
عامــل اصلــی بحــران سیاســی در ســودان، بحــران اقتصــادی بــود کــه 	 
ایــن کشــور را بــا مشــکالتی از قبیــل کمبود بودجــه، تورم، بیــکاری و ... 

مواجــه کــرده بــود.
احزاب سیاســی که از عملکرد عمرالبشــیر در طول ســال های گذشــته 	 

ــه وضــع معیشت شــان  ــد، از فرصــت اعتراضــات مــردم ب ناراضــی بودن
اســتفاده کردنــد و تظاهــرات بــه ســوی مطالبــات مدنــی ســوق دادنــد.

فشــار تحریم هــای ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه ســودان، عامــل 	 
دیگــری بــود کــه شــرایط را بــرای بــروز بحــران در این کشــور فراهم نمود.

در نتیجــه بحــران اقتصــادی، عمرالبشــیر در سیاســت خارجــی خــود 	 
تغییــر رویکــرد داد و بــا فاصلــه گرفتــن از جبهــه مقاومــت بــه همســویی 
بــا عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی روی آورد تــا بتوانــد بــا 

جلــب کمک هــای مــادی جبهــه عربــی، از مشــکالت خــود بکاهــد.

شــرایط ســودان بــرای اجــرای الگــوی بــه قدرت رســیدن السیســی مصر 	 
مهیا اســت.

ــی 	  ــورای انتقال ــا ش ــی ب ــی تاکتیک ــه همراه ــان ب ــاس، نظامی ــن اس برای
مدنــی اقــدام می کننــد و در انتخابــات آتــی بــا همراهــی مصــر، عربســتان 
ســعودی و امــارات متحــده عربــی از پیــروزی کاندیــدای وابســته بــه 
خودشــان حمایــت می کننــد و پــس از تثبیــت قــدرت، اقدام به ســرکوب 
نهادهــای مدنــی خواهنــد کــرد. مهمتریــن گزینــه نظامیــان بــرای شــرکت 

در انتخابــات آتــی،  ژنــرال حمیدتــی اســت.

شــاگردان 	  ماننــد  اخوانــی  جریــان  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
ســودان سیاســی  تحــوالت  بــر  اثرگــذاری  بــرای  الترابــی  حســن 

اســتفاده از ظرفیت هــای چیــن و روســیه بــرای اثرگــذاری بــر 	 
تـــحـــوالت ســــــودان

رایزنــی بــا هیئــت نظامــی و مدنــی بــرای بازگشــایی برقــراری 	 
مجــدد روابــط دیپلماتیــک میــان دو کشــور توســط وزارت امــور 

ــن کشــور ــرای تقویــت نفــوذ در ای خارجــه ب
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آغاز اعتراضات مردم سودان به دلیل افزایش بهای سوخت و نان بود.	 
عمرالبشــیر رئیــس جمهــور ســودان بــرای مدیریــت اعتراضــات، کمیتــه 	 

عالــی امنیــت ملــی را بــه ریاســت وزیــر دفــاع تشــکیل داد.
کمیتــه عالــی امنیــت ملــی پــس از چنــد روز تنهــا راه حــل بحــران را کنــار 	 

رفتــن عمرالبشــیر اعــالم کــرد و علیــه وی اقــدام بــه کودتــا نمــود. 
یــک روز پــس از کودتــا عــوض بــن عوف)وزیــر دفــاع( از ریاســت شــورای 	 

کــه بــه عربســتان ســعودی  انتقــال نظامــی اســتعفا داد و ژنــرال برهــان 
نزدیــک اســت، ریاســت شــورا را برعهــده گرفت، همچنین ژنــرال حمیدتی 
کــه روابــط خوبــی بــا امارات متحــده عربــی دارد، به معاونت رئیس شــورا 

منصــوب شــد.
بــا فشــار احــزاب سیاســی،  بــه مــوازات شــورای انتقالــی نظامــی، شــورای 	 

مدنــی شــکل گرفــت تــا چهره هــای سیاســی نیز در کنــار نظامیــان، در دوران 
انتقــال قــدرت در مدیریــت امــور ســهیم باشــند.
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