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 :اجلذور االقتصادية والسياسية للحراك السوداين
 

ر ذلك على ئد البرتول وأث  سبب عوا بشهد السودان يف السنوات العشر األوىل من األلفية الثالثة استقرارًا اقتصادّيً 
كانون الثاين / ينايرن، يفداخل النظام احلاكم والبالد. لكن وبعد انفصال جنوب السودا االستقرار السياسي

قرابة  ل وذهابنفصا، عقب استفتاء عام صوتت فيه األغلبية الساحقة من جنوب السودان خليار اال2011
أت ادراهتا، بد% من ص95% من النفط الذي كان ميثل أكثر من نصف إيرادات حكومة السودان و75الـ

حتسن استخدام  انية مللسودااألزمات االقتصادية والسياسية يف الظهور والتجدد منذ ذلك الوقت ألن احلكومة 
 عوائد النفط يف بناء اقتصاد قوى وُمتنوع. 

 
ناملصدر األول الذي كان ميكن أن ميثل بدياًل للنفط وينعش االقتصاد السوداين ا

ُ
قفز  هو الذهب؛ فقد هار كانمل

، وأصبح يشكل 2017طًنا يف العام  90، ليصل إىل 2008طن يف العام  7ودان من الذهب من إنتاج الس
نتاج وتصدير . ولكن بسبب ضعف قدرة الدولة على رقابة إ2017من قيمة صادرات السودان يف  57%

% من 80ك أن  ذلالذهب فإن أكثر من نصف إنتاج الذهب يتم هتريبه خارج القنوات الرمسية. أضف إىل
ذهب، ولكن ألن هذا ال شراءمليات التعدين يقوم هبا أفراد أو شركات خاصة مث يقوم بنك السودان املركزي بع

دي أية األمر الذي ة احملللعملابنك السودان املركزي ال ميلك موارد حقيقية لشراء الذهب فقد اعتمد على طباعة 
 (. 1بطبيعة احلال إىل زّيدة كبرية يف التضخم)

 

 االحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام البشير ال تزال مستمرة على الرغم من القبضة األمنية )رويترز(
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ىت حألجنبية، ولكن العمالت الب احلكومة السودانية إال طريق االستثمارات األجنبية أو االقرتاض جل مل يبق أمام
 يف هذين الطريقني فقد واجهت احلكومة صعوابت كبرية. فال يزال السودان من الدو 

ُ
لعام لديون، ومنذ اابثقلة ل امل

جتاوز الديون  ( بسببnon-accrualاعتربه البنك الدويل من الدول غري املستحقة لالقرتاض ) 1994
 52.4ليصل إىل  2015مليار دوالر يف  49.7ملعدالت عالية؛ حيث تصاعد الد ْين اخلارجي للسودان من 

مليار دوالر  56.5كثر من أ، مث إىل 2016% من الناتج اإلمجايل احمللي( يف 111مليار دوالر )أي ما يعادل 
فيف عبء رف بـ"ختما يع أن يقرتض ُُمدًدا إال عن طريقني: إما (. وابلتايل فال ميكن للسودان2)2018يف 

ا يعرف طريق م يون"، أو عن(، حتت ما يعرف بـ"مبادرة البلدان الفقرية املثقلة ابلدdebt reliefالديون" )
ال كنقد الدويل. لكن  (، اليت يشرف عليها البنك الدويل وصندوق الFull Bailoutبـ"اإلنقاذ الكامل" )

(. كما 3)لنسبة ألمريكاابإلرهاب ية ل ليسا متاحني للحكومة السودانية ألهنا ال تزال يف قائمة الدول الراعالطريقني
الستثمارات ى جذب ان علأن العقوابت األمريكية االقتصادية تؤثر بصورة سلبية مباشرة على مقدرة السودا

ل ذلك، ك. ألجل  ريكاف املتحدي ألماألجنبية، فالدول أو الشركات اليت ستفعل ذلك ستضع نفسها يف موق
ذلت دانية. لذلك، بمة السو لحكو لأصبح رفع العقوابت األمريكية عن السودان ميثل هدفًا اسرتاتيجًيا وضرورًّي 
عقوابت ب وإهناء كل اللإلرها اعيةاحلكومة السودانية منذ أعوام جهوًدا حثيثًة لرفع السودان من قائمة الدول الر 

 ،2017ين األول وبر/تشر  أكتحىت بعد جناحها يف رفع بعض العقوابت األمريكية االقتصادية يفاألمريكية. ولكن 
 (.4فما زال السودان يف قائمة الدول الراعية لإلرهاب)

 
مر بد أن يؤدي األ، كان الناعيونظرًا النعدام مصادر العملة األجنبية املضاف إليه ضعف اإلنتاج الزراعي والص

لذي يعترب أصعب عام مر  على ا 2018نيه السوداين، ذلك االهنيار الذي بلغ ذروته يف عام إىل اهنيار قيمة اجل
رفعت فيها  واليت 2018عام الية لة املاملواطن السوداين منذ دخول األلفية الثالثة. فبعد أن أجازت احلكومة امليزاني

خلبز جبنيه بعد أن كانت تصبح قطعة ال 2018الدعم عن القمح، تضاعفت أسعار اخلبز يف يناير/كانون الثاين 
 جًدا، فقد تغري السعر الرمسي تدهورًا كبريًا 2018(. كما تدهور اجلنيه السوداين يف العام 5القطعتان جبنيه)

ليصل إىل  29، مث من 29إىل  18، مث من 18جنيهات إىل  7، من 2018للدوالر ثالث مرات خالل 
عشرين السوداء فقد قفزت من ال (. أما أسعار الدوالر يف السوق6الواحد) جنيًها سودانًيا مقابل الدوالر 47.5

اد من معدالت التضخم من . وهذا ما ز 2018لتتجاوز الستني جنيًها يف أواخر العام  2018جنيًها يف أوائل 
يف  %60.9، مث إىل 2018% يف يناير/كانون الثاين 52.4إىل نسبة  2012% يف 35.56نسبة 

 (.7دالت يف العامل)، وهي من أعلى املع2018% يف نوفمرب/تشرين الثاين 68.94مث إىل يونيو/حزيران، 
 

وبعد أن فشلت كل حماوالت احلكومة وبنك السودان املركزي يف احملافظة على سعر الصرف، قام بنك السودان 
املايل من البنوك املركزي مبحاولة أخرية للتحكم يف سعر الصرف عن طريق جتفيف السيولة وحتديد سقف للسحب 

والصرفات اآللية، مما أدي إىل خلق أزمة سيولة حادة، وأصبح الناس يقفون ابلصفوف ساعات أمام الصرافات. 
وبسبب ضعف املخزون األجنيب عند احلكومة السودانية فقد ظهرت أزمة توفري الوقود وشحه، وهي األزمة اليت 
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، بل بلغ ضعف احلكومة يف توفري النقد األجنيب 2018لعام ضربت املواطن السوداين بصورة حادة مرتني خالل ا
 2018أن حتدث رئيس الوزراء السابق، الفريق أول بكري حسن صاحل، أمام الربملان السوداين يف مايو/أّير 

مليون دوالر، وهي املبالغ اليت  102قائاًل: إن السبب يف أزمة الوقود وصفوفه هو عدم قدرة الدولة على توفري 
 (.8ا وزارة النفط السترياد الوقود وصيانة مصفاة اخلرطوم)طلبته

 
، بدعم 1989ان يو/حزير يون سياسًيا، قام املشري عمر البشري، والذي جاء إىل السلطة عرب انقالب عسكري يف

فسه والية جديدة يف ، حىت يضمن لن2018ديسمرب/كانون األول  4من احلزب احلاكم بتعديل الدستور، يف 
 البشري يف ه املشريلذي أطلقا. وزاد األمر سوًءا عدم وجود خمرجات فعلية من "احلوار الوطين" 2020انتخاابت 

قدمي أي تنازالت ت، فقد رفض احلزب احلاكم 2013بعد احتجاجات  2014خطاب "الوثبة" يف مطلع العام 
بتعديل الدستور، بل  ام، وق2015مهمة للمعارضة اليت شاركت يف احلوار، ورفض مطالبها بتأجيل انتخاابت 

 (. 9وصل األمر العتقال قادة املعارضة كما حدث مع الصادق املهدي، زعيم حزب األمة)
 

 اشتعال فتيل احلراك وتطوره وتكتيكاته
تصادية من اع االقألوضضاقت األحوال جًدا على املواطن السوداين وبدأ يظهر عدد من االحتجاجات على ا

. ء الفاحشدان بسبب الغاليف والية سنار والنيل األبيض وابقي مدن السو  2018بداّيت ديسمرب/كانون األول 
 طنني السودانينير املوات ظهوكان قرار احلكومة بزّيدة أسعار اخلبز يف والّيت السودان هو الَقشة اليت قصم

ففي يوم  م،ط النظاسقاوحولت املظاهرات من احتجاجات ضد الغالء وفقدان اخلبز إىل حراك سياسي يطالب إب
حر الية البو ة جنيهات يف ، مت اإلعالن الرمسي عن بلوغ سعر قطعة اخلبز ثالث2018ديسمرب/كانون األول  18

(. مل يتحمل املواطنون هذه الزّيدة 10جنيه يف مدينة نياال بوالية جنوب دارفور) 2.5األمحر والوالّيت اجملاورة، و
رف، اضعطربة، والق دد من مدن والّيت السودان، مثل:فانطلقت يف اليوم التايل مباشرة مظاهرات يف ع

نتفض"، ومع أن سودان_تن_الوبورتسودان، والدامر، والنهود واحلصاحيصا، ووقتها ظهر الوسم )اهلاشتاق( "#مد
يعية لالهنيار تيجة طبم كنأسباب اخلروج كانت اقتصادية لكن سرعان ما حتول اهلتاف للمناداة إبسقاط النظا

ًما. بة الثالثني عاكم لقرااحل دم مقدرة النظام احلاكم على حتقيق أبسط مطالب الشعب مع بقائه يفاالقتصادي وع
من  رات لتشمل أكثروحىت حلظة كتابة هذه الدراسة، امتدت املظاه 2018ديسمرب/كانون األول  19ومنذ 

 ظاهرة. م 500مدينة تغطى شرق ومشال وغرب السودان ككل، كما جتاوز عدد املظاهرات الـ 30
 كانت استجابة النظام هلذه احلراك عن طريق عدد من التكتيكات: 

 قامت به قوات مع الذيوالق أوهلا: استخدام الغاز املسيل للدموع من ِقبل قوات الشرطة مع االعتقاالت 
ية احلكومية ت الرمسصرحياالشرطة واألمن والدعم السريع والذي كان يهدف لفض املظاهرات، ومع أن الت

 19( مل يتجاوز 2019ين يناير/كانون الثا 3ت أبن عدد القتلى )منذ بداية املظاهرات وحىت يوم قال
ثاين، قالت أبن عدد القتلى يناير/كانون ال 8معتقاًل إال أن منظمة اهليومن رايتس، يف  816مواطًنا و

 (. 11قتياًل) 40جتاوز 
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 اهرات   يف هذه املظملشاركنيغلب اارضة، ومبا أن أاثنًيا: قامت احلكومة ابعتقاالت واسعة جًدا لقادة املع
 عات. اجلامكانوا من شرحية الطالب فقد قررت احلكومة تعليق الدراسة يف كل املدارس و 

  حجب  ني، ومتلصحفيااثلثًا: قامت احلكومة بتطبيق رقابة شديد على الصحافة، واعتقل فيها بعض
 حلاكم. الكثري من الصحف واملقاالت اليت تنتقد النظام ا

 الواتسآب،  عي )مثلجتمارابًعا: ألن كثريًا من التنظيم للمظاهرات كان يتم عرب وسائل التواصل اال
نة مبا قبل فة مقار ت ضعيوالفيسبوك وغريه( فقد حجبت احلكومة تلك املواقع كما أصبحت خدمة اإلنرتن

 (.12املظاهرات)
 

يني"، هنيني السودانجتمع امل"عوة دراك ُمنظم ذي قيادة بعد انتقال احلراك من مرحلة العفوية وعدم التنظيم، إىل ح
م االقتصادية وتضو سياسية ة الوهو جهة نقابية ُمعارضة هتدف إىل إعادة إحياء دور النقاابت الشرعية يف احليا

ندسني، جلامعات، واملهاأساتذة ، و بداخلها سبع جلان )للمعلمني، وأطباء السودان املركزية، والبيطريني، واحملامني
خلرطوم ابجتاه القصر ا، تنطلق من وسط 2018ديسمرب/كانون األول  25والصيادلة(، ملسرية مجاهريية، يف 

منذ و هريية إال أنه ة اجلماسري اجلمهوري لتسليم مذكرة تطالب ابستقالة الرئيس عمر البشري. ومع أنه مت قمع امل
األماكن و هرات وأوقاهتا م التظاأّي احلراك احلايل، وحيدد ذلك اليوم أصبح "جتمع املهنيني السودانيني" ميثل قيادة

 اليت تنطلق منها، ومطالب احلراك وإرشاداته. 
 

 الفاعلون املؤث ِّرون يف احلقل السياسي الراهن:
 
 الشارع بقيادة "جتمع املهنيني السودانيني": -أ

وامل اليت جتعل من ا من الع، فإن هنالك عددً 2013على خالف االحتجاجات اليت كانت يف سبتمرب/أيلول 
يف  وضاع السياسيةغيري األلى تاحلراك احلايل متميزًا عن كل االحتجاجات السابقة ورمبا حيمل إمكاانت كبرية ع

 السودان: 
 ن احلراك بدأ يه كبري، بل إفشاركة ية املأواًل: هذا احلراك يتميز ابلرقعة اجلغرافية الواسعة وعدد املدن السودان

 طراف وليس من العاصمة. أصاًل من األ
 ا يف لرؤية وتكتيكً وح يف االوض اثنًيا: وجود قيادة واضحة ومتفق عليها بني أغلب الثوار، ومتتلك درجة من

 الفعل. 
 (، نطونيو غرامشيألسياسي افكر اثلثًا: فقدان النظام حلاضنته االجتماعية وألدوات "اهليمنة" )بتعبري امل

على دعم  ، اتفقتجملتمعمساجد وطالب ومجعيات ونقاابت وكبار رموز افكل فئات اجملتمع املدين، من 
 (. 13احلراك، بل قامت بنبذ كل من يتعاطف مع النظام احلاكم)

 ن مواطنني أكثر بعض امل ينفق رابًعا: التدهور غري املسبوق يف األوضاع االقتصادية، فقد بلغت احلال أن
 (. 14من دخله لشراء اخلبز فقط) 40%
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 :ك يف حتالف مشرت  ملعارضةائل اقامت قيادة احلراك )جتمع املهنيني السودانيني( ابحتواء ابقي فص خامًسا
املعارضة(،  ألحزاب معنيجتيضم كاًل من "حتالف نداء السودان"، و"قوى اإلمجاع الوطين" )ومها أكرب 

عارض".
ُ
 ابإلضافة لـ"التجمع االحتادي امل

 
 النظام احلاكم وميليشياته: -ب
 

ألمن سكرية، وجهاز اسسة العاملؤ نا القول: إن بنية النظام احلاكم تتكون من )املشري عمر البشري، واجليش و ميكن
ى يف هذه ن املكون األقو أذا نرى نا هواملخابرات الوطين، وقوات الدعم السريع، وبقاّي احلركة اإلسالمية(. يف حتليل

ا، واستطاع عامً  29 ثر منكثري من رّيح التغيري ألكالبنية هو الرئيس عمر البشري، الرجل الذي صمد أمام  
لبشري ايتعلق بعالقة  ما فيماة. أبرباغماتية فائقة أن يلعب على كل احلبال السياسية والدبلوماسية واأليديولوجي

التطور التارخيي لألحداث،  ولكن مع 1989ابحلركة اإلسالمية فقد كانت عالقة مضطربة من سنواهتا األوىل يف 
خالفني له اإلسالميني امل القادة باقيلإطاحة البشري بزعيم احلركة اإلسالمية، الدكتور حسن الرتايب، مث إزاحته  وبعد

يت ة اإلسالمية ال احلركيفول وضرب الثقة بني من تبقى منهم يف صف النظام احلاكم، أصبح البشري هو املؤثر األ
 (. 15أصبحت ُمرد كيان يوجهه البشري حيث أراد)

 
لبشري ا مييز عالقة ان أهم مإن مففيما يتعلق بعالقته مع كبار ضباط اجليش واملؤسسة العسكرية وجهاز األمن،  أما

لبشري ئه؛ فقد يعزل اه ورفقاقادتببقيادة ضباط اجليش واألمن هو بناؤه لسمعة راسخة مفادها أنه ال يضحِ ى أبًدا 
ائد يف قبع قد يفكر أي ه. ابلطعداموة أجنبية كما ال يقوم إبقائًدا أو حيوله من منصبه، لكنه ال يقوم بتسليمه لق

ن الثاين املضمو  اخليار  هواجليش ابلرغبة يف االنقالب لكن سيشك ابلضرورة يف والء من سيشاركه، لكن البشري
منذ بداية األحداث أصدر (. ولذلك، ف16لكل قادة اجليش واألمن ألهنم أيمنون على أرواحهم ما داموا معه)

يضمن البشري بقاءه لفرتات  (. ومع كل ذلك وحىت17يش السوداين بيانني يدعم فيهما قيادة النظام احلاكم)اجل
)تعرف سابًقا  السريع لدعمطويلة يف حالة قرر اجليش االنقالب عليه، قام ابالعتماد على ما تُعرف بقوات ا

رفور، ء التمرد يف داا إلهنايحهالنظام بتسل ابجلنجويد(، وهي ميليشيات مسلحة يفوق تعدادها السبعني ألًفا، قام
، 2013آب /غسطسأوجعل اإلشراف على هذه القوات من اختصاصات جهاز األمن واملخابرات الوطين منذ 

تمون بعناية فهم ين البشري ارهموهذا األخري من املعاقل اليت يدين ضباطها ابلوالء للرئيس عمر البشري فقد اخت
 (. 18بيلة)مجيًعا لنفس اإلثنية/الق

 
دب ر يُ لى النظام، أم تتمرد عهل سوألن قوات الدعم السريع عبارة عن ميليشيات ذات خلفية إثنية وقبائلية واحدة ف

ن كثريًا من صوًصا أا، خانقالب من طرف ضباط الرتب املتوسطة يف اجليش كما حدث يف اتريخ السودان سابقً 
م الم، ومعروف أهنيات الستفاقحة يف دارفور اليت َوق عت على اهؤالء الضباط مت استيعاهبم من احلركات املسل

 يش. حيملون ضغائن للنظام احلاكم، وهؤالء بدورهم ميكن أن يؤثروا يف ابقي ضباط اجل
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، عندما أصدر قرارًا 2019اين يناير/كانون الث 12للتعامل مع هذين التحديني قام البشري خبطوة استباقية، يف 

لدعم اداين إىل قوات يش السو اجل رة منسويب احلركات املسلحة املوقعة على اتفاقيات السالم منبتغيري تبعية وإدا
عزل  ن البشريىل، يضم(. وهي حماولة من البشري لضرب عصفورين حبجر واحد؛ فمن الناحية األو 19السريع)

لى ضباط عشديدة  ةقابضباط احلركات املسلحة من ابقي ضباط الرتب املتوسطة يف اجليش، كما يضمن وضع ر 
ات بني ضباط احلركلسريع و ادعم احلركات املسلحة من قبل قادة الدعم السريع بسبب العداء التارخيي بني قادة ال

دخال إن أ يضمن البشري (، وهو ما سيصعِ ب إمكانية انقالب أي طرف منهما. ومن انحية اثنية،20املسلحة)
ىل بائلية واحدة إثنية وقية إع سيغريها من قوة عسكرية ذات خلفضباط احلركات املسلحة داخل قوات الدعم السري

سلح ويقلِ ل لدعم املاوات ققوة عسكرية ذات خلفيات متعددة، مما سيعيد ترتيب توازانت القوة والسلطة داخل 
بعضها مع  لعسكريةايات من فرص متردها على النظام احلاكم. وبذلك، يكون البشري قد جنح يف ضرب امليليش

 .(21تها)طالعوأصبح هو املؤثر األقوى يف بنية النظام احلاكم، وهلذا دالئل أخرى ميكن م بعض
 
 القوى اخلارجية واإلقليمية:-ج
 

سم قليمية أمر حاجية واإلخلار أثبت اتريخ الثورات واالنقالابت اليت شهدهتا املنطقة أن وجود دعم من القوى ا
(. 22ذه املعلومة)هن يؤكد سودااتريخ االنقالابت والثورات يف ال وضروري لنجاح االنقالابت أو الثورات. بل إن

 فما هو موقف هذه القوى من احلراك احلايل يف السودان؟
 

 أمريكا والدول األوروبية: 
 

يت لعبها يف وار الكبرية اليق األدن طر استطاع النظام احلاكم حتسني عالقاته اخلارجية مع أمريكا واالحتاد األورويب ع
 يف حتقيق املصاحلة ودوره الكبري (،23د اجلماعات اإلرهابية، وعن طريق التعاون االستخبارايت املعلومايت)حربه ض

دارة  مع االحتاد األورويب يف إ، وتعاونه الكبري2018بني األحزاب املتصارعة يف جنوب السودان يف سبتمرب/أيلول 
ل. تلك الدو و ريها بني السودان عودة املياه إىل ُما (. أمثرت هذه اجلهود24خطوط اهلجرة غري الشرعية ألورواب)

أن استقرار  له؛ ذلكنفصاوختشي هذه الدول تكرر سيناريو احلرب األهلية الذي حدث يف جنوب السودان بعد ا
ملتحدة الّيت االو  املنطقة أهم بكثري من دعم حكومة دميقراطية. أضف إىل ذلك اخلالف الذي حدث بني

يل املساعدات ح "توصمقرت  ة الشعبية )فصيل من أهم فصائل املعارضة يف السودان( حولاألمريكية وبني احلرك
ح (، ورج  25بني تلك القوى)و ، وهذا الرفض أحدث شرًخا يف العالقة بني املعارضة 2016اإلنسانية" منذ العام 

كن أن يؤدي ذي ميالان و من كفة البشري. يف املقابل، تتخوف هذه الدول من االهنيار االقتصادي يف السود
 ابلضرورة إىل اهنيار سياسي وإضراابت يف املنطقة.
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 حمور السعودية واإلمارات، وحمور قطر وتركيا: 
 

طراف األزمة ة بني أماسيابلرغم من أن السودان مل يقطع عالقاته مع قطر وقرر أن حيافظ على عالقات دبلو 
لنظام رات فإن بقاء اواإلما ودية، إال أنه ابلنسبة للسعاخلليجية، وهو األمر الذي مل يُرض السعودية واإلمارات

ركة يف حرب اليمن، ألف جندي للمشا 14احلاكم من مصلحتها خصوًصا بعد أن أرسل السودان ما يزيد عن 
بشري. ة لرئيس اجلمهورية عمر ال( اليت تتبع بصورة مباشر 26وأغلب هؤالء اجلنود ينتمون إىل قوات الدعم السريع)

 اليمن، خصوًصا يف حرب اركةلبشري يعين ضمان إرسال اجلنود السودانيني للمشفإن ضمان بقاء عمر ا وابلتايل،
(. يف 27)ك احلايلحلراابعد ظهور ضباط داخل الدعم السريع يرفضون املشاركة يف حرب اليمن بعد أّيم من 

 (. 28ك فيه)يشك ِ املقابل، فإن هذا احملور ال يعترب أن الوالء الذي يقدمه عمر البشري كاف بل و 
 
ة م فقط من بدايالثة أّيثبعد ابلنسبة لقطر، فإهنا لن تفرط يف نظام وقف معها يف األزمة اخلليجية، ولذلك فو 

لالزم لتجاوز االعون  قدمياالحتجاجات، اتصل أمري قطر، الشيخ متيم بن محد، ابلبشري وأكد استعداد قطر لت
 26ز، يف ودت يلماتنمية احلاكم، ج(. وابلنسبة لرتكيا، صرح انئب رئيس حزب العدالة وال29األزمة)

 (.33ة")كومته الشرعي، أبن "بالده تقف دائًما إىل جانب الشعب السوداين وح2018ديسمرب/كانون األول 
 

 دول اجلوار: مصر وجنوب السودان:
 

، فإن 2018ول مرب/أيلسبت بعد الوساطة اليت قام هبا عمر البشري يف تسهيل اتفاقية سالم جنوب السودان يف
دف اسرتاتيجي هلسودان ار اكومة جنوب السودان لن ترتدد يف دعم النظام احلاكم كرد للجميل، كما أن استقر ح

، فقد شهد رصوابلنسبة مل حلكومة جنوب السودان ألن ذلك سيضمن هلا تصدير نفطها عرب ميناء البحر األمحر.
 يوليو/متوز يفلسودان س السيسي لزّيرة الرئي حتسًنا كبريًا يف العالقات بني البلدين بعد 2018النصف الثاين من 

حظر املنتجات   إلغاءر، مث، مث التعاون األمين الذي متثل يف التضييق على املعارضة السودانية يف مص2018
يناير/كانون  5، يف ، لكل ذلك صرح السيسي2018املصرية بقرار سوداين رائسي يف أكتوبر/تشرين األول 

 تدعم استقرار السودان.، أبن بالده 2019الثاين 
 

 حمور روسيا وإيران: 
 

، إال أن عالقاته مع روسيا كان مستمرة 2016مع أن السودان قام بقطع عالقاته الدبلوماسية مع إيران يف مطلع 
. كما أن زّيرة البشري األخرية لبشار األسد يف 2018و 2017ومتصلة، وتضمنت مقابالت بني الرئيسني يف 

وتصرحياته أبنه ال حل لألزمة السورية من دون وجود بشار األسد هي إشارة  2018ل ديسمرب/كانون األو 
واضحة الحنياز السودان وتعاونه مع حمور روسيا. ومل تتأخر روسيا يف رد اجلميل، فقد ذكرت صحيفة "التاميز" أن 
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ب العملي جلهاز األمن مرتزقة من الروس يسهمون يف قمع املظاهرات يف السودان عن طريق تقدمي الدعم والتدري
 (.31واملخابرات السوداين)

 
 سيناريوهات التغيري

 
ت ما السيناريوهاأقل، أ اليةهنالك عدد من السيناريوهات، اثنان منها ذوا احتمالية عالية والبقية ذات احتم

 األقرب للحدوث فهي:
 
ورية فلطة أما بصورة عن الس عية طوا: وهو أفضلها وأكثرها حقًنا للدماء هو أن يتنازل البشريالسيناريو األول-أ

نتخاابت ه عن الرتشح الو بتخليأت، وتسليم قيادة البالد جمللس انتقايل يدير العملية السياسية حىت قيام االنتخااب
 : و هيمع تقدمي ضماانت واضحة لعدم الرتشح. والعوامل املؤثرة على هذا السيناري 2020
ابإلضافة  لسلمية،اعلى  تها وزّيدة املشاركني فيها، وحفاظهاتصعيد االحتجاجات عن طريق اتساع رقع .1

 إىل زّيدة وتريهتا وحتوهلا لعصيان مدين شامل وانجح. 
هذه الضغوط  قد بدأتو طقة، الضغوط اليت ميكن أن تقدمها القوى اخلارجية اليت تسعى إىل استقرار املن .2

 (.32من االحتاد اإلفريقي، وبعض الدول الغربية)
يادة املؤمتر ُملس ق وط منل قليل التأثري يف هذا السيناريو لكنه جدير ابلذكر، وهو الضغوهنالك عام .3

 . الوطين وُمموعة املعارضني لرتشح البشري من اإلسالميني إلقناعه ابلتنازل
ن املشهد لبشري مازاحة إومن أهم الشروط كذلك قدرة قادة احلراك على القيام بتسوّيت سياسية تضمن  .4

 ذلك أن أكرب سرته.أًما عن طريق تقدمي ضماانت كافية على سالمته الشخصية وسالمة السياسي متا
اليت  نائية الدوليةكمة اجلاحمل املخاوف اليت يتوقع أن متنع البشري من خطوة التنازل هو مالحقته من ِقبل

عم ولية اليت تددمية والإلقليتتهمه ابرتكاب جرائم حرب يف دارفور. وهنالك عدد من التوجهات احمللية وا
داء السودان" الف "نئيس حتهذا اخليار. فمحلًيا، صر ح الصادق املهدي، زعيم حزب األمة القومي، ور 

عارض )وهو من أهم حتالفات املعارضة وقد حتالف مع جتمع املهنيني الس
ُ
يقوم بقيادة  ني الذيودانيامل

لية ملعاجلة حمم صيغة ستقد رضة السودانيةاحلراك الفعلي( أبن البشري إذا تنازل عن السلطة فإن املعا
ي ن اإلفريقووال، اخلبري يف الشأ(. أما إقليمًيا، فيقول أليكس د33مشكلته مع احملكمة اجلنائية الدولية)

ة ة سابق للمحكمئيس دولأي ر  ومدير مؤسسة السالم العاملي أبن هنالك إمجاًعا إفريقًيا على عدم تسليم
، 2015غ، سنة ر جوهانسرب ر اليت تؤكد هذا التحليل هو أن البشري عندما زا(. ومن األمو 34اجلنائية)

 (.35معها) تعاونوقامت احملكمة اجلنائية مبالحقته رفضت حكومة جنوب إفريقيا تسليمه أو ال
 

، طرحت ُمموعة األزمة مقرتح أن يقوم ُملس األمن بتعليق حماكمة البشري يف 2012أما دولًيا، فمنذ العام 
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية نفسها،  16مة اجلنائية الدولية ملدة عام كامل، عماًل ابملادة احملك
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(. كما طرح 36وميكن متديد هذا التعليق بصورة مستمرة حتت شرط بقاء البشري خارج السياسة السودانية)
(. وهنالك عامل دويل اثلث جدير 38)امللياردير السوداين، موا إبراهيم، هذا املقرتح بعد بداية االحتجاجات

يناير/كانون الثاين  15ابلذكر، هو تربئة احملكمة اجلنائية الدولية لوران غباغبو، رئيس ساحل العاج السابق، يف 
، من كل هتم جرائم احلرب املوجهة إليه، ابإلضافة إىل فشل احملكمة السابق يف إثبات اهتاماهتا جتاه جان 2019

رئيس مجهورية الكونغو السابق، أو اهتاماهتا جتاه أوهورو كينياات، رئيس كينيا احلايل؛ كل ذلك  بيري بيمبا، انئب
(، كما أن كل حاالت 38جعل الكثريين من املراقبني يشككون يف فاعلية أو صدق اهتامات احملكمة اجلنائية)

 يمه للمحكمة.الفشل هذه قد تعطى البشري أمااًن إبمكانية حصوله على براءة حىت لو مت تسل
 

لوقت كما حدث اهتا مع فت شدأن متر االحتجاجات دون أن تؤثر يف النظام احلاكم وأن ختالسيناريو الثاين: -ب
ة م النسبيالنظام احلاك ، وهذا السيناريو حمتمل أيًضا بسبب قوة ومتاسك2013يف احتجاجات سبتمرب/أيلول 

م ستزيد من ليت ستتت اكن قمع املظاهرات واالعتقاالوحفاظه على عالقات متزنة مع كل القوى اخلارجية. ل
 لِ ل من خياراتما سيق وهو االحتقان السياسي ومن احتمالية حدوث املزيد من االحتجاجات يف الفرتة القادمة

 بريًا.ا كالبشري، خصوًصا أن اجملتمع الدويل، مع تفضيله للبشري ونظامه، لن يقدم له دعمً 
 

م ى النظام احلاكناق علاخلِ  اريو فيمكننا القول: إن احلراك احلايل جنح يف تضييقلكن حىت لو حدث هذا السين
ًحا عترب خرقًا واضحلاكم يام ااقتصادًّي وسياسًيا. وذلك أن قمع التظاهرات وإغالق الصحف الذي قام به النظ
ت عن السودان. العقواب رفع لشرطني أساسني من الشروط اليت وضعتها أمريكا لنجاح املرحلة الثانية من مراحل
نظام على جذب قدرة الممن  وابلتايل، فإن النظام قد خسر ابلفعل إمكانية رفع العقوابت، وهذا سيلغي بدوره
ا قد الدويل، وهذدوق النو صنأاالستثمارات األجنبية، وعلى مقدرته على املزيد من االقرتاض من البنك الدويل 

قوم النظام، يمن املتوقع أن لقوة. و زين افإن هذا احلراك قد غري  كثريًا يف مواهو التضييق االقتصادي. أما سياسًيا، 
حاربت  ع هي منلسريحىت لو جنح يف قمع االحتجاجات، بتقدمي تنازالت معتربة فقد كانت قوات الدعم ا

 (.39احلركات املسلحة يف دارفور وأجربهتم على اخلضوع لطاولة االتفاقات والسالم)
 

 وهات البعيدة فهي:أما السيناري
 
ارجية تفضِ ل قوى اخلل ال: هو حدوث انقالب داخلي مدعوم من اخلارج وهو مستبعد ألن كالسيناريو الثالث-ج

لى قوات علتعويل كثريًا ا ميكن . والالبشري على ابقي القادة، ابإلضافة إىل أن البشري حيوز ثقة قادة اجليش واألمن
ل باليت ذكرانها، لبشري و ا االبشري ليس فقط بسبب التكتيكات اليت قام هب الدعم السريع يف حتقيق انقالب على

درة على تلك الق متالألن بنية وعتاد هذه القوات متوسطة وتعتمد على تكتيك حرب العصاابت، وهي بذلك 
  حماربة اجليش النظامي ذي العتاد الثقيل والطائرات املتعددة واخلربة الطويلة.

 



 11 

على دعمها  احلصول كنهالنظام احلاكم َمرضي عنه من ِقبل أغلب القوى اخلارجية ومي لكن هنالك شخص داخل
بية مبحاولة انقال لذي قامايل، للقيام ابنقالب داخلي وهو الفريق صالح قوش، رئيس جهاز األمن واملخابرات احلا

واإلمارات  لسعوديةاحور ة مبوأزيح من املشهد السياسي على إثرها، ولكن بسبب عالقاته الوثيق 2012فاشلة يف 
(. ولكن 40ألمن واملخابرات)كرئيس جلهاز ا  2018وأمريكا عاد إىل املشهد السياسي مرة أخرى يف فرباير/شباط 

جليش، كما أن ااربة  حملاحتمالية أن يقوم قوش بذلك الفعل كذلك ضعيفة ألن جهاز األمن مع قوته ليس أهاًل 
 ام للبشري كما ذكران.أغلب ضباط اجلهاز يدينون ابلوالء الت

 
كن جتاهله يو حمتمل وال ميو سينار ، وه: أن تنزلق البالد يف حروب أهلية مثل سورّي وليبيا واليمنالسيناريو الرابع-د

ا اترخيًيا مهمً  عاماًل  نالكهفقط بدعوى أن السودان قد قام بثورتني انجحتني سابًقا من دون حروب أهلية ألن 
يش فقط ودان وكان اجلفإن أغلب امليليشيات العسكرية كانت يف جنوب الس 1985و 1964وهو أنه يف ثوريت 

ة إىل اجليش( ابإلضافية )يف مشال السودان. أما يف الوقت احلايل فإن هنالك عدًدا من امليليشيات العسكر 
ة تابعة للحركل الائب الظد كتمتواجدة يف العاصمة وابقي مدن السودان، فتوجد مثاًل قوات الدعم السريع، وتوج

ناطق )النيل م ثالث يفومة اإلسالمية، ويوجد عدد من احلركات املسلحة يف جانب املعارضة واليت تقاتل احلك
ع ذلك فهذا . لكن مشياتاألزرق، وجنوب كردفان، ودارفور(. لذلك، توجد احتمالية احرتاب بني هذه امليلي

فة سوداين، ابإلضاجليش الام ارة وال السالح للصمود أمالسيناريو ضعيف، ألن كل هذه امليليشيات ال متلك القد
جنوب  رب األهلية يفربة احلرر جتإىل أن كل القوى اإلقليمية والدولية حريصة على استقرار املنطقة وعلى أال تتك

 السودان وسورّي لذلك لن يتم دعم أي حراك يف هذا االجتاه. 
 

 خامتة
قامت و  يف املنطقة، ع العريبلربياد خيبت ظنون كثري ممن جزموا ابنتهاء يبدو أن االحتجاجات السودانية األخرية ق

لتحول طلبه القريب )اقيقه ملو حتأبتجديد أشواق احلرية والدميقراطية لدى املراقبني، لكن اجلزم ابنتصار احلراك 
يتنازل  فهلذبه األّيم. كه أو تتثبتسالدميقراطي( ومطلبه البعيد )حتقيق احلرية والعدالة والسالم والتنمية( هو ما 

االحتجاجات متص سيلنظام اأن و أم قيادة البالد جمللس انتقايل يدير العملية السياسية، ويسلالبشري عن السلطة 
 ة.الداخلية واخلارجي خمففا من شدهتا ويظل حمافظا على عالقات متزنة مع كل القوى

___________________________________________ 
 : ابحث غري مقيم مبركز أتسيس للدراسات والنشر ابلسودان.مان الفيلخالد عث* 
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