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موقف مأزوم
ال يــزال الداخــل الســوداين يشــهد حالــة مــن عــدم االســتقرار 
منــذ نهايــة أكتوبــر املــايض، بعــد اإلجــراءات االســتثنائية 
التــي اتخذهــا رئيــس مجلــس الســيادة الســوداين، عبدالفتــاح 
واســتمرار  التصعيــد  دعــاوى  تتواصــل  حيــث  الربهــان، 
ــوى  ــك ق ــع متس ــدين، م ــم امل ــة بالحك ــات املطالب االحتجاج
ــة،  ــة وال رشعي ــاوض وال رشاك ــة، ال تف ــالءات الثالث ــورة بال الث
بيــد أن األســابيع األخــرة شــهدت بعــض التطــورات املهمــة، 

ــايل: ــا عــى النحــو الت ــي ميكــن عرضه الت

ــد  ــرى وف ــراع: أج ــريف ال ــن ط ــمي ب ــر رس ــاع غ 1- اجت
مــن قبــل قــوى الحريــة والتغيــر اجتامعــاً غــر رســمي مــع 
املكــون العســكري، يف 9 يونيــو الجــاري، بنــاء عــى الوســاطة 
األمريكيــة – الســعودية ملحاولــة التوصــل إىل مســار للخــروج 
ــن  ــن ع ــامع ممثل ــذا االجت ــم ه ــة. وض ــة الحالي ــن األزم م
املكــون العســكري شــمل كالً مــن نائــب رئيــس مجلــس 
الســيادة، محمــد حمــدان دقلــو، وعضــوي املجلــس، شــمس 

الديــن الكبــايش وإبراهيــم جابــر، وعــدداً مــن املمثلــن عــن 
ــة،  ــزب األم ــام لح ــن الع ــم األم ــر، ه ــة والتغي ــوى الحري ق
الواثــق الربيــر، وعضــوا لجنــة إزالــة التمكــن ومحاربــة 
ــب  ــن نائ ــالً ع ــح، فض ــدي صال ــامن، ووج ــه عث ــاد، ط الفس
ــان. ــارس عرم ــودان، ي ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــس الحرك رئي

وبــررت قــوى الحريــة والتغيــر موافقتهــا برغبتهــا يف 
ــة  ــا يف مســاعيها إلقام ــاض له اســتمرار دعــم واشــنطن والري
ــدداً  ــاً مح ــتقدم مقرتح ــا س ــدة أنه ــل، مؤك ــدين كام ــام م نظ
أمــام املكــون العســكري وبحضــور الوســطاء الخارجيــن، 
ــا  ــدم عليه ــي أق ــتثنائية الت ــراءات االس ــاء اإلج ــل يف إنه يتمث
الربهــان نهايــة أكتوبــر املــايض، ومــا يرتبــط بهــا مــن قــرارات 
ــدين. ــون امل ــلطة للمك ــليم الس ــع تس ــة، م ــراءات الحق وإج

ويف هــذا الســياق، أعلنــت الســفارة األمريكيــة يف الخرطوم 
أن االجتــامع جــاء بدعــم مــن قبــل الســفارة الســعودية 
وبحضــور ممثلــن عــن واشــنطن، وأن هــذا االجتــامع ال ميثــل 

بديــالً عــن اآلليــة الثالثيــة، ولكنــه داعــم لهــا.

العدد 1570، 13 يونيو 2022

عقــدت قــوى الحريــة والتغييــر الســودانية اجتماعــًا مــع المكــون العســكري، فــي 9 يونيــو 2022، بنــاء علــى 
وســاطة أمريكيــة – ســعودية مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية لألزمــة المعقــدة فــي الخرطــوم، حيــث دعــت 
مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريكيــة للشــؤون األفريقيــة، مولــي فــي، والســفير الســعودي لــدى الخرطــوم، 

علــي بــن حســن جعفــر، إلــى ضــرورة عقــد اجتمــاع بيــن طرفــي األزمــة فــي البــاد. 

وســاطة جديــدة: فــرص نجــاح الريــاض وواشــنطن فــي حلحلــة األزمــة الســودانية، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1570، 13 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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2- تعــر اجتاعــات اآلليــة الثالثيــة: أكــد تحالــف قــوى 
الحريــة والتغيــر رفضــه املشــاركة يف االجتامعــات التــي 
ــم  ــاري، وتض ــو الج ــة، يف 8 يوني ــة الثالثي ــا اآللي ــت إليه دع
ــة كالً مــن األمــم املتحــدة واالتحــاد األفريقــي  ــة الثالثي اآللي
ــاد(، وكان  ــا )إيج ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل ــة االقتصادي واملنظم

ــايض. ــل امل ــكيلها يف 27 أبري ــن تش ــالن ع ــم اإلع ــد ت ق

وعــى الرغــم مــن الدعــم الغــريب الواســع الــذي حظيــت 
ــة  ــادات داخلي ــت انتق ــإن األخــرة الق ــة، ف ــة الثالثي ــه اآللي ب
ــى  ــة ع ــي الرشعي ــا تضف ــوى أنه ــودان، بدع ــعة يف الس واس
اتخذهــا  التــي  واإلجــراءات  العســكري  املكــون  هيمنــة 

ــايض. ــر امل ــة أكتوب ــان يف نهاي الربه

ــو  ــامع يف 8 يوني ــت إىل اجت ــة دع ــة الثالثي ــت اآللي وكان
الجــاري بــن املكونــن املــدين والعســكري، حــره قــادة 
الجيــش الســوداين وعــدد مــن األحــزاب السياســية وكــذا 
الحــركات املســلحة املوقعــة عــى اتفــاق جوبــا، لكــن قاطعتــه 
قــوى املعارضــة الرئيســة، ويف مقدمتهــا قــوى الحريــة والتغير 

وحــزب األمــة وكــذا أعضــاء مــن لجــان املقاومــة. 

وكان مــن املقــرر اســتئناف جلســات هــذا الحــوار يف 12 
ــة يف  ــة األممي ــد أن املتحــدث باســم البعث ــو الجــاري، بي يوني
ــه،  ــهر ذات ــن الش ــن، يف 11 م ــايض، أعل ــادي الق ــودان، ف الس
عــن تأجيــل الجولــة الثانيــة مــن الحــوار الــذي أطلقتــه اآلليــة 
ــة  ــوى الحري ــض ق ــد رف ــمى، بع ــر مس ــل غ ــة إىل أج الثالثي

ــر املشــاركة. والتغي

ــار حضــور قــوى  ــر: أث ــة والتغي 3- انقســامات داخــل الحري
الحريــة والتغيــر االجتامعــات األخــرة مــع املكــون العســكري 
حالــة مــن االنقســامات داخل قــوى الحريــة والتغيــر، وكذلك 
ــات. وبــرز  ــا وبــن بعــض األحــزاب السياســية والنقاب بينه
اتجاهــان رئيســيان، يــرى أحدهــام أنــه فيــه مــؤرشات إيجابية 
ــام  ــودان، في ــية يف الس ــة السياس ــاء األزم ــة إنه ــى إمكاني ع
ــكري،  ــون العس ــة املك ــخ هيمن ــا ترس ــرون بأنه ــا آخ اعتربه

ــة. ــز مكتســباته الداخلي وتعزي

تحوالت مهمة
عكســت التطــورات األخــرة يف الســودان جملــة مــن الدالالت 

املهمــة التــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التايل:

1- إعــادة إحيــاء املشــاورات املبــارشة: ميثــل عقد لقــاء مبارش 
بــن املكــون العســكري واملكون املــدين املعارض خطــوة مهمة 
ــت  ــا ظل ــن، بعدم ــن الطرف ــارشة ب ــادة املشــاورات املب يف إع
ــض للحــوار  ــا الراف ــر متمســكة مبوقفه ــة والتغي ــوى الحري ق
مــع املكــون العســكري منــذ نهايــة أكتوبــر املــايض، كان 
ــي ترعاهــا  آخرهــا املوقــف األخــر الرافــض لالجتامعــات الت
ــف  ــر موق ــرات تغ ــض التقدي ــت بع ــة. وربط ــة الثالثي اآللي

الحريــة والتغيــر باملوقــف الحيــادي الــذي تتبنــاه الســعودية 
إزاء مختلــف األطــراف يف الســودان، األمــر الــذي قــد يجعلهــا 
طرفــاً مقبــوالً يف الوســاطة، فضــالً عــن وجــود صــورة منطيــة 
ــن  ــرشكاء الدولي ــدة وال ــات املتح ــدى الوالي ــائدة ل ــت س بات
بــأن مثــة موقفــاً متعنتــاً تتبنــاه قــوى الحريــة والتغيــر يدفــع 

الســتمرار األزمــة الســودانية.

ومــا ســاعد عــى الوســاطة كذلــك اســتمرار الرفــض 
ــد مجلــس الســيادة،  ــي اتخذهــا قائ الداخــي لإلجــراءات الت
املــايض.  أكتوبــر  يف  الربهــان،  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق 
وبالتــايل يبــدو أن كال الفاعلــن يف الداخــل الســوداين يســعيان 
إىل التوصــل إىل تفاهــامت، وليــس أدل عــى ذلــك مــن اختيــار 
ــارس عرمــان وطــه  ــر وي ــق الربي ــر الواث ــة والتغي قــوى الحري
عثــامن ممثلــن عنهــا يف لقــاء املكــون العســكري، كــون هــذه 
ــن  ــزز م ــام يع ــر، م ــع األخ ــامت م ــا تفاه ــخصيات له الش

ــاق. ــل إىل اتف ــة التوص إمكاني

ــرات  ــض التقدي ــت بع ــرح، رجح ــذا الط ــع ه ــاقاً م واتس
ــة  ــة الثالثي ــات اآللي ــل اجتامع ــن تأجي ــالن ع أن خطــوة اإلع
ــاعي  ــم للمس ــاخ مالئ ــر من ــأيت لتوف ــمى ي ــر مس ــل غ ألج
ــى  ــي تلق ــاض، والت ــنطن والري ــا واش ــي تقوده ــة الت الراهن
ــي  ــات الت ــل الضامن ــراع، يف ظ ــريف ال ــدى ط ــرب ل ــوالً أك قب
متتلكهــا الدولتــان والتــي مبقدورهــا املســاعدة عــى حلحلــة 
ــم التوصــل  ــذ أي توافقــات يت ــة، وضــامن تنفي األزمــة الراهن
إليهــا، وكــذا املســاعدة يف تخفيــف حــدة األزمــة االقتصاديــة 

املتفاقمــة يف الســودان.

2- مقاربــة جديــدة: يالحــظ أن هنــاك مطالبــات بوقــف 
املبــادرات األمميــة وطــرد املبعــوث األممــي، فولكــر بريتــس، 
بدعــوى التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للخرطــوم، ولعــل 
ذلــك مــا دفــع الواليــات املتحــدة إىل تبنــي مقاربــة جديدة يف 
الســودان تعتمــد عــى االنخــراط املبــارش بــدالً مــن االعتــامد 

عــى الــدور األممــي.

ويتســق مــع هــذه املقاربــة الجديــدة، إقــرار الكونجــرس 
ــن اإلجــراءات االســتثنائية التــي  األمريــي مــرشوع قــرار يدي
ــلطة  ــى الس ــكرياً ع ــاً عس ــا انقالب ــان بوصفه ــا الربه اتخذه
االنتقاليــة، ومطالبــة املجتمــع الــدويل بالضغــط عــى الجيــش 
ــدو  ــه، يب ــاء علي ــن. وبن ــلطة للمدني ــليم الس ــوداين لتس الس
أن اإلدارة األمريكيــة لــن تلجــأ لفــرض مزيــد مــن العقوبــات 
عــى الخرطــوم، وســتعمل بــدالً مــن ذلــك عــى تقديــم 
املســار الســيايس ملحاولــة إيجــاد صيغــة توافقيــة جديــدة يف 

الخرطــوم.

ــم  ــات: عــى الرغ 3- إشــكالية األطــراف املشــاركة يف املباحث
مــن اتفــاق قــوى الحريــة والتغيــر عــى الدخــول يف مباحثات 
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ــة –  ــاطة األمريكي ــرب الوس ــكري ع ــون العس ــع املك ــة م مقبل
ــق باألطــراف  ــاك إشــكالية تتعل ــزال هن ــه الت الســعودية، فإن
التــي ســيكون بإمكانهــا املشــاركة يف الجلســات املقبلــة، ومــا 
إذا كان املكــون املــدين بتكويناتــه املتداخلــة قــادراً عــى 
ــامات  ــذه االنقس ــددة، أم أن ه ــرتكة مح ــة مش ــة رؤي صياغ

ــات. ــة هــذه املباحث ــر عــى فاعلي ــة رمبــا تؤث الداخلي

انعكاسات محتملة
 – الســعودية  للوســاطة  مبــارشة  تأثــرات  مثــة  أن  يبــدو 
ــة الراهنــة يف الســودان، والتــي ميكــن عرضهــا عــى  األمريكي

ــايل: ــو الت النح

ــب الوســيطان،  1- احتــال حــدوث بعــض االخرتاقــات: طال
ــر  ــة والتغي ــوى الحري ــف ق ــي والســعودي، مــن تحال األمري
تقديــم رؤيــة شــاملة ليتــم بحثهــا خــالل االجتامعــات املقبلة، 
خاصــًة بعدمــا أعلــن املكــون العســكري عــن موافقتــه عــى 

طــرح رؤيــة متكاملــة يتــم التشــاور بشــأنها.

ويف هــذا الســياق، تــم االتفــاق عــى تشــكيل لجنــة 
مشــرتكة تتــويل تنظيــم االتصــاالت املقبلــة وبلــورة رؤيــة 
محــددة بشــأن كيفيــة تجــاوز حالــة االنســداد الراهنــة، 
حيــث تضــم هــذه اللجنــة عضــو مجلــس الســيادة، الفريــق 
ــكري،  ــون العس ــن املك ــل ع ــايش، كممث ــن الكب ــمس الدي ش
والقيــادي يف قــوى الحريــة والتغيــر، طــه عثــامن، ممثــالً عــن 

ــدين. ــون امل املك

2- تخوفــات مــن موقــف الشــارع: تتمثــل املعضلــة الحقيقــة 
يف موقــف الشــارع مــن هــذه الخطــوة، ومــا إذا كانــت هــذه 
الخطــوة ســتزيد مــن حــدة الغضــب الداخــي وفقــدان 
الثقــة يف القــوى املدنيــة، مــع احتــامالت تأجيــج مزيــد مــن 
االحتجاجــات والعنــف، أم أن الشــارع الســوداين ســيقبل 

ــدين والعســكري.  ــن امل ــن املكون ــاوض ب بالتف

3- تعزيــز التنســيق األمرييك – الســعودي: تعكــس املعطيات 

الراهنــة تنامــي مســتويات التنســيق بــن واشــنطن والريــاض، 
وذلــك قبيــل الزيــارة املرتقبــة للرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، 
إىل الســعودية منتصــف يوليــو املقبــل، وهــي التــي ســتؤطر 

إىل مرحلــة جديــدة مــن التعــاون بــن البلديــن.

الخــاص  الســعودي  املبعــوث  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
ملنطقــة القــرن األفريقــي، أحمــد بــن عبدالعزيــز قطــان، كان 
قــد قــام األســبوع املــايض بجولــة يف املنطقــة، التقــى خاللهــا 
عــدداً مــن األطراف الرئيســية يف األزمــة الســودانية، ويبدو أن 
هــذه اللقــاءات تضمنــت طــرح مالمــح الوســاطة الســعودية، 
والتــي القــت دعــامً واســعاً مــن قبــل الواليــات املتحــدة فيــام 
بعــد، بــل أن األخــرة انخرطــت بشــكل مبــارش كطــرف ثــاٍن 
ــا  ــي قامــت به ــة الت ــارة املطول يف الوســاطة، مــن خــالل الزي
مســاعدة وزيــر الخارجيــة للشــؤون األفريقيــة، وذلــك متهيــداً 
ــويل  ــع ت ــة م ــرتة املقبل ــالل الف ــع خ ــي أوس ــراط أمري النخ
ــد ملنطقــة القــرن األفريقــي مهــام  املبعــوث األمريــي الجدي

عملــه.

ويف هــذا الســياق، ربطــت بعــض التقديــرات بــن التعــاون 
بــن الســعودية والواليــات املتحــدة وتصديق الســودان، يف 30 
ــة  ــدول العربي ــاق إنشــاء مجلــس ال ــو الجــاري، عــى ميث ماي
ــا  ــج عــدن، مب ــة عــى البحــر األحمــر وخلي ــة املطل واألفريقي
يــؤرش إىل مزيــد مــن التعــاون بــن الخرطــوم والريــاض، مقابل 
احتــامالت تراجــع يف الســودان عــن إقامــة قاعــدة عســكرية 

روســية عــى ســواحلها املطلــة عــى البحــر األحمــر.

ويف الختــام، تتجــه األمــور صــوب االســتمرار يف املشــاورات 
املبــارشة بــن املكــون العســكري وتحالــف قــوى الحريــة 
ــعودية،  ــة – الس ــاطة األمريكي ــة الوس ــت مظل ــر، تح والتغي
وعــى الرغــم مــن التحديــات الداخليــة املتعــددة أمــام 
نجــاح هــذه الوســاطة، بيــد أن الســياقات اإلقليميــة الراهنــة 
ــة  ــدم يف تســوية األزم ــة إحــداث تق ــن إمكاني ــزز م ــا تع رمب

الســودانية.
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