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 جامعة أسیوط-یة التجارةمک-واإلدارة العامةوم السیاسیة مقسم العمدرس ب

 :مستخمص

التي من شأنيا تسيل عممية االنتقال التفاوضي ،  ظروف والمالبساتلي تحديد الإالدراسة  ىذهتسعى 
: تحت أي وىو  اً رئيسي تطرح الدراسة سؤاالً  ثالديمقراطي. حيوالتي تعد بداية لتدشين عممية التحول 

شروط من الشروط يحدث االنتقالي التفاوضي ؟ وبالتطبيق عمى الحالة السودانية، تيدف الدراسة إلي 
 طاحة بالرئيس السابق عمر البشيرإلا التعرف عمى طبيعة نمط االنتقال في السودان والذي ترتب عميو

، حتى التوقيع عمى اتفاق البالدي ادارة ، مرورًا بتولي المجمس العسكري االنتقال 9102في ابريل  
كما  9102قوى الحرية والتغيير في منتصف أغسطس تحالف  تقاسم السمطة والوثيقة الدستورية مع 

المجمس ر عممية االنتقال التفاوضي بين يتيس في ساىمتالتي الظروف والمالبسات  تحديد عمى تركز
تحديات عممية االنتقال  طرق إليالت عالوة عمى، السودانالمعارضة في تحالف  و العسكري االنتقالي

 .الديمقراطي في السودان
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Abstract: 

       This study aims to identify the conditions and circumstances that 
facilitating the process of negotiated transition, which is the beginning of the 
inauguration of the process of democratization. In this vein, the main 
research question is: under what conditions does the negotiated transition 
occur? In this respect, this study seeks to determine the mode of transition in 
Sudan, beginning with the overthrow of former President Omar al-Bashir, 
and the Transitional Military Council (TMC) took over power in April 2019. 
Following months of turmoil, the Transitional Military Council (TMC) and the 
Forces of Freedom and Change (FFC) signed a power-sharing agreement 
and the Constitutional Declaration in mid-August 2019. Therefore, the study 
examines the circumstances and the conditions that facilitated the process of 
negotiated transition between the Transitional Military Council (TMC) and 
Forces of Freedom and Change (FFC), as well as addressing the future 
challenges of the democratic transition process in Sudan. 

       Keywords: Negotiated Transition-Democratization-Sudan’s  

Transitional Military Council (TMC)-Forces of Freedom and Change (FFC) 

 

 مقدمة:

تبعيا وما  ، 9102 أبريل 00 في البشير عمر الرئيسب طاحةإلا عمى أشير أربعةقرابة   بعد        
 3 في العامة القيادة اعتصام فض تخمميابدعم من أطراف إقميمية ودولية،  صعبة خوض مفاوضات

 المجمس مع توافق إلى الثوري، الحراك قادت التي والتغيير الحرية إعالن قوى توصمت ، 9102 يونيو
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 المرحمة ُتدار سوف التي الدستورية، الوثيقة والتوقيع عمى ،عمى اتفاق تقاسم السمطة االنتقالي العسكري
 بتعيين مرسوًما رئيس المجمس العسكري االنتقالي البرىان الفتاح عبد الفريق االنتقالية .كما أصدر

 i .9102 أغسطس 90 في الدستورية اليمين وأعضاؤه يؤدي أن قبل برئاستو، السيادة مجمس أعضاء
، ودفعيا إلي األمام السودان في الديمقراطي التحول عممية تسييل إمكانية في اآلمال االتفاق ىذا عزز
استكمال تمك دون وجود عراقيل قد تحول  بسبب حول مستقبميا ؛ تحوم ىناك تحديات ما زالتبينما 

 التجربة الديمقراطية الوليدة.

وفي ىذا السياق، تسعى تمك الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة ونمط االنتقال الديمقراطي في      
السودان والذي بدأ بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير ، مرورًا بتولي المجمس العسكري االنتقالي ادارة 

. 9102ف أغسطس البالد، حتى التوقيع عمى اتفاق تقاسم السمطة مع قوى الحرية والتغيير في منتص
كما تيدف إلي الوقوف عمى الشروط التي من شأنيا أن تيسر عممية االنتقال التفاوضي بين النخبة 
الحاكمة والمعارضة. ومن ثم تيدف تمك الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي ىو: تحت أي شرط 

راطي؟ وباألحرى ما ىي  من الشروط ، يحدث انتقال تفاوضي من الحكم السمطوي نحو الحكم الديمق
الحرية والتغيير لمدخول اعالن الظروف والمالبسات التي دفعت قادة المجمس العسكري االنتقالي وقوى 

في العممية التفاوضية والتوقيع عمى الوثيقة الدستورية؟ وما ىي تحديات عممية االنتقال الديمقراطي في 
 السودان؟ 

وفي ىذا اإلطار، تنقسم الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسية، األول يناقش ويعرض االتجاىات النظرية 
و مالبسات االنتقال في  مساراتألنماط االنتقال الديمقراطي. بينما ييتم المحور الثاني بدراسة 

 السودان، بينما يتناول المحور الثالث، تحديات المرحمة االنتقالية في السودان.

 

 لمحور األول أنماط االنتقال الدیمقراطي:ا

فيركز نمط االنتقال إجراؤه.  يةوكيف نتقالعمى من يقوم باالالضوء  االنتقالنمط يسمط مفيوم        
من نظام  تتخذىا النخبة )الحاكمة والمعارضة( لالنتقال التيوالخيارات المختمفة  التفاعالت عمى

في التمييز بين  ىنتنجتونمع ما طرحو  دراسةتفق التو   ii نظام أخر ديمقراطي. ىلإقائم سمطوي 
المسببات والمسببين لعممية االنتقال الديمقراطي، فاالنتقاالت الديمقراطية ال تقوم بالمسببات بل عن 
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فتوافر الظروف االجتماعية واالقتصادية المالئمة لقيام الديمقراطية ال تعد  iiiطريق من يتسببون فييا. 
خالل فترة االنتقال   عبة السياسيةفي ظل حالة عدم اليقين بشأن قواعد المُ الديمقراطي،  فكافية لالنتقال 
 iv.نتقالاال عممية القرارات النيائية التي تؤدي مباشرة إلى ُُ  ىي التي تتخذ، فإن النخب َ 

ة يمؤسسلحظات تمثل  نتقالمن االعتقاد بأن فترات االبتحديد أنماط االنتقال ينبع االىتمام ومن ثم 
 .مالمح اإلطار المؤسسي الذي تدار التفاعالت السياسية في كنفو وضع يتم من خاللياوتكوينية ، 

بعينو  انتقالنمط  تبنى واألسباب التي تدفع في اتجاه واالستراتيجيات ة التفاعالتدراسعالوة عمى أن 
و، بعين تبنييا نمطلنظم السياسية نتيجة ا مآالتبمسارات و  لتنبؤاإمكانية  دون آخر يمكن الباحثين من

 v . واحتماالت حدوث رسوخ أو انتكاسات خالل عممية التحول الديمقراطي

التي تقود عممية  اعمينيوية الفل ”نمط االنتقال وفقا ومن ثم سوف تستند ىذه الدراسة إلى تصنيف
ما إذا كانت عممية  عمى تحديدىذا المعيار  قومي" .التي يتم توظيفيا والخيارات واالستراتيجيات، نتقالاال

التي تنجح في اإلطاحة  معارضةال قبلأو من ، الحاكمة داخل بنية السمطة  ةبخالناالنتقال تتم من قبل 
وفقا ليذا المعيار تم تقسيم أنماط االنتقال إلي ثالث  .طريق مزيج من االثنين، أو عن  بالنخبة الحاكمة

  أنواع:

 

 اإلصالحي )االنتقال من أعمى( أو )التحولي(النمط -أ

Transition from Above or Conversion 

 يشيد ىذا النمط من ، الديمقراطيعممية االنتقال  قيادةيحدث ىذا عندما تتولي النخبة الحاكمة      
، تبدأ بالتحرك  عقدةومشابكة متمراحل بمن خاللو  ريملنظام السياسي طبيعة ااالنتقال تحول تدريجي ل

اإلصالح الذي ف" .عممية التحول الديمقراطي مقدمة لتدشينالسياسي، يكون ذلك والتحرر االنفتاح  نحو
تعبر كميا  أو "االنتقال التحولي"  يقوده النظام" أو "التحرير الذي بدأه النظام" أو "التغيير من األعمى"

، تقع مسؤولية في كثير من الحاالتو  .مصطمحات تصف السمة الرئيسية ليذا النمط من االنتقال عن
ىذا النمط من االنتقال عمى النخبة الحاكمة المعتدلة الراغبة في التغيير ، مع مساىمة محدودة من قبل 

 لمعارضة بالضعفتتسم قوى ا بينما ، المعتدلة لصالح النخبة الحاكمةيكون  ميزان القوىالمعارضة، ف
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من أبرز الحاالت إسبانيا والبرازيل ، وتعد  عمى التأثير في إدارة عممية االنتقال تياقدر  يقوض من مما
  vi .من أعمى اديمقراطيً  التي شيدت انتقااًل 

  نمط االنتقال التعاوني " التفاوضي" -ب

 Cooperative Transition or Negotiated Transition 

يتم التوصل إليو عبر المفاوضات   اتفاق أو تعاقد نتيجة لعمل مشترك يتجسد في صورةيحدث االنتقال 
ىذا النمط مسميات    مق عمىُأطو  . المعارضةجزء أو كل من و المعتدلة والمساومات بين النخبة الحاكمة 

  viiالتحولي". عديدة " التوافق" و " االنتقال التفاوضي" ، " التسوية" ، "االنتقال التعاوني" ، "االحالل
" بين النخبة  المعتدلة في النظام السمطوي  Pactوفي ىذا االطار، يعرف أودنيل وشميتر "االتفاق

اتفاق صريح بين مجموعة مختارة من الجيات الفاعمة التي تسعى إلى ونظيراتيا المعارضة بأنو " 
لضمانات المتبادلة القواعد التي تحكم ممارسة السمطة عمى أساس ا -أو ، إعادة تحديد-تحديد 

كما تمر عممية االنتقال وفقا ليذا النمط بأربع مراحل: أواًل:  viiiلألطراف الداخمة فيو."لممصالح الحيوية 
بدء ضعف أسس شرعية النظام القديم وتبنيو بعض الخطوات اإلصالحية. ثانًيا، استغالل قوى 

تغيير سعًيا نحو يف ضغوطيا  المعارضة ليامش اإلصالح وقياميا بتوسيع قاعدتيا الشعبية وتكث
قدر المستطاع   ياالنظام، حيث تقوم المعارضة بإرىاق الحكومة من أجل تغيير ميزان القوة إلي صالح

رابًعا، يصل  . ثالثًا، يقوم النظام برد فعل  سواء بالقمع أو االحتواء ضد خطوات القوى المعارضة.
فيبدأ الطرفان في الدخول في التفاوض حول عمى األخر،  ىماالطرفين إلى استحالة  انتصار أحد

 ixإمكانية االنتقال. 

تتسم االنتقاالت التعاونية بقدر من الشد والجذب ، والتصعيد المتبادل بين النخبة الحاكمة  ومن ثم      
والمعارضة ، والتي تدعو إلى مظاىرات واالحتجاجات لكسب المزيد من أوراق التفاوض دون أن ترغب 

ف أو تقدر عمى اإلطاحة الكاممة بالنظام، وفي نفس الوقت تشيد تجاوزات وأعمال عنف من الطر 
بين  اتفاقات تفاوضيةإلى ،أدت في نياية المطاف دورات االحتجاج والقمع وُيالحظ أن  xاألخر.

وا وأوروجواي وبوليفيا وىندوراس جالحكومة والمعارضة في بولندا وتشيكوسموفاكيا ومنغوليا ونيكارا
  xi. والسمفادور وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا

 ما يمي:فراطي ، يمكن تحديد الظروف المالئمة لالنتقال التفاوضي دبيات االنتقال الديمقألووفقا    
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 وصول نخبة إصالحیة أو معتدلة إلى سدة الحكم:األول 

يؤكد منظرو الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي عمى أن بدء عممية االنتقال الديمقراطي            
التفاوضي مرتبط بصفة أساسية بتصعيد النخبة الراغبة في االصالح والتغيير محل المحافظة في 

دء في عممية السمطة. ما أن يصل المعتدلون إلي السمطة فإنيم عادة يتحركون عمى وجو السرعة لمب
التحول الديمقراطي. وعادة ما يشمل ذلك إجراء مشاورات ومفاوضات مع قادة المعارضة واألحزاب 
السياسية ذات الثقل. ومن أبرز األمثمة اسبانيا والمجر والبرازيل. وقد تنوعت طرق وصول االصالحيين 

 لمحكم إلي أربع طرائق:

، كما حدث مع فرانكو وخوان كارلوس في موت مؤسسي األنظمة القديمة وتصعيد اإلصالحيين -
 . 0291اسبانيا 

الصراع واالنقسام بين المعتدلين والمتشددين داخل المؤسسة العسكرية، فقام النظام القديم في  -
كل من البرازيل والمكسيك بإجراء تغييرات روتينية في القيادة، مما جعل وصول اإلصالحيين 

 إلى السمطة ممكنا.

ريين إلى السمطة من خالل انقالبات عسكرية كما حدث في بيرو وصول اصالحيين عسك -
 .0291، واالكوادور 0291

القيام بعزل الحكام المحافظين كما حدث في عدد من الدول في أوروبا الشرقية في المجر  -
 xii.0212وبمغاريا  0211

 اعتدال النخبة الحاكمة :الثاني 

الدخول في عممية تفاوضية مع النخبة  فيوالجرأة  ةالميار الرغبة و النخبة المعتدلة تمتمك  أن            
الخطوات التي تتخذىا قد  تمك نفي الوقت ذاتو أتدرك و تدشين عممية االنتقال.  المعارضة من أجل 

واسبانيا  ،0212، المجر 0293وجودىا في السمطة ، كما حدث في البرازيل سنة  إنياء إلىتؤدى 
تدلة في عممية االنتقال في تحديد أربعة عناصر : تحديد أسموب دور القيادة المع ثليتم. و 0291

تختمف دوافع كما  االنتقال، تحديد التوقيت، تحديد المسار المناسب لبدئو، محاولة خمق اجماع حولو.
وضرورة  الديمقراطية فبعض القيادات لدييا إيمان بقيمخذ بعممية االنتقال ، القيادة اإلصالحية في األ
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تساىم في والتي قد  براجماتيةوفقا العتبارات  والبعض األخر ينتيج ىذا المسمك، ياسياإلصالح الس
 xiii. اعتدال النخبة الحاكمة وجعميا تتبنى مواقف أكثر مرونة في سبيل البدء في عممية االنتقال

ادراك النخبة الحاكمة لدعم عممية التحول الديمقراطي يمكن فيمو في ضوء  البعض أنؤكد وي       
ففي ىذا االطار ، تدرك النخبة الحاكمة أن تكمفة القمع ،  .سابات تكمفة وفوائد استمرار الحكم القديمح

 ،بسبب الضغوط الداخمية والخارجية وعدم التسامح مع المعارضة، ورفض التفاوض ستكون باىظة،
مما قد يؤدى إلى فقدان شرعيتيا، ويضعف من التماسك الداخمي لمنخبة الحاكمة ، ويزيد من احتمالية 

 xiv ، عالوة عمى أنيا تفقد الكثير من الشرعية الدولية.سمطويتخمى الجيش عن مساندة النظام ال

لنظام ديمقراطي أن كمفة االنفتاح واالنتقال إلى صيغة ما النخبة الحاكمة  نفسو تدركوفي الوقت     
 تكون ،االنتقال إلي ىذا النظام الجديد عندبعض مصالحيا  يحافظ عمىاتفاق مع المعارضة لعقد  وفقا

 بعويست يالديمقراطاالنتقال  ىذا أن وخاصة  أقل من كمفة االستمرار في السياسات غير الديمقراطية .
وعالوة عمى ذلك، قد تزيد األزمات االقتصادية من كمفة استمرار النخبة  .زيادة الشرعية الدولية لمنظام

الحاكمة في الممارسات السمطوية  لما ليا من تبعات زيادة السخط الشعبي ، واحداث انقسام داخل 
 قفالنخبة الحاكمة حول السياسات العامة لمنظام السياسي، مما قد يدفع البعض منيا إلى اتخاذ موا

ندما يسقط النظام السياسي بسبب فشمو االقتصادي ويتراجع الحمفاء عن مساندتو وتتفاقم إصالحية .فع
االنقسامات في صفوفو، يصبح لدى القادة في النخبة الحاكمة  قابمية لمحديث عن اإلصالح السياسي، 
وذلك في محاولة منيا المتصاص ما قد يترتب عمى العوامل السابقة من مخاطر قد تيدد شرعية 

 xvوالمجر واسبانيا. ادىا. ومن أبرز األمثمة بولندوجو 

 الثالث السیطرة  واستبعاد المتشددین داخل االئتالف الحاكم:

إن الوصول إلى السمطة يمكن اإلصالحيين من البدء في التحول إلي الديمقراطية ، لكنو ال        
يعوق قدرة المتشددين عمى تحدى اإلصالحيين. فالعناصر المتشددة داخل  ائتالف النخبة الحاكمة قد 

كوادور وج يبذلوا جيوًدا إليقاف عممية التغيير أو إبطائيا. سبانياففي البرازيل وبيرو وا  سعى -واتيماال وا 
المتشددون في الجيش إلى القيام بانقالبات عسكرية، وبذلوا جيوًدا في إقصاء العناصر اإلصالحية عن 

 والتيالمتشددة،  عناصرال أو تحييد تيميشومن ثم يؤكد منظرو الموجة الثالثة عمى ضرورة السمطة. 
دييا القدرة عمى عرقمة عممية التحول ل والتيجيزة القسرية لمدولة تتحكم بصورة أساسية في األ
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بتحييد العناصر  فقد قامت القيادات اإلصالحية في حكومات البرازيل وبيرو واسبانيا.  الديمقراطي
في قموب أنصارىا أو إقناعيم بفكرة اإلصالح. كما  ةالمتشددة عن طريق اضعافيا او ادخال الطمأنين
لحكومية والعسكرية والحزبية ، وتغيير المتشددين في سعوا إلى إحداث تغييرات في البيروقراطيات ا
كما أن السيطرة عمى الراديكاليين غالبا ما يتطمب تعاون  المناصب العميا بأخرين من أنصار اإلصالح.

الطرفين)النخبة الحاكمة المعتدلة ونظيرتيا في المعارضة(. ففي أثناء المفاوضات تكون لكل طرف 
تى يتعامل بصورة فعالة مع المتشددين في صفوفو.  ففي فترة مصمحة في دعم الطرف األخر ح

االنتقال في البرازيل يقال أن الجنرال جولبيرى قال لزعيم المعارضة "عميك أن تسيطر عمى الراديكاليين 
 xviمن أتباعك حتى نسيطر نحن عمى الراديكاليين من أتباعنا."

 اعتدال  المعارضة:الرابع 

. نتقاليعد االعتدال والتعاون من جانب المعارضة من األمور اليامة التي تسيل نجاح عممية اال       
تتسم المعارضة المعتدلة، بأن لدييا استعداد لمتفاوض بل لتقديم تنازالت. ويؤكد منظرو الموجة الثالثة 

 إلى او يسعو أاالنتقال قادة متشددين يعارضوا عممية عمى أنو من ضمن معوقات االنتقال ىو وجود 
من القادة في المعارضة المتشددين يرفضون تحقيق االنتقال  اً ىناك عدد أن تقييدىا بشكل كبير، كما

 ان يتم تقويضيأيمكن  ديمقراطيةن الأعمى " كده دال أوىذا ما  xviiعبر التفاوض مع النخبة الحاكمة ،
ىنتنجتون أن كثيرًا من الديمقراطيات ما كان ليا ويري  xviii"ا.يضً أمن قبل قوى داخل النظام والمعارضة 

أن تنشأ لوال أن قيادات سياسية اختارت أن تخون أتباعيا من أجل أن تتم التفاوض بنجاح مع ممثمي 
 التين تقبل بعض من القيود والقواعد أاالنتقال يتطمب اعتدال المعارضة، بف xixالسمطة السياسية."

ال تمتمك القوة ن تكون المعارضة قادرة عمى تحدي النظام ولكنيا أ من الممكنفوضعيا من قبل النظام، 
المعارضة  انجرفت موفالمواجية.  ةاستراتيجين تتجنب أنو من الرشادة إبو. ومن ثم ف لإلطاحة الكافية

 مخاطر وصدام مع النخبة الحاكمة. إلي تغيير جذري فإن ذلك سوف يؤدي  نحوالمواجية وسعت  ىلإ
ذا كان لمتفاوض أن يتم كان عمى كل من الطرفين أن يضفي عمى الطرف األخر قدرًا من الشرعية.  وا 
فكان عمى المعارضة أن تعترف بالنخبة الحاكمة كشريك لو قيمتو في عممية التغيير، وأن ُتسمم ضمًنا 

تقبل جماعات الحكم. في المقابل كان عمى النخبة الحاكمة أن تفي أو صراحة بحقيا في االستمرار 
  xxالمعارضة كممثمين شرعيين لقطاعات عريضة عن المجتمع.
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 توازن القوى بین االصالحین في النخبة الحاكمة والمعارضة: الخامس

بين كمحصمة لوجود نوع من التوازن النسبي في ميزان القوى  االنتقال التفاوضي يأتيغالبا ما       
ال يمكن ألي طرف أن يكون المعارضة والنخبة الحاكمة . فيزداد احتمال االنتقال التفاوضي، عندما 

فإذا كانت المعارضة أقوى من النخبة الحاكمة، فإنيا ستسعى   وازاحة الطرف األخر.متأكدًا من النصر 
الحاكمة. النخبة لصالح إلى اتباع نمط االنتقال اإلحاللي لتعظيم مكاسبيا ، وترفض تقديم تنازالت 

ىذا التحول بالعنف. ومن ناحية أخرى، البد أن تدرك النخبة في السمطة مدى جدية  يتسم وغالبا ما
ومصداقية المعارضة في التأثير وتعبئة الجماىير، ويفسر البعض سبب خضوع عدد من األنظمة 

وبولندة ،  افي تشيكوسموفاكيالسمطوية وقبوليا التفاوض مع المعارضة في أوروبا الشرقية وباألخص 
ومن ثم فإن ىذا  xxiإلى مصداقية المعارضة وقدرتيا عمى التعبئة والحشد بشكل ىدد تمك األنظمة.

التوازن يدفع إلى  شبو توافق عمى امتناع كال الطرفين عن استخدام القوة واقصاء الطرف األخر ، 
يذاء بعضيم البعض وضمان عدم تيديد المصالح الحيوية و   xxii.لبعضيم البعضا 

 االنتقال اإلحاللي أو من أسفل-ج

Transition from Below orReplacement  

انييار ذلك في أعقاب زمام المبادرة في تحقيق الديمقراطية ، و منفردة المعارضة  قودتعندما          
طمق يو  xxiiiاالنتقال.وبالتالي ال تييمن النخبة الحاكمة عمى عممية  ،النظام االستبدادي أو اإلطاحة بو

، ىذا النمط في أو "االنييار".  "اإلطاحة بقيادة المعارضة" أو "التغيير من األسفل" عمى ىذا النمط 
أو غير موجود ، بينما   اً فضعيوالمعارضة داخل النظام   ينوالمعتدل يناإلصالحييصبح تأثير 

. ويرتبط نمط االنتقال النظامبشدة تغيير  ا ويعارضو  رافضو التغيير ىم في الحكومة  ييمنينالم
اإلحاللي )من أسفل( بتصاعد االضطرابات واالحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، بشكل قد يدفعيا 

بالحكومة. وبالتالي تصبح لقوى المعارضة ذات القواعد االجتماعية اليد  إلى المجوء إلى العنف لإلطاحة
  xxiv بصفة عامة .الطولى في الدفع نحو عممية االصالح السياسي 

ويمر ىذا االنتقال بدوره بعدة خطوات أوليا تشيد ضغط المعارضة المستمر عمى النخبة         
الحاكمة كمحاولة إلسقاط النظام السياسي ودفعو الي االنييار والتفكك. وفي الخطوة الثانية، ينيار 

تتولي قوى المعارضة المبادرة بإرساء أسس وقواعد الديمقراطية وقد النظام بالفعل وفي الخطوة األخيرة ، 
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جراءات لتأسيس نظام  في ىذه المرحمة قدالوليدة.  تتوافق قوى وأحزاب المعارضة عمى خطوات وا 
في بمدان عديدة من بينيا: البرتغال واليونان  مثمما حدث. قديمديمقراطي عمى أنقاض النظام ال

، انتكاسات أثناء عممية بناء النظام الجديديترتب عمى ىذا النمط  قد  ىر في حاالت أخو  xxv .واألرجنتين
لمتجربة  نتكاسحدوث ايزداد احتماالت ،فسلم يصاحب عممية انييار النظام  القائم عممية توافق  فإذا

 xxvi.ىميةأأو صراعات وحروب  وتحل محميا أشكال جديدة من النظم التسمطية الديمقراطية الوليدة

 نتقاالتاالحاالت  بعض تجمعأخر قد ، بمعنى حديةالتصنيفات ليست ويمكن القول أن تمك        
، فحدوث نمط االنتقال من أعمى من خالل  نتقالاال أنماط سمات مشتركة من نمطين أو أكثر من

"النخبة الحاكمة" عمى سبيل المثال ال يعنى غياب الضغوط الشعبية أو عدم وجود مفاوضات بين 
لنخبة الحاكمة والمعارضة. ولكن العنصر الفاعل في ىذا النمط ىو دور النخبة الحاكمة، وىكذا في ا

فإن ىذه الدراسة  في السودان، الذي ساد لاالنتقاأجل تفسير التغيير ونمط ثم من من و  باقي األنماط.
تأثير ذلك عمى المسار مدى  و من النخبة الحاكمة والمعارضة لتوافق المعتدلين في ك بمالبساتتيتم 

 ، عالوة عمى التحديات التي تواجو العممية االنتقالية.يمكن أن يفضي إليو االنتقال وماالذي اتخذه 

 المحور الثاني : مسارات ومالبسات االنتقال التفاوضي في السودان

 العربية نتفاضات  االمن تجاوز عدوى البشير  السابق عمر  الرئيسعمى الرغم من تمكن          
ديسمبر  01يتحمل موجة االحتجاجات التي اندلعت في لم  أنو إال،  أعوام 2والتي بدأت منذ قرابة 

  انى منياالتي تع في ظل األزمة االقتصادية العميقةبدأ الحراك الشعبي باحتجاجات عفوية . 9101
من موارد  ع اثة أربأكثر من ثال يوفرالذي كان و ،  9100عام جنوب السودان  انفصالالسودان منذ 

ذلك الي اتباع الحكومة السودانية سياسات  دفع، النفط مواردالتي كانت تأتي من و  صعبةالعممة ال
 ًا معتزامنتصاعدت األزمة االقتصادية إلى منحى خطير ،  9101ديسمبر منتصف  في و  xxvii .تقشفية

جنيو في موازنة عام  1.2جنيًيا، مقابل  01زيادة سعر الدوالر إلى و  االستيالكيةارتفاع أسعار المواد 
شرارة  اندلعتوقد  xxviii. هتوقف الحكومة عن استيراد بسببأسعار القمح  ارتفاع  ،  ،عالوة عمى9109

، كما أضرم كيمومتًرا شمال الخرطوم  311عمى بعد حوالي  الواقعة،عطبرة بمدة من  الحراك الشعبي
الفجوات  يةحركة االحتجاجالتخطت وقد  xxixم. حزب المؤتمر الوطني الحاك مقراتفي النار  المحتجون

مم يشارك فييا الطالب والطبقات الحضرية المتوسطة فحسب ، بل ف،  والطبقية االجتماعية والجغرافية
أيضا قطاعات أخرى من التجار والمزارعين والرعاة وموظفي الخدمة المدنية في جميع  انجذب إلييا
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والمطالبة السياسات االقتصادية لحكومة البشير ،  عمىبالموم بدأ المحتجون يمقون  كما xxx.أنحاء البالد
من الترشح مجدًدا في   وتعديل الدستور لتمكين برحيمو. عالوة عمى تزايد االحتقان من رغبة البشير في

 xxxi.9191عام 

مدنية بما في ذلك تجمع قوى  تحالفاتواسعة من  وجموع، بدأت م9102وفي األول من يناير       
الجبية الثورية و ،  الذي يضم أطباء وميندسين ومعممين وأساتذة جامعات، المينيين السودانيين

نداء السودان والتجمع االتحادي بصياغة ما ُسّمي بـ و تحالف قوى اإلجماع الوطني، و السودانية، 
تشكيل حكومة  ، وبشير من السمطةفيو إلى إقالة عمر ال، وأبرز ما دعوا  "إعالن الحرية والتغيير"

 xxxii.انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم ألربع سنوات

 بدایة االنشقاق داخل نظام البشیر وتصعید نخبة عسكریة إصالحیة:

أحدث الحراك ىزة عنيفة في بنية النظام السوداني، وبدأت ىناك مؤشرات لوجود عدم توافق داخل       
النخبة الحاكمة، عندما بدأ مدير جياز األمن والمخابرات السودانية الفريق صالح قوش في توجيو 

عطاء قدر من المشروعية عمى اندالع االحتجاجات ، جاء ىذا في  انتقاد الذع لحكام الواليات ، وا 
إن جياز األمن قام بأدواٍر كبيرة "، بقولو  9101 ديسمبر 90بالمؤتمر الصحفي في  وحديث اطار

ولم يتوقف األمر  xxxiiiد." لمعالجة الوضع، وعندما ترك األمر لمجياز التنفيذي عادت األزمة من جدي
أطمق جياز األمن ر وبعد الحوا، عن تمك التصريحات ، بل تحرك قوش لمتحاور مع الشباب المحتجين 

 xxxivالمطالبة بتنحي البشير. شاًبا تم اعتقاليم في االحتجاجات 011سراح  والمخابرات الوطني

كما بدت إشارات إعالمية باحتمالية انسحاب البشير من المشيد السياسي، حيث نقمت تقارير     
الخاصة بترشحو ن الرئيس السوداني عمر البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور أصحفية  عمى 

واستمراًرا لحالة االرتباك والتخبط الذي مر بيا الرئيس السابق عمر البشير   xxxv".لدورة رئاسية جديدة
من فرض حالة الطوارئ نتيجة  كثافة االحتجاجات، أصدر مجموعة من القرارات المتضاربة. فقد أع

جديدة ، واختيار كيل حكومة لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الواليات، وتش
دعا البرلمان إلى كما  ،وفي الوقت نفسو دعا المحتجين لمحوار xxxviضباط جيش في مناصب الوالة.

بيد أن ىذا  xxxvii.  التي تميد لو الترشح لمرئاسةتأجيل النظر في التعديالت الدستورية المطروحة 
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لحين  التظاىرات مواصمة وأعمنت  البشيرخطاب الخطاب لم يمب تطمعات المعارضة، حيث رفضت 
 xxxviiiو. رحيم

جعفر أبريل، الذكرى السنوية لالحتجاجات السممية التي أطاحت ب 1االحتجاجات في  تصاعدت     
، في محاولة اختبار في الخرطوم القيادة العامة لمجيشالنميري، حيث تجمع اآلالف بالقرب من مقر 

 ناإلخبارية إلي تداول ناشطين سودانيي سي إن إنشبكة أشارت و . مدى والء القوات المسمحة لمبشير
القيادة مظاىرات أمام مقر نشرت عبر منصات التواصل االجتماعي تغطي المقاطع فيديو لعدد من 

إلى  عسكرية تابعة لمقوات المسمحة السودانية مركباتنزول عدد من لبعضيا  والتي أشارت، العامة
كما   xxxix.الحراكالبعض أنو يمثل وقوف الجيش إلى جانب  فسره، في مشيد حتجينأماكن احتشاد الم

المتظاىرين إثر  مدفاع عنلالعامة قيادة ال قرم راسةالجنود المكمفين بح أفادت تقارير صحفية إلى تدخل
من ناحية أخرى ، وفي إشارة إلي رغبة عدد من قيادات و  xlاالعتصام.محاولة قوات األمن فض 

، الصادق المعارض طالب زعيم حزب األمةمع المؤسسة العسكرية ،  المعارضة المعتدلة  في التفاوض
 xli.الميدي، بتسميم السمطة إلى قيادة عسكرية مختارة لمتفاوض عمى االنتقال الديمقراطي

، 9102عمى المحك. بحمول أبريل  المؤسسة األمنيةوضعت االضطرابات العامة تماسك لجنة       
كان عمى الخزانة تغطية أربعة أشير من تكاليف العمل اإلضافي و  ،استنفدت االحتجاجات أموال الدولة

كما  .في المائة 91لمشرطة واألجيزة األمنية األخرى. وفي الوقت نفسو ، ارتفع معدل التضخم إلى 
إلى  ليصلسجل الجنيو السوداني تراجعًا ممحوظًا خالل أمام الدوالر، حيث  تدىورت العممة الوطنية 

جنييا، كما بمغت االزمة من قيام  79يبا ضعف السعر الذي حددتو الحكومة بنحو وىو تقر جنييًا، 99
 xliiالنظام بمنع مواطنيو من اخذ حقوقيم المالية من البنوك. 

ومن ناحية أخرى، كانت ىناك مخاوف من حدوث انقسام بل اقتتال بين األجيزة األمنية،  فقد         
بوادر انشقاق داخل اصة مع ق السودان إلي حرب أىمية، ختخوف عدد من المراقبين من إمكانية انزال

لمحراك  منحاز وأخر، لنظام اإلنقاذ اإلسالميالُمنتمي  من القياداتجيل  المؤسسة العسكرية بين
ولعل موقف القوات  xliii.الشعبي، وبالتالي يمكن أن تقع احتكاكات تؤدي لمواجيات مسمحة وفوضى

المسمحة من حماية المتظاىرين أمام مقر القيادة ، بل والصدام مع عناصر أمنية أعطى إشارة قوية 
أصدرت قوات الشرطة السودانية، توجييات لجميع قبيل عزل البشير،  وتيدد لحمة األجيزة األمنية. 

ومن ناحية أخرى،  xliv.السممية منسوبييا في المركز والواليات بعدم التعرض لممواطنين والتجمعات
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مارست العواصم الغربية ضغوطا عمى السمطات السودانية من أجل دفع البشير الي التنحي. وقد تجمى 
دعت سفارات الواليات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج ذلك ، قبل يوم واحد من اإلطاحة بالبشير، فقد 

 xlv".لمحراك الشعبيمة وذات مصداقية، استجابة خطة انتقال سياسي شام"السمطات السودانية لمتقدم بـ

أمام تمك التحديات االقتصادية، والضغوط الخارجية، والخوف عمى لحمة األجيزة األمنية مما         
 حراكلمطالب الالمؤسسة العسكرية  واألمنية  استجابتيؤدي إلى االنزالق في الفوضى وحرب أىمية، 

جاء ىذا عمى  الذي تم إيداعو سجن كوبر بعد ذلك.” البشير“، وقامت بعزل 9102أبريل  00في 
ذو جذور -وزير الدفاع السوداني ورئيس المجنة األمنية العميا، الفريق أول عوض بن عوفلسان 
رض وأعمن ف .قرر وزير الدفاع تشكيل مجمس عسكري انتقالي إلدارة البالد لمدة عامينكما . إسالمية

حل مؤسسة الرئاسة ومجمس الوزراء  ، عالوة عمىأشير وحظر التجوال  3حالة الطوارئ لمدة 
  xlvi.ةوالمجمس الوطني وحكام الواليات ومجالسيا التشريعي

يعزي . من قوى الحراكوعمى الرغم من أىمية تمك الخطوة  بعزل البشير إال أنيا قوبمت برفض         
 شكوك أثار ما حظر التجوال؛ وفرضو بالدستور، العمل تعميق عوفإعالن الفريق أول بن  ىذا إلي

أجمعت قيادات المعارضة السودانية عمى وصف ما  لذابالقوة.  االعتصام لفض تمييد بأنوالمعارضة 
، وأعمنوا عزميم عمى استمرار احتجاجاتيم  واعتصاماتيم حتى إسقاط النظام  حدث " انقالب قصر"

   xlvii .بالكامل

وفيما يبدو بوادر اعالن عمني النقسام داخل الجياز األمني السوداني بين تيار إصالحي مؤيد          
، اعتذاره  "حميدتيدقمو"عمن قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان لمتغيير والتيار المحافظ،  أ

جابة لرغبات المواطنين، باالست  ، كما طالب الحكومة عن المشاركة في المجمس العسكري االنتقالي
استغرقت  xlviiiوالتفاوض. ووجو نداءه لمقوى السياسية بأن تحافظ عمى مطالبيا، وأن تفتح باًبا لمحوار

قدم الفريق أول عوض بن عوف استقالتو  ،أبريل 09في ففترة ابن عوف في السمطة يوم واحد فقط. 
من رئاسة المجمس العسكري االنتقالي، رفقة الفريق كمال عبد المعروف رئيس ىيئة االركان ، ليخمفيما 
الفريق أول عبد الفتاح البرىان رئيسا لممجمس العسكري االنتقالي، ومحمد حمدان حميدتى، نائبا لرئيس 

من المجمس العسكري االنتقالي أن رئيس جياز األمن والمخابرات عأ كما xlixالمجمس العسكري االنتقالي.
 كما أمر lالمعارضة.خطوة القت ترحيبا كبيرا من جانب  في، الوطني صالح قوش استقال من منصبو

عالوة  li. االحتجاجات الشعبيةبإطالق سراح جميع من حوكموا بتيمة المشاركة في عبد الفتاح البرىان 
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 الحاكم الوطني المؤتمر حزب واستبعاد ، الطوارئ حالة رفعو  ل ،ارات حظر التجو تم إلغاء قراعمى أنو 
 lii. القيادة العامة بالقوة عتصاما فض والتعيد بعدم ،االنتقالية المرحمة في إدارة المشاركة من

انطالًقا من خطاب الرئيس الجديد لممجمس العسكري والتصريحات المتتالية لنائبو، بدا األمر       
وعمى الرغم من تمك الخطوات  liii لدرجة كبيرة لمطالب الحراك. ومتفاعل وكأن المجمس العسكري متفيم

ة في التفاوض مع الجادة وبوادر حسن النية إال أنيا لم تكن كافية ما لم تبدى المعارضة مرونة ورغب
قررت قوى إعالن الحرية والتغيير في النخبة المعتدلة في المجمس العسكري. وىذا ما حدث حين 

وقد ُلوحظ وجود اعتدال واضح في الخطاب  liv.السودان، تمبية دعوة الجيش بالجموس إلى طاولة الحوار
المتحدث باسم المجمس العسكري بين ممثمي المجمس العسكري االنتقال وقوى الحرية والتغيير، فقد  أكد 

ير يكمالن باالنتقالي في السودان، شمس الدين الكباشي، أن "المجمس العسكري وقوى الحرية والتغ
وشدد عمى سعيو لتأسيس نظام ديمقراطي في السودان خاٍل من العيوب." من جية أخرى، .بعضيما

وثمنت دور القوات  ."لموقفو اإليجابي قوى الحرية والتغيير: "لبينا دعوة المجمس العسكري  قالت
ا عمى معالم الفترة اتفقو وعبر جمسات من المفاوضات،  lv.المسمحة السودانية في حماية المدنيين"

يضم  تشكيل مجمس سيادي مشتركعمى  توافقوا أيًضاو .  مرجعية إعالن الحرية والتغييرل وفقااالنتقالية 
ثالث سنوات يتم بعدىا تسميم السمطة بشكل  لمدةفترة انتقالية عمى و  lvi.ممثمين عن العسكريين ومدنيين

عمى ثمثي مقاعد كما اتفقوا عمى حصول قوى الحرية والتغيير كامل إلى مسؤولين مدنيين منتخبين. 
 lvii.مظمة قوى الحرية والتغييرالمجمس التشريعي عمى أن تذىب البقية لألحزاب غير المنضوية تحت 

األطراف المتفاوضة عمى  لم تتمكن، 9102وعمى الرغم  من احزار ىذا التقدم، إال أنو في أواخر مايو 
صية التي تتولى رئاسة المجمس السيادي ، ونسبة التمثيل بين المدنيين الشخ تسميةالتوافق عمى 

مايو  90المفاوضات بين المجمس العسكري والمعارضة في وقد تم تعميق  lviiiوالعسكريين في المجمس.
وأرجع عدد من المراقبين ىذا الفشل بسبب حالة  lix .مك النقاطبسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول ت

اإلصالحي  جناحال اعتقاده بقيام المؤسسة األمنية والعسكرية بسبب  داخلتذمر لدى التيار المحافظ ال
 سوف  كافية من المجمس التشريعي الذيتنازالت دون منح المؤسسة األمنية حماية المن بتقديم عدد 

كري. ، األمر الذي تسبب في حالة من التخبط في قرارات المجمس العستسيطر عميو المعارضة
 استمر قرابةاالعتصام الذي  أمنيةونيو ، عندما فرقت قوات من ي 3وتصاعد ىذا األمر في أحداث

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/04/24/-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A.html
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، والذي أسفر عن مقتل وجرح أبريل 1جيش في لم القيادة العامة عشرة أسابيع والذي تشكل خارج مقر
 .تسعة أشيرالمجمس االنتقالي االحتكام إلى االنتخابات بعد  وأعمن lx.العشرات من المعتصمين

. أصدرت األمم عمى المستوى اإلقميمي والدولي ةضباغردود أفعال يونيو  3أحداث أثارت         
بما في ذلك الواليات  -المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي ، وكذلك الحكومات المختمفة 

عمق مجمس كما لحكم المدني. دعوات عمى الفور لالنتقال إلى ا -المتحدة والمممكة المتحدة وألمانيا 
في كل أنشطة االتحاد االفريقي إلى حين إقامة  واألمن التابع لالتحاد األفريقي عضوية السودان السمم

يونيو ، أصدرت وزارة الخارجية األمريكية قراءًة  7في خطوة نادرة ، في و  lxiسمطة مدنية انتقالية.
السياسية ديفيد ىيل ونائب وزير الدفاع السعودي خالد لمكالمة ىاتفية من وكيل وزارة الخارجية لمشؤون 

 نقمت فحوى المكالمة عمى تأكيد ىيل القيادة العامة"، و أحداث فض االعتصامبن سممان لمناقشة "
 lxiiاالنتقال إلى حكومة يقودىا مدنيون وفًقا إلرادة الشعب السوداني" عمى ضرورة 

أنيم مستمرون في االعتصام أمام في بيان ليا لتغيير قوى إعالن الحرية وات أكد في الوقت ذاتو،     
ويرى  lxiii.المجمس العسكري االنتقالي وقف كافة االتصاالت مع مشددين عمىمقر القيادة العامة ، 

 مدى اختبارأن ىدف فض االعتصام من قبل العناصر المحافظة داخل المؤسسة األمنية ، البعض 
 التأثير في الشارع،، ومدى قدرتيا عمى  يا المعارضة )الحرية والتغيير(الحقيقية التي تممك ةالقو 

ثقل ووزن داخل   قوى الحرية والتغييردى أن ل أدرك المجمس العسكري االنتقاليواستمرار التعبئة. 
 النظر في فتح قنوات إعادة ، وىو ما دفعو إلى الشارع ضبطقيادة و و تحريك الشارع السوداني يمكنيا من 

تجمى ىذا في التظاىرات الحاشدة التي شيدتيا الخرطوم فيما  .المعارضة تحالف معوالتفاوض الحوار 
ن، ودعوا المتظاىرو  قودىاوكانت ىذه أكبر مسيرة احتجاج يمن يونيو"،   31عرف اعالميًا " مميونيو 

جراء تحقيق في ا إلي   lxiv.أحداث فض اعتصام القيادة العامةالنتقال الفوري إلى الحكم المدني وا 

 -يونيو  31وخاصة مسيرة  -يج من الضغط الدبموماسي واالحتجاج الداخمي أثبت ىذا المز وقد       
األول من ي فإلى طاولة المفاوضات. ف لمجمس العسكري االنتقالياقيادات أىمية حاسمة في إعادة 

المحادثات المباشرة مع المعارضة تحت رعاية االتحاد اإلفريقي المجمس العسكري  يوليو ، استأنف
، أيد 9102يوليو  09بحمول و الذي عينو رئيس الوزراء اإلثيوبي ، أبي أحمد. والمبعوث الخاص 

 09الجانبان ما وصفوه بـ "اتفاق سياسي" تبعو "إعالن دستوري" رسمي تم توقيعو بعد شير في 
وخمسة قادة  من ستة مدنيين مكونمجمس انتقالي  تدشيناالتفاق عن تمخض وقد  lxv أغسطس.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A&contentId=1256770
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المؤسسة تولى ت. وعميو، شيرًا( 32)االنتقالية مرحمةقيادة المجمس خالل السيتناوبون عمى  عسكريين
حالف تعمى أن يديره   شيراً  90 إدارة المجمس االنتقالي لفترة (برئاسة عبدالفتاح البرىان) العسكرية
 ىذا االتفاق قوى إعالن الحرية والتغيير منحو  lxviخالل األشير الثمانية عشر التالية. المعارضة

سيحظى التحالف بأغمبية  كماباستثناء وزارتي الداخمية والدفاع،  –السيطرة عمى الحكومة االنتقالية 
 سارئي  عبد اهلل حمدوك البارز الخبير االقتصاديتعيين  التوافق عمىإلى  ةإضاف ،الثمثين في البرلمان
 lxvii.02120 وأول رئيس وزراء مدنى منذ تولى البشير الحكم لمحكومة االنتقالية

من الظروف التي سهمت عممیة االنتقال التفاوضي  اً عدد أن هناك وفقا لما سبق تشیر  الدراسة إلي 
 :تتضمنفي السودان 

 أواًل صعود نخبة إصالحیة من داخل النظام الحاكم :

وفقا لألدبيات االنتقال الديمقراطي والتي تؤكد عمى حتمية صعود نخبة إصالحية من داخل             
النخبة الحاكمة تشرع في عممية االنتقال الديمقراطي، سواء بصورة منفردة )انتقال من أعمى(، أو من 

ن بين الطرق التي قد (.  متعاوني-خالل التفاوض مع النخبة المعتدلة في المعارضة ) انتقال تفاوضي
تدفع الي تصعيد النخبة المعتدلة، ىو االنقالب العسكري. وىذا ما تم في السودان. فقد تم تصعيد 
الفريق األول بن عوف من خالل قيامو بانقالب عسكري أطاح بالرئيس السابق عمر البشير، وتحت 

بدرجة كبيرة عمى قبول ضغوط من المعارضة، تم اإلطاحة بو، وحل محمو قيادات إصالحية تحظى 
شعبي، و تسعى نحو التفاوض والحوار مع المعارضة تمثل في الفريق األول عبد الفتاح برىان. والذي 

أبريل، اجتمعت  00في ليمة  صرح الحًقا بدوافع قيام المؤسسة العسكرية بانقالب عمى البشير قائال: "
التاريخ، مراعاة لمحالة التي وصمت إلييا القيادة العسكرية وقررت وضع حّد لمحكم السائد قبل ذلك 

البالد من ضائقة اقتصادية، وضبابية سياسية وقتامة في المشيد السياسي كمو، جعمت الوضع ال 
يتحمل االستمرار كما ىو عميو، وحينيا قررت القيادة العسكرية استشراف مستقبل سوداني مشرق، كان 

لذلك قررت القيادة إنياء األمر بيسر رورية التغيير، ظاىرًا في مطالبات وىتافات الشعب، بحتمية وض
 lxviii وسيولة، ودون إراقة دماء."

                                                 
1

تى تعٍََ ، أعاد انبشَز هذا انًُصب و 0212، وفٌ عاو 1989ه نهسهطت أنغٌ انزئَس انسابك عًز انبشز يُصب رئَس انوسراء عُد تونَ 

 رئًَسا نهوسراء. انفزٍك أول بكزى دسٍ صانخ
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ولعل أولى الخطوات التي قام بيا الفريق برىان ىو دعوتو لممعارضة لمتفاوض والحوار ، وتأكيده      

وسعى إلى ابراز انقطاعو حكومة مدنية متفق عمييا مع المعارضة،  في خطابو عمى رغبتو في تشكيل
آمر بإطالق سراح جميع من تمت محاكمتيم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون ، و البشير عن نظام 

 lxixومحاسبة كل من  تورط في قتل المتظاىرين.آخر بسبب المشاركة في المظاىرات، 

 ثانًیا توازن النسبي لمقوى بین الطرفین:

يجمع الكثير من المراقبين أن اتفاق تقاسم السمطة والتوقيع عمى الوثيقة الدستورية،  ما كان             
ليحدث لوال ادراك الطرفين لصعوبة اقصاء الطرف األخر، ففي البداية لم يكن لدى المجمس االنتقالي 

رؤية خاصة تتمثل في تحديد  النية لعقد اتفاق تقاسم السمطة مع قوى الحرية والتغيير، بل كانت لديو
عبد فترة انتقالية مدتيا سنتان، ثم اإلسراع لعقد االنتخابات، وقد عبر عن ىذا رئيس المجمس العسكري، 

كنا نأمل في إدارة فترة انتقالية عسكرية من دون أي  في حوار صحفي، قائاًل :" الفتاح البرىان
عادة ترتيب . كنا نريدىا فترة انتقالية .....مشاركات أخرى، قصيرة، يتم الترتيب فييا لمسالم واألمن، وا 

 lxx".البيت السوداني من الداخل، والتحضير لالنتخابات التي يشارك فييا الجميع

ويمكن القول، أن ىذا التوازن مرتبط بعاممين بارزين، األول نجاح المعارضة السودانية في تشكيل     
ر" يتألف من منظمات وحركات وأحزاب من مختمف جبية موحدة  " عرف بإعالن الحرية والتغيي

عدة أحزاب ، وقوى نداء السودان والذي يضم نالتيارات واالتجاىات ، أبرزىا تجمع المينين السودانيي
وحركات سياسية وتنظيمات مدنية معارضة مختمفة أبرزىا حزب األمة بزعامة الصادق الميدي، كما 

فصيل مني السودان  المسمحة المكونة من "حركة تحرير ضمت تنظيمات مسمحة مثل الجبية الثورية
صيل عبدالواحد نور" و"حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل السودان ف أركو مناوي" و"حركة تحرير

وأيضًا "قوى أحزاب اإلجماع الوطني" التي ،  قطاع الشمال"السودان  لتحرير إبراىيم و"الحركة الشعبية
دنية المعارضة أبرزىا "الحزب الشيوعي السوداني" و"المؤتمر السوداني تضم مجموعة من القوى الم

المعارض" وحزبا "البعث" و"الناصريين" و"مبادرة المجتمع المدني" والعشرات من منظمات المجتمع 
ىذا االئتالف نجح أيضا في تكوين رؤية موحدة وأجندة بديمة لخريطة االنتقال الديمقراطي  lxxi المدني.

من ناحية أخرى، نجح ىذا االئتالف في الحفاظ عمى تأثيره والسيطرة بل وتوجيو الحراك  في السودان.
من  31الشعبي، خاصة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وتجمى  ىذا التأثير في احتجاجات 
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يونيو ، في أعقاب فض اعتصام القيادة العامة، والتي أرسمت رسالة قوية بمدى تمتع قوى الحرية 
المجمس  ادةيير بنفوذ وتأثير يمكنيا من التأثير في مسار االنتقال. وفي نفس السياق، أدرك قوالتغ

بالسمطة، خاصة وأن االنتقالي بمحدودية قدرتيم عمى االنفراد بتولي دفة إدارة المرحمة االنتقالية 
ى ومن ناحية أخري، أدركت أيًضا قو  lxxii.يونيو صاحبيا ضغط من المجتمع الدولي 31 تظاىرات

الحرية والتغيير، محدودية قدرتيا عمى إحداث تغيير كامل وتحقيق انتقال "إحاللي"، وبالتالي تجنب 
 lxxiiiإلى حل وسط.وفضموا التوصل  . صفرية طرفي الصراع الدخول في مواجية

وقد عكس االتفاق ميزان القوى بين الطرفين، فكال منيما قدم تنازالت معقولة ، نجد حصول        
عمى اشراف  الفريق برىان رئيس  ةإجرائية. عالو جمس العسكري االنتقالي عمى حصانة قيادات الم

المجمس العسكري عمى الفترة األولى لممجمس السيادي والتي سوف تستمر عامين. بينما تمكن حمدوك 
 باتتكما  lxxiv.ين غالبية أعضاء مجمس الوزراء باستثناء الدفاع والداخمية يوقوى الحرية والتغيير من تع

ويضمن حصولو عمى  السيادي المجمس قوى الحرية والتغيير، فاعاًل في المشيد السياسي ومشاركًا في
 lxxv.البرلمان % من مقاعد11

 ثالثًا اعتدال المعارضة:

عوامل التي يسرت عممية االنتقال التفاوضي ىو اعتدال المعارضة وانتياجيا لمبدأ النجد أن من       
الحوار والتفاوض مع النخبة اإلصالحية العسكرية. وىذا ما قامت بو قوى الحرية والتغيير، فقد لبت 
دعوة الفريق البرىان لمحوار والتفاوض في أعقاب توليو رئاسة المجمس العسكري. كما أنيا اعترفت 

بل وصل األمر، إلي ترحيب السياسي البارز  lxxviالمدنيين. حماية فيشرعية ودور المجمس العسكري ب
الصادق الميدي ، زعيم حزب األمة القومي السوداني بـ"انضمام" أعضاء المجمس العسكري إلى حزبو، 

في عزل الرئيس  دورىم السياسي إذا رغبوا في ممارسة السياسة بعد التخمي عن الجيش، مؤكدا عمى
 lxxviiالسابق عمر البشير.

استمر ىذا االعتدال حتى بعد التوقيع عمى الوثيقة الدستورية، فقد أكد أحمد الربيع القيادي في       
عمى " قوى الحرية والتغيير، وأحد الموقعين عمى الوثيقة الدستورية مع المجمس العسكري االنتقالي: 

ن ىذا التعاون تجسد في استمرارية التعاون االيجابي مع المجمس العسكري االنتقالي"، مشددًا عمى أ

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/06/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-
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التوقيع عمى الوثيقة الدستورية، وقد أعترف أيضا بشرعية المجمس العسكري ودوره في االنحياز لمحراك 
 lxxviiiفقوى الحرية والتغيير والمجمس العسكري ىما طرفان أنجزا ثورة. "قائال :  "  .الشعبي

لتغيير في السيطرة أو االبتعاد عن من ناحية أخرى، نجح التيار المعتدل في تحالف الحرية وا        
التيار الثوري والذى كان من الممكن أن يؤثر عمى مسار التفاوض والتسوية مع المجمس العسكري. فقد 
تحممت قوى الحرية والتغيير انتقادات كبيرة من جانب القيادات التي تحمل أجندة ثورية داخل التحالف. 

 الحزب كما وقف lxxix.االتفاق توقيع حفل جميًعا المسمحة الحركات مقاطعة وقد تجمى ىذا األمر، في
معارًضا لالتفاق، واعتبر الحزب أن مضمون الوثيقة "ال يساعد في  موقًفا أيًضا، السوداني الشيوعي

 lxxxقيام حكم مدني ديمقراطي".

 :رابًعا سیطرة اإلصالحیین في النخبة الحاكمة عمى التیار المحافظ

ابعاد عدد من  ىينجد أول الخطوات التي اتخذتيا النخبة اإلصالحية في المجمس العسكري          
عمى نظام اإلنقاذ، والذي يحتمل أن يكون ليم تأثير سمبي في تقويض  وبينالشخصيات واألفراد المحس

إعفاء عدد م عممية المسار التفاوضي. فقد تم عزل رئيس جياز األمن و المخابرات صالح قوش، كما ت
عمى رأس القائمة جاء إعفاء إعفاءات تشيده تمك المؤسسة األمنية،  حركةالشرطة في أكبر  اتاديمن ق

كل ىيئة  قالة ، ونائبو ، بجانب إمدير عام القوات الشرطة السودانية الفريق أول بابكر أحمد الحسين
عفاء   911تبة العميد، ومقدمين اثنين ومن ر  07من رتبة المواء و 72قيادة الشرطة، برتبة الفريق وا 

  lxxxi.رموز النظام السابقعدد من  القبض عمى عالوة عمى القاء  .من رتبة المالزم 073مالزمًا أول و
برىا ضباط من ناحية أخرى  نجاحو في وأد أكثر من أربع انقالبات عسكرية خالل المرحمة االنتقالية د

رئيس تم القبض عمى ف  lxxxii.الحركة اإلسالمية وتنظيم األخوانمتقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون 
األركان الفريق ىاشم عبد المطمب أحمد وعدد من ضباط الجيش والمخابرات ومجموعة من قيادات 

 9102ويولي 00الحركة اإلسالمية بتيمة التخطيط والمشاركة في محاولة انقالب أحبطتيا السمطات في 
د عثمان الحسين رئيس األركان المشتركة أن "المحاولة الفاشمة تيدف الفريق أول ركن محم صرح. وقد 

المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد لمحكم وقطع الطريق أمام  )السودانيين(إلى إجياض ثورتكم
   lxxxiii".الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية 

 التفاوضي:خامًسا دعم العامل الخارجي لممسار 
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من دون ضغوط خارجية لعب  العامل الخارجي  دورا بارًزا في تيسير االنتقال التفاوضي، ف         
التنازالت الالزمة وقوى الحرية والتغيير عمى تقديم  المجمس العسكري قدمكبيرة ، من غير المرجح أن ي

 أغسطس. 09لمتوصل إلى االتفاق الذي تم تبنيو في 

يمي، كان لالتحاد األفريقي دور بارز في تسوية األزمة السودانية، فقد كان وسيطًا فعمى مستوى اإلقم
محايدًا ، ييدف بشكل أساسي منع انزالق السودان إلي الفوضى والحرب األىمية. فمنذ اإلطاحة 

أوفد االتحاد األفريقي الدبموماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، بالرئيس السابق عمر البشير، 
بيدف التوسط  وتقريب وجيات النظر بين المجمس عوثًا خاصًا من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، مب

االتحاد األفريقي ميمة لممجمس العسكري السوداني كما أعطى  lxxxiv .العسكري وقوى الحرية والتغيير
 lxxxvأشير لتسميم السمطة إلي حكومة مدنية. 1، مددت في ابريل إلي أسبوعين 

عضوية السودان في جميع عتصام القيادة العامة ، عمق مجمس السمم واالمن وفي أعقاب فض ا
طمب مجمس السمم واألمن وفي نفس الوقت،  lxxxvi.إقامة سمطة مدنية انتقاليةنشاطات االتحاد حتى 

 نييالسودانالفرقاء اإلفريقي، من الييئة الحكومية لمتنمية )إيجاد(، والتي تترأسيا إثيوبيا، بالتواصل مع 
من يونيو ، قام رئيس الوراء االثيوبي أبي أحمد   1ي فف lxxxvii.نزع فتيل األزمةوبذل جيود من أجل 

وكمحاولة منو  قوى المعارضة والمجمس العسكري االنتقاليبزيارة إلي السودان من أجل التوسط بين 
يق أول وخالل زيارتو التقى برئيس المجمس العسكري الفر ، إلعادة األطراف إلي طاولة التفاوض 

عبدالفتاح البرىان إلى جانب عدد من أعضاء المجمس، ثم التقى قادة تحالف قوى الحرية 
بين المجمس العسكري  رئيسيةنقطة الخالف ال-تشكيل مجمس سيادي أبي أحمد اقترح  lxxxviii.والتغيير

عسكريين وأن تكون  9مدنيين و 1من  –والحرية والتغيير قبل أحداث فض اعتصام القيادة العامة 
ووسيط االتحاد  مبعوث االثيوبي لمسودانالوفي الوقت نفسو، حدث تنسيق بين  lxxxix.رئاستو دورية

الخطوط العريضة ن وتقديم طيياالفريقي  في السودان ، وأثمر ىذا عن تقديم مبادرة مشتركة من الوس
انتياء   نييواإلثيوبمبعوثا االتحاد األفريقي  أعمن،  أبابا بعد مناقشات في أديسو  xcلممرحمة االنتقالية.
 09يونيو ، وقدموا لمجانبين اقتراًحا مشترًكا ، والذي أصبح أساًسا التفاق  91في  جولة المفاوضات

 xci .أغسطس 09يوليو السياسي واإلعالن الدستوري الذي تم تبنيو في 

عمى صعيد أخر، لعبت كل من مصر والسعودية واالمارات دوًرا بارًزا في تيسير عممية         
ونتيجة لما تمتمكو تمك الدول من نفوذ وتأثير عمى المجمس   والعسكريين. نالتفاوض بين المدنيي
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العسكري، كان من الممكن اال تدفع قيادات المجمس العسكري إلى تقديم تنازالت والجنوح نحو التفاوض 
قوى الحرية والتغيير والمجمس  ممثميمع قوى المعارضة. وظير ىذا في الترحيب واالشادة من قبل 

واإلماراتي والسعودي في تقريب وجيات النظر، وتسييل الوصول إلى اتفاق  العسكري بالدور المصري
  xciiتقاسم السمطة. 

من ناحية أخرى،  وجدت اإلدارة االمريكية في اإلطاحة بالبشير وما تبعيا من أزمة فض           
اعتصام القيادة العامة، وتصاعد الخالفات بين المجمس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، فرصة مثالية 

وفدت أسنة من انقطاع العالقات بين نظام اإلنقاذ وواشنطن.  فقد  93الستعادة نفوذىا بعد حوالي 
ي إلى الخرطوم لحث جتيبور نااإلدارة االمريكية مساعد وزير الخارجية األمريكية لمشؤون االفريقية 

عمى التوصل إلى اتفاق بشأن االنتقال الديمقراطي. كما والمجمس العسكري  تحالف المعارضةممثمي 
 نلقاءات مع المدنييوالذي بدوره قام بإجراء عدة دونالد بوث، إلى السودان  اً جديد اً عينت مبعوث

 xciiiوالعسكريين الستئناف عممية التفاوض.

 أبرمت قوى إعالن الحرية والتغييروفي ىذا المناخ اإلقميمي والدولي الداعم لالنتقال التفاوضي،       
 بارزة ؛ حضور شخصيات إقميمية ودولية فيبالسودان نيائيا وثائق الفترة االنتقالية،  العسكريوالمجمس 
دول (، وعدد من وزراء خارجية األفريقيوزراء اثيوبيا ومصر )ممثال لالتحاد  رئيسي حضورتمثل في 

المنظمات  وممثميوزير الدولة لمشؤون الخارجية وعضو مجمس الوزراء، من أبرزىا عادل الجبير 
 xciv.اإلقميمية والدولية 

 المحور الثالث: تحدیات االنتقال الدیمقراطي في السودان

اتفاق تقاسم  ىلإالحرية والتغيير  اعالن  وقوىاالنتقالي عمى الرغم من  توصل المجمس العسكري 
 جسام  تحدياتىناك السمطة  والتوقيع عمى الوثيقة الدستورية، بعد  مخاض عسير ، بيدا أنو مازالت 

 قد تيدد العممية االنتقالية .يجب أخذىا في االعتبار 

السمة الحاكمة  ةالتفاوضي الطبيعة تكون نأم األطراف ببنود االتفاق ، و التزامدى التحدي األىم ىو  
 نتقالية،ضمان حسن سير المؤسسات االفبين النخبة المدنية والعسكرية دون التصعيد من أحد الجانين. 

قادة  الثقة بين والتسامح يعزز ثقافة الحوار  عالوة عمى استمرار، االمتفق عميي إلطار الزمنيواحترام ا
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الديمقراطي  االنتقالينعكس إيجاًبا عمى مسار  ، األمر الذيوقوى الحرية والتغيير المؤسسة العسكرية
 .في السودان

، السودان والتعاطي مع الحركات المسمحة أنحاءالتحدي الثاني يتمثل في إحالل و بناء السالم في كل 
ستيعاب العناصر والحركات التي لم اأن تتضمن ينبغي أن تكون المرحمة االنتقالية مرحمة تصالحية، و ف

،  إحالل بينياومن كما يجب التطرق إلى حل عدد من القضايا األمنية الشائكة ،  ،  يشمميا االتفاق
ال يقتصر حل تمك القضايا العالقة و  السالم في مناطق دارفور ومنطقتي النيل األزرق وجنوب كردفان.

تمتد لتشمل  يجب أن، ولكنيا فحسب تمثيل سياسيعمى عمى مجرد حصول زعماء الحركات المسمحة 
سودانية  القدرة عمى تشكيل ىوية وطنية  ىوالتحدي الرئيسي ف  xcv.إعادة ىيكمة الدولة السودانية ذاتيا

أضف إلي ذلك ضرورة معالجة ارث  .ألسممة والتعريبل الي السياسات القسرية  ال تستند جامعة
انفصال الجنوب أدت إلى  والتيواشكالية توزيع الثروة، بة المركز ىيمنة نخاألنظمة السابقة القائم عمى 

بناء بيروقراطيات فعالة ، ومؤسسات فالسعي نحو  xcvi . واشتعال الحرب في مناطق األطراف واليوامش
  xcvii.يحصن التجربة الديمقراطية الوليدة دولة محايدة

حتواء الاألخيرة من قبل الحكومة االنتقالية السودانية  الفترةبالفعل كانت ىناك خطوات بارزة في و      
 الحكومة السودانية و مسار الوسط بين النيائيالسالم اتفاق  توقيعالحركات المسمحة، تجمي ذلك في 

 كما شيدت  xcviii.9102ديسمبر  نياية "جوباعاصمة جنوب السودان " الثورية" في  "لمجبيةالتابع 
نائب رئيس مجمس السيادة االنتقالي الفريق أول محمد  توقيع،  9191جوبا أيًضا في أواخر يناير 

عمى  شمال ،قطاع ال –الحركة الشعبية ممثال عن الفريق أحمد العمدة بادي و"حميدتي" حمدان دقمو 
لتحقيق السالم االتفاقات نواه  مثل ىذه من ثم يجب أن تكون xcix.الطرفيناتفاق إطاري لمسالم بين 

الشامل في السودان وحل إشكالية العالقة بين المركز واألطراف، بيد أن يظل التزام األطراف بتنفيذ بنود 
 االختبار الحقيقي.  تمك االتفاقيات ىو

      

 

واالطاحة الشعبي كان الدافع األساسي  لمحراك فقد االقتصادي،  التحدي كما ال يمكن اغفال       
الوضع  إلصالح تحديات  حمدوك حكومةبالبشير ىو تدىور األوضاع االقتصادية . ومن ثم تواجو 



  0202 أكتوبز( 8انعدد )، 9انًجهد  –يجهت انسَاست وااللتصاد 

 

___________________________________________________________________ 

قضايا محاربة الفساد، و مدى  . لذلك تصبحشعب السودانيتطمعات ال مبيةاالقتصادي المتردي، وت
حات إدارية النجاعة في احداث إصالحات ىيكمية في االقتصاد السوداني، والتطمع نحو القيام بإصال

التحدي األبرز الذي سيواجو السودان في المرحمة تشريعية تحفز االستثمار يمثل  ترسانةوتوفير 
في مدى قدرتيا  عمى الحصول عمى دعم مالي  ،كما يقع عمى حكومة حمدوك تحدى أخر االنتقالية. 

واصل مع المانحين في الت قدرتياإقميمي ودولي ، وتمكنيا من جذب استثمارات أجنبية، وكذلك مدى 
 c  .اإلعفاء من الديونمن أجل 

فعبر كما يمثل تفكيك الدولة اإلسالمية العميقة تحديا أخر الستكمال عممية االنتقال الديمقراطي.      
من الموظفين  العديدسياسة تمكين امتدت ثالثين عامًا من تولى اإلسالميين الحكم، حيث قاموا بفصل 
حالليم بموظفين موالين من اإلسالميين في  الجياز البيروقراطي والعاممين من وظائفيم الحكومية، وا 

، بل تعدى مفاصل الدولة ومؤسساتيا عمىاإلسالميين  من سيطرة تمك السياسة ساىمت . وقد لمدولة
ومن ميشيات غير رسمية. ، ليا أجنحة أمنية تكونت من مىذا، إلى تمكنيم من تأسيس دولة موازية 

المؤسسة  قادة معالتشارك بي عممية انتقال سممي تدرج أجل مواجية ىذا التحدي، فالبد من السير نحو
كما يجب السعي نحو إعادة  ci. واالستقرار إدارة المرحمة االنتقالية لمحفاظ عمى األمن العسكرية أثناء

خضاع و ،كثر وطنية واحترافية تأسيس المؤسسة العسكرية  السودانية بصورة تجعميا أ قوات الدعم ا 
  cii . "اإلعالن الدستور "بنود لوفقًا  القائد األعمى لمقوات المسمحة قيادةالسريع تحت 

يمكن القول أن صعود النخبة اإلصالحية من داخل االئتالف الحاكم السوداني عبر ا، وأخيرً      
، وتوازن القوى  نتيجة الستمرار االحتجاجات االنقالب العسكري ، وتغيير قيادات المجمس العسكري 

بين تحالف المعارضة والمجمس العسكري، عالوة عمى اعتدال خطاب قوى الحرية والتغيير  النسبي
، صعوبة اقصاء الطرف األخر ينادراك الطرفو  ورغبتيا في التفاوض مع المجمس العسكري االنتقالي،

في ابعاد العناصر المحافظة من القوى اإلسالمية  أضف إلي ذلك نجاح المجمس العسكري االنتقالي
التي كانت ترغب في احداث ردة وعودة نظام اإلنقاذ، ووأدىا عدد من المحاوالت االنقالبية ، إلي جانب 

في دفع وتشجيع األطراف عمى تقديم مزيد من التنازالت، كل ىذه  الدور اإليجابي لمعامل الخارجي،
لي صيغة توافقية انتيت بتوقيع اتفاق تقاسم السمطة في منتصف إصل العوامل سيمت بقدر كبير التو 

 ciii .9102أغسطس  01، والوثيقة الدستورية في 9102يوليو 
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 وسيطة ىي مرحمة، بل ليمة وضحاىاعممية التحول الديمقراطي ال يمكن أن تقع بين  أن بيدا       
العممية  خير في، مقابل مشاركة األضةالضمانات إلى قوى المعار الجيش بعض  يقدم، بموجبيا ومستمرة
طمأنة قادة  عمى نيج االعتدال وأن يسعى نحو تحالف المعارضة أن يحافظيجب  كما  civ.السياسية
بعد انسحابيم من الحياة السياسية، بمعنى يجب أال يشعر قادة المجمس العسكري بالتيديد ألن  الجيش

الخالفات كما يجب تجاوز  ىذا سوف يعرقل عممية االنتقال، و كذلك االلتزام ببنود اتفاق تقاسم السمطة.
عالوة عمى  .في ىدنتيا ن تستمر المجموعات المسمحةأو  cv.ةالدينية والمناطقيو االثنية القبمية و  النزعاتو 

برفع اسم السودان من قائمة الدول المتحدة ، ومطالبة الواليات الدوليو  اإلقميميضرورة استمرار الدعم 
في المؤسسة العسكرية والمعارضة في  واالصالحية لإلرىاب، مما يدعم موقف النخبة المعتدلةعية االر 

  cviث انتكاسات أثناء المرحمة االنتقالية.مر الذي يحول حدو الحفاظ عمى الصيغة التوافقية ،األ
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https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/04/06/sudan-protests-army-hq
https://www.independentarabia.com/node/17356/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/17356/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/17356/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/17356/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/17356/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/17356/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/17356/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/17356/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://aawsat.com/home/article/1505981/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-72-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1505981/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-72-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1505981/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-72-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1505981/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-72-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1505981/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-72-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1505981/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-72-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1505981/%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-72-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8B
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87/a-48279448
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87/a-48279448
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87/a-48279448
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87/a-48279448
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%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-
%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87/a-48279448 

xliv  ،يناير  97، تاريخ االطالع 9102ابريل  2، سودان برسالشرطة توجو منسوبييا بعدم التعرض لممواطنين والتجمعات السممية
 ، متاح عمى الرابط:9191

https://sudan-press.net/?p=17895 
xlv  ،يناير  93، تاريخ االطالع 9102ابريل  01، الشرق األوسط(، السودان: ضغوط غربية لـ)انتقال سياسي شاملأحمد يونس

 ، متاح عمى الرابط:9191
https://aawsat.com/home/article/1672071/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%
A7%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-
%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84 

xlvi مرجع سبق ذكره، مجدي الجزول. 
xlvii  ،يناير ،  97، تاريخ  االطالع 9102ابريل  00، سكاي نيوز عربيةقوى الحراك الشعبي ترفض بيان الجيش السوداني 

 ، متاح عمى الرابط:9191
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243291-%D9%82%D9%88%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-
%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A 

xlviii تاريخ االطالع 9102ابريل  09،  سكاي نيوز عربيةلسودان.. "الدعم السريع" تعمن عدم المشاركة في المجمس العسكري، ا ،
 ، متاح عمى الرابط: 9191يناير  97

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-
%D8%B9%D8%AF%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A 

xlix 9191يناير  97،تاريخ االطالع 9102ابريل  03، ، االتحادرىان رئيسًا لممجمس العسكري السودانيبن عوف يتنحى والب ،
 متاح عمى الرابط:

https://www.alittihad.ae/article/22761/2019/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81-
%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-
%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87/a-48279448
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87/a-48279448
https://sudan-press.net/?p=17895
https://aawsat.com/home/article/1672071/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://aawsat.com/home/article/1672071/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://aawsat.com/home/article/1672071/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://aawsat.com/home/article/1672071/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://aawsat.com/home/article/1672071/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243291-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243291-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243291-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243291-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243291-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1243501-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.alittihad.ae/article/22761/2019/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alittihad.ae/article/22761/2019/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alittihad.ae/article/22761/2019/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alittihad.ae/article/22761/2019/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alittihad.ae/article/22761/2019/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A 

l تاريخ االطالع 9102ابريل  03، 97، فرانس السودان: استقالة رئيس جياز األمن والمخابرات الوطني صالح قوش من منصبو ،
 ، متاح عمى الرابط:9191يناير  97

https://www.france24.com/ar/20190413-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-
%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1 

li  متاح عمى الرابط:9191يناير  97، تاريخ االطالع 9102ابريل  03يتعيد باجتثاث نظام البشير، رجل السودان القوي الجديد ، 
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-
%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-
%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233 

lii تاريخ 9102ابريل  09،  واستقطاب خارجي داخمية المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، انتفاضة السودان: تعقيدات ،
 ، متاح عمى الرابط: 9191يناير  97االطالع 

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Sudan-Uprising-Internal-
Complications-and-External-Polarization.pdf 

liii 021-011، ص 9102، يوليو 91، عدد ، مجمة الديمقراطيةرفعت االمين، السودان: تعقيدات الواقع وافاق االنتقال 
liv  متاح 9191يناير  97، تاريخ االطالع 9102ابريل  03ية والتغيير لتمبية دعوة القوات المسمحة لمتفاوض، بيان قوى إعالن الحر

 الرابط:عمى 
https://www.facebook.com/SdnProAssociation/posts/2659517797408224?comment_id=26595460
90738728&reply_comment_id=380333112819956&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R
%22%7D 

lv 9102ابريل  91، العربية نت، "السودان.. اتفاق عمى لجنة مشتركة من المعارضة و"العسكري 
 متاح عمى الرابط: ،9191يناير  91تاريخ االطالع 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-
world/sudan/2019/04/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-

https://www.alittihad.ae/article/22761/2019/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alittihad.ae/article/22761/2019/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190413-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190413-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190413-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190413-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190413-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190413-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190413-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1/a-48317233
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Sudan-Uprising-Internal-Complications-and-External-Polarization.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Sudan-Uprising-Internal-Complications-and-External-Polarization.pdf
https://www.facebook.com/SdnProAssociation/posts/2659517797408224?comment_id=2659546090738728&reply_comment_id=380333112819956&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/SdnProAssociation/posts/2659517797408224?comment_id=2659546090738728&reply_comment_id=380333112819956&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/SdnProAssociation/posts/2659517797408224?comment_id=2659546090738728&reply_comment_id=380333112819956&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/04/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/04/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/04/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/04/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/04/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%86%D8%A7
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%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%83%D9%85%D9%84-
%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%86%D8%A7 

lvi  ،متاح عمى 9191يناير  91، تاريخ االطالع 9102مايو  03السودان: اتفاق بين المجمس العسكري وقوى الحرية والتغيير ،
 الرابط:

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-
%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1/a-48722950 

lvii  ،متاح  9191يناير  91تاريخ االطالع ،  9102مايو  01السودان: ترقب وانتظار لالتفاق النيائي حول المرحمة االنتقالية ،
عمى الرابط : 

-https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8
-%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8
-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/a
48740858- 

lviii  ،9191يناير  91، تاريخ االطالع 9102مايو  90 العربية نت،السودان.. تعثر المفاوضات بين االنتقالي والحرية والتغيير ،
 متاح عمى الرابط:

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-
world/sudan/2019/05/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1 

lix يناير  91، تاريخ االطالع 9102يونيو  3 ، يوٌم داٍم في السودان: ماذا وراء تصعيد العنف من قبل الجيش، محي الدين حسين
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https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A7
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A7 

lxxviii  أحمد ربيع القيادي البارز بالحرية والتغيير.. كثير من االتيامات أخشى أن يؤدي صراع الحمفاء في الحرية والتغيير لضياع
 الرابط:، متاح عمى 9191يناير  31،  تاريخ االطالع 9102أغسطس  1، صحفية السودانىأىداف الثورة، 

https://www.alsudaninews.com/?p=37797 
lxxix99اتفاق المرحمة االنتقالية في السودان فرص النجاح والعقبات،   تقدير موقفـ،  المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 

 9191يناير  31، تاريخ االطالع 9102أغسطس، 
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Sudan-Transition-
Agreement-Opportunities-for-Success-and-Obstacles.pdf 

lxxx "9191يناير  31، تاريخ االطالع 9102اغسطس  1ا ،  الشيوعي السوداني" ومكونات أخرى تعارض الوثيقة الدستورية ،
 متاح عمى الرابط:

http://hadfnews.ps/post/58046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

lxxxi سودان لمجمس العسكري يقيل قيادات كبرى ويؤكد أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، لن يشارك في الحكومة االنتقالية، ا
 ، متاح عمى الرابط:  9191يناير  31، تاريخ االطالع 9102ابريل 01، يومال

-https://sudanalyoum.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A

-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84
%A4%D9%83%D8%AF/%D9%88%D9%8A%D8-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89 

lxxxii متاح 9191يناير  31، تاريخ االطالع 9102يوليو  97، لعينإحباط رابع محاولة انقالبية في السودان منذ سقوط البشير، ا ،
 عمى الرابط:

https://al-ain.com/article/1563955829 
lxxxiii  ،9102يوليو  97،  97فرنسا السودان: اعتقال رئيس أركان الجيش ومجموعة من الضباط بتيمة محاولة تنفيذ انقالب ،

 متاح عمى الرابط:
https://www.france24.com/ar/20190724-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-
%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-
%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.alsudaninews.com/?p=37797
https://www.alsudaninews.com/?p=37797
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Sudan-Transition-Agreement-Opportunities-for-Success-and-Obstacles.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Sudan-Transition-Agreement-Opportunities-for-Success-and-Obstacles.pdf
http://hadfnews.ps/post/58046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/58046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/58046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/58046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/58046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/58046/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://sudanalyoum.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF/
https://sudanalyoum.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF/
https://sudanalyoum.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF/
https://sudanalyoum.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF/
https://al-ain.com/article/1563955829
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20190724-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA


  0202 أكتوبز( 8انعدد )، 9انًجهد  –يجهت انسَاست وااللتصاد 
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lxxxiv  ،يناير  30، تاريخ االطالع 9102ابريل  97، الشرق األوسطاالتحاد األفريقي يختار مبعوثًا إلى السودان، الشيخ محمد

 ، متاح عمى الرابط:9191
https://aawsat.com/home/article/1699801/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%
A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-
%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86 

lxxxv 30، تاريخ االطالع 9102ابريل  93، سودان تربيونأشير،  3ألفريقي يمدد الميمة لممجمس العسكري السوداني االتحاد ا 
 ، متاح عمى الرابط:9191يناير 

https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-
%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 

lxxxvi  ، متاح عمى الرابط:9191يناير  30، تاريخ االطالع 9102يونيو  1، العيناالتحاد األفريقي يعمق عضوية السودان ، 
https://al-ain.com/article/1559821081 

lxxxvii
 0، تاريخ االطالع 910200يونيو  9، سكاي نيوز عربية، وساطة إثيوبية تنطمق في الخرطوم لنزع فتيل األزمة في السودان 
 ،9191فبراير 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1257509-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-

%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86 

 
lxxxviii  ،9191فبراير  0تاريخ االطالع ، 9102يونيو  9، لعربية نتاالوساطة اإلثيوبية تحقق انفراجة بين الفرقاء السودانيين ،

 متاح عمى الرابط:
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-
world/sudan/2019/06/07/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-
%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86 

lxxxix  ،فبراير  0، تاريخ االطالع 9102يونيو  09حول آفاق الوساطة االثيوبية في االزمة السودانية، الييئة العامة لالستعالمات
 ح عمى الرابط :، متا9191

http://www.sis.gov.eg/Story/191462/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-
%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-

https://aawsat.com/home/article/1699801/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1699801/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1699801/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1699801/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1699801/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://al-ain.com/article/1559821081
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1257509-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1257509-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1257509-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1257509-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1257509-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1257509-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1257509-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/06/07/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/06/07/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/06/07/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/06/07/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/06/07/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/06/07/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/sudan/2019/06/07/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.sis.gov.eg/Story/191462/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/Story/191462/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/Story/191462/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/Story/191462/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?lang=ar
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%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?lang=ar 

xc  متاح 9191فبراير  0، تاريخ االطالع 9102يوليو  09بين المعارضة والجيش، السودان ـ التوقيع باألحرف األولى عمى اتفاق ،
 عمى الرابط:

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-49615699 
xci International Group Crisis,Op.cit 

xcii  ،9102يوليو 01، لبياناإلمارات لعبت دورًا أساسيًا في التوافق السوداني، ا :« البيان» قيادي بالحرية والتغيير لـطارق عثمان ،
 ، متاح عمى الرابط:9191فبراير  0تاريخ االطالع 

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-07-10-1.3602246 
، تاريخ 9102أغسطس  02، الوطنالعسكري االنتقالي": مصر لعبت دورا محوريا في االتفاق السوداني، "بسمة عبد الستار، 

 ، متاح عمى الرابط:9191فبراير  0االطالع 
https://www.elwatannews.com/news/details/4304444 

xciii  ،9102يونيو  03، بي بي سياالزمة في لسودان: مساع أمريكية لحث المعارضة والمجمس العسكري عمى استئناف الحوار ،
 ، متاح عمى الرابط:9191فبراير  9تاريخ االطالع 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48618444 
xciv ،9191فبراير  9، تاريخ االطالع 9102أغسطس  01ىؤالء المشاركون بمراسم توقيع "الوثيقة الدستورية" بالخرطوم 

 https://headtopics.com/sa/16071572160415778258-7609207 
xcv  ،9191فبراير  3، تاريخ االطالع 9102سبتمبر  03، اندبندت عربيأمانى الطويل، ما تحديات تحقيق السالم في السودان؟ ،

 متاح عمى الرابط:
https://www.independentarabia.com/node/55761/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7
%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-
%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7-
%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F 

xcvi   تحديات الحكم االنتقالي في السودان بعد اإلعالن الدستوري، مركز المستقبل لألبحاث  قاسم السمطة:حمدى عبد الرحمن ،ت
 عمى الرابط:متاح والدراسات المستقبمية، 

https://futureuae.com/ar-/Mainpage/Item/4917/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-

http://www.sis.gov.eg/Story/191462/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/Story/191462/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/Story/191462/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?lang=ar
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-49615699
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-49615699
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-49615699
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-49615699
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-49615699
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-49615699
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-49615699
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-07-10-1.3602246
https://www.elwatannews.com/news/details/4304444
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48618444
https://headtopics.com/sa/16071572160415778258-7609207
https://headtopics.com/sa/16071572160415778258-7609207
https://www.independentarabia.com/node/55761/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/55761/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F
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