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جذور األزمة:
تعــود جــذور أزمــة محــارصة مينــاء بورتســودان إىل اعتبــارات 
متداخلــة، تتخطــى العامــل الراهــن املتمثــل يف مســار الســام 
املطــروح مــن قبــل الحكومــة يف العــام املــايض، ويتضــح ذلــك 

عــى النحــو التــايل:

ــودان،  ــة رشق الس ــاين منطق ــودان: تع ــش رشق الس 1- تهمي
والتــي تضــم واليــات البحــر األحمــر وكســا والقضــارف، فجوة 
ــاد األخــرى، وهــي  ــة بباقــي مناطــق الب ــرة مقارن ــة كب تنمي
ــراً يف الســودان. ويشــعر ســكان  ــر املناطــق فق ــن أك ــن ب م
إقليــم الــرق، فيــا يبــدو، بالتهميــش االقتصــادي عــى 
الرغــم مــن األهميــة الحيويــة للمنطقــة لاقتصــاد الســوداين. 

ومتثــل املنطقــة البوابــة التجاريــة الرئيســية للســودان 
ــرى  ــط. وي ــا النف ــا فيه ــية مب ــلع الرئيس ــي للس ــر الرئي واملم
ــودان  ــاء بورتس ــار مين ــودان أن حص ــم رشق الس ــكان إقلي س
ليــس مكلفــاً بالنســبة لهــم، مقارنــة بحجــم األرضار الواســعة 

التــي ســتتكبدها الحكومــة املركزيــة وباقــي مناطق الســودان. 

2- رفــض نظــارات البجــا العمليــة السياســية: يلعــب املكــون 
الســيايس بإقليــم رشق الســودان دوراً جوهريــاً يف تأجيــج 
الجاعــات  بعــض  تبــدو  حيــث  األخــرة،  االحتجاجــات 
السياســية باإلقليــم غــر راضيــة عــن العمليــة السياســية 
برمتهــا منــذ إزاحــة الرئيــس الســوداين الســابق عمــر البشــر. 

ويــأيت عــى رأس تلــك الجاعــات املجلس األعــى لنظارات 
“البجــا”، برئاســة األمــن تــرك، وهــو عضــو يف حــزب املؤمتــر 
الوطنــي املنحــل. وتطالــب بإلغــاء الوثيقــة الدســتورية التــي 
ــة الحاليــة يف البــاد، وحــل الحكومــة  تحكــم الفــرة االنتقالي
املركزيــة واللجنــة الوطنيــة املكلفــة بتفكيــك نظــام اإلخــوان، 
حتــى أن هــذه املجموعــة هــددت بإعــان حكومــة مســتقلة 

يف اإلقليــم يف حــال عــدم االســتجابة ملطالبهــم.

ــة  ــن منطق ــم: تحتض ــا وخصومه ــل بج ــن قبائ ــراع ب 3- ال
رشق الســودان قبيلتــن رئيســيتن، وهــا مــن قبائــل “البجــا”، 
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تهــدد االحتجاجــات الشــعبية والسياســية التــي اندلعــت فــي شــرق الســودان، منــذ 17 ســبتمبر الماضــي، 
بتفاقــم مشــاكل االقتصــاد الســوداني، حيــث تحاصــر مجموعــات سياســية، رافضة لمســار الســام المطروح 
مــن قبــل الحكومــة الســودانية لتســوية أوضــاع إقليــم، مينــاء بورتســودان، وهــو المنفــذ البحــري الرئيســي 
للســودان، وتقطــع الطــرق المؤديــة منــه إلــى أنحــاء البــاد كافــة، وعلــى نحــو ُيعطــل حركــة الصــادرات 
والــواردات فــي البــاد، ومــا يفرضــه ذلــك مــن آثــار ســلبية أخــرى علــى غــرار انخفــاض تدفقــات النقــد األجنبــي 

وتدهــور العملــة وارتفــاع التضخــم. 

تفاقــم الضغــوط: كيــف يؤثــر حصــار مينــاء بورتســودان علــى االقتصــاد الســوداني؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1374، 20 أكتوبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــرق  ــار ال ــاق مس ــون التف ــكان، الرافض ــة الس ــم أغلبي وه
ضمــن اتفــاق جوبــا للســام املوقــع مــع الحكومــة الســودانية 
ــة، عــى رأســها  ــن أصــول عربي ــة م ــر 2020، والثاني يف أكتوب
ــج االتفــاق، كــا يضــم  ــدة لنتائ ــي عامــر”، املؤي ــة “البن قبيل
رشق الســودان كذلــك قبيلــة “النوبــة”. ويعــود رفــض “البجا” 
ــاف  ــون أطي ــاق ال ميثل ــى االتف ــن ع ــأن املوقع ــم ب إىل مزاع
رشق الســودان كافــة، ألن مــن وقــع عليهــا هــم منافســوهم 

عــى ســيادة املنطقــة، وهــم البنــي عامــر.

ــل  ــون العســكري: ميث ــع املك ــاوض م ــا التف ــل البج 4- تفضي
ــزة  ــطس 2019، الركي ــرم يف أغس ــلطة امل ــم الس ــاق تقاس اتف
الســودان،  الســيايس يف  الرئيســية إلدارة عمليــة االنتقــال 
فبموجبــه تــم تشــكيل حكومــة انتقاليــة مؤلفــة مــن ممثلــن 
مدنيــن وعســكرين ملــدة 39 شــهراً، ومكلفــة بــاإلرشاف عــى 
عــودة الحكــم املــدين الكامــل، غــر أنــه مبوجــب اتفــاق 
الســام املوقــع يف أكتوبــر 2020، تــم إلغــاء الجــدول الزمنــي 

ــاد مفتوحــاً.  ــرك امليع لتســليم الســلطة، وت

وتســبب ذلــك يف تصاعــد التوتــر بــن املكونــن العســكري 
مــن  ذلــك  صاحــب  ومــا  للســودان،  الحاكمــن  واملــدين 
حــدوث انشــقاقات بــن أعضــاء الحكــم، باإلضافــة إىل تأجيــج 
االحتجاجــات الشــعبية يف أنحــاء الســودان كافــة مؤخــراً. 
ووســط ذلــك االضطــراب، متيــل الجاعــات السياســية يف رشق 
الســودان للتفــاوض مــع املكــون العســكري يف الحكومــة، 
ــع ســلطة يرأســها مــدين  ــاق م ــا يصعــب الوصــول إىل اتف م

ــتقباً. مس

تأثيرات اقتصادية 
يفــرض اســتمرار حصــار ميناء 
إضافيــة  أعبــاًء  بورتســودان 
الســوداين،  االقتصــاد  عــى 
ميكــن توضيحهــا عــى النحــو 

ــايل:   الت

األساســية:  الســلع  1- شــح 
مينــاء  حصــار  امتــد  كلــا 
أدى  كلــا  بورتســودان، 
خســائر  تفاقــم  إىل  ذلــك 
ــواردات  ــة الصــادرات وال حرك
ــة يف  ــد أدت األزم ــاد. وق للب
األســابيع املاضيــة إىل حــدوث 
اختناقــات كبــرة يف توريــد 
واألدويــة  والقمــح  الوقــود 
للســودان، وســينتج عــن ذلــك 
أخــرى  مشــاكل  شــك  بــا 
ــاء،  ــد الكهرب ــز تولي ــل عج مث

الغــذايئ وغرهــا. األمــن  وانعــدام 

ــودانية  ــة الس ــدر الحكوم ــر: تق ــدات التصدي ــدان عائ 2- فق
أن خســائر صــادرات البــاد نتيجــة حصــار مينــاء بورتســودان 
بلغــت نحــو 83 مليــون دوالر حتــى 18 أكتوبــر الجــاري، أي 
ــك  ــاف إىل ذل ــاً، يض ــون دوالر يومي ــدره 2.7 ملي ــط ق مبتوس
ــة  ــا بقيم ــاء، وغره ــغيل املين ــرادات تش ــدات إي ــدان عائ فق
120 مليــون جنيــه ســوداين )أي مــا يعــادل نحــو 270 ألــف 
دوالر(، وليصبــح مجمــوع الخســائر نحــو 83.2 مليــون دوالر.

ــادرات  ــدات الص ــائر عائ ــم خس ــح أن تتفاق ــن املرش وم
ــم  ــث إن موس ــاء، حي ــاق املين ــتمرار إغ ــع اس ــودانية م الس
الصــادرات الرئيــي يف الســودان يبــدأ يف نوفمــر املقبــل. 
ــراً وبحــراً، نحــو  ــة ب ــل الصــادرات، املنقول وبشــكل عــام، متث
22% مــن الناتــج املحــي الســودان البالــغ حــوايل 26.11 
مليــار دوالر يف 2020. ومــن ثــم فــإن تعطــل الصــادرات 
ميثــل ضغطــاً قويــاً عــى االقتصــاد الســوداين املراجــع بفعــل 
ــود. ــدار عق ــى م ــات ع ــات والعقوب ــامات واالضطراب االنقس

3- ارتفــاع التضخــم: قــررت الحكومــة الســودانية، للتخفيــف 
ــار  ــر مس ــوداين، تغي ــاد الس ــى االقتص ــة ع ــدة األزم ــن ح م
ــئ دول الجــوار،  الشــحنات املتجهــة إىل بورتســودان إىل موان
خصوصــاً مــر وإريريــا، مــا ســيعمل يف النهايــة عــى تأمــن 
االحتياجــات األساســية للشــعب الســوداين، مبــا يف ذلــك القمح 
والوقــود واألدويــة. ولكــن ســيضيف ذلــك تكاليــف إضافيــة 
لسلســة توريــد الســلع للســوق الســوداين، والتــي تــأيت وســط 
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استمرار الضغوط التضخمية بالباد يف األشهر املاضية.

وبلــغ معــدل التضخــم الســنوي، يف ســبتمر املايض، نســبة 
365.82% لشــهر ســبتمر 2021، ومقارنــة بــــــ %387.56 
ــد  ــدويل ق ــد ال ــدوق النق ــطس 2021. وكان صن ــهر أغس لش
ــم  ــدالت التضخ ــاض مع ــوايل انخف ــايض ت ــو امل ــع يف يولي توق
ــام 2023،  ــول ع ــل إىل 10% بحل ــودان لتص ــنوية يف الس الس
غــر أن تلــك االحتجاجــات وتأثراتهــا ســوف تبقــي عــى 
ــة عــى  ــة يف األشــهر املقبل معــدالت التضخــم مرتفعــة للغاي

ــر. ــل تقدي أق

4- تــرر بيئــة األعــال: ســوف تتســبب االحتجاجــات 
الحاليــة يف رشق الســودان، ومــا يتصــل بهــا مــن حصــار 
ــيايس  ــن الس ــدم اليق ــة ع ــد حال ــودان، يف تزاي ــاء بورتس مين
واالقتصــادي يف البــاد، والتــي ســتضعف بدورهــا الثقــة 
البــاد، رغــم جهــود الحكومــة  املنــاخ االســتثاري يف  يف 
ــة  ــات اقتصادي ــراء إصاح ــرة إلج ــرة األخ ــودانية يف الف الس

لجــذب االســتثارات األجنبيــة يف البــاد.

وباألســاس، تحــل الســودان يف املرتبــة 171 عامليــاً مــن بــن 
190 دولــة يف مــؤرش أداء األعــال )Doing Business( لعــام 
2021 الصــادر عــن البنــك الــدويل. كــا تعتــر األســوأ عامليــاً 
ــة األخــرى، الســيا مــؤرش التجــارة عــر  يف املــؤرشات الفرعي
الحــدود، إذ تحتــل املرتبــة 185 عامليــاً، وكذلــك تتبــوأ مرتبــة 
متأخــرة يف مــؤرش املــدة التــي يســتغرقها املســتثمرون إلمتــام 

إجــراءات ومســتندات التصديــر.

تفاهمات جزئية
الســيادي  الحكــم  مجلــس  يقــود 
االنتقــايل، بالتعــاون مــع بعــض أعضــاء 
الحكومــة جهــوداً سياســية الحتــواء 
بورتســودان،  مينــاء  حصــار  أزمــة 
ــن  ــة، ويتب وبدعــم مــن القــوى الدولي

ــايل: ذلــك عــى النحــو الت

يجــري  مســتمرة:  مفاوضــات   -1
ــة  ــايل، بالراك ــس الســيادة االنتق مجل
الحكومــة،  أعضــاء  بعــض  مــع 
“البجــا”  قيــادات  مــع  مفاوضــات 
بورتســودان،  مينــاء  حصــار  لفــك 
وهــو مــا أســفر يف أواخــر ســبتمر 
املــايض عــن التوصــل التفــاق عــى 
اســتئناف صــادرات النفــط القادمــة 
مــن جنــوب الســودان ملينــاءي بشــائر 
)1( و)2(، املتخصصــان يف نقــل وتجارة 
ــاق  ــك االتف ــل ذل النفــط، والواقعــان يف رشق الســودان. وميث
ــايل،  ــع الح ــة الوض ــه لحلحل ــاء علي ــن البن ــداً ميك ــاً جي أساس
ــة لتفاهــات سياســية  ــع األطــراف الغاضب ــد التواصــل م بع
واقتصاديــة تســاعد عــى الخــروج مــن املــأزق الراهــن. 

ــي  ــف الحكوم ــة املوق ــوى الدولي ــم الق ــم دويل: تدع 2- دع
ــل  ــق النق ــودان ومراف ــاء بورتس ــار مين ــاء حص ــاعي إلنه الس
الســيايس  االســتقرار  أجــل دعــم  مــن  الســودان  يف رشق 
واالقتصــادي يف الســودان. ويف 8 أكتوبــر املــايض، دعــت دول 
الرويــكا الثــاث الراعيــة التفاقيــة الســام يف الســودان، وهــي 
بريطانيــا والواليــات املتحــدة والرنويــج، املحتجــن الســودانين 
ــود  ــودان، مــا قــد يحــرك جه ــاء بورتس ــاء حصــار مين إلنه
التســوية لهــذا امللــف، والتــي تــأيت وســط جهــود املؤسســات 
لدعــم  الــدويل  النقــد  صنــدوق  مثــل  األخــرى  الدوليــة 
ــود  ــز جه ــل تعزي ــن أج ــودان م ــيايس يف الس ــتقرار الس االس

ــادي. ــاح االقتص اإلص

ويف الختــام، ميكــن القــول إن فــك حصار ميناء بورتســودان 
ــة لضــان االســتقرار الســيايس  ــر مســألة حيوي ــوي يعت الحي
واالقتصــادي يف الســودان، ويتطلــب أوالً توحيــد صفــوف 
الحاليــة،  والحكومــة  االنتقــايل  الســيادة  مجلــس  أعضــاء 
ــة  ــي تلبي ــة تراع ــة متوازن ــاً لصيغ ــل رسيع ــل التوص ــن أج م
ــودان،  ــم رشق الس ــة إلقلي ــية واالقتصادي ــات السياس التطلع
وضــان تشــغيل املنشــآت الحيويــة باملنطقــة وعــدم تكــرار 

ــتقبل.  ــا يف املس ــوادث إغاقه ح
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


