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٢٥ مليون يمني يستفيدون من خدمات ميناء الحديدة اإلنسانية

ــاء يمني  ــي أهم مين ــدة، ثان ــاء الُحَدِيّ ــرب مين يعت
ــاحل اليمني  بعد ميناء عدن. ويقع يف منتصف الس
للبحر األحمر ويرتبط بقناة مالحية بطول 11 ميًال 
ــتدارة  ــا وعرض 200 مرت ويمتلك حوًضا لالس بحريًّ
ــة نحو 3  ــاحته الداخلي ــرت، وتبلغ مس ــر 400 م بُقط
ــة، بإجمايل  ــم ثمانية أرصف ــرت مربع، ويض ــني م مالي
ــني آخرين يف حوض  ــغ 1461 مًرتا، ورصيف ــول يبل ط
ــاء عام  ــئ املين ــد أُنش ــًرتا. وق ــول 250 م ــاء بط املين
ــابًقا،  ــوفيتي س ــاد الس ــع االتح ــاون م 1961م بالتع

وينفرد بعدد من املميزات(8)، أهمها:
ــوط  ــن الخط ــه م ــرتاتيجي وقرب ــه االس - موقع

املالحية العاملية.
- حماية طبيعية من األمواج والتيارات املائية.

- غري ُمعرض للرياح املوسمية.
أهمية

ــة  ــة بالغ ــدة، أهمي ــاء الُحَدِيّ ــة مين ــكِّل معرك ُتش
ــكل  ــدوان .ومعركة الُحَدِيّدة تش ــبة لقوى الع بالنس
ــىل عدن التي  ــتيالء ع ــي أهم معاركها، بعد االس ثان
ــتعادة  ــو 2015؛ ذلك ألن اس ــا يف يولي ــرت وقائعه ج
املدينة والسيطرة عىل امليناء يعني حرمان الشعب 
ــد الذي ما يزال  ــي  من منفذ بحري هو الوحي اليمن
ــعبية ويمد  ــان الش ــش واللج ــيطرة الجي ــت س تح
ــة والطرف اآلخر  ــعب باملواد الغذائية واإلغاثي الش

ــة، فضًال  ــتيالء علي ــاء باالس ــرس ظهر صنع ــد ك يري
ــف، تنظر إىل محافظة الحديدة  عن أن قوات التحال

ا يف مسار الحرب،   باعتبارها منعطًفا مهمًّ
ــة الخرباء التابعة  ــم من أن تقرير لجن وعىل الرغ
ــم يذكر ميناء  ــن، والصادر عام 2016، ل ملجلس األم
ــني،  ــالح إىل الحوثي ــب الس ــذ لتهري ــدة كمنف الُحَدِيّ
ــض  بع ــاز  اجتي ــة  احتمالي إىل  ــارة  باإلش ــى  واكتف
شحنات السالح من خالله عىل دفعات وعرب مراكب 
ــة هادي والتحالف  رشاعية صغرية(9)، فإن حكوم
ــيطرة عىل  ــم من الس ــول إن هدفه ــىل الق ــرصان ع ي
ــلحة اإليرانية  امليناء هو وقف عمليات تهريب األس

إىل الحوثيني وهوما لم يتم إثباته .
مخطط عام

ــرتاتيجية اإلماراتية:  ــع الُحَدِيّدة يف االس اما موق
ــرتاتيجي  ــا االس ــيض يف مخططه ــي تم ــإن  أبوظب ف
ــك الواقعة  ــيما تل ــيطرة عىل موانئ اليمن الس للس
ــار  ــر يف إطار مخطط عام لالنتش ــىل البحر األحم ع
والتوسع يف املوانئ املهمة يف املنطقة والعالم. كما أن 
السيطرة عىل ميناء الحديدة بالتنسيق مع الرياض 
ــيايس بينهما  يأتي كذلك يف إطار التنافس الجيوس
ــم الرشق  ــوذ يف إقلي ــط النف ــم أمريكي عىل بس بدع
ــدف األول  ــو اله ــاء عدن ه ــد كان مين ــط. وق األوس
ــيطرة عىل ثاني  ــاوالت الس ــي تاله اآلن مح ألبوظب

ــدة ليضاف إىل  ــن وهو ميناء الحدي ــم موانئ اليم أه
ــحر  ما لها من نفوذ عىل مينائي مدينتي املكال والش
ــل ميناء املخا  ــت به من تحوي ــوت، وما قام بحرضم
الذي يبعد 6 كيلو مرتات عن مضيق باب املندب، إىل 

ُثكنة عسكرية.
ــدة  الُحَدِيّ إىل  ــي  أبوظب ــار  أنظ ــه  تتج ــوم؛  والي
إىل  ــوًال  وص ــدة)،  والُحَدِيّ ــف  (الصلي ــا  وميناءيه
ــن هنا؛ فإن أهداف  ــاء ميدي بمحافظة حجة. م مين
ــئ  املوان ــىل  ع ــيطرة  الس يف  ــكرية  العس ــارات  اإلم
ــاعيها لتعزيز حضورها  اليمنية؛ ال تنفصل عن مس
ــن  ــيما م ــة الس ــكري يف املنطق ــادي والعس االقتص

خالل املمرات البحرية الرئيسية.
ــال قيام  ــن احتم ــي م ــىش أبوظب ــا؛ تخ اقتصاديًّ
ــارة بعيًدا عن  ــعون لتحويل التج ــني لها يس منافس

ــع الكبري يف مينائي جابهار  ميناء جبل عيل فالتوس
ــد الله  ــة امللك عب ــان ومدين ــم يف ُعم ــران والدق يف إي
ــبة  ــكِّل تحدًيا بالنس ــعودية ُيش االقتصادية يف الس

لها.
سلسلة

ــلة  ــاء الُحَدِيّدة، ضمن سلس ــكريًّا؛ يأتي مين عس
ــتحواذ  ــت أبوظبي عىل االس ــئ التي عمل من املوان
ــع امتدادها  عليها؛ فمن ميناء جبل عيل بدبي توس
ــبه الجزيرة العربية،  عىل طول الحافة الجنوبية لش
ــي أقامت فيها  ــرن اإلفريقي وإريرتيا الت ــروًرا بالق م

قواعد عسكرية.
 وبعد تعدد املحاوالت والزحوفات الفاشلة التي 
ــيطرة  ــوات اإلماراتية ومرتزقتها يف الس ــا الق نفذته

ــكرية  ــدة ووفقا للمعطيات العس ــة الحدي عىل مدين
التي رجحت تفوق قوات الجيش واللجان الشعبية 

ميدانيا بتمكنها من صد القوات املهاجمة
فشل

ــىل محافظة الُحَدِيّدة؛  ، فإن الحملة اإلماراتية ع
ــري موازين  ــرتاتيجي ُيغ ــداث نرص اس ــلت يف إح فش
ــىل األرض؛ فاملطار وامليناء  ــوى وواقع املعركة ع الق
ــار يف معركة الُحَدِيّدة،  ــذان ُيمثالن رمزية االنتص الل
بالنسبة للرياض وأبوظبي، ال يزاالن تحت سيطرة 

الجيش واللجان الشعبية.
ــة  الدولي ــات  الخروق ــد  رص ــان  لج ــده  ترص ــا  م
ــويد تؤكد بما  ــدة بعد اتفاق الس ــة يف الحدي واملحلي
ــدوان األمريكي  ــوي الع ــك بأن ق ــدع مجاال للش ال ي

ــادة يف تنفيذ تفاهمات  ــعودي اإلماراتية غري ج الس
ستوكهولم بالسويد الخاصة بالحديدة ومينائها ما 
ــم عىل املبعوث األممي واألمم املتحدة أن تتخذ  يحت
مزيدا من اإلجراءات لوقف االنتهاكات والخروقات 
العدوانية يف مدينة الحديدة وضواحيها إلثبات نية 
ــلمي  املجتمع الدويل يف تحقيق تقدم نحو الحل الس
ــن بدء من ملف الحديدة وباقي امللفات التي  يف اليم

تم االتفاق عىل تفاهماتها بالسويد.

ميناء الحديدة يعد ثاين أهم 
ميناء يمني بعد ميناء عدن

معركة الحديدة تشكل ثاين 
أهم املعارك بالنسبة لقوى 

العدوان

تقرير لجنة الخرباء التابعة 
ملجلس األمن لم يذكر ميناء 

الحديدة كمنفذ لتهريب السالح

خروقات قوى العدوان يف الحديدة 
تثري الشكوك حول نواياهم يف 

تحقيق سالم يخدم اليمنيني

ــباب وتجليات  ــة أس ــدة ملناقش ــبة جي ــام الجديد مناس ــة الع بداي
ــة، خصوصا  ــالل األعوام املاضي ــادي العاملي خ ــؤ النمو االقتص تباط
ــاد اىل ركود مزمن وعميق  ــتمرار التوقعات حول انزالق االقتص مع اس
ــن األزمة املالية العاملية 2008،  ــتقرار املايل الناجم ع بفعل ضعف االس
ــرة للنمو  ــكلت بحق قاط ــدان ش ــوي يف بل ــول البني ــات التح وارهاص
ــة، فضال عىل  ــود القليلة املاضي ــالل العق ــادي خ ــتقرار االقتص واالس
ــهدها العالم مؤخرا وتفاقم ملف الهجرة  ــية التي ش التوترات السياس

والنازحني.
ــي يبني بوضوح مدى ترابط االقتصادات  ان تباطؤ االقتصاد العامل
ــرية انتقلت من  ــة املالية العاملية األخ ــض اآلخر، فاألزم ــا بالبع بعضه
الواليات املتحدة إىل دول االتحاد األوروبي عرب النظام املايل واملرصيف 

ورسعان ما ترسبت اىل االقتصاد الحقيقي.
ــا الخروج عن القواعد املالية التي   وملواجهة املوقف حاولت اوروب
اسس لها االتحاد األوروبي لتنخرط يف عجوزات مالية ضخمة انتهت 
اىل ازمة مديونية طالت عدد من بلدان االتحاد وهددت بانفراط عقده. 
وملواجهة ذلك عمدت البلدان األوروبية مطلع العقد الحايل اىل ترشيع 
ــة العجز املايل  ــام ومكافح ــفية تحد من نمو الدين الع ــات تقش سياس
ــت االقتصاد  ــب الكيل وادخل ــات كبحت الطل ــذه السياس ــي. ه املتنام
ــاد العاملي، أدى  ــابك االقتص ــود. ونظرا لتش ــة من الرك ــة ثاني يف موج
ــا وعدد من البلدان املتقدمة اىل ضعف  االنكماش االقتصادي يف أوروب
ــة، وكان الخارس األكرب االقتصادات  ــدالت النمو والتجارة الخارجي مع
اآلسيوية التي تعتمد عىل نمط التصدير يف تحقيق النمو االقتصادي.
ضعف النمو يف االقتصادات الصاعدة نتيجة انخفاض الطلب عىل 
صادراتها (خصوصا الصني) قاد رسيعا اىل هبوط وارداتها من السلع 
االساسية والنفط تحديدا، مما دفع بأسعار النفط اىل االنهيار دون 40 

ــروض النفطي. كما ادخل  ــل، تزامن ذلك مع تخمة يف املع دوالر للربمي
ــلع األساسية  ضعف اإليرادات من الصادرات النفطية وغريها من الس
ــدان امريكا  ــا وعدد من بل ــط وافريقي ــدان الرشق األوس ــد من بل العدي
ــة يف انكماش اقتصادي حاد خصوصا وان هذه البلدان تعتمد  الالتيني

عىل نمط نمو قائم عىل آحادية التصدير.
ــد اقتصاد محيل  ــابق ال يوج ــادي الس ــابك االقتص ــياق التش يف س
ــن ابراز مصادر  ــي وتحوالته. ويمك ــن حركة االقتصاد العامل بمنأى ع
ــدالت الهزيلة التي  ــباب الكامنة خلف املع التدهور االقتصادي واألس

شهدها النمو االقتصادي العاملي مؤخرا وكما ييل:
1 - قصور الطلب الكيل

ــاد األوروبي  ــي تبناها االتح ــايل الت ــف امل ــات التقش خلفت سياس
ــة، ضعفا حادا يف  ــادي ازمات املديوني ــدان املتقدمة لتف ــدد من البل وع
ــتويات الطلب الكيل والناجم اساسا عن هبوط مستويات االنفاق  مس

ــني عن العمل  ــد اعداد العاطل ــيل، خصوصا مع تزاي ــي والعائ الحكوم
وزيادة معدالت الرضائب وضعف معدالت االستثمار بسبب التوقعات 
ــد األزمة املالية  ــهد االقتصادي بع ــي خيمت عىل املش ــاؤمية الت التش

العاملية.
2 - التحول البنيوي

ــة والصاعدة بتحوالت بنيوية  ــر العديد من االقتصادات املتقدم تم
ــي الواليات  ــو االقتصادي، فف ــاج وانماط النم ــاكل االنت ــة يف هي مذهل
ــع اىل الخدمات، يف  ــتمر من التصني ــدة وأوروبا هناك تحول مس املتح
ــىل التصدير اىل  ــوذج النمو القائم ع ــوال من نم ــهد الصني تح حني تش
ــم االقتصادات  ــبة ملعظ ــوع بالطلب املحيل، اما بالنس ــاد املدف االقتص
التي تعتمد عىل املوارد الطبيعية يف تحقيق النمو فإنها تواجه تحدي 
ــلع االساسية (النفط مثال) مما يحتم  مصريي ازاء انهيار اسعار الس
ــن االفراط  ــىل التنويع والحد م ــو قائمة ع ــال لنماذج نم ــا االنتق عليه

املزمن عىل االيرادات الريعية يف تحقيق النمو واالستقرار االقتصادي.
3 - ضعف التمويل

ــدان العالم  ــد من بل ــة يف العدي ــة واملحلي ــارف العاملي ــهدت املص ش
ــدات العجز ووحدات  ــيط بني وح ــورا واضحا يف أداء مهامها كوس قص
ــب مايل طال  ــة العاملية من رع ــة املالي ــا خلفته االزم ــرا مل ــض نظ الفائ
ــيادية يف اليونان  ــادات العالم. ومع بروز ازمة الديون الس معظم اقتص
ــات املالية  ــم املصارف واملؤسس ــم، تخلت معظ ــن بلدان العال وعدد م
ــن اداء دورها كجرس للتمويل مما كبح من تطور وانطالق العديد من  ع
ــبب ازمة التمويل ورفع سقف الضمانات  املرشوعات االستثمارية بس

املطلوبة من لدن املصارف واملؤسسات املالية األخرى.
4 - التوترات السياسية

ــية خالل األعوام األخرية املاضية بظاللها  ألقت التوترات السياس
ــة فقد عززت  ــواق املالي ــريات االقتصادية واألس ــىل العديد من املتغ ع

ــتثمار االجنبي يف العديد  ــاؤمية لالس ــذه التوترات من النظرة التش ه
ــتثمارية  ــتثمار مغرية وبيئة اس ــم رغم توفر فرص اس ــن بلدان العال م
ــه من  ــا تخلف ــية وم ــات السياس ــن الرصاع ــوف م ــبة، اال ان الخ مناس
ــهم زادت  ــعار العمالت الرصف وانهيار يف بورصات األس تقلبات يف اس
ــواق  ــتثمرين وقلصت من ولوجهم اىل العديد من اس ــن مخاوف املس م

الرشق األوسط وافريقيا.
ــهد العام الحايل سيال  اآلفاق االقتصادية لعام 2019م يتوقع ان يش
ــن االقتصادات الصاعدة  ــية، ولك من التحديات االقتصادية والسياس
ــرة  ــة قاط ــنوات طويل ــت ولس ــا كان ــهد كونه ــدارة املش ــتكون يف ص س
ــاءة يف تلطيف  ــاهمت بكف ــتقرار االقتصادي العاملي، وس للنمو واالس
ــة األخرية. ويرى العديد من  ــتيعاب تداعيات االزمة املالية العاملي واس
ــاد وتعزيز معدالت  ــايف االقتص ــرباء ان تعجيل تع ــني والخ االقتصادي
ــي نحو ركود  ــزالق االقتصاد العامل ــول وتفادي ان ــو اقتصادي مقب نم
ــادي مزمن يتطلب من البلدان املتقدمة (أوروبا تحديدا) العمل  اقتص
ــدف اىل تحفيز الطلب  ــعية التي ته ــات التوس ــىل حزمة من السياس ع
ــتيعاب معدالت البطالة من جهة  الكيل ألجل إثارة اإلنتاج املحيل واس

وتحريك عجلة التجارة الخارجية من جهة اخرى.
ــات موحدة  ــاق عىل سياس ــادة دول العرشين االتف ــي لق ــا ينبغ كم
ــادل التجاري  ــن معدالت التب ــعار الرصف وتزيد م ــد من تقلب اس تح
ــق والقيود. اما عىل صعيد  ــات داعمة للرشاكة وازالة العوائ عرب اتفاقي
النظام املايل العاملي فالحاجة ملحة إىل إعادة هيكلة وتنظيم املصارف 
ــف القطاعات  ــور التمويل ملختل ــربى وحثها عىل مد جس ــة الك العاملي
ــص من حدة  ــوك املركزية تقل ــات تقدمها البن ــة عرب ضمان االقتصادي

املخاطرة التي تعرتي الفرص االستثمارية الحالية.
* باحث عراقي

اآلفاق االقتصادية لعام ٢٠١٩م 
د. حيدر حسني آل طعمة

ــار باتريك كامريت وقيادات قبل  ــيق إعادة االنتش عدة أيام بدأ رئيس لجنة تنس
ــواحل اللواء عبد  ــس مصلحة خفر الس ــة يف الحديدة ورئي ــلطة املحلي الس
ــارها يف  ــلحة انتش الرزاق املؤيد  املهام األمنية يف ميناء الحديدة بعد إعادة القوات املس
ــياجاته الخارجية يف إطار تنفيذ املرحلة األوىل من إعادة  امليناء وبواباته ومداخلة وس
ــار تنفيذ التفاهمات  ــكرية يف الحديدة ..وتأتي هذه الخطوة يف إط ــار القوات العس أنتش
التي تم التوافق  عليها يف ستوكهولم بالسويد ‘وتعد هذه الخطوة كبارقة أمل ألكرث من 
ــانية والتجارية التي يقدمها امليناء يف  ــتفيدون من الخدمات اإلنس 25 مليون يمني يس
ــتيالء اإلمارات والسعودية وقوى العدوان عىل معظم  ظروف الحرب والحصار بعد اس

موانئ وسواحل اليمن االسرتاتيجية.
أحمد المالكي

تطبيق حكومة السودان اإلخوانية برامج الخصخصة وإلغاء دعم السلع األساسية وراء انطالق االحتجاجات

ــادرة عن  ــر اقتصادية حديثة ص ــفت تقاري ــث كش حي
ــرتاتيجية" أن  ــات االس ــرات للتنمية والدراس ــز الف "مرك
ــكان (الّدخل  ــع الس ــات عن وض ــُر بيان ــة ال ُتوفِّ الحكوم
ونسبة الفقراء وغريها من البيانات) وَقّدر البنك العاملي 
ــن 1,9  ــلُّ دخلهم ع ــن يِق ــكان الذي ــدد الس ــنة 2009 ع س
ــكان، ومن  ــا بنحو 15 % من إجمايل عدد الس دوالر يومي
ــًرا لصعوبة الوضع  ــبة حاليا، نظ ــد زيادة هذه النس املؤك
ــبة السكان  ــنة) نس االقتصادي، وقّدر (خالل نفس الس
ــون بأقل من 3,2 دوالرات يوميا بنحو 41%،  الذين يعيش
ونسبة من يعيشون بأقل من 5,5 دوالرات يوميا بنحو 73 
ــر الوطني 46,5 % (أي  ــبة من هم دون خط الفق %، ونس
ــتوى العيش  من ُيْعَتَربُون تحت خط الفقر بمقاييس مس
يف السودان وليس بمقاييس البنك العاملي)، وبشكل عام 
ــبكة الطرقات واالتصاالت، لكنها  استثمرت الدولة يف ش
ــادة عدد  ــة تتماىش وزي ــدارس ومراكز صحي ــر م لم توف

ــالج يف القطاع الخاص  ــكان، ويضطر املواطنون للع الس
ــات الصحية،  ــتوى الخدم ا، رغم تواضع مس ــف جدًّ املُكّل
ــّكان عىل املياه الّنِقّية...  ــل حوايل 40 % من الّس وال يحص
وَتُخصُّ جميع هذه البيانات سنة 2009، أي قبل انفصال 
ــارة الدولة عائدات النفط من العملة  الجنوب، وقبل خس

األجنبية...
ــودان يظم أراض زراعية  ــارت التقارير إىل أن الس واش
ــق االكتفاء الغذائي  ــعة، قادرة عىل تحقي خصبة وشاس
ــة  ــال وقل ــن اإلهم ــل، لك ــي بالكام ــن العرب ــة الوط ملنطق
ــودان ُتعاني  ــتثمارات جعلت مناطق عديدة يف الس االس
ــّلحة  ــبب النزاعات الداخلية املَُس ــص الغذاء، بس من نق

املدعومة من الخارج.
ــط (الذي  ــاف النف ــر فقد أدى اكتش ــب التقري وبحس
ــاش  ــض االنتع ــنة 1978 إىل بع ــوب) س ــه يف الجن معظم
ــن عائدات النفط  ــه ُمرتبط بتوزيع جزء م ــع، ألن املُْصَطَن

ــل االنفصال الفعيل  ــي ارتفعت بني 2001 و2010م، قب الت
ــذي أّدى إىل انخفاض  ــوب (تموز/يوليو 2011)، ال للجن
قيمة الصادرات النفطية من 11,1 مليار دوالر سنة 2008 
ــون  ــنة 2013 واىل 417 ملي ــار دوالر س ــو 1,7 ملي اىل نح
ــنة 2017، وحاولت الحكومة زيادة حجم وقيمة  دوالر س
الصادرات غري النفطية من 461 مليون دوالر سنة 2007م 

اىل 3,7 مليار دوالر سنة 2017م.
ــي فقَدها  ــغ الت ــض املبال ــن تعوي ــن م ــم تتمك ــا ل  لكنه
ــط  ــارة موارد النفط، فانخفض متوس االقتصاد من خس
ــنة 2016،  ــل الفرد من 2414 دوالرا إىل 1200 دوالر س دخ
ــة للصادرات من 11,4 مليار  وانخفضت القيمة اإلجمالي

دوالر سنة 2010 اىل 4,1 مليار دوالر سنة 2017م.
ــات الرضورية  ــة التوريد للحاجي ــت قيم ــا ارتفع  بينم
ــزان  ــا يف املي ــزا هامًّ ــَق عج ــا خَل ــار دوالر، مم إىل 11 ملي
ــعر رصف العملة  ــد تخفيض س ــاري، خصوًصا بع التج
ــية،  ــعار املواد األساس ــدوالر)، فارتفعت أس ــل ال (مقاب
ــع معها معدل الّتضخم إىل  ــَتْوَرَدة، وارتف وخصوًصا املُْس
ــل أن ينخفض، ويعاني  ــرتة طويلة، قب ــط 50 % لف متوس
ميزان املدفوعات من عجز بنسبة قاربت 9 % من إجمايل 
ــدوق النقد الدويل  ــيل، بنهاية 2016، وفق صن الناتج املح
ــبة 3 % من  ــىص "املَْقُبول" بنس ــز األق ــّدر العج ــذي يق ال

إجمايل الناتج املحيل.
 ولكن عجز السودان وفقا للتقارير سيبقى يف حدود 9 
ــنة 2022، وقّدر املرصف املركزي قيمة العجز  % حتى س
سنتي 2017 و 2018 بحوايل ستة مليارات دوالرا سنويًّا، 

أو ما يقارب 150 % من صادرات البالد،
 ووفقا للتقارير فقد ارتفعت قيمة الّدْين الخارجي من 
ــنة  ــنة 2001 إىل 41,5 مليار دوالر س ــار دوالر س 19,3 ملي
ــق  ــنة 2016، وف ــة س ــار دوالر بنهاي 2011 وإىل 52,4 ملي
تقرير صندوق النقد الدويل (أو ما يعادل صادرات البالد 
ألكرث من عرش سنوات)، بنسبة %111 من إجمايل الناتج 

املحيل،
ــديد حوايل 84 % من الدين   وتأخرت الحكومة عن تس
ــعر الرصف  ــط س ــنة 2016، وارتفع متوس ــي س الخارج
الرسمي من 18 جنيها سودانيا مقابل الدوالر األمريكي 
ــودانيا للدوالر  الواحد يف مارس 2018 اىل 47,5 جنيها س
األمريكي الواحد يف اكتوبر 2018، وارتفع معدل التضخم 
ــنوي من %25,1 بنهاية ديسمرب 2017 اىل  عىل اساس س

55,6 % نهاية مارس 2018...
ــات  سياس ــت  طّبق ــة  الحكوم ان  ــر  التقاري ــت  وقال
ــتثمار يف الزراعة، من  ــتبعدت االس ــدى، واس ــرية امل قص
ــتثمار يف تصنيع اإلنتاج  ــي، واالس ــل االكتفاء الغذائ أج
ــف  ــة تقش ــت اإلنفاق وطبقت سياس ــي، فخفض الفالح
ت كثًريا  ــية، وأََرضّ ــواد األساس ــة وخفضت دعم امل صارم
ــرب صندوق النقد الّدويل (نهاية  باُألجراء والُفقراء، ويعت
ــب  ــة، ووج ــري كاِفي ــراءات غ ــذه اإلج ــنة 2017) إن ه س
ــاء)،  ــود والكهرب ــة (الوق ــم الطاق ــل لدع ــاء الكام اإللغ

والّطحني (الّدقيق)...
ــاهم  ــم يس ــا، ول ــي زراعي ــاد بق ــرية إىل أن االقتص مش
ــف، حيث  ــني، خصوًصا يف الّري ــل املواطن ــاع دخ يف ارتف

ــبة سكان الريف من 89 % من أجمايل عدد  انخفضت نس
الّسّكان سنة 1960 إىل 66 %سنة 2017، وتساهم الزراعة 
ــاهمة  ــج املحيل، فيما ال تزيد مس ــبة 30 % من النات بنس
ــج املحيل خالل العقد األخري،  الصناعة عن %6 من النات
ــن 1989 إىل  ــنويا، م ــن 3,8 %س ــدل النمو ع ــم يزد مع ول
1999، وإىل حوايل 5 % سنويا بني 2000 و 2009، وتراجع 
ــل الحقيقي  ــت قيمة الدخ ــا تراجع ــنة 2010، كم بعد س
ب  ْ ــن انقطاع مياه الرشُّ ــني الذين ُيعانون كذلك م للمواطن
ــح  ــض مناطق البالد، ومن انقطاع الكهرباء ومن ُش يف بع
الوقود، مع ارتفاع ثمنه، ومن انقطاع بعض أنواع األدوية 
ــن أدوية عدد من  ــتوردها الرشكات، وارتفاع ثم التي تس
األمراض الشائعة واملُْزِمَنة، بسبب شح الُعملة األجنبية 
ــالد ال ُتْنِتُج  ــوداني، ألن الب ــاض قيمة الُجَنْيه الس وانخف

سوى حوايل 40 % من حاجتها...
ــالم  ــة اإلس ــق حكوم ــر أن تطبي ــك التقاري ــول تل وتق
ــلع  الس ــم  دع ــاء  وإلغ ــة  الخصخص ــج  برام ــيايس  الس
ــات التي تكررت،  ــية أّدى إىل انطالق االحتجاج األساس
ــا القمع وإيقاف صدور الّصحف، ووعد ُحّكام  وتكرر معه
الخليج دعم االقتصاد الّسوداني، لقاء مشاركة الجيش 
ــعب اليمن، ولكن اإلمارات والسعودية  يف العدوان عىل ش
تستخدم أبناء السودان يف تقتيل أبناء اليمن وتلقي بهم 
ــة بمقربة الغزاة  ــا إىل محرقة املوت يف اليمن املعروف ايض
ــوَدة، فيما ال  ــاعدات املَْوُع ــخ، دون تقديم املُس عرب التاري
ــا وماِليًّا  ــُق َحْظًرا اقتصاديًّ ــدة ُتَطبِّ ــزال الواليات املتح ت

ُجْزِئيًّا عىل البالد.

ــعبية ضد سياسات التقشف يف السودان منذ عام 2010، وارتفعت حدتها بدأت  االحتجاجات الش
ــوارده النفطية ومن  ــن م ــمال 75 %م ــدان الش ــودان (2011) وفق ــوب الس ــال جن ــد انفص بع
ــلمني الحاكم منذ انقالب 1989) إجراءات  ــي النقد األجنبي، واتخذت الحكومة (تيار اإلخوان املس احتياط
ــار نهر الّنيل) وأَرضّت بالفقراء، مثل خفض  اقتصادية ترضرت منها كثري املناطق الفقرية (البعيدة عن مس
ــعار الطاقة واملحروقات، منذ 2013 إىل 2018 ونتجت عنها احتجاجات جابهتها السلطة  الّدعم وارتفاع أس

ّيات.. إىل التفاصيل: بعنف شديد يف كل مرة، مع الّتْضِييق عىل اإلعالم والُحرِّ
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