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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 السودان يف وأورواب أمريكا بني الصراع

 يف وصل فقد محدوك، حكومة بدعم والتصريح السودان على األوروبيني املسئولني تقاطر يالحظ: السؤال
 مليون 60 مببلغ السودان بدعم وصرح السودان وزراء سيئر  محدوك والتقى فرنسا خارجية وزير اخلرطوم إىل 16/9/2019
 قائمة عن هذا مبثل وصرح أملانيا خارجية وزير وصل وكذلك اإلرهاب، قائمة من السودان إزالة أجل من وسيعمل يورو

 أعلن فقد كذلكو  أخرى؟ ألمور أو اجليش؟ مواجهة يف والتغيري احلرية أزر لشد هو والدعم التواصل هذا فهل... اإلرهاب
 )وستعمل /أبريلنيسان يف ابلبشري اإلطاحة منذ حكومة أول تشكيل 5/9/2019 يف محدوك هللا عبد السودان وزراء رئيس

 يف 24 فرانس... واملدنيني اجليش بني املاضي الشهر توقيعه مت سنني ثالث مدته السلطة لتقاسم اتفاق مبوجب احلكومة
 ؟جديد من التوتر يعود مأ السلطة تقاسم اتفاق استقرار يتوقع فهل (،5/9/2019

 :التالية األمور نستعرض اجلواب يتضح لكي: اجلواب
 الناس من الثورة ختطف أن املنطقة يف وعمالئها وإعالمها بريطانيا مبساعدة والتغيري احلرية قوى استطاعت لقد -1
 هذه ملعاجلة جذري حل أي تضع ومل ظهورهم، على القوى هذه وتسلقت والفساد، واحلرمان واجلوع الظلم على اثروا الذين

 من داملؤي   العسكري اجمللس بني جتري املفاوضات فأصبحت. الفاسد الواقع جنس من حلولا  عرضت هي بل وضاع،األ
... 17/8/2019 يف الدستورية الوثيقة على بينهما التفاق كان مث وروبياا،أ دةاملؤي   والتغيري احلرية وبني وعمالئها، أمريكا
 العلمانية الغربية األسس على الفاسد للواقع استمراراا  التفاق فكان. منثوراا  هباءا  الثائرين الناس تضحيات ذهبت وهكذا
 11 من سيادي جملس تشكيل والتغيري احلرية وقوى العسكري اجمللس بني التفاق تضمن وقد! وأحكامه لإلسالم املعادية
 39 انتقالية فرتة خالل لكوذ ،الطرفني بني عليه التفاق يتم مستقل مدين شخص إىل ابإلضافة 5+5 مناصفة عضوا
 والتغيري احلرية قوى تتوىل أنو  ،شهرا 21 ملدة األوىل الرائسة فرتة العسكري اجمللس يتوىل أن على التفاق نص كما.. .شهراا 
 يكون أن على التفاق ونص. تشريعي جملس وأتسيس عامة انتخاابت النتقالية الفرتة ويعقب شهرا، 18 ملدة ذلك بعد

 لنفسه سيحتفظ القسم هذا أن أي السيادة، جملس يف العسكري القسم صالحيات من والداخلية الدفاع يوزير  اختيار
 ...األوىل الفرتة يف السيادي للمجلس ترؤسه جبانب واملخابرات واألمن اجليش بواسطة ابهليمنة

 الوزراء جملس يف مث اجليش، من مخسة اجمللس ففي قوة، عناصر تشمل السلطة يف اجليش صالحيات فإن وهكذا -2
 أقدم من النتقالية احلكومة يف لدفاعا وزير عمر الدين مجال اجلنرال وهو وأحدمها ،والدفاع( الداخلية )وزيرا اجليش من اثنان

 صديقاا  كان عمر الدين مجال اجلنرال أي وهو. احلايل الوقت يف العسكرية اخلدمة يف املوجودين املسلحة القوات ضباط
 يف وزامله ،العسكرية الستخبارات هيئة يف طويلة لفرتة سويا  عملهما حبكم عوف بن عوض السابق الدفاع لوزير مقرابا 

 أن يعين هذا وكل... العابدين زين وعمر دمبالب، بكر أبو العامة املخابرات ومدير الربهان، الفتاح عبد احلربية الكلية
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 احلكومة أهداف حتقيق أمام واملتاريس املعوقات من كثرياا  وسيضع الية،النتق الفرتة يف وبقوة حاضراا  سيكون القدمي النظام
 .راجحة أمريكا عمالء كفة تبقى كذاوه... "بريطانيا" وروابأل العميلة املدنية

 مانشسرت جامعة من القتصاد علم يف والدكتوراة املاجستري شهادة على احلائز محدوك هللا عبد تعيني مت لقد -3
 رةمؤث    تنفيذية صالحيات الوزراء جمللس علوج   20/8/2019 يوم للوزراء رئيساا  والتغيري احلرية قوى رشحته يوالذ الربيطانية

 39 ملدة النتقالية املرحلة تقود أن املفرتض من اليت احلكومة تشكيل عن 5/9/2019 يوم وأعلن قام مث ومن... كذلك
 اجمللس رئيس عكس ،األورويب الجتاه يف ابلعمل يقوموس وأورواب، يالربيطان املوالني من الوزراء رئيس يكون وهكذا. شهرا

 العساكر من معهما ومن دقلو محدان بن حممد السريع الدعم قوات قائد وانئبه الربهان الفتاح عبد اجليش وقائد السيادي
 ...األمريكي الجتاه يف ابلعمل سيقومون الذين ألمريكا لنياملوا

 وبولءات متفاوتة بصالحيات فريقني من الا شك  م   يكون يكاد الدستورية الوثيقة وفق السودان يف احلكم إن -4
 منهما كل م  ه   وسيكون عيشهم، وسالمة الناس مشاكل حل يف عملهما على األمر هذا وسينعكس متصارعة خارجية
 هذه مثل إنشاء عن واملعروف ...ةوخارجي داخلية بوسائل قصيهلي   ابآلخر أحدمها يرتبص مث ومن يواليه، الذي الجتاه خدمة

 ترتيب من اجليش يتمكن أن إىل وذلك... واألزمات النتقالية ابلفرتات مرتبطة إل نشأت   تكن مل أهنا السودان يف اجملالس
 26/12/1955 يف سيادة جملس أول منذ واضح وهذا ...اجليش ضباط من للبالد رئيس وفرض اجمللس وحل الدولة أوراق
 يمبراهإ الفريق انقلب حيث17/11/1958 حىت واستمر   ،1/1/1956 يف السودان )استقالل( عند السلطة متسل   الذي
 إىل مث ...1989 عام يونيو/حزيران 30 يوم البشري عمر انقالب مث ،1969 يف رييالنم نقالبا وإىل... عليه عبود

 ،وبريطانيا أمريكا بني الصراع جبولت مرتبطة دائماا  اجملالس هذه وكانت ...السيادي اجمللس وتشكيل ابلبشري اإلطاحة
 إقصائها من تتمكن أن إىل األخرى هادنت تستطع مل فإذا وحدها كماحل تشكيل على حترص منهما واحدة كل وكانت

 الناس لتحركات امتصاصاا  وذلك ،للوزارة جنليزلإل املوايل املهدي الصادق رائسة نع مريكاأ سكتت عندما سابقاا  كان كما
 التحركات ضبط البشري يستطع مل وملا ،1989 يف البشري ابنقالب جاءت اجليش يف رجاهلا ترتيب من متكنت ملا مث شعبيةال

 ابجمللس جاءت البشري وبعد! هلا خبدماهتم تعبأ أن دون وغريهم ومبارك النمريي قبل من أبشياعه فعلت كما أزاحته ،الشعبية
 مع التفاق إىل ألمريكا املوالون العسكر رفيضط احلايل، السيادي اجمللس يف رىأخ مرة اللعبة تتكرر واآلن ...العسكري

 إشراك على فوافقوا ،موجته ركوب والتغيري احلرية استطاعت ذيال الناس غضب لمتصاص والتغيري، احلرية يف اإلجنليز عمالء
 الصادق وقت فعل كما كامال مكاحل ميسل    مل شاجلي فإن ،السابقة كاملرة ليست املرة هذه ولكن احلكم، يف والتغيري ريةاحل

 عطيتأ   وإن حىت احلكومة، يف واملهمة احلساسة املراكز ببعض وأمسك ،السيادي اجمللس ابسم رأسه على بقي بل املهدي،
 ةملد الربهان اجليش قائد ويقوده اجليش من نصفه البالد يقود الذي السيادي فاجمللس. للحكومة رةمؤث    أخرى صالحيات

 .واألمنية العسكرية السلطة حيث من ةيمناهل ليضمن اجليش من والداخلية الدفاع وزيري اختيار ويتم شهرا، 21

 ولذلك هلما، تبع احمللية وأدواهتما خمتلفة فمصاحلهما هبدوء، معاا  تتعايشا لن وبريطانيا مريكاأ فإن املتوقع أما -5
 التصرحيات ومتحيص متعلقاهتا روتدب   اجلارية األحداث متابعة نوم! اآلخر حتركات إلجهاض الطرفني من كل فسيعمل
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 الطرفني من كل سيستعملها اليت الوسائل ترجيح ميكن فإنه... وروبينيألوا األمريكان املسئولني وخاصة وحملياا، خارجياا 
 :يلي كما احلكم عن إقصائه مث منه والتمكن خصمه ملضايقة

 على الناس لتحرك املهمة األسباب فمن القتصادي، اجلانب يف احلكومة ةملضايق فسيعمد العسكري فريقال أما
 ذلك يف فشلت فإذا القتصادي، الوضع بتحسني الناس وعدت احلالية واحلكومة القتصادي، الوضع سوء كانت البشري
 وعوامل... لسودانا عن األورويب الدور إقصاء يأ والتغيري احلرية إبقصاء للعسكر فرصة وكانت جديد من الناس حترك

 :يلي كما مريكاأ يد يف هي القتصاد يف التحكم
 موضوع... كبري حتد هو للسودان القتصادي التحدي"): أملانيا خارجية وزير مع صحفي مؤمتر يف محدوك صرح -أ

 مع فامهاتلت التوصل يتم مل ما": وأضاف املصريف" للنظام الثقة وإعادة يةالوطن للعملة الصرف سعر ومعاجلة التضخم
 وقال (3/9/2019 رويرتز األانضول،... صعوابت" هناك فستبقى اإلرهاب لئحة من السودان رفع حول واشنطن
 األانضول... السابق" النظام بزوال العوائق زوال بعد أولويتنا أوىل هو واشنطن مع عالقاتنا تطبيع إن"): محدوك

 ...العقوابت رفع ضوعمو  يف ألمريكا حباجة احلكومة فإن ولذلك (8/9/2019
 لتوقيعها عمالؤها اضطر اليت الدستورية الوثيقة توقيع فبعد العقوابت رفع يف دابلتشد   ابلتلويح بدأت أمريكا إن -ب
 بلغأ وليته، املنتهية اخلرطوم يف يمريكاأل عمالألاب القائم فأبلغ السودان، دعم عن ترتاجع أمريكا أخذت فقد الشارع لتهدئة

 ترامب إدارة وليس الكونغرس بيد القرار نأل قريباا  سمحت   لن السودان عن العقوابت رفع مسألة أبن رفيعة انيةسود شخصيات
 ضغط ورقة العقوابت لتستعمل دتتشد   مريكاأ أن أي ،04/09/2019 ربعاءألا الصادرة يالفإ صحيفة حبسب وذلك
 هناك") حينذاك الربهان صرح فقد ،العقوابت رفع بقرب البداية يف برهان وعدت كانت مريكاأ أن مع محدوك حكومة على

 وهي األمريكية، اإلدارة مع األمر هذا لبحث قانونيني ابتعثنا وقد السابق، النظام منذ العقوابت ملف حول مستمرة إجراءات
 أصبح الوقت أن ونرى السلمية العملية استكمال بعد لإلرهاب الراعية الدول قائمة من السودان اسم إبزالة وعدت قد

... النتقالية احلكم هياكل وثيقة صياغة من النتهاء بعد األسبوع هذا هناية التفاق على التوقيع يتم رمبا" وقال "مناسباا 
 إىل 7/7/2019 يوم كوتيسيس ستيفن اخلرطوم يف األمريكية السفارة أبعمال القائم شاروأ (7/7/2019 األوسط الشرق

 .(7/7/2019 يف أونالين اخلليج... وشيكة أصبحت لإلرهاب الراعية دولال قائمة من السودان اسم رفع لةمسأ) أن
 وهذه مريكاأ إبذن إل للسودان القروض مقدت   أن الدوليني( والبنك النقد )صندوق الدويل النقد ملؤسسات ميكن ل -ج
 قوائم على مدرجاا  زال ما سودانال اسم فألن وكذلك ...الداخل يف فريقها بيد مث ومن أمريكا بيد أخرى ضغط وسيلة

 السودان جتارة معوقات أكرب من وهو ...األمريكي الدولية التحويالت نظام استخدام من حيرمه فهذا األمريكية، اإلرهاب
 .الدولر عن معامالهتا تنفصل ل حيث الدولية،

 موضوع" معاجلة يف أبورواب لستعانةا األول: خطني على ستسري أهنا فاملتوقع والتغيري" احلرية مث "ومن أورواب أما
 والقوات اجليش مضايقة والثاين ...ذلك نتيجة القتصادي الضغط مث ومن ،"العقوابت رفع يف مريكاأ ومماطلة العقوابت

 ...املالية امليزانية خمصصات يف األمنية
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 أن كذلك وتدرك السودان، اقتصاد ىعل للعقوابت الكبري التأثري تدرك والتغيري" احلرية مث "ومن أورواب إن: األولف -
... املايل وابلدعم املتحدة األمم يف السودانية احلكومة دعم على تعمل هي ولذلك للضغط، ذلك يف ستماطل مريكاأ
 قائمة من السودان اسم رفع موضوع إىل ستتطرق بالده") إن ماس هايكو خارجيتها وزير فقال ملساعدهتا أملانيا استعدتف

 وزير قامو  (8/9/2019 ألانضولا... اجلاري" الشهر ستعقد اليت املتحدة لألمم العمومية اجلمعية يف لإلرهاب الراعية الدول
 قلت"): قائال وصرح محدوك، هللا عبد رئيسها مع والتقى ،16/9/2019 يوم اخلرطوم بزيرة ين(لودر ) فرنسا خارجية
 "إن وقال لإلرهاب" الراعية للدول األمريكية القائمة من السودان لةإزا أجل من األوروبيني شركائنا مع سنعمل الوزراء لرئيس
 صفحة ...الفرتة" هذه يف للتحويل فوراا  يورو مليون 15 دفع يتم. يورو مليون 60 قيمته مببلغ للسودان الدعم ستقدم فرنسا
 .محدوك وحكومة والتغيري لحريةل الدعم ذلك كل من يتضحو  (16/9/2019 السودانية راكوبة

 على تدل محدوك وتصرحيات ،األمنية األجهزة وإصالح اجليش، ميزانية خمصصات ختفيض :مرينأ فيشمل  الثاينو  -
 :واضح بشكل ذلك

 العسكري اإلنفاق "إن وأضاف ...حاد بشكل العسكري اإلنفاق خفض) إىل محدوك دعا فقد للميزانية فبالنسبة -
 سالم تفاقياتا توقيع أبن محدوك ويتذرع (،26/8/2019 بوست عريب ...الدولة" ميزانية من ٪80 إىل يصل ما يستهلك

 العسكرية النفقات من الكثري رفع أي السالم"، من "عائد حتقيق ىلإ يؤدي أن جيب البالد يف املنتشرة املسلحة احلركات مع
 .واألمن للجيش السودانية امليزانية كاهل عن

 قوات وضع خاصة السودان، يف واجليش األمن ألجهزة احلالية نيةالب   فإن األمنية، األجهزة إلصالح ابلنسبة وأما -
 "قوىـل املربر توفر فقد وهكذا ...الويالت املنتفضني السودانيني أذاقت قدو  البشري، نظام تصميم من هي ،السريع الدعم
 أن محدوك )وكشف للقانون، عهاوإخضا عليها الدولة رقابة يضمن مبا األجهزة هذه هيكلة إبعادة للمطالبة والتغيري" احلرية
 أن وأضاف. للبالد وطين جيش أتسيس وسيتم هيكلتها، إعادة عملية ضمن األمنية األجهزة يف ست دمج السريع الدعم قوات

 من وذلك كلها، املسلحة احلركات وجيوش السريع الدعم ذلك يف ويدخل األمين، اجلهاز هيكلة إعادة على عازمة حكومته
 .(11/9/2019 نت اجلزيرة. قوي ينوط جيش بناء أجل

 املضادة وأتباعها مريكاأ حماولت من جناحاا  أقل هي والتغيري احلرية دعمل املبذولة وروابأ حماولت حظوظ أن ويبدو -6
 :يلي امل وذلك

 لإلرهاب الراعية الدول قائمة من السودان اسم مريكاأ رفعت   مل فإذا املشكلة، حيل ل فهو األورويب للدعم ابلنسبة -
 القروض على أي اخلارجية املساعدات على تعتمد حيث نفسه احلكومة رئيس ذكر كما الصعوابت تعاين سوف فإهنا

 مصادرها تطور أن ول صناعياا  انقالابا  حتدث أن تستطيع ول املستثمرين، وعلى البالد جسم من تنهش اليت الربوية
 يعاجل نظام منه ينبثق الذي احلنيف األمة دين وعن املبدئية عن عيدةوب الفاسد الواقع جنس من إهنا حيث ،القتصادية

 أسباب أهم من كانت القتصادية والناحية. ابلبالد وينهض ،اإلسالمي القتصادي النظام ومنه ،كلها احلياة مشاكل
 .األسعار وغالء والبطالة واحلرمان الفقر الناس من الكثري يعاين إذ البشري حكم على النتفاضة
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 السودان، ميزانية من األسد حصة نيل على عقود عرب اجليش درج فقد ،للجيش امليزانية لتخفيض ابلنسبة أما -
 ل املايل فسادال إن مث... النفقات من األكرب ابلقدر الحتفاظ له تربر خمتلفة أبساليب بقوة التخفيض سيقاوم نهأ واملتوقع

 كل يف سالمإلاب وحيكمون هللا خيشون رجال إل يعاجله ل املايل الفسادف! ه؟اجلي ع أن منهما ألي فكيف الطرفان، منه خيلو
 . الوضعية األحكام ظل يف وليس أحكامه

 والذي السريع، الدعم قوات قائد )محيديت( دقلو محدان حممد شخص على تركز أمريكا فإن األمنية األجهزة وأما -
 ملستقبل األول أمريكا خيار وكأنه فيبدو خاصة، والسعودية ملصر ارجيةاخل وزيراته اإلعالمية تصرحياته من يكثر صار

 اليت السريع الدعم قوات يطال تغيري ألي عنيدة مقاومة سيبدي السيادة جملس رئيس انئب وهو "محيديت" فإن السودان،
 األمن قوى هيكلة ةإلعاد محدوك حكومة جهود فإن لذلك اجليش، ميزانية من %25 يقارب مبا املصادر بعض وفق تتمتع

 !محيديت السودان يف القوي أمريكا برجل مباشرةا  تصطدم السودان يف
 :النتقالية املرحلة خالل السودان يف القتصادي أو السياسي الوضع استقرار املتوقع من فليس وعليه -7

 للعيان ماثل وهذا احمللية، أدواته سالحه دويل صراع فيه دام ما بلد أي يف يكون فال السياسي االستقرار عدم أما -
 احملليني نيلاملسئو  مع ولقاءاهتم الفعلية وتصرفاهتم القولية تصرحياهتم ومن السودان، يف وسفرائهم الدوليني املبعوثني حتركات من

 لةاملرح خالل عسكري انقالب الستقرار عدم على يرتتب أن يستبعد ول ،هذه واحلال ينعدم فالستقرار ،أعاله بيناه كما
 أىن جذورهم من املستعمرين الكفار ابجتثاث هللا واونصر  الواقع هذا السودان لأه أدرك إذا إل ،أمريكا من بدعم النتقالية

 ديرهم يف آمنني ويستقرون يعزون مث ومن النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة اإلسالم، حكم أقاموا مث ...وأعواهنم هم ،كانوا
رَ ﴿ يكونوا أن هلم هللا أراد كما ويعودون  .﴾ِللنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  ُأمَّة   َخي ْ
 الشوك من جتين ل فإنك البالد، يف الستعماري للتدخل حتمية نتيجة فهو ،االقتصادي االستقرار عدم وأما -
 يف األمة خان الذي للحاكم مريكاأ أبمر النفطية الثروة وضاعت فصل دانو الس فجنوب به، تنطق ذلك وشواهد! العنب

 القروض على صار العتماد ألن مدقع فقر يف أهلها أصبح فريقياأ غذاء بسلة توصف كانت أن بعد دانوالسو  لك،ذ
... وهكذا األجنيب لستثمار ركتت   املعدنية والثروة ،فرتكوها مزروعاهتم وتسويق املزارعني مساعدة دون األرض ركتوت   ،الربوية

 الفاسد، الوضعي النظام قب   وط   هللا شرعه الذي اإلسالم يف القتصادي النظام ركوت   احلكم عن اإلسالم قصيأ   األهم وهو مث
: احملكمات هآيت يف احلكيم العزيز هللا وصدق العيش، ضنك هو يكون الذي بل اقتصادي؟ استقرار يكون إذن فكيف
 .﴾ا  َضْنك َمِعيَشة   َلهُ  فَِإنَّ  ْكِريذِ  َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ  * َيْشَقى َواَل  َيِضل   َفَل  ُهَدايَ  ات ََّبعَ  ﴿َفَمنِ 
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