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 بحسب ،من جديد"خيار الشعب" هي بغداد إلى الخرطوم، يبدو أن الثورة من من الجزائر إلى بيروت و
 ارتفعت بشكل واضح في هذه األثناء، ١. المتظاهرين في السودان آالف ده عشراترد  الشعار الذي 

أهم  وقد أثارت .حرارة النضال االجتماعي والسياسي في إيران ومصر والمغرب وتونس واألردن
للطبقة الحاكمة خالل العام الماضي لتطيح برئيسين  ات سياسية كبيرةمن أسفل أزمحركات التعبئة 
وفي حالة السودان، فرضت الحركة الجماهيرية مفاوضات لنقل السلطة إلى حكومة ورئيسي وزراء. 

وقادة االحتجاج في تحالف غير مستقر مع بعض جنراالت  فة من ممثلي أحزاب المعارضةانتقالية مؤل  
إلى  الم الرئيسيةعوسائل اإلقون والمحللون في بينما يميل المعل   و .الميليشيات رؤساءالنظام القديم و
عاءات أن هذه الجولة األخيرة من االحتجاجات ستحقق أي تغيير دائم على مستوى اد  االستهزاء من 

جلب إحساساً جديداً ت الشعبية إلى الشرق األوسط تمرداتال أن عودةفي ، ال شك مجتمعأو ال دولةال
بعد الدراما الدموية للثورة المضادة والحرب التي بدا أنها  ماليين في أنحاء المنطقةلبالهدف واألمل ل

 .2011دفنت آمال 

بداع ومرونة المتظاهرين الذين قادت إلتحية أداء المن الصواب االحتفال بعودة االحتماالت الثورية، و
تجن ب هذه الثورات ل كيف يمكن. للنقاش جوهريةلكن هناك أسئلة وإلى األمام.  حركات التعبئةشجاعتهم 

الثورة االنتفاضات غنية بخبرة " كانت هذهصف بيات، آكما الحظ ؟ السابقة مصير جولة االنتفاضات
في من حيث اإلصالحات  اقياسه "، سواء تم  الثورة كتغيير" من كحركة"، لكنها أنتجت حصاداً هزيالً 

سنوات ثورات مع بالمقارنة  ٢. لدولةلسلطة ا مؤسسات بديلة خلقلدولة القائمة، أو من حيث ا
ك جد  افتقروا إلى  2012-2010في موجة  بأن أولئك الذين كانوا سبعينات، يجادل بياتال ي أي محر 

 اإلدارة الذاتية والسيطرة على اإلنتاج في وول دوا تجارب قليلة، إلعادة توزيع الثروة والسلطة إلى أسفل
ال أو الفقراء، ولم ينت   من ق بَل أو األرض من  وسائل غير مألوفةمؤسسات دولة جديدة أو "جوا العم 
ار"  ٣. "رؤية للتغيير العميق ةجس د أيتأن  ايمكنه الحكومة في سياق  واالذين ظهرهل سبب ذلك أن "الثو 

االستيالء على الدولة  بدللحمية كانوا أكثر اهتماماً باألداء الثوري في الشوارع هذه الصراعات المَ 
م تصو  في هذه الحالةتغييرها؟  باتجاهوالعمل  األشكال المختلفة  فعلراتهم ب، هل كان ذلك بسبب تقز 

" تم أخذه ي" عن "السياسيبمعنى أن فصل "االقتصاد، هم في حياتهم اليوميةل فغ ذيلنيوليبرالي الا وعيلل
ة إلى جانب وجودببساطة كأمر مسل م به  ر هذه الدورة نفسها  ٤؟ السوق الحر  في ببساطة هل ستكر 

والتضامن  نشوة المجتمعمن خالل التعاقب الالمتناهي للحظات  ستقبليةاالنتفاضات الحالية والمموجات 
ً والتضحية؟ أم أن هناك مخرج  آخر؟ ا

داتلهذه األنواع من ال تطوير إضافيمطلوب ال من، بل أن هناك ةالمقال ههذ اقشنتس  الجماهيرية تمر 
ك لل يكونحيث  ثورات لتصبح  ،ةالجماهيري تعبئةالعمل الجماعي للطبقات العاملة المنظَّمة أكثر من محر 
ً يوف ر ولكن   ويمكن رؤية معركته ضد الدولة. في"الشعب"  أمامديموقراطية ال قيادة مسؤولة بحسب أيضا

ً واع استغناءً لكن يتطل ب ذلك و، األمرلمحات لما قد يبدو عليه  طرق التفكير المعاصرة حول عن  يا



الخطوط  1915عام من الالماركسي. ترسم وصفة لينين الشهيرة  راثالثورة، وإعادة اكتشاف الت
 شرخ  إلى  ؤديت ن "أزمة في سياسة الطبقة الحاكمةالتي تتضم   ةالثوري حالةالعريضة لـ"أعراض" ال

"، وزيادة "معاناة وعوز الطبقات المضطهدة" استياء وسخط الطبقات المضطهدة هينفجر من خالل
لينين وتروتسكي  يمن تعريف يالحظ دانيال بن سعيد أن كالً كما و ٥. و"زيادة كبيرة في نشاط الجماهير"

 من "عمليةورة" الثورية ينطوي على "تفاعل العناصر التي تتبادل التأثير بطرق معق دة ومتغي   اتلألزم
 ٦. متبادل"التكييف ال

هناك فكرة  :قليالً. أوالً  تكثيفها أكثرأفكار يمكن أن نحاول  ى ثالثعل ةالثوري حالةيحتوي مخطط لينين لل
ر تات أن األزم االستقطاب بين ينقاد ثانياً:  في نفس الوقت.مستوى قمة وقاعدة المجتمع  علىتطو 

لناس أن يكونوا لال يكفي  الجماهير.قوة بواسطة  منقاد -بينهم" و"بيننا""–الحاكمين والمحكومين 
د وومحاولة تغيير األشياء ألنفسهم، بالحركة . عليهم البدء بائسينمحبطين أو  أو غاضبين ليس مجر 
ر يحذ   إتمام األمر.بذلك نيابة عنهم. أخيراً: هناك سؤال يتعل ق ب آخر يقوم شخص حتى السلبياالنتظار 
 لينين:

التغييرات الموضوعية المذكورة أعاله مصحوبة  ايهتكون ف حالةالثورة فقط من تنهض ؛ ثورةنشوء ... إلى حالة ثوريةكل  تؤدي ال
التي لم وقوي بما يكفي لكسر )أو خلع( الحكومة القديمة،  اهيري، قدرة الطبقة الثورية على القيام بعمل جموبالتحديد، ذاتيبتغيير 

 ٧. إسقاطها ، إذا لم يتم  ات"تسقط" أبداً، حتى في فترة األزم

 وفقاً لما إذا كانتوى في ساحة المعركة رسم خريطة الق  االعتماد على يكفي النقطة الثالثة لماذا ال  ؤك دت
ً  "منهم" )الطبقة الحاكمة( أو "معنا" )الشعب(. نحن بحاجة اً جزء فتات من الطبقات أو  أي   معرفةل أيضا

وحده )وإال كان "جانبنا" العدد  وزنحسمه يالصراع لن  والسبب أن. أحد الجانبينطف مع سيص الطبقات
على  ألولئك القادرين؟(. سيكون النصر بالمئة 99بالمئة أن يصمد أمام  1، فكيف لـبالفعل هو المنتصر

ف بشكل موضوعي الطبقاتو ،نشر "القدرات والمصالح المشتركة" االجتماعية ألنها تنشأ عن  التي تُعر 
عالقات اإلنتاج، كسالح في المعركة لكسر التصميم السياسي لخصومهم واإلطاحة بهم في نهاية 

 ٨. المطاف

كون جذورها الموضوعية في عالقات اإلنتاج وقدرتها على أن ت، للطبقةالمتماثلين ن ين الوجهيهذإن 
 ً ن على التيار السائد لعلم الكنهما غريبوالماركسي،  راثلالستراتيجية الثورية في الت نا، أساسيسالحا

االجتماع. إنهما أيضاً غريبان على الكثير من التفكير في األزمات والثورة الذي سيطر على اليسار 
 مضت أو نحو ذلك )ال عجب أنسنة  40على مدى الطويلة  "التراجع عن الطبقة"فترة الراديكالي خالل 

" المظلومين وفرةالموضوع الثوري هو " فكرة أن ترجمات إن ٩. مع صعود النيوليبرالية(يتزامن ذلك 
يل التحل كالً من خترقتجداً من "المواطنين العاديين"  الضخمةعداد األين، أو حتى مجرد والمستغَل   

 ١٠. الحركة االجتماعية شطاءالسليم" لتنظير ن منطق"ال ومعظماليساري األكاديمي 

ال قدرة على فقوة االستراتيجية للطبقة كسالح لدى الالمقالة أن  هفي المقابل، تناقش هذ ي أيدي العم 
د السياسي واالستياء االجتماعي إلى ثورة  تي سب بتها . على الرغم من التغييرات الاجتماعيةتحويل التمر 

ً  المجتمعات كلياتهي فيعقود من النيوليبرالية والحرب  ر اآلن ثوريا ، ، ال تزال البروليتارياالتي تتخم 
شروط وجودها، تجس د برنامجاً حكم ، الطبقة الوحيدة التي "ببر ار"الطبقة الخاصة"، كما قال هال دوهي 

 ١١". اجتماعياً يشير إلى بديل للرأسمالية

ال في أماكن عملهم ذات أهمية خاصة لتطوير الحركات  ا الجدالينبع من هذوبالتالي،  أن معاناة العم 
د شكل آخر من االحتجاج، الجماهيرية في ع يمكنها تغيير مسار  ولكنصرنا. اإلضرابات ليست مجر 



ال بأكمله. من أسفل  تعبئةال ال، وليس فقط كمواطنين غاضبين اختباربفعندما يبدأ العم  ، يؤدي قوتهم كعم 
ال ألنفسهم: ،ذلك إلى تأثيرْين، األول  يكشف قوة العم 

 ردود الفعل الفرديةب مقارنةالخصائص الطبقية  أولويةوكوظيفة للتنظيم، تتزايد  .صدارةال ز التنظيم الطبقي خصائص الطبقة فيبر  يُ 
تثقيف إعادة لردود فعل الطبقة إعادة تشكيل وأيضاً هناك تأثير التغذية االسترجاعية حيث يمكن  الطبقي. نخراطكلما زاد حجم اال فقط

ر الوعي الطبقي .ردود الفعل الفردية  ١٢. هكذا يتطو 

ً  وى الطبقة الناشئة"مع ذلك، "تكشف ق   وبعبارة أخرى، تضع الطبقة الحاكمة في بؤرة التركيز  ١٣. أيضا
ق حجاب الحياد عن الدولة ومؤسساتها البيروقراطية   والعسكرية.وتمز 

عملية الكشف هذه، وإعادة صنع األفكار في سياق المبادرة العملية لتغيير العالم هي الشيء الوحيد الذي 
على  أخطأ بيات الهدف في محاولة اإلجابة النيوليبرالية". وعيبه " غل فناييمكن أن يخترق الضباب الذي 

فرز المشكلة في عالم األفكار وحده من خالل تطوير  بدو أنها ترك ز على محاولةه، والتي تأسئلت
ً  كما أضاعراديكالية فكرية منفصلة عضوياً عن صراع الطبقة العاملة.  ال  اإلشارات على أيضا أن العم 

ال يلعبون دوراً مركزياً في تشكيل ال داتكعم  روا بعد أشكال تنظيم الجماهيرية تمر  ، حتى لو لم يطو 
ل ما هو كامن ف بناًء عليها إلى حقيقة. مستقل تحو   نحتاج إلى ،ومن أجل فهم هذه اإلمكانية والتصر 

في يأخذ على عاتقه بدأ تروتسكي  مثلما تحقيق شامل في "اآللية الداخلية" للثورة النامية ،أوالً  أمرين.
ً  ١٤. في روسيا 1905أعقاب ثورة  الطريق الذي نريد أن  تقود إلىرعاية وتشجيع العناصر التي  ،ثانيا
ؤشر في ت"البوصلة ، على الرغم من أن بشكل إدراكيزولي ج، كما الحظ مجدي الأنه مييزتنسلكه، مع 

 ١٥ اتجاه ما يبدو اليوم مستحيل موضوعيا لكن جاءت الثورة بإحداثيات إمكانه".

داتفي الموجة الحالية من ال الثورة في السودان بعض أهم الرؤى لكل  عطيالشرق األوسط، تفي  تمر 
تها بالدولة واستكشاف الطبقة الحاكمة السودانية وعالقلرسم صورة  هذه األمور. وستحاول هذه المقالة

ر الوعي والتنظيم الطبقي بين الناس على الجانب اآلخر من ال ال  هم. ليسوا جميعحواجزتطو  من العم 
الثقة السياسية سيكون حاسماً تنظيم الطبقة العاملة و يرتطو وجيه إلىلكني سأجادل بأن التوبالطبع، 

ار السودانيين الذين يريدون تجاوز القيود الحاد   ة التي تفرضها سياسات "الفترة االنتقالية" وحماية للثو 
   .لسلطة النظام القديم يأنفسهم وثورتهم من إعادة تأكيد وحش

 من عصيان جماهيري إلى ثورة نصف ُمنَجَزة
دبدأت أزمة السودان الثورية مع  كرد ة فعل على  2018كانون األول /جماهيري في ديسمبر تمر 

التي زادت سعر الخبز ثالثة أضعاف بين ليلة وضحاها. و من الحكومة، إجراءات التقش ف اليائسة
. كانون األول/ديسمبر 18 أسبوعوفي العاصمة في  إقليميةواندلعت المظاهرات العفوية في عدة مدن 

من ق بَل األطباء في  تاالنتفاضة تأخذ أشكاالً أكثر تنظيماً مع اإلضرابا توفي غضون أيام، بدأ
ضة /يناير 1، وفي بورتسودان "إعالن الحرية كانون الثاني أطلق طيٌف واسع من المنظمات المعار 

كانت الق وى السياسية  ١٦والتغيير"، وهو مجموعة من المبادئ لنقل السلطة إلى حكومة مدنية جديدة. 
بما فيها أحزاب معاَرضة تقودها شخصيات من  التي وقَّعت على اإلعالن غير متجانسة إلى حد  بعيد،

 أحدثشن  كفاح مسل ح ضد النظام، وشبكات النُخبة التقليدية، وممث لون عن بعض الحركات التي تواصل 
نت هذه الق وى السياسية مستقلة، وجمعيات مهنية.  مهنيةمن نشطاء المجتمع المدني، ونقابات  وتضم 
ع المهنيين السودان م الرئيسي في االنتفاضة على مدى األشهر بشكل أساسي تجم  يين، والذي أصبح المنظ  

 المقبلة. 
آذار مع محاولة اإلضراب العام األولى، تب عتها /تساَرع إيقاع المظاهرات بشكل ملحوظ في بداية مارس

ات الرئيسية للجيش في الخرطوم والمدن اإلقليمية في  مبادرة االعتصامات الشعبية الضخمة خارج المقر 



. 1985التي تم ت في و، ذكرى اإلطاحة بجعفر النميري ديكتاتور السودان العسكري، نيسان/إبريل 6
االنقسام بسرعة الُمسلَّحة السودانية في الخرطوم  واتة العامة للقوكشف االعتصام خارج مقر  القياد

، تم  1989المتنامي في أعلى السلطة: عمر البشير، الذي حكم السودان منذ استيالئه على السلطة في 
مع ذلك، لم يستطع المجلس العسكري نيسان. /إبريل 11خلعُه من ق بَل الجنراالت التابعين له في 

االنتقالي، والذي أخذ سلطة الدولة من البشير، تسريح الحركة الجماهيرية التي تحكم الشارع اآلن. 
مت ع المهنيين السودانيين، أكثر واستمر قادة المظاهرات الرئيسيون، بمن فيهم  االعتصامات تضخ  تجم 
 13المجلس العسكري االنتقالي في دأوا بالمفاوضات مع بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وب يطالبون
ل جديدة في أواخر مايو/إبريل أيار، عندما زاد إضراٌب /نيسان. وصلت العملية الثورية إلى نقطة تحو 

أيار الضغط على المجلس العسكري االنتقالي للقيام /مايو 29و 28عام ساري المفعول لمدة يومين في 
 حصول على حكم مدني. في البتنازالت أمام مطالب المتظاهرين 

الرجال المسلَّحين تحت إمرت ه لمحاولة وقف الحركة  عبئةكانت استجابة المجلس العسكري االنتقالي هي ت
مة. وقاموا بإزالة اعتصام الخرطوم بشكل و حزيران، وقتلوا المئات /يونيو 3حشي في الجماهيرية المتقد  

وكان القائد الذي دب ر ونظ م حملة القمع هو  ١٧واغتصبوهم.  موضربوا المتظاهرين واعتدوا عليه
"، والذي قوات الدعم السريعميليشيا النظام "دتي، رئيس يمحلو، والمعروف باسم قالجنرال محمد د

أصبح نائب رئيس المجلس العسكري االنتقالي عند سقوط البشير. وكانت قوات الدعم السريع التابعة 
مديتي أصالً معروفة بأنها نموذج للقتل، واالغتصاب، واالبتزاز، والتهريب في السودان. وكان يتم  حل

ان. لم توق ف المجزرة في إرسالها من ق بَل البشير للقيام بحروبه القذرة في دارفور وجنوب كردف
 11-9االعتصام، والتي ترافقت مع إقفال اإلنترنت، الحركة. وبعد إضراب عام إضافي في 

حزيران، تم  توقيع اتفاق نهائي على /يونيو 30لمسيرات تظاهرية في  ةجماهيريال عبئةتالحزيران و/يونيو
 ١٨آب. /أغسطس 17تسوية محددة لحكومة انتقالية في 

تنازالت كبيرة. بدل المحاربة  مع أن العديد من السودانيين احتفلوا باالتفاق، قام قادة حركة التظاهر ب
رتها رؤية  للحصول على حكومة يقودها مدنيون بالكامل "إعالن الحرية للمرحلة االنتقالية التي تصو 

وكانت ستتم  الموازنة في "مجلس المجلس العسكري االنتقالي. والتغيير"، وافقوا على تقاسم السلطة مع 
على هيئة في الهيكليات الحكومية الجديدة، ما بين األعضاء العسكريين والمدنيين مع أالسيادة"، وهو 

ض تحميلهم المسؤولية وَ ع  عالوة على ذلك، و ١٩شهراً إلى الجيش.  21ذهاب دور الرئيس خالل أول 
حزيران، تم  تأكيد الدور الرئيسي /يونيو 3عن دورهم في عمليات قتل المتظاهرين، وبينها مجزرة 

األول كرئيس للمجلس والثاني كنائب  –مديتي في "مجلس السيادة" حللجنرال عبد الفت اح البرهان ول
 ٢٠للرئيس. 

ال في قلب الثورة  تنظيم العم 
إلى جانب الرجال  –إعالن الحرية والتغيير" إلى الحكومة "ق وى أحضرت  تيال ئةالردي سويةالتتتناقض 

لوا لمدة شهرين على سحق الحركة الجماهيرية  بشكل صارخ مع آمال التغيير االجتماعي  –الذين َعم 
بين الناس العاديين بعد عقود من الحرب  تطلق عنانهاوالسياسي التي بدأت الثورة السودانية 

حركة الجماهيرية قدرتها على والديكتاتورية والفقر الطاحن. وكان واحد من مصادر القوة الجوهرية لل
 أيضاً في أماكن العمل.  إنما، ليس فقط في الشارع، والتعبئة التحريك

من أجل فتح النقاش الثورة السودانية إلى تحد   حقيقي للدولة؟  حويلهل يمكن للطبقة العاملة المنظََّمة ت
ض نظام النهب والربح حول هذا السؤال، علينا أن نسأل أوالً أين هو الشعب، والذي من دون  عَمله، يتقو 

تجريد مد خرات البُنية مع بكامله ويتوقف؟ يزداد تعقيد الصورة مع عقود من الحرب ونزوح الالجئين و
على الرغم من ذلك، هناك نقاط حيث تستمر التجمعات التحتية العامة للسودان من ق بَل نظام البشير. 

ال بالتمت ع بسلطة هائلة  ُمحتَملة، بما فيها السلطة على ضروريات الحياة األساسية التي لم المركََّزة للعم 
التد خل إن . فضالً عن ذلك، ينتستطع ال الحكومة االنتقالية وال نظام البشير تأمينها للماليين من السوداني



ال المنظَّمين في العملية الثورية التي تكشَّفَت تنظيم عديدة من  سنوات   جاء بعد الجماعي من ق بَل العم 
ع مثل  . وقد غذ ت بعض هذه اإلضرابات مباشرة تشكيل المنظ مات،اإلضرابات وأماكن العمل تجم 

 بشكل يوميالهيئة األساسية التي قادت الحركة الجماهيرية ضد نظام البشير وهو المهنيين السودانيين، 
 أيتداخل إحياء قتال الطبقة العاملة ووعيها مع االنتفاضة الجماهيرية، لكنه بد ٢١. في العام الماضي

ر ديناميكية خاصة به.  بشكل جوهري أبعد من "المهنيين"، مثل األطباء والمحامين الذين يطال ويطو  
 لفت دورهم في حركة التظاهرات الشعبية انتباه العالم بينما تداعى البشير وسقط.  

ال في المرافئ التي تشحن المحاصيليستطيع  َعت في مزارع وادي النيل إلى  والغالل العم  التي ُزر 
ن أن ي تدف ق األرباح إلى الطبقة  عط لواالسوق وتستقبل إيرادات القمح التي تحافظ على عمل المطاح 

ال الشحن والتحميل والتفريغ في بورتسودان السودانية الحاكمة.  كانوا واحدة وليس من المفاجئ أن عم 
طة في اإلضرابات والتظاهرات للدفاع عن وظائفهم ضد خطط  ال الضخمة المنخر  من جماعات العم 

خاص ين مستثمرين  دخالخصخصة المرفأ. وتم ت مواجهة محاوالت شركة المرفأ التي تديرها الدولة إل
 20ية التي انخرط فيها عقود امتيازات طويلة األمد بمقاومة عنيدة، بما فيها اإلضرابات الجماهير في

عامل في بورتسودان أيضاً  1800كما أضرب عن العمل حوالي  ٢٢. 2018أيار /ألف عامل في مايو
بوقف خصخصة المرفأ الجنوبي. وتم  تداول ، مطالبين مرة أخرى 2019كانون الثاني /يناير 20في 

ال  ، يحضرون حاوية شحن لقطع ومحاصرة المرفأوهم فيديوهات على وسائل التواصل االجتماعي للعم 
د المعمَّ  ال المرفأ كجزء من التمر  كون للتظاهرات ضد الحكومة نشاط عم  م بينما يعانق النشطاء المحر 

     ضد النظام. 
ال عن العم رين المطالب بوقف عملية الخصخصة. شباط /فبراير 18ل مجدداً في وأضرب العم   ٢٣مكر 

وفي محاولة الحتواء أزمة المرفأ، أقال رئيس الوزراء الُمعيَّن حديثاً، محمد طاهر إيال، رئيس هيئة 
ئت بعد  ٢٤الموانئ البحرية.  وتمخ ض عن المعركة لوقف خصخصة المرفأ والدة نقابة مستقلة أُنش 

ال في  وتم  تكليفها بالتنظيم ضد خطط الحكومة لبيع جميع الحصص  2016اجتماع جماهيري للعم 
المرفأ إلى شركات متعددة الجنسيات بعدما رفضت النقابة الموجودة والمدعومة من الحكومة  فيالُمرب حة 

ال المرفأ بشكل علني معركتهم للدفاع عن ُسبل عيشهم ووظائفهم مع الكفاح  ٢٥. عراكال وربط عم 
إلى حركة التظاهر في  أوائل المدن التي انضم تدة من األوسع ضد النظام. وكانت المدينة واح

ال المرابطون في 2018كانون األول /ديسمبر كانون الثاني إضرابهم مع إحياء /يناير 28، وجمع العم 
وَوَرد أن . 2005"بيجا" األقل ية التي قامت بها قوات الحكومة في  عرقيةذكرى مجزرة المتظاهرين من 

بين ورجال ال المضر  القبائل الذين أحيوا ذكرى المجزرة ات حدوا في مظاهرة هتفت "حرية، سالم،  العم 
 ٢٦عدالة"، وهو الشعار األساسي للحركة المعادية للحكومة. 

، بدأ 2019أيار /نيسان، ومايو/آذار، وإبريل/فيما كانت االنتفاضة تكتسب سرعة ونجاحاً في مارس
ك  ال في قطاعات الصناعات الزراعية األساسية، مثل مطاحن اليتحر  ومعامل تكرير السك ر.  غاللالعم 

ال مطاحن ال آذار كاستجابة لإلضراب العام الذي دعا /مارس 5في إضراب في  "سيقا" غاللودخل عم 
ع المهنيين السودانيينإليه  الموقع اإلخباري اإللكتروني وأخبر النشطاء السودانيون "مدى مصر"، . تجم 

ك أكثر من  60بلغت حوالي  ضرابالمصري المستقل، أن المشاركة في اإل قطاعاً  30بالمئة، مع تحر 
نت هذه القطاعات خدمات الصحة، والمدارس الخاصة والعامة، والصيدليات. وقد  ٢٧مهنياً.  وتضم 
ت حركة إضراب المحامين المحاكم المدنية، بينما توقف الصحفيون عن العمل في سبع جرائد كبيرة. أقفل

والهاتف  االتصاالت ث رت بحركة اإلضراب، بما فيها شركاتأوأبلغت شركات القطاع الخاص أنها ت
ك، مثل "زين"، و"إم تي إن"، و"إريكسون". كما أُبل غ عن إضرابات في شركة صخر لإل سمنت. المتحر 

آالف عامل يقطنون في "مدينة الشركة"،  6تأث رت شركة كنانة للسك ر، من خالل أكثر من كذلك  ٢٨
وأدرجت تعليقات )بوستات( على وسائل التواصل أيار. /مايوبموجة من اإلضرابات في بدايات 

ين إلى وظائفهم، واستقالة مدير الموارد البشرية في  ح  ال الُمسرَّ ال بإعادة العم  االجتماعي مطالب العم 



النقابة المهنية الموالية للحكومة وتشكيل نقابة جديدة، وإنهاء قمع قوات األمن للمتظاهرين. الشركة، وحل  
٢٩ 

ن في القطاع الصحي دوراً أساسياً في تطوير ولقد لعبت حركة اإلضراب التي قام بها األطباء والعامل
 2016أشكال قتالية للنقابة وتنظيم اإلضراب في الخدمات الصحية. وانتشر إضراب ضخم لألطباء في 

في مستشفى  65في الخطوط األمامية من االعتداءات على  طالبوا فيه بحماية مقد مي الخدمة الصحية
كان الطريق من المطالب "االقتصادية" إلى "السياسية"  ٣٠تشرين أول. /أكتوبر 9البالد بحلول  أنحاء

قصيراً. وفي الشهر نفسه الذي أضرب فيه األطباء، انضم ت جهات أساسية في التنسيق، "لجنة أطباء 
ع لتشكيل "تجم   ،السودان المركزية" و"شبكة الصحفيين السودانيين" و"التحالف الديمقراطي للمحامين"

وال غرابة أن األطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي شك لوا واحدة  ٣١المهنيين السودانيين". 
من أقوى المجموعات الُمنظَّمة والمرئية التي قادت رأس الحربة في االنتفاضة التي دامت أربعة أشهر، 

في أواخر  ات. بعد بضعة أيام على اندالع التظاهر2019 نيسان/والتي أد ت إلى سقوط البشير في إبريل
 ، دعت لجنة أطباء السودان المركزية إلى إضراب تضامني مع المظاهرات2018كانون األول /ديسمبر

سرعان ما انتشر إلى المستشفيات. وأصبح األطباء أنفسهم أهدافاً للقمع، بينما اقتحمت قوات األمن 
وهو يعالج المتظاهرين الجرحى.  المستشفيات وأوقفت أطباء حتى أنها قتلت الدكتور بابكر عبد الحميد

كانون األول حتى /تي جمعتها إسراء سراج الدين عن المظاهرات من ديسمبروأظهرت البيانات ال ٣٢
عاً كبيراً من العاملين في الصحة المنخرطين في التنظيم  2019آذار /مارس أماكن عملهم  عبرتنو 

وشبكاتهم المهنية. باإلضافة إلى األطباء، الحظت سراج الدين تظاهرات وإضرابات من ق بَل صيادلة، 
ب  دير، وأخصائي  وأطباء التخ األشعة، وعاملين في وزارة الصحة، ومسؤولين في الصحة، وطال 

 .   ٣٣يدرسون الطب 
ين في تطوير الحركة الثورية أثناء  كما ظهر العاملون في القطاع المصرفي والمالي أيضاً كالعبين هام 

بيانات إسراء سراج الدين، والتي تغط ي أول ثالثة أشهر من مجدداً توث ق . 2019الجزء األول في 
ال القطاع المالي كدعم  فقط االنتفاضة ، تسلسالً من الحركات التي قامت بها مجموعات متنوعة من عم 

  ٣٤للثورة، بما فيها التظاهرات والعصيان المدني واإلضرابات. 
لية لتنظيم الطبقة في قوة ثورية /مايو 29-28أحضر اإلضراب العام في  أيار جميع العناصر األو 

 لشرق األوسط وشمال إفريقيا":امتماسكة ألول مرة، كما يوضح هذا التقرير من "شبكة تضامن 
ميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري االنتقالي حف عن العمل موظ فو القطاع العام في البالد، متحد ين بذلك تهديدات الجنرال توق  
رو نة من قوات جنجاويد التي أرَعبت دارفور قبل بضع سنوات.  ميليشياسيئة السمعة، وهي  السريع" دعم"قوات ال آم  يوم وحشية مكو 

ح حأيار، قال /مايو 23الثالثاء في  العاملين في القطاع الحكومي ألنهم شاركوا في اإلضراب. كما كان اإلضراب ميدتي أنه سيسر 
الكبرى، وإضراب ُمنتجي السجائر والزيوت الصالحة لألكل،  غاللقوياً في قطاع السودان الصناعي الصغير، مع إغالق مطاحن ال

ال اإلسمنت إلى الحركة.  االً وقالت تقارير وانضمام عم  قطاع اإلنتاج العسكري توقفوا عن العمل، بحسب المحطة   منإن عم 
ال من القطاع المالي إلى اإلضراب اإلخبارية المستقلة "راديو دبنقا".  ع المهنيين السودانيين في ر تجم  : وقد ذكَ بأعداد كبيرةوانضم  عم 
أيار. وأُغل قت الصيدليات /مايو 28منفصلة شاركت في الحركة في خدمات مالية  ةمصرفاً وشرك 27صفحته على الفيسبوك الئحة بـ

ب العاملون في القطاع الصحي دوراً جوهرياً في الحركة الثورية، مع  في أنحاء البالد إلى جانب المستشفيات والعيادات. ولع 
سون باإلضراب ونظ موا والتحق للمرحلة األولى من االنتفاضة.  التنظيمي ساسمنظمات األطباء التي وف رت معظم األ المدر 

ال، بما فيها المرافئ الرئيسية.  وأظهرت مظاهرات الشوارع. وانشل ت حركة مراكز المواصالت الضرورية بسبب حركة العم 
ال والفتات تعلن دعم اإلضراب مئة تجم  الصور على صفحة  ع المهنيين السودانيين على الفيسبوك أرصفة الموانئ فارغة من العم 

ال المطار ومهندس بالمئة.  ٣٥المالحة المندية إلى اإلضراب، مع تظاهرات حاشدة حصلت في مطار الخرطوم.  وكذلك انضم  عم 

 
ات الرئيسية  كان هذا هو اإلضراب العام بالطبع الذي أد ى إلى االعتداء على االعتصام خارج المقر 

الخرطوم من خالل الطيف الكامل لـ"هيئات الرجال المسل حة" )وليس فقط المدب  ر األساسي، للجيش في 
ال لم من الالفت أن الجيش والميليشيات السريع(. مع ذلك،  تدخلحميدتي وقواته لل يهاجموا العم 



بين  ين إلى إجبار المضر  على المنظَّمين مباشرة، بدل ذلك ذهبوا إلى قلب االنتفاضة الرمزي ساع 
، وبالذات الفئة الشاب ة من رجال ونساء األحياء عند الحواجز خضوع بقوة عبر القتل وتشويه حلفائهمال

المركزي، وبورصات االتصاالت،  بنكالسريع" ال دعمالفقيرة، مثل قلقلة وكولومبيا. واحتل ت "قوات ال
ة، لكنها لم تملك ال الثقة وال العدد لقتل  ، غاللال في المرافئ، ومطاحن العم  ومراكز المواصالت الهام 

لعدم نجاح المجزرة على االعتصام في إيقاف الحركة من أسفل  الرئيسيوهذا السبب والخدمات العامة. 
لكنها أد ت إلى استقطابها بحسب المناقشة أعاله، ودفعت و، نوكما كان يأمل حميدتي وأتباعه السف اح

 قادتها إلى رفض العروض للحصول على مزيد من التنازالت من الجنراالت. 

 رسم خارطة الطبقات والسلطة في السودان
لينين عن األزمة الثورية، ما الذي يوجد إذاً في الطبقة الحاكمة السودانية ولم يعد  مخططبالعودة إلى 

اء أنماط النمو االقتصادي ع "الحكم بالطريقة القديمة؟". يستطي لقد تعد لت هذه الطبقة بشكل معم ق جر 
الُمدَمج وغير المتكافئ في السودان، والذي بَزغ خالل اندماج البالد داخل النظام الرأسمالي العالمي. إن 

واستخدام األرض، ما زال  الدولة السودانية والطبقة الحاكمة التي تشك لت نتيجة الصراعات للسيطرة
ُمنتَُجها وشعبها ُمسيَطر عليهم بانعدام المساواة المستمر ما بين المركز واألطراف. وتمتلك هذه األنماط 
جذوراً تاريخية تعود إلى حقبة الحكم العثماني أثناء القرن التاسع عشر وما تب عَهُ من السيادة اإلنجليزية 

كبرى كانت جزءاً قة تراكم مركزية" يوجد في قلبها "نظام ملكيات والمصرية المشتركة التي خلقت "منط
ً  من شبكات ه للتصدير ول متَّصلة عالميا وكانت الغارات على  لحبوب".ل الزراعي قتصادااللقطن الموجَّ

لت كمحميات كادحة من أجل "المناطق الطرفية لالفتراس" في األصل  تغذية تجارة العبيد والحقاً َعم 
 ٣٦مغلقة القتصاد المزارع. 

المصري المشترك للسودان يُصن  ف أو -أثناء العصر الكولونيالي، كان الكفاح ضد االحتالل البريطاني
ا بالحفاظ على أنماط النمو غير يكبح الصراعات ما بين أجزاء المجتمع السو داني التي كانت تأمل إم 

ها. مع ذلك، انفجرت هذه الصراعات خالل سنوات الستينات تحت الدولة المستقلة مع  المتكافئ هذه أو فك  
انبثاق الحركات المسل حة في الجنوب مطال بة بتصحيح عقود زمنية من انعدام المساواة االقتصادية 

الوسطى، كانت  والياتمع المداخيل في الجنوب التي تعادل فقط ثلث المستوى في الوالتهميش السياسي. 
حاول جنود الجيش بقيادة جعفر النميري،  ٣٧االقتصادية لشكوى المظالم هذه واضحة للعيان.  ركائزال

"السؤال الجنوبي" عبر بناء دولة ستدير مصادر الجنوب ، حل  1969والذي استولى على السلطة في 
في النظام  واقعمن خالل االستثمار في مشاريع زراعية على نطاق واسع، وفي الوقت نفسه عرض م

 أنظمة رأسماليةوبتأث ر قوي من على السياسيين الجنوبيين والقادة العسكريين المستعد ين للتحالف معهم. 
تية والمحاوالت المشابهة التي تحدث في مصر، والعراق، وسوريا، وليبيا لحل  لكتلة السوفياالدولة في ا

مشاكل النمو غير المتكافئ عبر استثمار ضخم من الدولة في الزراعة والصناعة، قد م نظام النميري في 
 البداية أيضاً وعداً بإعادة توزيع بعض الثروة على المناطق الطَرف ية عبر استثمار حكومي مواز  في

 الخدمات العامة ومشاريع التنمية االجتماعية. 

كان مشروع النميري ينهار، وبدأ يبحث عن حلفاء جدد داخل السودان بالكاد في غضون عشر سنوات، 
وعن طرق إلعادة توجيه سياساته االقتصادية نحو مراكز أساسية لمراكمة رأس المال تكون أكثر 

وشك ل تحالفاً سياسياً مع السياسي يمية القوية الناشئة في الخليج. ديناميكية، وبالذات كتلة رأس المال اإلقل
، والذي وف ر بصورة منظ مة الفرصة للقيام السبعيناتسنوات اإلسالمي حسن الترابي في أواخر 

كان أول مشروع مشترك بين النميري والترابي هو خلق قطاع مصرفي إسالمي رافقه دعم باألمرين. 
   متحم س من رأس مال الخليج.  

ار المناطق الحضرية الذين كانمن  انتخابيةساعدت المصارف هذا التحالف على بناء قاعدة   ضئيلةلديهم، حتى اللحظة، قدرة  تتج 
ال السودانيين المهاجرين إلى شبه الوصول إلى رأس المال وترسيخ وض على عية متسل طة في تمويل وإدارة التحويالت المالية للعم 



بالتزامن مع دخول النظام العالمي الجديد القائم على هجرة تماماً  –الجزيرة العربية، وتجارة استيراد وتصدير البضائع االستهالكية 
اهتمامات الق وى المجتمعية ملت حركة الترابي لغة الشريعة للتوفيق ما بين العمل، ورأس المال التمويلي، والتجارة الدولية. استع

  ٣٨اليد الخفي ة اإلسالميين. ودعمت  الجديدة واتجاهات االقتصاد العالمي.

تجاوز المراحل الصعبة، وشاهد انهيار نظامه في موجة من تظاهرات اإلضرابات لم يستطع النميري 
مع  1989اإلسالمي استطاع النجاة وأخذ السلطة مجدداً في -لكن االتحاد العسكريو، 1985الحاشدة في 

 االنقالب الناجح لعمر البشير. 

ود إلى الوسط ذي الطبيعة النهرية في هذه األثناء، انتقل اآلن مركز الجاذبية في الزراعة من الجنوب ليع
رين من دول الخليج والشرق  مع ظهور اقتصاد َمزارع جديد يُنت ج العلف الحيواني للتصدير إلى مستثم 

ر ٣٩ فقيرة في األغذية. إال أنهااألوسط التي تمتلك ثروات نقدية  ض بمبالغ ن األرواستأجر مستثم 
المزارعين من بعنف  نزعوهارخيصة ووصلوا إلى إمدادات وافرة من الماء اآلتي من النيل بينما 

المحليين والصناعات المحلية صغيرة النطاق بمساعدة الهيئات العسكرية وشبه العسكرية المتحالفة مع 
 النظام السوداني. 

ذج، والذي يبدو أنه يعود إلى حقبة سابقة من لم تتبع جميع االستثمارات الزراعية الجديدة هذا النمو
حيث تُستخَرج األرباح بينما يُدفع ألصحاب األرض المحليين الرأسمالية الكولونيالية التي تنتزع األرض 

وفتحت  2007كيلومتراً من الخرطوم، في  170كر النيل األبيض، على بُعد ستأسست شركة اإليجار. 
الذي يُنت ج السكر ومحلول اإليثانول والعلف الحيواني، ويزرع أكثر  المصنع. 2012إنتاجها التجاري في 

ر فيه مليار دوالر  150من  ألف فدان  من قصب السكر ومحاصيل أخرى تُدر  أمواالً نقدية، استُثم 
ومن الالعبين المحليين محلي وإقليمي ورأس مال خاص.  رأس مال دولة أميركي أتى من رابطة
الخرطوم، وشركة سكر كنانة، وهي واحدة  بنكالمركزي، والسودان  وبنكان، األساسيين حكومة السود

وتم  تمويل المشروع أيضاً من ق بَل الهيئة العربية   ٤٠من أكبر الشركات الزراعية في السودان. 
ية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أوبك ، وصندوق أبو ظبي للتنملالستثمار واإلنماء الزراعي

ة التنمية اإلسالمي في جد   بنك قد مللتنمية الدولية، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. و
ويُبي ن مجلس إدارة شركة سكر كنانة شبكة شبيهة من التعامالت ما بين مليون يورو.  41قرضاً بقيمة 

ا كويتيون أو سعوديون.  أن والخليج رأس مال الدولة السودانية  ٤١غالبية المدراء الفاعلين إم 

كما تظهر الروابط العميقة أيضاً ما بين نظام البشير وغالبية الالعبين في قطاع تصنيع األغذية من خالل 
في  وكان العرض المركزيالفساد.  عنتبادل بين البشير نفسه والقاضي في محاكمته مالالحوار 

اكتشاف ماليين الدوالرات في مسكن البشير، الرئيس السابق الذي اعترف المحاكمة القضائية للقضية 
ي وعندما ُسئ ل لماذا لم يودع المال ف بأنها كانت هدية شخصية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

بنك السودان المركزي، قال البشير للقاضي إن األعمال الورقية الرسمية كانت ستكون عملية مرهقة 
ً )وكان ليخسر  من المال بسبب الفرق بين سعر صرف العُملة الرسمي والسعر في السوق  اً معتبر مبلغا

 دته:السوداء(. من حسن حظ البشير أنه استطاع اللجوء إلى شبكة عالقاته الشخصية لمساع
رب من هو طارق؟  ج من إحدى قريباتي". قال: "دعوت طارق". فسأل القاضي المستغ  الرئيس خلف القضبان: "طارق... إنه متزو 

الرجل موضع السؤال هو طارق سر الختم، مدير "مطاحن سين للغالل"، وهي شركة لديها ارتباطات مزعومة مع جهاز األمن 
سوق استيراد القمح المرب ح جداً في السودان وكان سيكون بحوزة طارق مبلغ نقدي كاف  والمخابرات الوطني. وله حصة كبرى في 

 ٤٢لتبديل الدوالرات الرئاسية. 

لكن االلتواءات في السلعة الدولية واألسواق وقد يكون سوق استيراد القمح مرب حاً ألشخاص مثل طارق، 
لماليين المواطنين السودانيين. وأد ت الشجارات بين إدارة "سيقا"، أكبر قطاع المالية تسب ب البؤس 

خاص في المطاحن بالسودان، وبين الحكومة حول الفجوة في سعر الدوالر الرسمي الستيرادات القمح 



. 2015نقص حاد في الطحين في حدوث لى إغالق مطاحن سيقا ومقارنة بأسعاره في السوق السوداء إ
٤٣ 

كر طفرة النفط التي زادت وقود مرحلة لن يكتمل  أي رسم تخطيطي للطبقة السودانية الحاكمة من دون ذ 
رة من النمو االقتصادي من سنوات التسعينات إلى منتصف ا أللفين، والتراجع الذي أعقب انفصال ُمسك 

ثلث مدخول الحكومة. ومع وجود الغالبية العظمى من مخزون النفط في جنوب السودان آخذاً معه 
الجنوب ووجود األنابيب ومصافي التكرير ومحطات تصدير النفط في الشمال، جر  تقسيم الغنائم ما بين 

د  ب القليل من الثروة النَُخب في البلدين ثروات على المسؤولين وزو  إلى الفساد في كال النظامين مع تسر 
ن األسفل ليطال بين الحركات المسل حة الكبرى في  ةالسالم الُموقَّع معاهدة تالناس العاديين. وتضم 

الطريق أمام استفتاء شعبي واالستقالل النهائي  تمه د لتي، وا2005الجنوب وفي حكومة الخرطوم في 
 ٤٤، اتفاق تقاسم العائدات من النفط. 1201لجنوب السودان في 

 أد ى التراجع المفاجئ في عائدات النفط إلى حكومة البشير إلى اندفاع يائس إليجاد صناعات استخراجية
البالد أمام المنق بين في ، بما فيها مناجم الذهب. ودفع قرار الحكومة بفتح مناطق واسعة من لسد  الفجوة

ال المناجم " 2015 رفيي التعدينمئتي مؤسسة محلية ومئات اآلالف من عم  استخدام أدوات بدائية إلى " ح 
ى الذهب ى وكان أحد أكبر المستفيدين من ُحم   ٤٥. )الثروة السريعة( وأساليب خطيرة في سباق ُحم 

وكان صعود حميدتي إلى السلطة، أوالً  ٤٦السريع" التابعة له.  دعمالذهب حميدتي وميليشيا "قوات ال
تحت البشير الذي استخدم "قوات الدعم السريع" لتقاتل حروبه القذرة داخل وخارج السودان، ثم تحت 

الذي خلع الديكتاتور وحل  محل ه، قد تم  تمويله من عائدات منجم الذهب في  قاليالمجلس العسكري االنت
 ٤٧. 2017، والذي استولت عليه "قوات الدعم السريع" في في شمال دارفور جبل عامر

فه منظمة الشاهد العالمي "غلوبال ويتنس" غير الحكومية  حميدتي هو عنصر التنسيق األساسي لما تص 
ع الصناعي شبه العسكري"، وهو شبكة شركات يرأسها أعضاء من عائلته وتهتم  -بأنه "المجم 

غير  بالمواصالت، والسياحة، والبُنى التحتية، والحديد والفوالذ، باإلضافة إلى استخراج الذهب، وأنشطة
 دعمإن النفوذ االقتصادي لقوات المع ذلك،  ٤٨، واإلتجار بالبشر. المخدرات هريبمثل ت مشروعة

وتكمن عمل التطهير العرقي والحرب. السريع مبني  على الفع الية الوحشية في نوع آخر من األعمال: 
القضاء على المقاومة الدولة إلى  سعتجذوره في ميليشيات "جنجاويد" التي شك لها نظام البشير بينما 

 إهمال الحكومة طويل المدى وتهميش المنطقة. أثارهاوالتي  2003المسل حة في منطقة دارفور في 
ل التقليد ك النظام العرب من جماعات البدو الرح  ين بشكل كبير للهجوم على المجتمعات الزراعية يوحر 

في حملة إرهاب عنصرية قتلت مئات اآلالف وقادت الماليين في دارفور إلى الهروب من منازلهم منذ 
رت هذه الحمالت إن  2013في "مشروع كفاية" وكما أوضح تقرير من . 2003 منطقاً اقتصادياً طو 

طرة المتماسكة على مناجم الذهب الُمكتَشفة حديثاً؛ السيوعديم الرحمة يغذ يه "اختطاف األرض؛ 
المطالبة و؛ تهريبتوسيع حماية شبكات االحتيال والوالتالعب بمؤتمرات التصالح لزيادة "نقود الدم"؛ و

َصم مراحل سابقة من وَ  ذيوال ،على نطاق واسع ستئناف النهبالقيام بمهمات سرقة البنوك؛ واوبالف دية؛ 
 ٤٩النزاع". 

السريع" ونظام البشير مهارتهم في تسليع أجساد الرجال الشباب الذين  دعموأثبت كلٌّ من قادة "قوات ال
وا إلى الميليشيا، وتوظيفهم كمرتزقة للحلفاء اإلقليميين، مثل السعودية، والتي كانت بحاجة ماس ة  انضم 

إدخال وفرض البشير رسوماً عالية لخدماته في  ٥٠تلون حتى الموت تُرسلهم إلى اليمن. إلى جنود يقا
ميه في محاكمته عن الفساد الرجال الشباب اليائسين من دارفور إلى الحرب األهلية اليمنية:  أخبر محاك 

َي   تعاقد كما أُبل غ أيضاً عن ٥١اً من ق بَل السعودية "لالستخدام الشخصي". مليون جنيه نقد 73.8أنه أُعط 
 ٥٢لتأمين الحماية لمنشآت النفط الليبي.  2019آب /السريع" في أغسطس دعم"قوات ال



في تفاخر السريع" االقتصادية فاحشة الغنى لدرجة أن حميدتي  دعمإمبراطورية "قوات الإن 
مليار دوالر أميركي في بنك السودان المركزي من أجل درء خطر أنه أوَدع ب 2019نيسان /إبريل

ل لتخفيف  ٥٣حدوث انهيار اقتصادي في أعقاب سقوط البشير.  الحقاً في ذلك العام، قيل إنه بادر وتدخ 
وفي دوره الجديد  ٥٤مشاكل السيولة النقدية في السودان من خالل دفع تكلفة طبع أوراق مالية جديدة. 

ريعاً في تأكيد والئه للدولة، حتى أنه كان حميدتي سكنائب رئيس لمجلس السيادة في الحكومة االنتقالية، 
    ٥٥وعد على ما يبدو بتسليم جبل عامر لسيطرة حكومة مركزية وتحويل عائداته إلى ميزانية الدولة. 

عه الصناعي ض مع بقية مجم  لهم إلى -هل استيعاب حميدتي المروَّ شبه العسكري من ق بَل الدولة سيحو  
المشكلة في هذا النوع من التمنيات رجال أعمال محترمين وموظ في خدمة مدنية ومسؤولين عسكريين؟ 

اآلن جزءاً ال يتجزأ  أنه يتجاهل العالقة ما بين الدولة والطبقة الحاكمة العريضة التي يُشك ل حميدتي
إن خدمة ماكينة مراكمة رأس المال وليس ببساطة المهارة في تحصيل أموال طائلة بطريقة غير منها. 

د إلى داخل قلب الدولة السودانية. كما أنه  َمال السابق والجنجاويد المتمر  شريفة هي التي دفعت تاجر الج 
ناً عند الوشائج ما بين مصالح الطبقة  الحاكمة، والتي تشك لت في السودان حول األعمال يجلس محصَّ

في  األكبرالزراعية وتجارة االستيراد والخدمات المالية والصناعات االستخراجية، وبين شركائها 
 السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

احتواء شغف حميدتي ضمن إطار  ُمنَجَزةالنصف السودان ثورة وبالتالي السؤال ليس إذا كان يمكن ل
ل الحركة الجماهيرية التي صدََّعت سلطة و، قائمةال ةعمل الدول لكن باألحرى ما الذي يمكن أن يحو 

 البشير إلى قوة قادرة على كسر السلطة السياسية واالجتماعية لكل الطبقة الحاكمة؟

 

 "الدولة العميقة"؟مع  المواجهة

اإللحاح في اإلجابة على هذا السؤال أكثر استعجاالً بشكل يومي. وصلت عند كتابة هذه المقالة، أصبح 
لَة أمام ُعمالت العالم في  شباط فزادت االرتفاع /فبراير 27العملة السودانية إلى أدنى مستوياتها الُمسجَّ

في  ٥٦. والياتالحاد في أسعار البضائع األساسية والنقص الشديد في الخبز والوقود في بعض ال
ر أن  10جنيهات سودانية في  5رغيف الخبز في السوق السوداء وصل إلى  سعر "الجزيرة"، ذُك 

جنيهات في األسبوع السابق، وأكثر من ضعف السعر في  4-3شباط مرتفعاً بذلك من سعر /فبراير
إلى  ،التي حدثت في الخرطوم ووالية النيل األبيضو ،دعت التظاهرات  ٥٧. 2019أيلول /سبتمبر

وإقالة أعضاء النظام القديم الذين ما زالوا يمتلكون سلطة ضخمة معاً الوصول إلى الخبز وإلى الوقود 
جادل الخبراء حول أفضل وسيلة توفيما استمرت طوابير الخبز والوقود تكبر،  ٥٨ .داخل أجهزة الدولة

قَع، كانت الرسالة من أولئك الذين يتبعون السيناريو المكتوب للتعامل مع األزمة االقتصادية.  كما هو متوَّ
مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تدعو إلى تعميق إصالحات المؤسسات المالية الدولية، من ق بَل 

  ٥٩اقتصاد الليبرالية الجديدة وبينها رفع الدعم عن الخبز والوقود. 

في هذه األثناء، بدأت تتسارع وتنجح إجراءات اجتثاث بعض عناصر النظام القديم من المؤسسات المالية 
 11واإلعالمية. وحل ت لجنة الحكومة االنتقالية لمحاربة الفساد مجالس إدارة بنك السودان المركزي و

كما أُغل قت مؤسسات الجرائد  ٦٠قائداً في نظام البشير.  47مصرفاً آخر، وجم دت حسابات بأسماء 
  ٦١واإلعالم التي كانت لها صالت مع مسؤولين في النظام السابق. 

. كانت شخصيات كبيرة في أجهزة حتى اآلن، بالكاد لمس تطهير النظام القديم مؤسسات القمع في الدولة
األمن، مثل قائد "جهاز األمن والمخابرات الوطني" صالح قوش، من الضحايا األولى للثورة: استقال 



 98نيسان، بعد يومين على اإلطاحة بالبشير، وجعل المجلس االنتقالي العسكري /إبريل 13قوش في 
مع  ٦٢حزيران. /يونيو 11"يتقاعدون" في  مسؤوالً كبيراً آخر في جهاز األمن والمخابرات الوطني

ن ثقة كافية للسيطرة واالستيالء ين السابقيذلك، كان لدى وكالء جهاز األمن والمخابرات الوطني المسل ح
مع القوات المسل حة دام  على أمن األبنية بالقرب من مطار الخرطوم، ما أد ى إلى تبادل إطالق النيران

عدة ساعات، بينما أغلق وكالء جهاز األمن والمخابرات الوطني اآلخرون حقول النفط في دارفور 
  ٦٣احتجاجاً على طردهم من ق بَل الحكومة االنتقالية. 

السريع"  دعموميليشيا "قوات الغير أن بقية هيئات رجال النظام المسل حة، وبينها كل  من القوات المسل حة 
بعيداً عن إصالح نفسها، قمعت قيادة راسخ في الحكومة االنتقالية.  لالتي يقودها حميدتي، موطََّدة بشك

فاع عن المتظاهرين قبل سقوط الجيش وكبحت المسؤولين الصغار والجنود الذين خاطروا بحياتهم للد
شباط /فبراير 20البشير من الحكم. خرج اآلالف إلى شوارع الخرطوم وغيرها من المدن في 

ع المهنيين السودانيين وحزب المؤتمر لالحتجاج، وقوب لوا بعنف هائل من الشرطة، والذي شب هه تجم  
صرف ع المهنيين السودانيين إلى ودعا تجم  الشعبي بقمع التظاهرات الذي حصل تحت نظام البشير. 

 دورالسريع"  دعمأخذ "قوات ال يةوزير الداخلية ورئيس الشرطة. ووث قت منظمات حقوق اإلنسان كيف
  ٦٥في قمع منتقدي الحكومة. القديم جهاز األمن والمخابرات الوطني 

عبد الفتاح ر لتحسين خطوط دعمهم الدولية كما أظهر االجتماع المفاجئ بين كذلك يعمل جنراالت البشي
 3برهان، رئيس "مجلس السيادة" في الحكومة االنتقالية، والرئيس اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في ال

و، وبمساندة من بناء على التحفيز المباشر من ق بَل وزير الخارجية األميركي مايك بومبيشباط. /فبراير
اإلمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، يتجل ى بوضوح أن البرهان يسعى إلى االستفادة من تدفق 

 ركيزةاألسلحة والتمويل اللذين يكونان عادة ثمن مثل هذه العروض العامة تحية تكريم لدور إسرائيل ك
في هذه األثناء، أجبَرت تظاهرات عائالت  ٦٦للهيمنة اإلمبريالية األميركية في الشرق األوسط.  ةأساسي

عوا لتوقيع عقود مع شركة أمن إماراتية أرادت أن ترسلهم إلى ليبيا لحماية  الشباب السودانيين الذين ُخد 
وفي خطوة متل هفة من اإلمارات العربية المتحدة.  50 إجالءمفاجئ و القيام بانعطاف  منشآت النفط على 

امة األزمة االقتصادية، وق ع الشباب السودانيون العقود معتقدين بأنهم سيحرسون مراكز  للهرب من دو 
ق في دولة الخليج،  لكن قيل لهم إنهم يواجهون ثالثة أشهر من التدريب العسكري والتعيين وتسو 

  ٦٧كمرتزقة في ليبيا. 

 بوالنتزاس ولينين والرفيق خميس: نظريات وتطبيقات "ازدواجية السلطة" 

ق اً، تضع جميع هذه األحداث السؤال عن سلطة الدولة في بؤرة التركيز  مثلما الحظ "الجزولي" ُمح 
األحداث الضوء على مشاكل حد  الثورة  فضالً عن ذلك، تسل طُ المركزية بالنسبة للثوريين في السودان. 

الوطني"، من دون مواجهة أسئلة جوهرية  كل ضي ق ضد نظام البشير لـ"اإلنقاذبش هفي كفاح  يتم  تعريف
بون المباشرون منه أكثر حول كيفية عمل الدولة وعالقتها  مع الطبقة الحاكمة التي كان البشير والمقر 

الدولة، أو "العودة إلى  النقاش حول "إعادة تشكيل" أو "إعادة ترتيب" جزءاً واحداً فقط منها. هكذا، يخدم
 بحسب ما يجادل الجزولي.  المبادئ التأسيسية"، إخفاء المشكلة األصلية

سلطة اإلنقاذ لكن بقيت الدولة التي استقر نعتها بالعميقة أي جملة المصالح وشبكة العالقات التي تسند هيمنة القوى االجتماعية  ذهبت
  ٦٨. لصالحها الغالبة وتفرض تحيز الدولة االستراتيجي

ر في زْ خوان كارلوس مونوذيرو عن تراجع وانهيار حكومات اليسار مع حركة الجَ  نظرية ستناداً إلىا
بات اليوناني الماركسي نيكوس بوالنتزاس ا"الموجة الوردية" بأميركا الالتينية، ات جه الجزولي إلى كت

 إللقاء الضوء على العالقة بين سلطة الطبقة الحاكمة والدولة. 



ستها الدولة ليست أداة محايدة في يد أصحاب السلطان السياسي أو دارا خالية لإليجار. يجد كل ساكن جديد لدار الدولة أثرا من سابقيه في هند
  ٦٩ ن.ئ القناصة خلف باب المطبخ متحفزيالمتاريس على المداخل والجيوب المفخخة في الزوايا كما قد يختبوأثاثها وديكورها، تنتظره 

 
" في مؤسسات الدولة السودانية رد عداد الدولة إلى صفربالنسبة للجزولي، هؤالء الذين يتخي لون أن "

في ما هو مخطئون تماماً. إذا أرادوا فهم حقيقة هم سوف يحل  مشكلة "التحي ز االستراتيجي"  قائمةال
. هكذا جادل الجزولي قائمةذلك تكييف أنفسهم مع الدولة ال بدللمرحلة االنتقالية"، عليهم اخطر أثناء "

ا لينين عقب عودته بأنه يجب على الثوريين السودانيين الرجوع إلى "ازدواجية السلطة"، والتي حد ده
  . 1917نيسان /إلى روسيا في إبريل

ال والجنود "حكومة أخرى... تتواجد بالفعل وتكبر" إلى  حد د لينين في )المجالس( السوفياتية لممثلي العم 
نيسان /. في إبريل1917شباط /جانب الحكومة المؤقتة التي أخذت السلطة بعد سقوط القيصر في فبراير

 الحكومة البديلة "ضعيفة وبدائية". مع ذلك، جادل لينين بأنها يمكن أن تصبح:، بقيت هذه 1917
قانون تم  سن ه ديكتاتورية ثورية... سلطة مبنية مباشرة على االستيالء الثوري، على مبادرة الشعب المباشرة من أسفل، وليس على 

الموجودة عموماً في الجمهوريات الديمقراطية البرلمانية  من ق بَل سلطة دولة مركزية. إنها نوع من السلطة مختلف تماماً عن تلك
البرجوازية من الشكل المعتاد الذي ما زال سائداً في دول أوروبا وأميركا المتقد مة... هذه السلطة هي من نفس شكل سلطة كومونة 

  ٧٠. 1871باريس في 

" في السودان؟ كما الحظ الجزولي، استبعدت يتاتبشكل ملموس الحديث عن "السوف ما الذي يعنيه
الشخصيات التاريخية في اليسار السوداني فكرة إمكانية ظهور مثل هذه األشكال التنظيمية في السودان. 

 ، اشتهر األمين العام للحزب الشيوعي السوداني، عبد الخالق محجوب، بانتقاده الحاد لعضو1963وفي 
ال في بورتسودان بإقامة  غير محظوظ في الحزب اسمه الرفيق خميس، والذي يبدو أنه حاول إقناع العم 

يمكن  1917بأن أشكاالً تنظيمية من روسيا في "البرجوازية الصغيرة"  هحول توق عات ،نموذج سوفياتي
    ٧١إعادة غرسها في مجموعة ظروف جديدة. 

ما إذا كان نوع  أكثر الختبار واتيةكانت ستكون لحظة م –ربما كان الرفيق خميس سابقاً لوقته بشكل ما 
التنظيم السوفياتي يناسب احتياجات تطوير الكفاح الطبقي في السودان في السنة الالحقة أثناء التظاهرات 

مع ذلك، إن الجزولي محقٌّ في فتح  ٧٢. 1964لتي اجتاحت البالد خالل "ثورة أكتوبر" في الحاشدة ا
ة  باب النقاش حول سؤال ازدواجية السلطة، حتى لو أننا ما زلنا في هذه المرحلة في عالم التأكد من صح 

تتطل بان التأكيد  توجد فكرتان أساسيتان هنا ٧٣اتجاه البوصلة مع االحتماالت التي هي في طور النمو. 
ار الذ اتية، هي التي ترسم خارطة الطريق أمام  عليهما. أوالً، إن الثورة بحد  ذاتها، وليس أمنيات الثو 

ار في السودان اليوم اتخاذ 1917نيسان /تحقيق المستحيل. ثانياً، تماماً مثل لينين في إبريل ، على الثو 
   ٧٤بالفعل.  احتماالت والعمل باتجاه تحقيقهالقرار بشأن اعتماد "رهان األمل" على هذه اال

واحدة من رؤى لينين تستحق إعادة التكرار هنا. بدل رؤية ازدواجية السلطة كتعبير عن ظروف 
د الناس على الدولة ال كان مربوطاً بعملية  قائمةاجتماعية وسياسية فريدة لروسيا، شد د على أن بديل تمر 

 تسييس سريعة لماليين الناس العاديين خالل جميع األزمات الثورية: 
من وجهة نظر العلم والسياسات العملية، أحد األعراض الرئيسية لكل ثورة حقيقية هو الزيادة السريعة والمفاجئة والعاجلة غير 

طة والمستقل ة والفع الة في الحياة السياسية وفي تنظيم الدولة. العادية في عدد "المواطنين العاديين" الذين يبدؤون بالمشارك   ٧٥ة النش 

يمكن اإلضافة هنا أن هذا التسييس في المكان المناسب مربوط بطبيعة الدولة في المجتمع الرأسمالي، 
ً لهم الخدمات والعمل، و موف راً ية، وبالذات كيفية انغراسه في حياة الناس اليوم ما تعامالتهم التجارية  منظ  

 مع بعضهم البعض، وكذلك إخضاعهم للقمع والمراقبة. 



ك نحو أزمة ثورية،  النظام  أين ينتهي تفاصيلمن المستحيل تقريباً ترتيب عندما يبدأ "الشعب" بالتحر 
إن فع الية التظاهرات الحاشدة، والعصيان المدني، واإلضرابات جميعها تشعل في وأين تبدأ الدولة. 

النهاية قوة الناس العاديين لتعطيل ماكينة الدولة نفسها، وليس فقط لعزل الفاسدين في التركيبة. مع ذلك، 
ق: يحتاج  الناس لوضع يجب أن يمأل شيء ما الفراغ الذي خل فه التعطيل وإال يبدأ نسيج المجتمع بالتمز 

طعام في األفواه، ورعاية أطفالهم، والحصول على عالج طبي، والوصول إلى الكهرباء والماء، 
باستخدام عندما يضعف أداء الدولة أو يتعط ل، من الطبيعي أن يبدأ الناس والتواصل مع بعضهم البعض. 

 مصادرهم الجماعية لتأمين هذه األشياء. 

إن تأكيد طة وضعاً محتَمالً في كل "ثورة حقيقية"، كما قالها لينين. لهذا السبب، تكون ازدواجية السل
طة والمستقل ة لينين على أن األزمات الثورية تقود حشود الناس العاديين إلى البدء  "بالمشاركة النش 

من إسبانيا في  – 1917قد ثبت مراراً وتكراراً منذ والفع الة في الحياة السياسية وفي تنظيم الدولة" 
، ومصر، 2003، وبوليفيا في 1980، وبولندا في 1979، وإيران في 1973، وتشيلي في 1936

وفي جميع هذه إلى الجزائر والسودان نفسها خالل السنة الماضية.  2012-2011وتونس وسوريا في 
ء الحكومة في ، على سلطة وأدادرجة مااألزمات الثورية، سيطر الناس العاديون لفترة قصيرة، إلى 

 الحياة اليومية. 

سلطات وأداء الحكومة في على في جميع هذه األزمات الثورية، يستولي الناس العاديون، إلى حد  ما، 
ولكن ما لم ينجزوه كان تكرار نتيجة ازدواجية السلطة في روسيا من خالل نزع الحياة اليومية. 

وكان السبب أنه في معظم هذه األمثلة، لم تُترَجم شروط االحتمال برجوازية الدولة واستبدالها بالقوة. 
رتها الثورة بين الناس العاديين جماعية  هذه إلى مؤسسات فع الة وقادرة على جعل الطاقات التي حر 

 .  قائمةفي أشكال يمكنها تأدية دور قوة سياسية مضادة حقيقية ضد الدولة الومنظََّمة 

قفي السودان، كما لم ح ال ً جزولي ُمح   "لجان المقاومة" المبنية على أساس  ات خذتفي مقاالته الحديثة،  ا
نقطة رئيسية لتنظيم حركة شعبية ما  بعضهاحكومة ثورية محلية، وبقي  ظاهرالحي  في بعض األوقات م

من جذورها زالت تسعى إلى تعميق الثورة وتواصل مواجهة ومقاومة أجهزة األمن واألجهزة العسكرية. 
"كوحدة مناورة ولوجستيات في الحي  مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ المظاهرات"، ارتقت لجنة المقاومة 

إلى "شكل جديد من السلطة السياسية يتحد ى وغالباً ما يزيح األعضاء الدقيقة لسلطة الدولة" أثناء مسار 
المواجهة حتى الحكومة الثورية المحلية مدفوعاً من ق بَل  عبئةوكان الطريق من الت ٧٦. 2019انتفاضة 

في السودان، كان مع ما يمكن تسميته "الدولة السطحية"، وهي تجل يات الدكتاتورية في الحياة اليومية. 
لي هو ما يُسمى "اللجنة الشعبية".    شكل "الدولة السطحية" التنظيمي األو 

رون  بت اللجان الشعبية وبطاركتها الصغار إلى حياة المواطنين اليومية. كانوا يصد  شهادات السكن، والوفاة، وفقر حال، تسر 
حتى أن أحكامهم كانت تحد د النساء الالتي يعتبرَن غير شرعيات جنسياً وُمبعَدات اجتماعياً، يراقبون السلوك األخالقي والسياسي. و

 كما كان للجان سلطة توزيع الموارد المشتركةزبات مَؤَهالت للحصول على استحقاقات اإلعانة االجتماعية. ومن بينهنَّ أمهات عا
رين، مثل  ن ذلك دورات ساحة الحي  أو ملعب كرة القدم، أو العيادة المحلية أو على المستثم  وحدة المستوصف، وغالباً ما كان يتضم 

ف عن  ةمسؤول تاليد الطولى لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وكان اعلى أنه ذه اللجانت همن الرشاوى والمضاربة. سياسياً، تصر 
      ٧٧الرعاية.  شبكاتلة تفصيليالتعبئة االنتخابية واإلدارة ال

 

بينما دعا قادتها المواطنين مسألة أساسية لنجاح االنتفاضة كانت زعزعة ثم كسر سلطة اللجان الشعبية 
دت لجان المقاومة  دين إلى مواجهة مباشرة مع رجال الهيئات المسل حة في صميم الدولة. وزو  المتمر 

ات الرئيسية للجيش السوداني في الخرطوم في  اتاالعتصام نيسان. /إبريل 6الضخمة خارج المقر 
كوا الناس للتظاهرات، وجمعوا المال لعالج الجرحى، ونظ موا األطعمة، وخلقوا مساحات مفتوحة في  حر 

األحياء للحوار والنقاش. ولما وصلت المظاهرات الشعبية إلى ذروتها وبدأ الجنراالت الذين أسقطوا 



ضة التي تقود ا لحركة الجماهيرية، قد مت البشير يرتعشون ويبحثون عن تنازل مع المجموعات المعار 
بشكل ملموس على مد خرات اللجان الشعبية العديد من لجان المقاومة عرضاً للسلطة المحلية، واستولت 

 وحل ت محلها. 
ح وقوفها فيما  مع ذلك، كما يوث ق الجزولي، إن الشخصية السياسية للجان المقاومة، وبالذات حيث يرج 

الثورة، تبلور شكلها عن طريق الشخصية االجتماعية للمناطق التي يتعل ق بالقضايا التي ستحد د مصير 
د الحواجز بالعديد من الشب ان في أعلى فترات االنتفاضة، قلقلة، وهي حي  فقير تمث  لُها. لم تستطع  زو 

ه في مواءمة درجة التنظيم والنفوذ االجتماعي للطبقة الوسطى في حي  الرياض، والذي شك ل لجان
الطبقة  دور خرج ٧٨حملة على تويتر وتفاخر بوزير أو وزيرين في الحكومة االنتقالية.  عبر المقاومة

في تشكيل سياسات لجان المقاومة أكثر قوة في األزمة التي قبضت على الحركة الجماهيرية بعد مجزرة 
ات حزيران على يد الجيش والميليشيات الذين أزالوا االعتصام خارج /يونيو 3المتظاهرين في  المقر 

، "ق وى الحرية والتغيير"الرئيسية للجيش السوداني وألقوا جثث الذين قاوموا في النيل. وخشية أن تكون 
ض الذي يقود االنتفاضة، على وشك التنازل أو التفاوض على اتفاق وهي  مجموعات التحالف المعار 
عن المطالب األصلية للجان المقاومة بحكومة مدنية بالكامل، نظ مت هذه اللجان أن يتراجع يمكن 

ع المهنيين السودانيين، مسيرات حاشدة وطالبت بأن يأتي قادة "ق وى الحرية والتغيير"، وبالذات تجم  
 ويوضحوا ما قاموا به. 

م المركزية، وهم يصرخون عالياً متحدثاً بعد اآلخر. وحده نجم كان من الصعب إقناع "أسود البراري"، وهم أبطال مظاهرة الخرطو
ع المهنيين السودانيين والقادر على التواصل، محمد ناجي األصم، استطاع إدارة خيبة أملهم من التنازل الذي كانت "ق وى الحرية تجم  

  ٧٩ة.قلقلوالتغيير" وحلفاؤها على وشك القيام به مع المؤسسة. لم يظهر أحد لتهدئة غضب 

استمر االستقطاب السياسي المرئي بين األحياء الفقيرة وأحياء الطبقة العاملة ومناطق الطبقة الوسطى 
تشرين /قلقة الثوريون إلى الحواجز في نوفمبر يزداد حد ة منذ تشكيل الحكومة االنتقالية. عاد أبطال

الثاني مطالبين هذه المرة بإقالة المسؤول اإلداري المحلي وباالنخراط في لجان المقاومة إلعادة تشكيل 
السريع"  دعمضد محاوالت تبرئة "قوات الوقد انخرطت لجان المقاومة أيضاً في التعبئة حكومة محلية. 

أفراد من اللجان أو اللجان المتحالفة حزيران، مع إعالن /يونيو 3التابعة لحميدتي من دورها في مجزرة 
وكانت استجابة الحكومة االنتقالية المناصرة العلنية للخيار  ٨٠استقاللها عن "ق وى الحرية والتغيير".

لَة بشكل أساسي لجان المقاومة إلى معادل  للجان الشعبية القديم ة، والتي تم  تعيينها المشترك محو  
باالستشارة مع "ق وى الحرية والتغيير" وبمصادقة من اإلدارة المحلية محرومةً من االنتداب الشعبي 

  ٨١واالستقالل السياسي.
د في لجان المقاومة وتحديات إدراك  إن الجزولي محقٌّ في التحد ث علناً عن كل    من الوعد المتجس  

. ترتبط بعض هذه التحديات بمشاكل ذاتية تواجه الحركة الثورية الشعبية في التحريرية اإمكانياته
"ق وى الحرية والتغيير" المهي أة لتنظيم المرحلة الثانية السودان، مثل ضعف الق وى السياسية المستقلة عن 

رة في والجولة الثانية من المواجهة مع الدولة.  ريةمن العملية الثو ولكن بعض المشاكل موضوعية متجذ  
دين يمث لون موقعاً جغرافياً معيناً. إذا تفاعلت اللجان مع  شخصية لجان المقاومة كهيئات مواطنين متمر 

ل االجتماعي بد بعضها البعض كأحياء ومناطق، فستبقى حينها سلطتهم مقيَّدة بالطبقة بالمعنى
االستراتيجي. مع أنها قد تقلب التسلسل الهرمي بشكل مؤق ت إلى حد  ما في أحياء معي نة، فتعطي 

المضطهدين والمظلومين صوتاً سياسياً وأشكاالً محدودة من السلطة االجتماعية، إال أن هناك حدوداً 
إن إعادة توزيع مع الدولة المركزية. حاد ة لما يمكن أن ينجزه أفراد اللجان عندما يحاولون المساومة 

ين الصغار الذين اعتادوا على جعل  الثروة والسلطة في األحياء الفقيرة من خالل استبدال بعض المستبد  
الت  قلقلةتحتاج لجان حياة السك ان مزرية لن تحقق إال القليل، ولكن  الثورية إلى حلفاء لتفعيل نوع التحو 

بالطبع، يمكن بناء هذه التحالفات عبر مات شب انها عند الحواجز. أجلها من في الثروة والسلطة التي 
شة وتجميع تعبئتهم لتعطيل عمل الدولة وتأسيس  التواصل األفقي مع المناطق األخرى الفقيرة والمهم 



في المواقع التي يخشى الميروتوقراط وميليشيات الحكومة سلسلة من الجمهوريات الثورية المصغَّرة 
 . أن تطأهاية االنتقال

السبب في أن لينين أفضل األكثر أساسية هو أيضاً هناك مشاكل متعددة في هذا النوع من النهج، ولكن 
ه في االستراتيجية الثورية.  وكما أشار كولين باركر في مراجعة لعمل بوالنتزاس من بوالنتزاس كموج 

ال يلعب دوراً في رؤيته لتغيير  "الدولة والسلطة واالشتراكية" إن كفاح الطبقة الفعلي 1978في 
هكذا، في نسخة بوالنتزاس عن "االشتراكية الديمقراطية"، تتعايش المؤسسات البرلمانية  ٨٢ المجتمع.

هيئات اإلدارة البرجوازية مع "أشكال مباشرة من الديمقراطية والتكاثر السريع ل ألحزابلوالدرع الكامل 
ال )أو أية هيئات منظََّمة على أساس  ٨٣الذاتية". مع ذلك، يعارض بوالنتزاس فكرة أن على مجالس العم 

ذلك أن تبقى خاضعة للديمقراطية التمثيلية  قترح بدالً من، ويمبادئ الديمقراطية المباشرة( أخذ السلطة
لفكرة وجوب أن تكون الثورة فعَل تحرير ذاتياً من ق بَل الطبقة إن عداء بوالنتزاس  ٨٤للدولة المركزية.

الثورية" التي "تتأل ف من  العاملة يتناقض مع إصرار لينين على أن السوفيتات هي جنين "الدكتاتورية
      ٨٥البروليتاريا والفالحين )بزي  الجنود(. 

ال للسلطة هي أنه بدون الطبقة العاملة المنظََّمة، ال تكفي االمشكلة في مع طاقات الرضة فكرة أخذ العم 
فة من الطبقة الوسطىوالمحرومين لفقراء ل الثورية بطولةالو لكسر تماسك أجهزة الدولة  واألقسام المتطر 

لدى لجان الثورة رابطة عضوية مع أماكن العمل  تلهذا السبب السؤال الجوهري هو ما إذا كانلوحدها. 
ال، ولم وكذلك األحياء أو أنها قادرة على تطويرها.  حقيقة أن السوفيتات كانت هيئات من مندوبي العم 

المستوى المحلي من ق بَل الفقراء، يعطي الدليل السلطة في ها فقط من االستيالء الثوري على تستمد سلطت
     عن سبب قدرتها على الخروج منتصرة من فترة "ازدواجية السلطة".  

 إحداثيات سلطة الطبقة العاملة
أعاله عن العالقة ما بين الدولة واحدة من االستنتاجات الرئيسية التي يمكننا استخالصها من المشهد 

كما ال وسلطة الطبقة والثورة في السودان هي استحالة الفصل بين األنظمة والدول بشكل دقيق ومنظ م. 
يمكن الفصل سواء بين الطبقة الحاكمة أو خصومها وبين النظام الرأسمالي الُمنت ج لها. وال يعني ذلك، 

رأسماليون، أو أن مجمل الطبقة  ضاء في الطبقة الحاكمةعلى سبيل المثال، أن جميع األفراد األع
حالياً في السلطة )ال يجب أن يكون ذلك مفاجأة  قائمةالرأسمالية تدين بوالئها السياسي إلى الحكومات ال

بما أن أحد مالمح الرأسمالية كنظام هو قدرة الطبقة الرأسمالية على تفويض المهام السياسية للحكم إلى 
ل في  معاآلخرين(.  ر الطبقة الحاكمة خريطة مكث فة للترابطات بين عمليات التحو  ذلك، يُنت ج تتب ع تطو 

السلطة السياسية والعسكرية. ال في  إنتاجية وتجارية ومالية التراكم الرأسمالي عبر دوائر وشبكات
مناصب من الثروة والتأثير في مثل هذه األنظمة فقط ألنهم محتالون أكثر يتواجد الرجال الذين يشغلون 

قد يعملون من البقية، أو ألن لديهم مسدسات أفضل من منافسيهم )مع أن هذين األمرين مفيدان بال شك(. 
عند نقطة االلتقاء ما بين القطاع المالي واالقتصاد شبه العسكري، أو أنهم يرفعون قوة أدوار حكومتهم 

أو مشاريع البناء )عادة يقومون بكل هذه  من بيع ُرَخص االتصاالت رباحأفضل األ تحصيلمن أجل 
الدول ورؤوس األموال األقوى واألكثر افتراساً وبين  مصالحاألشياء(. ويتوس طون بتكرار ما بين 

رأس المال، ويسه لون استخراج الموارد من "دولهم" باتجاه دول الخليج /صلتهم "الخاصة" بالدولة
 لكنهم يحتفظون بجزء من األرباح ألنفسهم. ووأوروبا والواليات المتحدة األميركية، 

غرائز الحركة الشعبية من أسفل سليمة: "تخل صوا منهم جميعاً!". يجب أن تذهب كل "العصابات" في 
ولكن يبقى السؤال: أين هي القوة في المجتمع التي يمكنها إنجاز ذلك؟ لقد . السلطة وإال لن يتغير شيء

جادلت هذه المقالة بأن لدى الطبقة العاملة وحدها "الثقَل االجتماعي لتحقيق إلغاء النظام القديم وبناء 
ال "الطبقة المميزة" يعطي نظرة  ابررإن قصة هال د ٨٦مجتمع جديد". ا يجعل العم  الكالسيكية عم 

ن قوة  ٨٧متعددة األبعاد عن كيفية غرس الرأسمالية ق وى فريدة في الطبقة العاملة.  أن تكون وتتضم 
ال الغالبية العددية في المجتمعات الرأسمالية المتقد مة، والق وة التي تنشأ من اعتماد الرأسمالية على العم 



إلنتاج البضائع وتوفير الخدمات التي تحافظ على تسيير المجتمع. باإلضافة إلى ذلك، تضغط الرأسمالية 
ال في نفس الوقت في وضعية عداء جماعي ضد  ال عبر التمد ن وفي أماكن العمل، بينما تضع العم  العم 

ال ثم الفشل في تحقيقها، تحمل أرباب عملهم. في النهاية،  ومن خالل رفع احتياجات وتطل عات العم 
  ٨٨توليد صراعات من األسفل. الرأسمالية في ثناياها ميالً ل

قوة الطبقة العاملة بالفعل مسار الثورة السودانية وتحد دها، ولكن تجارب الموجة الثورية السابقة  تشك ل
جل تحويل ميزان الق وى أمر وحده من في المنطقة قبل عقد  من الزمن تقريباً تؤك د على عدم كفاية هذا األ

ى إعادة بناء يسار ثوري في يضاً العمل علأبشكل حاسم لصالح تعميق العملية الثورية. ويتطل ب ذلك 
سوف يحتاج هذا اليسار إلى السودان وفي أماكن أخرى من خالل موجة الصراعات الحالية من أسفل. 

د إلى ثورة  فهم  واضح ألشكال التنظيم وأنواع السياسات التي تعطينا أفضل فرصة لتحويل التمر 
 اجتماعية.
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 .مشاركة في مجلة تضامن الشرق األوسط، وعضوة في اتحاد الجامعة والكلية في بريطانيا

 

 مالحظات
، لذا لم تأخذ المقالة بعين االعتبار تأثير الفيروس على 19-اء كوفيدبتم  إنجاز معظم هذه المقالة قبل أن يت ضح حجم ونطاق و 1 

دة.  العملية الثورية في السودان. شكراً لجوزيف كونارا على تعليقاته على المسوَّ

 .2017بيات، 2 

 . 156، ص2017بيات،  3 

 .11، ص2017بيات،  4 

 . 1915لينين،  5 

 .1968، ديبن سع 6 

 1915لينين،  7 

 2019كونارا،  8 

 2019كونارا،  9 

 2017؛ ستاندينغ، 2001هاردت ونيجري،  10 

 47، ص1978درابر،  11 

 .40، ص1978درابر،  12 

 .2020كونارا،  13 

 .1913تروتسكي،  14 

 أ.2020الجزولي،  15 

 .2019ق وى إعالن الحرية والتغيير،  16 

 أ.2020الجزيرة باإلنجليزي،  17 



 أ.2019الجزيرة باإلنجليزي،  18 

 ب.2019إلنجليزي، الجزيرة با 19 .

 أ.2019رويترز،  20 

 .2019؛ ألكسندر، 2019الجزولي،  21 

 .2018ديو دبنقا، را 22 

 .2019ميديل إيست آي،  23 

 .2019وكالة األناضول،  24 

 .2016الطريق،  25 

 .2019أمين،  26 

 .2019مدى مصر،  27 

 .2019مدى مصر،  28 

 .2019عصيان مدني في صفحة السودان على الفيسبوك،  29 

 أ.2016راديو دبنقا،  30 

"ديباجة" على الموقع اإللكتروني لتجمع المهنيين السودانيين  انظر 31 
us-www.sudaneseprofessionals.org/en/about ،أ. 2019؛ الجزولي  

 .2019ُحميدة، ودوسة،  32 

 .2019سراج الدين،  33 

 .2019سراج الدين،  34 

 .2019إفريقيا، لشرق األوسط وشمال اتضامن شبكة  35 

 .19-18، ص2017توماس،  36 

 .19، ص2017توماس،  37 

 .11-10، ص2017توماس،  38 

 .2019شوارتزتين،  39 

 .2010؛ رويترز، nile-hitetechnology.com/projects/w-www.foodprocessingانظر  40 

 2020، كومبانيز هاوس "ات"مدينة الشرك 41 

 .3ب، ص2020الجزولي،  42 

 ب.2016راديو دبنقا،  43 

 .2011مجموعة األزمات الدولية،  44 

 .2018؛ أمين، 2015شوارتزتين وتشيكو،  45 

 .2020مايكلسون،  46 

 .2019ب؛ الشاهد العالمي، 2019رويترز،  47 

 .2019؛ السودان في األخبار، 2019الشاهد العالمي،  48 



 .2013برنديرغاست،  49 

 .2018كيرك باتريك،  50 

 .2019بيرك وصالح،  51 

 .2019؛ السودان في األخبار، 2019ماكغريغور،  52 

 .2019الشاهد العالمي،  53 

 أ.2019راديو دبنقا،  54 

 أ.2019راديو دبنقا،  55 

 أ.2020اديو دبنقا، ر 56 

 ب.2020راديو دبنقا،  57 

 ب.2020راديو دبنقا،  58 

 ج.2020؛ راديو دبنقا، 2019النقد الدولي،  صندوق 59 

 د.2020راديو دبنقا،  60 

 أ.2020أمين،  61 

 ب.2019راديو دبنقا،  62 

 .2020رويترز،  63 

 ه.2020راديو دبنقا،  64 

 .2019مراقبة حقوق اإلنسان،  65 

 ج.2020الجزولي،  66 

 .2020ب؛ وكالة األنباء الفرنسية )أ ف ب(، 2020أمين،  67 

 د.2020الجزولي،  68 

 د.2020؛ الجزولي، 2019يرو، دمونو 69 .

 أ.1917لينين،  70 

 د.2020الجزولي،  71 

 .2016بيريدج،  72  

 أ.2020الجزولي،  73 

 .2009ديفيدسون،  74 

 ب.1917لينين،  75 

 .2و، ص2020، الجزولي 76 

 .2و، ص2020الجزولي،  77 

 أ.2020الجزولي،  78 

 و.2020الجزولي،  79 

 .5-4و، ص2020الجزولي،  80 



 .6و، ص2020الجزولي،  81 

 .1979باركر،  82 

 .256، ص1978بوالنتزاس،  83 

 .1979باركر،  84 

 أ.1917لينين،  85 

 .46، ص1978درابر،  86 

 .2019كونارا،  87 

 لقراءة الملخ ص. 2019أنظر كونارا،  88 

 

 

 المراجع
، "شباب سوداني يعود بعد فضيحة التوظيف في اإلمارات العربية المتحدة"، 2020وكالة األنباء الفرنسية )فرانس برس أ ف ب( 

uae-after-return-sudanese-www.dailysabah.com/africa/2020/02/04/young-، دايلي صباح
scandal-recruitment 

AFP, 2020, “Young Sudanese Return after UAE Recruitment Scandal”, Daily 
-uae-after-return-esesudan-www.dailysabah.com/africa/2020/02/04/young ,Sabah

scandal-recruitment 

 

 ، ، االشتراكية الدولية، "الحياة على توقيت الثورة: استيعاب ديناميكيات االنتفاضات في السودان والجزائر"، 2019ألكسندر، آن 
 time-revolution-on-http://isj.org.uk/living)إصدار الصيف(،  163العدد 

Alexander, Anne, 2019, “Living on Revolution Time: Understanding the Dynamics of the 
Uprisings in Sudan and Algeria”, International Socialism 

time-revolution-on-k/livinghttp://isj.org.u (summer), 163 

 

آب(، /أغسطس 17يوق عون اتفاق الحكومة االنتقالية" )في السودان الجيش و، "قادة االحتجاج أ2019الجزيرة باإلنجليزي، 
-transitional-sign-military-leaders-protest-www.aljazeera.com/news/2019/08/sudan

190817122225172.html-deal-government 

Al Jazeera English, 2019a, “Sudan Protest Leaders, Military Sign Transitional Government 
-sign-military-leaders-protest-www.aljazeera.com/news/2019/08/sudan Deal” (17 August),

190817122225172.html-deal-government-transitional 

 

آب(، /أغسطس 4ب، "ما الذي يقوله اإلعالن الدستوري في السودان؟" )2019الجزيرة باإلنجليزي، 
190804182241137.html-declaration-constitutional-.aljazeera.com/news/2019/08/sudanwww 

Al Jazeera English, 2019b, “What Does Sudan’s Constitutional Declaration Say?” (4 
-declaration-constitutional-www.aljazeera.com/news/2019/08/sudan August),

html.190804182241137 



 

 6شخصاً" ) 241قمع يونيو في السودان قد يكون أد ى إلى مقتل ، "منظمات حقوق اإلنسان: 2020الجزيرة باإلنجليزي، 
rights-people-241-killed-crackdown-june-.com/news/2020/03/sudanwww.aljazeera-آذار(، /مارس

200305115418120.html-group 

Al Jazeera English, 2020, “Sudan’s June Crackdown May Have Killed 241 People: Rights 
-241-killed-crackdown-june-/2020/03/sudanwww.aljazeera.com/news Group” (6 March),

200305115418120.html-group-rights-people 

 

تشرين الثاني(، /نوفمبر 7، "اإلعالن عن نقابة بديلة لعمال بناء بورتسودان" )2016الطريق، 
sudan-port-in-workers-for-union-alternative-www.altareeq.info/ar/advertising 

Al-Tareeq, 2016, “An niqabat badila l’ummal mina burtsudan” (7 
sudan-port-in-workers-for-union-alternative-www.altareeq.info/ar/advertising November), 

 

أيار(، /مايو 24"، ميديل إيست آي )التعدين، "دم وذهب: حرب األراضي السودانية تمتد  اآلن إلى 2018أمين، محمد، 
https://tinyurl.com/v6hynb5 

Amin, Mohammed, 2018, “Blood and Gold: Now Sudan’s Land Wars Have Spread to 
https://tinyurl.com/v6hynb5 Mining”, Middle East Eye (24 May), 

 

شباط(، /فبراير 6، "إضرابات وتظاهرات ومجزرة: الميناء في العاصفة السودانية"، ميديل إيست آي، )2019أمين، محمد، 
storm-sudanese-port-massacre-and-protests-www.middleeasteye.net/news/strikes 

Amin, Mohammed, 2019, “Strikes, Protests and a Massacre: The Port in the Sudanese 
-and-protests-eye.net/news/strikeswww.middleeast Storm”, Middle East Eye (6 February),

storm-sudanese-port-massacre 

 20للرقابة في السودان بينما تقفل قنوات اإلعالم المرتبطة بالنظام القديم"، ميديل إيست آي، ) أ، "صرخات2020أمين، محمد، 
sudan-speech-freedom-over-https://www.middleeasteye.net/news/fears-كانون الثاني(، /يناير

outlets-media-several-closure-following 

Amin, Mohammed, 2020a, “Cries of Censorship in Sudan as Media Outlets Linked to Old 
-https://www.middleeasteye.net/news/fears Regime Closed”, Middle East Eye (20 January),

outlets-media-several-closure-following-sudan-speech-freedom-over 

 

 1ميديل إيست آي، )داعهم لحماية حقول نفط ليبية"، خ  شباب سودانيون يت همون شركة أمن إماراتية بب، "2020أمين، محمد، 
 https://tinyurl.com/vf9wdk6شباط(، /فبراير

Amin, Mohammed, 2020b, “Sudanese Youths Accuse UAE Security Firm of Duping Them 
s://tinyurl.com/vf9wdk6http into Protecting Libyan Oil Fields”, Middle East Eye (1 February), 

 

 25رئيس وزراء السودان يقيل مسؤولين في المرفأ وسط إضراب العمال"، وكالة األناضول )، "2019ناضول، وكالة األ
workers-amid-official-port-sacks-pm-s-www.aa.com.tr/en/africa/sudan-شباط(، /فبراير

strike/1402691 



Anadolu Agency, 2019, “Sudan’s PM Sacks Port Official amid Workers’ Strike”, Anadolu 
-amid-official-port-sacks-pm-s-danwww.aa.com.tr/en/africa/su Agency (25 February),

strike/1402691-workers 

 

)إصدار ، 4ة العدد االشتراكية الدولي، "منهج إصالحي "جديد"؟ نقد لنظرية نيكوس بوالنتزاس السياسية"، 1979باركر، كولين، 
  www.isj.org.uk/?id=294الربيع(، 

Barker, Colin, 1979, “A ‘New’ Reformism? A Critique of the Political Theory of Nicos 
www.isj.org.uk/?id=294 (spring), International Socialism 4 Poulantzas”, 

 

 )مطبعة جامعة ستانفورد(. فهم الربيع العربي سعىثوريين: م بالثورة ، 2017بيات، آصف، 

Bayat, Asef, 2017, Revolution Without Revolutionaries: Making Sense of the Arab 
Spring (Stanford University Press). 

 

أيلول(، /سبتمبر 5) مجلة فيو بوينتمفهوم األزمة الثورية في لينين"، ، "1968بن سعيد، دانيال، 
1968-lenin-in-crisis-revolutionary-the-of-notion-www.viewpointmag.com/2014/09/05/the 

Bensaïd, Daniel, 1968, “The Notion of the Revolutionary Crisis in Lenin”, Viewpoint 
-the-of-notion-www.viewpointmag.com/2014/09/05/the (5 September), Magazine

1968-lenin-in-crisis-revolutionary 

 

 )دار نشر بلومزبري(  1985و 1964ربيع الخرطوم" في انتفاضات مدنية في السودان الحديث: "بيريدج، دبليو جي، 

Berridge, W J, 2016, Civil Uprisings in Modern Sudan: The “Khartoum Springs” of 1964 and 
1985 (Bloomsbury Publishing). 

 

، "المحاكمة تكشف: حاكم السودان السابق قال إنه تلق ى الماليين من السعوديين"، 2019جيسون بيرك وزينب محمد صالح، 
 om/ub2yg2whttps://tinyurl.c آب(،/أغسطس 19) الغارديان

Burke, Jason, and Zeinab Mohammed Salih, 2019, “Ex-Sudan Leader Said He Received 
https://tinyurl.com/ub2yg2w (19 August), Guardian Millions from Saudis, Trial Told”, 

 

تأم ل الطبقة: النظرية، الثقافة، ، ين وديردري أونيليفي مايك وتراث الماركسية الكالسيكية" ، "الطبقة و2019كونارا، جوزيف، 
 )دار بريل(.واإلعالم في القرن الحادي والعشرين 

Choonara, Joseph, 2019, “Class and the Classical Marxist Tradition”, in Mike Wayne and 
Deirdre O’Neill, Considering Class: Theory, Culture and Media in the 21st Century (Brill). 

 

http://isj.org.uk/a-)إصدار الشتاء(،  165، العدد االشتراكية الدولية"، "، ثورةجديدة من ال ة، "دور2020كونارا، جوزيف، 
revolt-of-cycle-new 

Choonara, Joseph, 2020, “A New Cycle of Revolt”, International Socialism 
revolt-of-cycle-new-http://isj.org.uk/a (winter),165 



 

أيار(، /مايو 11، "انتصار تاريخي للعاملين بشركة سكر كنانة" )2019عصيان مدني في صفحة السودان على الفيسبوك، 
www.facebook.com/CivildisobedienceinSudan/posts/324457271569382 

Civil Disobedience in Sudan Facebook page, 2019 “Initsar tarikhi lil ammilin bisharikat 
sukkar kenana” (11 

ww.facebook.com/CivildisobedienceinSudan/posts/324457271569382w May), 

 

مسؤولون"،  –، "شركة سكر كنانة المحدودة 2020كومبانيز هاوس، 
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/FC018990/officers 

Companies House, 2020, “Kenana Sugar Company Limited—
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/FC018990/officers Officers”, 

 

)إصدار الشتاء(،  121، العدد االشتراكية الدولية، "والتر بينجامين وتراث الماركسية الكالسيكية"، 2009نيل، دافيدسون، 
www.marxists.org/history/etol/writers/davidson/2009/xx/benjamin.html 

Davidson, Neil, 2009, “Walter Benjamin and the Classical Marxist Tradition”, International 
Socialism 

ww.marxists.org/history/etol/writers/davidson/2009/xx/benjamin.htmlw (winter), 121 

 

 )مطبعة مانثلي ريفيو(. نظرية ماركس عن الثورة الثانية: سياسات الطبقات االجتماعية، 1978درابر، هال، 

Draper, Hal, 1978, Karl Marx’s Theory of Revolution II: The Politics of Social Classes 
(Monthly Review Press). 

 

 12، "سقوط البشير: رسم خارطة القوى المتنازعة في السودان"، مبادرة اإلصالح العربي )2019الجزولي، مجدي، 
rcesfo-contestation-mapping-bashir-al-of-fall-reform.net/publication/the-www.arab-نيسان(، /إبريل

sudan-in 

El Gizouli, Magdi, 2019, “The Fall of El Bashir: Mapping Contestation Forces in Sudan”, Arab 
-mapping-bashir-al-of-fall-reform.net/publication/the-www.arab Reform Initiative (12 April),

sudan-in-forces-contestation 

 

شباط(، /فبراير 25أ، "وجهاز الدولة: هل من حل  وسط؟"، ستيل سودان )2020الجزولي، مجدي، 
post_25.html-loghttps://stillsudan.blogspot.com/2020/02/b 

El Gizouli, Magdi, 2020a, “Wa jihaz al-dawla: hal man hal wasat?”, StillSUDAN (25 
post_25.html-https://stillsudan.blogspot.com/2020/02/blog February), 

 

والمقاومة في انتفاضة السودان"، أوراق إحاطة من معهد وادي األخدود العظيم "ريفت فاليه"  عبئةب، "الت2020الجزولي، مجدي، 
 https://tinyurl.com/wvme8a9كانون الثاني(، /)يناير

El Gizouli, Magdi, 2020b, “Mobilization and Resistance in Sudan’s Uprising”, Rift Valley 
https://tinyurl.com/wvme8a9 Institute Briefing Papers (January), 



 

شباط(، /فبراير 13) ج، "تبريج ديكتاتور: البرهان يزور نتانياهو"، ستيل سودان2020الجزولي، مجدي، 
on.html-calls-burhan-al-dictator-https://stillsudan.blogspot.com/2020/02/grooming 

El Gizouli, Magdi, 2020c, “Grooming a Dictator: Al-Burhan Calls on Netanyahu”, StillSUDAN 
-calls-burhan-al-dictator-om/2020/02/groominghttps://stillsudan.blogspot.c February), (13

on.html 

 

شباط(، /فبراير 2)د، "وجهاز الدولة: حماقة الرفيق خميس"، ستيل سودان 2020الجزولي، مجدي، 
post.html-https://stillsudan.blogspot.com/2020/02/blog 

El Gizouli, Magdi, 2020d, “Wa jihaz al-dawla: hamaqat al-rafiq khamis”, StillSUDAN (2 
post.html-https://stillsudan.blogspot.com/2020/02/blog February), 

 

 إعالن الحرية والتغيير"، تجمع المهنيين ، "2019قوات إعالن الحرية والتغيير، 
  change-and-freedom-of-www.sudaneseprofessionals.org/en/declarationالسودانيين، 

Forces of the Declaration and Freedom and Change, 2019, “Declaration of Freedom and 
Change”, Sudanese Professionals 

change-and-freedom-of-www.sudaneseprofessionals.org/en/declaration Association, 

 

كانون األول(، /ديسمبر 9السريع التابعة لحميدتي في السودان" ) دعم، "فضح الشبكة المالية وراء قوات ال2019الشاهد العالمي، 
-financial-secret-rsfs-minerals/exposing-www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict

network 

Global Witness, 2019, “Exposing the Financial Network Behind Hemedti’s RSF in Sudan” (9 
-secret-rsfs-minerals/exposing-www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict December),

network-financial 

 

 )مطبعة جامعة هارفرد(. إمبراطورية، 2001هاردت، مايكل، وأنطونيو نيجري، 

Hardt, Michael, and Antonio Negri, 2001, Empire (Harvard University Press). 

 

سم آخر"، ـ "ا، "في السودان، قمع التظاهرات ب2019بة حقوق اإلنسان، هيومين رايتز واتش، مراق
name-another-protests-repression-www.hrw.org/news/2019/06/26/sudan 

Human Rights Watch, 2019, “In Sudan, Repression of Protests by Another 
name-another-protests-repression-www.hrw.org/news/2019/06/26/sudan Name”, 

 

، "أطباء السودان يعالجون األمراض السياسية لألمة"، 2019ُحميدة، عبد الرازق س، وخالد م دوسة، 
-of-ailments-political-the-treating-and-doctors-acountry.com/2019/03/sudanshttps://africas

nation-the 



Hummaida, Abdelrazig S, and Khalid M Dousa, 2019, “Sudan’s Doctors Treating the Political 
-treating-and-doctors-/2019/03/sudanshttps://africasacountry.com Ailments of the Nation”,

nation-the-of-ailments-political-the 

 

تموز(، /يوليو 8إلى اثنين، أكثر من النفط سيوقد االقتصاديات" )، "بينما تنقسم السودان 2011مجموعة األزمات الدولية، 
economies-fuel-will-oil-more-two-breaks-africa/sudan/sudan-www.crisisgroup.org/africa/horn 

International Crisis Group, 2011, “As Sudan Breaks in Two, More than Oil Will Fuel 
-more-two-breaks-africa/sudan/sudan-frica/hornwww.crisisgroup.org/a Economies” (8 July),

economies-fuel-will-oil 

 

، "فريق صندوق النقد الدولي يُكمل مهمة المادة الرابعة للسودان"، 2019صندوق النقد الدولي، 
-article-2019-completes-staff-imf-sudan-www.imf.org/en/News/Articles/2019/12/23/pr19489

mission-iv 

International Monetary Fund, 2019, “IMF Staff Completes 2019 Article IV Mission to 
-2019-completes-staff-imf-sudan-s/2019/12/23/pr19489www.imf.org/en/News/Article Sudan”,

mission-iv-article 

 

 28) نيويورك تايمز، "عند الخط األمامي للحرب السعودية في اليمن: أطفال جنود من دارفور"، 2018كيركباتريك، ديفيد د، 
.child-yemen-sudan-com/2018/12/28/world/africa/saudiwww.nytimes-كانون األول(، /ديسمبر

fighters.html 

Kirkpatrick, David D, 2018, “On the Front Line of the Saudi War in Yemen: Child Soldiers 
From Darfur”, The New York Times (28 

-child-yemen-sudan-www.nytimes.com/2018/12/28/world/africa/saudi December),
fighters.html 

 www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/csi/ii.htmانهيار األممية الثانية"، ، "1915، 1لينين، المجلد 

Lenin, V I, 1915, “The Collapse of the Second 
www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/csi/ii.htm International”, 

 

نيسان(، /إبريل 9، )برافدا"، أ، "ازدواجية السلطة1917، 1لينين، المجلد 
www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/09.htm 

Lenin, V I, 1917a, “The Dual Power”, Pravda (9 
www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/09.htm April), 

 

وداللة طبقتها"، ب، "خصوصية طبيعة ازدواجية السلطة 1917، 1لينين، المجلد 
www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/tasks/ch03.htm 

Lenin, V I, 1917b, “The Peculiar Nature of the Dual Power and its Class 
www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/tasks/ch03.htm Significance”, 

 



 https://tinyurl.com/spf7wwjآذار(، /مارس 7، "السودان في إضراب" )2019مدى مصر، 

Mada Masr, 2019, “Al-Sudan fil idrab” (7 March), https://tinyurl.com/spf7wwj 
 

 6)السريع في السودان والمعركة من أجل ليبيا"، ابيرفويل سكيوريتي،  دعمجيش للبيع: قوات ال، "2019أندرو، ماكغريغور، 
  www.aberfoylesecurity.comآب( /أغسطس

McGregor, Andrew, 2019, “Army for Sale: Sudan’s Rapid Support Forces and the Battle for 
www.aberfoylesecurity.com/?p=4487 ty,Libya” (August 6), Aberfoyle Securi 

 

ل رسالة إلى الجنرال حميدتي: نريد قانوناً مدنياً 2019شرق األوسط وشمال إفريقيا، التضامن شبكة  ، "إضراب السودان العام يُرس 
sends-strike-general-https://menasolidaritynetwork.com/2019/05/28/sudans-، أيار(/مايو 28اآلن" )
now-rule-civilian-want-we-hemeti-general-to-message-a 

MENA Solidarity Network, 2019, “Sudan’s General Strike Sends a Message to General 
We Want Civilian Rule Now’” (28 May), Hemeti: ‘

-to-message-a-sends-strike-general-https://menasolidaritynetwork.com/2019/05/28/sudans
now-rule-civilian-want-we-hemeti-general 

 

 10على آمال السودان باالزدهار"، الغارديان ) بظاللها، "الميليشيا تكتشف الذهب وتنجح وتُلقي 2020روث، مايكلسون، 
  https://tinyurl.com/wy66fbnشباط(، /فبراير

Michaelson, Ruth, 2020, “Militia Strike Gold to Cast a Shadow over Sudan’s Hopes of 
https://tinyurl.com/wy66fbn (10 February), Guardian Prosperity”, 

 

ال السودانيون ي2019ميديل إيست آي،   شباط(،/فبراير 18بسبب اتفاق خصخصة بورتسودان" ) واصلون اإلضراب، "العم 
-privatisation-sudan-port-over-strike-go-workers-www.middleeasteye.net/news/sudanese

deal 

 

Middle East Eye, 2019, “Sudanese Workers Go on Strike over Port Sudan Privatisation 
-port-over-strike-go-workers-www.middleeasteye.net/news/sudanese Deal” (18 February),

deal-privatisation-sudan 

 

كانون األول(، /ديسمبر-تشرين الثاني/)نوفمبر 2/120نيو الفت ريفيو ، "قن اصون في المطبخ"، 2019يرو، خوان كارلوس، دمونو
kitchen-the-in-https://newleftreview.org/issues/II120/articles/snipers  

Monedero, Juan Carlos, 2019, “Snipers in the Kitchen”, New Left Review II/120(November–
kitchen-the-in-https://newleftreview.org/issues/II120/articles/snipers December), 

 

 )نيو ليفت بوكس(.  الدولة والسلطة واالشتراكية، 1978بوالنتزاس، نيكوس، 

Poulantzas, Nicos, 1978, State, Power, Socialism (New Left Books). 

 



آب(، /أغسطس 8دارفور"، مشروع كفاية )برينديرغاست، جون، "اقتصاديات التطهير العرقي في 
darfur-cleansing-ethnic-www.enoughproject.org/reports/economics 

Prendergast, John, 2013, “The Economics of Ethnic Cleansing in Darfur”, The Enough 
darfur-cleansing-ethnic-www.enoughproject.org/reports/economics Project (8 August), 

 

تشرين أول(، /أكتوبر 9مستشفى سودانية اآلن" ) 65أ، "السودان: إضراب أطباء في 2016راديو دبنقا، 
http://allafrica.com/stories/201610090021.html 

Radio Dabanga, 2016a, “Sudan: Doctors At 65 Sudanese Hospitals Now On Strike” (9 
http://allafrica.com/stories/201610090021.html October), 

 

كانون الثاني(، /يناير 24مجمع مطاحن للغالل جديد في عاصمة السودان" )"افتتاح ب، 2016راديو دبنقا، 
-s-sudan-in-inaugurated-complex-mill-flour-news/article/new-www.dabangasudan.org/en/all

capital 

Radio Dabanga, 2016b, “New Flour Mill Complex Inaugurated in Sudan’s Capital” (24 
-in-inaugurated-complex-mill-flour-news/article/new-www.dabangasudan.org/en/all January),

capital-s-sudan 

 

أيار(، /مايو 2ألف عامل شحن يشل  بورتسودان" ) 20إضراب أكثر من ، "2018راديو دبنقا، 
-port-paralyses-workers-cargo-000-20-by-news/article/strike-www.dabangasudan.org/en/all

sudan 

Radio Dabanga, 2018, “Strike by 20,000+ Cargo Workers Paralyses Port Sudan” (2 
-paralyses-workers-cargo-000-20-by-news/article/strike-www.dabangasudan.org/en/all May),

sudan-port 

 

كانون األول(، /ديسمبر 16"جاهز لتسليم مناجم الذهب في جبل عامر إلى حكومة السودان" )حميدتي أ، "2019راديو دبنقا، 
https://tinyurl.com/tj9xo3a 

Radio Dabanga, 2019a, “Hemeti ‘Set to Hand Jebel Amer Gold Mines to Sudan Govt’” (16 
https://tinyurl.com/tj9xo3a December), 

 

بيراً في جهاز األمن والمخابرات الوطني" مسؤوالً ك 98ب، "مجلس السودان العسكري "يُقاعد" 2019راديو دبنقا، 
niss-senior-98-retires-junta-news/article/sudan-www.dabangasudan.org/en/all-حزيران(، /)يونيو

officers 

Radio Dabanga, 2019b, “Sudan Junta ‘Retires’ 98 Senior NISS Officers” (June 
officers-niss-senior-98-retires-junta-news/article/sudan-www.dabangasudan.org/en/all ),11 

 

ل أدنى مستوياته أمام العمالت العالمية" )2020راديو دبنقا،  شباط(، /فبراير 27أ، "الجنيه السوداني يُسج 
-hard-against-lows-record-hits-pound-news/article/sudanese-www.dabangasudan.org/en/all

currencies 



Radio Dabanga, 2020a, “Sudanese Pound Hits Record Lows against World Currencies” (27 
-lows-record-hits-pound-news/article/sudanese-gasudan.org/en/allwww.daban February),

currencies-hard-against 

 

شباط(، /فبراير 10ب، "نقص الوقود والخبز يسب ب اضطرابات في السودان" )2020 راديو دبنقا،
-disruptions-cause-shortages-bread-and-news/article/fuel-www.dabangasudan.org/en/all

queues-long-and 

Radio Dabanga, 2020b, “Fuel and Bread Shortages Cause Disruptions in Sudan” (10 
-cause-shortages-bread-and-news/article/fuel-llwww.dabangasudan.org/en/a February),

queues-long-and-disruptions 

 

شباط(، /فبراير 26رفع الدعم وتعويم سعر صرف الدوالر في السودان" )ج، "خبير اقتصادي: 2020راديو دبنقا، 
-dollar-normalise-subsidies-lift-expert-news/article/economic-www.dabangasudan.org/en/all

sudan-in-rate 

Radio Dabanga, 2020c, “Economic Expert: Lift Subsidies, Normalise Dollar Rate in 
-lift-expert-news/article/economic-sudan.org/en/allwww.dabanga Sudan”(26 February),

sudan-in-rate-dollar-normalise-subsidies 

 

شباط(، /فبراير 14قائداً في نظام البشير" ) 47د، "بنك السودان المركزي يأمر بتجميد حسابات 2020راديو دبنقا، 
www.dabangasudan.org/en/all-news/article/central-bank-of-sudan-orders-47-al-bashir-

regime-leaders-accounts-frozenRadio Dabanga, 2020d, “Central Bank of Sudan Orders 47  

Al Bashir Regime Leaders’ Accounts Frozen” (14 February), www.dabangasudan.org/en/all-
news/article/central-bank-of-sudan-orders-47-al-bashir-regime-leaders-accounts-frozen 

 

 

www.dabangasudan.org/en/all- شباط(،/فبراير 21)ه، "عنف الشرطة في مظاهرات السودان" 2020راديو دبنقا، 
demonstrations-sudan-at-violence-ws/article/policene 

Radio Dabanga, 2020e, “Police Violence at Sudan Demonstrations” (21 
-sudan-at-violence-news/article/police-www.dabangasudan.org/en/all February),

demonstrations 

 

تموز(، /يوليو 26) 2011، "النيل األبيض سيفتتح معمل سكر في السودان في 2010رويترز، 
idAFJOE66P01L20100726-20100726-factory-sugar-sudan-www.reuters.com/article/ozabs 

Reuters, 2010, “White Nile to Open Sudan Sugar Factory in 2011” (26 
-20100726-factory-sugar-sudan-www.reuters.com/article/ozabs July),

idAFJOE66P01L20100726 

 



آب(، /أغسطس 20عضواً برئاسة قائد عسكري" ) 11مجلس سيادة من السودان يشك ل أ، "2019رويترز، 
-council-sovereign-member-11-forms-politics/sudan-sudan-https://uk.reuters.com/article/uk

idUKKCN1VA26F-leader-military-by-headed 

Reuters, 2019a, “Sudan Forms Eleven Member Sovereign Council, Headed by Military 
-11-forms-politics/sudan-sudan-https://uk.reuters.com/article/uk (20 August),Leader” 

idUKKCN1VA26F-leader-military-by-headed-council-sovereign-member 

 

تشرين الثاني(، /فمبرنو 26ب، "حصري: قائد ميليشيا سوداني يزداد غنًى من بيع الذهب" )2019رويترز، 
idUKKBN1Y01E0-exclusive-gold-sudan-https://uk.reuters.com/article/uk 

Reuters, 2019b, “Exclusive: Sudan Militia Leader Grew Rich by Selling Gold” (26 
idUKKBN1Y01E0-exclusive-gold-sudan-https://uk.reuters.com/article/uk November), 

 

كانون الثاني(، /يناير 15، "السودان يقمع عصيان رجال سابقين في خدمة التجسس بعد تصادمات" )2020رويترز، 
idUSKBN1ZD19F-security-sudan-rs.com/article/uswww.reute 

Reuters, 2020, “Sudan Quells Revolt of Former Spy Service Men after Clashes” (15 
idUSKBN1ZD19F-security-sudan-www.reuters.com/article/us January), 

 

ال المناجم يخاطرون ، "2015وليالند تشيكو، شوارتزتين، بيتر،  ى الذهب الجديد في السودان: عم  سباق ُحم 
كانون األول(، /ديسمبر 27بحياتهم بحثاً عن الثروات"، الغرديان )

miners-artisanal-rush-gold-www.theguardian.com/world/2015/dec/27/sudan 

Schwartzstein, Peter, and Leyland Cecco, 2015, “Sudan’s New Gold Rush: Miners Risk 
Their Lives in Search of Riches”, Guardian (27 

miners-artisanal-rush-gold-www.theguardian.com/world/2015/dec/27/sudan December), 

 

نيسان(، /إبريل 2) أخصب أراضي إفريقيا تعاني إلطعام شعبها"، بلومبيرغ إحدى، "2019ين، بيتر، شوارتزت
farming-land-nile-sudan-www.bloomberg.com/features/2019 

Schwartzstein, Peter, 2019, “One of Africa’s Most Fertile Lands Is Struggling to Feed Its 
-land-nile-sudan-www.bloomberg.com/features/2019 Own People”, Bloomberg (2 April),

farming 

 

ابة االشتراكي 3، "قاعدة بيانات الفع اليات االحتجاجية في السودان خالل 2019سراج الدين، إسراء،   .Revsoc.me أشهر"، بو 

Sirag-al-Din, Isra’a, 2019, “Qa’idat bayanat al-fa’iliyyat al-ihtigagiyya fil Sudan khilal 3 ashur”, 
Revsoc.me. 

 

 ، البريكاريا: الطبقة الخطيرة الجديدة )بلومزبيري األكاديمية(.2017ستاندينغ، غاي، 

Standing, Guy, 2017, The Precariat: The New Dangerous Class (Bloomsbury Academic). 

 



تشرين أول(، /رأكتوب 29السريع: ملف شامل" ) دعم، "قوات ال2019السودان في األخبار، 
profile-comprehensive-a-forces-support-rapid-www.sudaninthenews.com/the 

Sudan in the News, 2019, “The Rapid Support Forces: A Comprehensive Profile” (29 
profile-comprehensive-a-forces-support-rapid-www.sudaninthenews.com/the October), 

 

جامعة درهام لدراسات الشرق األوسط (، معهد 2017-1977، "أنماط النمو وعدم المساواة في السودان، 2017توماس، إدوارد، 
 www.dur.ac.uk/sgia/imeisوالدراسات اإلسالمية، 

Thomas, Edward, 2017, “Patterns of Growth and Inequality in Sudan, 1977-2017”, Durham 
www.dur.ac.uk/sgia/imeis udies,University Institute for Middle East and Islamic St 

 

 https://tinyurl.com/r2npe8r، الثورة الدائمة" "الثورة الدائمة )مقدمة للطبعة الروسية("، في 1931تروتسكي، ليون، 

Trotsky, Leon, 1931, “The Permanent Revolution (Introduction to the Russian Edition)”, 
https://tinyurl.com/r2npe8r ,The Permanent Revolution in 

 

 

 


