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 مقدمة
 قبل ثالث سنوات، يف حدث أطلق عليه اسم "الحدث األكرث أهمية يف أفريقيا يف عام 2019"1، أطيح بالديكتاتور

 العسكري السوداين عمر حسن البشري الذي حكم لفرتة طويلة امتدت لثالثة عقود من قبل حركة احتجاج سلمية.
 ولكن عىل غرار االنتفاضات السابقة يف البالد يف عامي 1964 و1985، توقف االنتقال الدميقراطي املتذبذب بالفعل

 الذي أعقب ذلك. يف 25 أكتوبر 2021، أقال قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح الربهان، رئيس الوزراء عبد الله
 حمدوك وحكومته املدنية، التي كان املكون العسكري يتقاسم معها السلطة يف حكومة انتقالية ملدة 51 شهرا. من

 خالل حل الحكومة االنتقالية، وإلغاء املواد الحاسمة من الوثيقة الدستورية، وإعالن حالة الطوارئ، وبذلك وضع

Sudan after Bashir: ‘The revolution is on the curriculum’ - BBC News1

 بعد ثالث سنوات من اإلطاحة التاريخية بالديكتاتور البشري الذي حكم البالد لفرتة طويلة، تستمر
 الثورة السودانية. لقد أنهى االنقالب العسكري الذي وقع يف 25 أكتوبر/ترشين األول 2021

 فعليا انتقال السودان إىل الدميقراطية يف مرحلة ما بعد البشري، لكنه أشعل نريان نضال الشعب
 السوداين من أجل الحرية والسالم والعدالة حيث ال زال املتظاهرون من حركة املقاومة السلمية

 يف السودان يواصلون املخاطرة بحياتهم من خالل النزول إىل الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم
 العسكري ونقل السلطة إىل حكومة مدنية. بيد أن املجتمع الدويل أمىض األشهر الثامنية املاضية
 يف محاولة الستعادة حكومة تقاسم السلطة بني العسكريني واملدنيني والتي أصبحت قدرتها عىل
 البقاء أمرا ال ميكن الدفاع عنه يف الوقت نفسه، وبالتواطؤ مع العنارص اإلسالمية يف نظام البشري

 السابق، يعزز التحالف االنقاليب قبضته الخانقة عىل مفاصل الدولة. إن الفرصة التاريخية لالنتقال
 الدميقراطي الحقيقي معرضة لخطر الضياع. يدعي هذا املوجز السيايس بأن الحكومات الغربية،

 من خالل التمسك مبرحلة انتقالية مل تعد موجودة قد ساعدت بطريقة غري مبارشة يف تعزيز
االنقالب. وملواجهة

هذا املسار، تنصح الحكومات الغربية املانحة باآليت:
 1( زيادة الضغط االقتصادي والدبلومايس عىل النظام االنقاليب

2( تعزيز وتقوية املجتمع املدين الذي يعارض االنقالب
3( حامية املساعدات املقدمة للشعب من االنحراف والتالعب السيايس
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 مأزق الغرب يف السودان:
وقوفاً مع الشارع بينام جلوساً مع نظام االنقالب

https://www.bbc.com/news/world-africa-50835344
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 الربهان فعليا حدا لالنتقال الدميقراطي يف السودان. ومع ذلك، ال تزال الثورة حية إىل حد كبري. ويواصل معظم
 الشابات والشبان بحيوية وروح عالية ومن جميع الواليات الثامنية عرشة النزول إىل الشوارع كل أسبوع للمطالبة

 باالنتقال إىل الحكم املدين. ويف تحد بال خوف للعنف املفرط من قبل قوات األمن السودانية، إنهم يظهرون شجاعة
 فائقة ومثابرة وتصميام يف التعبري عن رفضهم الشديد لالنقالب. يف األشهر الثامنية املاضية، طبق املتظاهرون

 السلميني أساليب متطورة بشكل متزايد للمقاومة السلمية للتعبري عن رفضهم باإلجامع للعودة إىل الديكتاتورية
 العسكرية املتوحشة. يف حني أدانت الحكومات الغربية استيالء الجيش عىل السلطة، إال أن موقفها كان غامضا.

 فمن ناحية، أرسلت الواليات املتحدة واالتحاد األورويب وغريهام من الحكومات الغربية املانحة إشارة واضحة من
 خالل تعليق كل إجراءات تخفيف عبء الديون واملساعدات املالية. ولكن من ناحية أخرى، بدا املجتمع الدويل،
 يف البداية، وكأنه يخطئ التقدير يف اعتبار االنقالب انحرافا مؤسفا عن املسار االنتقايل نحو الدميقراطية. وبالتايل
 ،تركزت جهودهم عىل استعادة املسار الدميقراطي وإعادة االنتقال إىل املسار الصحيح ، وهو املسار الذي تحول

 بعد االنقالب إىل طريق مسدود. مع مرور الوقت ، غريت الحكومات الغربية واألمم املتحدة موقفها تجاه التوافق
 مع نظام االنقالب الجديد ، وعملت عىل مضاعفة الجهود إلرشاك جميع أصحاب املصلحة ، مبا يف ذلك مدبري

 االنقالب ، يف عملية سياسية جديدة. يدعي هذا املوجز السيايس بناء عىل ذلك ، أنه ومن خالل التمسك مبرحلة
 انتقالية مل تعد موجودة أصالً ، فإن الحكومات الغربية قد ساعدت وتواصل املساعدة يف تعزيز نظام االنقالب.

 كام يوضح أنه من خالل التمسك بعملية سياسية ُميرسة بشكل كبري وتفتقر إىل الرشعية يف أعني الحركة السودانية
 املؤيدة للدميقراطية فإن الحكومات الغربية ، بغض النظر عن حسن نواياها ، تعمل عىل إعاقة انتقال السودان
 إىل الحكم املدين الدميقراطي بدالً عن متكينه. لذلك يقرتح املوجز نقاط تدخل محدد للامنحني الغربيني تساعد

 يف مطابقة أفعالهم ألقوالهم ودعم الثورة السودانية بدعم محدد و حساس لطبيعة الرصاع . يبدأ املوجز بتقييم
 الوضع الراهن يف السودان ، وإبراز الواقع الحايل للسودان بتعقيداته املختلفة عن الظروف التي كانت سائدة

 عشية ثورة ديسمرب. ثم يحلل املوجز رد فعل الحكومات الغربية عىل االنقالب ويخلص إىل أنه عىل الرغم من كل
 النوايا الحسنة ، فإن الجهود الدبلوماسية واالقتصادية والسياسية حتى اآلن قد ساهمت يف تعزيز موقع سلطة

 االنقالب ، بدالً من إضعافه . جاء يف املوجز أنه البد من اغتنام فرصة التعلم من األخطاء والبناء اعتامدا عىل تجربة
 مشاركة املانحني السابقة يف السودان وأماكن أخرى ، ويختتم املوجز بتقديم بعض املقرتحات لنقاط تدخل ملموسة

 لصانعي السياسات والعاملني يف مجال التنمية عىل حد سواء لتحويل ميزان القوى نحو مزيد من الدعم البناء
لنضال الشعب السوداين من أجل الدميقراطية.

االنقالب عىل الثورة
 للمرة الثالثة يف تاريخه، يقوم شعب السودان مبحاولة طي صفحة الحكم االستبدادي حيث يتذكر الجيل السوداين

 األكرب سنا بوضوح االنتفاضتني املدنيتني السابقتني يف عامي 1964 و 1985. كام يتذكرون االنقالبات العسكرية
 التي أوقفت فيام بعد هذه الفواصل الزمنية للحكم الدميقراطي.2 يهدف هذا القسم إىل تسليط الضوء عىل ما

 متثله استعادة الجيش للسلطة هذه املرة. فمن ناحية، تشكل العودة الرسيعة للموالني لنظام البشري وتزايد التوتر
 واملنافسة داخل القطاع األمني تهديدا مختلفا يكاد يكون وشيكا اليوم عام كان عليه قبل انتفاضة عام 2018. من

 ناحية أخرى، تتمحور الثورة حول حركة مقاومة ال هوادة فيها، منظمة يف جميع أنحاء البالد، تقودها لجان مقاومة
 ناضجة بشكل متزايد تكونت يف األحياء السكنية باعتبارها القوة املقابلة لالنقالب، وتلتزم بالسلمية يف مقاومتها
 لالنقالب، برزت لجان املقاومة كأقوى الجهات السياسية الفاعلة يف السودان اليوم. وبدال من السعي إىل العودة

 إىل اتفاق تقاسم السلطة السابق، فإن رؤيتهم الحالية تدعو بوضوح إىل تحييد السالح وإبعاد الجيش عن السياسة
وإقامة سلطة مدنية كاملة تؤسس لعملية التحول املدين الدميقراطي.

Berridge, W. 2015. Civil Uprisings in Modern Sudan. The ‘Khartoum Springs’ of 1964 and 1985. London: Bloomsbury Academic.2 
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االنقالب: االنتكاس إىل الديكتاتورية العسكرية والتوتر املتزايد داخل التحالف االنقاليب
 بعد االستيالء عىل السلطة، قامت قوات االنقالب وهي تحالف انتهازي من الجيش والقوات شبه العسكرية )الدعم
 الرسيع( وزعامء املتمردين السابقني )الحركات املسلحة( بتغطية خطوتهم باعتبارها خطوة رضورية إلنقاذ العملية
 االنتقالية )قاموا بتسميتها إجراءات تصحيحية من قائد الجيش(. كل ما يتطلبه األمر، كام زعموا، الستئناف االنتقال
 الدميقراطي هو وجه مدين )جديد( قابل للرتويض )رئيس وزراء( وحكومة من التكنوقراط. وبعد مرور قرابة العام،

مل يتم تسمية أي منهام. وقد فشلت املحاوالت اليائسة املتزايدة لتعيني رئيس وزراء جديد حتى اآلن.3

  ويف الوقت نفسه، وخلف هذه الواجهة من النوايا الحسنة ظاهريا، عمل نظام االنقالب بجد لتعزيز سلطته،
 مام أنهى فعليا االنتقال الصادق إىل الحكم املدين الدميقراطي وبينام كان يتقدم يف استعادة السلطة الحتاللها مل

 ينجح نظام االنقالب يف حشد الدعم الشعبي والحلفاء املدنيني،4 وعاد إىل االستعانة بأنصار نظام البشري املخلوع.
 عاد املوالون لحزب املؤمتر الوطني املحلول الذي يتزعمه الديكتاتور السابق واإلسالميون الذين عزلتهم الحكومة

 االنتقالية من السلطة تدريجيا إىل الخدمة املدنية والسيطرة عىل مفاصل الدولة. وتم الرتاجع عن تجميد الحسابات
 املرصفية وغريها من األصول التي ميلكها اإلسالميون.5 وأبرز مثال عىل ذلك إطالق رساح وزير الخارجية السابق

 ورئيس حزب املؤمتر الوطني، إبراهيم غندور. ومبجرد إطالق رساحه، شهد غندور علنا بدعمه لالنقالب والربهان.6
 ومن أبرز أعضاء حزب املؤمتر الوطني ووزير خارجية النظام السابق مطلق الرساح عيل كريت. بصفته القائم بأعامل

 األمني العام للحركة اإلسالمية السودانية ومؤسس قوات الدفاع الشعبي سيئة السمعة، وهي ميليشيا إسالمية
 أنشأها يف 1990، أعلن كريت مؤخرا عىل شاشة التلفزيون أن اإلسالميني لديهم الحق يف إعادة تنظيم أنفسهم

والرتشح يف االنتخابات املقبلة.7

 حتى االن مل يتم إنشاء املؤسسات الدميقراطية التأسيسية الرئيسية املوضحة يف الوثيقة الدستورية التي تقوم
 عليها حكومة حمدوك االنتقالية من بني أمور أخرى كاملجلس الترشيعي االنتقايل ومفوضية االنتخابات ومفوضية

 مكافحة الفساد. ونتيجة لذلك، كان االستيالء عىل الدولة أمرا رسيعا نسبيا. ومتكنت السلطة االنقالبية إىل حد كبري
 من استبدال املسئولني الحكوميني الجدد واإلصالحيني وأجنداتهم اإلصالحية مبوالني للنظام السابق.8 واآلن، أعيد
 جهاز املخابرات العامة، والقضاء، ووسائل اإلعالم الحكومية، والقطاع التعليمي، فضال عن العديد من السفارات

 يف الخارج ومؤسسات الدولة، إىل أيدي مسئويل النظام السابق. ويف حني أن العديد منهم إسالميون معروفون، إال
 أن جميعهم لديهم تاريخ من املشاركة السياسية النشطة يف ظل نظام حزب املؤمتر الوطني السابق. وأدى نقل
 البشري نفسه من السجن إىل مستشفى عسكري وتخفيف ظروف احتجازه التي تم بثها علنا إىل إرسال إشارات

 أخرى إىل املوالني للنظام السابق بأن مصريهم مل يعد مهددا يف السودان بعد االنقالب. تم حل املؤسسات القليلة
 التي تم إنشاؤها يف ظل الحكومة االنتقالية للحد من الدولة العميقة ومكافحة الفساد واستعادة األموال املختلسة

 يف نفس اليوم الذي تم فيه تنفيذ االنقالب. وتعد لجنة إزالة التمكین للنظام السابق أبرز مثال عىل ذلك. ويف
 حني أفرج مؤخرا عن بعض رؤساء اللجان، فقد ألغيت قرارات اللجنة مام أدى إىل إعادة املؤسسات التي كانت
 قد حلت إىل الخدمة.9 ومن األمثلة عىل ذلك منظمة الدعوة اإلسالمية )مدا( ، التي خدمت منذ 1980 لتمويل

 األنشطة اإلسالمية يف جميع أنحاء القارة. وبينام تعمل األجهزة األمنية عىل قدم وساق، وتطلق العنان ملنسوبيها

 3 تم اعتقال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك يف يوم االنقالب وأعيد ملنصبه بعد ذلك بشهر لكنه استقال من املنصب يف غضون
أسابيع مفتقداً للرشعية من الشعب والسلطة التنفيذية.

Burhan lets the Islamists back in | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com) and Strongmen, coups, corruption drive Horn of 4  
Africa to the brink - Responsible Statecraft 

Court orders return of key Sudanese Islamist group | Reuters 5

 ومن بني الكيانات األخرى التي جمدتها لجنة إزالة التمكني يف محاولة الستعادة األموال املنهوبة بواسطة نظام البشري السابق وسائل
إعالم وجمعية القرآن الكريم .

Sudan: Holy Quran Society and media outlets foreclosed to recover funds – Middle East Monitor

NCP’s Ghandour voices support for al-Burhan coup, saying Sudan is now better - Sudan Tribune 6

Sudan alarm at return of Bashir loyalists and the NCP - BBC News 7

Buying time: Burhan’s strategy in Sudan - Responsible Statecraft 8

Jurists launch group to protect the revolution and democratic transition in Sudan | Radio Dabanga (dabangasudan.org) 9

https://www.africa-confidential.com/article/id/13935/Burhan_lets_the_Islamists_back_in
https://responsiblestatecraft.org/2022/05/04/strongmen-coups-corruption-drive-horn-of-africa-to-the-brink/
https://responsiblestatecraft.org/2022/05/04/strongmen-coups-corruption-drive-horn-of-africa-to-the-brink/
https://www.reuters.com/world/africa/court-orders-return-key-sudanese-islamist-group-2022-04-29/
https://www.middleeastmonitor.com/20200113-sudan-holy-quran-society-and-media-outlets-foreclosed-to-recover-funds/
NCP's Ghandour voices support for al-Burhan coup, saying Sudan is now better - Sudan Tribune
https://www.bbc.com/news/world-africa-61550100
https://responsiblestatecraft.org/2022/01/31/buying-time-burhans-strategy-in-sudan/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/jurists-launch-group-to-protect-the-revolution-and-democratic-transition-in-sudan
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 لقمع املتظاهرين العزل، ال توجد حكومة قامئة. ال يتم القيام بوظائف الدولة األساسية ؛ وال يحرض موظفو الخدمة
املدنية إىل العمل بانتظام.10

  بعد مثانية أشهر فقط من االنقالب، نجحت السلطة االنقالبية يف )إعادة( عسكرة الدولة رسيعاً ويف تعزيز القوة
 السياسية واالقتصادية للجرناالت، وحامية كتلة القوات املسلحة و امليليشيات و الجامعات شبه العسكرية )الدعم

 الرسيع( بشكل فعال من املطالب املدنية باملساءلة وتحقيق العدالة االنتقالية وإصالح قطاع األمن. ومع ذلك،
 وبعيدا عن املصلحة املشرتكة املتمثلة يف إنقاذ أنفسھم وثرواتهم، فإن األطراف الثالثة يف االنقالب تختلف عندما

 يتعلق األمر بطموحاتها عىل املدى الطويل، والوسائل املتاحة لتحقيقها هو التنافس عىل احتكار السلطة بالعنف،
 ومن املرجح أن يؤدي الوصول إىل املوارد والسيطرة عليها، وسوء فهم الحلفاء اإلقليميون، إىل تقويض االستقرار ذاته

الذي استخدمه نظام االنقالب كذريعة الغتصاب السلطة.11

  هذه هي املنافسة املتنامية يف قلب النظام االنقاليب، وخاصة بني الجيش النظامي )القوات املسلحة السودانية(
 والقوة شبه العسكرية التابعة ملحمد حمدان دقلو "حميديت" املعروفة باسم قوات الدعم الرسيع، وإىل حد

 أقل، حركات التمرد السابقة التي تتخذ من دارفور مقرا لھا – حركة العدل واملساواة التابعة لوزير املالية جربيل
 إبراهيم، وحركة تحرير السودان التابعة لحاكم دارفور مني أركو مناوي – و التي تغذي انعدام األمن املتزايد
 يف املناطق. ليك يضمن بقائه يف السلطة ألطول فرتة ممكنة استخدم الرئيس املخلوع البشري ميليشيات محلية
 للسيطرة عىل األطراف ومحاربة حركات التمرد وتحريضها ضد بعضها البعض، نفس املزيج السام املكون من

 املتمردين وأمن الدولة وقوات الدعم الرسيع واملليشيات يجد نفسه اليوم يف الخرطوم. يعتمد كل طرف عىل اآلخر
طاملا أنهم بحاجة إىل رشاكتهم للبقاء يف السلطة. إنه تحالف غري مستقر ومن غري املرجح أن يستمر.12

  باإلضافة إىل التوترات بني الربهان ونائبه،13 تتعمق االنقسامات أيضا داخل قوات الدعم الرسيع وصفوف القوات
 املسلحة السودانية. ويعزى اإلحباط داخل القوات املسلحة السودانية إىل انخفاض األجور مقارنة بأجور قوات

 الدعم الرسيع. وإدراكا منه لالستياء املتزايد داخل صفوفه، قام الربهان مؤخرا بتطهري مئات الضباط رفيعي
 املستوى خوفا من انقالب من داخل الجيش.14 و يف الوقت نفسه، لوحظ تنامي املظامل داخل قوات الدعم الرسيع

 بني البؤرة السابقة مليليشيا الجنجويد واملجندين الجدد القادمني من جامعات ومناطق عرقية أخرى، مبا يف ذلك
قبائل النوبة والقبائل األفريقية يف دارفور.15

 النتائج: االنهيار االقتصادي، زيادة القمع، انعدام األمن يف املناطق املهمشة )دارفور –

رشق السودان – النيل األزرق(
 أدى االنتكاس للديكتاتورية العسكرية مرة أخرى إىل تصاعد التوتر بني املكون العسكري واملدين وتسارع االنهيار

 االقتصادي وزيادة القمع األمني وتفاقم حالة انعدام األمن يف املناطق املهمشة. قبل انقالب أكتوبر/ترشين
 األول مبارشة، أكدت مؤرشات االقتصاد الكيل إىل أن اإلصالحات االقتصادية الصعبة ولكن الرضورية التي قامت

 بها الحكومة االنتقالية بدأت تؤيت مثارها.16 بعد أن تحملوا تكلفة عالية جدا لإلصالح االقتصادي، كان عامة
 السودانيون يأملون يف رؤية هذه األرقام الواعدة ترتجم إىل ظروف معيشية ميرسة. ولكن مع االنقالب، تحطمت

85% من 266 مليون يورو يف ديسمرب إىل  هذه اآلمال. ووفقا للبنك املركزي السوداين، انخفضت الصادرات بنسبة 

10 مقابالت مع ممثلني للبعثات الدبلوماسية الغربية ومسئولني حكوميني وقادة املجتمع املدين – الخرطوم يونيو 2022.

A Coup Cannot Serve Two Masters (arabcenterdc.org) 11

ibid. 12

SUDAN : Hemeti and Burhan prepare to cross swords - 16/03/2022 - Africa Intelligence 13

Sudan purged political elements in national army to prevent coup: general - Sudan Tribune 14

Toubiana, J. 2022. Darfur After Bashir: Implications for Sudan’s Transition and for the Region, Washington DC: 15 
United States Institute of Peace.;

أفادت تبيانا أنه تم تجنيد 02 ألف مقاتل من جنوب كرد فان
World Bank head sees situation in Sudan improving, urges patience | Al Arabiya English 16

https://arabcenterdc.org/resource/a-coup-cannot-serve-two-masters/#:~:text=But%20a%20coup%20cannot%20have%20two%20masters.%20The,economic%20accountability%2C%20transitional%20justice%2C%20and%20security%20sector%20reform.
https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2022/03/16/hemeti-and-burhan-prepare-to-cross-swords,109760911-eve
https://sudantribune.com/article255358/
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/09/30/World-Bank-head-sees-situation-in-Sudan-improving-urges-patience#:~:text=The%20trade%20deficit%20declined%2043%20percent%20year-on-year%20to,with%20poverty%2C%20shortages%20of%20medicines%2C%20and%20power%20cuts
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 40 مليون يورو يف يناير من هذا العام. أدى ارتفاع التضخم إىل ارتفاع الفاتورة الشهرية لرواتب القطاع العام من
 54 مليار جنيه سوداين يف بداية عام 2022 إىل 180 مليار جنيه اآلن.17 وللتعويض عن أكرث من 4 مليارات دوالر

 من املساعدات الدولية املعلقة،18 قام نظام االنقالب بجولة يف املنطقة طالبا الدعم وعىل الرغم من قلة التفاصيل
املتعلقة بهذه املفاوضات املعروفة، يبدو أن أيا منها مل يسفر عن دعم بديل يقارن حجمه بالدعم الذي فقد.

  وبدال من ذلك، كثف نظام االنقالب جهوده لتعزيز قوته االقتصادية من خالل استغالل املوارد بعيدا عن مصلحة
 البالد وشعبها. ومن خالل كليبتوقراطية، تسيطر القوات املسلحة السودانية وقوات الدعم الرسيع عىل أجزاء كبرية
 من االقتصاد وتهرب الذهب واملوارد األخرى إىل خارج البالد. باإلضافة إىل ذلك ، يتم فرض الرضائب عىل كل يشء
90% من أجره الشهري  من الرعاية الصحية إىل غاز الطهي.19 ينفق املعلم وهو موظف حكومي متوسط الدخل 

عىل بند الخبز فقط إلطعام أرسة تحتوي عىل 6 أطفال.

  االنقالب أدى إىل عزل السودان مرة أخرى عن النظام املايل الدويل الذي ناضلت الحكومة االنتقالية جاهدة إلعادة
 االرتباط به. واألمر األكرث إثارة للقلق ھو حجم التكلفة اإلنسانية لهذا السقوط الحاد لالقتصاد. . ويقدر برنامج
 األغذية العاملي أن أكرث من 14 مليون سوداين سيحتاجون إىل مساعدات إنسانية يف عام 2022. ومل يعد انعدام

 األمن الغذايئ مقترصا عىل املناطق الريفية، بل أصبح يؤثر بشكل متزايد عىل املدن أيضا.20 ومع اندالع احتجاجات
 عام 2018 يف املدن بسبب ارتفاع أسعار الخبز، فإن عجز نظام االنقالب اآلن وعدم رغبته يف التخفيف من حدة

األزمة املستمرة سيستمر حتام يف تأجيج االضطرابات العامة وتآكل موقع السلطة الخاص به.

  كام أن املحاوالت املتكررة التي بذلتها حكومة رئيس الوزراء حمدوك لتمهيد الطريق أمام املساءلة والرقابة املدنية
 قد تحطمت أيضا يف غضون شهرين. بعد استيالء الجيش عىل السلطة، اشتدت بالفعل حملة القمع عىل املعارضة

 ووسائل اإلعالم والنشطاء املؤيدين للدميقراطية وقادة املجتمع املدين. أعاد أمر الطوارئ، الذي أعلنه الربهان يف
 الشهر التايل لالنقالب، سلطة االعتقال )سلطة إنفاذ القانون( إىل جهاز املخابرات العامة ومنح قوات األمن حصانة
 مؤقتة من املقاضاة. وكانت اآلثار أكرث وضوحا بالنسبة للمتظاهرين السلميني. ومل يكن لرفع حالة الطوارئ مؤخرا

 أي أثر ملموس. ومنذ االنقالب، قتل أكرث من 100 متظاهر عىل أيدي قوات أمن الدولة يف العاصمة وحدها،21
 وأصيب املئات، وأفادت التقارير بأن 16 امرأة تعرضن لالغتصاب.22 وأكرث من 1000 شخص اعتقلوا وأسيئت

 معاملتهم منذ أكتوبر/ترشين األول، مبن فيهم أطفال.23 باإلضافة إىل حملة القمع ضد املدنيني، تعرض الفضاء
 املدين للهجوم بشكل متزايد منذ االنقالب. تتعرض املستشفيات للهجوم واإلغالق أمام املحتاجین للخدمة الطبیة.
 ومتت مداهمة املؤسسات اإلخبارية،24 وال يزال الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان واملحامون والنقابيون
 يتعرضون لالعتقال، مام يشكل تهديدا خطريا للحقوق األساسية لحرية التعبري والتجمع السلمي. كام أن الرصاع
 العنيف آخذ يف التصاعد يف املناطق املهمشة. أدى التصعيد األخري للعنف يف غرب دارفور وحده إىل مقتل ما ال

 يقل عن 300 شخص وترشيد أكرث من 115,000 شخص.25 وبينام يواصل الدبلوماسيون الغربيون ومسئولو األمم
 املتحدة اإلشارة إىل العنف الطائفي،26 أشار املحللون وقادة املجتمع مرارا وتكرارا إىل الصلة بني الرصاع عىل السلطة

Sudan’s economy sinks as post-coup leadership searches for support | Reuters 17

‘Military coup has cost Sudan $4.4 bn in suspended aid’ | Radio Dabanga (dabangasudan.org) 18

Sudan’s economy tumbles in post-coup deadlock | Reuters 19

Thomas, E. and de Waal, A. 2022. ‘Hunger in Sudan’s Political Marketplace’, Occasional Paper 32. 20

Sudan doctors: 83 eye injuries, 14 cases of eye loss since coup | Radio Dabanga (dabangasudan.org) 21

UNITAMS SRSG Mr. Volker Perthes Remarks to the Security Council, 28 March 2022 [EN/AR] - Sudan | ReliefWeb 22

Oral update on the situation of human rights in the Sudan - Sudan | ReliefWeb 23

Sudanese military forces arrest state television manager, pro-military protesters assault journalists amid unrest - 24 
Committee to Protect Journalists (cpj.org)

OCHA: Up to 115,000 displaced by West Darfur violence | Radio Dabanga (dabangasudan.org) and OCHA Sudan: more than 125 killed 25  
in Kulbus conflict and more than 18,300 affected by Abu Jubeiha clashes | Radio Dabanga (dabangasudan.org)

Security Council Press Statement on Darfur, Sudan | UNITAMS (unmissions.org) 26

https://www.reuters.com/world/africa/sudans-economy-sinks-post-coup-leadership-searches-support-2022-06-21/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/military-coup-has-cost-sudan-4-4-bn-in-suspended-aid
https://www.reuters.com/world/africa/sudans-economy-tumbles-post-coup-deadlock-2022-03-02/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-doctors-83-eye-injuries-14-cases-of-eye-loss-since-coup
https://reliefweb.int/report/sudan/unitams-srsg-mr-volker-perthes-remarks-security-council-28-march-2022-enar
https://reliefweb.int/report/sudan/oral-update-situation-human-rights-sudan
https://cpj.org/2021/10/sudanese-military-forces-arrest-state-television-manager-pro-military-protesters-assault-journalists-amid-unrest/
https://cpj.org/2021/10/sudanese-military-forces-arrest-state-television-manager-pro-military-protesters-assault-journalists-amid-unrest/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/ocha-up-to-115-000-displaced-by-west-darfur-violence
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/ocha-sudan-more-than-125-killed-in-kulbus-conflict-and-more-than-18-300-affected-by-abu-jubeiha-clashes
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/ocha-sudan-more-than-125-killed-in-kulbus-conflict-and-more-than-18-300-affected-by-abu-jubeiha-clashes
https://unitams.unmissions.org/en/security-council-press-statement-darfur-sudan-0
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 الذي يجري عىل املستوى املركزي )بني القوات املسلحة السودانية وقوات الدعم الرسيع واملوقعني وغري املوقعني
عىل اتفاقية جوبا للسالم( واالشتباكات املحلية بني الجامعات املسلحة املرتبطة عرقيا وقوات األمن.27

الثورة: القوة السياسية األكرث أهمية يف السودان – لجان املقاومة
 عىل الرغم من عسكرة الدولة املشددة وما نتج عنها من تصعيد الهجامت العنيفة، فضال عن االعتقاالت التي

 تستهدف املدنيني العزل يف جميع أنحاء البالد، إال أن مقاومة السودان السلمية مستمرة بال هوادة. مقارنة مع
 الحركات االحتجاجية السابقة يف عامي 1964 و 1985 وبالنظر إىل املعارضة املدنية املتنافرة واملتصارعة ، فإن حركة
 االحتجاج اآلن - منذ البداية - القوة الدافعة الرئيسية للثورة - تشكل قوة سياسية جديدة وميكن القول إنها األكرث

ذكاء وأهمية يف السودان.

  الحركة االحتجاجية التي أطاحت بالبشري وتستمر اآلن تسبق انتفاضة ديسمرب 2018. يجادل البعض بأن القمع
 العنيف للربيع العريب يف السودان يف عام سبتمرب 282013 هو الذي مهد الطريق لتأسيس مقاومة سلمية أكرث

 مرونة وأكرث تطورا. بعد سنوات عديدة من تنمية قدرات املجتمع املدين يف ظروف قمعية للغاية، تجمعت هذه
 املبادرات املدنية املحلية تدريجيا يف هيكل شعبي منظم،29 يقوده اليوم ما يقدر بنحو 5000 لجنة مقاومة يف

األحياء يف جميع أنحاء البالد.30

لجان املقاومة بالواليات التي شملها املسح الذي قام به مركز كارتر31

338النيل األزرق

199

705

809

601

1173

650

814

جنوب وغرب كردفان

رشق السودان (كسال والقضارف والبحر األحمر)

دارفور الكربى (واليات ش�ل وجنوب ورشق وغرب ووسط دارفور)

النيل األبيض وش�ل كردفان

وسط السودان (سنار والجزيرة)

ش�ل السودان (نهر النيل والش�لية)

الخرطوم

عدد اللجانالوالية/ اإلقليم

 27 ظهرت يف الهجامت القاتلة األخرية يف غرب دارفور عربات قوات الدعم الرسيع والزى الذي ترتديه هذه القوات كام أفاد شهود عيان ان
 مروحية عسكرية كانت تجوب املنطقة حتى بدء الهجوم وبدالً من التصعيد التلقايئ للنزاع القبيل ، فان درجة التنظيم والتخطيط التي

 ينطوي عليها الهجوم فضالً عن وسائل اإلكراه تشري جميعها إىل هجوم منظم جيداً شاركت فيه قوات أمنية مختلفة مبا فيها قوات الدعم
الرسيع والحركات املسلحة ملزيد من التحليل للعالقة بني انعدام األمن يف األطراف والرصاع عىل السلطة يف املركز.

Massacres in West Darfur: Depopulation campaign on mineral-rich lands by Sudan’s military junta? : Peoples Dispatch and Wave of 
atrocities in Darfur tarnishes Sudan’s coup authorities - Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

Sudan escalates mass arrests of activists amid protest crackdown | Amnesty International (archive.org) 28

Marovic, M., and Hayder, Z. 2022. Sowing the Seeds of Nonviolent Action in Sudan, Washington DC: 29

The Carter Center. 2021. Sudan’s Youth and the Transition: Priorities, Perceptions and Attitudes, Atlanta: The Carter Center. 30

Ibid, p. 12. 31

https://peoplesdispatch.org/2022/05/05/massacres-in-west-darfur-depopulation-campaign-on-mineral-rich-lands-by-sudans-military-junta/
https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/wave-atrocities-darfur-tarnishes-sudans-coup-authorities
https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/wave-atrocities-darfur-tarnishes-sudans-coup-authorities
https://web.archive.org/web/20131006034857/http:/www.amnesty.org/en/news/sudan-escalates-mass-arrests-activists-amid-protest-crackdown-2013-10-02
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 ينبع جزء كبري من قوة املقاومة اليوم من لجان األحياء الناضجة هذه بالتعاون مع النقابات العاملية. أوال، واألهم
 من ذلك، أن لجان املقاومة التي تشكل العمود الفقري للثورة املستمرة يف السودان تعتمد عىل الثقة واالحرتام

 اللذين اكتسبتهام بني املجتمعات املحلية. ومن خالل سنوات من التعبئة القامئة عىل منارصة القضايا املحلية
 واالجتهاد يف تقديم الخدمات، بدال من مجرد رفض حكومة فاشلة، أصبحوا املمثلني الرشعيني ملطالب الشعب.
وبالتوازي مع هياكل املجتمع املدين الوليدة هذه، تشكلت اتحادات لنقابات عاملية غري رسمية )نقابات ظل (

 تعمل مبوجب قانون تنظيامت العمل املوجود منذ عام 2011. وعىل الرغم من عملها تحت األرض، نجحت نقابات
 الظل هذه يف عام 2012 يف تأسيس عنرص حاسم يف ثورة ديسمرب: تجمع املهنيني السودانيني )SPA(. عندما كانت

 االنتفاضة جارية، بدأ تركيز التجمع يتحول من املطالبة بحقوق العاملني إىل رفع شعارات سياسية.32 يف حني تم
 تنظيم لجان املقاومة عىل أساس جغرايف، فإن النقابات ترتكز عىل مكان العمل، ومتتد لتغطي املناطق الجغرافية

 والصناعات املختلفة.33 وبعد أن لعب تجمع املهنيني السودانيني دورا حاسام يف عام 2019، ضعفت فاعليته وخفت
 ظهوره خالل الفرتة االنتقالية. مع ذلك، بعد االنقالب ازدادت وترية اإلرضابات عىل مستوى البالد من قبل موظفي
 البنوك والعاملني يف الحقل الطبي واملعلمني.34 لقد كانت احتجاجاتهم مؤثرة ليست فقط بسبب االضطراب الذي

 تسببه من خالل إرضاباتهم العامة. ظهرت هذه الفئة من الطبقة الوسطى يف مثانينيات القرن املايض ، نتيجة لتوسع
القطاع املايل الذي تجذر فيه تحالف النظام السابق الحاكم بني الحركة اإلسالمية والجيش.35

  إن الحركة الحالية التي تشكل لجان املقاومة والنقابات املهنية عمودها الفقري متتد عرب جميع الواليات وهي أكرث
 شموال مام يقال يف كثري من األحيان. فعىل سبيل املثال، قام العديد من قادة املجتمع املدين الذين تلقوا تدريبا يف
 مجال الحمالت السلمية يف العقد املايض بنقل هذه املعرفة إىل الشباب يف أجزاء أخرى من البلد. ومام يدل عىل

 هذا االنتشار األوسع بكثري لالنتفاضة مقارنة بسابقاتها حقيقة أن ثورة 2018ديسمرب بدأت يف الدمازين بوالية
 النيل األزرق، ثم انترشت أوال إىل واليات أخرى )عطربة يف والية نهر النيل( قبل أن تصل إىل العاصمة بعد أسبوعني

فقط يف 25 ديسمرب. ساعدت الفئة الكبرية من الشباب البارعني يف اإلنرتنت عىل التواصل والتعبئة عرب الواليات.

 يحدد تحليل أصول املقاومة السلمية يف السودان عاملني سيظالن حاسمني لنجاح الثورة: قدرة لجان مقاومة األحياء
 عىل العمل بالتنسيق مع النقابات العاملية، وقدرتها عىل سد الفجوة بني املركز واألطراف. ومع ذلك، فقد تطورت

 لجان املقاومة إىل ما هو أبعد من حركة شعبية. عىل الرغم من أن الترشذم داخل الكتلة املدنية يف السودان
 يشكل تحديا ال جدال فيه للثورة السودانية، إال أن أكرب عقبة تواجهها لجان املقاومة اليوم هي عدم االعرتاف بها

 كالعب سيايس. هذا النقص يف االعرتاف، عىل الصعيدين الوطني والدويل، يتعارض مع الرشعية التي تتمتع بها لجان
املقاومة، والرؤية السياسية التي تعرب عنها بشكل متزايد، والتأثري الذي تحدثه.

Marovic, M., and Hayder, Z. 2022. Sowing the Seeds of Nonviolent Action in Sudan, Washington DC: United States Institute of Peace. 32

All power to Sudan’s resistance committees? (socialistworker.co.uk) 33

Sudan’s salary strike wave continues, also anti-violence and anti-racism protests | Radio Dabanga (dabangasudan.org) 34

Alexander, A. 2022. 35

https://socialistworker.co.uk/long-reads/all-power-to-sudans-resistance-committees/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-s-salary-strike-wave-continues-also-anti-violence-and-anti-racism-protests
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 التشظي داخل املكون املدين
 تقليديا، ينقسم املجتمع املدين يف السودان بعمق عىل أسس قبلية وعرقية ودينية وأيديولوجية وإقليمية.

 لقد كان من الصعب تاريخيا عىل القادة السياسيني أن ينالوا الثقة عرب تلك الخطوط. عندما بدأت ثورة
 2018 مل تكن هناك قيادة. مل يتدخل تجمع املهنيني السودانيني يف الفراغ إال كعامل تعبئة وتواصل عندما

 كانت االنتفاضة تتصاعد بالفعل. ويف وقت الحق، انضم تجمع املهنيني السودانيني واألحزاب السياسية
 والحركات املسلحة املتحالفة مع الجبهة الثورية السودانية معا يف ائتالف واحد شكل قوى الحرية والتغيري

 التي تفاوضت عىل تقاسم السلطة مع الجيش نيابة عن املدنيني. ومام قاد إىل االنقالب انقسام قوى
 الحرية والتغيري، وكذلك تجمع املهنيني ضف إىل ذلك الخالف بني املكونات حول أسلوب التعامل مع
 األحوال األمنية املرتدية يف البالد. مرة أخرى تجد حركة االحتجاج نفسها بال قيادة.36 وحرصا منها عىل

 تعزيز جمهورها االنتخايب وتحسني جاذبيتها الثورية حاولت األحزاب السياسية والجهات األمنية الفاعلة
عىل حد سواء التسلل إىل لجان املقاومة واستاملتها أو اخرتاقها لتعزيز أجندتها الخاصة.37

 ال يتمتع أي من الالعبني السياسيني التقليديني بهذا الدعم واالعرتاف عىل النطاق الواسع كالذي حظيت به لجان
 املقاومة بني السودانيني العاديني يف جميع أنحاء البالد ومن الناس يف مختلف األنشطة الحياتية.38 وقد أدخلت

 لجان املقاومة طرقا مبتكرة للمشاركة السياسية وثقافة جديدة من النقاش السيايس واملشاركة، والتي ال تزال تشكل
 التطورات التي تؤثر عىل حياة الناس اليومية يف السودان اليوم. وصف الباحث السوداين مجدي الجزويل برباعة
 دور لجان املقاومة يف جعل الثورة تتجاوز األجيال والدميوغرافيا، وغرسها يف الذاكرة العضلية للسودانيني. وهو

 يقارنها بلعب كرة القدم أو ركوب الدراجة، وهي مهارة يتعلمها املرء وال ميكن أن ينساها،39 وهو ما يفرس ملاذا
 ميكن لالنقالب أن يوقف العملية االنتقالية، ولكن ليس مبقدوره وقف الثورة ألنها أصبحت ثقافة مجتمع وانترشت

يف كل مكان ويف كل بيت.

 وإىل جانب تعبئة الناس وتنظيم االحتجاجات، نظمت لجان املقاومة عملية تشاوريه أدت إىل إنتاج ميثاقني
 سياسيني.40 ويف حني أن هذه املواثيق والعملية التي أدت إليها بعيدة كل البعد عن الكامل، فإن منوذج الحكم

 السيايس الذي تقرتحه مبتكر وتحوييل. ومع ذلك، فإن امليثاقني السياسيني واملشاورات املكثفة التي أدت إىل
 نرشهام فشلت يف أن يكون لها صدى لدى القادة السياسيني السودانيني، كام أن املجتمع الدويل مل يلتقط امليثاقني.
 ويبدو أن البنية األفقية غري التقليدية للجان املقاومة وافتقارها إىل قيادة هرمية - الضامنني لبقاء الحركة من وجهة
 نظر البعض- فضال عن صغر سن أعضائها وافتقارهم إىل الخربة هذه الرتكيبة الجديدة قد ال تتناسب مع مجموعة

األدوات التقليدية للسياسيني املخرضمني والدبلوماسية "الحديثة".

 ومع ذلك، يف حني أن الوحدة بني أولئك الذين يعارضون االنقالب أمر بالغ األهمية للمرحلة التالية من الثورة،
 فإن مفتاح نجاحها يكمن يف هذا الفاعل السيايس الجديد وغري العادي لجان املقاومة. إن إمكانية إنهاء االنقالب

 بشكل فعال وفتح فصل جديد من الحكم السيايس يف السودان تتوقف عىل قدرة املعارضة السياسية وحلفائها
 الدوليني عىل وضع لجان املقاومة ذات الصوت األعىل والقدرة عىل تحريك الشارع يف مركز الصدارة والقيادة. وعرب
 تعزيز الوعي السيايس والقدرة عىل التنظيم الذايت لدى أعضاء لجان املقاومة ، وبالتايل تعميق التحالف بني املركز

Marovic, M., and Hayder, Z. 2022. Sowing the Seeds of Nonviolent Action in Sudan, Washington DC: United States Institute of Peace. 36

 37 لجان املقاومة أبلغت الصحافة بان قوات الدعم الرسيع وجهاز أمن البشريوكوادر حزب املؤمتر الوطني وأحزاب قوى الحرية والتغيري
تسعى للتقرب إليها محاولة  إيجاد موطئ  قدم لها داخل اللجان وعينها عىل االنتخابات املقبلة.) الجزويل 2022ص6 (

 38 وهذا ما مييزهم عن أكرب حزبني سياسيني تقليديني وهام حزب األمة والحزب االتحادي الدميقراطي الذين درجوا عىل الفوز يف الدوائر
االنتخابية يف الجنوب والغرب والشامل والرشق عىل التوايل.

The Future of the Resistance Committees in Sudan – Spectre Journal and Mobilization and resistance in Sudan’s uprising by 39 

MagdielGizouli - RVI X-Border Briefing (2020)_0.pdf (riftvalley.net)

The Charters of Sudan’s Political Landscape – The Tahrir Institute for Middle East Policy (timep.org) 40

املواثيق اآلن قيد املراجعة  وميكن الحصول عليها من عدة مصادر ومتاحة للجميع لالطالع وإبداءالرأي.

https://riftvalley.net/sites/default/files/publication-documents/Mobilization%20and%20resistance%20in%20Sudan%27s%20uprising%20by%20Magdi%20el%20Gizouli%20-%20RVI%20X-Border%20Briefing%20%282020%29_0.pdf
https://riftvalley.net/sites/default/files/publication-documents/Mobilization%20and%20resistance%20in%20Sudan%27s%20uprising%20by%20Magdi%20el%20Gizouli%20-%20RVI%20X-Border%20Briefing%20%282020%29_0.pdf
https://timep.org/commentary/analysis/the-charters-of-sudans-political-landscape/
https://drive.google.com/file/d/1jK5R9rBZzjqCiQLlOvFzVFIV3k_g8so1/view?fbclid=IwAR1gDaqtxY_NYXKvd7Je5cafWw_h57UxikiVwXjqzlXghf5yp1q_dCpfZ74
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 واألطراف، وتجسري الفجوات بني املناطق الحرضية والريفية، وتواصل بناء األسس الدميقراطية التي سيكون من
 الصعب الرتاجع عنها . إن عودة التنسيق الفعال بني لجان املقاومة والنقابات العاملية، التي أثبتت إرضاباتها العامة
 فعاليتها العالية يف عام 2019 والتي تكثف حاليا يف جميع أنحاء البالد مرة أخرى، ستزيد من الضغط عىل الحكومة

العسكرية.41

نظرة نقدية لردة فعل الغرب عىل االنقالب
 عىل الرغم من أن الحكومات الغربية سارعت إلدانة استيالء الجيش عىل السلطة، إال أن جهودها لعكس مساره مل

 تكن فعالة يف أحسن األحوال. يف حني أن مستقبل السودان يكمن يف أيدي الشعب السوداين، فإن النتائج املتواضعة
 لجهود الغرب يف شكل مشاركته الدبلوماسية وضغوطه االقتصادية والعملية السياسية التي يدعمها، تستدعي بعض

التفكري النقدي.

املشاركة الدبلوماسية
 يف حني كانت إدانة الغرب الستيالء العسكر عىل السلطة فورية، ظلت املشاركة الدبلوماسية فاترة. يف ظل الغياب
 املستمر منذ 25 عاما لسفري الواليات املتحدة لدى السودان، الذي ظل ترشيحه معلقا ملدة عامني ومل تؤكده لجنة
 العالقات الخارجية مبجلس الشيوخ األمرييك إال مؤخرا،42 شهد السودان بعد االنقالب استقالة مبعوثني أمريكيني

 إىل منطقة القرن األفريقي. غادر جيف فيلتامن يف يناير من هذا العام وغادر خليفته ديفيد ساتر فيلد بعد ثالثة
 أشهر فقط. وكان فيلتامن قد عقد اجتامعات مع الربهان عشية االنقالب لكنه فشل يف منع وقوعه يف صباح اليوم
 التايل وعىل نطاق واسع, يفرس رحيله وعدم وجود مشاركة دبلوماسية ذات مغزى عىل األرض عىل أنهام مظهران

 لعدم وجود سياسة أمريكية إسرتاتيجية واضحة للمنطقة.43 منذ انقالب أكتوبر/ترشين األول، أصدرت الرنويج
 واململكة املتحدة والواليات املتحدة )ما يسمى بالرتويكا( عدة بيانات صحفية عن السودان، اثنان منها بالتعاون
 مع االتحاد األورويب ومانحني ثنائيني آخرين، إلدانة االستيالء غري الدستوري للجيش عىل السلطة والتأكيد مجددا

 عىل دعمهم لالنتقال املدين الدميقراطي يف السودان. زارت املمثلة الخاصة لالتحاد األورويب يف القرن األفريقي أنيت
 ويرب، السودان مرتني عىل األقل، وقام وفد من كبار املسئولني من االتحاد األورويب، والحكومات األوروبية املانحة،

 واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية مبا بدا أنه محاولة أخرية إلنقاذ عملية سياسية غري واعدة. ومع ذلك،
مل ترتجم هذه الجهود الدبلوماسية إىل حل سيايس ومل تسفر عن تنازالت ذات مغزى من نظام االنقالب.

 هناك عيبان مستمران يضعفان املشاركة الدبلوماسية للغرب: لغة اإلنكار وعدم وجود أي عواقب حيث ظلت هذه
 الترصيحات باستمرار تنفي حقيقة أن االستيالء غري الدستوري عىل السلطة وحل الحكومة االنتقالية قد أنهيا فعليا

 االنتقال الدميقراطي. بل عىل العكس من ذلك، ظلت الحكومات الغربية تدعو إىل استئناف املسار الذي ثبت يف
 الواقع أنه وصل إىل طريق مسدود. تجنبت ترصيحات الكونغرس األمرييك، وبالتأكيد يف أعقاب االنقالب مبارشة،

 وصف االنقالب بأنه "انقالب". وقد خدمت لغة اإلنكار هذه قضية قادة االنقالب برشاء الوقت، واألسوأ من ذلك،
 أنها انضمت إىل رواية نظام االنقالب بأن االستيالء عىل السلطة هو مجرد إجراء تصحيحي يهدف إىل إنقاذ املرحلة

االنتقالية يف السودان.

 والقصور الذي يصاحب هذه الترصيحات ويفرغها من محتواها هو عدم وجود أي عقوبات ملموسة. إن الخطاب
 الغاضب املتكرر حول قيام قوات أمن الدولة بقتل املتظاهرين السلميني، وغزو املستشفيات، ومطاردة النشطاء
 واعتقالهم، وإسكات الصحفيني، واغتصاب النساء والرجال، والتجول يف الشوارع والقتل والنهب، قد أضعف من

More Sudan strikes and protests, especially around salaries | Radio Dabanga (dabangasudan.org) 41

Sudan’s democratic transition is over. Now it’s time to support the revolution. - Atlantic Council 42

Departure of second US envoy for Horn of Africa exposes Ethiopia and Sudan policy rifts (thenationalnews.com) 43

 يأيت هذا بعد أن رفعت الواليات املتحدة مستوى متثيلها الدبلومايس مع السودان دعامً لالنتقال قبل ثالثة سنوات يف مرحلة ما بعد
 اإلطاحة بالبشري وأدى ذلك إىل إزالة اسم السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب وتخضع هذه اإلزالة حاليا إلعادة تقييم. وزارة الخارجية

مل تستقل حتى اآلن قوة عالقاتها الدبلوماسية للضغط عىل جرناالت الجيش السوداين.

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-strikes-and-protests-especially-around-salaries
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/sudans-democratic-transition-is-over-now-its-time-to-support-the-revolution/
https://www.thenationalnews.com/world/us-news/2022/04/13/departure-of-second-us-envoy-for-horn-of-africa-exposes-ethiopia-and-sudan-policy-rifts/
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 أهمية التعبري عن القلق بدال من أن يعززها. وحتى اآلن، مل تعقب هذه التعبريات عن الغضب تدابري عقابية
 فعالة. ويفرس الكثريون ذلك عىل أنه توطيد لنظام االنقالب وتشجيع لقمعهم الخبيث للمدنيني مع اإلفالت

 التام من العقاب.44 وباملثل، ستظل الوعود العلنية ب "الوقوف مع حركة االحتجاج يف السودان" موضع سخرية
 السودانيني وإحساس باملرارة يف وسائل التواصل االجتامعي، حتى ترتجم إىل دعم ذو مغزى ملعارضة االنقالب

وضغط فعال عىل املعتدين.

الضغوط االقتصادية
 إن أهم ضغط مارسه الغرب عىل التحالف االنقاليب هو تعليق الواليات املتحدة ملساعدات مالية بقيمة 700 مليون
 دوالر، وتجميد حزمة لتخفيف عبء الديون الخارجية بقيمة 56 مليار دوالر يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة

 بالديون )الهبيك(، والتحرك العام من قبل الحكومات الغربية املانحة لوقف جميع املساعدات املالية والتعاون
 التنموية مع الحكومة العسكرية مؤقتا. ويف حني ألقى جربيل إبراهيم – وزير املالية ورئيس حركة العدل واملساواة

 املسلحة التي تتخذ من دارفور مقرا لها – وحميديت باللوم عىل الغرب يف التغايض عن االنهيار االقتصادي يف
 السودان، دعا املتظاهرون ولجان املقاومة املجتمع الدويل إىل حجب املساعدات التنموي عن مدبري االنقالب، مبا

 يف ذلك عندما أعيد رئيس الوزراء حمدوك إىل منصبه مبوجب اتفاقه مع الربهان يف نوفمرب 45.2021 وحتى اآلن،
 واصلت الحكومات الغربية املانحة جعل الدعم الدويل للسودان مرشوطا بالعودة إىل مرحلة انتقالية يقودها

 املدنيون.46 ومع ذلك، تأخرت الضغوط االقتصادية كثريا عن مطالب املنتقدين املحليني املناهضني لالنقالب. عالوة
 عىل ذلك، أوضحت لجان املقاومة مرارا وتكرارا أنها لن تقبل باتفاق آخر لتقاسم السلطة مع الجيش، حتى لو كان

بقيادة مدنية.

 منذ يناير/كانون الثاين، عندما استقال رئيس الوزراء السابق حمدوك بعد أسابيع قليلة فقط من إعادته إىل
 منصبه، وفشل نظام االنقالب يف العثور عىل بديل، كان الغرب يبحث عن وجه مدين ليكون ذريعة لعدم فرض

 تدابري عقابية. وقد جادل ممثلو لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشيوخ األمرييك واملجلس األورويب للعالقات
 الخارجية مرارا وتكرارا لصالح العقوبات املستهدفة السلطة االنقالبية.47 ويف حني أن العقوبات السابقة عىل نطاق
 االقتصاد مل تسفر عن التأثري املقصود وأرضت بالسكان عموما، فإن قواعد اللعبة الحالية للعقوبات الفردية التي ال
 تستهدف األفراد فحسب، بل أيضا شبكاتهم تبدو أكرث فاعلية بكثري. سواء ما تم سنه من خالل قانون ماغنيتسيك

 العاملي يف أوروبا أو قانون الدميقراطية السوداين ، الذي تم متريره بالفعل من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب
 يف الواليات املتحدة ، وميكن ملثل هذه العقوبات أن تحظر أصول قادة االنقالب وشبكاتهم وتفرض حظرا عىل

 التأشريات. باإلضافة إىل ذلك، ميكن للبنوك الدولية االنخراط يف الكشف عن حسابات قادة نظام االنقالب ومؤيديه
 ومنعهم من استخدام النظام املايل الدويل. يف 21 مارس/آذار، اتهم مكتب الشؤون الخارجية التابع لوزارة الخزانة

 األمريكية رشطة االحتياطي املركزي السودانية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.48 وجاء هذا االتهام ردا
 مبارشا عىل االستخدام املفرط للقوة وقمع املتظاهرين السلميني من قبل رشطة اإلحتياطي املركزي مام أدى إىل
 مقتل العديد منهم وجرح الكثريين. وبناء عىل هذا التصنيف لقوات االحتياط املركزي كمنتهك لحقوق اإلنسان
 مبوجب قانون ماغنتسيك العاملي ، يجب اإلبالغ عن جميع ممتلكات وأصول قوات رشطة االحتياطي املركزي يف

 الواليات املتحدة وحظرها. وقد رحبت لجان املقاومة وقوى الحرية والتغيري بهذا اإلعالن، مشريين إىل أن العقوبات

Sudanese Resistance Committees Reject UN Calls To Negotiate With Coup Leaders - PopularResistance.Org 44

Sudanese demand freeze of international aid to the military | News | Al Jazeera 45

Hamdok’s resignation leaves Sudan in the military’s hands. Sanctions may be next | Middle East Eye 46

Targeted Sanctions Can Help Restore Democracy in Sudan – Foreign Policy and Sudan after Hamdouk: Three steps Europeans should 47 
now take – European Council on Foreign Relations (ecfr.eu)

The United States of America. U.S Department of the Treasury. 2022. Treasury Sanctions Sudanese Central Reserve Police for Serious 48 
Human Rights Abuse.

 فرضت وزارة الخزانة األمريكية يف عام 2022 عقوبات عىل قوات االحتياطي املركزي السودانية الرتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.

https://popularresistance.org/sudanese-resistance-committees-reject-un-calls-to-negotiate-with-coup-leaders/
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/11/sudanese-demand-freeze-of-international-aid-to-the-military
https://www.middleeasteye.net/news/sudan-hamdok-resignation-leaves-military-hands-sanctions-next
https://foreignpolicy.com/2022/02/28/sudan-targeted-sanctions-can-help-restore-democracy/
https://ecfr.eu/article/sudan-after-hamdouk-three-steps-europeans-should-now-take/
https://ecfr.eu/article/sudan-after-hamdouk-three-steps-europeans-should-now-take/
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 يجب أن تستهدف أيضا أولئك الذين هم يف أعىل كابينة القيادة،49 مبا يف ذلك الضباط الذين يقفون وراء االنقالب
وكذلك الشبكات املالية التي تدعمهم.50

 ومع ذلك، بدال من استخدام النقاش والتنفيذ التدريجي للعقوبات االقتصادية املستهدفة كأداة مكملة إلسرتاتيجية
 شاملة للضغط ن أجل مشاركة دبلوماسية وعملية سياسية أكرث جدوى، يبدو أن الغرب يتعامل مع أدوات السياسة

 الدبلوماسية واالقتصادية والسياسية هذه باعتبارها غري متكاملةوهذا هو االنطباع الذي يخرج به املرء عند
 مراقبة الحوار السيايس املتذبذب الذي ما فتئت مبادرة األمم املتحدة للمساعدة االنتقالية املتكاملة يف السودان

 )يونيتامس( تيرسه منذ كانون الثاين/يناير، بالتعاون مع االتحاد األفريقي والهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية
)إيقاد(.

العملية السياسية – عدد كبري جدا من امليرسين، وال ملكية ألحد
 بعد فرتة وجيزة من استقالة حمدوك يف يناير/كانون الثاين، أطلق مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل السودان

 ورئيس بعثة األمم املتحدة للمساعدة االنتقالية املتكاملة يف السودان )يونيتامس(، فولكر بريتيس، عملية سياسية
 بني السودانيني تيرسها األمم املتحدة إليجاد مخرج من األزمة السياسية.51 بدأت هذه اآللية وسط االحتجاجات
 املستمرة ضد االنقالب العسكري. وبعد خمسة أسابيع، نرش املعهد ورقة موجزة استندت إىل طائفة واسعة من

 املشاورات الثنائية مع مختلف أصحاب املصلحة.52 ويف أيار/مايو، انضم االتحاد األفريقي والهيئة الحكومية الدولية
 املعنية بالتنمية )إيقاد( إىل يونيتامس يف املرحلة الثانية من العملية السياسية إلنهاء املأزق السيايس.53 وبينام تواصل

 جميع الحكومات الغربية التأكيد مجددا عىل دعمها الكامل لهذه املبادرة،54 وتنطوي هذه العملية السياسية عىل
 إشكالية فيام يتعلق بافرتاضها األسايس، وافتقارها لجهة سودانية تتبناها وتدعي ملكيتها، فضال عن عدم وجود حد

أدىن من الظروف لضامن بيئة مواتية للمحادثات.

 ويستند هذا االفرتاض الذي متت مناقشته سابقا إىل أن عملية االنتقال يف السودان ال تزال مستمرة بينام هي انتهت
 فعليا. ويرتبط هذا االفرتاض بطبيعته بالوالية ذاتها التي نشأت من خاللها يونيتامس والتي تفرتض أن هناك بالفعل

 انتقاال نحو الحكم الدميقراطي ميكن استعادته ودعمه. وهذا ما يفرس إرصار يونيتامس عىل العمل من أجل استعادة
 منوذج الحكم "الذي يقوده املدنيون" قبل االنقالب والذي فشل فشال واضحا. ومن شأن االعرتاف بأن املسار االنتقايل

 مل يعد موجودا أن يشكك يف وجود يونيتامس ذاته. وباملثل، وبصفته امليرس الرئييس لالتفاق السيايس السابق يف
 2019 والذي تم إجهاضه اآلن فإن محمد ود لبات، املبعوث الخاص لالتحاد األفريقي إىل السودان، ليس لديه

مصلحة تذكر يف إعالن الحاجة إىل اتفاق سيايس جديد.

 واألهم من ذلك، أنه وبعد ستة أشهر من وجودها، تفتقر العملية إىل امللكية املحلية من املكونات السياسية
 السودانية. وقد الحظت أحدث البحوث املتعلقة بالوساطة التكيفية وحل النزاعات تحوال إشكاليا يف الرتكيز بعيدا

 عن النزاع وأطراف الوساطة واالتفاق.55 وقد أظهر البحث أن االتفاقات الناتجة متيل إىل أن تعكس التوقعات الدولية
 بدال من مصالح املعنيني. ويف حالة السودان، مل يؤد تضاعف امليرسين ثالث مرات إىل تعزيز امللكية املحلية. وبدال

Sudan opposition welcome US sanctions against Central Reserve Police | Radio Dabanga (dabangasudan.org) 49

  50 التخريط الحديث للمنظومة التي متول النظام االنقاليب  ميكن أن يوفر معلومات دقيقة  لتوجيه العقوبات التي تستهدف األفراد
والرشكات

Breaking the Bank (squarespace.com)

Statement attributable to the Special Representative of the Secretary-General for Sudan – on the announcement of talks on Political 51 
Transition in Sudan | UNITAMS (unmissions.org)

Statement attributable to the Special Representative of the Secretary-General for Sudan – on the announcement of talks on Political 52 
Transition in Sudan | UNITAMS (unmissions.org)

AU-IGAD-UN trilateral mechanism holds ‘indirect talks’ with Sudan opposition and women’s groups | Radio Dabanga (dabangasudan.org) 53

Sudan: Joint Press Statement by France, Germany, Norway, the United Kingdom, the United States of America, and the European Union 54  
on their visit to Khartoum | EEAS Website (europa.eu)

Coning, C., Muto, A. and R. Saraiva (eds). 2022. Adaptive Mediation and Conflict Resolution: Peace-making in Colombia, Mozambique, 55 
the Philippines, and Syria, Cham: Palgrave Macmillan.

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-opposition-welcome-us-sanctions-against-central-reserve-police
https://static1.squarespace.com/static/566ef8b4d8af107232d5358a/t/62bc52d3bb85f700a809a64a/1656509153182/Breaking+the+Bank+-+C4ADS.pdf
https://unitams.unmissions.org/en/statement-attributable-special-representative-secretary-general-sudan-%E2%80%93-announcement-talks-political
https://unitams.unmissions.org/en/statement-attributable-special-representative-secretary-general-sudan-%E2%80%93-announcement-talks-political
https://unitams.unmissions.org/en/statement-attributable-special-representative-secretary-general-sudan-%E2%80%93-announcement-talks-political
https://unitams.unmissions.org/en/statement-attributable-special-representative-secretary-general-sudan-%E2%80%93-announcement-talks-political
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/au-igad-un-trilateral-mechanism-holds-indirect-talks-with-sudan-opposition-and-women-s-groups
https://www.eeas.europa.eu/eeas/sudan-joint-press-statement-france-germany-norway-united-kingdom-united-states-america-and_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/sudan-joint-press-statement-france-germany-norway-united-kingdom-united-states-america-and_en
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 من ذلك، أدت الديناميكيات بني امليرسين الثالثة إىل زيادة نفور الطرف األقوى والذي تعترب مشاركته حاسمة ألي
ملكية محلية ذات مغزى وذلك الطرف هو لجان املقاومة.

 ومثة عامل حاسم آخر لنجاح الوساطة يقوض إىل حد كبري يف العملية السياسية الحالية: فالوسطاء ال يحمون
 األطراف بشكل كاف من جداول األعامل الخارجية. وبوضع ملف السودان بني يدي رئيس االتحاد األفريقي

 والسيايس التشادي موىس فيك ورئيس أركانه ومبعوثه الخاص إىل السودان محمد ود لبات، فإن العملية السياسية
 تشوبها أجندات خارجية. ينحدر موىس فيك من نفس املجموعة العرقية التي ينتمي إليها الرئيس التشادي

 وزعيام املتمردين اللذين يدعامن االنقالب اآلن، مناوي وجربيل إبراهيم، ويهتم بضامن أن أيا كان من يحكم
 يف الخرطوم سيدعم طموحاته املهنية يف وطنه.56 من جانبه، شغل ود لبات منصب وزير الخارجية يف ظل نظام

 االنقالب العسكري يف موريتانيا. إن سجله الحافل يف استيعاب الجرناالت يقزم أي تجربة يف إرشاك الحركات املؤيدة
 للدميقراطية. إن إنقاذ ما تبقى من اتفاق تقاسم السلطة لعام 2019 الذي توسط فيه هو نفسه له مكاسب

سياسية أكرث من إنشاء نظام سيايس جديد.

 وقبل وقت طويل من االنقالب، قام القادة العسكريون للمجلس السيادي فعليا بتخريب "اللجنة الوطنية للتنسيق
 مع يونيتامس"، وهي آلية تنسيق كان الغرض منها ترسيخ دور يونيتامس يف امللكية املحلية.57 ومنذ ذلك الحني،

 ازداد التيسري تعقيداً، وتضاءلت امللكية املحلية. واستمر الرفض القاطع من قبل لجان املقاومة وتجمع املهنيني
السودانيني وغالبية أعضاء قوى الحرية والتغيري للدخول يف حوار مع االنقالبيني يف إحباط الوسطاء.58

 وباإلضافة إىل االفرتاضات املشكوك فيها واالفتقار إىل امللكية املحلية، تفتقر العملية إىل الحد األدىن من الرشوط
 لضامن بيئة مواتية للمحادثات. وبينام يواصل يونيتامس حث جميع أصحاب املصلحة عىل املشاركة الكاملة يف

 العملية، تواصل القوات األمنية إطالق النار عىل املدنيني السلميني واعتقالهم واغتصابهم وتعذيبهم. وازداد القمع
 العنيف واالحتجاز بعد رفع حالة الطوارئ يف وقت سابق من هذا الشهر،59 مام يعرض التكتيكات القدمية ألنصار

 االنقالب املتمثلة يف تقديم تنازالت اسمية لتعزيز أجندة معاكسة. إن عدم وجود أي رشوط مسبقة إلجراء العملية
 السياسية يوفر غطاء للعنف املتزايد ضد املتظاهرين ويعزز اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به الجناة. ومن خالل

 عدم وضع أي رشوط مسبقة، ينظر إىل اآللية الثالثية عىل أنها تهتم بحامية العملية السياسية أكرث من اهتاممها
 بحامية املدنيني،60 وعىل التطلعات التي تهدف العملية إىل املساعدة يف تحقيقها. وبعبارة أخرى، يثبت أنه من

املستحيل عىل نحو متزايد "الوقوف مع شعب السودان" أثناء الجلوس مع مدبري االنقالب.

 من خالل مشاركتها الدبلوماسية غري املكتملة، وعدم اتخاذ إجراءات عقابية، وعدم كفاية العملية السياسية، فقدت
 الحكومات الغربية مصداقيتها، ليس فقط يف نظر الحركة السودانية املؤيدة للدميقراطية واملناهضة لالنقالب،61

 ولكن أيضا يف نظر النظام العسكري. إن تساهل الغرب الواضح تجاه انتهاكات النظام املمنهجة للحقوق األساسية
 للمدنيني قد عزز ثقة النظام االنقاليب. وظلت تنازالتهم اسمية إىل حد كبري: فرفع حالة الطوارئ مل يؤد إىل وقف
 العنف ، ومل يعقب اإلفراج عن بعض القادة املدنيني البارزين إطالق رساح املزيد من املعتقلني، ناهيك عن وضع
 حد لالعتقاالت العشوائية. وبدال من ذلك، بدأ نظام االنقالب، من جانبه، يف اإلبالغ عن الخطوط الحمراء التي ال

 ميكن للغرب تجاوزها، وأصدر استدعاء ضد لرئيس يونيتامس بسبب دعواته لالمتناع عن العنف.62 إذا كان رد فعل

How the military harnessed the African Union in the UNITAMS process to legitimize the coup - Sudan Tribune 56

Bormann, N.C., and Elbadawi, I. 2021. ‘The Juba Power-Sharing Peace Agreement: Will It Promote Peace and Democratic Transition in 57 
Sudan?’, Working Paper 1490, 1-38.

Khair 2022. 58

More human rights abuses in Sudan despite lifting of State of Emergency | Radio Dabanga (dabangasudan.org) 59

Sudanese public widely rejects new UN initiative - Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East 60

Khair 2022. Dabanga Sudan 2022g. 61

  عرب سودانيو املهجر عن رفضهم لالنقالب ولعملية التيسري التي تقوم بها اآلليةالثالثية املكونة من البعثة األممية واالتحاد األفريقي
واإليقاد واتهموها بالسعي لرشعنه االنقالب.

Sudan sommuns UNITAMS head over calls to refrain from violence - Sudan Tribune 62

https://sudantribune.com/article257937/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-human-rights-abuses-take-place-in-sudan-despite-lifting-of-state-of-emergency
https://www.al-monitor.com/originals/2022/01/sudanese-public-widely-rejects-new-un-initiative
https://sudantribune.com/article260921/
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 الحكومات الغربية الدبلومايس واالقتصادي والسيايس عىل انقالب أكتوبر قد عزز االنقالب حتى اآلن، وبالتايل أعاق
ثورة السودان، فام الذي يتطلبه األمر لحل هذه العقدة؟

نقاط دخول براغامتية للغرب لتمكني الحكم املدين يف السودان
 الستعادة صورتها كجهة فاعلة ذات مصداقية يف دعم نضال السودانيني إلنهاء االنقالب واستكامل الثورة، تحتاج

 الحكومات الغربية بشكل عاجل إىل السري يف حديثها. يجب أن تقرتن إدانات العنف بعقوبات ملموسة عىل
 الجناة؛ إن التعبري عن التضامن مع الشعب السوداين ال يكون ذا مغزى إال إذا كان مدعوما بإتباع األقوال باألفعال

 التي تساعد يف تحقيق الهدف املطلوب. وعالوة عىل ذلك، واستنادا إىل 30 عاما من املساعدات اإلنسانية والتعاون
 التنموي يف ظل نظام البشري، ينبغي للمجتمع الدويل أال يتوهم أن تجاوز السلطات الحكومية سيحمي مشاركتها

من التحويل والتالعب.

تكثيف الضغط االقتصادي والدبلومايس عىل العسكريني الفاعلني وحلفائهم
 بعد مثانية أشهر من انقالب أكتوبر، أصبح من الواضح جدا أن التحالف االنقاليب الذي استوىل عىل السلطة غري
 قادر عىل حكم البالد. ومن غري املرجح أن تغري االنتخابات املبكرة ذلك، حيث أثبت املسئولون أنهم مستعدون

 لفعل أي يشء يلزم للبقاء يف السلطة وتجنب مواجهة العدالة. بدال من التصالح مع نظام االنقالب أو محاولة إقناع
 املدنيني بالدخول يف اتفاق آخر لتقاسم السلطة مع الجيش ينبغي عىل الحكومات الغربية أن متتنع عن السعي
 إىل إجراء انتخابات رسيعة لتجنب إضفاء الرشعية عىل الحكم االستبدادي، وأن تزيد بدال من ذلك من ضغوطها

االقتصادية والدبلوماسية عىل قادة االنقالب وشبكاتهم الكليبتوقراطية.

ردا عىل دعوة الجيش السوداين إلجراء انتخابات يف عام 2023
 يجب عىل الحكومات الغربية مواجهة أي التزام معلن من قبل نظام االنقالب بإجراء انتخابات نزيهة وحرة من

 خالل مطالبة ال لبس فيها برضورة خلق بيئة مواتية من خالل اإلصالحات االنتخابية وجود ووسائل اإلعالم الحرة
 والحق يف التجمع.63 واالنتخابات أداة ذات مغزى يف بناء الدميقراطيات عندما ال تفهم عىل أنها مجرد "وسيلة

الختيار القادة، بل وسيلة إلعادة تشكيل طبيعة الحكم".64

تنفيذ حزم عقوبات مصممة خصيصا تستهدف قادة االنقالب والرشكات التابعة لهم
 ولزيادة الضغط االقتصادي عىل الكتلة العسكرية، ينبغي أن تتبع إدانة املركزي رشطة االحتیاطي مجموعة من حزم
 العقوبات املصممة خصيصا التي تستهدف قادة القوات املسلحة السودانية وقوات الدعم الرسيع وجهاز املخابرات

 العامة، باعتبارهم الجناة الرئيسيني للقمع العنيف يف الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان وأماكن أخرى وكذلك
 رؤساء الرشكات والبنوك التي يسيطرون عليها أو يعتمدون عليها. وبدال من أن تكون العقوبات أداة املالذ األخري،

ينبغي وضع الجزاءات املحددة األهداف وتقدميها كجزء من إسرتاتيجية شاملة لحث الجيش عىل تغيري مساره.

الضغط عىل مؤيدي االنقالب اإلقليميني الذين يسلطون الضوء عىل املصالح املشرتكة
 وعىل الجبهة الدبلوماسية، ميكن للامنحني الغربيني إرسال رسالة واضحة إىل سامرسة السلطة اإلقليميني، وخاصة
 اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومرص، واالستفادة من نقاط االهتامم املشرتك مثل القلق

 بشأن استيالء اإلسالميني عىل السلطة يف الخرطوم أو إنشاء قاعدة بحرية روسية يف بور تسودان. من األهمية مبكان
 أن نوضح للحلفاء اإلقليميني أن دعم املسار االستبدادي الحايل يف السودان هو مبثابة إعادة اإلسالميني وتحول

النفوذ يف خليج عدن لصالح روسيا.

Sudan’s military are calling for elections in 2023: Here is why that’s a bad idea (cmi.no) 63

Microsoft Word - Elections in Sudan - Learning from experience - Final Report - 29 04 09 (riftvalley.net) 64

https://www.cmi.no/publications/8119-sudans-military-are-calling-for-elections-in-2023-here-is-why-thats-a-bad-idea
https://riftvalley.net/sites/default/files/publication-documents/RVI%20Elections%20in%20Sudan_0.pdf
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تقوية الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين
 أظهرت املقاومة السودانية مثابرة هائلة، ال تتزعزع عىل الرغم من عمليات القتل واالعتقاالت والتعذيب املستمرة
 عىل أيدي القوات األمنية. يجب عىل الغرب أن يضاعف من دعم جهودهم وتقويتهم، وليس فقط لتجنب توجيه
 الدعم من خالل حكومة االنقالب ولكن كأولوية يف حد ذاتها، مع االعرتاف بأنه ليك تتمكن املقاومة السلمية من

 اجتياز عملية االنتقال يف مرحلة ما بعد إسقاط النظام بنجاح نحو توطيد الدميقراطية الدامئة، فإن الوقت ومواصلة
 تعزيز القدرات أمران حاسامن.65 ومع ذلك، من املهم مالحظة أن اإلنجازات التي تحققت للثورة السودانية حتى
 اآلن ترجع إىل أصالة وبراعة املقاومة املحلية يف السودان وال ميكن الحفاظ عليها إال من الداخل. وينبغي تجنب

 محاوالت وضع العربة أمام الحصان من خالل فرض جداول أعامل محددة مسبقا للامنحني عىل لجان املقاومة بأي
 مثن. متيل منظامت املجتمع املدين التي يسيطر عليها النظام االنقاليب للقيام بادوار محددة وتدخالت قامئة عىل

عرض الخدمات لغرض االستاملة واالستقطاب.

إدانة أي انتهاكات للحقوق األساسية ودعم مطالبة الناس بالعدالة
 وللحفاظ عىل أصالة حركة االحتجاج ورشعيتها الشعبية، يوىص بالجمع بني الضغط الدبلومايس ودعم برامج

 املجتمع املدين. يجب أن يظل الضغط الدبلومايس مرتفعا وأن يضاهي قدرة املقاومة عىل التحمل ملواصلة مراقبة
 وتوثيق وإدانة أي انتهاكات للحقوق األساسية علنا. وينبغي أال يقترص االهتامم بالتعبري عن القلق واملطالبة

 مبساءلة الجناة عىل العنف املفرط فقط ، كام إن اتخاذ املواقف الضعيفة وغري الواضحة عندما تنتهك حقوق
 اإلنسان يعرض هذه املبادئ التي تهدف للحفاظ عىل هذه الحقوق إىل الخطر ، مام يقلل بشكل فعال ومستمر

من مستوى إدانة الجناة عىل االنتهاكات التي قاموا بها.

السعي إىل مشاركة هادفة مع لجان املقاومة، برشوطها الخاصة
 لقد حان الوقت لالعرتاف بلجان املقاومة باعتبارها أكرث الجهات الفاعلة سياسياً وتأثريا يف املشهد السيايس السوداين

 اليوم. وينبغي عىل الحكومات الغربية أن تسعى إىل املشاركة املبارشة مع هذه اللجان القامئة عىل األحياء، وفقا
 لرشوطها الخاصة. وهذا يستلزم قبول رفضهم الدخول يف مفاوضات، ناهيك عن الرشاكة، مع نظام االنقالب. وعىل

 املستوى السيايس، فإن مواثيقهم تستحق مكانا مركزيا يف أي مسار للخروج من األزمة السياسية واالقتصادية
 الحالية. وعىل املستوى املؤسيس، ينبغي أن يركز الدعم الغريب عىل مكافحة الترشذم داخل الكتلة املدنية )مبا يف

 ذلك لجان املقاومة، واألحزاب السياسية، وتجمع املهنيني السودانيني، واملجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري( من
خالل تعزيز قدرات جميع الجهات الفاعلة وتسهيل املشاورات املنهجية.

تقديم الدعم املبارش ملنظامت املجتمع املدين وأيضا للربامج اإلقليمية
 التي تهدف للحفاظ عىل الفضاء املدين فإن أفضل نصيحة تقدم هي تنفيذ الربامج الكربى عرب املنظامت العاملية

 والتعاقد املبارش مع منظامت املجتمع املدين املحلية مبا يف ذلك املناطق التي تعاين من النزاعات. إن فائدة
 االستثامر يف املوارد اإلضافية الالزمة إلدارة تنوع أكرب من الرشكاء املنفذين ذات شقني. فهي متكن املانحني واملنفذين

 الغربيني من إبقاء آذانهم وعيونهم قريبة من الواقع الذي قدر لدعمهم أن يحدث فرقا فيه. كام يضمن وصول
 الدعم بشكل مبارش إىل الهياكل التي من املفرتض أن يعززها ، مام يخفف من خطر التحويل عىل طول الطريق ،
 رشيطة أن يتم اختيار الرشيك املنفذ بحذر. إن التدخالت التي يعرض فيها تقديم مساعدات عرضة بشكل خاص
 لالستغالل من قبل منظامت املجتمع املدين التي يسيطر عليها النظام، مثل السودانیة إتحاد املرأة يف عهد البشري،

الذي أنشئ للحصول عىل املساعدات مع توسيع سيطرة الحزب الحاكم وضامن الوالء للنظام.66

Chenoweth, E. and Stephan, M.J. 2011. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Non-Violent Conflict, New York: 65 
Columbia University Press.

66 مقابالت مع ممثيل منظامت التنمية الدولية يف مايو 2022.
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حامية املعينات االسعافية واملساعدات التنموية من التحويل والتالعب السيايس:
 خالل العقود الثالثة من حكم البشري، تعرضت كل من املساعدات اإلنسانية والعون التنموي بشكل منهجي لحيل

 التحويل والتالعب. وال تزال مفوضية العون اإلنساين، وهي مؤسسة مسئولة عن اإلرشاف عىل جميع املساعدات
 اإلنسانية وغري الحكومية ورصدها، قامئة اليوم ولديها سجل حافل يف تحصيل رسوم من املعونات الدولية واستغاللها

 ملصلحة شاغل الوظيفة )السياسية(. وعىل الرغم من أن العون اإلنساين هو الهدف الرئييس، فإن التعاون التنموي
يتأثر أيضا.

رصد حاالت تحويل املعونات واإلبالغ عنها
 يلزم أن تبذل الوكاالت املنفذة والجهات املانحة عىل حد سواء جهدا موحدا لرصد هذه املامرسات الخاطئة

 عن كثب واإلبالغ عنها. مع ارتفاع انعدام األمن الغذايئ وارتفاع االحتياجات اإلنسانية،67 ال ينبغي أن يكون من
 املستغرب أن العقبات البريوقراطية أمام املنظامت اإلنسانية يف السودان بدأت يف الزيادة مرة أخرى منذ االنقالب.68

 يتضمن كتاب قواعد اللعبة قبل عام 2019 التالعب باملساعدات اإلنسانية للضغط عىل منظامت اإلغاثة للحصول
 عىل حوافز ، مثل املركبات ، والتذرع بالرسوم أو املتطلبات املدرة للرسوم.69 ويقال إن كل هذه العقبات آخذة يف

االرتفاع منذ االنقالب،70 ومن املرجح أن تعزز وتدعم هذه الرسوم هياكل نظام االنقالب ذاته.

تعرف عىل رشكائك املنفذين واملقاولني وصالتهم بالجهات األمنية الفاعلة
 والتعاون التنموي ليس محصنا من خطر التحول هذا. وعند النظر يف توجيه الدعم مبارشة إىل القطاع الخاص، من

 األهمية مبكان إجراء تقييم دقيق لكيفية ارتباط أفراد الرشكات ومالكيها ومساهميها والخدمات والشؤون املالية
 باألجهزة األمنية. إن خطر دعم تنمية القطاع الخاص الذي يفيد نظام االنقالب، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش،

 من خالل شبكته الوهمية من الرشكات شبه الحكومية، ليس مجرد شبهة بل يحتمل أن ينطوي عىل انتهاكات
لحقوق اإلنسان وتصعيد للرصاع العنيف.

كن حذرا من أي تالعب سيايس باملساعدات اإلنسانية التنموية
 بعد االنقالب ومع إعادة تأسيس شبكة عمل النظام السابق، ال يزال خطر متويل وإضفاء الرشعية عىل الجهات
 الفاعلة والهياكل اإلقصائية يف مؤسسات العمل اإلنساين التنموي مرتفعا. وللتخفيف من حدة هذا الخطر، من

 األهمية مبكان أن تطلب الحكومات املانحة من منفذي املساعدات تطوير فهم راسخ واالنتباه للمؤسسات واألفراد
 والرشكات التي )من املحتمل( التعامل معها عرب عملياتها. ويجب عىل الوكاالت املنفذة أن تترصف بطريقة حساسة
 للرصاعات . وهذا ال ينطوي عىل فهم متعمق لالقتصاد السيايس الذي تعمل فيه فحسب، بل ينطوي أيضا عىل رصد

 منهجي للتفاعل الحتمي بني هذا السياق وتدخالتها. وبشكل أكرث تحديدا، يتطلب ذلك من الوكاالت املنفذة أن
 تفهم بشكل أفضل الوزن السيايس لقيادات اإلدارة األهلية71 ودورهم وصورتهم يف املجتمع. كام يتطلب ذلك العناية
 الشاملة من جانب جميع املقاولني املحليني ومقدمي الخدمات يف القطاع الخاص، مبا فيهم مقدمو الخدمات األمنية،

وصالتهم بالجهات الفاعلة األمنية الحكومية وغري الحكومية.

67 وفقاً لتقديرات األمم املتحدة فأن 5.41 مليون شخص يف السودان سيحتاجون إىل مساعدات إنسانية يف عام 2022.

2022-04-22_USG_Sudan_Complex_Emergency_Fact_Sheet_3.pdf (usaid.gov) 68

Jaspers, S. and El Tayeb, Y. 2022. Caught in Transition: Food aid in Sudan’s changing political economy. Conflict Sensitivity Facility, 69 
Khartoum, The Conflict Sensitivity Facility, p. 15.

 واملثال الكالسييك هو الطلب من املنظامت غري الحكومية بدفع أموال ملنسويب مفوضية العون اإلنساين نظري قيامهم مبتابعة تنفيذ
 املرشوعات اآلنسانية والتي هي باألساس جزء ال يتجزأ من مهامهم ويعترب هذا رشطاً أساسياً للسامح بإكامل تنفيذ املرشوع. إن الفشل يف

 اإليفاء مبثل هذه املتطلبات قد يؤدي إىل تعطيل اإلجراءات وتأخري مصادقة املفوضية عىل االتفاقيات الفنية وأذونات التحرك والحصول عىل
تأشريات الدخول.

70 مقابالت مع العديد من ممثيل املنظامت غري الحكومية يف الخرطوم يف مايو 2022.

Jaspers, S. and El Tayeb, Y. 2022. Caught in Transition: Food aid in Sudan’s changing political economy. Conflict Sensitivity Facility, 71 
Khartoum, The Conflict Sensitivity Facility, p. 15.

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2022-04-22_USG_Sudan_Complex_Emergency_Fact_Sheet_3.pdf
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