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 مقدمة: 

أزمات تتعلق بالتحول الديمقراطي، وآليات وضوابط الكثير من الدول االفريقية من    رغم ما تعانيه
للسلطة،   السلمي  والتداول  السياسية  المشاركة  على  تقوم  ممارسات  وجود  أن وضمانات    إال 

تغيرات  إحداث  منها  الهدف  يكون  واحتجاجات  ثورات  أعقاب  في  األمر  هذه  تحقيق  محاوالت 
، يشكل بارقة أمل لهذه الدول  ابطهاجذرية في طبيعة السلطة وأدوات ممارستها، ومحدداتها، وضو 

 في سياق محاولة االستفادة من اللحظة الثورية. 

، في أعقاب  2019-1989تواجه دولة السودان منذ سقوط الرئيس عمر البشير  وفي هذا السياق  
في   شهور،  خمس  قرابة  استمرت  التي  على  2019إبريل    11االحتجاجات  عديدة  تحديات   ،

الخارجي   كيفيةالمستوى  في  الخارجي  المستوى  على  التحديات  هذه  تتمثل  ضبط    والداخلي، 
والدولي اإلقليمي  الصعيد  على  في  العالقات  مكانة  لها  يحفظ  وضع  السودان  لدولة  يحقق  بما   ،

النظام الدولي في اإلقليم تتناسب مع ما تمتلكه من مقومات القوة التي تتمثل في الموارد النفطية  
 يجي، واألراضي الزراعية، والقوة البشرية. والموقع استرات

المشاركة   وآليات  الديمقراطية  نحو  التحول  بعملية  يتعلق  األمر  فإن  الداخلي  المستوى  وعلى 
السياسية الحقيقة، التي تضمن وتتطلب في ذات الوقت توفر قدر من النزاهة والشفافية من أجل  

 عملية التحول سالفة الذكر.تحقيقها، في ظل معوقات تقف كحجر عثرة أمام 

الداخلي التحديات على المستوى  بأنها  -التي هي محل االهتمام والبحث   -هذا  ، ال يمكن القول 
فقط وليدة أوضاع وتحوالت في الداخل السوداني وحسب، ولكن السودان بحكم تاريخها وتشابك  

والدولي، اإلقليمي  المستوى  على  الفاعلة  الدول  مع  ومصالحها  وأحداث    عالقاتها  قرارات  تواجه 
البشير منذ سقوط  الحاكمة  النخبة  الحال على قرارات  بطبيعة  التحول   ،تؤثر  بعملية  يتعلق  فيما 

الديمقراطي واستقاللية القرار السوادني، ومن ثم ال يمكن الفصل بشكل مطلق بين ما هو داخلي  
 وما هو خارجي، وهو األمر الذي يتناوله البحث كذلك.

من تحديات ال ينفي تحقيق السودان تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتوقيع اتفاق السالم  إال أن ما سلف  
أكتوبر   الدولة 2020في  في  الفاعلة  القوى  بين  االستقرار  من  قدر  إيجاد  في  أسهم  الذي   ،

السودانية بعد سقوط نظام البشير، ما يمهد بشكل كبير الطريق نحو انتهاء الفترة االنتقالية على  
 عملية التحول الديمقراطي. نحو يعزز من  

السودان،    ة التحول الديمقراطي في دولةوعلى ذلك فإن هذه الدراسة تحاول البحث في واقع عملي
 من خالل اإلجابة على عدد من التساؤالت التي نبينها على النحو التالي: 
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إلى أي مدى تسير السودان نحو عملية تحول ديمقراطي، يقود في نهاية األمر إلى حالة  -1
 من االستقرار السياسي واالجتماعي؟ 

ما هي التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في دولة السودان ما بعد سقوط  -2
 نظام البشير؟ 

كيف يمكن أن تسهم مكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة في التسهيل من عملية   -3
 التحول الديمقراطي في السودان؟ 

 ل الديمقراطي في السودان؟ أي مستقبل ينتظر عملية التحو  -4

تتمثل أهمية اإلجابة والبحث عن تفسير لما سلف اإلشارة إليه في عدد من االعتبارات، نوضحها  
 على النحو التالي: 

مؤتمر دعم العملية االنتقالية في السودان، في العاصمة الفرنسية،    بعد : أن هذه الدراسة تأتي  اولا 
الضروري  بمشاركة رئيس مجلس   يصبح من  ثم  ومن  الوزراء،  ورئيس مجلس  السوداني  السيادة 

البحث بشكل متوازي عن اإلشكاالت التي تواجه عملية االنتقال السلمي للسلطة في السودان في  
 الفترة التي تم تحديدها سلفًا. 

وفقًا للكثير من  : استمرار وجود السودان بين الدول األكثر فسادًا في القارة االفريقية والعالم  ثانياا 
المؤشرات المعنية، األمر الذي يفرض ضرورة البحث عن مكافحة الفساد في ظل الفترة االنتقالية  
وما يمكن أن تشكله من إزالة لعقبات وعثرات في طريق التحول نحو الممارسات التشاركية التي  

 تعني بشكل أو بآخر وجود معايير النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

: النظر في ما يمكن أن تفضي إليه الفترة االنتقالية من مسارات، تتأثر بطبيعة الحال بواقع  ثالثاا 
الدولة السودانية على مستوى القدرات االقتصادية والثقافية واالجتماعية، ومن ثم تقديم توصيات 

لسير نحو  تتعلق بتحفيز اإلرادة السياسية الحقيقة للنخبة الحاكمة من أجل العمل بشكل جاد على ا
 التحول الديمقراطي الحقيقي الذي ينعكس على سلوك وممارسات األفراد.

 ، فقد تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:وبناء على ما سبق

 مدخل لبدايات عملية التغيير في السودان -1
 تحديات عملية التحول الديمقراطي  -2
 تحدي الفساد ومكافحته  -3
 في السودان سيناريوهات عمليته التحول الديمقراطي  -4
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 مدخل لبدايات عملية التغيير في السودان اولا: 

مع تردي األوضاع المعيشية لكثير من السودانيين، في ظل ارتفاع مستمر في معدالت التضخم  
السواد  طعام  في  األهم  الركن  يعد  الذي  الخبز  أسعار  غالء  ضد  االحتجاجات  بدأت  والفقر، 

في   المواطنين  من  في  األعظم  وذلك  لم  2018ديسمبر    13السودان،  االحتجاجات  هذه  لكن   ،
في   استمر  الذي  البشير،  نظام  بسقوط  المطالبة  حد  إلى  وتطلعاتها  مطالبها  توسعت  أن  تلبث 

 الحكم على مدى عقود ثالث.

عملية   في  المشاركة  القوى  في  ولكن  سقفها،  ارتفع  التي  المطالب  حد  عن  يقف  لم  التوسع  هذا 
واالح  تنادي  التظاهر  التي  السياسية  الكيانات  من  عدد  الوقت  مرور  مع  اشترك  حيث  تجاج، 

 بمطالب التحول الديمقراطي وقيم الحرية والعدالة والمساواة.

نتائج ملموسة تحقق تطلعات   إلى  الوصول  البشير دون  التظاهرات واالحتجاجات ضد  استمرت 
مانات لتحقيق هذه التطلعات، إلى  المتظاهرين، وفي ذات الوقت لم يستطع البشير أن يقدم أي ض

وأعلن عزل الرئيس عمر البشير، في البيان    2019إبريل    11أن تدخل المجلس العسكري في  
الذي أعلنه وزير الدفاع حينها عوض محمد بن عوف، وبدأت العملية التفاوضية بين قوى الحرية  

مشترك تفاهمات  إلى  التوصل  أجل  من  العسكري،  المجلس  وبين  عملية  والتغيير  إلى  تفضي  ة، 
سقوط   بعد  الفاعلة  الداخلية  القوى  بين  التوازنات  ضوء  في  المواطنين  تطلعات  تحقق  انتقالية 

 البشير. 

التظ  في  المشاركة  المدنية  القوى  من  الكثير  لدى  االرتباك  من  حالة  سادت  ضد  حيث  اهرات 
إثار مخاوف    البشير، فتحقق تطلع إسقاط  العسكري،  المجلس  تتعلق بسيطرة  البشير عن طريق 

ئ  ن في دولة مدنية تقوم على المباد الجيش على الحكم في البالد، بما يعيق تطلعات المتظاهري
  1سالفة اإلشارة. 

االنتقالي،  2019أغسطس    20وفي   العسكري  المجلس  باسم  المتحدث  قبل  من  اإلعالن  تم   ،
رة المرحلة االنتقالية،  شمس الدين كباشي، عن مرسوم دستوري لتشكيل مجلس السيادة إلداالفريق  

من   المجلس  هذا  لمدة    11يتكون  البرهان،  عبدالفتاح  أول  الفريق  يرأسه  ثم    21عضو،  شهر، 
 شهر.  18يعقبه، أحد أعضاء المجلس المدنيين لمدة 

 
وحدة الدراسات السياسية، ثورة ديسمبر: السياقات والفاعلون وتحديات االنتقال الديمقراطي في السودان، المركز العربي لألبحاث   1

   https://cutt.us/QwuTX، متاح على الرابط التالي: 2020ودراسة السياسات، يونيو 

https://cutt.us/QwuTX
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من   المجلس  هذا  و    5يتكون  عسكريين،  وأعضاءه    6أعضاء  المدنية،  القوى  من  أعضاء 
أول عبدالفتاح   الفريق  هم  أول محمد حمدانالبر العسكريين  والفريق  والفريق   هان،  دقلو حمدتي، 

المدنيين فهم   أما األعضاء  ياسر عطا، والفريق إبراهيم جاد،  الدين كباشي، والفريق  أول شمس 
التعايشي   حسن  ومحمد  سليمان  الفكي  ومحمد  إدريس  شيخ    وعائشة   كافي  تاور  وصديق حسن 

 2. المسيح عبد   نيكوال ورجاء موسى

بداخله ورغم   العسكريين  من  عدد  بوجود  تتعلق  السيادي  المجلس  تشكيل  على  تحفظات  وجود 
بغض النظر عن عددهم بالنسبة للعد الكلي، باإلضافة إلى طول الفترة االنتقالية التي تمتد إلى  

شهر، إال أن قدرة القوى على التفاهم في هذا اإلطار دون االنخراط في حروب أهلية مثلما    39
نما في  بخطى  حدث  السودان  تسير  أن  إمكانية  على  مؤشرًا  يعد  وزمانًا،  مكانًا  قريبة  عربية  ذج 

 ثابتة وإن كانت بطيئة نحو تحول ديمقراطي حقيقي. 

 ية التحول الديمقراطي في السودانالتحديات التي تواجه عملثانياا: 

 تحقيق الندماج الوطني  -1

التفاهم   من  حالة  تحقيق  إمكانية  أمام  أمل  بارقة  البشير،  عمر  الرئيس  نظام  سقوط  مثل  حيث 
وإيجاد آفاق يمكن العمل خاللها من أجل إنهاء حالة الصراع بين الحكومة السودانية والعديد من 

 .الجماعات المسلحة الموجودة في دارفور، وفي جنوبي كردفان والنيل األزرق 

أكتوبر    14تفاوض من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين األطراف في  إذ بدأت عمليات ال
جنوب  2019 عاصمة  جوبا  في  السوداني  السالم  اتفاق  توقيع  من  كامل  عام  بعد  توجت   ،

، وقد توصل هذا االتفاق إلى رؤى مشتركة حول عدد من نقاط  20203أكتوبر    3في    السودان
 ة وتقاسم الثروة والسلطة على النحو التالي:الخالف التي من بينها العدالة االنتقالي

في  • مقاعد  ثالث  تحتها  المنضوية  المسلحة  الفصائل  وكافة  الثورية  الجبهة  منح  يتم  أن 
في  ومقاعد  التنفيذية،  الحكومة  في  وزراء  خمس  إلى  باإلضافة  السوداني،  السيادة  مجلس 

 مقعد.  75البرلمان االنتقالي يصل عددها إلى 
كافة المسلحين في الجيش السوداني على ثالث مراحل، على أن تنتهي الثالثة  أن يتم دمج   •

 بانقضاء المرحلة االنتقالية. 

 
2 DW  ،متاح على الرابط التالي:  2019اغسطس  20، االنتقالية المرحلة  لقيادة السيادي جلسالم تشكيل: السودان ،

https://cutt.us/RCiWg  
،  2020ديسمبر  14، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، استمراره وسبل جوبا  التفاق المصري الدعمأماني الطويل،  3

   https://cutt.us/eGXarمتاح على الرابط التالي: 

https://cutt.us/RCiWg
https://cutt.us/eGXar


5 
 

إلى مكونات   % 30من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و  %40أن يتم منح   •
و  االنتقالية،  و  %10السلطة  االتفاق،  على  وقعت  التي  دارفور  حركات  إلى    %20إلى 

 أصحاب المصلحة.
من الوظائف في السلطات القضائية والخدمة المدنية والسفراء إلى الجبهة   %20تخصيص   •

 4الثورية. 

لكن في ظل ما بينه االتفاق من التركيز على النمط الفيدرالي لدولة السودان، فإن المخاوف تتزايد  
السودان عن  االقاليم  بعض  النفصال  مقدمة  األمر  يكون  أن  إمكانية  تهديد    مع  يعني  ما  األم، 

إدارة  لكيفية  إلى رؤية شاملة  تحتاج  وإثنية،  تعددية عرقية  السودان، في ظل  دولة  وبقاء  لوجود 
 5التعدد على المستويات المختلفة.

 نمط العالقات المدنية العسكرية  -2

المدنية   البد من اإلشارة اواًل إلى ما يتعلق باالتجاهات النظرية السائدة المفسرة لطبيعة العالقات 
العسكرية، اولها االتجاه التقليدي الذي يقوده صامويل هانتجتون، وهو يرى أن هذه العالقة ال بد  
المدنية،   السلطة  أدوات  باعتبارها واحدة من  العسكرية  المؤسسة  النظر إلى  تكون في إطار  وأن 

 في المجال السياسي.  االوامر وااللتزام بها والحياد  ومن ثم عليها تنفيذ 

االتجاه الثاني فيرى أن االفكار التي تتعلق بالفصل بين ما هو مدني وما هو عسكري هي  أما  
المراجعةأفكار   إلى  جماعات  تحتاج  من  كواحدة  العسكرية  المؤسسة  إلى  ينظر  أصبح  حيث   ،

السياسي   االستقرار  على  الحفاظ  في  إمكانياتها  خالل  من  السياسية،  النظم  في  الفاعلة  الضغط 
 واالجتماعي، ومن أهم أنصار هذا االتجاه موريس جانويتز.

المؤسسة العسكرية وغيرها   ثم ظهرت بعد ذلك نظرية التوافق التي تؤكد على العالقة التكاملية بين
من المؤسسات األخرى داخل ذات الدولة، ومن بين روادها ربيكا شيف، ثم تبعها نظرية تقاسم  

 6المسؤوليات لدوجالس بالند.

وما هو   مدني  ما هو  بين  والكلي  والمطلق  التام  بالفصل  يتعلق  لما  رفضه  الباحث على  ويؤكد 
نات وضوابط تضمن االستخدام الصحيح لما تمتلك  عسكري، إال أنه ال بد من إيجاد ووضع ضما

 
، متاح على الرابط التالي:  15286، العدد 2020أكتوبر  4، السوداني  السالم اتفاق   بنود  أهمالشرق األوسط،   4

https://cutt.us/pH3WE   
، متاح على  2020سبتمبر  5، اندبندنت عربية، التجزئة ومخاوف اإليجابية المؤشرات  بين  السوداني السالم   اتفاقأماني الطويل،  5

   https://cutt.us/NQGrFالرابط التالي: 
 22مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حمد إسماعيل، العالقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي في السودان، إسراء أ  6

   https://cutt.us/lDFV8، متاح على الرابط التالي: 2020نوفمبر 

https://cutt.us/pH3WE
https://cutt.us/NQGrF
https://cutt.us/lDFV8
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المؤسسة العسكرية داخل الدولة، كما تضمن توفر القدر المطلوب الحياد بحيث تتحقق المشاركة 
 السياسية الفاعلة لكافة قوى المجتمع دون أي توجهات او دعم من المؤسسة العسكرية.

العسكرية في المجلس السيادي، تبدو على  وكما أسلفنا فإن االوضاع المتعلقة بالعالقات المدنية  
قدر من التوازن، فعلى الرغم من ان عدد المدنيين في المجلس أكثر من عدد العسكريين، إال أن  

 عدد شهور رئاسة العسكريين للمجلس السيادي تزداد على تلك الخاصة بالمدنيين.

إلي السودان  في  السياسية  النخب  بين  مشتركة  رغبة  هناك  فإن  ثم  تقاسم  ومن  من  حالة  جاد 
المسؤوليات بما يحقق قدر من التكامل ويحفظ توازن المجتمع خالل المرحلة االنتقالية، لكن ما  

من بينها األداء االقتصادي سلف من وجود رغبة ال ينفي وجود ما يمكن أن يخل بهذا التوازن،  
باإلض  المطالب االجتماعية،  تحقيق  قدرته على  االنتقالية، ومدى  القوى للحكومة  إلى قدرات  افة 

المؤسسة  إلى  منها  أي  استناد  عدم  يضمن  بما  التماسك  من  قدر  على  الحفاظ  على  المدنية 
 7العسكرية من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

 التحديات القتصادية  -3

عام    خالل%  8.4حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قد تقلص بنسبة  
بنسبة    2020 انكماشه  عام  2.5بعد  في  إذ %2019  وباء    ،  تأثير  كورونا  ساهم  على  فيروس 

ال والتدفقات  والسفر  والتجارة  األساسية  السلع  االقتصاديأسعار  النشاط  تراجع  في  فضاًل    ،مالية 
في أثر   عن واالستثمار،    ه  االستهالك  القيمة    إلى  باإلضافةانخفاض  سالسل  في  االضطرابات 

 النمو. وأثرها على معدالت  والعرض 

أثرت    االحتالوقد  الخدمات،    رازيةتدابير  قطاع  على  اإلغالق  من  58  قيمته  بلغ  الذيمثل   %
لى ما يقدر بنحو  التضخم إ معدل تصاعد كما  ،%22الناتج المحلي اإلجمالي، والقطاع الصناعي 

، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى  2019% في عام 82.4، مقارنة بنسبة 2020% في عام  124.9
 .% 118انخفاض قيمة العملة بنسبة  

، في حين أدى الوباء 2020% في عام  35انخفضت اإليرادات العامة بنسبة  في ذات السياق،  
العجز تفاقم  إلى  أدى  مما  اإلنفاق،  في  كبيرة  زيادة  إلى    إلى  عام  12.4المالي  في   %2020  ،

بنسبة   عام  11.3مقارنة  في  شكل  ،  %2019  الذي  المالي،  العجز  تمويل  تم  من  40وقد   %
 ، بشكل أساسي من خالل سلف من البنك المركزي.2019اإليرادات الحكومية في عام  

 
 إسراء أحمد إسماعيل، المرجع السابق.  7
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تعزيز االئتمان للقطاع الخاص  تهدف إلى  ، سياسة نقدية  2020في يوليو    الحكومة  كما اعتمدت 
، وهو ما ال يزال أقل 2020% من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام  12إلى ما يقدر بنحو  

وفي حين انخفضت القروض    ،2019% من الناتج المحلي اإلجمالي الذي بلغه في عام  14من  
، انخفضت عائدات األصول إلى  2020% في عام  3إلى    2019% في عام  3.5المتعثرة من  

، مما يعكس انخفاض الربحية بسبب االنكماش االقتصادي 2019  %1.8من    2020عام    %  1
% في  48.3الفقر من    في ازدياد معدالت النشاط االقتصادي الضعيف    فقد أسهم  ، كذلكالحاد 
 8. 2020% في عام  56إلى ما يقدر ب  2019عام  

 التحديات ذات البعد الخارجي  -4

حيث أن الدولة في ظل التحوالت التي فرضتها العولمة وما صاحبها من التقدم التكنولوجي الذي  
كن، في ظل حالة التأثير والتأثر جعل الفصل بين ما هو داخلي وما هو خارجي أمرًا غير مم

لداخلية والخارجية لسياسة الدولة ال سيما في أوقات التحوالت والتغيرات المتبادل بين المحددات ا 
 التي تطرأ على الدولة بشكل مفاجئ. 

وفي هذا اإلطار يمكن القول بوجود تحديات ذات بعد إقليمي يمكن أن تؤثر وتعيق عملية التحول  
ر لجوالت التفاوض مالديمقراطي في السودان، والتي على رأسها أزمة سد النهضة واالنتهاء المست

ملء   لعملية  ملزم  اتفاق  إلى  التوصل  دون  األطراف  بين  مشتركة  تفاهمات  إلى  التوصل  دون 
التحرك  تغلب في  التي يجب أن  القوى  تبعاته على طبيعة  له  يكون  الذي  السد، األمر  وتشغيل 

مو  اقترب  مع  األفق  في  تلوح  بدأت  التي  التصعيد  حالة  ظل  في  خاصة  السوداني،  عد بالداخل 
 9الملء الثاني دون اتفاق. 

كذلك على مستوى القوى الدولية الفاعلة في النظام الدولي، فإن قرارات الواليات المتحدة األمريكية  
من   األمر  هذه  على  يترتب  وما  لإلرهاب،  الراعية  الدول  قائمة  في  السودان  بوضع  يتعلق  فيما 

المؤسسات المعنية باألمر، ومن ثم إعاقة  تبعات تتعلق بصعوبة الحصول على تمويل ودعم من  
اطنين، ومن ثم تظهر حالة من  سياسات الحكومة االنتقالية في تحقيق التطلعات االقتصادية للمو 

 في قدرات القوى المدنية على تحقيق التقدم المنشود. الشك

ان من قائمة  عن إزالة دولة السود 2021مايو   19وزارة الخزانة األمريكية في  تهعلنوقد أسهم ما أ 
مزيد في تحقيق  الدول الراعية لإلرهاب، ومن ثم رفع قيود المعامالت المالية مع دولة السودان،  

 
8 African Development Bank Group, Sudan Economic Outlook, Available at: https://cutt.us/NICpD  

  الرابط  على متاح ، 2020 يوليو 29 الحرة،  العسكري؟،  الضغط  بمواجهة  ينجح هل .. للديمقراطية السودان تحول الحاج،  أريج 9

   https://cutt.us/wtVoM: التالي

https://cutt.us/NICpD
https://cutt.us/wtVoM
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الحصول على التمويل الالزم من أجل إنجاز الخطط االقتصادية على المدى من القدرات على  
 10القريب والبعيد.

مشروع قانون يهدف إلى دعم  ، بإقرار  2021وكان الكونجرس االمريكي قد قام في مطلع يناير  
عملية التحول الديمقراطي في السودان، ويالحظ في هذا القانون التأكيد على دعم القوى المدنية  
من خالل إنشاء أدوات للرقابة على أموال قيادات الجيش واألجهزة األمنية، وأصولها وأسهمها في  

 11. كافة الشركات سواء كانت عامة او خاصة

 ساد ومكافحته في السودانثالثاا: تحدي الف

  في   الفساد   انتشار  زيادة  إلى  والمفسدين  الفساد   بشأن  واضحةال  لوائحالو   قوانينال  غياب   يؤدي
التنفيذية،    جانب   من  كبير  لتدخل  يخضع  القضاء  يمثله  الذي  القانوني  النظامالسودان، ف السلطة 

  حالة  وفي  ،الفاسدين  المسؤولين  على  القبض   يتم  الفي تناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، إذ  
منظمات   عليهم،  القبض  لتقارير  وفقًا  أنه  حيث  عادلة،  لمحاكمه  يخضعوا  أن  الوارد  غير  من 

 الخدمة موظفي من قليل عدد  سوى  عتقلي    لممعنية برصد تطورات مكافحة الفساد في دول العالم، 
 12. السودان في  العامة األموال اختالس بتهمة   وتم محاكمتهم المدنية

السودان   تصديق  من  الرغم    الفساد   لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية   على  البشير   عهد   فيعلى 
من المبادئ واألحكام التي جاءت   القليل  أنإال    ومكافحته،  الفساد   لمنع  األفريقي   االتحاد   واتفاقية 

االتفاقية هذه  الجرائم    وطنية  ممارسات   أو   تشريعات   إلى  ترجم ي    لم  في  من  الحد  في  تسهم 
ف تنتشر  التي  المشروعة  غير  حكم  والممارسات  فترة  طوال  السودانية  الدولة  قطاعات  كافة  ي 

 13. البشير

الفساد   واقع  األخيرة،  الخمس  للسنوات  الفساد  لمدركات  الدولية  الشفافية  منظمة  تقرير  ويظهر 
 ومكافحته في ظل السنوات األخيرة من حكم الرئيس البشير، وذلك على النحو التالي: 

 الترتيب العالمي  الدرجة  العام 
2020 16 174 

 
10 RT ،متاح على الرابط التالي:  2021مايو   19، لإلرهاب  الراعية الدول قائمة من  السودان تزيل  األمريكية الخزانة ،

https://cutt.us/zW3Mr  
11 RT ، متاح على الرابط التالي: 2021يناير  2، السودان في  الديمقراطي االنتقال دعم انونق يقر  األمريكي الكونغرس ،

https://cutt.us/bbNMw   
12  Niematallah Elamin, A theoretical analysis of corruption in Sudan: Causes, diagnostics, 
consequences, and remedies, African Journal of Political Science and International Relations, Vol. 
13(2), pp. 4-16, March 2019, Available at: https://cutt.us/zt67L  
13 Sofie Arjon Schütte, Bringing down corruption in Sudan through law enforcement? Some 
international lessons learnt, CHR. Michelsen Institute,  2020, Available at: https://cutt.us/wwNL9  

https://cutt.us/zW3Mr
https://cutt.us/bbNMw
https://cutt.us/zt67L
https://cutt.us/wwNL9
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2019 16 173 
2018 16 172 
2017 16 175 
2016 14 170 

 

يتبين لنا من خالل البيانات الواردة في الجدول، أن الترتيب العالمي األفضل لدولة السودان فيما  
عام   في  كان  الخمس،  السنوات  هذه  خالل  الفساد  بمكافحة  على  2016يتعلق  حيث حصلت   ،

 للتقييم الذي يعد بالنظر إلى متغيرات عدة.أربعة عشر درجة، وفقًا 

التالية على   السودان قد حصلت على درجة أعلى في األعوام األربعة  ، األمر  2016ورغم أن 
في الترتيب    201714الذي يؤهلها للحصول على ترتيب عالمي أفضل، إال أنها كانت في العام  

مط تراجع  حالة  في  وبقيت  الخمس،  السنوات  خالل  لها  األعوام  األقل  خالل  ، 201815رد 
 . 2017، رغم حصولها على ذات الدرجة، إال أنها لم تتراجع إلى ترتيب 202017، 201916

األمر الذي يعني بشكل أو بآخر جمود الجهود المعنية بمكافحة الفساد في دولة السودان خالل 
حقيقية من أجل  في ظل تحركات لدول أخرى لديها الرغبة الالسنوات األخيرة من حكم البشير،  

في  السودان  تراجع  عليه  يترتب  ما  قطاعاتها،  في  المشروعة  غير  الممارسات  على  القضاء 
 الترتيب العالمي بشكل مستمر في ظل ثبات الدرجة التي تحصل عليها. 

ومنذ سقوط نظام البشير، نالحظ وجود جهود تتعلق بمكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة 
، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني 2019ديسمبر    10في قطاعات الدولة السودانية، ففي  

  قرار بإنشاء لجنة إزالة التمكين لنظام الثالثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد األموال، وذلك 
 18بعد فترة قليلة من إصدار لتفكيك نظام اإلنقاذ ومصادرة ممتلكاته وحظر أي أنشطه لقيادته.

 
14  Corruption Perception Index 2017, Transparency International, Available at:  
https://images.transparencycdn.org/images/2017_CPI_Brochure_EN.pdf    
15   Corruption Perception Index 2018, Transparency International, Available at: 
https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index-2018  
16 Transparency International, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019, Available at: 
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl  
17Transparency International, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2020, Available at: 
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl    

، متاح على الرابط التالي:  2019ديسمبر  10، األموال واسترداد  الفساد  ومحاربة" التمكين " إلزالة لجنة تشكيل.. السودان 18

https://cutt.us/eXgtP  

https://images.transparencycdn.org/images/2017_CPI_Brochure_EN.pdf
https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index-2018
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://cutt.us/eXgtP
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مليون فدان،    35عقار بلغت مساحتها ما يزيد عن  79، قامت اللجنة باسترداد  2020ففي إبريل  
أعلنت اللجنة كذلك أن إجمالي   2021، وفي إبريل  19حسب ما أعلنه وجدي صالح عضو اللجنة 

 20منظمة، وما يزيد عن مليون فدان أرض زراعية.  60شركة و 50قامت باسترداده ما 

عن اهمية مشروع النحول الرقمي وعالقته   أكد رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك  2021وفي مارس  
االتصاالت  وزير  مع  له  اجتماع  خالل  وذلك  المشروعة،  غير  والممارسات  الفساد  بمكافحة 

بن أجل  من  الرقمي،  وضبط  والتحول  الشفافية  معايير  من  قدر  أكبر  توفر  تضمن  استراتيجية  اء 
األداء الحكومي، األمر الذي يعكس خبرات حمدوك التي تتمثل في تعاونه مع مؤسسة مو إبراهيم  

 21للحوكمة في افريقيا. 

إبريل   نهاية  مفوضية  2021وفي  ألنشاء  قانون  السودان  في  المؤقت  التشريعي  المجلس  مرر   ،
د، وذلك عقب مشاورات إلزالة أي تعارض مع عمل لجنة استرداد األموال ومحاربة مكافحة الفسا

الفساد سالفة الذكر، في ظل ما تواجهه من معارضة قوية من مؤيدي النظام السابق، وحمالتهم  
 22لوقف نشاطها في استرداد األموال التي يثبت الحصول عليها أثر ممارسات غير مشروعة.

 سيناريوهات عملية التحول الديمقراطي في السودانرابعاا: 

ا يمكن  سبق  ما  جملة  التحول  من  مسار عملية  في  تؤثر  التي  المحددات  من  عدد  بوجود  لقول 
الحكومة االنتقالية في   نجاح  منها مدى  البشير،  بعد سقوط نظام  السودان  دولة  الديمقراطي في 

االجتماعي في الوقت الراهن على األقل،  تحقيق تطلعات المواطنين على المستوى االقتصادي و 
بما يسمح بوجود توافق حول جدوى المكون المدني في العملية السياسية برمتها، وهو ما انعكس  

ب التي  التفاهم  كبير في تظاهرات  د في حالة  بشكل  ، رافعة شعار تصحيح  2020يونيو    30ت 
السيادي، وأكدت على أهمية  مسار الثورة، حيث دعمت المظاهرات المكون المدني في المجلس  

 إجراء انتقال سياسي حقيقي.

، قدرة الحكومة االنتقالية  كذلك من بين محددات مستقبل عملية التحول الديمقراطي في السودان
استمرار   إمكانية  من  يعزز  الذي  األمر  االستقرار،  من  قدر  يسودها  إقليمية  بيئة  توفير  على 

ع األهمية النسبية للمكون العسكري في ظل هذه البيئة  إجراءات التحول الديمقراطي في ظل تراج
 

19 Sputnik  ،متاح على  2020إبريل  24، البائد النظام رموز من العقارات  عشرات  تسترد التمكين إزالة  لجنة: السودانعربي ،

   https://cutt.us/YOqNEالرابط التالي: 
، متاح على الرابط  2021إبريل   5، البشير  نظام أصول  من دوالر مليار من أكثر تسترد  بالسودان التمكين إزالة لجنةرويترز،  20

  https://cutt.us/8kozwالتالي: 
، متاح على الرابط  2021مارس  4، الفساد محاربة في  الرقمي  التحول أهمية يؤكد  السودان  وزراء رئيسبوابة افريقيا اإلخبارية،  21

  https://cutt.us/4Cdibالتالي: 
، متاح  15490، العدد 2021إبريل  26، السابق  النظام  تفكيك لجنة ويعزز الفساد مكافحة  قانون يجيز  السودانالشرق األوسط،   22

  https://cutt.us/qhHuBعلى الرابط التالي: 

https://cutt.us/YOqNE
https://cutt.us/8kozw
https://cutt.us/4Cdib
https://cutt.us/qhHuB
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اإلقليمية المستقرة، وفي هذا السياق تبرز قضية سد النهضة والمفاوضات المتعثرة باستمرار دون 
التوصل إلى اتفاق ملزم لكافة األطراف المعنية، ومن ثم فإنه يمكن القول بأن التصعيد في ملف 

 23على عملية التحول الديمقراطي في السودان.سد النهضة يمكن أن ينعكس بالسلب 

وعلى ذلك، فإن هناك عدد من السيناريوهات المستقبلية للتحول الديمقراطي في السودان، نبينها  
 على النحو التالي: 

 السيناريو األول: أن تفضي المرحلة النتقالية إلى تحول ديمقراطي حقيقي 

خبرات   وجود  السيناريو  هذا  من  الوعي يعزز  حالة  زيادة  في  اسهمت  مجاورة،  لدول  معاصرة 
وتداول  تعددية  انتخابات  ظل  في  مدنية  نخبة  وراء  والتضامن  التكتل  بأهمية  السوداني  الشعبي 
سلمي للسلطة، بعيدًا عن االنخراط في حروب أهلية تعزز حالة االنقسام، الذي يفضي في النهاية  

الح هذه  ظهرت  وقد  الدولة،  بقاء  تهديد  المرحلة  إلى  تفضي  أن  أهمية  حول  التفاهم   من  الة 
إليها، وفي  التي سلف اإلشارة  المظاهرات  انتخابات، في  إلى وجود سلطة مدنية عبر  االنتقالية 

 تأكيد عبدهللا حمدوك لتفهمه لمطالب المتظاهرين المشروعة. 

ال إلى  القاليم  بعض  نزوع  إلى  السلطة  تقاسم  اتفاق  يفضي  أن  الثاني:  في  السيناريو  رغبة 
 النفصال 

حيث أنه على الرغم مما حققته االتفاقات والتفاهمات التي حدثت بين مختلف القوى واألقاليم في 
وليس   والمحاصصة  التقاسم  مبدأ  على  قامت  جميعًا  أنها  إال  البشير،  سقوط  بعد  السودان  دول 

وع اإلثني والقبلي  المشاركة التي تضمن الحفاظ على ذات الهدف في إطار احترام االختالف والتن
نزوع بعض األقاليم إلى الرغبة في الحصول على  والمكاني، وهو األمر الذي يمكن ان يسهم في  

دولته المستقلة عن السودان األم، خاصة تلك األقاليم التي عانت    الحق في تقرير المصير وبناء
النيل األزرق وجنوب كردفان ود  التهميش واالضطهاد لسنوات ممتدة، مثل  وحصلت  ارفور،  من 

 بموجب اتفاق السالم، الذي سلف اإلشارة إليه، على نوع من الحكم الذاتي. 

 

 السيناريو الثالث: النخراط في حرب أهلية  

عدم   حالة  بقاء  أن  إال  المحدودة،  حدوثه  إمكانية  رغم  منه،  الباحث  يحزر  الذي  األمر  وهو 
بالنسبة   اإلقليمية  القضايا  من  عدد  في  وتعثر  االستقرار  النهضة  سد  أزمة  سيما  ال  للسودان، 
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إجراءات  من  يقوض  أن  يمكن  للسودان،  الوجودية  التهديدات  من  واحدة  باعتبارها  المفاوضات، 
التحول الديمقراطي، ومن ثم رفض القوى المدنية للدول المنوط بالمؤسسة العسكرية القيام به في  

ن القوى المدنية والمؤسسة العسكرية، بما  ذلك الوقت، االمر الذي يمكن أن يفضي إلى مواجهة بي 
  يسهم في انقسام الكتلة المدنية على ذاتها بين مؤيد ومعارض لدور المؤسسة العسكرية.

 النتائج

 وبناًء على ما سبق، فقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، يمكن إجمالها على النحو التالي: 

تقالية واالتفاقات التي توصلت إليها القوى الفاعلة، تجعل  اواًل: التجربة السودانية خالل الفترة االن 
من المهم بمكان القول بوجود قدر من االستفادة من تجارب الدول التي سبقتها في الثورة على  

 النخب التي بقيت في السلطة لعقود ممتدة.

لراهن  ثانيًا: أن االتفاق على تقسيم السلطة عن طريق نمط المحاصصة، وإن أسهم في الوقت ا
في استقرار األوضاع في السودان، ال سيما في استقرار العالقة بين المكون العسكري والمكون 
المدني، إال أنه يحمل في طياته بذور يمكن أن تسهم في صراع يفضي إلى تفتت وانقسام الدولة 

 السودانية.

الفسا تحدي  يبقى  السودان،  دولة  تواجه  التي  التحديات  كافة  بين  من  مكافحته،  ثالثًا:  وآليات  د 
التدي األبرز الذي يواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان، إذ أن استمرار الممارسات غير  
بما   المدنية  القوى  تكتل  تعثر  في  يسهم  أن  شأنه  من  السودانية  الدولة  قطاعات  في  المشروعة 

 رمتها قائمًا. يضمن إضعاف موقف المؤسسة العسكرية التي ال يزال خطر إفسادها للعملية ب

لكافات رابعًا:   تعددية  تشاركية  انتخابات  إلى  االنتقالية  المرحلة  بإفضاء  المتعلق  السيناريو  يبدو 
الطوائف المدنية السودانية، هو األقرب لترجيح الباحث، وذلك وفقًا لما تم ذكره سالفًا من إمكانية  

 االستفادة من التجارب القريبة زمانًا ومكانًا.

 التوصيات

من  بعدد  الدراسة  هذه  خالل  من  الشفافية  أجل  من  شركاء  مؤسسة  توصي  السياق  هذا  في 
 التوصيات، على النحو التالي:

بنشر   ضرورة ان تقوم منظمات المجتمع المدني المعنية بممارسة دورًا أكثر فاعلية فيما يتعلق -1
ارسات غير المشروعة، باإلضافة إلى القيام بدورها في دعم وتعزيز  ثقافة اإلبالغ عن المم
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إمكانية تكاتف القوى المدنية من خالل سد الثغرات في أداء الحكومة االنتقالية، بما يسهم في  
 تحقيق تطلعات الجماهير. 

تشعر   -2 المدى  قريبة  اقتصادي  خطط  وضع  على  جاد  بشكل  الحكومة  تعمل  أن  ضرورة 
الق بأن  من  المواطنين  مستفيدة  التطلعات،  تحقيق  أجل  من  عليها  التعويل  يمكن  المدنية  وى 

الراعية   الدول  قائمة  من  السودان  أسم  إزالة  أثر  على  عليه  الحصول  يمكنها  الذي  التمويل 
 لإلرهاب.

والممارسات  -3 الفساد  لمكافحة  استراتيجية  بناء  على  التركيز  اإلطار  هذا  في  كذلك  المهم  من 
اال عبر  المشروعة،  يستطيع  غير  رقمية  منصات  بناء  في  التكنولوجي  التقدم  من  ستفادة 

المواطنين من خاللها الحصول على الخدمات دون التعرض لالحتيال كما في السابق، فضاًل 
 عن القضاء على صورًا أخرى كالرشوة والمحسوبية. 
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