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قرارات رئاسية مفاجئة
أعلنــت املتحدثــة باســم الرئاســة يف جنــوب الســودان، ليــي 
مارتــن مانيــل، عــدداً مــن القــرارات الرئاســية املفاجئــة، ميكن 

عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- إقالــة وزيــري الدفــاع والداخليــة: تضمنــت قــرارات 
ــة كل  ــت، إقال ــر مياردي ــلفا ك ــودان، س ــوب الس ــس جن رئي
ــس  ــب رئي ــة نائ ــاع وزوج ــرة الدف ــي، وزي ــا تين ــن، أنجلين م
الدولــة، ريــاك مشــار، وهــي عضــو قيــادي يف حــزب “الحركــة 
ــر  ــة إىل وزي ــر الســودان املعارضــة”، باإلضاف الشــعبية لتحري
ــذي ينتمــي لحــزب  ــة، محمــود حمــود ســليامن، وال الداخلي
ســلفا كــر، “الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان”، ومل يوضــح 
ــن  ــة الوزيري ــايس أســباب هــذه الخطــوة، أو هوي ــر الرئ األم
ــة. ــاع والداخلي ــي الدف ــن سيشــغالن حقيبت ــن اللذي الجديدي

وتــأيت هــذه الخطــوة خالفــاً التفــاق الســالم املوقــع بــن 

ميارديــت، ونائبــه، ريــاك مشــار، يف عــام 2018، والــذي أنهــى 
ــة التــي اســتمرت لنحــو خمــس ســنوات بــن  الحــرب األهلي
ــة 400  ــل قراب ــام، وأدت إىل مقت ــكل منه ــة ل ــوات التابع الق
ألــف شــخص وتســببت يف أكــر أزمــة الجئــن يف القــارة 
اإلفريقيــة منــذ اإلبــادة الجامعيــة التــي شــهدتها روانــدا عــام 
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ومبوجــب هــذا االتفــاق ُمنــح حــزب مشــار ســلطة تعيــن 
ــى ســلطة  ــر ع ــلفا ك ــام حصــل حــزب س ــاع، في ــر الدف وزي
االنتقاليــة  الحكومــة  يف  وذلــك  الداخليــة،  وزيــر  تعيــن 
املشــركة التــي تــم تشــكيلها، يف مــارس 2020، وبالتــايل 
ــاً  ــة منافي ــري الدفــاع والداخلي ــة وزي جــاء قــرار األخــر بإقال

ــالم. ــاق الس ــوص اتف لنص

ــر  ــلفا ك ــرة لس ــية األخ ــرارات الرئاس ــت الق ــام عكس ك
إعــادة تبــادل األدوار املنصــوص عليهــا يف اتفــاق 2018، حيــث 
ــار  ــلطة اختي ــار، س ــاك مش ــه، ري ــزب نائب ــس لح أوكل الرئي
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قــام رئيــس دولــة جنــوب الســودان، ســلفا كيــر ميارديــت، فــي 3 مــارس 2023، بإقالــة وزيــرة الدفــاع، أنجلينــا 
تينــي، ووزيــر الداخليــة، محمــود حمــود ســليمان، وهــو مــا أثــار مخــاوف مــن احتماليــة انهيــار اتفــاق الســام 
الموقــع مــع زعيــم المعارضــة والنائــب األول للرئيــس، ريــاك مشــار، فــي عــام 2018، والــذي أنهــى الحــرب 

األهليــة فــي جوبــا، التــي اســتمرت لنحــو خمــس ســنوات.

ــي: المســتقبل  ــارس 2023، أبوظب ــر التفــاق الســام, العــدد 1770، 08 م ــوب الســودان األخي ــس جن ــرار رئي ــد ق ــرب!  تهدي شــبح الح
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

شبح احلرب! 
تهديد قرار رئيس جنوب السودان األخري التفاق السالم



08 مارس 2023العدد 1770 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

ــة بــدالً مــن الدفــاع، فيــام بــات حــزب ســلفا  ــر الداخلي وزي
ــر الدفــاع. ــه تســمية وزي كــر هــو املنــوط ب

2- تنديــد حــزب مشــار: أعلنــت املتحدثــة باســم ريــاك 
ــس،  ــرارات األخــرة للرئي ــغ، أن الق ــوث بالوان ــوك ب مشــار، ب
ســلفا كــر ميارديــت، تشــكل انتهــاكاً جديــداً التفــاق الســالم 
ــب مــن  ــة الجان ــرارات أحادي ــرة هــذه الق ــام 2018، معت لع

ــس. ــل الرئي قب

ــة،  ــاع املقال ــرة الدف ــادة وزي ــرورة إع ــار ب ــب مش وطال
كــام عقــد املكتــب الســيايس لحــزب مشــار اجتامعــاً طارئــاً، يف 
4 مــارس 2023، لبحــث قــرارات الرئيــس ســلفا كــر األخــرة، 
وأكــد أن قــرار رئيــس دولــة جنــوب الســودان بإقالــة وزيــرة 
الدفــاع دون مشــاورات مــع املعارضــة يشــكل انتهــاكاً التفــاق 

الســالم، داعيــاً ســلفا كــر إىل الراجــع عــن هــذه الخطــوة.

دالالت مهمة
عكســت القــرارات األخــرة التــي اتخذهــا ســلفا كــر جملــة 

مــن الــدالالت املهمــة، ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- تفســرات متباينــة: تشــر بعــض التقديــرات إىل أن إقالــة 
وزيــري الدفــاع والداخليــة جــاءت نتيجــة خالفــات سياســية 
قامئــة بالفعــل بــن طــريف الــراع الرئيســين بجوبــا، وتســتند 
هــذه التقديــرات إىل اتخــاذ ســلفا كــر لهــذه القــرارات دون 
ــار،  ــاك مش ــه األول، ري ــة ونائب ــم املعارض ــع زعي ــاور م التش
رغــم االجتــامع الــذي كان مقــرراً بــن الطرفــن، فيــام ذهبــت 
ــر  ــوة والنظ ــذه الخط ــأن ه ــل ش ــرى إىل تقلي ــرات أخ تقدي
إليهــا كخطــوة روتينيــة نتيجــة التطــورات التــي طــرأت 
عــى مؤسســتي الجيــش واألمــن بجوبــا، بعدمــا تــم تخريــج 
ــات  ــا ب ــدة باملؤسســتن، وهــو م عــدد مــن الدفعــات الجدي
يســتدعي إجــراء تعديــالت يف قيادتيهــام وتعيــن شــخصيات 
ــادرة عــى إدارة جيــش نظامــي. لديهــا خــرات عســكرية ق

ومثــة تقديــرات أخــرى شــككت يف هــذه التفســرات، 
ــن  ــي، مل يك ــا تين ــاع، أنجلين ــرة الدف ــت وزي ــى وإن كان فحت
ــودان،  ــوب الس ــش بجن ــة الجي ــارشة مبؤسس ــة مب ــا عالق له
بيــد أنهــا تبقــى عنــراً رئيســياً يف اتفــاق الســالم الــذي تــم 
إبرامــه عــام 2018 مــع قــوى املعارضــة، وبالتــايل يــدرك ســلفا 
كــر أن خطــوة إقالتهــا ســتكون لهــا ارتــدادات ســلبية عــى 
ــرات إىل  ــاك مشــار، وتشــر هــذه التقدي ــل ري ــه بفصي عالقات
خطــوة تبــادل األدوار التــي أجراهــا الرئيــس ســلفا كــر عــى 
بنــود االتفــاق، مــن خــالل تكليــف حــزب املعارضــة بســلطة 
ــي  ــاع، وهــو مــا يعن ــدالً مــن الدف ــة ب ــر الداخلي ــار وزي اختي
ــر الســودان  ــاً تقليــص نفــوذ “الحركــة الشــعبية لتحري ضمني

ــة. املعارضــة” داخــل الحكوم

2- االســتعداد لالنتخابــات املقبلــة: ربطــت تحليــالت إقالــة 
وزيــري الدفــاع والداخليــة مــن قبــل ســلفا كر باالســتعدادات 
ــمر 2024،  ــة يف ديس ــية املرتقب ــات الرئاس ــة لالنتخاب الجاري
وهــو مــا يفــر إقالــة وزيــر الداخليــة، محمــود حمــود 
ــل  ــا متث ــر، إذ رمب ــلفا ك ــزب س ــي لح ــذي ينتم ــليامن، ال س
هــذه الخطــوة محاولــة منــه إلحــكام الســيطرة عــى املشــهد 
الســيايس تحضــراً لالنتخابــات املقبلــة، كــام تــأيت يف الســياق 
ذاتــه دعــوة ســلفا كــر ميارديــت لنحــو مليــوين الجــئ للعودة 

ــه يف الداخــل. ــن ل ــالد، لتوســيع شــبكة املوال إىل الب

ــع اتفــاق  ــذ توقي ــود اتفــاق الســالم: من ــذ بن 3- تباطــؤ تنفي
ــص عــى  ــذي ن ــام 2018، وال ــوب الســودان ع الســالم يف جن
تشــكيل حكومــة موحــدة وتقاســم املســؤولية عــن القــوات 
ــش موحــد،  ــن العمــل عــى تشــكيل جي املســلحة، فضــالً ع
كان تنفيــذ بنــود هــذا االتفــاق بطيئــاً للغايــة، وحدثــت عــدة 
اشــتباكات بــن طــريف الــراع خــالل الســنوات املاضيــة عــى 

ــة تقاســم الســلطة.  ــة التبايــن بشــأن كيفي خلفي

وتــم تأجيــل أول انتخابــات يف جوبــا منــذ اســتقاللها عــن 
ــرات  ــض التقدي ــل إن بع ــام 2024، ب ــة ع ــوم إىل نهاي الخرط
ــى  ــا ع ــر تنفيذه ــالم اقت ــاق الس ــود اتف ــارت إىل أن بن أش
ــات  ــتمرت الراع ــام اس ــط، في ــا فق ــة جوب ــاق العاصم نط

ــات. ــة الوالي ــية يف بقي ــة السياس ــن النخب ــلحة ب املس

4- تفاقــم املعضلــة األمنيــة يف جوبــا: جــاءت قــرارات ســلفا 
كــر األخــرة يف ظــل تصاعــد حــدة التوتــرات السياســية 
والقبليــة مــرة أخــرى بعــد فــرة وجيــزة مــن الهــدوء الهــش 
ــاق الســالم، فقــد شــهد عــام  ــا بعــد اتف ــذي شــهدته جوب ال
2022 اتســاع خريطــة العنــف يف غالبيــة واليــات جنــوب 
الســودان. وعــى الرغــم مــن تبايــن دوافــع هــذه الراعــات، 
بيــد أنهــا فاقمــت، يف مجملهــا، املعضلــة األمنيــة التــي تعــاين 

ــا. منهــا جوب

ــال،  ــبيل املث ــى س ــل، ع ــايل الني ــة أع ــهدت والي ــد ش فق
امتــدت  يف أغســطس 2022، مواجهــات مســلحة عنيفــة 
لحــدود واليتــي جونجــي والوحــدة، وذلــك عــى إثــر تجــدد 
االشــتباكات بــن قــوات كل مــن ســاميون جاتويك، وجونســون 
أولــوين، املنشــقن عــن “الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 
ــع  ــن توقي ــم م ــى الرغ ــاك مشــار، ع ــادة ري املعارضــة”، بقي
ــع  ــار م ــالق الن ــف إط ــاق لوق ــى اتف ــقن ع ــن املنش الجرنال

ــر 2022.  ــر، يف يناي ــلفا ك س

ــن  ــدة ب ــة الوح ــرى يف والي ــات أخ ــت مواجه ــام اندلع ك
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ــه  ــك التابعــة لنائب ــس ســلفا كــر، وتل ــة للرئي القــوات املوالي
األول مشــار، فضــالً عــن التمــرد الــذي شــنته “جبهــة اإلنقــاذ 
ــام أدى إىل  ــريلو، م ــاس س ــرنال، توم ــادة الج ــي” بقي الوطن
مواجهــات عنيفــة مــع قــوات األمــن الحكوميــة، كــام يضفــي 
البعــد القبــي مزيــداً مــن التعقيــد عــى املعضلــة األمنيــة يف 
ــر”  ــن “النوي ــتمر ب ــراع املس ــل ال ــودان، يف ظ ــوب الس جن
ــن  ــلك” م ــكا” و”الش ــن “الدين ــة، وب ــن ناحي ــوريل” م و”امل

ــة أخــرى. ناحي

مسارات محتملة
ــاراً  تشــكل القــرارات األخــرة لرئيــس جنــوب الســودان اختب
ــا أملــح  ــع عــام 2018، وهــو م ــاق الســالم املوق ــاً التف حقيقي
إليــه املبعــوث األممــي لجنــوب الســودان، نيكوالس هايســوم، 
يف 6 مــارس 2023، والــذي أكــد يف إفادتــه أمــام مجلــس األمن 
ــبة  ــم بالنس ــام الحس ــكل ع ــاري سيش ــام الج ــدويل أن الع ال
التفــاق الســالم، داعيــاً الحكومــة االنتقاليــة يف جوبــا إىل 
رضورة االلتــزام ببنــود االتفــاق والتمهيــد إلجــراء االنتخابــات 
ــة مســارات رئيســة  ــاك ثالث ــذا الســياق، هن يف 2024. ويف ه
محتملــة ملســتقبل املرحلــة االنتقاليــة واتفــاق الســالم يف 
جنــوب الســودان، بنــاًء عــى القــرارات األخــرة للرئيــس ســلفا 

كــر، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- توافقــات جديــدة بــن ســلفا كــر ومشــار: مــن املرتقــب 
ــام  ــالل األي ــار، خ ــع مش ــات م ــر مباحث ــلفا ك ــد س أن يعق
القليلــة املقبلــة، والتــي ميكــن أن تفــي إىل توافقــات جديــدة 
ــن  ــت ع ــي متخض ــات الت ــم الخالف ــول دون تفاق ــام، تح بينه

قــرارات ســلفا كــر األخــرة.

ورمبــا يدعــم هــذا املســار تكــرار املواجهــات بــن فصيــي 
ســلفا كــر ومشــار عــدة مــرات خــالل األشــهر املاضيــة، وكان 
أبرزهــا املواجهــات العنيفــة التــي اندلعــت يف مــارس 2022، 

وأدت إىل انســحاب “الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 
املعارضــة” مــن الهيئــة املنوطــة بــاإلرشاف عــى عمليــة 
الســالم يف البــالد، بيــد أن الضغــوط الدوليــة واإلقليميــة حالت 
دون تفاقــم املواجهــات وانهيــار اتفــاق الســالم، والدفــع نحــو 
توقيــع وثيقــة جديــدة لـ”هيكلــة القيــادة العليــا”،  وبالتــايل 
يبقــى التدخــل اإلقليمــي والــدويل مطروحــاً بقــوة هــذه 
ــى  ــن ع ــن واإلقليمي ــركاء الدولي ــرص ال ــل ح ــرة، يف ظ امل

ــا. ــدة يف جوب ــة جدي ــدالع حــرب أهلي ــب ان تجن

2- قبــول مشــار باألمــر الواقــع: قــد تتجــه “الحركــة الشــعبية 
لتحريــر الســودان املعارضــة” لقبــول قــرارات ســلفا كــر 
األخــرة، والدخــول يف مباحثــات جديــدة بشــأن اختيــار 
الوزيريــن الجديديــن. ويرجــع ذلــك الســيناريو إىل الضعــف 
الــذي انتابهــا جــراء االنشــقاقات التي طــرأت عليهــا، وانضامم 

ــل املــوايل للرئيــس ســلفا كــر. بعــض املنشــقن إىل الفصي

3- انهيــار اتفــاق الســالم وعــودة الــراع: قــد تــؤدي قــرارات 
ســلفا كــر األخــرة إىل تقويــض اتفــاق الســالم املوقــع يف 
ــرى  ــرة أخ ــلحة م ــات املس ــج الراع ــم تأجي ــن ث 2018، وم
وإعــادة املشــهد إىل حالــة الحــرب األهليــة. وعــى الرغــم مــن 
أن هــذا املســار يبــدو مســتبعداً بســبب الضغــوط املتوقعــة 
ــه يبقــى قامئــاً  ــن، فإن ــن والدولي ــركاء اإلقليمي ــل ال مــن قب
أيضــاً يف ظــل الراعــات العرقيــة التــي تهيمــن عــى املشــهد.

ويف الختــام، تبقــى كافــة املســارات مطروحــة يف ظــل 
األوضــاع السياســية واألمنيــة غــر املســتقرة التــي تعــاين منهــا 
ــي  ــات الت ــض الرتيب ــذر بتقوي ــي تن ــودان، والت ــوب الس جن
ــى  ــام 2018. وع ــش يف ع ــالم اله ــاق الس ــن اتف ــت ع متخض
الرغــم مــن إشــارة بعــض التقديــرات إىل أن الضغــوط الدوليــة 
ــة يف  ــات الداخلي ــم الراع ــب دون تفاق ــى األغل ســتحول ع
جوبــا، بيــد أن مثــة تقديــرات أخــرى حــذرت مــن أن تــؤدي 
األوضــاع اإلقليميــة املضطربــة إىل إذكاء الراعــات يف جنــوب 

الســودان.
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