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Abstract The present paper is part of unpublished book divided into three interrelated manuscripts that analyze the collapse of the Sudan. The current paper conclude that the decision of the International Criminal Court to arrest President Bashir triggered a process for the disintegration of an unprecedented tyrannical regime that embezzled the Sudanese nation under the pretext of imposing Islamic Sharia Laws. However, there is a pronounced prominent conflict manifested here which is the question whether it was a real Islamic laws, or was it only a powerful tool to control the country. The dogma imposed hegemonic regime that extracted all economic surplus, sequestered civil rights and committed genocide in all the country's regions. The result is that the country has been de facto division and disintegration process2. Moreover, a vacuum of institutional interregnum was generated because of the failed state. 
http://papers.ssrn.com/sol3/Jeljour_results.cfm?npage=5&form_name=journalBrowse&journal_id=912330&Network
=no&SortOrder=ab_approval_date&stype=desc&lim=false&selectedOption=6  

  مقدمة  .1
ةتالجزء الثاني من ثالثة وثائق متداخلة كتبالورقة مستمدة من  ھذه ذه األم وان  . ھا عن أحداث جسام مرت بھ عن

لي إصدار قرار المحكمة الجنائیة بالقبض علي البشیر علي  التي وصفت اآلثار المترتبة عمحنة أمةاألولي كان 
ة . خلفیة مجازر دارفور  ي وأخري الحق ة األول ي الوثیق رات وردت ف ستقرأ متغی ي ت وھذه ھي الوثیقة الثانیة الت

ة  . یومیات إنھیار أمةوتحمل عنوان  د األم ار عق ا إنھی ا وأھمھ ت عنھ وال . وھي تتناول اآلثار العمیقة التي نتج
سي  راغ مؤس ي ف بالد ف ردي ال ً وت ضا سي والمعنوي أی یعني العنوان اإلنھیار االقتصادي والعسكري فقط بل النف

رین  . 3كامل ب الكثی ي قل في بدایة كتابتي لھذه الوثائق قابلتني مشكلة أخالقیة ونفسیة عارمة ، أعلم أنھا تعتمر ف
ألعضاء ھذا النظام بأنھم إسالمیین وأن تنظیمھم ھو الجبھة أو الحركة وأھم معالمھا ھي وصفي  . من أبناء األمة

ي اإلسالمویین . اإلسالمیة  ذا النظام وھ ضاء ھ ل ھذا ألن هللا . ال أستخدم الكلمة الشائعة لوصف أع ي أفع ولعل
 حتي رغم وال أحبذ النظر ووصف آخرین بالخروج علي الدین وال التكفیر. وحده بالسر علیم وھو عالم النفوس 

راحم  ا الرحمة والت سمح وأھمھ سوداني وإستعبدوه . أنني أراھم خرجوا عن تعالیم الدین ال شعب ال ادوا ال د ع وق
ً ، ولكني قد . وفي ھذا الصیاغ ، نجحوا في إفقاره وإجاعتھ بكل معني الكلمة . ونھبوا ثرواتھ  ال أستثني منھم أحدا

ً ألنني أعرف الك د أكون مخطئا ً بع دریجیا سلطة ت ن ال ذین أخرجوا م ة اإلسالمیة ال  30ثیرین من أعضاء الحرك
 كان علي مساق مختلف حین خطط لإلنقالب ولكنھ بالشك كان یرغب ولعل الشیخ حسن الترابي . 1989یونیو 

ً إلي الدیموقراطیة  سلطة إنقلبت علیھ األمور حین كشرت مجموعة ا. في العودة ولو جزئیا ن ال شرة وأخرج م لع
ة. إلي المحبس  ا ضرب األم ي بم اء أمت ساد وتتناقض معرفتي باإلسالم وبأبن دة بف َت العقی ب ِ ر ل حین ضُ ي مقت  ف

اص  ام والخ ال الع ب الم السلطة وأبیدت مئات األلوف من غیر المسلمین في الجنوب والمسلمین في دارفور ونھ
ً في بلد فقدت ً وقانونا ً للقلیلین عنوة   .  بنیتھا األخالقیة وصارت مشاعا
 أبناء الشعب الذین تسودھم ناإذا كف. التي ال تنبع إسالمیا روح انتقامیة ونزعة االقتالع سادت أعضاء ھذا النظام 

  . ننا ال نھدي من نحب ولكن هللا یھدي من یشاء إ وةرایال فإن روح التسامح ھي ةصوفیال روح
  الخلفیة العامة .2

ً في تمسكھ باإلسالم . ن فقھاء المسلمین العدید من المذاھب ساد بی عامة فیما یعرف بین ولكن السودان كان فریدا
ت  Popular Islamالمسلمین أو ما یعرف باإلسالم الشعبي  سائدة وكان ي ال ایش ھ ة والتع دما . روح المحب وعن

وإذا كان المواجھ بھذه المحنة . كثیرینلم تكن مشروعة لل 1991السودان عام حرب الجھاد لھدایة جنوب أعلنت 
                                                             

1 Professor of Economics, Alneelain University, Khartoum-Sudan. P.O. Box 12910-11111.  issamawmohamed@yahoo.com  
2 The original paper emanates from the second part of unpublished book under the National Congress Part (NCP) 
and disintegration of Sudan written during the years 2008-2010. by the author. 
3 Institutional Interregnum. 
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اني  ذي یع ي الریف ال ھو المسیحیین أو الالدینیین فتحت ظروف السودان من الفقر وإنعدام الخدمات األساسیة ف
شعارات Monopolistic Elitismاإلستئثار النخبوي  ذه ال ول ھ ي قب ھ إل رر یدفع د مب اء .  فال یوج سخیر أبن وت

ة الم  وموااألم ن روح اإلس ھ م ا نعرف ن م دة ع ت بعی ھ كان ام وأھداف ة النظ ا لخدم ا كلھ مة . ردھ ن الوص ا ع أم
االقتصادیة التي دمغت علي األمة كلھا فكانت بإسم التحریر االقتصادي واقتصاد السوق وقد كانت األبعد عن أي 

ا. ما یتصل باإلسالم  ي زن ً ال بل أن المبادئ االشتراكیة التي أعتقل منتسبیھا ف ذابا زین بیوت األشباح وعذبوا ع
و االشتراكیة . یمكن أن یقره اإلسالم ، كانوا األقرب إلي روح اإلسالم  ومفھومي األساسي ھو أن اإلسالم ھو أب

وال یسئ إلیھ أكثر من ما . وفكره ھو السباق في دعوتھ لتحریر االنسان والتعایش والتكافل والتماسك االجتماعي 
بالد فعلھ ھذا النظام م ذه ال روات ھ اذ صمتت . ن اإلتخام بعرق وموارد وث م االنق ھ تحت ظالل حك والمدھش أن

طول فترة الظلم وتوغلھ في نھب . الغالبیة من النخبة السودانیة بل انخرطت نسبة كبیرة منھا تحت أجنحة النظام 
َ الثورة  تَم َ ایر . البالد ح تفتاء ین د اس صال بع ان ھو 2011في جنوب البالد أصبح االنف ھ ، وك ھ أو بدون ً ، ب ا  واقع

 في شمال السودان ولكن رغم الغضب والیأس من ممارسات النظام فإن المعارضة. االختیار المنظور والحتمي 
ة  ي النھای ٍ مؤثر علي مجریات األمور وف ظلت مشتتة وبدون فكر واضح ولم تكن معارضتھا المسلحة ذات وزن

ام ع النظ صالحت م ذ وال أحترمت  . ت م تنف ات ل دت إتفاقی ي . وعق شمالیة ف ة ال ن المعارض ً م را ً كبی سما ل ق ودخ
  .  واشترك في حكوماتھ تحالفات مع المؤتمر الوطني

ا  ة أبوج ي إتفاقی ل ف ي دخ ام حت . بدأ التمرد في غرب السودان بصورة قویة وأصبح شوكة صلبة في خصر النظ
 ً ي موت المعارضةوتصالح قسما م یعن ذا ل ن ھ ام ولك بالد  منھ مع النظ ي غرب ال ن .  ف ً م سما بط ظھور ق وارت

سن  اذ ح دبر ومنظر االنق ادة م ت قی ا تح ل أنھ راھیم ، وقی المعارضة المسلحة بمعارضة الحلیف السابق خلیل إب
ي أصبحت وأثمر خالفھ م.  الذي أقصي عن السلطة الترابي ع النظام عن حركة العدل والمساواة في دارفور الت

  . الشوكة الغائرة في قلب الحكومة والمھدد األول لوجوده في البالد 
ل السبب الرئیسي لقبول األمة ورة أبری د ث ور بع  1985 بإنقالب اإلنقاذ كان ضیق الشعب السوداني بمآالت األم
وقد تدھورت األحوال المعیشیة إلي الحضیض وصارت . یموقراطیة األحزاب كبیرا وخیبة األمل كان في أداء د

ود  ف وق از وص ة الغ دقیق وأنبوب یش وال ف الع سوداني ، رغی شارع ال وان ال ي عن ة ھ واد التموینی فوف الم ص
ي. إلخ . . .السیارات  ارانج-وفوق كل ذلك انھیار اتفاق المیرغن ي اج سالم ف وات . لجنوب  إلحالل ال أحوال الق

اھرة  ت ظروف ق سودان تح ي جنوب ال ل ف ام . المسلحة كانت سیئة وكانت تقات دادات طع دون إم ت تعیش ب كان
ورغم نزیف الدماء كانت القوات المسلحة . وتنقصھا الذخیرة والطعام وكل الخدمات اللوجیستیة وتلبس األسمال 

ت اإلتفاقیة كانت . صامدة واألمة متوحدة الحدود  ر وكان ً للقط عادلة للطرفین ومشروعا إلنھاء الصراع وتوحیدا
ً آلمال للشعب الذي طمح في سالم مستدام . مقدمة لبناء الدولة السودانیة وتأسیس نظام عادل  وإنھیارھا كان مخیبا

  .وظروف معیشیة مقبولة إنسانیا 
حا  .  نفذتھ الجبھة القومیة اإلسالمیةوقع انقالب عسكري1989 یونیو 30في صباح الجمعة  الب واض ان االنق ك

 جاء االنقالب باسم المشروع الحضاري .  ضمن زعماء المعارضةمن عنوانھ رغم مسرحیة اعتقال حسن الترابي
وحدوث إنقالب اإلنقاذ أنتج بیانات وأحداث ترد ھنا وتجتمع في . حزاب السیاسیة من جذورھا مستھدفا إجتثاث األ

ین حكم قاسيھیكل عنوانھ  ھ .  جثم علي صدر السودان ألكثر من حقبت ا قال أتي عكس م ة ی تنتاج ھذه الوثیق واس
ضی اء قاب ي البق د نجحوا ف م ق ي محللین وطنیین وأجانب أن أفراد النظام أذكیاء ألنھ د عل ا یزی سلطة لم ي ال ن عل

ولكنھم كانوا قساة إلي أقصي الحدود ومكنھم ھذا . وھم لیسوا كذلك بل أغبیاء لدرجة عظیمة . عقدین من الزمان 
وقد أعمتھم السلطة والجشع االقتصادي حتي أوردوا البالد إلي التھلكة أو أصبحت . من تحقیق أھدافھم وبرامجھم 

  .قاب قوسین منھا 
  داعأستار الخ .3

 الذي إعتمد علیھ النظام في تنفیذ Deceit Syndromeالقاعدة المحوریة للنظام كانت تتغذي من متالزمة الخداع 
وإستمر النظام في الكذب علي  . أھدافھ وقد بدأ من ھمستھ األولي بمسرحیة إعتقال الشیخ والمخطط حسن الترابي

إتبع في ذلك منھجیة ھتلریة . نھجة ولم یتوقف عن ذلك حتي عندما كان علي شفیر اإلندثار  بصورة ممأبناء األمة
ذبات الكبیرة  ة خداع الجموع لیصدقوا الك سلطوي . إعتمدت في السابق علي إمكانی اب ال ي اإلرھ د إستند إل وق

   . 4وھذا كان نفس منھج حكم نظام اإلنقاذلتغذیة أكاذیبھ 
ً أن الشعب السوداني ورحبقبل  ً علي الضنك وأمال  باإلنقاذ ، وقبولھ كان علي أساس أنھا تمثل حلما بتحقیق ثورة

ة . تكون نھضة حقیقیة تتمثل في مفاھیم مقبولة  أھم ھذه المفاھیم ھو أن االنقالب كان خالصا من حكومات متآكل
بالد  ي إدارة ال شلت ف ا ف دة وكلھ یة عدی ل سیاس ن و. استخدمت ھیاك ھ یمك ن أن ان الظ س ك ي أس ة عل شاء دول إن

بالد . إسالمیة  ي ال ت عل ة تعاقب ن أنظم ً لم یجرب من قبل فیما سبق م ً نظاما ة أن . وھذا حقیقة ت الجدلی وإذا كان
والواقع أن نمیري سعي لضمان دعم .  قد سبق وجرب ذلك ، فإن الكل كان مدركا أن شریعتھ كانت مزیفة نمیري
ؤمن .  صورة وحاول نیلھ بالبیعة واألیمانات المغلظة  بأياألمة ً ی ولكن قاعدة القبول لم تكن حقیقیة ولم یكن أحدا

                                                             
4 The great masses of the people will more easily fall victims to a great lie than to a small one. Adolf Hitler. 
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دا . بأنھ شخصیة إسالمیة یمكن القبول بھا  دھا محم ان قائ ا ك ة عام ا وأربعمائ ل ألف  $الثورة اإلسالمیة األولي قب
ل . لمسلمین وغیر المسلمین وأخذت كل مراحلھا الطبیعیة وعادت في فتوتھا بالخیر ألمة ا علي أن التاریخ تجاھ

ة  ال األم ً آلم دا ا وتوحی ي مطلعھ تكرار ھذه . المعاني الحقیقیة للثورة اإلسالمیة األولي فقد مثلت معاني جمیلة ف
ً والنتیجة ھي أن الوضع الحالي أصبح تجسید ألمة مریضة كما یستشف من آثار  التجربة بشكل االنقاذ كان محبطا

ت وزوال موشك الحدوث . السطوة وفقدان القاعدة األخالقیة ھیمنة  شیرا بتفت ل إال تب ة ال تمث . وأصبحت التجرب
ھ  ت ل وشعارات اإلنقاذ كانت محاولة لتجسید لألحالم القدیمة للثورة اإلسالمیة وقد قبل بھا الشعب السوداني وكان

د ھم. آماال عریضة ولكن النتیجة الالحقة كانت كارثیة علیھ  اول وق ا وح ة بكاملھ ھ األم تج عن ذي ن ام ال ش النظ
ام  ا اعترف النظ د عشرین عام ن بع ة ، ولك سلطة باغی ا ب تھمیش الواقع الحزبي في السودان وفرض ھیمنتھ كلی

 المعركة ، ولو بضعف من أجل وفي الواقع الحالي تواصل قوي المعارضة. السودانیة  مجددا باألحزاب السیاسیة
شامل  الكامل والتنفیذ الفعلي التفاقیات نیفاشازاع التحول الدیمقراطيانت  والقاھرة وغیرھا من االتفاقات والحل ال

سودان ذھب . والعادل لقضیة دارفور وتحسین األحوال المعیشیة  علي أن الوضع الحالي لألزمة السیاسیة في ال
ا .  أو العودة إلي الدیموقراطیة قتراح حلول مثل تغییر النظامإلي أبعد من ا وھناك آثار ورواسب قدیمة تأثرت بم

سودانیة  ة ال سیاسیة والفكری ة ال سابقة لتجارب مع الحرك ات ال ة. سبق من التراكم د دكتاتوری ا الصراع ض  منھ
 ونمیري في مرحلتھ األولي قبل لجوئھ إلي فرض  بشكلھا الصرف كما حدث إبان حكم عبودالمؤسسة العسكریة
سیاسي.  وأحكامھا الشریعة اإلسالمیة ن اإلسالم ال ت صورة م اذ وفرض عارات ثم أتت اإلنق ت غرس ش  وحاول

ي أر دین ف بالد ال ي ال ریحة عل صورة ص ام ب ان النظ عت . ك اھیر وس ة للجم الحقوق الدیمقراطی اقت ب وض
صادرتھا  ر. لم ن التكفی ھ ع رت نوات ات اختم وق والحری ادر الحق ف ص دین الحنی ھ ال ان عنوان ذي ك ام ال  والنظ

  . والصراعات الدمویة 
.  ھو تعبیر أكادیمي استخدمھ العدید من الباحثین وتم توثیقھ في العدید من األعمال Failed State الدولة الفاشلة

ا ال) 1986(وأطروحة نعوم تشومسكي  ام  عن الدولھ الفاشلة تصوره بم ع النظ ً لواق ا ھ مطابق شك أن دع مجال ل ی
 المسیطرة علي مفاصل زب الواحد عبر عن الشمولیةفعلي الصعید السیاسي نجد أن نظام الح . 5ة الحاليالسودانی
ٍ ھو السلطة والمال . النظام  ً شعواء علي شعبھ بھدف تشریدھم وقتلھم ولھدف واضح ك . وقد شن حربا وأصل ذل

  . انتشار الحروب العرقیات الداخلیة والعصبیات وإنعدام االستقرار واألمن 
ً وبھذا أصبحت الدولة آیلة لال ً واجتماعیا ً واقتصادیا   . نھیار سیاسیا

ً . وقد بدأ بتطبیق سلطویة مطلقة تمحورت إلي نخبویة عرقیة  في خالل سنوات حكمھ لم یعترف نظام اإلنقاذ حقیقة
 أدي إي عدم االعتراف Racial Preferenceوتفشي الوازع العنصري . بحقوق اإلثنیات المتعددة في السودان 

نتج عن ھذا ردود فعل مضادة ، وھبت حركات  . كافة شعوب األمة  فرض ثقافة معینة عليبثقافة اآلخر وتكریس
صابات وحرق القري  نھج واإلغت ل المم ي القمع العنیف والقت ً عل معارضة في دارفور ، كان الرد علیھا مستندا

  .ومخازن الغذاء مما أدي لمنھجیة التجویع 
دث  . 2010ھاء انتخابات أبریل بالفعل بعد إنتاالنھیار حدث  د ح ة ، فق سلطة الحكومی ورغم الوجود الظاھري لل

ً عن الجماھیر المفترض أنھا قاعدة العقد . اإلنھیار االجتماعي واالقتصادي والنفسي بالفعل  إنفصلت السلطة تماما
اومع ذلك فكل ماورد ھنا فھذا الیفي بالصورة كاملة ولكن االستناد . االجتماعي للحكم  ن  علي م ستفید م حدث ی

تستخدم الوثیقة بعض البیانات . جوة بعد تسلیم السلطة أو إستالمھا عنوة راألسانید القانونیة لضرورة المحاسبة الم
انین سودانیین أصیلین ، ال . الواقعیة ورسوم التدفق لتوضیح ما یرد  ة لفن د أضیفت بعض الرسوم الكارتونی وق

الھزل ألنھم عبروا بصدق ومشاعر عمیقة عن األلم الذي اعتصر قلوب أبناء األمة أعتقد حقیقة أنھم كانوا یبغون 
ً بعد یوم  وبذلك فإن فنھم عبر عن مرحلة كالحة في تاریخ األمة السودانیة ووصفوا . والذلة التي یحسون بھا یوما
  .مشاعر أبنائھا بكل إحساس وإنسانیة 

م تحو د ت ل اإلفي أركان التحلیل ترد استنتاجات أنھ ق اری بال ط صادي لل سدین بكافاالقت ساد والمف لة للف ي س  ةد إل
ً وأ ً إشكالھ وأنواعھ ، مالیا ً وأخالقیا سیة آللة جبایة ال رعایةوتحول النظام في السودان . داریا دام المؤس  ، مع انع

سیب اوالشفافیة و ة وتبخرت. نسیاب المال العام بدون رقیب أو ح ھ وظیف زب یقابل والء للح دمات وأصبح ال  الخ
ي . األساسیة والصحة والتعلیم  اع ف ردي األوض ن ت ة ع شئون الخارجی ة لل صحیفة العلمی جلتھ ال ا س ك م د ذل یؤی

مثل ھذه المرتبة لم تعلو .  السودان وأن مرتبة السودان كدولة فاشلة یأتي الثالث وال یتقدم إال علي الصومال وتشاد 
ً عن بالد بال أنظمة للحكم ومنھا الصوما ل التي تعیش بدونھا منذ عقدین وتعتورھا میلیشیات محاربة في كل كثیرا

في حین .  ویتعیش بعض مواطنیھا علي القرصنة البحریة والغالبیة الباقیة علي إعانات تأتي من الخارج . أرجائھا 
سوداني ام ال ا النظ ة حاربھ ة قبلی ا مجموع شاد تحكمھ اأن ت م ح دة ث سنوات عدی ر  ل ة غی سھا بھدن یة رئی ول ترض

ھ . مستقرة  ا مواطنی ً یحتاجھ ً . وظل یستضیف معارضتھا وینفق علي تسلیحھا أمواال لحا م ص ة ث ا ھدن د معھ وعق
 ً اس . لضمان بقاء النظامین متعایشین علي حساب حیاة وتعاسة شعوبھما ینتظم ھذا مع تقریر منظمة الشفافیة وقی

اس 1,8 وحصل علي 2010 في تقریر عام 178 من 172ة الفساد حیث أتي السودان في المرتب م 10 من قی  ول
وحصال األخیرین علي أدني درجات التنمیة البشریة ولم یأتي ورائھما . یسبق إال الصومال والعراق وأفغانستان 

                                                             
5 Chomsky, N. (1986) Pirates and Emperors. International Terrorism in the Real World. Amana Books. 
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   .2010إال الصومال في قائمة في نھایة القائمة عام 
د  ھ ال یوج ة ألن وم للدول یس مفھ ي تأس ل ف دم األم ھ إنع وم علی ي تق ي وال علم ري وال منھج ز فك ذات . مرتك

ة  ة التوثیقی ي المجل أتي ف تنتاجات ت ةاالس شئون الخارجی دو  . 6لل ل أوجین ورد 7)1993(وحل  8)1994( وكراوف
دلي  ة . ظاھرة فشل الدولة نتیجة النحراف المساق الع ة طویل ارة لحروب أھلی ا ھو إث تج عنھ ا ین واستنتجا أن م

ً وفقدان الدولة لل ً في السودان . سیطرة علي مساحات من بالدھا واضمحالل سلطتھا المركزیة تدریجیا وھذا واقعا
 Old Guardوتم إبعاد الحرس القدیم . مع التدھور في الحیاة السیاسیة واندالع النزاعات األھلیة في كل أقالیمھ 
 ، لیس إلي بالدور األكبر في تغییر النظامالذي تربي علي مبادئ الحركة اإلسالمیة الجذابة عند منشأھا والذي قام 

 احتمي بالدین كغطاء وأصبحت األدلة تشیر إلي النظام السوداني. الصفوف الخلفیة وإنما خارج المنظومة نھائیا 
مالیةIdeological Coverفكري  نھج الرأس ا لم ان مطبق ھ ك ذي Capitalistic Paradigm  ولكنھ في حقیقت  ال

  . ھذا الطریق الرأسمالي لم یفرق في ضحایاه بین مسلم وغیر مسلم . اتبعتھ قواه 
ة  مالیة طفیلی ً لرأس ا ون مجتمع ي تك ة ھ صلة النھائی ذ Parasitic Capitalismالمح ت من و 30 ترعرع  یونی

ھ وتكونت مثلثات جھنمیة تعاونت لفرض مخططھا  . 1989 صاد بكامل ي االقت ة عل ن . للھیمن دث م ا ح ورغم م
ز  اس تمیی تمییز في السلطة فقد رفع النظام علم اإلسالم ولكنھ لم یفعل ذلك علي أساس دیني ، وإنما كان علي أس

اعي  سودانیین Social Discriminationاجتم ین ال سیاسي ب اء ال ك أدي  . Political Affiliation واالنتم ذل
ر ال أكث ي إدخ ن إل ر% 94 م ت خط الفق سانیة  . منھم تح الحقوق اإلن واه ب ان ضیق ق ام ك الم النظ م مع ن أھ وم

تنفیذ ھذه المبادئ كان یمكن .  والجمھوریة الرئاسیة  اإلسالميوالحریات الدیمقراطیة رغم أنھ رفع شعار الدستور
ت أن یتوافق مع أ ات والحقوق الدستوریة مع ) 2005(طروحة ستانك وبلی ین الحری ھ ال یوجد تعارض ب ي أن ف

 علي أن الحقائق أظھرت أن الھدف من إعالن المبادئ لم یكن تحقیق العدالة االجتماعیة . 9تطبیق النظام اإلسالمي
ة ي أطروح ي ف ا أت وف كم وع والخ ن الج ن م وفیر األم ب وت ید قط ل س ارزین مث المیین الب رین اإلس  المفك

 والحریات األساسیة تحت إسم كانت مصادرة الحقوق. ولكنھ تشابھ مع منھجیة السلطویات العربیة  . 10)1949(
ب  ي استنتاج سید قط ي ف ا أت د كم نھج ھو  . 11)1962(اإلسالم وقمعت حریة الفكر والضمیر والمعتق ان الم وك

ام شمولي . Capitalistic Archetypeرض لطریق النموذج الرأسمالي ف  كانت األدوات الفعالة ھي تطبیق نظ
Totalitarian Regime والحكم بالقھر Coercive Rule بإسم اإلسالم لتسلم السلطة بعد أن ضاقت تلك القوي 

 بما یناسب العصر ومنھا المساواة ت تجدید التشریع اإلسالميھذا جمد محاوال. باالنتظار وإتباع السبل السیاسیة 
  . بین المرأة والرجل والعدالة االجتماعیة والدیمقراطیة المستقاة من أصول اإلسالم 

  االنقاذ والھیكل االقتصادي .4
ابقھا  شمولیة س م شعاراتھا اإلسالمیة ب ى ورغ نینھا األول ي س ھ تمثلت اإلنقاذ ف دكتاتوري وجبروت ایو ال ام م . نظ

صاد  ي االقت ولكنھا تمیزت عنھ بحرب اقتصادیة شنتھا علي الشعب السوداني ومن أول معالمھا أنھا سیطرت عل
فبعد إستتباب األمر لھا سیطر الموالین للنظام والمحاسیب على . بكاملھ بآلیات صنعتھا للھیمنة علي كل مناشطھ 

صاد  ل االقت ذلك. مفاص س ل ر وأس صاد الح شعارات االقت دي ب دالرحیم حم سفت .  عب ً وخ ا اذ قوم ت اإلنق ورفع
د ، . األرض بآخرین ، أعزت من شاءت وذلت جل غیرھم  د أحم ل أسرة محجوب محم حایاھا نج وكان من ض

ي . الرأسمالي السوداني الرائد  ھ ف ادرت حق ل ص اه ، ب ایو مع أب ت م ا فعل ن كم ال االب صادرة م ولم تقف عند م
ً من فصول جرائم االقتصاد السیاسي . الحیاة  في عھد اإلنقاذ إذ أن ملكیة األصول وإعدام مجدي كان فصالً أسودا

ضیة . واألموال أصبحت مثلبة یعاقب علیھا بالموت  وأخذ النظام مجدي محجوب إلى محاكم الظلم والقسوة في ق
ھ  ي خزانت ت ف ة كان ة أجنبی ازة عمل ة وأ. حی ق الملكی لب ح ذلك س لت ب ھ وأص م االعدام ونفذت ھ حك صدرت علی

                                                             
6 The term failed state is used in contemporary discourse to refer to a juridically sovereign state where, usually as a 
result of protracted civil war, the central authority has collapsed or lost the capacity to project its power over large 
portions of the country’s territory, effectively ceding control of such territory to local bandits or insurgent groups. 
Foreign Policy magazine, which first used the term failed state, publishes an annual Failed State Index. 
http://www.foreignpolicy.com. The democratic turn in Africa is supposed to help restore civil government to failed 
states like Liberia and Sierra Leone. Africa now boasts its first elected woman president as well as a woman prime 
minister. Yet, despite the recent democratic backlash against decades of authoritarian presidential rule in Africa 
and the regime change this has wrought in several African states. 
7 Okoth-Ogendo, H. (1993) Constitutions without Constitutionalism: Reflections on an African Paradox. 
Transitions in the Contemporary World, 74. Douglas Greenberg et al. eds. Oxford. 
8 Crawford Young (1994) Democratization in Africa: the Contradictions of a Political Imperative, in Economic 
Change and Political Liberalization in Sub Saharan Africa, 248. Jennifer Widner, ed.  
9 Stahnke, T. and Blitt, R. (2005) Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A 
Comparative Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries. Stahnke is member of the U.S. 
Commission on International Religious Freedom (USCIRF) University of Tennessee College of Law: Blitt is a 
Professor in Georgetown University. 

  .القاهرة . دار النشر للجامعيني .  يف االسالم العدالة االجتماعية) 1949( سيد قطب 10
  .القاهرة . دار إحياء الكتب العربية . خصائص التصور االسالمي ومقوماته ) 1962( سيد قطب 11
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انون . والحیاة  ن الق د ع ن یحی ن یتوسط ول ھ ل م . وحین قابلت أم مجدي البشیر متشفعة لحیاة إبنھا أقسم عمر أن ل
ً في یوم   فبرایر 25یتوقف األمر عند قتل مجدي وإنما ألقي القبض علي جرجس بطرس بنفس التھمة وأعدم شنقا

ة وال .  أبریل من نفس العام 14وكذلك أركانجو أجادادا الذي أعدم یوم  . 1990 سة القبطی لم تنفع وساطات الكنی
االسترحامات الدولیة وأصر النظام علي لسان صالح كرار المسئول آنذاك عن الملف االقتصادي علي إعدامھم 

ي. كعبرة وتخویف للشعب السوداني كلھ  صادرة أموال وأراضي وقد جاء الدعم من التراب ي بجواز م ذي أفت  ال
ي . وبیوت الكفار في السودان  ة ف العمالت األجنبی ل ب بعد ذلك نقض قرار عبد الرحیم حمدي ھذا بتحریره التعام

وما أكثر ما فعل قبل وبعد ذلك حین بدأ النظام في . األسواق السودانیة وتلي التنفیذ إنفراج اقتصادي غیر مسبوق 
جذرت االنقاذ الظلم والقسوة والبشاعة من أیامھا األولي واغتالت ما إدعت أنھ من  . 12استالب البالد كلھا غنیمة

ل ألن شمولیة نمیري. أحل هللا من المال والتجارة وما حرم من قتل للنفس إال بالحق  اس بالباط ت أموال الن  أكل
شعب اوعقیدة وال ما سموه الیمین دینا ر القائمین على االقتصاد ال عرفوا الیسا د . غترفوا أموال ال اذ فق ا االنق أم

دا  ھ عبی ت أھل ا وجعل ھ حالال بالب ضیعة وأموال سودان ك ل ال ى . إستباحت ك ق عل الح عل ب ص والمرحوم الطی
سفا رة أطروحة أحد منظري األخوان المسلمین في السودان ، حسن مكي التي ھدفت لتسویق السودان في ندوة لل

ً من . السودانیة في لندن أیام االنقاذ األولي  واستنتج الطیب صالح أن الوضع في الخرطوم تحت ھذا النظام خلیطا
ي  . العقل والجنون ال أن الوضع ف ا فق سودان مكرھ ھ ال دى مغادرت أما الوصف اآلخر فینسب ألسامة بن الدن ل

   . الدین والجریمة المنظمةالسودان خلیط من 
م  . مة األصیلة لمرحلیة التطور في عھد اإلنقاذوھذه ھي الس سودان ل ي ال اھرة ف ذه الظ اریخي لھ في التطور الت

دث تكن الجبھة اإلسالمیة ل .  ھي الوحیدة التي سعت إلي تحقیق ما حدث ویح ن قب اوالت م اك مح ت ھن د كان وق
ریس األحزاب التقلیدیة مثل حزب األمة  واالتحادي الدیمقراطي إلقامة دولة دینیة تحكم بالشریعة اإلسالمیة ولتك

ن  ان م وب وك ق حرب الجن ي المجتمع وعم سام ف صراع واالنق دة ال ذا من ح طریق التطور الرأسمالي ، زاد ھ
  . وتتابعت األحداث لیصل الوطن إلي ما ھو علیھ من الحال  . 1969 مایو 25نتائجھ انقالب 

ي العدی ام ف ال النظ المي ورج ام باإلس ف النظ الي یوص ع الح ن الوض یالت ع ن التحل المیین أو د م باإلس
ا  . اإلسالمویون سھوكالھم ام وال عن النظام نف ة النظ ران عن حقیق طالحیة  . ال یعب ة أو االص د اللفظی ل نج ب

ة  ة  أو اIslamists or Islamizationمستخلص من ترجمة لما یستخدم في اللغة االنجلیزی ر الجبھ تخدام تعبی س
مھین لالسالم بصورة عامة كلفظ وھذا لیس صحیحا بل أنھ  . 13 كممثل للشعب السودانيNIF القومیة اإلسالمیة

 ُ َة ف  وال ال تتسم بروح الدین الحنیف ، إذ أننا مسلمین وأخطاء وتجاوزات النظام الحالي في كثیر مما یورد ھنا وصِ
  .واستخدام كال التعبیرین إن ورد ھنا فھو ھفوة قلم  . $باقھا علي روح رسالة محمد یمكن انط

ھ  ار علی ا ص عنوان ھذه الوثیقة ینبئ بما یمور في قلب المواطن البسیط من آالم تسبب بھا الیأس واإلحباط في م
ستقبلھ والموضوعات التي ترد أكبر معانیھا ھو استنتاج للخوف من ظ. حال ھذا الوطن العظیم  ات تكتنف م . لم

ات ، انھیار أمةاستخدام الكلمات القویة مثل  ي األخالقی ا یعن ة أو م ة الفوقی دھور البنی ن ت أس م  ینم عن عمیق الی
ي  ا یل ل العدوي لم سلي ینق ل تسل ا بتفاع . خاصة تلك للذین ھم علي ھرم السلطة والتي تدفع ھذا إلي طبقات تلیھ

ت 1989 التي اعتلت سدة الحكم منذ العام أدخلت السلطة  في قلوب المواطنین السودانیین مفاھیم جدیدة وانخرط
  . البالد في صراعات كان لھا أعمق األثر علي نمطیة الحیاة الیومیة 

اعي رافي نظریة العقد األجتم شتركة ألف ار الم ى إرادة االختی سلطة یرجع إل ق ال أي أن . د الجماعة  نجد أن خل
ھ  د أبرمت األفراد اجتمعوا واتفقوا على إنشاء مجتمع سیاسي یخضع لسلطة علیا ھي الدولة والتي تخلق نتیجة لعق

ة ھو واالتفاق أساسھ واحد ، وھو أن مصدر السیادة. الجماعة  ي الدول سلطان ف اعي وال د االجتم ین األمةالعق   ب
د رأي  . 14)1978( كما یأتي في أطروحة بوالنتزاس والسلطة ة ) 1651 (ھوبزوق شوء الدول ل ن سان قب أن اإلن

وافر . كان یعیش فوضى مبعثھا الشـر المتأصل في نفوس البشر وأن الغلبة لألقویاء  دم ت وإزاء ھذه الفوضى وع
انت ھذه الوسیلة ھي اتفاقھم على اختیار شخص من وك. األمن واالستقرار لألفراد فقد بحثوا عن وسیلة لحمایتھم 

ً علیھم ، یتولى رعایة مصالحھم وحمایتھم  ل . بینھم یكون رئیسا ده ك ا یعق د وإنم ي العق ً ف ا اكم ال یكون طرف والح
ا  سأل عم ة وال ی لطتھ مطلق د أو شرط وس دون قی األفراد عداه ، ویتنازلون بمقتضى العقد لھ عن جمیع حقوقھم ب

ھ وعل. یفعل  ة ل ة المطلق ب . ى األفراد الخضوع والطاع ق كری ن منطل ا م م االستبدادي انطالق دا للحك ذا تأیی وھ
وة) 1999( اه  . 15أن القوة فوق الحق ولیس الحق فوق الق ا عن و م ام ) 1651 (ھوبزوھ ً للنظ سا ان متحم ھ ك ألن

                                                             
والفرضـية الـيت ميكـن    . تسبب هذا القرار واالرهاب الذي مت اتباعه يف تنفيذه جفاف األسواق وإختفاء العمالت احلرة متامـاً     12

 االقتصادية املوجودة يف البالد وبكل  الكاملة علي كل املواردها من هذه القرارات احفة هي أن النظام أراد اهليمنةاستنباط
  .األساليب املتاحة ومنها القتل ومصادرة األموال واألراضي والشركات واملؤسسات االقتصادية يف البالد 

13 NIF : National Islamic Front. 
  .لبنان . دار التنوير للطباعة والنشر . نظرية الدولة ) 1978(نيكوالس بوالنتزاس  14
  .عامل املعرفة ، الكويت . ترمجة حممد حسني غلوم . النظرية االجتماعية من بارسونز إىل هابرماس ) 1999( إيان كريب 15
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ھ ر) 1690 (وتبع لوك . 16الملكي في بالده انجلترا ھ بخالف أن انون رأی ل الق ي ظ ا ف ت تحی أي أن الجماعة كان
اكم  ضع لح الطبیعي ورأت أن تترك ھذه الحریة المطلقة إلى نوع من النظام یقوم على التعاون بین الجماعة ویخ

ازلون . وبذلك اتفقوا على اختیار حاكم لتولي األمور  . 17عادل واختلف لوك عن ھوبز في رأیھ أن األفراد ال یتن
ً في العقد فإذا أخل في . كم ، وإنما یحتفظون بحریاتھم وحقوقھم األساسیة عن كل حقوقھم للحا ویكون الحاكم طرفا
 اختلف عنھم في نظریة العقد االجتماعي إذ أنھ رأي أن اإلنسان كان یعیش قبل ولكن روسو. شروطھ جاز عزلھ 

ً لتعارض المصالح والن. نشأة الدولة في حریة كاملة  زعات الشریرة ، فقد بحث األفراد عن نظام یكفل ولكن نظرا
ا  سلطة علی شأة . لھم األمن ویحقق العدالة ، فتعاقدوا على إنشاء مجتمع سیاسي یخضع ل اس ن د ھو أس ذا العق وھ

واألفراد یتنازلوا عن حریاتھم الطبیعیة للجماعة مقابل الحصول على حریات مدنیة یكفلھا . الدولة وسند للسلطة 
وھي . والعقد یولد عنھ إرادة عامة ھي للجماعة وھي مستقلة عن إرادة الفرد . م على أساس المساواة المجتمع لھ

ً . مظھر لسیادة المجتمع ، وتعبیر عن ھذه السیادة وال یجوز التنازل عنھا  ً لنظریة روسو لیس طرفا والحاكم طبقا
ً إلرادتھا واألمة لھا حق عزلھ ى .  متى أرادت في العقد وھو وكیل عن األمة وفقا ا عل ة تأثیرھ وكان لھذه النظری

  . الثورة الفرنسیة ، وما أصدرتھ من الدساتیر والتشریعات 
وك رة جون ل اعي ونظ د االجتم ة العق ات نظری ي أولی د عل سودان یعتم ي ال ام ف الي للنظ ق الح ي التطبی ا وھ  لھ

ولم یكن . عدم وجود ما یلزم الحاكم بالعدل واالنصاف ویضاف إلیھا العودة إلي الفوضي مع . االستبداد المطلق 
ً لسلطویة نظام نمیري ً مقلدا  واحتبائھ وراء الحق االلھي الذي استند علي البیعة وشكل أول النظام الحالي إال نتاجا

ذي تآكل في الروح الوطنیة والضمیر الجامع وتنتج عن ذلك  . معول في نعش األمة اعي ال بخر التماسك االجتم
نفس رم ال ار وك ھ  . كان یعتمد علي روح التسامح وحب الج ي قلب ت ف سوداني وغرس واطن ال شوھت روح الم ت

ي . القسوة وحب إذالل أخیھ وأصبح ھمھ ھو كیف یحیا یومھ ویقتات قوتھ بأي سبیل  ل ف سوة تتمث ذه الق مظاھر ھ
ة بیروقراطیة النظام والتي أصبحت تشع فیروسیا دوة اجتماعی ا كق ل لھ سیطة وتتمث ود .  إلي القلوب الب ذا یع وھك

المجتمع إلي حالة الفوضى نتیجة عن إنفراط العقد االجتماعي وسیادة الشـر الذي منبعھ النظام الحالي وجبروت 
  .األقویاء كأداة للسلطویة المطلقة 

ش ات ال ال أخالقی ً إلغتی ببا سي التساؤالت المطروحة ھي ھل كان النظام س ره نحو الخواء النف سوداني وج عب ال
 الحالي وبالتالي ھاویة الفناء المرتقبة ؟

  أم ھل فقد النظام الوازع اإلسالمي والروح المحمدیة بالكامل ولھذا صار یتخبط ؟
  .ھذا ھو التساؤل األكبر الذي یتجلي تعرض في وقائع واستنتاجات من خالل سرد أحداث عظام 

وراق من أكادیمیات عدیدة مفسرة لبیانات مصدرھا األحداث التي وردت في مجموعة أستقي التحلیل في ھذه األ
ھ . من المقاالت واآلراء التي نشرت في وسائل اإلعالم علي مدي سنوات  ل إلی ا وص سودان وم وأصف محنة ال

ولكن تعمره روح اإلسالم ومحبة  . واألسلوب التحلیلي الذي أتي ھنا یدخل تحت مظلة االقتصاد السیاسي. الحال 
رات  ي والتغی سیاسي والمجتمع ل ال رك التعام ي معت ام ف ذه األی ي ھ ري ف ا ج ائق م سیر حق ة لتف سنة المحمدی ال

دو كفوضي .  السودانیة وھي بال شك لھا تبعات تھز مصیر األمة. الداروینیة التي تھدد الوطن  اھر یب نمط الظ ال
ً كما أدرس طالبي ھو تمحور لألمور بشكل ال خطي ، أي یختلف .  السودان لھا آثار آنیة سیاسیة في ولكنھ أیضا

ھذا ینبئ أن .  عن التصرف الطبیعي وبخالف ما نعرف من ارتباط مكونات الظواھر من متغیرات بشكلھا الخطي 
ایر الال شبھ التغ ا ی ابھا م ي التمحور أص ل  قدرتھا عل أثر بعوام تظم والمت ة من داھا . خارجی ستقبل م وسیري الم

  .المنظور 
سكریة سة الع لطویة ھناك حقیقة أساسیة وھي أن تحلف النظم النخبویة بأشكالھا المتعددة مع المؤس ي س  تحور إل

اف العلمي ھو والمستخلصعسكریة ،  ة المط ي نھای یا ف ر سیاس سكریة تنتح سلطویة الع نص النظری.  أن ال ة وت
ي  ضة عل ي قاب المقدمة ھنا علي أن النخبة التي تعتلي سدة الحكم وتفرض نظم شمولیة تحتاج الستخدام القوة لتبق

 وتضارب في المصالح ھذا أمرا بدیھیا ولكنھ یؤدي إلي مشاكل أخالقیة. السلطة وأداتھا ھي المؤسسة العسكریة 
وبالتالي قد ال ترضي األخیرة باستمرار األولي في السیطرة . مؤسسة العسكریة السیاسیة واالقتصادیة تنشأ مع ال

اظ . علیھا وإبقائھا خاضعة لحكم النخبة  دة للحف ھذا یؤدي إلي تنازالت وارتفاع التكلفة االقتصادیة بصورة متزای
ي الخزینة العامة وبالتالي علي رضا المؤسسة العسكریة التي قد ال تستطیع السلطة مقابلتھا إال بزیادة األعباء عل

وفي .  تبعا ، تعمد المؤسسة العسكریة لخلق سلطویتھا وتنقلب علي النخبة لتشكل نظام مالئما ألھدافھا . المواطن 
ھ األساسیة  دد حقوق الي . ھذا السیاق ترتكب أخطاء وانتھاكات تتأصل في المجتمع وتھ دولي الح ام ال ن النظ ولك

سلطة صار ال یتقبل تلك االنتھاكات ا ال اء ترتكبھ ا أخط دة منھ ة أن .  ولذلك تنشأ ضغوط وبأسباب عدی ي حال وف
ام  ر النظ دولي لتغیی ي مع . كانت جرائم ضد اإلنسانیة فقد تحاكم علیھا أو علي األقل یسعي المجتمع ال ن حت ولك

مكاسب االجتماعیة التي ال. التحول الحتمي المتوقع للنظام إلي الدیموقراطیة ، تبقي المؤسسة العسكریة تھدیدا لھ 
ة تتولد تجعل المؤسسة العسكریة مھددا مستدیما للنظام الدیمقراطي خاصة مع تزاید الطلب علي االستثمار  وتنمی

                                                             
16 Hobbes, Thomas of Malmesbury, London (1651) The Leviathan or Matter, Form and Power of a 
Commonwealth Ecclesiasticall and Civil. Andrew Crooke, Green Dragon in St. Paul Church Yard.  
17 Locke, John (1690) An essay Concerning Humane Understanding. Baffet, St. Paul Church Yard. 
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اخ ا.  المتوفرة الموارد وفیر المن م واألنظمة السلطویة نجد أنھا دائما تحتاج إلي تدخل المؤسسة العسكریة لت لمالئ
ھذا .  ولكن یبقي التوازن متأرجح مع وجود المؤسسة العسكریة إما متحالفة مع السلطویة أو في قمة السلطة نفسھا 

ي یدفع النخبة الحاكمة ا ھو منظور إل ا كم سلطة منھ ال ال ا ومع انتق ا وتعزز سیطرتھا علیھ ن مواردھ تعظم م  ل
ھذا النمط ال یتوافق .  یستمر واالستیالء علي الموارد یكون ھو مخططھا األساسي المؤسسة العسكریة فإن النمط

مع النظام العالمي الجدید ، خاصة أن الوضع یتطور من الرغبة في المواءمة مع النظام إلي تصفیتھ تماما وعلي 
سسة العسكریة یتحول وفي مساق تغیر قبضة السلطة من ید النخبة إلي ید المؤ. حساب وجود البالد كأمة واحدة 

سود نمط االستحواذ ویبدأ العقد االجتماعي الذي یربط أبناء األمة. النظام تدریجیا إلي الفوضي  راط وی  في االنف
ي و.  إلي مناصري السلطة طامل االنتاج من ید المواطن البسیعلي الثروة وعو بالد إل تتحول النخبة من ادارة ال

، وبالطبع تالم المؤسسة العسكریة علي ھذه الفوضي وتبدأ في التحلل إعتمادا علي ھیكال نھبھا بصورة منظمة 
دانھا . أخالقیا جدیدا  د ذاتھا مع فق ي ح سكریة ف سة الع ھ إضعاف المؤس ب علی اعي یترت وإنفراط العقد االجتم

   .لمؤھل عن مساق النسیج اإلجتماعي الجدید البشري االثروة العملیة وعدم وجود مورد لھا بابتعاد رأس المال
دعي  ذكرة م د إصدار م ھذه األوراق ال تحلل بصورة أساسیة ذلك النمط وإنما تركز علي نمطیة أحداث قبل وبع

ولكنھا ال تقتصر علي ذلك ولكن تحلل متغیرات أحداث تمس . المحكمة الجنائیة الدولیة بحق الرئیس عمر البشیر 
صال . ومن خاللھا یظھر نمط السلطة في الحكم .  السودانیة األمة دارفور وانف رتبط ب رات ی ك المتغی وتعدیدنا لتل

ً . الجنوب  شینا ً م ا ھ أصبح عنوان شریة وألن ستھجنھ الب ا ت وذج لم ام الحالي كنم ر النظ ة تغی ي حتمی والمحصلة ھ
  .  دولة سودانیة حقیقیة للسلوك اإلنساني وبالتالي صارت ھناك ضرورة لزوالھ تمھیدا لقیام

ا  الواقع أن السودان مر منذ استقاللھ بالعدید من األزمات السیاسیة والتي ظلت بعیدة عن أنظار العالم رغم آثارھ
ي  . العمیقة علي حیاة األمة من ھذه األزمات الحرب األھلیة في الجنوب واضطراب نظام الحكم بصورة عامة ف

  . رات الحكم العسكري علي البالد الشمال وتعاقب دو
  لواقع االقتصادي واالجتماعي في السودانا .5

ا تدھورت  ضرائب وغیرھ غوط الغالء وال سبب ض ة . األحوال المعیشیة بمتوالیة ھندسیة ب دأت القوي الوطنی وب
ط من الحیاة السیاسیة ومن أجل  والدیكتاتوریة والتسلتستعد لخوض انتخابات حرة نزیھة من اجل اقتالع الشمولیة

وم  ددت ی و 9استعادة الدیموقراطیة الكاملة التي صادرھا النظام عشیة االنقالب وح اء شرعیة 2009 یولی  النتھ
علي أن ما یحدث ال .  ھذا لم یتحقق وإنما تم تأجیلھ في خضم اضطراب الحیاة السیاسیة في البالد . النظام الحالي 

لتغیر الناتج عن انقالب اإلنقاذ وال یمكن أن یكون بمعزل عن اإلحداث التي دارت في فترة یمكن فھمھ إال بمتابعة ا
 . الدیمقراطیة الثالثة وما اكتنفھا من ممارسات وأخطاء أدت إلي االنقالب 

سبة  والذي خرج باستن1986 في عام م بانعقاد المؤتمر االقتصادي1989-1985تمیزت الفترة  ة بالن تاجات ھام
ر  ادة تعمی اص وإع ام والخ اعین الع ي القط ة ف ة والخدمی شاریع اإلنتاجی سات والم ل المؤس ر وتأھی ادة تعمی إلع

وبالنسبة لتقویم قطاع التمویل كان إصالح النظام المصرفي وتصفیة النشاط . المناطق المتأثرة بالجفاف والمجاعة 
ضافة إلي إشاعة الدیمقراطیة وإشراك العاملین في المؤسسات اإلنتاجیة ھذا باإل. الطفیلي من المقترحات الھامة 

سات  اج لمؤس دخالت اإلنت وفیر م ة وت ادة اإلنتاجی ا بزی ین وربطھ املین والمنتج ات الع ور ومرتب سین أج مع تح
ي .  والخاص القطاع العام ل ف ان األم ة ك ات الخدمی سین القطاع دمات التوتح یمإصالح خ بح عل صحة مع ك  وال

 یغني عن خطة اقتصادیة لتنفیذ برامج وھذا لم. وزیع التضخم وتخفیض أسعار السلع الرئیسیة وإصالح قنوات الت
اإلصالح االقتصادي ووضع سیاسات اقتصادیة ومالیة ھدفھا استغالل الطاقات اإلنتاجیة المتاحة وإصالح مسار 

  . االقتصاد السوداني 
ك الفترة أدت إلى م قرارات وتوصیات المؤتمر االقتصاديرغ ات تل ا حكوم ارت علیھ  إال أن السیاسات التي س

 في ذاك الحین التي تلخصت في ضعف األداء االقتصادي والذي انعكس علي استمرار مظاھر األزمة االقتصادیة
 صاحبھ 18 ركود اإلنتاج السلعي في الزراعة والصناعة وتضخم قطاع خدمات المال والتجارة حیاة المواطن من

   . 19 ملیار دوالر وعجز دائم في الموازنة الداخلیة ومیزان المدفوعات14استفحال المدیونیة الخارجیة التي بلغت 
غ أكثر من  ضخم إذ بل دالت الت د مع ي تزای ك إل ل % 45أدي ذل دھور متواص ھ سنویا وت رف الجنی ي سعر ص ف

صرفات  دت المن صادرات وتزای عفت ال دل االستیراد وض ع مع د . السوداني وبالتالي ارتف ا بع ن حكومات م ولك
ة صادیةاالنتفاض ة االقت ي األزم سببت ف ات ت ي سیاس اء  استمرت ف ة وإلغ یص دور الدول ا تقل ن مظاھرھ ان م  ك
أمین وبدأت ظاھرة التخلص من القطاع العام. على الحركة االقتصادیة الضوابط  ال البنوك والت ي مج  خاصة ف

والتجارة مع التشجیع المفرط للقطاع الخاص المحلي والمختلط واألجنبي دون اعتبار لألولویات والسیادة الوطنیة 

                                                             
ي لالقتصاد السوداين بواسطة اجلبهة االسالمية كان فعاال حيت قبل االنقـالب العـام          هناك نظرية أن النشاط التقويض     18

هـذا عرقـل أي   .  ، أي أن وزن الطبقات الطفيلية اإلسالمية واملايوية كان مؤثرا بصورة سلبية علي النشاط االقتصادي         1989
  . وقوض الدميقراطية وأدي يف النهاية إيل االنقالب حماولة لإلصالح وانعكس ذلك على النشاط السياسي وأجهض االنتفاضة

ولكن بيانات نفس العام يف جـداول البنـك الـدويل    .  مليار دوالر   36 جتاوزت   2009 الديون اليت يعترف ا السودان يف العام         19
World Bank Tables واالحصائيات املالية العاملية International Financial Statisticsمليار دوالر 45شري إيل ما يتجاوز  ت .  



Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED 
 

ضریبي  رب ال ن التھ ي ع اءات والتغاض ك باإلعف ك .وذل افتراض أن ذل سوق ب وى ال ان لق م إطالق العن ذا ت  وبھ
ة  ي حلق بالد ف یساوى بین األسعار وتكلفة اإلنتاج ویقربھا من مستویات األسعار العالمیة ، النتیجة كانت إدخال ال

صرف دیالت سعر ال ة تع داف المطلوب ق األھ صاد .  دون تحقی ل لتوجھ االقت اه كام اك اتج سوداني وأصبح ھن ال
  تم تحقیق تمویل تنموي1989-1986فعلى سبیل المثال في الفترة .  والعون الخارجي واالعتماد على االستثمار

 ملیار دوالر للتنمیة والبترول والسلع التموینیة واالستھالكیة ومعدات 7عن طریق العون الخارجي بلغ مجموعھ 
ل سنة 3وكانت تفاصیلھا ھي . عسكریة   ملیار دوالر للتمویل التنموي وملیار دوالر لسد عجز المدفوعات في ك

وتفاقمت حرب الجنوب والتي كانت تكلف .  ملیار دوالر للمعدات العسكریة 3بعضھ بترول واآلخر دعم سلعي و
ات 3 ي األرواح والمعدات والمجاع سائر ف ي الجنوب  مالیین من الجنیھات یومیا إضافة للخ ة ف . وتوقف التنمی

ى  ادرات حت ي شكل مب ة ف صیات الوطنی ات والشخ وبذلت محاوالت كثیرة من قیادات األحزاب والتجمع والنقاب
صادر  . 1989 یونیو 30كللت ھذه المحاوالت بتوقیع اتفاقیة المیرغني وجارانج التي أجھضھا انقالب  وظلت م

ایو مع الخطر على الدیمقراطیة موجودة والتي تمثلت ار م صفیة آث دم ت ن شعارات االنتفاضة وع ي ع ي التخل  ف
وانین 1983 اإلبقاء علي القوانین المقیدة للحریات أي قوانین سبتمبر ن الق ا م ات وغیرھ وانین النقاب ت .  وق وكان

م مغازلة الحزبین الكبیرین ھذا في خض. ھناك عدم الجدیة منذ بدایة االنتفاضة في الحل السلمي لمشكلة الجنوب 
.  واالتحادي الدیمقراطي للجبھة اإلسالمیة رغم موقفھا المعادى للدیمقراطیة ، حتى انقلبت على الدیمقراطیة األمة

سبب  اھرة اإلضرابات ب وتم ابتداع قانون االنتخابات الھزیل الذي حرم القوى الحدیثة من التمثیل ھذا إضافة لظ
دھور األ شیة ت اع المعی تور. وض رة الدس ذه الفت ي ھ در ف انون وص ات وق صحافة والمطبوع انون ال الي وق  االنتق

ادي 1986الجامعة ، وقامت انتخابات  ة واالتح ین األم ة ب  بقانون انتخابي ھزیل ، حتي أن تكوین حكومة ائتالفی
. ل قضایا االقتصاد والجنوب وترسیخ الدیمقراطیة الدیمقراطي واألحزاب الجنوبیة لم تستمر طویال وفشلت في ح

ایو  ي م ري ف ة أخ ة ائتالفی ن حزب األمة1988ورغم ذلك تم تكوین حكوم ة  م دیمقراطي والجبھ ادي ال  واالتح
ً في حل مشاكل البالد    . اإلسالمیة ولكنھا فشلت أیضا

وبعد اإلضراب ومذكرة القوات المسلحة التي  . ار حدث إضراب سیاسي عام ضد زیادة األسع1988في دیسمبر 
ل  عة التمثی ة واس م تكوین حكوم ي . خلقت جوا انقالبیا ت ادرة المیرغن اح مب عة ونج ة الموس وین الحكوم د تك وبع

 على میثاق الدفاع عن الدیمقراطیة  والتي رفضت التوقیعوجرانج لحل مشكلة الجنوب انعزلت الجبھة اإلسالمیة
وبعد تكوین الحكومة الموسعة ، كانت مواكب الجبھة . وكانت تسعى للحل العسكري واالنقالب على الدیمقراطیة 

مة . اإلسالمیة تجوب الشوارع من أجل حكم الشریعة  ة اإلسالمیة تجوب العاص ب الجبھ ت مواك ك كان ل ذل وقب
 في لقاءاتھ الجماھیریة یدعوا وكان حسن الترابي. تار دعم القوات المسلحة تحت شعارات أمان السودان وتحت س

ً لقلب نظام الحكم  الب . علنا ة اإلسالمیة إلنق ن تخطیط الجبھ ة ع زاب والحكوم وخرجت معلومات لقیادات األح
   . 1989 یونیو 30 في وبسبب الغفلة والتھاون وقع انقالب الجبھة اإلسالمیة. عسكري 

 دخلت البالد فیھا تجربة اقتصادیة مریرة في ظل نظام 1989 یونیو 30مضت نیف وعشرون عاما على انقالب 
ة  . شمولي شیة للتنمی لكنھا في الواقع لم تخرج عن الطریق التقلیدي الرأسمالي بل أصلت لھ بأكثر األسالیب وح

وكانت رغم رفع شعارات اإلسالم مستندة على الفكر التنموي الغربي من تحریر االقتصاد واألسعار  . مالیةالرأس
ھذا یصاحبھ رفع  . 20 والتخفیضات المتوالیة للعملةواقتصاد السوق والخصخصة وتصفیة مؤسسات القطاع العام

ضریبی ة األعباء والمالءة ال دالت خرافی ي مع ة إل دالت الجبای ادة مع رحیم . ة وزی د ال ات عب ك سیاس د توج ذل وق
وحتي بعد أن خرج من الوزارة لیستثمر ما جناه من ثروات ، ظل . حمدي حین كان في وزارة المالیة تلك المعالم 

ك . بنظریاتھ موجھا إدارتھ لالقتصاد السوداني بالتحكم عن بعد  ي وردت ومنھا خرج بشعارات تفكی سودان الت ال
  . في ما عرف بمثلث حمدي 

صارف ة البنوك اإلسالمیةبرفع شعار أسلمة الم اة وتجرب ي الزراعة والزك سلم ف ل ال ل مث م تموی ال نظ م إدخ   ت
تثمار ركات االس المیة وش المیة.  اإلس وك اإلس تغلت البن رة واس یولة كبی ى س صول عل المي للح شعار اإلس  ال

أستخدمت في صفقات تجاریة قصیرة المدى بأسلوب المرابحة ، ولم تساعد االستثمار ولم تقدم بدیال وظیفیا لسعر 
ي. الفائدة  اع الزراع ي القط  . وإذا تحدثنا بصورة موجزة عن حصیلة تجربة اإلنقاذ یمكن تفصیلھا أوال بأثره عل

دخالت  ة ونقص م شاریع المروی ي الم حیث تدھور القطاع الزراعي في ھذه الفترة نتیجة لمشاكل المیاه والرى ف
 اإلنتاج والنقص في الجازولین والطاقة الكھربائیة والقرار الخاطئ بالتوسع في زراعة القمح في مشروع الجزیرة

دي ھذا أدى . على حساب القطن  صول نق إلى فقدان البالد لعائد كبیر من العمالت الصعبة باعتبار أن القطن مح
اء واألرض . ھام بإضافة لعدم استعداد الحكومة لمكافحة اآلفات  كما ارتفعت تكلفة اإلنتاج من ارتفاع أسعار الم

 التي فاقت جبایات العھد وانخفض عائد المزارع بسبب الجبایات. والحصاد ، إضافة لمشاكل التسویق والتخزین 
التركي كما انخفض اإلنتاج وتقلصت المساحات المزروعة وأصبحت البالد على شفا المجاعة التي ضربت فیما 

أصبح السودان یستورد الذرة من الھند مما یذكر بمجاعة . قبل البالد في الجنوب وشمال دارفور وشمال كردفان 
ي استوردت فی1914عام  اك  الت ن ھن ذرة م ة ال ا الحكوم ة دون . ھ روة الحیوانی ت الث ات وأھمل واستنزفت الغاب

                                                             
  .مكتبة مدبويل ، القاهرة . دراسة يف أزمة االقتصاد والفكر التنموي الغريب  : فكر األزمة) 1987 (رمزي زكي 20
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صحر . االھتمام بمشاكلھا وتنمیتھا وتوفیر الخدمات البیطریة  اف والت صمغ نتیجة للجف ن ال د م كما انخفض العائ
راد  شار الج ح . وانت شاب والطل جار الھ ن أش زارعین م روة الم ى ث لبا عل ر س ك أث ك ظ. ذل م ذل اع ورغ ل القط

ام % 54,6الزراعي یساھم بنسبة  ي الع اع الزراعي  . 2003في الناتج المحلي اإلجمالي حت دھور القط ن ت ولك
د شكل ، أما البترول% 4من الصادر والسمسم % 3ظھر في تراجع إنتاج القطن الذي شكل نسبة  ن % 78 فق م

ام  ي الع صادر ف ن ال2003ال صیب م ذا الن د ھ دي ال وتزای ي تع ام % 95صادر حت ي الع صت و . 2009ف تقل
المساحات المزروعة في البالد ومع ذلك ظلت الزراعة ھي المصدر األساسي للفائض االقتصادي الالزم للتنمیة 

رول دفق البت م ت يرغ اع الزراع دعم القط ھ ل ن عائدات زء م صیص ج ان یجب تخ ذي ك شروع وت .  وال عرض م
ة لخصخصةل الجزیرة شاریع المروی ة الم سھ بقی صیر نف ي مصراعیھا .  وكذلك ینتظر الم واب عل تح األب ع ف وم

  .وبدون شروط لالستثمار األجنبي تتعرض األراضي الزراعیة في البالد للبیع لألجانب 
   

ماليني الدوالرات 
النسبة    الصادرات الغري بترولية  امجايل الصادرات السنة   

1995555.7555.7100.00
1996620.3620.3100.00
1997594.2594.2100.00
1998595.7595.7100.00
1999780.1455.958.44
20001806.7322.117.83
20011698.8322.118.96
20021949.11438.222.48
20032542.17494.519.45
20043777.8677.317.93
20054824.3636.913.20
20066838.6688.210.06
20077055.4622.338.82
20088678.9512.325.90

قيمة الصادرات غري البترولية بالنسبة المجايل الصادرات

 املصدر  :  التقارير السنوية بنك السودان   
ي للقطاع الصناعي فقد ظھرت صناعات جدیدة مثل قطاع البترولبالنسبة  صناعیة ف اد ال ة جی دین ، ومدین  والتع

ورات  ع التراكت مضمار الصناعة التحویلیة الذي یشمل قطاع صناعة المتحركات منھا ورش وستة خطوط لتجمی
وم واتسع قطاع الصناعات المعدنیة الذي . ووسائل النقل المختلفة  صنع األلمنی یشمل مصنع الحدید والصلب ، م

والنحاس والكوابل ومصنع المواسیر ومجمع ساریة الصناعي الذي بدأ بمصانع األحذیة والبطاریات والملبوسات 
وبدأ في إنتاج سلع مثل مصنع األجھزة الكھربائیة ، مصنع البالستیك . الجاھزة وتحولت ملكیتھ للقطاع الخاص 

لغم ھذه التطورات الجدیدة في القطاع الصناعير. ومصنع التغلیف  شاكل مث ن م اني م ل یع ھ ظ شاكل   إال أن م
ار  وفیر قطع الغی الطاقة وضعف القدرات التسویقیة ومشاكل متعلقة بالتمویل سواء المكون المحلي أو األجنبي لت

.  منشأة صناعیة 700 توقف نحو 2006خیر في العام ووضح المسح الصناعي األ. والقوانین المتعلقة باالستثمار 
سبة  ت بن صابون عمل صناعات صناعة الزیوت وال دھور بعض ال ة لت صمیمیة % 16ومن األمثل ا الت ن طاقتھ م

سبة .  مصانع فقط 6 مصنعا ، العامل منھا 15وصناعة الغزل والنسیج ھي  صانع الغزل بن % 4 ،5كما تعمل م
سبة  سیج بن صانع الن ن إ% 5وم ة م ة اإلنتاجی الي الطاق سبب . جم صناعي ب دھور القطاع ال ة ت ح حقیق ھذا یوض

د .  والضرائب وعجز أو إھمال الحكومة تماما عن مواجھتھا مشاكل غالء الطاقة وتكثیف الجبایات ك فق م ذل رغ
دریجیا  وار2002في العام % 1 ،24ساھم القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  تفعت مساھمتھ ت

ام مع % 6 ،9 والتعدین التي بلغت وھذا یعود إلى ارتفاع نسبة البترول ي نفس الع الي ف في الناتج المحلي اإلجم
  . الزیادة السنویة الرتفاع اإلنتاج 

زرع بتدھور قطاعي الزراعة والصناعة تمت ھزیمة الشعارات التي رفعتھا اإلنقاذ في أیامھا األو ا ن لى نأكل مم
ا .  أو خصخصتھا واتجھت الحكومة إلى تصفیة مؤسسات القطاع العام. ونلبس مما نصنع  ا إم تخلص منھ وتم ال

ا القطاع  شارك فیھ ة ی ساھمة عام ى شركات م ا إل ا أو تحویلھ ة فیھ بالبیع الكامل أو بیع حصص من ملكیة الدول
ام . تأجیر أصولھا الخاص المحلي واألجنبي أو ب ل أن تق ام قب اع الع سات القط م مؤس صة معظ ً خصخ ضا م أی وت

  . سوق لألوراق المالیة تعرض فیھا أسھم المؤسسات التي خصخصت للجمھور مما خفض أسعارھا 
لكیة سلكیة والالس الت ال درت أصولھا ب تم بیع مؤسسة المواص ي ق ون دوالر 60ن دوالر ب ملیو300 الت  ملی

رة شروع الجزی  . وتمت خصخصة مؤسسات ناجحة مثل مصنع أسمنت عطبرة ، كما صدر قانون لخصخصة م
وقلصت قطاعات النقل األساسیة مثل السكة الحدید التي تدھورت والتي أصبحت تعمل على أسس تجاریة والنقل 
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د . نیكي تم حلھ وبیع أصولھ النھري الذي خصخص والنقل المیكا اع البری صة قط داح مع خصخ ال كذلك ین المث
ھ 2009رق وبیع أصولھ في العام والب ھ وعمال وم ال .  وتسریح معظم موظفی ي الی اء وحت ي الخف م ف ذا أمرا ت وھ

تخصیص ذلك القطاع كان مثال حیا علي أن النظام یعیش في عالم والشعب السوداني في عالم . یعلمھ الكثیرون 
مالي ام الرأس د النظ ا لقواع ھ إتباع تحجج بأن ن ال ر وال یمك ر آخ ر ح ر أو الغی م .  الح ُ دة ، أ ات المتح ي الوالی ف

ة الرأسمالیة شرطة الفیدرالی ھ ال ھ قدسیتھ وتحمی .  في العالم النظام البریدي نظام فیدرالي یتبع لمركزیة الدولة ول
ي  ة عظم ة فیدرالی كل ھو جریم أي ش ھ ب ة . والتعدي علی ز لوجود الدول صتھ . وھو رم م خصخ سودان ت ي ال ف

ة راد األم ین أف صال ب الھا وإغالقھ كأنما واجب الدولة األول ھو قطع االت ع أوص دھا لتقطی ل وتكریس جھ .  ، ب
اع وتدھورت في ھذه الفترة خدمات التعلیم دھور األوض ة لت اء نتیج  والصحة بسبب ھجرة آالف المعلمین واألطب

وتم .  ضعف میزانیة التعلیم والصحة وخصخصة التعلیم والصحة حتى أصبحت تلك الخدمات للقادرین المعیشیة و
ولین  داد المقب ي أع ك التوسع ف ل ذل تشرید آالف األطباء واألساتذة في التعلیم العام والعالي ألسباب سیاسیة وقاب

  . ة ومكتبات وقاعات ومراجع ومعامل للتعلیم العالي بدون التوسع في توفیر مقومات التعلیم العالي من أساتذ
كلت حوالي ورغم تدفق البترول ي ش رول الت اتورة وارد البت ة لف ون دوالر أو 400 وتمزیق الدول ن % 80 ملی م

ل والمواصالت  دھورت خدمات النق ة وت واد البترولی قیمة الصادر في العقود السابقة ، إال أنھ ارتفعت أسعار الم
ورغم استخراج التوسع في البترول وتصدیره ، .  والمیاه الیفھا ، كما ارتفعت أسعار خدمات الكھرباءوارتفعت تك

امین  ي الع اري ف زان التج ي المی غ العجز ف ال بل ى سبیل المث اري ، عل زان التج  ، 2002استمر العجز في المی
دفوعات كم.  ملیون دوالر على التوالي 7 ،339 ، 3 ،497 : 2003 زان الم ي می وتراجعت . ا استمر العجز ف

البترول احتل  .  2008%  5 ،0 م وأقل من 2003في عام % 8 لیصل إلى 1989مساھمة القطن في الصادر عام 
 ملیار دوالر على 5 ،1 ، ورغم ارتفاع عائداتھ التي بلغت 2008عام % 95 و2003من الصادرات عام % 78

ى 2009 ملیار العام 28 ، وتصاعدت ألكثر من 2003 ، 2002التوالي في العامین   ، إال أن ذلك لم ینعكس عل
اه  اء ومی حة ومواصالت وكھرب یم وص ي . دعم الزراعة والصناعة والخدمات من تعل ع الجغراف ن التوزی ا ع أم

للصادرات فقد حدثت متغیرات في ھذا الجانب حیث شكلت مجموعة الدول اآلسیویة غیر العربیة أكثر األسواق 
من إجمالي %  80 ملیون دوالر بنسبة 7500 وبلغت 2003لصادرات السودان معظمھا سلعة البترول خالل عام 

% 92للصادرات و%  86 إلي أكثر من 2008وارتفعت في العام  2002من العام % 73الصادرات مقارنة نسبة 
 السودان تلیھا الیابان بقیمة من إجمالي صادرات % 69كانت الصین الشعبیة أكبر مستورد بنسبة . من الواردات 

وكرست أسواق .  وتضاعفت ھذه القیمة مع زبادة اإلنتاج مع المحافظة علي النسب أعاله .  ملیون دوالر 7 ،167
  . السودان للسلع الصینیة بنوعیاتھا الردیئة حتي أصبح مكب قمامتھا من البضاعة 

1996199719981999200020012002200320042005200620072008القطاع
%15.63%22.00%26.60%29.40%30.80%35.60%39.14%45.60%42.60%49.70%50.50%48.50%49.10الزراعي
%4.33%7.20%7.30%8.10%9.20%1.80%11.54%13.40%11.50%12.80%14.20%14.00%15.80مروي   
مطري   

%1.10%1.50%1.50%1.40%0.90%2.00%1.70%1.10%2.90%2.70%2.90%2.23.20.%آيل
%5.20%6.50%4.50%3.20%4.50%6.60%4.90%6.30%7.20%8.70%8.40%7.90%10.20تقليدي  
%3.20%4.40%10.90%14.20%13.50%22.30%17.90%21.70%18.00%22.30%21.70%20%20.00احليواين
%1.80%2.40%2.40%2.50%2.70%2.90%3.10%3.10%3%3.20%3.30%3.40%3.10غابات 

%50.67%44.30%39.70%40.50%37.70%31.90%27.96%27.00%25.40%13.90%10.80%11.30%9.30الصناعي
%16%16%16%15.80%13.20%11.10%8.42%8.70%7.60%2.90%0.90%1.90%0.90التعدين
%25.71%19.30%18.00%15.10%14.90%12.30%10.34%7.90%6.80%0001البترول     
%0.56%0.60%0.60%0.70%0.90%0.70%0.80%0.80%0.80%0.90%000.90اخري 

%7%7%3%7.50%7.30%6.40%7.00%7.90%8.50%7.30%7.20%7.20%6.50التحويلية 
%1.40%1.40%1.70%1.40%1.40%1.40%1.40%1.70%1.70%1.80%1.80%2.20%1.90الكهرباء   
%4.70%4.70%4.70%4.10%4.20%3.90%3.50%4.50%4.70%5.90%6%5.60%5.20التشييد      
%33.70%33.70%33.70%30.10%31.50%32.50%32.90%27.40%32.00%36.40%39.10%40.20%41.60اخلدمي

%13.50%13.50%13.50%12.10%10.50%9.90%8.10%5.00%5.80%7.20%7.60%8.70%8.50احلكومية
%20.20%20.20%20.20%20%21%22.60%24.80%22.60%26.40%28.20%32%31.50%33.10االخري  

%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.40%100.00%100.00االمجايل  
املصدر  :  التقارير السنوية بنك السودان   

نسبة مسامهة القطاعات االنتاجية يف الناتج احمللي االمجايل

  
ل .  حسب تقریر وزارة المالیة 2008 ملیار دوالر في العام 31  دیون السودانتجاوزت جملة أن أص ھذا علما ب

وشكلت .  ملیار دوالر في نھایة السبعینات من القرن الماضي ، والزیادة ھي فوائد تعاقدیة وجزائیة 12الدین ھو 
ن % . 62بیة نسبة وغیر الضری% 9 ،4 م 2003اإلیرادات الضریبیة عام  دفاع واألم وفي المنصرفات شكل ال

ام % 72 و2003من اإلیرادات العامة عام % 60نصیب األسد وكان  م  . 2008ع ى الحك صرف عل ل ال ووص
ة % 22الفدرالي والحزب الحاكم وتنظیماتھ إلى  ي الموازن أتي ف ا ی ة كم ة العام ت معدالت . من الموازن وارتفع

ن الوحدات االعتداء علي المال العام  سة م وال المختل ة األم ت جمل ال بلغ ى سبیل المث سبوقة وعل ر م سب غی بن
وزادت عن % .  100 أي بزیادة 2002 ملیار جنیھ عام 80 ، بعد أن كانت 2003 ملیار جنیة عام 160الحكومیة 

ام ي ذلك في األعوام التالیة وتدنت مستویات الرقابة وحمایة المال العام حتي تردد أن المراجع الع سھ تورط ف  نف
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دد % 90من السكان ، إضافة للبطالة التي قاربت % 95وازدادت معدالت الفقر لیشمل . بعضھا  للخریجین الج
ن  ر م ازحین أكث ن الن ي م ن 122مع استمرار تشرید العاملین من وظائفھم لیصل العدد الكل سة 58 ألف م  مؤس

ي ارتفعت والزال النزوح مستمرا ، ھذا إضافة لضعف األجور . وشركة  شة الت الیف المعی وعدم تناسبھا مع تك
  . ارتفاعا كبیرا 

  الرأسمالیة الطفیلیة السودانیة .6
ة كانت حصیلة فترة اإلنقاذ اقتصادیا ھي عجز في میزان المدفوعات رغم تصدیر البترول دھور قیم ذھب وت  وال

ساد الجنیھ السوداني وتفاقم التضخم والغالء مع تدھور اإلنتاج ي والف .  الزراعي والصناعي وتفاقم النشاط الطفیل
صادي ائض االقت د الف ت تبدی وال والسمة الرئیسیة كان ب األم ذخي واالستھالكي وتھری صرف الب ي ال ع ف  المتوق

 الحكومي في ولكن ھذا كان مصحوبا بثراء فاحش من القطاع. للخارج وتفاقم المضاربة في العقارات واألراضي 
ت . شكل عموالت وغیره  سوداني أنبت ي للمجتمع ال ب الطبق ي التركی رات ف دة وتغی ھذا خلق طبقة مجتمعیة جدی

ة اإلسالمیة ع الجبھ ي تواب وطني  . رأسمالیة طفیلیة تركزت ف صاد ال اتیح االقت ى مف ة عل ات الطفیلی ت الفئ وھیمن
  . ذه الفئة ثروات ضخمة بصورة مكثفة وتجمعت لدي ھ

 السودانیة التي تطورت خالل سنوات نظام في التطور التاریخي للجبھة اإلسالمیة باعتبارھا أحد روافد الرأسمالیة
ام 500النمیري ، یشیر حیدر طھ في كتابھ إلى أن األخوان المسلمین ملكوا حوالي  ي ع  شركة كبیرة وصغیرة ف

ن ووصل  . 198021 داخل 500حجم رؤوس أموالھم ألكثر م ي ال شركات ف ذه ال ین ھ ة ب ون دوالر متداول .  ملی
دارس  ا والم د العلی ات والمعاھ وترجع أصول أغلب قادة ھذه الفئة أو أصحاب الثروات منھا إلى خریجي الجامع

ة الخرط ة الثانویة ، والذین أسسوا تنظیم األخوان المسلمین في أوائل الخمسینیات في جامع دارس الثانوی وم والم
 1969 مایو 25وبعد انقالب . وبعد التخرج عملوا في الجھاز الحكومي والخدمة المدنیة . وبقیة المعاھد التعلیمیة 

ارة  ارة وتج ي التج ل االستثماري ف دان العم یج وولجوا می ى دول الخل اجر اآلخر إل ا وھ تم تشرید بعض أفرادھ
 في الخارج ، كما اشتركوا في محاوالت انقالبیة  تصلھم وھم في المعارضةوكدسوا األموال التي كانت. العمالت 

وھاجر بعضھم إلى أمریكا ودول الغرب الرأسمالي  . 1976 یولیو 2 وأحداث 1975مثل محاولة انقالب سبتمبر 
رات وعمل بعضھم في النشاط التجاري في یوغندا وبعض بلدان شرق أف. وتأھل اآلخر علمیا  ریقیا واكتسبوا خب

ارج  ي الخ ارض ف ل المع ر والعم ي المھج ارب ف ام . وتج ة ع صالحة الوطنی د الم سودان 1977وبع ادوا لل  ع
ي  اري واالستثماري وأسھموا ف ل التج وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام النمیري وتوسعوا في میدان العم

كما تغیر اسم التنظیم تبعا لتطور الحیاة السیاسیة .  اإلسالمیة إدارة البنوك وشركات التأمین ومؤسسات االستثمار
وبر  ورة اكت د ث اق اإلسالمي بع ة المیث ي وجبھ رن الماض ، واتخذ اسم األخوان المسلمین في الخمسینیات من الق

 الذي ؤتمر الوطني ، والجبھة القومیة اإلسالمیة منذ أواخر النظام المایوي ثم تمحور العدید من أعضائھ الم1964
  .  إلى وطني وشعبي 1999انشطر عام 

المیة ة اإلس ة القومی شطة الجبھ ل أن یم ك ركات التنظ وك وش سات وبن ت مؤس رة مول الل فت ر خ رفھا الكثی  وص
وات  راء األص ات وش ن انتخاب ة م ة الثالث ك ا. الدیمقراطی ت تل صادیة وكان ات االقت ق األزم سات وراء خل لمؤس

واألزمات في المواد التموینیة من أجل نسف استقرار النظام الدیمقراطي ، ووراء تخزین قوت الناس في مجاعة 
الب  . 83/1984 ذوا انق ى نف ة حت وتغلغلوا وسط الجیش باسم دعم القوات المسلحة خالل فترة الدیمقراطیة الثالث
ھذا رغم تكوین الحكومة الموسعة واالقتراب من الحل  . ف مع ملیشیات الجبھة اإلسالمیة بالتحال1989 یونیو 30

  . السلمي لمشكلة الجنوب بعد اتفاق المیرغني وجارانج 
ي نھب .  تضاعفت ثروات ھذه الفئة 1989 یونیو 30وبعد انقالب  ة ف روة ھذه الفئ راكم ث وتمثلت أھم مصادر ت

 عن طریق البیع أو اإلیجار أو المنح بأسعار بخسة ألغنیاء الجبھة أو لمنظماتھا أو توابعھا مع  القطاع العامأصول
ن  ر م ت أكث ي كون ول حت اء األص مالي وبن راكم الرأس شجیع الت ساتھا 600ت ا ولمؤس ة لھ ة تابع ركة تجاری .  ش

ام وأصدرت قوانین لتسھیل ھذا النمط منھا إصدا ار الجبھة 1991ر قانون النظام المصرفي لع ذي مكن لتج  وال
 لألمة مما أدى إلى فقدان الثقة في  على االقتصاد الوطني وامتصاص الفائض االقتصاديولمؤسساتھا من الھیمنة

صم النظام المصرفي ، في غضون ھذا تم تحمیل المودعین تكلفة إجراءا ة بخ دیل العمل ن أرصدتھم % 2ت تب م
وأدي ذلك إلي شل الحركة التجاریة .  ألف جنیھ امتدت أكثر من عام 100من كل رصید یزید عن % 20وحجز 

م تراعي  ركاتھم ، ول م وش اري لعمالئھ شاط التج للتجار بھذه اإلجراءات التعسفیة إداریا مع إطالق وتكریس الن
أعراف سریة النظام المصرفي وكشف القدرات المالیة لكبار رجال األعمال قواعد المصارف وانتھكت قوانین و

ن أمام تجار الجبھة اإلسالمیة ة م ة والرخص التجاری سھیالت الممكن ل بالت ع بك سھیل التمت ك ت ي ذل  ، أضیف إل
لي المختارین حتي أصبحت شعارات القروض الحسنة  إوزارة التجارة والبنوك التجاریة واإلعفاء من الضرائب

لم یكفي ذلك وإنما تم االستیالء على شركات التوزیع األساسیة . الممنوحة لھم موطن ضحكات المواطن السوداني 
ارات  وتملیكھا لتجار وشركات الجبھة اإلسالمیة وأصبحت ھذه األموال أداة اقتصادیة لتمویل المضاربة في العق

ة اإلسالمیة واألراضي وا سات الجبھ ركات ومؤس الستثمار في مشاریع الزراعة اآللیة باإلضافة إلي استیالء ش
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  على مؤسسات تسویق الماشیة ، 
رول دات البت ن عائ ً م ضا ة أی ذه الفئ مالي لھ راكم الرأس صادر الت ع بم اب التمت نفط ب ادن وال شافات المع  فتح استك

 منھا الذي خصص ألعمال التنمیة فریسة للنھب المنظم علي سبیل المثال استنزاف ووقع الجزء الیسیر. والذھب 
وتم إفقار المزارعین عن . األموال العامة المخصصة للتنمیة ومنھا طریق اإلنقاذ الغربي الذي وصل قمة النھب 

  . لعھد التركي طریق نظام السلم أو الشیل والضرائب والجبایات التي لم یعرفھا الشعب السوداني إال في ا
   الھیمنة االقتصادیة-6 .7

د قدر مدي  ي عن رن الماض ن الق سعینیات م تركیز التراكم والدعم لرأس المال اإلسالمي الذي دخل البالد في الت
ھذه المصادر جاءت نتیجة للنھب .  ملیار دوالر وأسھم في دعم النظام ومؤسساتھ االقتصادیة والمالیة 6دخولھ ب

ل أرض االقتصادي والقمع ال ي ك ات األسمنت ف سیاسي ، وعاشت ھذه الفئة الطفیلیة في ترف وبذخ وأقامت غاب
ومن الجانب اآلخر تدھورت أوضاع الفئات الشعبیة نتیجة للفقر والبؤس ، وانتشرت الرشوة والفساد . طالتھا الید 

ة ا ام الجبھ ذي فرضھ نظ اعي ال ي واالجتم ل الخلق ن ظواھر التحل المیةفي المجتمع وغیر ذلك م ت  . إلس وتآكل
ستویاتھم  دھور م ع ت رفیین م اء والح ین واألطب ین والمعلم شمل الموظفین والمھنی أوضاع الفئات الوسطى التي ت

ة  ارج . االجتماعی رة للخ ة الھج ال وزادت حرك شرید اآلالف العم م ت ة وت ت البطال رة . وتفاقم ا زادت الھج كم
ة الداخلیة إلى المدن ب ات القبلی واني والنزاع سبب المجاعات والجفاف والتصحر وتدھور اإلنتاج الزراعي والحی

 والصحة ھذا إضافة لتمركز الصناعات في المدن وخدمات التعلیم. وحرب الجنوب والحرب في دارفور والشرق 
ر صناعیة الكبی شآت ال ة المن ي الخرطوم ، فقد أوضح المسح الصناعي األخیر أن غالبی زة ف وطرحت . ة متمرك

  .جماھیر المناطق المھمشة مطالب للتنمیة والتعلیم والصحة والخدمات واقتسام السلطة والثروة تمثلت بالسالح 
اء  ة لتحوي أبن ة ومنھجی ل بھیكلی التساؤل الھام الذي یطرح علي الساحة السودانیة ھو ھل ھناك دولة حقیقیة تتمث

ي الوطن أجمعین أم أن المنھ اوض عل جیة ھي كما سبق أن قال رئیس الجمھوریة فوق رؤوس األشھاد أنھ ال یتف
ا وإذا كان الھدف ھو بناء الدولة التي تحوي األمة. حق أو باطل إال مع من یحمل السالح  ن فیھ  السودانیة بكل م

ة وبحقوق متساویة فإن المعالم التي تشكل ھیكلیة تأسیس ھذه الدولة ما زال ي . ت مبھم ا عل ذلك مدي احتوائھ وك
العناصر األساسیة والھیكلیة التي تسع االنماط االقتصادیة ونواتجھا االجتماعیة التي یمكن أن تقوم علي اساسھا 

الم  ب الع صریة لتلحق برك ة ع ة . دول ات األھلی ادي النزاع ر تتف ي عناص شتملة عل ون م رض أن تك ن المفت وم
تصور مكونات تأسیس دولة یشتق من أنماط عدة و. یة ومن أھمھا عدالة التوزیع وتمتص نوازع الفرقة االجتماع

سودان ھذا و. ولكنھ ال یلتزم بنظریة واحدة  نجح . یقترب كثیرا من واقع المعالم اآلنیة لألحداث في ال م ی ام ل النظ
وذج  ستنتج ن. في تأسیس وتجذیر أیا من المعالم المحددة في النم ا ال یمكن أن ن اح أو وجود أي مؤشر ومنطقی ج

ف . علي إمكانیة تأسیس الدولة السودانیة أو حتي وجود نظام مستقر في البالد  ن استخالص أن عواص ل ویمك ب
ات . كثیرة تتجمع في األفق  رتبط بمقوم ذا ی وإذا كان المتفق علیھ ھو تأسیس الدولة السودانیة التي لم تولد بعد فھ

ة  ة وھیكلی ة الدیموقراطی ا الحری ك أولھ ي ذل ة عل ة. مبنی رفض الھیمن صادي ی ام اقت ن نظ ك ع صل ذل  وال ینف
ساطة  . بشكلھا الحالي وإحالل سالم من خالل التقویم المؤسسي الرأسمالیة ساد بب ذ الف ن أن یؤخ ھ ال یمك ي أن عل

وإنما الحقیقة أنھا نمط قصد .  طبقة حاكمة كظاھرة اجتماعیة واقتصادیة وتفسر علي أنھا مجرد انحراف أفراد من
ر موجودة  ة الغی بھ وبصورة ذكیة تتمثل في دھاء التنظیم للوصول للسیطرة الكاملة علي عجلة االقتصاد وللھیمن

صادیة  صورة اقت یة ب رات سیاس ي أي متغی تحكم ف ً ال ضا ھ وأی ق قوت ن طری ادي ع سان الع ي االن س . ف ذا بعك ھ
والنظر إلیھ غیر  . 22رورة القضاء علي الفساد في كل المجتمعات ، غربیة وشرقیةأطروحة إقبال ولویس عن ض

صادي  و االقت دد للنم ھ الخطر المھ ل أن اإلسالم . النظرة أنھ كالشحم الضروري الدارة عجلة االقتصاد إلي أن ب
  .ي األرض یخرج بحكم أقوي في تفسیراتھ علي أن المفسد یخرق القواعد األخالقیة ویحاسب علي إفساده ف
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 وقد بدأ بحل الجمعیة التأسیسیة ومجلس الدولة واألحزاب 1989 یونیو 30استقر تفعیل آلیة نظام الجبھة بانقالب 

الب  ل االنق ة قب ت قائم ي كان سات الدستوریة الت ات وكل المؤس ة االنتخاب ات ولجن وین . السیاسیة والنقاب م تك وت
ة مجلس ثورة كسل سلطة تنفیذی ادة المعارضة. طة تشریعیة ومجلس وزراء ك ال ق م اعتق ال وت سرحیة اعتق ع م  م

ي سیاسیین حسن التراب ن المعارضین ال شرید اآلالف م م ت صادرة الحقوق.  ، وت م م ا ت ات األساسیة كم  والحری
وفرضت مراسیم جمھوریة لتحدید . لنشر ومنع المواكب والمظاھرات واإلضرابات كحریة الصحافة والتعبیر وا

دام  ل أو اإلع سجن الطوی رابات بال ا اإلض ام ومنھ ة النظ ة أو مقاوم ات معارض ت . عقوب ؤتمرات كان دت م وعق
م . الدعوة فیھا تتم على أسس فردیة وفي اإلذاعة تمثلت في مؤتمرات الصحافة واإلعالم والحوار الوطني  ا ت كم

ة إقامة نظام شمولي ات تابع صادرة .  فرعي وھو نظام المؤتمرات الشعبیة مع روافد لھ وكلھا تنظیم ا تمت م كم
و  ي یونی شیر ف زام الب ع أن الت ن 1989جمیع مظاھر النشاط الثقافي المستقل عن السلطة م اة ع ع المعان ان رف  ك

ھذا لم یتم تحقیقھ عدا المبدأ األخیر الذي وعد .  مع تحقیق السالم في البالد الجماھیر وفك عزلة السودان الخارجیة
سخیة مع . بھ وھو دعم القوات المسلحة  آت ال دعم المكاف وكان ذلك بدیھیا لتعزیز قبضة السلطة وإن لم یتعدي ال

ركات المسلحة في النتیجة ظھرت بجالء في حرب الجنوب وعند اندالع الح. إضعاف قدرة الجیش لحمایة البالد 
ن . دارفور  م م ضحیة بھ ت الت وطن وتم كانت خسارة عشرات األلوف من األرواح الطاھرة التي آمنت بوحدة ال

  . الصفوف الخلفیة التي كانت تحقق الثروات من دمائھم 
وبر 1989 یونیو 30بعد االستیالء علي السلطة في  ي اكت دیمقراطي ف وطني ال اق التجمع ال  1989 تم توقیع میث

ومقاومة الطالب التي بلغت ذروتھا في 1991 وعمال السكة الحدید 1989وكانت إضرابات األطباء في نوفمبر 
بتمبر  ة س بتمبر 1995انتفاض ي 1996 وس رب ف ة الح ى محرق الب إل ال الط ة إرس دن ومقاوم ات الم  وانتفاض
ة  سنوات التالی ل ا. ال ى كأھ اة عل ا زادت المعان شرین عام د ع ھ بع صیلة أن ران والح ب نی اھیر ، وازداد لھی لجم

ا ي نیفاش سالم ف وم الحرب في الجنوب والتي اتسعت لتشمل دارفور وشرق السودان ، حتى تم توقیع اتفاق ال  9 ی
اق ا10 بتواجد أكثر من وحدث التدخل الدولي بقرار األمم المتحدة . 2005ینایر  ة اتف سالم ،  ألف جندي لحمای ل

سلح المعارضة. وأصبح السودان تحت وصایة األمم المتحدة  زاع م ي ن ت إل سعت وتحول .  الجماھیریة للنظام ات
دأ  سالم ، لتب ات ال ع اتفاقی ى توقی ة عل ام الحكوم دولي إرغ غط المجتمع ال ة وض ة الداخلی ائج المقاوم وكان من نت

شیة إذا يمعركة جدیدة من أجل التحول الدیمقراط اس المعی  الشامل والتنمیة والوحدة والسالم وتحسین أحوال الن
  . سمح المجتمع الدولي للسودان بالحیاة كأمة متوحدة 

ث استولت  ات حی ر ھذه األزم في التحوالت السیاسیة التي مرت بالسودان كان ما یسمي بالحركة اإلسالمیة آخ
وھذا االستیالء كان فریدا في نوعھ حیث استترت . علیة بانقالب خططت لھ في أدق تفاصیلھ علي البالد بصورة ف

ن أدوات .  في أول األمر وراء انقالب عسكري دة م ھ واح وكانت المجموعة التي تولت قیادة االنقالب بعد نجاح
ذ التنفیذ ، إال أنھا لم تكن العقل المدبر أو المسیطر علي ع ة التخطیط والتنفی د استقرار األمور استولت . ملی وبع

وحینذاك صنع معظم إن لم یكن كل .  وقلة من المقربین إلیھ علي مقالید السلطة رسمیا ممثلة في شخصیة الترابي
ً ب. القرارات المھمة التي صدرت باسم رئیس الجمھوریة  ا سكریین وأحیان ع الع شاور م شاور كان ذلك بالت دون ت

ة  ادة الحرك ت االنقالب . ألن مفاصل التنفیذ التحتیة كانت في قبضة قی ي تل ى الت سنوات األول ي ال سكریون ف الع
سمي . كانوا مطیعون ال یطمعون إال في تبلیغھم بالقرار قبل إعالنھ للمأل  ا ی وبدأ شكل النظام في التكون تحت م

ً عن صنع االنقالب الذي دفن الحیاة الدیمقراطیة وكانت قیادتھا مسئولة سی. بالحركة اإلسالمیة  ً وأدبیا ونتج . اسیا
ات  عن ذلك تعسف في حق المواطنین مثل اإلحالة للصالح العام والسجن والمالحقة والتعذیب ومصادرة الممتلك

ا  سرا وتخویف ي المواطنین ق ي أراض ام واالستیالء عل ال الع ث بالم ات والعب دما ش. والقتل وكبت الحری ب وعن
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ي  ة اإلسالمیة ف ج للجبھ ك أو دم م تفكی ي وت سن التراب العسكریون عن الطوق كان أول من أزاحوا ھو شیخھم ح
  .  ومن أبي انحاز للمؤتمر الشعبي جسد المؤتمر الوطني

ا الفرض سودان وأولھ ي ال سائدة ھناك فرضیات كثیرة یمكن استخدامھا في تحلیل ما حدث وال زال یحدث ف یة ال
صاد . وھي الرغبة في االستیالء علي السلطة  ات االقت ل باستخدام معطی ھذه الفرضیة تتطور عند تكریس التحلی

اجالسیاسي ل اإلنت ي عوام م لالستیالء عل ي جموح ونھ اء إل و إال إرتق ا ھ دث م ا ح وارد إلي أن م صورة  والم  ب
وفي سیاق ذلك تسخر وتجند كل موارد النظام لتحقیق ذلك الھدف ویكون كل شيء مشروع وتحت ظالل . كاملة 

انون  ة الق ساعدین . وحمای ن خالل استخدام األعوان والم ساد م شري الف ي . ویست ضحیة ھ كالسیكیا ، تكون ال
شعب .  علي أفراده المواطن وأي مكاسب اقتصادیة وفوائد اجتماعیة یمكن أن تعود رع ال ي أن یتج صیلة ھ والح

  . السوداني ذلة اإلمالق وغصص الفساد واالستبداد 
   األیدیولوجیة المتنقلة-6

اذ  ام اإلنق ة لنظ ة حقیقی ي وجود أیدیولوجی ة عل صورة قاطع ل ب ي التحلی تناد ف ام . ال یمكن االس ھ نظ تنتاج أن واس
دعم ألیدیولوجیة سیاسیة إلي تفشي للظلم والفساد من الكبیر إلي انتقل من إسالمي یتعارض مع نمطیة الحكم وأن 

وأصبحت مكارم األخالق من عدل . النظام إلي االستبداد ویستقوي بالبطش والقھر للمستضعفین استند . الصغیر 
انون أو . وأمانة وطھر وصدق الحدیث خرافة یتسلي بھا السذج  وصار الفساد ھو عنوان النظام دون خشیة من ق

شون . مراعاة لعُرف وتقلید  م ال یخ ن ھ ضة م وسادت ظلمات الخوف وخشیة الناس من قانون الغاب وھم في قب
سلطة أو الحزب أو رشوة . هللا  ي ال ً عند الوقوع في قبضة قانون ظالم إال بواسطة قریب ف ولم یعد ھناك مخرجا

سئول  سبل. لم ل ال رام بك سب الح اھیم للك ا مف دة لھ ة جدی تحدثت طبق رك واس شة وال تح ر دھ حت ال تثی  فأض
 ً   . استنكارا

 ً ا ھ لموقع ً وأصبح الفاسد أو المفسد یُكافأ بترفیعھ في الوظیفة وإبدال الخطورة في ھذه األسالیب أنھا أصبحت نمطا
ن . أعلي من الذي كان یشغلھ من قبل  اردن سیتي وجالدی اط وج ارات الرب ین كعم ل ذي عین واألمثلة ظاھرة لك

وحدث ھذا في نظام إدعي أنھ . ومجرمي دارفور وناھبي البنوك والمال العام ومصادري األرض بیوت االشباح 
والشیئ المحیر ھو . ساءة وامتھان لتعالیم اإلسالم إدولة الحق وتطبیق الشریعة وإعالء رایة الدین الحنیف وھذه 

ً من الوزراء والمستشارین في المركز وفي الوالیات تض ن أن السلطة خلقت جیشا اء م عددا م صطنعین ، علم م
ومجلس الشعب یعج بالنواب الصامتین ولكن ال أحد من كل ھؤالء یتحدث بما یقاسیھ الشعب من معاناة في معاشھ 

  . وقد أغشیت بصیرتھم ما جد علیھم من ترف فأنستھم الفقراء والمساكین . وحیاتھ 
ي 24 والسلطات الالمحدودة23تعاظم القوة المجردة ي تركزت ف ة محدودة الت دي طبق ب 25أی ا بجان  أعطي أفرادھ

وعندما تمت إزاحة الخصوم عن الساحة  . 27 كل الفائض االقتصادي26القدرة الالمتناھیة المدخل إلي الثروة كلھا
ً إال إشھار السالح إن وجد و ا السیاسیة تولد لدیھم الغضب الناتج عن تعاظم القھر ولم یتبقي لھم خیارا ال أینم القت

ومكامن قوة النظام والرغبة في المحافظة علیھا ھي التي جرت إلي األخطاء التي أدت إلي إلتفات المجتمع . أمكن 
  . الدولي لما یحدث في السودان ، والعداء الالمتناھي من المجتمع الدولي الذي أصبح حقیقة ال یمكن التخلص منھا 

اطن األرض كما درج طالبي علي الذكر في رسائلھم  اھر وب . أن السودان بلد فسیح وعریق غني بثرواتھ في ظ
ام  ً أن ھذا البلد كان یحكمھ أربعة اشخاص في عھد االستعمار وھم الحاكم الع ھذا حقا ، ولكن التاریخ یوثق أیضا

مدیرین في ھذا باإلضافة إلي تسعة . ویساعده ثالثة ھم السكرتیر االداري والسكرتیر القضائي والسكرتیر المالي 
ً في المراكز في طول السودان وعرضھ  وكانت الخدمة .  مدیریات السودان التسع وما ال یزید عن الخمسین مفتشا
ان  اح بالمج د والعالج المت یم الجی بالد . المدنیة یُضرب بھا المثل في الكفاءة واالنضباط والنظام والتعل ت ال وكان

ً اق ً وفوق ذاك كان العدل سائدا وال كبیر فوق القانون تعتمد علي انتاجھا الزراعي وتحقق فائضا ً كبیرا   . تصادیا
ون  ا موظف اخرة یقودھ سیارات الف الیوم یحكم السودان جیوشا من الوالة والمعتمدین وتسیر في شوارعھا آالف ال

ة  اة مترف صور وحی اء ق دفعوا لبن ھ لی صون دمائ ذي یمت د ومح. ورجال أمن أقل اھتمامھم ھو خدمة المواطن ال م
  . أحمد یشاھد صامتا وبطیبة قلب أدماه السؤال للدواء والطعام والوظیفة وببطن جائعة تستجدي قوت الیوم 

و  ن یونی ین م ي الثالث ا ف وع انقالبھ ة 1989منذ قیام اإلنقاذ ووق دبیر الجبھ ن ت ح أن األمر م ان األمر الواض م ك
والحقائق تستوحي أن التدبیر لالنقالب كان . لذین نفذوا التحرك كانوا أعضاء ھا  القومیة والعسكریین ااإلسالمیة

ھ بعض االختالف . قبل تسعة أشھر من وقوعھ  ان فی ذا االنقالب ك والعسكریون كانو جاھزین لالنقالب ولكن ھ
الف مع عن االنقالبات السابقة بالسودان فالعسكریون منفذون وھم من یستولون على السلطة ویمكنھم بع دھا التح

ایو  الب م ي انق دث ف ا ح زاب مثلم ري1969االح رئیس نمی الف ال ا تح زب م حینم رب والح ومیین الع ع الق  م
سكریین . الشیوعي  ك الع دي اولئ و . ولكن في نھایة األمر كانت السلطة في ای ي یونی اذ ف الب اإلنق ي انق ن ف ولك

                                                             
23 Absolute Power, Pure Power. 
24 Infinite Blind Authoritarianism. 
25 Elite Power Class. 
26 Ultimate Wealth. 
27 Economic Surplus. 
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ي البد1989 سلطة ف ً فال سلطة  كان الوضع مختلفا ة ال ي واجھ م یظھروا ف ذین ل دنیین ال دى الم ً ل ا ت عملی ة كان ای
ي سن التراب ام ح ا الع المیة وأمینھ ة اإلس ي الجبھ ة ف المیة  . والمتمثل ة اإلس ھ الجبھ ت ب الب قام ا أن االنق كم

در عددھ. والعسكریون كانوا ذراعھا التنظیمي  دنیین یق رة من الم ھ مجموعة كبی ن واشترك فی ا بحوالي ألف م
  . كوادر الجبھة اإلسالمیة 

ام األسلوب التحلیلي الذي یأتي ھنا یدخل تحت مظلة االقتصاد السیاسي ك األی  وھو تفسیر لحقائق ما جري في تل
م تبدأ مع اإلنقاذ ، وإنما ھي ھذه األحداث ل.  السودانیة عن تطورات قضیة تھدد الوطن وتھز تبعاتھا مصیر األمة

ك  ي ذل ستقبل سیري عل إن الم ا ف ا آنی ع ھو . نمط من الفوضى السیاسیة في السودان إن لم تظھر آثارھ والمتوق
سودان أمرا یسبق ذلك أو یتبعھ انفصال ، محاكمة البشیر بصورة علنیة ومھینة  جنوب البالد ویصبح تفتیت ال

  .  حیث أنھ بعد تدمیر روحھم المعنویة لن تكون ھناك آراء معارضة لسودانیون أنفسھمیطلبھ ا وربما ھینا
ن  م رھ ھ ت ي أن ام وھ ذه األی ي ھ تقدیم إدعاء المحكمة الجنائیة الدولیة یدعو إلي إستنباط فرضیة ھامة لما جري ف

ة الاألم ر الع ي نظ و ف د وھ خص واح ل ش ل مقاب عبھا بالكام سودانیة وش د  ال رائم ض ي ج ة وف وب للعدال م مطل
قد تكون ھذه التھم غیر حقیقة ولكن االختباء خلف دروع بشریة قوامھا أبناء الشعب السوداني ال یقود . اإلنسانیة 

إال إلي ثبات التھم أدبیا وھدم البنیة المعنویة لشعب بسیط خرج مخدوعا لیدعمھ بصدق تحت مظلة جھاز سیاسي 
ضون والمشھد السیاسي. مھیمن  ي غ صیریین ف  الراھن ومجریات األمور تؤكد أن البالد غیر مستعدة لحدثین م

ان  ارلین 28)2000(شھور معدودة ، أولھا االنتخابات العامة والتي حسب األدبیات المتعارف علیھا من دوج  وم
ائج مقبو29)2001(ولیبلي  ا نت ة وأن یكون لھ ة  ال بد أن تكون مشروطة بأن تكون حقیقیة وحرة ونزیھ ة وملزم ل

ق . ولھا القدرة على إنھاء الصراع على السلطة  ي تحقی درة عل ھ الق ي ل ام سیاس ي نظ ضي إل ومن المتوقع أن تف
ین . العدل واالستقرار في البالد  ات أساسیة ب ي تحالف سودان عل ي ال سیاسي ف ل التنظیمي للنظام ال تأسس الھیك

دبر وكانت القاعدة. الحركة اإلسالمیة والمؤسسة العسكریة   الفلسفیة ھي أن تكون الجبھة ھي الملھمة والعقل الم
ام . لالنقالب  ساقات النظ ھ م رار وتوج صنع الق ا أصول سیاسیة . وبناء علي ذلك أن ت ة لھ ھ قاعدة فكری ذا ل وھ

ن ولكن منذ بدایة األمر كا. وبدیھیا أنھا تستقي من المنھل وھو السنة والشریعة اإلسالمیة . واقتصادیة واجتماعیة 
 بذھابھ إلي سجن كوبر وبقائھ حتي استتباب األمور كانت مناورة وتمویھ حسن الترابي. التدبیر ینحي منحي آخر 

ب . لضمان قبول العالم لالنقالب بإعتباره بعیدا عن الحركة اإلسالمیة  ً الفرصة لترتی ا ً متواری ا أعطي ذلك جناح
وكانت الحركة اإلسالمیة مكبلة بعد ذلك بتحالف البشیر مع .  وبناء قاعدة السلطة العالقة مع المؤسسة العسكریة

  .ذلك الجناح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وكان العمل علي ضمان البقاء وبناء التنظیمات التي تضمن ھرمیة القرار إذ أن التحالفات مع المؤسسة العسكریة 
و ن یك ائي كان یشوبھا خالف باطني علي لم رار النھ لطویتھ . ن الق ي رغم س لطة التراب دة س ضمن قاع م ی ذا ل ھ

وھو كان یعلم جیدا أن استمرار األمور بھذا المنھاج عمره قصیر وأنھ سیؤدي . وھیمنتھ علي الحركة اإلسالمیة 
 إال بعد محاولة ولكنھ لم یتأكد من ذلك ویراه بیانا علنا. إلي فقدان الحركة اإلسالمیة مقالید األمور بصورة كاملة 

ت نواصیھ  ام وامتلك ل النظ ت داخ ة تغلغل ة . إغتیال حسني مبارك المزعومة وأنھ یتعامل مع قوي داخلی وأن كف
  . المیزان مالت نحو خروجھ الذي أصبح مسألة وقت 

 ویلي االنتخابات االستفتاء على تقریر مصیر . إجراء االنتخابات  التي تلت نیفاشاإقتضت خطوات السالم الشامل
اریخ  ي ت ة ف ر الزاوی ات وھو حج ن االنتخاب شرة أشھر م د ع رى بع ر أن یًج اني وینتظ دث الث الجنوب وھو الح

ط السودان وب فق واطني الجن رأي م بالد ل دة ال صیر وح د م ھ تحدی ضع فی اء .  یخ سیاسي سمع أبن ر ال ن المنب وم
                                                             

28 Duggan, J. (2000) Elections with Asymmetric Information. University of Rochester. Department of Economics. 
Economics and Politics. Vol. 12, Issue 2, 2000. 
29 Merlin, R. and Lepelley, D. (2001) Scoring Run-Off Paradox for Variable Electorates. Economic Theory. 17: 1. 

 
ة مالرؤی ذالتنظی التنفی

لطة دة الس اء قاع بن
اء مان البق اتض ل التحالف تمراریةھیك مان االس ض

ات وین التنظیم الميتك ة االس الجبھ

وارد وین الم كریةتك ة العس واردالمؤسس یر الم توف
لطة ة الس ممارس
ات اء التحالف الحبن ابك المص تش

ال بكات االتص یع ش امتوس فة النظ فلس
رار راكز الق ي م م ف یةالتحك مولیة السیاس دافالش د األھ تحدی

برات وین الخ ادیةتك ة االقتص الھیمن

ادئ الن المب ةإع ي االجتماعی الفوض

ي اذ السیاس ام اإلنق وذج نظ  نم

ودان ي الس رار ف نع الق ي وص ام السیاس ي للنظ ل التنظیم  الھیك
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شعب ن ال شھد م ي م ي عل رقص رئاس زز ب ت تع اء كان ود الجوف ت الوع ي حمل ب الت سوداني آالف الخط  ال
یش الكریم . الحاضرین  اة والع ي الحی م ف شلھم حقھ رار . في ھذه األثناء كانت أیادي السلطة تن دور الق د ص وعن

ار باإلدانة ابتدعت إستراتیجیة محددة ، فلسفتھا األساسیة ھي أنھ یمكن إلغاء اإلدانة  ن بإظھ وقوامھا أن ذلك ممك
اعي  صادي واجتم ي مردود اقت ل ف سلطة تتمث روي . منجزات لل د م اح س م استعجال افتت ھ ت ة . علی ذا كمحاول ھ

ي  صر سیاس ق ن سوداني وتحقی شعب ال اء لل شغیل . استرض ة لت اه الألزم وفیر المی ان ت وب ك ثمن المطل ن ال ولك
الحل كان في إطالق .   ومع فیضان النھر السنوي 2009یولیو توربینات السد وھي غیر متوافرة حتي حلول شھر 

ي  ل إل ذر القلی ا إال الن صل منھ المیاه المخزونة في خزان الروصیرص والنتیجة أن أغرقت أرض الجزیرة ولم ی
اء. خزان مروي  اج الكھرب اه إلنت ي المی اج اللم تكف ة وتعطل إنت شاریع المروی شت الم ن مروي وعط اء  م كھرب

. وزاد جوع الشعب السوداني وإن شبع فقط قوال وقرارات سیاسیة . وفشل اإلنتاج الزراعي وبقي الوضع كما ھو 
امى  وعي والیت ة الج رخات تعاس ط ص اجي وس رج ع ي ب عیدا ف رء س یش الم ن أن یع شبع وال یمك ك ال ی وذل

  . البشر للعیش بأمان وال تغني الشعارات الجوفاء عن االستقرار والعدل وحقوق . والنازحین 
سیاسیا ، السائد وحزب واحد وسلطتھ تنبع من قانون ال یراعي ذمة ویعتمد علي قضاة فقدوا بوصلة الحق ، تحتھم 

ي أن آن مستقبل األمة. أنتزعت حقوق وأموال وعروض وأرواح  صدق إل ا ن  یعتمد علي من ظلوا یكذبون وظللن
ى واالنفالت والتمزق ومآل األمور. أوان الطوفان   یمكن أن یؤدي للسیناریو أسوأ مساقا وھو المزید من الفوض

وه  ذي عرف سودان ال ن حولھم ال الم م سودانیون والع ا ال رى فیھ ي ی رة الت األخیر وأن تكون ھذه ھي المرة األخی
 ً ً لعقود برغم صراعاتھ الداخلی. موحدا ً على البقاء متماسكا ً وقادرا ویمكن أن ینتھى .  ة المعقدة ھذا البلد كان موحدا

ة . األمر إلى بلقنة أو عرقنة أو الصوملة أو احتالل غیر معلن  روا بنعم ادة كف صرفات ق ة لت وكل ھذا یكون نتیج
  . وطنھم وأسلموه إلى الفوضى والتدخل الخارجي أو الوصایة الدولیة 

ع2010إتسمت األیام األخیرة من شھر دیسمبر  ٍ غیر مسبوق في أس ي فرضت  بإرتفاع سلع االستھالكیة الت ار ال
وبدا البشیر في حالة ھیاج . وبدأت الضائقة السیاسیة تفور وتمور في قلوب الشارع . علیھا ضرائب عالیة للغایة 

وب 2010 دیسمبر 19سیاسي عندما خاطب الجماھیر فیي مدینة القضارف یوم  صال الجن  وتوعدھم بأنھ بعد إنف
شریعة اإلسالمیة فسیكون ما یتبقي من السودان ق م ال ضع لحك ات ویخ ول . طر واحد بال أعراق وال ثقاف ان الق ك

ة  یة داخلی ة سیاس ة وخلخل ة جنائی ھ بمحاكم خص مواج ن ش ً م ا دلون . غریب ام ی ادة النظ اقي ق ان ب ل ك ي المقاب ف
اعي  صادي واجتم ي واقت ة إال ب. بتصریحات مشابھة في تخبط سیاس ك األعراض الغریب سیر تل ن تف أن وال یمك

ة  ي حال ل ف يالنظام دخ یس لوجود  . Political Dementia خرف سیاس ة ، ل صورة حقیقی ً ب ددا ان مھ ذا ك وھ
  .وتحول السودان إلي قنبلة موقوتة . السودان وتفتتھ بل والنتشار العدوي إلي ما یجاوره من الدول التسعة 

ة یجرھ ة لعرب سلطة مماثل بح ال ع وأص ذاتي الجمی دمیر ال ة الت ة إعترت رغب ا ال نھای ة م ي ھاوی ي إل ل أعم ا بغ
ل إضافة إلي ذلك كان السكوت على خرق الدستور. وتوسمھا تواطؤ جماعي  ن قب سوداني م  وحقوق المواطن ال

ؤتمر . القوى السیاسیة یتسم بالالمباالة  ي الم ة واالستقالل ویبق وتوافق الجمیع علي التواطؤ في أن تموت القومی
دھا .  والحركة الشعبیة ، كالھما یدمران من یحكمون الوطني ي موع ات ف ي إجراء االنتخاب ً ف ا ان متلھف األول ك

ى . وغیر رأیھ بسبب تداعیات أزمة المحكمة الجنائیة الدولیة  ا حریصة عل ا أنھ شعبیة بأفعالھ ة ال دت الحرك وأك
ً إجراء أیة تعدیالت على الدستور ولم تعترف بنتائج إجراء االنتخابات في الموعد المضروب ورفضت رفض ً باتا ا

تفتاء  ل االس ا مرفوض قب ات وكالھم ي االنتخاب ؤدي إل ى . اإلحصاء التي ت اظ عل ة الحف درك أھمی ت ت ي كان وھ
صیر  ر الم ى تقری ل االستفتاء عل ضھا للخطر قب ت . المكاسب التي تحققت لھا ولم ترید تعری سالم حقق ة ال اتفاقی

ً س ً لطبقة احتكرت السلطة في الجنوبوضعا ي . في المركز % 28وشاركت بنسبة  یاسیا مریحا ذا باإلضافة إل ھ
امخة  صور ش ان ق اك . مكاسب شخصیة مادیة لطبقة منھم ووضع وظیفي وسیارات وفي بعض األحی ست ھن ولی

تحكم  أیة ضمانات بأن تحافظ على ھذه ك ال ة ال تمل امرة انتخابی ي مغ ا الوضعیة بالدخول ف ضت . فیھ ذلك رف ول
ضمونة  سودان  و.نتائج اإلحصاء السكاني كذریعة للتملص من إجراء االنتخابات ونتائجھ غیر الم اء ال شتت أبن ت

سابق . شیعا وقبائل وھدمت بیوتھ وشردت نسائھ ونھبت ثرواتھ تحت إسم اإلسالم  ھ كال سوداني فی ل ال ن یرتح ول
وھذا توثیق لتلك . ونا مع سرد الوقائع بأدبیات تقارب وتفسر الظاھرة والتحلیل الوارد ھنا مقر. وإنما بجواز سفر 

 .  فیما قبل األیام ومن أجل األجیال القادمة حتى ال تقبر حقیقة ما حدث ویحدث كما قبر تاریخ السودان
ن سینتھي ھذ . أال یحدث ھذا مرة أخريعبر العنوان الرئیسي لھذه الوثیقة عن أمل  ً ولك ً أم آجال ا النظام ، عاجال

ي یجب أال یلجأ أبناء األمة ة ف  إن بقیت بعد زوالھ إلي تأیید أي تغییر جدید بصورة سلطویة ویجب أن ترتكز الثق
ٍ یبقي علي الحقوق األساسیة وبصورة دیموقراطیة حتي وإن عابتھا الشوائب  ویجب أن ال ننسي أن تجربة . نظام

وھي ال تتراكم إال مع إعطائھا الفرصة لكي تنمو . ي الحكم الراشد البد أن ترتكز علي الخبرة التراكمیة الشعوب ف
  .وتزدھر 
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