
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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االتفاق اإلطاري في السودان ال يبشر بنهاية 
قريبة لفوضى المرحلة االنتقالية

وّقـع المكـون العسـكري السـوداني مـع قـوى مدنيـة، علـى رأسـها “تحالـف الحريـة والتغييـر وّقـع المكـون العسـكري السـوداني مـع قـوى مدنيـة، علـى رأسـها “تحالـف الحريـة والتغييـر 
انتقاليـة لمـدة  انتقاليـة لمـدة  ديسـمبر/كانون أول إلدارة مرحلـة  55 ديسـمبر/كانون أول إلدارة مرحلـة  - المجلـس المركـزي” اتفاقـا إطاريـا فـي - المجلـس المركـزي” اتفاقـا إطاريـا فـي 
عاميـن تبـدأ مـع تعييـن رئيـس وزراء، اسـتجابة لضغـوط اآلليـة الرباعيـة )المكونـة مـن الواليـات عاميـن تبـدأ مـع تعييـن رئيـس وزراء، اسـتجابة لضغـوط اآلليـة الرباعيـة )المكونـة مـن الواليـات 
وفرنسـية،  ألمانيـة  لضغـوط  باإلضافـة  السـعودية(  اإلمـارات-  بريطانيـا-  األمريكيـة-  وفرنسـية، المتحـدة  ألمانيـة  لضغـوط  باإلضافـة  السـعودية(  اإلمـارات-  بريطانيـا-  األمريكيـة-  المتحـدة 
و”االتفـاق اإلطـاري” هـو مرحلـة أولـى سـيتبعه مرحلـة ثانيـة تشـمل اتفاقـا نهائيا بيـن المدنيين و”االتفـاق اإلطـاري” هـو مرحلـة أولـى سـيتبعه مرحلـة ثانيـة تشـمل اتفاقـا نهائيا بيـن المدنيين 

والعسـكريين.والعسـكريين.

مـنمـن أهـم البنـود التـي تضمنهـا االتفـاق اإلطـاري، أهـم البنـود التـي تضمنهـا االتفـاق اإلطـاري، أن السـلطة االنتقاليـة “مدنيـة” دون مشـاركة  أن السـلطة االنتقاليـة “مدنيـة” دون مشـاركة 
االتفـاق  وينـأى  والشـرطة(،  العامـة  والمخابـرات  السـريع  والدعـم  )الجيـش  النظاميـة  االتفـاق القـوات  وينـأى  والشـرطة(،  العامـة  والمخابـرات  السـريع  والدعـم  )الجيـش  النظاميـة  القـوات 
بالجيـش عـن السياسـة، ويحظـر علـى القـوات النظاميـة األعمـال االسـتثمارية والتجاريـة مـا عـدا بالجيـش عـن السياسـة، ويحظـر علـى القـوات النظاميـة األعمـال االسـتثمارية والتجاريـة مـا عـدا 
التـي تتعلـق بالتصنيـع الحربـي أو المهـام العسـكرية وتكـون خاضعـة إلشـراف وزارة الماليـة، التـي تتعلـق بالتصنيـع الحربـي أو المهـام العسـكرية وتكـون خاضعـة إلشـراف وزارة الماليـة، 

وتـؤول جميـع الشـركات التـي تعمـل فـي قطاعـات مدنيـة إلـى الـوزارة.وتـؤول جميـع الشـركات التـي تعمـل فـي قطاعـات مدنيـة إلـى الـوزارة.
للجهـات  المعلومـات وتحليلهـا وتقديمهـا  المخابـرات فـي جمـع  االتفـاق مهـام جهـاز  للجهـات يحصـر  المعلومـات وتحليلهـا وتقديمهـا  المخابـرات فـي جمـع  االتفـاق مهـام جهـاز  يحصـر 
المختصـة، وال تكـون لـه سـلطة اعتقـال أو احتجـاز، ويتبـع لرئيـس الـوزراء، الـذي يعيـن المديـر المختصـة، وال تكـون لـه سـلطة اعتقـال أو احتجـاز، ويتبـع لرئيـس الـوزراء، الـذي يعيـن المديـر 
العـام للجهـاز ونوابـه، كمـا عـرف االتفـاق “قوات الدعم السـريع”، بأنها تشـكيالت عسـكرية تتبع العـام للجهـاز ونوابـه، كمـا عـرف االتفـاق “قوات الدعم السـريع”، بأنها تشـكيالت عسـكرية تتبع 
القـوات المسـلحة، ويكـون رأس الدولـة قائـًدا أعلى لها، موضًحا أنـه ضمن خطة اإلصالح األمني القـوات المسـلحة، ويكـون رأس الدولـة قائـًدا أعلى لها، موضًحا أنـه ضمن خطة اإلصالح األمني 
والعسـكري التـي سـتقود إلـى جيـش مهنـي قومـي واحـد، سـيتم دمـج قـوات الدعـم السـريع والعسـكري التـي سـتقود إلـى جيـش مهنـي قومـي واحـد، سـيتم دمـج قـوات الدعـم السـريع 

فـي القـوات المسـلحة وفـق الجـداول المتفـق عليهـا. فـي القـوات المسـلحة وفـق الجـداول المتفـق عليهـا. 
وبحسـب االتفـاق أيضـا؛ تتكـون هيـاكل السـلطة االنتقاليـة مـن )المجلـس التشـريعي االنتقالـي، وبحسـب االتفـاق أيضـا؛ تتكـون هيـاكل السـلطة االنتقاليـة مـن )المجلـس التشـريعي االنتقالـي، 
والمفوضيـات  العدليـة  المجالـس  االنتقالـي،  الـوزراء  مجلـس  االنتقالـي،  السـيادي  والمفوضيـات المسـتوى  العدليـة  المجالـس  االنتقالـي،  الـوزراء  مجلـس  االنتقالـي،  السـيادي  المسـتوى 
المسـتقلة(، ففـي المسـتوى السـيادي تقـوم قـوى الثـورة الموقعـة علـى اإلعـالن السياسـي المسـتقلة(، ففـي المسـتوى السـيادي تقـوم قـوى الثـورة الموقعـة علـى اإلعـالن السياسـي 
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ص 02

ســـيـــاقـــات

بالتشـاور الختيار مسـتوى سـيادي مدني محدود بمهام شـرفية يمثل رأسـا للدولة ورمزا للسـيادة بالتشـاور الختيار مسـتوى سـيادي مدني محدود بمهام شـرفية يمثل رأسـا للدولة ورمزا للسـيادة 
وقائـدا لألجهـزة النظاميـة.وقائـدا لألجهـزة النظاميـة.

أرجـأ االتفـاق اإلطـاري أرجـأ االتفـاق اإلطـاري 44 قضايـا إلـى مرحلـة االتفـاق النهائي، وهـي العدالة والعدالـة االنتقالية،  قضايـا إلـى مرحلـة االتفـاق النهائي، وهـي العدالة والعدالـة االنتقالية، 
اإلصـالح األمنـي والعسـكري، اتفـاق جوبـا واسـتكمال السـالم، وإعـادة لجنـة إزالـة التمكيـن لتفكيـك اإلصـالح األمنـي والعسـكري، اتفـاق جوبـا واسـتكمال السـالم، وإعـادة لجنـة إزالـة التمكيـن لتفكيـك 

نظام “البشـير”.نظام “البشـير”.

أهم بنود االتفاق
يتبع:

التحليل: االتفاق اإلطاري يتجاهل ميزان القوى بين الجيش والقوى السياسية
مضـى قرابـة عـام علـى مضـى قرابـة عـام علـى انفراد المكون العسـكري بالحكمانفراد المكون العسـكري بالحكم بالسـودان في  بالسـودان في 2525 أكتوبر/تشـرين أول  أكتوبر/تشـرين أول 
20212021، سـبقه قرابـة عاميـن ونصـف مـن الشـراكة الهشـة مـع المكون المدنـي إلدارة مرحلـة انتقالية ، سـبقه قرابـة عاميـن ونصـف مـن الشـراكة الهشـة مـع المكون المدنـي إلدارة مرحلـة انتقالية 
فـي السـودان، أدارت خاللـه القـوى الدوليـة عبـر اآلليـة الثالثيـة )بعثـة األمـم المتحـدة يونيتامـس، فـي السـودان، أدارت خاللـه القـوى الدوليـة عبـر اآلليـة الثالثيـة )بعثـة األمـم المتحـدة يونيتامـس، 
واالتحـاد اإلفريقـي، والهيئـة الحكوميـة للتنميـة فـي شـرق إفريقيـا إيغـاد(، حـواًرا بيـن المدنييـن واالتحـاد اإلفريقـي، والهيئـة الحكوميـة للتنميـة فـي شـرق إفريقيـا إيغـاد(، حـواًرا بيـن المدنييـن 
والعسـكريين لبحـث إعـادة الشـراكة مـرة أخـرى، وهـو مـا انتهـى فـي يوليو/تمـوز والعسـكريين لبحـث إعـادة الشـراكة مـرة أخـرى، وهـو مـا انتهـى فـي يوليو/تمـوز 20222022 بانسـحاب  بانسـحاب 

العسـكريين مـن هـذا الحـوار تاركيـن األمـر للقـوى المدنيـة ليتفقـوا فيمـا بينهـم. العسـكريين مـن هـذا الحـوار تاركيـن األمـر للقـوى المدنيـة ليتفقـوا فيمـا بينهـم. 
بعدما ألقى العسكريون الكرة في ملعب المدنيين، أصبح التشرذم أكثر مما مضى، وانقسمت بعدما ألقى العسكريون الكرة في ملعب المدنيين، أصبح التشرذم أكثر مما مضى، وانقسمت 
القـوى المدنيـة بيـن مـن يـرون بضـرورة التعـاون مـع الجيـش للخـروج مـن المـأزق، ومـن يـرون تنحية القـوى المدنيـة بيـن مـن يـرون بضـرورة التعـاون مـع الجيـش للخـروج مـن المـأزق، ومـن يـرون تنحية 
الجيـش عـن الحكـم بشـكل كامـل. ففـي سـبتمبر/أيلول الماضـي، طرحـت اللجنـة التسـييرية لنقابـة الجيـش عـن الحكـم بشـكل كامـل. ففـي سـبتمبر/أيلول الماضـي، طرحـت اللجنـة التسـييرية لنقابـة 
المحاميـن وثيقـة المحاميـن وثيقـة “مشـروع الدسـتور االنتقالـي”“مشـروع الدسـتور االنتقالـي”، وتبنتهـا المجموعة الرباعية، وقبلـت قوى “إعالن ، وتبنتهـا المجموعة الرباعية، وقبلـت قوى “إعالن 
الحريـة والتغييـر - المجلـس المركـزي” التفـاوض حولهـا مع المكون العسـكري من أجـل الوصول إلى الحريـة والتغييـر - المجلـس المركـزي” التفـاوض حولهـا مع المكون العسـكري من أجـل الوصول إلى 
تسـوية سياسـية، أفضـت إلـى توقيـع االتفاق اإلطـاري، في ظل ضغوط اآلليـة الرباعية االقتصادية تسـوية سياسـية، أفضـت إلـى توقيـع االتفاق اإلطـاري، في ظل ضغوط اآلليـة الرباعية االقتصادية 

والسياسـية علـى العسـكريين لتقديـم تنازالت والقبول بالشـراكة مـع المدنيين.والسياسـية علـى العسـكريين لتقديـم تنازالت والقبول بالشـراكة مـع المدنيين.
لكـّن االتفـاق ال يقـدم معالجـة منطقيـة لألوضـاع فـي السـودان؛ فبالنظـر إلـى موازيـن القـوى لكـّن االتفـاق ال يقـدم معالجـة منطقيـة لألوضـاع فـي السـودان؛ فبالنظـر إلـى موازيـن القـوى 
الداخلية، يظل الجيش السـوداني هو الفاعل الرئيسـي واألقوى في البالد، بينما المكونات المدنية الداخلية، يظل الجيش السـوداني هو الفاعل الرئيسـي واألقوى في البالد، بينما المكونات المدنية 
التـي وقعـت علـى االتفـاق اإلطـاري هـى أضعـف الكيانـات المدنيـة الموجـودة، وغيـر منسـجمة مع التـي وقعـت علـى االتفـاق اإلطـاري هـى أضعـف الكيانـات المدنيـة الموجـودة، وغيـر منسـجمة مع 
بعضهـا، وال تحظـى بقاعـدة شـعبية كافيـة لمعادلـة نفـوذ بعضهـا، وال تحظـى بقاعـدة شـعبية كافيـة لمعادلـة نفـوذ الجيـشالجيـش. لذلـك؛ تراهـن هـذه القـوى . لذلـك؛ تراهـن هـذه القـوى 
بصـورة متزايـدة علـى الضغـوط الخارجيـة على قـادة الجيش، وهو رهان أثبت الجيش في مناسـبات بصـورة متزايـدة علـى الضغـوط الخارجيـة على قـادة الجيش، وهو رهان أثبت الجيش في مناسـبات 
سـابقة قدرتـه علـى االلتفـاف حـول هـذه الضغوط من خالل عالقات متنوعة مـع األطراف اإلقليمية سـابقة قدرتـه علـى االلتفـاف حـول هـذه الضغوط من خالل عالقات متنوعة مـع األطراف اإلقليمية 

الفاعلة. الفاعلة. 
وحتـى قبـل أيـام مـن االتفـاق؛ صـرح قائـد الجيـش “عبـد الفتـاح البرهـان” أن التدخـل في شـؤون وحتـى قبـل أيـام مـن االتفـاق؛ صـرح قائـد الجيـش “عبـد الفتـاح البرهـان” أن التدخـل في شـؤون 
الجيـش خـط أحمـر ولـن يسـمح بـه، وهـو أمـر ال يقتصـر ضمنـا علـى شـؤونه العسـكرية االحترافيـة، الجيـش خـط أحمـر ولـن يسـمح بـه، وهـو أمـر ال يقتصـر ضمنـا علـى شـؤونه العسـكرية االحترافيـة، 
ولكـن مـن المفهـوم أنـه يشـمل النفـوذ السياسـي واالقتصادي.  كما أن بعض البنـود التي تضمنها ولكـن مـن المفهـوم أنـه يشـمل النفـوذ السياسـي واالقتصادي.  كما أن بعض البنـود التي تضمنها 
االتفـاق تواجـه تحديـات مـن المتوقـع أن تعيـق تنفيذهـا؛ فـال قوات الدعم السـريع سـتقبل بالحد من االتفـاق تواجـه تحديـات مـن المتوقـع أن تعيـق تنفيذهـا؛ فـال قوات الدعم السـريع سـتقبل بالحد من 
نشـاطها وإنهـاء اسـتقاللها عـن الجيـش، ويعـزز مـن ذلـك توقيـع “البرهـان” ونائبـه “حميدتي” على نشـاطها وإنهـاء اسـتقاللها عـن الجيـش، ويعـزز مـن ذلـك توقيـع “البرهـان” ونائبـه “حميدتي” على 
االتفاق كل على حدا، مما يشـير إلى أن قوات الدعم السـريع طرف مسـتقل في هذا االتفاق وغير االتفاق كل على حدا، مما يشـير إلى أن قوات الدعم السـريع طرف مسـتقل في هذا االتفاق وغير 
تابعـة للجيـش، كمـا أن المخابـرات العامـة ال يتوقـع أن تتجاوب بسـهولة مع تقليص نفوذها وسـحب تابعـة للجيـش، كمـا أن المخابـرات العامـة ال يتوقـع أن تتجاوب بسـهولة مع تقليص نفوذها وسـحب 

أدوات قوتها.أدوات قوتها.

العدد 88  •  20 ديسمبر 2022

https://www.asbab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B4/
https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9.pdf
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التحليل: االتفاق اإلطاري يتجاهل ميزان القوى بين الجيش والقوى السياسية
يتبع:

العدد 87  •  19 ديسمبر 2022

وعلـى الجانـب اآلخـر؛ تـم توقيـع االتفـاق بسـرعة مـن دون انتظـار موافقـة العديـد مـن القـوى وعلـى الجانـب اآلخـر؛ تـم توقيـع االتفـاق بسـرعة مـن دون انتظـار موافقـة العديـد مـن القـوى 
السياسـي  االضطـراب  اسـتمرار  إلـى  األرجـح  علـى  سـيفضي  الـذي  األمـر  وهـو  بالبـالد،  السياسـي الرئيسـية  االضطـراب  اسـتمرار  إلـى  األرجـح  علـى  سـيفضي  الـذي  األمـر  وهـو  بالبـالد،  الرئيسـية 
انتقاليـة مقبلـة؛ حيـث رفضـه “قـوى الحريـة والتغييـر –  حيـث رفضـه “قـوى الحريـة والتغييـر –  انتقاليـة مقبلـة؛واألمنـي، وسـيعيق عمـل أي حكومـة  واألمنـي، وسـيعيق عمـل أي حكومـة 
التوافق الوطني”، والحركتان المسـلحتان الرئيسـتان، حركة العدل والمسـاواة برئاسـة وزير المالية التوافق الوطني”، والحركتان المسـلحتان الرئيسـتان، حركة العدل والمسـاواة برئاسـة وزير المالية 
“جبريـل إبراهيـم”، وحركـة تحريـر السـودان برئاسـة “أركو مناوي حاكم”، وشـيخ قبائـل الهدندوة “جبريـل إبراهيـم”، وحركـة تحريـر السـودان برئاسـة “أركو مناوي حاكم”، وشـيخ قبائـل الهدندوة 
والبجـا فـي شـرق السـودان “محمـد األميـن تـرك”، وعـدد مـن لجـان المقاومـة الشـعبية والحـزب والبجـا فـي شـرق السـودان “محمـد األميـن تـرك”، وعـدد مـن لجـان المقاومـة الشـعبية والحـزب 
الشـيوعي، وقطاعات واسـعة من اإلسـاميين على رأسـهم المؤتمر الوطني والحركة اإلسـامية الشـيوعي، وقطاعات واسـعة من اإلسـاميين على رأسـهم المؤتمر الوطني والحركة اإلسـامية 

وطـرق صوفيـة وشـيوخ قبائـل، بينمـا وافقـت أنصـار السـنة المحمديـة والمؤتمـر الشـعبي. وطـرق صوفيـة وشـيوخ قبائـل، بينمـا وافقـت أنصـار السـنة المحمديـة والمؤتمـر الشـعبي. 
وأيضـًا رفـض االتفـاق جنـاح مـن الطائفـة الختميـة بزعامـة “محمد عثمـان الميرغنـي” الذي عاد وأيضـًا رفـض االتفـاق جنـاح مـن الطائفـة الختميـة بزعامـة “محمد عثمـان الميرغنـي” الذي عاد 
مـن مصـر مؤخـرًا بعـد انقطاع عن السـودان لمدة مـن مصـر مؤخـرًا بعـد انقطاع عن السـودان لمدة 99 سـنوات، مما يعكس حقيقـة الموقف المصري  سـنوات، مما يعكس حقيقـة الموقف المصري 
مـن االتفـاق نظـرًا لمـا يتمتـع بـه “الميرغنـي” مـن عاقـات وثيقـة بالمصرييـن. فمن المعـروف أن مـن االتفـاق نظـرًا لمـا يتمتـع بـه “الميرغنـي” مـن عاقـات وثيقـة بالمصرييـن. فمن المعـروف أن 
حكومـة الحريـة والتغييـر السـابقة، والتـي ستشـكل الحكومـة االنتقاليـة المنتظـرة امتـدادا لهـا، لـم حكومـة الحريـة والتغييـر السـابقة، والتـي ستشـكل الحكومـة االنتقاليـة المنتظـرة امتـدادا لهـا، لـم 
تكـن علـى وفـاق كامـل مـع سياسـات مصـر خاصـة فيمـا يتعلـق بالموقـف مـن سـد النهضـة والنـزاع تكـن علـى وفـاق كامـل مـع سياسـات مصـر خاصـة فيمـا يتعلـق بالموقـف مـن سـد النهضـة والنـزاع 
حـول السـيادة علـى مثلـث حاليـب وشـالتين. وهـو مـا عبـر عنـه الموقـف الرسـمي المقتضـب الـذي حـول السـيادة علـى مثلـث حاليـب وشـالتين. وهـو مـا عبـر عنـه الموقـف الرسـمي المقتضـب الـذي 
صـرح بـه مسـاعد وزيـر الخارجيـة المصـري لشـؤون السـودان، حسـام عيسـي، عقـب االتفـاق، عـن صـرح بـه مسـاعد وزيـر الخارجيـة المصـري لشـؤون السـودان، حسـام عيسـي، عقـب االتفـاق، عـن 
حيـاد القاهـرة تجـاه كافـة األطـراف السـودانية وتطلعهـا ألن تسـفر الجهـود الدوليـة عـن “اتفـاق حيـاد القاهـرة تجـاه كافـة األطـراف السـودانية وتطلعهـا ألن تسـفر الجهـود الدوليـة عـن “اتفـاق 

شـامل” بينهـم، فـي إشـارة ضمنيـة لعـدم تمتـع االتفـاق اإلطـاري بهـذه الصفـة.شـامل” بينهـم، فـي إشـارة ضمنيـة لعـدم تمتـع االتفـاق اإلطـاري بهـذه الصفـة.
وعلـى الجانـب اآلخـر؛ فـإن اسـتمرار األزمـة وإطالـة أمدهـا، قـد يهـدد تماسـك ووحـدة السـودان؛ وعلـى الجانـب اآلخـر؛ فـإن اسـتمرار األزمـة وإطالـة أمدهـا، قـد يهـدد تماسـك ووحـدة السـودان؛ 
فقـد تعيـد كيانـات غـرب السـودان طـرح موضـوع االنفصـال مجـددًا، كمـا أن الشـرق سـيتجه نحـو فقـد تعيـد كيانـات غـرب السـودان طـرح موضـوع االنفصـال مجـددًا، كمـا أن الشـرق سـيتجه نحـو 
التصعيـد الـذي ظهـرت بـوادره خـالل الشـهر الماضـي بإعـالن أمانـة مجلـس نظـارات البجـا، تفعيـل التصعيـد الـذي ظهـرت بـوادره خـالل الشـهر الماضـي بإعـالن أمانـة مجلـس نظـارات البجـا، تفعيـل 
“حـق تقريـر المصيـر”، وتنصيـب نفسـها حكومـة مؤقتـة لإلقليـم، كمـا سـيدفع كيانات في الوسـط “حـق تقريـر المصيـر”، وتنصيـب نفسـها حكومـة مؤقتـة لإلقليـم، كمـا سـيدفع كيانات في الوسـط 
والشـمال للدفـاع عـن نفسـها خاصـة بعد تنامي الشـعور بـأن الطريق الوحيد للحصـول على الحقوق والشـمال للدفـاع عـن نفسـها خاصـة بعد تنامي الشـعور بـأن الطريق الوحيد للحصـول على الحقوق 
هو في رفع السـالح في وجه القوات المسـلحة، وهو ما تعزز مع إعالن مجموعة من العسـكريين هو في رفع السـالح في وجه القوات المسـلحة، وهو ما تعزز مع إعالن مجموعة من العسـكريين 
المتقاعديـن بإقليـم الوسـط عـن تشـكيل تنظيـم سياسـي عسـكري تحـت مسـمى “قـوات كيـان المتقاعديـن بإقليـم الوسـط عـن تشـكيل تنظيـم سياسـي عسـكري تحـت مسـمى “قـوات كيـان 
الوطـن”، حيـث قالـوا: إنـه يهـدف لخلـق تـوازن فـي القـوى المسـلحة وتحقيـق العدالـة االجتماعيـة.الوطـن”، حيـث قالـوا: إنـه يهـدف لخلـق تـوازن فـي القـوى المسـلحة وتحقيـق العدالـة االجتماعيـة.

الخالصة
األزمـة فـي السـودان عميقـة ومتجـذرة، ومـن المرجـح أال يفضـي االتفـاق اإلطـاري إلـى حـل األزمـة فـي السـودان عميقـة ومتجـذرة، ومـن المرجـح أال يفضـي االتفـاق اإلطـاري إلـى حـل 
ملمـوس لهـا فـي المـدى القريـب، فـي ظـل أنـه يبـدو قاصـرا عـن التعامـل مـع التعقيـدات القبليـة ملمـوس لهـا فـي المـدى القريـب، فـي ظـل أنـه يبـدو قاصـرا عـن التعامـل مـع التعقيـدات القبليـة 
والسياسـية واألمنيـة ومـا يرتبـط بهـا مـن مسـاحات نفـوذ فعليـة. وفي الواقـع جاء االتفـاق بصورة والسياسـية واألمنيـة ومـا يرتبـط بهـا مـن مسـاحات نفـوذ فعليـة. وفي الواقـع جاء االتفـاق بصورة 
كبيـرة مدفوعـًا باالسـتجابة لضغـوط خارجيـة، تحركهـا دوافـع خاصـة مرتبطـة بالرغبـة فـي إبعـاد كبيـرة مدفوعـًا باالسـتجابة لضغـوط خارجيـة، تحركهـا دوافـع خاصـة مرتبطـة بالرغبـة فـي إبعـاد 
اإلسـالميين عـن المعادلـة السياسـية، وهـو مـا حـال دون تمتـع االتفـاق بإجمـاع سياسـي داخلـي اإلسـالميين عـن المعادلـة السياسـية، وهـو مـا حـال دون تمتـع االتفـاق بإجمـاع سياسـي داخلـي 

أوسـع. أوسـع. 
علـى الرغـم مـن الدعـم اإلقليمـي والغربـي لالتفـاق اإلطـاري، إال أن الطريـق إلـى اتفـاق نهائـي علـى الرغـم مـن الدعـم اإلقليمـي والغربـي لالتفـاق اإلطـاري، إال أن الطريـق إلـى اتفـاق نهائـي 
يحمـل نفـس مضاميـن االتفـاق اإلطـاري مـا زال غيـر مرجـح فـي المـدى القريـب؛ خاصـة وأنـه يضـع يحمـل نفـس مضاميـن االتفـاق اإلطـاري مـا زال غيـر مرجـح فـي المـدى القريـب؛ خاصـة وأنـه يضـع 
القوى السياسـية في مواجهة بعضها البعض ويكرس النقسـام دائم ومتزايد بين كافة المكونات القوى السياسـية في مواجهة بعضها البعض ويكرس النقسـام دائم ومتزايد بين كافة المكونات 
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اليسـارية واإلسـالمية التـي لـم يتوحـد أي منهـا بصـورة كاملـة حـول الموقـف مـن التوقيـع علـي اليسـارية واإلسـالمية التـي لـم يتوحـد أي منهـا بصـورة كاملـة حـول الموقـف مـن التوقيـع علـي 
االتفـاق، كمـا أنـه يعيـد التأكيـد علـى إجـراءات “إزالـة التمكيـن” التـي اسـتهدفت إقصـاء اإلسـالميين االتفـاق، كمـا أنـه يعيـد التأكيـد علـى إجـراءات “إزالـة التمكيـن” التـي اسـتهدفت إقصـاء اإلسـالميين 
عمومـا، ومـن ثـم تبـدو القـوى السياسـية متصارعـة ومشـتتة فـي مواجهـة غيـر واقعيـة وغيـر عمومـا، ومـن ثـم تبـدو القـوى السياسـية متصارعـة ومشـتتة فـي مواجهـة غيـر واقعيـة وغيـر 

متكافئـة مـع نفـوذ الجيـش.متكافئـة مـع نفـوذ الجيـش.
علـى الرغـم مـن وضـوح االتفـاق فيمـا يتعلـق بحـدود دور الجيـش، إال أنـه مـن غيـر المتوقـع أن علـى الرغـم مـن وضـوح االتفـاق فيمـا يتعلـق بحـدود دور الجيـش، إال أنـه مـن غيـر المتوقـع أن 
يـؤدي فـي المـدى القريـب إلـى الحـد مـن نفوذه السياسـي أو االقتصادي، خاصة في ظل انقسـام يـؤدي فـي المـدى القريـب إلـى الحـد مـن نفوذه السياسـي أو االقتصادي، خاصة في ظل انقسـام 
القـوى السياسـية وصراعهـا، وفـي ظـل مـا أظهـره قـادة الجيـش مـن القـدرة علـى االسـتفادة مـن القـوى السياسـية وصراعهـا، وفـي ظـل مـا أظهـره قـادة الجيـش مـن القـدرة علـى االسـتفادة مـن 
تعـارض وتنـوع مصالـح األطـراف الخارجيـة؛ فخـالل الفتـرة الماضية عزز “البرهان” الشـراكة مع مصر، تعـارض وتنـوع مصالـح األطـراف الخارجيـة؛ فخـالل الفتـرة الماضية عزز “البرهان” الشـراكة مع مصر، 
ووقـع اتفاقـا اسـتثماريا اسـتراتيجيا مـع اإلمـارات لتطويـر مينـاء “أبـو عمامـة” السـوداني، فضال عن ووقـع اتفاقـا اسـتثماريا اسـتراتيجيا مـع اإلمـارات لتطويـر مينـاء “أبـو عمامـة” السـوداني، فضال عن 

تصاعـد االتصـاالت مع “إسـرائيل”. تصاعـد االتصـاالت مع “إسـرائيل”. 
لـدى  إعـادة تعييـن سـفيرها  المتحـدة علـى  الواليـات  الغربيـة، حرصـت  الضغـوط  لـدى وحتـى مـع  إعـادة تعييـن سـفيرها  المتحـدة علـى  الواليـات  الغربيـة، حرصـت  الضغـوط  وحتـى مـع 
الخرطـوم رغـم غيـاب حكومـة مدنيـة، حرصا على الموازنة بين ممارسـة الضغوط على العسـكريين الخرطـوم رغـم غيـاب حكومـة مدنيـة، حرصا على الموازنة بين ممارسـة الضغوط على العسـكريين 
وفي نفس الوقت ضمان أال تدفعهم لمزيد من االعتماد على روسيا والصين أمنيا واقتصاديا. وفي نفس الوقت ضمان أال تدفعهم لمزيد من االعتماد على روسيا والصين أمنيا واقتصاديا. أي أي 
أن االتفـاق فـي األجـل القصيـر يخـدم توجهات أطـراف مثل الواليـات المتحدة وأوروبا والسـعودية أن االتفـاق فـي األجـل القصيـر يخـدم توجهات أطـراف مثل الواليـات المتحدة وأوروبا والسـعودية 

واإلمـارات و”إسـرائيل”، بينمـا يثيـر تحفـظ مصـر ويشـير السـتمرار غياب الدور الروسـيواإلمـارات و”إسـرائيل”، بينمـا يثيـر تحفـظ مصـر ويشـير السـتمرار غياب الدور الروسـي..
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