﮵�﮲رة. ٕاال أن حدوث �﮴حول ﮳حوهري ﮲�﮵ىواال﮳ح﮴�ماع﮵�ة اال﮲ٔحرى، ح﮴�ى أ�﮲﮶�اء سع﮵�ها ٕالى الح﮲�اظ على

 ﮴�﮳�ل المؤسسة
﮲

 ا�﮲سحا﮳�ًا ولو ﮳ح﮲ر�﮵ٔ�ًا مں
﮲

العسكر﮵�ة ل﮵�س ﮲�﮵ى أال﮲�ق الم﮲�ظور. ﮳�ل ال�﮲مط الحكم والذي ﮵�﮴�﮲صمں

 الع﮲�ف�﮲﮴رال المؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى الو﮴�ت الحال﮵ى ﮶سر﮵�ً� ر�﮵ٔ�ًسا
﮲

ا مں لل﮲�﮲حب الحاكمة ال﮴�﮵ى �﮴س﮴�﮲حدم م﮲ر﮵�﮳حً

ال﮳�اب أمام ال﮴�﮲�اوض.الصر﮵�ح وال﮲�﮲رعة ال﮴�وم﮵�ة ال﮲ص﮵�﮴�ة وإال﮴�صاء اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ٕال﮲عالق

أالوسط ومد﮵�ر ﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غ زم﮵�ل أول ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكولم ك﮵�ر �ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق

﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة.
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