
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 السودان يف السياسي الصراع
 :السؤال

 على املوقعة غري "األطراف إن السبت السودان يف االنتقايل السيادة جملس قال): 19/3/2023 يف موقعها على اجلزيرة نشرت
 اجمللس رئيس انئب عقده اجتماع أعقاب يف كوذل، البالد" يف األزمة ينهي سياسي التفاق التوصل يف رغبتها أبدت اإلطاري االتفاق

 اجمللس - والتغيري احلرية قوى أبرزها مدنية ومكوانت السوداين السيادة جملس أن إىل يشار. األطراف هذه مع محيديت محدان حممد
 أخرى قوى أن غري. دالبال يف جديدة انتقالية مرحلة لتدشني اإلطاري" "االتفاق 2022ديسمرب /األول كانون 5 يف وقعوا، املركزي
 اخلميس موقعها على شرتن قد اجلديد العريب وكانت (...الدميقراطية الكتلة - والتغيري احلرية إعالن قوى بينها، االتفاق توقيع رفضت

 يوم، اخلرطوم يف االنتقالية" والعدالة "العدالة مؤمتر أعمال يف اإلطاري االتفاق على املوقعة األطراف شاركت): 16/3/2023
 عن شاعت دق أنباء أبن علماا  اقرتبت؟ قد ئيةالنها املرحلة أن فعالا  فهل (...السياسية للعملية النهائية املرحلة أعمال ضمن، اخلميس

 اخلالفات هذه فهل. دقلو السريع الدعم قائد اجمللس يف انئبه وبني الربهان السيادي اجمللس رئيس اجليش قائد بني خالفات وجود
 مأ دارفور؟ يف ثقل له محيديت وأن خاصة السودان جنوب يف صنعت كما وفصلها بدارفور محيديت ليستقل أمريكا من برتتيب حقيقية

 حماوالت هل وأخرياا  ابلذات؟ الوقت هذا يف واإلمارات اخلرطوم بني تبادلةامل الزايرات داللة ما مث األدوار؟ لتنفيذ خمتلقة خالفات هي
 .... وجزاك هللا خريااألسئلة هذه تعدد على واملعذرة الصراعات؟ هبذه عالقة هلا يهود كيان مع التطبيع الربهان

 :اجلواب
 نستعرض األمور التالية: وإلجابتها ،أبس ال كل على .واحدة مرة املتعددة التساؤالت هذه جتمع ال أن األفضل كان لقد
 11/3/2023 يوم اإلعالم وسائل تناقلته مصورا بياان هللا عبد نبيل العميد السودانية املسلحة القوات ابسم الرمسي الناطق قرأ -1
 يف عليه التوافق مت مبا والتام الصارم والتنفيذ، اجلارية السياسية العملية مبجرايت التزامها املسلحة قواتكم )تؤكد :قائال الشعب فيه خياطب
 قيام حلني ةاالنتقالي املرحلة من تبقى فيما مدنية بقيادة حكومة وقيام العسكرية املنظومة توحيد إىل يفضي الذي اإلطاري االتفاق

 ابالتفاق يلتزم ال سوف اجليش أبن ساورهتا اليت الشكوك بعد اإلعالن هبذا ترحيبها املعارضة قوى أظهرت وقد. (بنهايتها االنتخاابت
 ...لتنفيذه شروطا ويضع عليه االلتفاف أو إسقاطه أو منه التنصل على يعمل وأنه

 للدعم اتبعة مسلحة جمموعات حتمل شاحنات دخول عن تتحدث أخبار تردد من يوم بعد كذلك املسلحة القوات بيان أييت -2
 الدوائر بعض واعتربهتا العاصمة أحناء من عدد يف كبرية عسكرية قوات بنشر اجليش فقام دارفور إقليم من اخلرطوم إىل قادمة السريع

 بني اخلالفات حدة تصاعد عن انجتة دقلو بقيادة السريع الدعم وقوات الربهان بقيادة اجليش قوات بني وشيكة ملعركة استعدادات
 التواصل وسائط بعض يف يرتدد ما وإن السيطرة تحت البالد يف األوضاع إن) هللا عبد نبيل اجليش ابسم الناطق فقال. القوتني قائدي

 ابسم الناطق مكتب ولكن (10/3/2023 التايل اليوم صحيفة ...صحيح غري اخلرطوم إىل مسلحة جمموعات دخول عن االجتماعي
 قيادة وإن .إعالمية جهة ألية اخلرطوم لوالية مسلحة جمموعات دخول تنفي تصرحيات يصدر مل) إنه بيان يف قال املسلحة قواتال

 الشرق ...واملواطن الوطن أمن على حرصا وصرب حبكمة البالد يف األمنية احلالة تتابع البالد يف األمنية واألجهزة املسلحة القوات
 وأن، الناس أبعصاب التالعب أريد أنه على يدل اجليش ابسم الناطق مكتب من والنفي التأكيد فهذا .(11/3/2023 األوسط

 !ومالسنات خالفات بينهما أن بزعم للتصاحل دقلو مع الربهان للقاء اجلو ةوهتيئ، املعارضة ختويف أهدافه من
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 يوم مساء ابلسودان اإلطاري االتفاق على موقعة وقوى ودقلو الربهان بني اجتماع عقد عن أعلن ذلك إثر على -3
 يف قدما املضي وضرورة السياسية العملية سري حبثا) ودقلو الربهان أن فيه ورد داينالسو  السيادة جملس عن بيان وصدر، 11/3/2023

 حبثت اليت املشاورات ختام ويف. السياسية( العملية بشأن عليها املتفق ابلرتتيبات وصف فيما املضي أقرا وأهنما، عليها املتفق الرتتيبات
 الكفاح وحركات الصلة ذات الدولة وأجهزة اميةالنظ القوات من مشرتكة أمنية جلنة تكوين) قررا البالد يف واألمنية ياسيةالس األوضاع

 ودقلو الربهان بني صراعا هناك كأن إلظهار وذلك (11/3/2023 اجلزيرة، تربيون سودان ...البالد يف األمنية األوضاع تابعةمل املسلح
 ذه االجتماعات.ه بعد مؤقتاا  اآلن هدأت قد األوضاع وأن، السريع الدعم قوات مع يصطدم أن وشك على كان اجليش وكأن

 وأضاف خطأ كانت 2021 أكتوبر/األول تشرين 25 انقالب يف مشاركته أن) ذلك قبل أعلن قد "محيديت" دقلو وكان -4
 قيادة مع به قام عما القوي املدافع كان أنه علما. (19/2/2023 اجلزيرة ...البائد النظام لعودة بوابة صبحأ كتوبرأ 25 انقالب
 تقرتب أو وراءه تسريل املعارضة خدعلي ذلك كل إمناو ، الندم يعلن وأنه تغري قد رأيه يكون أن ميكن فال، بقةالسا احلكومة ضد اجليش

 مث. (21/2/2023 بوست عريب ...ئةجتز  دون كلها تنفذ أن جيب واحدة ةحزم االتفاق): قائال املذكور إعالنه بعد صرح وهلذا .منه
 بطوعنا. البالد حلكم دكتاتورا يصبح أن يريد شخص أبي نقبل لن): فقال اجليش ةلقياد معارض كأنه وظهر محلته محيديت صّعد

 من وبني للسلطة املكّرسني بني يرتكز البالد يف الرئيسي اخلالف إن... الدسم كاملة مدنية حلكومة السلطة تسليم على اتفقنا وإرادتنا
 تشكيل مبدأ إن. مشاعة اجليش يتخذون من مع اخلالف وإن واجليش السريع الدعم بني مشكلة توجد ال إنه. للمدنيني تسليمها يريدون
 يريد أنه فيظهر، (8/3/2023 األوسط الشرق... السيادة جملس يف وإخواننا السريع والدعم اجليش بني ابالتفاق مت قد مدنية حكومة

 االتفاق أن إىل يلمح الربهان كان املقابل يف. هبتمام اإلطاري االتفاق تنفيذ على جدا حريصو  املدين املكون مع أنه على دورا يلعب أن
 بدمج اإلطاري االتفاق بتنفيذ اجليش استمرار أيضا الربهان رهن مث ..السياسية القوى كل يضم ال ألنه للجيش ملزم غري اإلطاري

 القوات يف املسلحة كاتواحلر  السريع الدعم دمج عن واضح حديث هناك كان إذا): فقال، ابجليش املسلحة واحلركات السريع الدعم
 كأن ليبني هذا كلو  (8/3/2023 األوسط الشرق. ..مقبوال يكون لن هذا غري كالم أي، اإلطاري االتفاق يف سنمضي املسلحة

 !إقراره يف مشارك كليهما أن مع اإلطاري االتفاق لتنفيذ ابلنسبة ومحيديت الربهان بني خالفا  
 ينقذ االتفاق فهذا) 5/12/2022 يوم املوقع اإلطاري االتفاق حول 11/12/2022 بتاريخ سؤال جواب يف ذكران لقد -5
 ويؤمِّّن، داخلي سند هلم يوجد فال حكمهم يرفضون الناس ابت إذ ورطتهم من معهما ومن وانئبه الربهان برائسة العسكرية القيادة
 شؤون إدارة عن عجزوا وقد، العقاب من ويفلتون جرائم من ارتكبوه ما على القضائية املالحقة من هلم ومحاية حصانة العسكرية للقيادة
 احلرية بقوى يسمى مما اآلخر الطرف نأب علماا . ..األمريكي النفوذ على حافظوا أهنم فيه قاموا ما وكل مشاكلها حل يف وفشلوا البالد

، للناس احلياة مقومات أدىن وأتمني كلهامشا  ومعاجلة البالد شؤون إدارة يف فشلوا أيضا هم، احلكومة شكلت اليت واألحزاب والتغيري
 أمر فهذا ويطبق؟ سيدوم االتفاق هذا هل التساؤالت عن )أما :وقلنا ،(...البالد يف اإلجنليزي النفوذ على احملافظة هو فيه قاموا ما وكل

 األجانب كان يثح للجميع ظاهر األجنيب فالتدخل، ابطل على مبين ألنه، مستبعد فذلك البالد؟ سينقذ وهل. فيه مشكوك
 األمريكان من مباشر إبشراف املتحدة األمم مبعوث وهو، أجنيب هو االتفاق صاغ الذي بل، اجلمهوري القصر يف توقيعه عند موجودين
 بطرفيها العسكرية القيادة تقوم االتفاق تنفيذ ولعرقلة .الرتويكا( وابسم الرابعية ابسم السودان يف الدويل الصراع طريف واإلجنليز

 الطرفني اتفاق على مسلطة األنظار فتبقى، بينهما الصراع ابفتعال أو ابختالق دقلو بقيادة السريع والدعم الربهان بقيادة اجليش
 ...واملدين العسكري املكون بني وليس ذلك على مركز احلل وأن، حلظة أية يف اختالفهما أو

 بعد للسودان اإلمارايت الدولة وزير شخبوط الشيخ وزايرة، املاضي شباط يف يالربيطان املهم املركز اإلمارات ىلإ الربهان زايرة ماأ -6
 مواقفه يف الربهان من ملحوظ تغري أي جيدّ  فلم تؤخر وال تقدم ال الزايرات هذه نإف، للربهان سرية رسالة هوتسليم الربهان زايرة



، بعضهما على "التجسس" هو للزايرة الدافع نأ ويبدو... ابلقذة ةذ  الق حذو مريكاأ تريده ما مع منسجمة هي بل، فاتهوتصر  وتصرحياته
... األوضاع هتدئة طرف كل حماولة حبجة... خطوات من منهما كل يتخذه ما على اآلخر الطرف فعل رد معرفة طرف كل فيحاول

 املكون دفع يف العسكري ملكونا جنح قدف وهكذا، حقيقياا  تنازعاا  وظنه ومحيديت الربهان بني التنازع هبذا دعخ   قد املدين املكون كأنو 
 )إن، األوسط لـلشرق، عصمت حممد، والتغيري احلرية يف القيادي قال.. األوضاع هتدئة حبجة بينهما النزاع حلل التدخل حملاولة املدين

 صدام أي لتجنب، املسلحة والقوات السريع الدعم قوات بني األوضاع لتهدئة املدين واالنتقال التغيري قوى من متواصلة جهوداا  هنالك
، األربعاء مساء توجه أن ذلك تبع مث .(2023 مارسآذار/ 06، األوسط الشرق صحيفة... الضياع مهاوي إىل البالد سيقود بينهما

 العربية اإلمارات دولة إىل، والتغيري احلرية قوى، السودان يف السابق احلاكم االئتالف قادة من رفيع وفد م2023 مارسآذار/ 08
، اخلارجية والعالقات االتصال جلنة رئيس الوفد ويضم). البالد يف السياسية األزمة إلهناء النهائي االتفاق إىل الوصول لدعم... املتحدة

 األمة لـحزب العام واألمني، فيصل اببكر، االحتادي لـلتجمع التنفيذي املكتب ورئيس، الدقري عمر، السوداين املؤمتر حزب رئيس
 ملناقشة اإلماراتيني القادة سيلتقي الوفد إن بيان يف التحالف وقال. عثمان طه، التغيري قوى يف املهنيني جتمع وممثل، الربير ثقالوا، القومي

 مارسآذار/ 09، األوسط الشرق صحيفة... اإلطاري السياسي االتفاق على املبنية السياسية للعملية النهائية الرتتيبات استكمال
 أن أي !وحده السياسي املكون هبا يتحكم أصبح املسألة وأن، الزاوية يف ضعو   قد املدين املكون أن على يدل هذا وكل .(2023
 من غريها على تطغى عمالئها بني خادعة صراع ساحة هي، جديدة ساحة إىل السودان يف السياسي الصراع   نقلت قد أمريكا

 !املدين للحكم مناصرته يعلن وأنه خاصة  ، محيديت مع التقارب على لألوروبيني التابعة القوى وجترب الصراعات
 ومنه، تريد ما كل يف ألمريكا ابلتنازل سلطته ولتعزيز السقوط من نفسه حلماية يسعى الربهان فإن التطبيع موضوع وأما -7
 بل، بشيء السودان يديف وال، معه ومن فقط الربهان وشخص وأمريكا يهود كيان إال يفيد ال التطبيع وهذا. يهود كيان مع التطبيع

 بيوهتم ويهدم هنار ليل أهلها على ويعتدي عليهم املسلمني داير أعز إحدى لفلسطني مبغتصب اعرتاف ألنه شرعاا  محمر   وهو، يضره
 يف كوهني )التقى الربهان الفتاح عبد رئيسه أن السوداين السيادي اجمللس أعلن] فقد ذلك ومع. ممتلكاهتم ويصادر أبناءهم ويقتل

 على )اتفقا الطرفني أن السودانية اخلارجية وذكرت، والعسكرية( األمنية اجملاالت يف سيما ال املشرتك التعاون آفاق تعزيز وحبثا اخلرطوم
 يوم يهود لكيان الرمسية اإلذاعة وذكرت [(2/2/2023 السودانية األنباء وكالة... الطرفني بني العالقات تطبيع سبيل يف قدما املضي

 السوداين النظام يعد فلم وهكذا ...سراا  يهود كيان بزايرة اليوم هذا قام السودان يف السيادي لساجمل من خاصا وفدا أن 8/2/2023
 !له أمريكا دعم لتأمني احلكم يف البقاء سبيل يف وذلك يهود كيان مع ابلتطبيع اخليانة ارتكاب من يييستح

 :واخلالصة
 من احلايل منصبه إىل الربهان أمريكا أوصلت وقد، ألمريكا عميل امنهم كل بل محيديتو  الربهان بني حقيقي خالف يوجد ال -1
 توىل الذي عوف بن الرمحن عبد الدفاع بوزير اإلطاحة بعد، احلايل للتحالف ومحيديت الربهان بني العالقة )وصلت. محيديت خالل

، املسلحة القوات يف أول صف قائد يكن مل أنه رغم، للجيش قائداا و  السيادة جمللس رئيساا  الربهان أصبح حيث، البشري عزل بعد السلطة
 القوى ضد الرجالن وحتالف، السيادة جملس رئيس انئب محدان أصبح فيما، إقليمي ودعم محيديت من بدعم ذلك أن يعتقد ولذا

 .دواراأل تقسيم ابب من بل ،حقيقيا وليس مصطنع اخلالف فإن وهكذا (21/2/2023 بوست عريب... املدنية
 جنوب يف صنعت كما ايكأمر  من برتتيب وفصلها بدارفور االستقالل من محيديت لتمكني حقيقياا  اخلالف يكون ال ملاذا أما -2
 الذهب مناجم ذلك يف مبا اإلقليم ثروات معظم على محيديت قوات )وتسيطر دارفور يف ومايل عسكري ثقل له ومحيديت خاصة، السودان

 مؤشرات أية هناك فليس، (12/5/2022، 360 مصر موقع... دوالر مليار 16 قيمته ما اإلمارات لدولة منها يصدر اليت
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 من اإلجنليز عمالء متكني وعدم السودان حكم على عمالئها هيمنة على تركز اآلن اكأمري إن بل ..احلاضر الوقت يف ذلك حول
 بالد جتزئة اكأمري عن يستبعد ال لكنهو  !مصارعتهما من بدال   ديتومحي الربهان بني اإلصالح يف إشغاهلم بل احلكم يف فاعلة أدوار

 ذا شأن الدول الكافرة املستعمرة.فه، استطاعت إن املسلمني
 وقد، تنفيذه يف املماطلة ابب من وذلك، عليه املوقعة القوى تعّنت إىل ويلّمح، االتفاق يف املشاركة توسيع يريد الربهان إن -3

 احلرية بني وخاصة عنياملوقِّّ  وغري عنياملوقِّّ  بني تنازعاا  يوجد ما السؤال بداية يف ذكر كما املوقعة غري طرافاأل مع لقاءات لعقد سعى
 عن وعرّب ... النهائية املوافقة وقت يطيل وهذا، عةاملوقِّّ  غري الدميقراطية" الكتلة" والتغيري احلرية وبني، عةاملوقِّّ  املركزي" اجمللس" والتغيري
 يف ميضي   لن اجليش أبن) اجلاري الشهر مطلع صرح الذي كباشي الدين مشس السيادة جملس عضو، أكرب بوضوح الربهان موقف

 غري دستوراا  حيمي لن اجليش وأن، ابلبالد السياسية األزمة حلل كافية ليست املوقعة القوى وأن، سياسي توافق دون من اإلطاري االتفاق
، أخرى أو بطريقة عليه يتحايل أن أو اإلطاري االتفاق من يتملص أن حياول فاجليش (20/2/2023 مباشر اجلزيرة... عليه موافق

 هبا يتحكم وهذه، ابجليش أي املسلحة ابلقوات املسلحة واحلركات السريع الدعم دمج شارا اب واترة، فيه املشاركة بتوسيع اترة
 !أمريكا رغبة وفق قصرها أو طوهلا يف محيديت مع الربهان
 على تطغى عمالئها بني مزعوم صراع ساحة هي، جديدة ساحة إىل السودان يف السياسي الصراع نقل يف أمريكا حتجن لقد -4

 ابإلصالح ذلك من بدالا  وتنشغل، اإلطاري االتفاق تنفيذ على الرتكيز ليجأت على لألوروبيني التابعة القوى وجترب الصراعات من غريها
 التنفيذ أتجيل يف (ومحيديت )الربهان العسكري املكون يتحكم مث ومن !حقيقي بينهما خلالفا أن امنه ظناا  ومحيديت الربهان بني

 فيه فعلي أتثري أي من وتنقيته االتفاق لتعديل مناسبة واألجواء الشرو  تصبح أن إىل وذلك، الدمج على اتفاقهما عدم حبجة
 تشكيل مرجحا  ، املدين احلكم أتسيس طريق يف تسري البالد نإ) الربهان قول يف الواردة )قريبا( معىن وهذا، املدين للمكون
 يكون مث ومن العسكري املكون متطلبات وفق اإلطاري االتفاق فينفذ، م(19/03/2023 االحتاد... قريبا   املدنية احلكومة

 دمج صعوبة ابصطناع إلطاريا االتفاق إلغاء حماولة يستبعد فال، ذلك هلم يتأت مل وإن! بعد أم التنفيذ موعد أقرب سواء )قريبا (
... لإلخراج جديد أسلوب مع ستوريةدال الوثيقة إلغاء سيناريو إعادة أي ومحيديت الربهان توافق لعدم اجليش مع السريع معالد
 العسكريون يرتأس أن مقررا كان وقد، 2019 أغسطس/آب 21 يف املدين واملكون العسكري املكون بني الوثيقة هذه وقعت فقد

 الدفاع وزير أعلن فقد ذلك من وملنعهم، اجمللس برائسة 2021 نوفمرب/الثاين تشرين يف املدنيون يبدأ مث... البداية يف الرائسي اجمللس
 ..انقالب حماولة إحباط عن أعلن، املدنيني تويل موعد من شهرين قبل أي، 21/9/2021 إبراهيم ايسني الركن الفريق، السوداين

 يف سؤال جبواب حينه يف ذلك وضحنا وقد، الدستورية الوثيقة وانتهت فعالا  حلت وقد، كومةاحل حبل املطالبات علت مث
 !"محيديت" أمريكا رجال من ابرز عنصر مع الصراع ابفتعال ولكن سهفن السيناريو يكرر أن اآلن يستبعد الو  ...25/10/2021

 لذلك أو املستعمر هذا حلساب يعملون عمالء هناك دام ما أمل بصيص يرى لن السودان أن أخرى مرة نؤكد فإننا اخلتام يفو  -4
 إال للناس سبيل وال. احتياجاهتم وأتمني شعبه طعاموإ مشاكله وحل البلد هنضة يهمهما ال إسالمي بلد على متصارعان ومها املستعمر
 تطبيق على وعمل هللا إىل ودعا انبأ من سبيل اتباع عليهم وإمنا، الضال سبيلهم اتباع أو وراءهم السري وعدم العمالء من التخلص

 .﴾ لمممني  م س  ال   ممن   نَّنم إم  وَّق ال  ا  ص احلم  و ع ممل   للام  ىل  إم  د ع ا ّمِمَّن   ال  ق  و   ۡحس ن  أ   و م ن  ﴿. هبم والنهضة املسلمني توحيد وعلى حكمه
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