
ٕا﮶�﮵�و﮳�﮵�ااال﮲�﮴�﮴�ال الس﮵�اس﮵ى ﮲�﮵ى السودان واال﮶س﮴�﮳�ا�ت الحدود﮵�ة مع

﮳حهاد م﮶سامون

﮲
أ�﮲س﮳�الش–ه﮵�ٔ�ة المسح ال﮳ح﮵�ولو﮳ح﮵ى االٔمر﮵�ك﮵�ةصورة مں

 ال﮴�ّوات السودا�﮵﮲�ة وإال�﮵﮶�و﮳�﮵�ة
﮲

﮴�ا�ٔمة على سوء �﮴﮴�د﮵�ر ﮵�هدد ا�﮴﮲�﮴�ال السودان �﮲حوٕان اال﮶س﮴�﮳�ا�ت الحدود﮵�ة ﮳�﮵�ں

الد﮵�م﮴�راط﮵�ة.

﮶س﮳�اط/﮲�﮳�را﮵�ر14﮲�﮵ىالسودا�﮵﮲�ة،ال﮲حار﮳ح﮵�ةوزارةأعل﮲�ت﮲�ا﮶سا﮲عا،م﮲�ط﮴�ة﮳�﮶سٔ�نال﮴�و�﮴رات�﮳﮴حددٕالىٕا﮶سارة﮲�﮵ى

الحدود﮵�ةاال﮶س﮴�﮳�ا�ت�﮴صاعدتعدوا�﮵﮲ى."عمل﮲�﮵ىالسودا�﮵﮲�ةأالرا﮲ص﮵ىٕالىع﮳�رتإال�﮵﮶�و﮳�﮵�ة"ال﮴�ّواتأن،2021

 ﮴�ّوات الد﮲�اع إال�﮵﮶�و﮳�﮵�ة أسلحة
﮲

م﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات ال﮶س﮲�﮴�ة�﮴﮶�﮵�لة لدعمأك﮶�ر ع﮲�دما ح﮶سدت ع﮲�اصر مں
﮲

ا�﮴﮲�﮴�اًما مں

اس﮴�عادة ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة لم﮲�ط﮴�ة ﮲�ا﮶سا﮲عا.

�﮴﮴�ار﮵�رالس﮵�ادة السودا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى مٔ�زق. و��﮲ت ﮴�د أ﮲�ادت﮵�﮲صع هذا ال﮴�و�﮴ر ال﮲�ر﮵�ق ع﮳�د ال﮲�﮴�اح ال﮳�رهان ر�﮵ٔ�س م﮳حلس

﮲�﮵ىال﮳�رهانمعا�﮲﮴�قأحمدآ﮳�﮵ىإال�﮵﮶�و﮳�﮵ىالوزراءر�﮵ٔ�سأن
﮲

ال﮴�ّوات�﮶﮲سرعلى2020ال﮶�ا�﮵﮲ى/�﮲و﮲�م﮳�ر�﮶﮴سر﮵�ں

﮲
 مں

﮲
 إال�﮵﮶�و﮳�﮵�﮵�ں

﮲
 ل﮵�س لهاالمسّلحة السودا�﮵﮲�ة ل﮴�ه﮳ح﮵�ر الم﮲رارع﮵�ں

﮲
﮲�ا﮶سا﮲عا، المع﮴�رف ﮳�ها ٔ�را﮲ص﮵ى سودا�﮵﮲�ة ولكں
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مرسومة.حدود
﮲

�﮵﮴�﮲عرايوال﮵�ةعلىللس﮵�طرةعمل﮵�ا�﮴هاأكملتأن﮳�عد،2021ال﮶�ا�﮵﮲ى/﮵�﮲�ا﮵�ر��﮲ون﮲�﮵ىولكں

﮲�﮵ى ﮲�ا﮶سا﮲عا، مد﮲�وعةلموا﮳حهة ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة﮴�ّوات الد﮲�اع إال�﮵﮶�و﮳�﮵�ةالم﮲صطر﮳�ة ﮲�﮵ى ٕا�﮵﮶�و﮳�﮵�ا، �﮴حركت

.﮳�ال﮳حا�﮲ب العر﮴�﮵ى﮳ح﮲ر�﮵ٔ�ًا
﮲

 ال﮲�ازح﮵�ں
﮲

 إال�﮵﮶�و﮳�﮵�﮵�ں
﮲

﮲ص﮲عوًطا﮵�وا﮳حه أحمدللم﮲رارع﮵�ں
﮲

ل﮴�ٔ�ك﮵�د السلطةدا﮲حل حكوم﮴�همں

 السودان
﮲

﮴�﮳�ل الد﮲حول ﮲�﮵ى م﮲�او﮲صات معها. �﮶﮲سر ال﮳�رهان ﮲�﮵ىإال�﮵﮶�و﮳�﮵�ة على ﮲�ا﮶سا﮲عا أو للمطال﮳�ة ﮳�﮴�عو﮵�ض مں

محل﮵�ًا و�﮴وّل﮵ى عمل﮵�ة ا�﮴﮲�﮴�ال السودان �﮲حو الد﮵�م﮴�راط﮵�ة،ال﮳�دا﮵�ة ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة ل﮲ر﮵�ادة مصدا﮴�﮵�﮴�ه

 ال﮲�﮶سل ﮲�﮵ى �﮴و﮴�ع �﮴د﮲حل ﮴�ّوات الد﮲�اع إال�﮵﮶�و﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮲�﮲راع
﮲

هو سوء �﮴﮴�د﮵�ر ﮵�هدد عمل﮵�ة اال�﮴﮲�﮴�ال �﮲﮲�سها.لكں

مصلحة ال﮴�ّوات المسّلحة

ا،أل﮲عاهمرسوًما،2020أالول/د﮵�سم﮳�ر��﮲ون﮲�﮵ىال﮳�رهانأصدر ال﮲�﮴�رة﮶سر�ءم﮳حلسس﮵�﮴�ود﮳�ٔ��﮲ه﮵�﮴�﮲ص﮵ىالح﮴�ً

ٕالى ر﮲ع﮳�ة ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى �﮴ول﮵ى مسؤول﮵�ة اال�﮴﮲�﮴�ال.اال�﮴﮲�﮴�ال﮵�ة �﮴حت ﮴�﮵�ادة العسكر عمل﮵�ة اال�﮴﮲�﮴�ال، ما ﮵�﮶س﮵�ر

﮲
 ﮶سٔ��﮲ها أن �﮲﮴صمں

﮲
 المالح﮴�ة ال﮴�﮲صا�﮵ٔ�ة المحل﮵�ة لدورهكما ﮵�طمح ال﮳�رهان ٕالى الر�ٔاسة، وال﮴�﮵ى مں

﮲
الحصا�﮲ة مں

ها�﮲﮴�﮵�ةم﮴�ا﮳�لة﮲�﮵ى.2003عام﮲�﮵ىال﮳حماع﮵�ةإال﮳�ادةٕالىأدتوال﮴�﮵ىدار﮲�ور﮲�﮵ىالعمل﮵�ات�ّ﮲سقعسكريك﮴�ا�ٔد

الع﮲ر﮵�﮲رع﮳�د�﮲﮲رارأكد،2021﮶س﮳�اط/﮲�﮳�را﮵�ر﮲�﮵ى
﮲

لكع﮲رزتٕا�﮲هالمعار﮲صة،العر﮵�﮲صةالوط﮲�﮵�ةال﮳ح﮳�هةمں
﮲

مصرمں

 ﮲حالل �﮶﮴س﮳ح﮵�ع ال﮳�رهان علىوالمملكة العر﮳�﮵�ة السعود﮵�ة وإالمارات العر﮳�﮵�ة الم﮴�حدة
﮲

ا هذه الطموحات مں أ﮵�﮲صً

 له دا﮲حل ال﮴�ّوات المسّلحة.
﮲

اع﮴�﮴�ال أو ع﮲رل ال﮲ص﮳�اط الم﮲�ا﮲�س﮵�ں

 ك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط ﮳�الر�﮵ٔ�س السا﮳�ق
﮲

أ﮲�ر﮲عتعمر ال﮳�﮶س﮵�ر ﮵�ع﮵�ق هذه ال﮴�طلعات. ﮲�﮳�عد أنٕان ار�﮳﮴�اط ال﮳�رهان و﮲ع﮵�ره مں

﮴�ّوات
﮲

الال﮴�ّواتهذهأن﮵�رونالس�ن﮳�دأ،2019ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و3﮲�﮵ىال﮲حرطوم﮲�﮵ىاالح﮴�﮳حاجساحةاالٔمں

 ال﮳�﮶س﮵�ر. كما أ�﮶ار ال﮴�ردد ﮲�﮵ى
﮲

ٕالى الر﮴�ا﮳�ة المد�﮵﮲�ة ال﮶سكوك ﮲�﮵ى أن ال﮴�ّواتالعسكر﮵�ة�﮴حو﮵�ل ال﮶سر�ت�﮲﮴ح﮴�لف عں

عددها﮵�﮲ر﮵�دال﮴�﮵ىال﮶سر�تهذهالٔنالسلطة،م﮴�ال﮵�د�﮴سل﮵�م�﮴ر﮵�دالالمسّلحة
﮲

مع﮲�اة﮶سركة200عں
﮲

مں

﮲�﮵ى السودان.ال﮲صرا�ٔب ﮲�﮵ى و﮴�ت أدى ﮲�﮵�ه ال﮴�﮲ص﮲حم ٕالى ﮶سل مس﮴�وى المع﮵�﮶سة

 ك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط ٕالى﮲�﮵ى محاولة الك﮴�ساب المصدا﮴�﮵�ة على المس﮴�وى المحل﮵ى، اس﮴�﮲�د
﮲

دعمال﮳�رهان و﮲ع﮵�ره مں

ر�﮵ٔ�س الوزراء ع﮳�د الله حمدوك
﮲

الس﮴�عادة ﮲�ا﮶سا﮲عا. ﮵�﮳�دو أن هؤالء المد�﮵﮲�ون﮲�﮵ى الم﮳حلس االٔعلىوالمد�﮵﮲�﮵�ں

السودانعلىال﮶س﮲�﮴�ةم﮵�ل﮵�﮶س﮵�اته﮳حماتٕا�﮲هاء﮲�﮵ى﮵�ر﮲ع﮳�ون
﮲

ٕا�﮵﮶�و﮳�﮵�امع2008عاما�﮲﮴�ا﮴�﮵�ة﮲�رض﮲حاللمں

وس﮵�د�﮴ها على ﮲�ا﮶سا﮲عا. ﮳حماعة االٔمهرة العر﮴�﮵�ة، ال﮴�﮵ى﮲�﮵�ها اال﮲ٔح﮵�رة ﮳�مطالب السودان إال﮴�ل﮵�م﮵�ةاع﮴�ر﮲�توال﮴�﮵ى

��﮲ت مهمة للعمل﮵�ات ﮲�﮵ى �﮵﮴�﮲عراي، ال �﮴ع﮴�رف ﮳�هذه�﮶﮴سلك ﮴�اعدة الدعم الر�﮵ٔ�سة ٓال﮳�﮵ى أحمد ﮲�﮵ى ٕا�﮵﮶�و﮳�﮵�ا وال﮴�﮵ى

 ﮴�﮳�ل ملس ز﮵�﮲�اوي،
﮲

ر�﮵ٔ�س الوزراء السا﮳�ق ور�﮵ٔ�س ﮳ح﮳�هة �﮴حر﮵�ر ﮶سعباال�﮲﮴�ا﮴�﮵�ة الٔ�﮲ه �﮴م ال﮴�و﮴�﮵�ع عل﮵�ها سًرا مں

�﮵﮴�﮲عراي.

 الس﮵�طرة
﮲

ال﮲حروج عں

مع م﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات ال﮶س﮲�﮴�ة على أ�﮲ها معركة سر﮵�عة﮲�﮵ى ال﮳�دا﮵�ة، �﮲ظرت ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة ٕالى اال﮶س﮴�﮳�ا�ت

، ﮳�﮵�﮲�ما
﮲

 ﮶سٔ��﮲ها أن �﮴ح﮶سد دعم السودا�﮵﮲�﮵�ں
﮲

 ال﮲�وز ﮳�ها ومں
﮲

��﮲ت ﮴�ّوات الد﮲�اع إال�﮵﮶�و﮳�﮵�ة م﮴�ورطة ﮲�﮵ى �﮵﮴�﮲عراي.﮵�مكں
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﮲�﮵ىالسا﮳�ق،ال﮳�﮶س﮵�ر�﮲ظاممعار﮲ص﮵ىأحدمع2021﮶س﮳�اط/﮲�﮳�را﮵�ر﮲�﮵ىأ﮳حر﮵�تها�﮲﮴�﮵�ةم﮴�ا﮳�لةو﮳�حسب
﮲

أنح﮵�ں

ا مع أحمد، لم �﮴﮴�و﮴�ع ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة حر﮳�ًا مع ٕا�﮵﮶�و﮳�﮵�ا الٔ�﮲ها اع﮴�﮳�رت ﮴�ّوات الد﮲�اعال﮳�رهان أ﮳�رم ا�﮲﮴�ا﮴�ً

ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة. اع﮴�﮴�دت ال﮴�ّوات المسّلحةإال�﮵﮶�و﮳�﮵�ة ﮴�وة ﮶س﮳�ه عسكر﮵�ة، ول﮵�ست ﮴�ّوات �﮴﮴�ل﮵�د﮵�ة م﮶�ل

حما﮵�ة م﮲�ط﮴�ة ﮵�ع﮴�﮳�رها السودا�﮵﮲�ون ع﮲ر﮵�﮲رةالسودا�﮵﮲�ة أن �﮴ح﮴�﮵�ق �﮲صر سر﮵�ع سوف ﮵�كس﮳�ها مصدا﮴�﮵�ة ﮳�س﮳�ب

 اال﮶س﮴�﮳�ا�ت الحدود﮵�ة،
﮲

 ال﮲حطة �﮴حولت ٕالى سلسلة مں
﮲

ما ﮵�﮶�﮳�ت أن هذا الهدف ﮲ع﮵�ر ﮴�ا﮳�لعل﮵�هم. لكں

لل﮴�ح﮴�﮵�ق.

 أن �﮴ؤدي اال﮶س﮴�﮳�ا�ت ٕالى حرب ال ﮵�س﮴�ط﮵�ع
﮲

ا﮴�﮴�صاد السودان الُمّدمر دعمها. ﮵�﮴�ّدر حمدوك أن﮲�﮵ى الوا﮴�ع، ﮵�مكں

ع﮴�ود�﮴﮲�﮵�﮳حةلل﮴�عا﮲�﮵ى،دوالرمل﮵�ارات10ٕالى﮵�ح﮴�اجالسودانا﮴�﮴�صاد
﮲

الذيالسا﮳�قالس﮵�اس﮵ىال﮲�ظامحكممں

مح﮵�ط السودان. ﮲حططت الحكومة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ىس﮲حر معظم موارد ال﮳�الد له﮲ر﮵�مة ال﮳حماعات المسّلحة ﮲�﮵ى

المٔ�ة﮲�﮵ى80ل﮴�حو﮵�لالسودان﮲�﮵ىاالٔهل﮵�ةالحروبٕال�﮲هاءال﮳�دا﮵�ة
﮲

اال﮴�﮴�صاد.ٕالىالمسّلحةال﮴�ّوات�﮴مو﮵�لمں

﮲�ٕا�﮲ها �﮴هدد ﮴�درة حكومة حمدوك على ٕاصالحو﮳�ما أن الحرب س﮴�ُ﮳�﮴�﮵ى هذه االٔموال ﮲�﮵ى أ﮵�دي ال﮴�ّوات المسّلحة،

 أ�﮲صار ال﮳�﮶س﮵�ر
﮲

اال﮴�﮴�صاد. ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ﮶سں
﮲

ل﮴�﮶سو﮵�ه سمعة الحكومة المد�﮵﮲�ةال﮲�هب والع﮲�فحملة مں

و�﮶﮴س﮳ح﮵�ع ا�﮴﮲�الب عسكري.

 المح﮴�مل ﮳حًدا أن �﮲﮴�﮴�ل ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة
﮲

عبء �﮴صع﮵�د اال﮶س﮴�﮳�ا�ت ٕالى الحكومة المد�﮵﮲�ة. وهذامں

 ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�سمح لل﮴�وات المسلحة السودا�﮵﮲�ة ﮳�﮴�﮳ح﮲�ب �﮴حمل
﮲

 سوء ال﮴�﮴�د﮵�ر، لك﮲�ه س﮵�﮲ص﮵�فمں
﮲

المسؤول﮵�ة عں

ا ٕالى ال﮴�حدي الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى ﮴�﮵�ادة عمل﮵�ة اال�﮴﮲�﮴�ال و﮵�﮶س﮳حع ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة على مواصلة �﮴﮴�و﮵�ضأ﮵�﮲صً

هذه العمل﮵�ة.

وأ﮲��ر�﮴﮴�ر﮵�ر أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ام﮴�كرر ﮲�﮵ىمحلل س﮵�اس﮵ى لل﮶سؤون السودا�﮵﮲�ة و﮵�ساهم ﮳�﮶سلك﮳حهاد م﮶سامون

-الم﮲�ا﮲طرات أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة .الح﮳حح�
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