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دمة    مق 

 بحماسة التالى من حول المتسائلين أنظار تتجه إسرائيل، مع سالم اتفاقية والبحرين اإلمارات توقيع مع       
العالقات بين السودان واسرائيل الى جذور تاريخية قديمة تمتد الى ما قبل استقالل ، وتعود  الخرطوم نحو

على مر العقود تلك العالقة  ولكن ما يميزبين االزدهار والتدهور ، مرت العالقات بمراحل متفاوتة إذ السودان، 
 الرئيس السابق حدثأنها بقيت عالقات سرية، إلى أن بدأ الحديث عن تطبيع العالقات بشكل رسمي عندما ت

 .5102القات مع دولة اسرائيل عام عن نيته في تطبيع الع البشير

 مع البرهان لقاء تسبب -المثال سبيل على -في السودان الجديد  الجدلية القضايا من إسرائيل مع العالقاتتعد 
 بين فقط ليس البالد؛ أنحاء جميع فى صدمة إحداث فى 5102 يناير أوغندا فى نتنياهو اإلسرائيلى الوزراء رئيس

 .بالتعددية وملتزمة الثورة طليعة فى كانت التى والعلمانية الليبرالية القوى  من العديد بين ولكن اإلسالميين،

، وستقدم  لإلرهاب الراعية الدول قائمة من السودان سترفع المتحدة الواليات أن إلى صحفية تقارير أشارتو 
 التطبيع إلى ُنظر إذا ذلك، ومع إماراتى، بدعماالمارات دعمها الكبير مقابل قرار التطبيع السوداني مع اسرائيل 

 دعم وسيتآكل الشعب، استقطاب إلى فسيؤدى واإلنسانى، االقتصادى السودان يأس استغالل عن ناتج أنه على
 ،إذ تراوحت المواقف الشعبية ما بين الرفض والتأييد من مسألة تطبيع العالقات مع دولة إسرائيل. ، االنتقال
 تعتبرها التى اإلقليمية األطراف جانب إلى السودان داخل لإلصالح المعارضين لمكائد الوزراء رئيس ويعرض
الدراسة الى عدد من  الباحثة قسمتومن أجل المزيد من التحليل  .لهما أساسيين خصوما واإلمارات إسرائيل

 .المطالب 
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 المطلب األول

 تاريخ العالقات السودانية االسرائيلية 

 -يمكن تقسيمها بالشكل التالي:، تاريخ العالقات السودانية االسرائيلية الى جذور تاريخية قديمة  يمتد

 تاريخ العالقات السودانية االسرائيلية في العصور القديمة -وال:أ

ربما ال يعلم كثيرون أن العالقات التاريخية ما بين اليهود والشعب السوداني ضاربة في القدم، ففي التاريخ       
السوداني القديم كان هناك تحالف مهم بين )مملكة كوش( القوية و)مملكة يهوذا( اليهودية ضد األشوريين، وقد 

البقاء في مواجهة الزحف اآلشوري، وهي القصة ساعد حكام كوش )اسم السودان القديم( الوثنيين اليهود على 
التي تضمنها الكتاب المقدس والتي انتهت بانتصار كبير لكوش على اآلشوريين، أخر سقوط القدس بأيديهم 
لعقود. هذا باإلضافة إلى أنه بعد انهيار مملكة ) آشور( انخرط مرتزقة يهود في صفوف الجيش الفارسي، الذي 

ط هؤالء اليهود بالنوبة شمال السودان وجنوب مصر، وتزوجوا منهم بل وأفلحوا في نشر قاده) قمبيز( وقد اختل
عقيدته التوحيدية وسطهم، والتي أثمرت بوصول بعض اليهود إلى منصب الوزارة في عهد حكومات )الكنداكات( 

حت التأثير المسيحي و ملكات السودان القويات، استمر اليهود كجالية صغيرة في المجتمع النوبي إلى أن اختفوا ت
اإلسالمي، لتبدأ قصة جالية يهودية جديدة في زمن الحكم التركي للسودان في سواكن ومن بعد ذلك في جميع 

 م.0250أنحاء البالد بعد أن أكمل )دمحم علي باشا( السيطرة على البالد في 

 العالقات السودانية االسرائيلية في العصر الحديث -ثانيا:

م وبعد ساعات من إلغاء االنتداب البريطاني على فلسطين، إذ لم 0212أيار  01ة إسرائيل في أُعلن قيام دول
يكن هناك موقف سوداني واضح من هذا اإلعالن ؛ ألن السودان لم يكن دولة تتمتع باستقاللها من مصر، 

ل متطوعين يقودهم وعندما أعلنت الدول العربية الحرب على إسرائيل فإن السودان لم يشارك فيها إال من خال
ضابط من قوة دفاع السودان ُيدعى )زاهر الساداتي(، وكان هذا الضابط قد استقال من وظيفته رغبًة في نيل 

 شرف الدفاع عن فلسطين. 
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ورغم هذا كله فإن حكومة السودان ما قبل االستقالل التي كان يحكمها )السير روبرت هاو( الذي استمر في 
التعامل التجاري مع إسرائيل بشكل طبيعي والسماح لطيران العال اإلسرائيلي باستخدام الجو السوداني والمطارات 

فينة سودانية محملة بالقطن متجهة إلى إسرائيل السودانية بل والتصرف بحزم مع الحكومة المصرية التي أوقفت س
،إذ ال سلطة للقاهرة لتمنع أي تواصل تجاري ما بين السودان وإسرائيل، كما أن السودان ليس معنًيا بقرارات 
الجامعة العربية ألنه لم ينضم إليها، وتشير وثائق حكومة السودان ما قبل االستقالل عن تبادل تجاري نشط كان 

م بمبلغ 0221رائيل والسودان، إذ إن الكيان الصهيوني استورد على سبيل المثال مواشي سودانية عام يتم بين إس
مليون( دوالر أمريكي. لكن هذا الوضع لم يستمر، ففي مطلع  01ألف( جنيه إسترليني؛ أي حوالي)  061) 

ية، وهو ما تنبهت إليه إسرائيل الخمسينيات تزايدت أصوات المطالبين بالوحدة مع مصر واالنضمام للجامعة العرب
التي قررت التدخل لدعم السودانيين االستقالليين وطلبت لقاًء في بريطانيا مع اإلمام )الصديق المهدي(، وقابل 
)اإلمام الصديق المهدي( ومعه دمحم) أحمد عمر( سابق الذكر للوفد الصهيوني المكون من سكرتير أول السفارة 

يت(، و طلب من إسرائيل أن تقوم عبر نفوذها في الواليات المتحدة بدعم فكرة إعادة اإلسرائيلية )موردخاي جاز 
 االنتخابات في السودان وأنه مستعد إن قبلت إسرائيل بلعب هذا الدور لالعتراف بها وإقامة تبادل تجاري معها. 

جة لذلك فإن اإلسرائيليين وحسب وثائق إسرائيلية تم الكشف عن هذا اللقاء وترجمها موقع سودان تربيون ، ونتي
انقسموا في مواقفهم من مخرجات لقاء اإلمام الصديق والصحفي دمحم عمر، وبينما اختار البعض إيقاف 
االتصاالت معهم، قرر البعض اآلخر مواصلة االتصاالت معهم ، قبل أن يتكرر اللقاء من جديد لكن هذه المرة 

هم مستعدون لدعم حزب األمة مالًيا في حالة ضغطهم إلعادة كان بين الصحفي دمحم عمر واإلسرائيليين، وأن
العالقات التجارية بين السودان وإسرائيل وهو األمر الذي أغضب اإلمام الصديق المهدي ليوقف اتصاالته معهم 
تماًما. ولكن تبقى لإلسرائيليين األستاذ )دمحم أحمد عمر( وهو في ذلك الوقت كان قد قرر االنشقاق عن حزب 

مة وتكوين )حزب النيل( ليستمر االتصال معه بهذه الصفة. قابل األستاذ دمحم أحمد عمر في جزيرة قبرص األ
 .الوفد اإلسرائيلي من جديد وطلب منهم بوضوح دعًما يساوي الدعم الذي تقدمه مصر للحزب الوطني االتحادي 

له ولحزب األمة من خلفه، لكن  ولكن اإلسرائيليين تحدثوا له بوضوح أنهم ال يستطيعون تدبير دعم ضخم
بإمكانهم شراء القطن الذي تنتجه دائرة المهدي والذي كانت هناك مشاكل لتسويقه، ومن خالل ذلك بإمكانهم 

 تمويل نشاطات حزب األمة. وفعاًل بدأت إسرائيل تحويل األموال للصحفي دمحم أحمد عمر مقابل القطن.
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 (6595 -6591  بعد االستقالل من ) العالقات السودانية االسرائيلية -ثالثا:

عدائها إلسرائيل بشكل تسبب في تسارع عمل  إسماعيل األزهري وبعد استقالل السودان أظهرت حكومة 
اإلسرائيليين فى دعم حزب األمة و تفتقت أذهانهم ، ودعم فكرة إنشاء بنك باسم )سويسرا السودان( لدعم نشاطات 

الكبرى التي تلقتها إسرائيل عندما أعلن السودان االنضمام إلى الجامعة حزب األمة في السودان، لكن الصدمة 
العربية بعد استقالله وهو أمر تسبب في إيقاف االتصاالت ما بين حزب األمة وإسرائيل، إذ إن الحزب لم يعلن 

رائيل م لعدوان ثالثي من فرنسا وبريطانيا وإس0226معارضته لهذا التوجه بوضوح. وعندما تعرضت مصر عام 
قام البرلمان السوداني بإصدار قانون شديد الصرامة ال يزال نافًذا حتى اليوم، يسمى قانون مقاطعة إسرائيل. ومنذ 
ذلك الوقت اعتبرت مسألة التعامل مع إسرائيل ترقى للخيانة، خصوًصا أن السودان مع الوقت أصبح يجد أدلة 

السودان الذي استنزف موارد الدولة. ومع ذلك استمرت قاطعة على انخراط إسرائيل في دعم التمرد في جنوب 
اللقاءات السرية لسنوات لكن هذه المرة ليس بواسطة القنوات الدبلوماسية ولكن من خالل الموساد. لعب دورا بارزا 
في تسهيل العالقات بين إسرائيل والسودان رجل أعمال إسرائيلي سويسري يدعى )نسيم عون( ، والتي تركزت 

القات االقتصادية، وفي نهاية الخمسينيات حدوث انقالب بسبب نفوذ عبد الناصر على السودان لتحويله على الع
، من أعداء 0222في عام  الجنرال إبراهيم عبودإذ اصبح السودان مع انقالب   إلى دولة معادية إلسرائيل،

مصر خالل حرب األيام الستة،  إسرائيل إلى الحد الذي أعلن الحرب ضدها أرسل وحدة عسكرية صغيرة لمساعدة
 .0260وشارك بقوات في حرب 

وفي هذه ”. وخالل العقد الذي تال تلك الحرب لم تكن هناك أي عالقات وال اتصاالت، سواء كانت سرية أم علنية
المرحلة، اتخذت إسرائيل من قاعدة (عدو عدوي صديقي)، ودعمت التمرد الذي كان يقوده الجنرال )جوزيف 

 .0205نوبي السودان، عسكريا وماليا، خالل ستينيات القرن العشرين وحتى عام القو( في ج

ورئيس جهاز األمن، إذ  جعفر دمحم نميري كما اتخذت العالقات السودانية االسرائيلية منحى جديدًا مع الرئيس  
، آنذاك، تحولت العالقة من عالقات سرية الى عالقة بين المؤسسات الرسمّية ، حيث أصدر رئيس الوزراء

)مناحيم بيجن(، تعليمات بتهريب اليهود اإلثيوبيين إلى إسرائيل، وبحكم الخبرات المتراكمة لدى اإلسرائيليين في 
( 0221و 0200السودان تمكن أفراد البحرية اإلسرائيلية والموساد من تنفيذ المهمة على مرحلَتين بين عاَمي ) 
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واستخدمت فيها القوارب اإلسرائيلية إلنقاذ اليهود اإلثيوبيين الذين  خوة(ُتعرف باسم )عملية األالعملية االولى التي 
تم انتشالهم من ساحل البحر األحمر. جرت العملية بطريقة مبتكرة وجريئة من خالل تنكُّر مجموعة عمالء 
 للموساد في مهمة مدربي غوص، وقاموا بتأسيس منتجع للغوص استخدم كمركز للقيادة والتحكم لنقل نحو)

فجرى تقديم رشاوى إلى الزعيم السوداني جعفر النميري،  المرحلة الثانية( يهودي إلى إسرائيل، أما في  00211
مليون  01ورئيس جهازه األمني )عمر أبو الطيب(، إذ دفعت إحدى المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة )

، هذه المرة تم نقل اليهود 0221يل في عام دوالر( إلى جعفر النميري لتسهيل عملية هجرة هؤالء إلى إسرائ
 اإلثيوبيين لياًل إلى مطار الخرطوم، ومنه إلى إسرائيل عن طريق بروكسل.

من المطبعين مع إسرائيل حين وافق على ترحيل آالف  جعفر نميري وبذلك يعتبر الرئيس السوداني السابق  
ألف( يهودي  52ائيل، في عملية سهلت استيطان نحو )اليهود الفالشا عبر السودان ومنها إثيوبيا وصوال إلى إسر 

في فلسطين. ومنذ ذلك الوقت، لم يعرف عن أي مسؤول سوداني رفيع المستوى دخل في لقاءات مباشرة مع 
إسرائيل على أي مستوى من المستويات، باستثناء تسريبات إعالمية من وقت آلخر تتحدث عن لقاءات غير 

، اجتمع نميري سًرا بوزير األمن 0220كان أغلبها يقابل بالنفي. ولكن في عام  معلنة تمت في عواصم خارجية،
اإلسرائيلي األسبق ) أرييل شارون(، في كينيا، بمساعدة من رجل األعمال اإلسرائيلي ياكوف نمرودي )تاجر 

هاز سالح ورجل استخبارات، من أصول عراقية(، ورجل األعمال السعودي عدنان خاشقجي، والمسؤول في ج
الموساد ديفيد كيمحي. وتم االتفاق بين شارون ونميري على تحويل السودان إلى مخزن لألسلحة التي ستستخدم 
لإلطاحة بنظام آية هللا الخميني في إيران وتنصيب ابن الشاه حاكًما جديًدا لها، ولدعم المتمردين في تشاد 

 وم هناك.لتنصيب حكومة صديقة إلسرائيل، بهدف السيطرة على اليوراني

 (9165 -6595عهد البشير )  -رابعا:

م شعارات راديكالية وإسالمية، استضاف كل أعداء 0222رفع االنقالب العسكري السوداني الذي تم في حزيران 
إسرائيل، ووفر لهم الحماية وربما وفر لهم السالح أيًضا في بعض األوقات. وثق العالقات مع أشد أعداء إسرائيل 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ونظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو ما جعله في قائمة أشد وهو نظام 
أعداء إسرائيل.كما تكلمت بعض التقارير عن دعم سوداني لحركة حماس بالسالح؛ األمر الذي كانت تنفيه على 
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 0226و  0221متفاوتة، وفي عام الدوام الحكومة السودانية .واستمرت العالقات في فترة البشير بوتيرة 
استضافت السودان تنظيم القاعدة على أراضيه، وأسس عالقات قوية مع إيران، وحول أراضيه إلى ممر لألسلحة 

 التي كان ينقلها فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع في غزة.

بشير، شن سالح الجو اإلسرائيلي العديد من االعتداءات في وحتى اإلطاحة بنظام ال 5112لكن بعد عام  
األراضي السودانية، ضد ما زعم أنها )شحنات أسلحة إيرانية في طريقها إلى غزة(، وبعد إعالن المحكمة الجنائية 

قرر نظام البشير  5102الدولية أن البشير وبعض أركان نظامه مطلوبون بسبب تهم بارتكاب جرائم، في عام 
ام بقفزة نوعية من العداء للرياض إلى مصادقتها واالنقالب على صديقته القديمة طهران وقرر االنخراط في القي

عاصفة الحزم، تراجعت عالقة البشير بإيران، وبدأ يتقرب للسعودية ويغازل إسرائيل بهدف التأثير على اإلدارة 
من المالحقة القضائية الدولية، في مقابل إقامة  األميركية عبر اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة، لتخليصه

عالقات رسمية مع إسرائيل، و بضغوط من سعودية تمت تصفية كل شبكات الدعم التي كانت تقدم للمقاومة 
الفلسطينية الدعم السياسي. وتم السماح بمناقشة مسألة التطبيع على الهواء في فضائيات يمتلكها نافذون في 

أخطر حلقات التطبيع ما دار في مؤتمر الحوار الوطني السوداني، عندما تقدم أحدهم الحزب الحاكم وكانت 
بمقترح التطبيع مع إسرائيل ولم يقم أي شخص بمعارضته قبل أن يتم حسم هذه المسألة بالتصويت إذ اختارت 

للواء )صالح الغالبية رفض المقترح، كما أن البشير أرسل قبل سقوط حكمه بفترة وجيزة رئيس جهاز أمنه، ا
 .للقاء رئيس الموساد )يوسي كوهين(قوش(، 

لكن الثورة على حكم البشير قطعت ذلك التواصل،الى حد االن العالقة بين الخرطوم وتل ابيب هي عالقة سرية 
ولكن الغزل بين الخرطوم وتل أبيب قديم خلف الكواليس، وبدأ يظهر للعلن مع إنشاء )تراجي مصطفى( جمعية 

. تكررت مطالبات إسرائيل للخرطوم أن تقطع عالقتها 5106لسودانية اإلسرائيلية في كانون الثاني الصداقة ا
بإيران، فأغلقت مراكز للتشيع في الخرطوم وأم درمان. ثم بالتزامن مع زيارة نتنياهو ألفريقيا، قام البشير بقطع 

بإسم نتنياهو، بزيارة سرية للخرطوم في  عالقاته الدبلوماسية مع طهران. وزار) دوري جولد(، المتحدث السابق
 . واليوم تطالب إسرائيل علنًا بضم السودان للمعسكر السني لمحاربة المعسكر الشيعي.5106تموز 
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 التطبيع بين البلدين -خامسا:

قطار  فتح اإلعالن عن اتفاق أبراهام اإلماراتي اإلسرائيلي الباب واسعًا أمام التكهنات بالعواصم التي سيتوقف فيها
التطبيع، وبرزت الخرطوم مرشحًا قويًا في هذا اإلطار، و بعد خلع البشير رأت تل أبيب أن الظروف باتت مهيأة 

دولة عربية سنية إقليمية صديقة “إلحياء العالقات بين البلدين، لذلك، جدد نتنياهو مسعاه لتحويل السودان إلى 
، وهو السماح للطائرات اإلسرائيلية بالعبور في األجواء ”ديافوريا صغيرا وعا“، وقدمت تل أبيب طلبا ”إلسرائيل

، صدر بيان من ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلية بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي) 5151شباط  0السودانية. وفي 
 5151شباط  0بنيامين نتنياهو( التقى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، في أوغندا في 

، للبرهان لزيارة البيت األبيض، وكذلك في الجرأة التي 5151شباط  0ولعل هذا يفسر دعوة )مايك بومبيو(، في 
أبداها البرهان حين وافق على اللقاء بنتنياهو، كما كانت مسألة التطبيع مع إسرائيل مطروحة على بساط البحث 

ي تصريحات بعض كبار مسؤولي النظام. وكان ثمة بصورة منفتحة للغاية، سواء في وسائل اإلعالم المحلية أو ف
فهم بأن يد إسرائيل الممدودة من شأنها أن تساعد الدولة الحافلة بالنزاعات الداخلية وذات االقتصاد المنهار بعد 

 عشرات السنوات من العقوبات الدولية.

، جرت مفاوضات بين عبد الفتاح البرهان و رئيس مجلس السيادة السوداني و الواليات 5151أيلول  02في 
أيام . تضمنت المفاوضات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب  0المتحدة في أبوظبي، استغرقت 

 نيين. والقيود األخرى التي تفرضها الواليات المتحدة على المواطنين السودا

شارك في المباحثات عن الجانب   كما تطرقت المباحثات إلى جهود السالم لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
السوداني الذي يترأسه البرهان، وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض. وأثار 

در بدوي صادق، جدال واسعا في السودان بعد تصريحات له المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السودانية، حي
، قال فيها إن "بالده تتطلع إلبرام معاهدة سالم مع إسرائيل تكون قائمة على مصلحة 5151آب  02في 

   السودان، لكن من دون التضحية بالقيم والثوابت".
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ن( عن زيارة وفد سوداني يضم نحو ، أعلنت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية ) كا 5151تشرين االول  00وفي 
شخصًا إلى إسرائيل في ظل اتصاالت حول تطبيع العالقات بين الطرفين. يضم الوفد رياضيين وفنانين  11

ورجال أعمال، كان عضو البرلمان السابق ورجل األعمال السوداني، أبو القاسم برطم، هو من يقف خلف هذه 
تشرين االول  55غير رسمية في إسرائيل بخصوص هذه المبادرة. في المبادرة. الذي كان على اتصال مع جهات 

، زار وفدًا إسرائيليًا السودان لبحث تطبيع العالقات، وذلك في الوقت الذي توقع فيه وزير المخابرات يوسي 5151
 كوهين تحقيق انفراج دبلوماسي محتمل بين البلدين.

تدريجية لتطبيع   ية بين السودان وإسرائيل، وبدء خطوات، تم إعالن اتفاقية مبدئ5151تشرين االول  50وفي 
إسرائيلي -العالقات بينهما. وبدأت الخطوات الفعلية لتطبيع العالقات مع اسرائيل في ُعقد اجتماعًا مع وفد أمريكي

،، توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تطبيع تدريجي للعالقات مع 5151تشرين األول  55رفيع في الخرطوم، في 
األمريكي يتكون من مستشارين اثنين لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، -يل، وإن الوفد اإلسرائيليإسرائ

ومستشارين آخرين للرئيس األمريكي دونالد ترمب وعقد الجانبان اجتماعات سرية مع وفد التفاوض السوداني، 
بد هللا حمدوك، وتم بحث تفاصيل صفقة بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء ع

واسعة تشمل شطب السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، وتخصيص مساعدات مالية للسودان، وتحرير 
 األموال السودانية المحتجزة في الواليات المتحدة، وإقامة عالقات كاملة مع إسرائيل.

وصل إسرائيل والسودان اتفاق لتطبيع العالقات بين ، أعلن الرئيس ترامب عن ت5151تشرين األول  50ومساء 
البلدين. وذكر بيان مشترك، أن الرئيس األمريكي، دونالد ترمب، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح 
 البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد هللا حمدوك، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفيًا. 

وأوضح البيان أن األطراف ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السالم في المنطقة عن طريق 
تطبيع العالقات مع إسرائيل وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تبرم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، 

 .5151ن (، واإلمارات والبحري0221(، واألردن )0202بعد مصر )
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 المطلب الثاني
 االسرائيلي -دوافع التطبيع السوداني

يبدو أن وجود مصالح مشتركة بين السودان وإسرائيل، سّرع عملية التقارب بين البلدين للوصول إلى         
 -التطبيع النهائي، وأرجع مراقبون لهذا الشأن دوافع الدولتين إلى تالقيهما حول مجموعة من الدوافع، منها:

تعددت الدوافع االسرائيلية من اجل تطبيع العالقات مع دولة السودان،  -من الجانب االسرائيلي: -اوال:
 -ومنها:

ان إسرائيل تنظر إلى السودان من ناحية أهميته االستراتيجية البالغة كونه يقع في  -دوافع استراتيجية :  -0
يتعلق بجارته الشمالية مصر، أو دول أخرى جارة في منطقة ذات عالقات مهمة بالنسبة إليها، سواء في ما 

الجنوب منه، مثل جنوب السودان وأوغندا وإريتريا. بالتالي، فإن انضمام السودان إلى هذه المجموعة من الشركاء 
يمنح إسرائيل دفعة قوية لتوسيع وتعزيز نفوذها وحضورها خارجيًا، كما ان بالسودان واقعة في منطقة نفوذ دول 

باإلضافة -عداوة إسرائيل من أولوياتها، بل إنها قريبة من حكومة تل أبيب كالسعودية واإلمارات ومصر ليست 
التي تحاول تعزيز مصالحها في أفريقيا، مما يجعل السودان جزءا مهما في لعبة إقليمية،  -إلى الواليات المتحدة

رائيلي يعتبر دعما لخطة الواليات المتحدة وليس قضية رمزية أو منعزلة، فضال عن أن التقارب السوداني اإلس
 للشرق األوسط، من خالل كسب عضو بجامعة الدول العربية معاد إلسرائيل.  األمريكية

مليون كلم، وعدد  5يعتبر السودان من أكبر األقطار العربية بمساحة تصل إلى قرابة  -دوافع اقتصادية:   -5
ان أراضي زراعية ضخمة، حتى أنه يسمى بـ )سلة غذاء العالم( مليون نسمة. ويمتلك السود 00سكان يصل إلى 

%  21ويعتبر القطن، والسمسم، والفول السوداني والصمغ العربي من أهم الموارد الزراعية الذي تصل نسبته إلى 
مليون فدان، وكذلك  511من اإلنتاج العالمي. وتقدر األراضي الزراعية ذات الترب الخصبة في البالد بحوالي 

يتميز السودان بثروة حيوانية ضخمة من ) االغنام والماعز واالبقار واالبل والدواجن والثروة السمكية فضال عن 
المسطحات المائية التي تجعله من أكبر أقطار إفريقيا امتالًكا لها، باإلضافة إلى اهتمام إسرائيل بتصدير المواد 

 ية وتملك أسواق واعدة.المختلفة إلى السودان نظرا لكون األخيرة دولة نام
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أن رغبة تل أبيب في إنشاء عالقات علنية مع الخرطوم. ويعزى ذلك إلى عديد   -أمنية: -أسباب سياسية  -0
من العوامل وفي مقدمتها تحقيق انتصار سياسي يستطيع رئيس الوزراء اإلسرائيلي الغارق في أزماته استثماره في 

تطبيع مع مجموعة من الدول العربية دون أن يقدم أي تنازالت في تسويق نفسه كقائد قوي استطاع إنجاز ال
المقابل. وهو ما يدعم حظوظه السياسية وال سيما أن تطبيع العالقات مع السودان ، تحديدًا سيسمح لتل أبيب 

لعمالة بإعادة آالف السودانيين الذين لجؤوا لـ"إسرائيل"، إعادتهم لبلدهم السودان، وهم الذين يشكلون نحو خمس ا
غير المسجلة فيها، وهي خطوة ستلقى الكثير من الترحاب بين الجمهور اإلسرائيلي الرافض لوجود هؤالء الالجئين 
ألسباب تبدأ من منافستهم للعمالة اإلسرائيلية وتنتهي بكونهم غير يهود. إذ كان يجادل هؤالء الالجئون أنهم 

بار )إسرائيل( دولة معادية ُيمنع السفر إليها، كما شهدت سيواجهون عقوبات في حال العودة إلى السودان باعت
إسرائيل في اآلونة األخيرة مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة نتنياهو وتحمله مسؤولية الفشل في إدارة ملف مكافحة 
جائحة كورونا، في حين تالحق تهم الفساد رئيس الوزراء اإلسرائيلي وتهدد مستقبله السياسي في حال الحكم 

 ليه.ع

كانت هناك رغبة لما يوصف بمحور "االعتدال العربي" في تشكيل منظومة أمنية اقتصادية  اضافة الى ما تقدم
تضمن تحويل البحر األحمر إلى بحيرة معادية إليران، وهو ما تجلى في محاولة اإلمارات السيطرة على الموانئ 

تها السعودية تحت اسم )مجلس الدول العربية الحيوية في البحر األحمر، وفي المنظومة األمنية التي كون
واإلفريقية المطلة على البحر األحمر وخليج عدن( ، وبالنظر إلى تطبيع مصر واألردن وإريتريا مع إسرائيل فإن 
الخطوة السودانية، إن تمت، قد تكون مقدمة النخراط إسرائيل في هذه المشاريع أو إنشاء منظومات جديدة 

الفائدة األكبر بالنسبة إلسرائيل هي األمن، وذلك بحسب تقرير لوزارة االستخبارات تضمها، فيما ستكون 
 .السالح والبضائع من شمال إفريقيااإلسرائيلية، إذ يذكر بأن السودان يقع على طريق تهريب أساسي للبشر و 

إذ أن االتفاق يمكن إسرائيل من منع التهريب إلى إسرائيل من تلك المنطقة. كما أن تقرير وزارة االستخبارات  
اإلسرائيلية عدد المجاالت التي يمكن االستفادة منها ، ويرى بأن إسرائيل ستتمكن من خالل االتفاق مع السودان 

إسرائيل، بعد الحصول على ضمانات بعدم التنكيل بهم من إعادة المتسللين السودانيين الذي يعيشون حاليا في 
بعد عودتهم. كما يمكن للطائرات اإلسرائيلية توفير الوقت وتخفيض تكاليف الرحالت الجوية إلى دول إفريقيا 

 وأمريكا الالتينية، بعد سماح السودان باستخدام مجالها الجوي.
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 مجموعة من االسباب .يعود ل التطبيع  قرار بالنسبة للسودان فكان  -ثانيا:

الرئيسي للسودان من أجل تطبيع العالقات مع اسرائيل ، إذ كانت راغبة السياسي هو  بالرغم من أن الدافع      
وتعزيز التعاون مع العديد من الدول االخرى، ما ، في ازالة اسم السودان من الدول الراعية لإلرهاب وإعادة نشاطها

ودته المستحقة للمجتمع الدولي، واالندماج في المنظومة الدولية بعد العزلة التي يفتح الباب أمام هذا البلد لع
فرضت عليه لمدة طويلة. كما عملت الحكومة السودانية مجهود دبلوماسي كبير إلظهار حسن نيتها للواليات 

 المتحدة من أجل رفع العقوبات، ألن ذلك مفتاح رئيسي لتحسين االقتصاد".

دافع ازالة العقوبات االقتصادية عن السودان الدافع الرئيسي من أجل االسراع بتطبيع  شكل وبناءا على ذلك
 0.0مليار دوالر، منها  61العالقات مع اسرائيل، خصوصا وان قيمة الديون الخارجية للسودان قد بلغت 

كما يعاني من ،   5151% خالل شهر آب060لصندوق النقد الدولي، كما بلغ التضخم في االقتصاد السوداني 
هبوط حاد في العملة المحلية، تكمن المشكلة في إبقاء العقوبات مفروضة على السودان في أن ذلك يحكم على 
البلد باالنزالق إلى هّوة الدولة الفاشلة. ويعني بقاُء السودان على القائمة السوداء، أن يظل مكبال بشبكة من 

تعاني شلال، مع بقاء االستثمار األجنبي المباشر فيه مقيدا، وبقاء العقوبات المالية، وأن تظل شركاته المشروعة 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزين عن طرح تدابير للتخفيف عن كاهل السودان من نير ديونه الثقيلة 

اعة، والخبرة مليار دوالر آخذة في الزيادة. فيما يمكن للسودان االستفادة من إسرائيل في مجال الزر  05المقدرة بـ 
الكبيرة التي تمتلكها في األماكن الجافة وتحلية المياه، وهي أشياء تحتاجها السودان بشدة كون الزراعة أحد أهم 

 الموارد الرئيسية للبالد.

مليون سوداني يعانون "فقرا غذائيا  2.6كما سجّل الجوع هذا العام معدالت مرعبة. وتقول األمم المتحدة إن نحو  
جاء وباء كورونا ليزيد تفشيه الوضع سوءا على نحو لم تعد تجدي معه المساعدات الغذائية، وإنما ثمة حادا". و 

 حاجة إلى ضّخ دعم اقتصادي مكثف، هذا فضال عن الفيضانات التي تعرضت لها مدن عديدة.
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 مطلب الثالث
 الخارجي في دعم مسار التطبيع  دور ال

برز في تسريع عملية التطبيق عن طريق تقديم الدعم المفاوضات بين لقد كان لألطراف الخارجية الدور األ  
 -الخرطوم وتل ابيب ونذكر من هذه األدوار:

 أواًل: دور الواليات المتحدة األمريكية 

الجديد بعد  فرصة سانحة في األوضاع التي يعيشها السودان الرأت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب       
من أجل تسريع عملية تطبيع العالقات بين السودان واسرائيل ، وُتجمع استطالعات الرأي الثورة وضع جيد جدا 

)جو الفائز  يعيش أسوأ كوابيسه االنتخابية أمام المرشح الديمقراطي  ، كان أن الرئيس األمريكي دونالد ترمب
جعل ترامب يعمل على  ، هذا اإلخفاق الكبير في الداخل نافشل إدارته في مواجهة جائحة كورو بسبب ، بايدن(

تغيير مساره بالبحث عن نصر خارجي في سياق الصراع العربي اإلسرائيلي، بعد عجزه عن إسقاط النظام اإليراني 
رغم نقضه االتفاق النووي وممارسة سياسة )أقصى الضغوط( على طهران، وكذلك فشله في التوصل إلى اتفاق 

الشمالية رغم لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون، إلى جانب اإلخفاق في إخضاع الصين مع كوريا 
ترمب عاد إلى ملعبه المفضل في الشرق  فأن  وبذلكلشروطه في الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، 

مراقبون أن الواليات المتحدة  األوسط حيث عمل على إعالن دعمه ألكثر المواقف اإلسرائيلية يمينية، ويرى 
تضغط باتجاه تطبيع الخرطوم وتل أبيب مستغلة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، في محاولة 
من ترمب لتسويق ذلك كنصر لسياسته الخارجية وتعزيز فرصه االنتخابية في صفوف اليمين األمريكي المحافظ 

 لواليات المتحدة.واللوبي اإلسرائيلي المتنفذ في ا

وفي نهاية أغسطس/آب، قِدم وزير الخارجية األمريكي )مايك بومبيو( إلى الخرطوم في زيارة طرح فيها صفقة    
على رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك. ونّصت الصفقة على إمكانية إنهاء ترامب عرقلة عضوي الكونغرس 

بالد من قائمة الدول الراعية لإلرهاب. وبعد إبرام اإلمارات إلجراءات الصفقة السودانية الرامية إلى شطب اسم ال
اتفاق التطبيع مع إسرائيل، سيكون السودان رابع دولة عربية، عضوة في الجامعة العربية، تلتحق بقطار التطبيع 
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مع  مع إسرائيل. وُتعتَبر خطوة كهذه، دعما هائال إلدارة ترامب في حملتها على صعيد تطبيع العالقات العربية
 إسرائيل قبل أسابيع من االنتخابات الرئاسية. كما يعتبر االعتراف بإسرائيل خطوة بالغة األهمية للسودان.

 ثانيًا: دور اإلمارات العربية المتحدة

جرت مشاورات بين رئيس مجلس السيادة االنتقالي عبد الفتاح البرهان وبنيامين نتنياهو في أبوظبي حول تطبيع 
الخرطوم وتل أبيب، وإن المفاوضات التي بدأت في أبو ظبي بين مسؤولين سودانيين و أمريكيين العالقات بين 

وإماراتيين يراد منها وضع السودان أمام األمر الواقع. ووصل اإلمارات وفد سوداني بقيادة البرهان في زيارة تمتد 
ب رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك(، ليومين يرافقه )وزير العدل نصر الدين عبد البارئ وعلي بخيت مدير مكت

إلجراء مشاورات مع مسؤولين أميركيين وإماراتيين حول تطبيع العالقات بين الخرطوم وتل أبيب، وتوقع أن تسفر 
مشاورات البرهان بأبو ظبي عن تطبيع مع إسرائيل، يبدأ بتبادل القنصلين، ثم السفيرين، وهو ما يقود الندماج 

 ولي.السودان في المجتمع الد

إن اإلمارات دخلت بقوة على خط دفع السودان إلى تطبيع العالقات مع إسرائيل، ما يفتح مجااًل جديدا للمنافسة 
اإلقليمية مع النظام المصري، الذي كان يقدم نفسه خالل االتصاالت اإلقليمية، في الفترة األخيرة، باعتباره الطرف 

ًا على ما تبقى من دوره اإلقليمي، وتعبيرًا عن استمرار قدرته الذي سيدفع الخرطوم التخاذ هذه الخطوة، حفاظ
على التأثير السياسي في المنطقة. وكان هذا الدور تعرض لتآكل كبير في السنوات الماضية، بانتقال مصر 

تل لمصاف الدول التابعة للسياسات اإلماراتية والسعودية بالمنطقة. وزاد تآكله بتوقيع اتفاق السالم األخير بين 
 أبيب وأبوظبي. 

كما أن االتصاالت بين اإلمارات ومجلس السيادة االنتقالي بالسودان تصاعدت لدفع الخرطوم التخاذ موقف أكثر 
مرونة وسرعة في اتجاه التطبيع، مع التعهد بحوافز مختلفة من اإلمارات وإسرائيل، تتمثل في مساعدات اقتصادية 

والموانئ واستكشاف البترول والغاز الطبيعي.اضافة الى أن أحد الدوافع وفنية كبرى، في مجاالت الري والزراعة 
األساسية لإلمارات لإلقدام على هذه الخطوات التحفيزية، استمرار مزاحمة السعودية في منطقة شرق أفريقيا 

بل والبحر األحمر، وتقليص نفوذها اإلقليمي، ذلك ألن معظم المشاريع الكبرى التي تروج مصر لها، كمستق
للشراكة بينها وبين السودان والطرف اإلسرائيلي، سيكون للسعودية دور أساسي بها. ويمثل السودان مطمعًا 
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للسعودية واإلمارات وإسرائيل بسبب احتياجاته المتزايدة للمساعدات في جميع المجاالت، إلعادة تأهيل المرافق 
ص االستثمار. ويأتي على رأسها المجاالت والخدمات والسدود وشبكات المياه والصرف الصحي، وتنمية فر 

الزراعية واإلنتاج الحيواني بعد إنشاء سد النهضة اإلثيوبي، والذي سينعكس باإليجاب على قدرات السودان 
الزراعية وسيمكنه من وضع خطة مستدامة لري األراضي طوال العام، إذا تحقق التكامل بين أكبر سد في القارة 

دانية المحلية التي تسعى الحكومة لزيادة طاقتها االستيعابية وترميمها، ال سيما بعد األفريقية والسدود السو 
الفيضان األخير الذي عانت منه البالد. ومع ذلك فإن القيادات العسكرية في مجلس السيادة السوداني متحمسة 

المدنية في المجلس لالتصاالت اإلماراتية سواء بسواء، لكنها عبرت عن وجود خالفات داخلية مع العناصر 
والحكومة، حول مدى إمكانية إبرام اتفاق سالم مع إسرائيل في هذا العهد االستثنائي، حيث يتمسكون بإلغاء مثل 
هذه القرارات المصيرية لنظام منتخب بالكامل، ليكون قادرًا على مواجهة أي احتجاجات شعبية، إسالمية ويسارية، 

 وتشعل األوضاع من جديد.ربما تنفجر في وجه السلطة المؤقتة 

 دور مصر -ثالثا:

إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا لإلسراع بإدخال السودان دائرة الدول العربية المطبعة، كجزء  
من التخطيط األميركي الجديد للمنطقة، مغرية الخرطوم بانهمار المساعدات المالية واللوجستية عليها من الواليات 

وأوروبا ودول خليجية، وبالرغم من أن الدور المصري بعيدا عن االنظار ولم يذكر منه غير ترحيب  المتحدة
 .اجل تطبيع العالقات مع اسرائيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقرار الحكومة السودانية من

مخابرات المصري )عباس غير أن التعاون المخابراتي بين القاهرة والخرطوم كان حاضرا ، سيما وصول مدير ال 
كامل( الى جانب مدير المخابرات السوداني السابق )صالح قوش( إلى أبو ظبي في ايلول، من أجل اتمام اتفاق 
لتطبيع العالقات بين السودان وإسرائيل، أن هذه الزيارة تأتي تزامنا مع ما كشف موقع )أكسيوس( اإلخباري 

وسودانيين سيعقدون اجتماعا حاسما في أبو ظبي بشأن اتفاق تطبيع  األمريكي إن مسؤولين أمريكيين وإماراتيين
محتمل بين السودان وإسرائيل. كما رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "بالجهود المشتركة للواليات المتحدة 

 األمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العالقات بين السودان وإسرائيل".
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على الصعيد االقتصادي بين السودان وإسرائيل، ستكون حجر زاوية لتأسيس سوق  أن إقامة عالقات، خصوصاً 
كبيرة للطاقة في منطقة البحر األحمر، بشراكة مع مصر، وذلك من خالل االستفادة من خبرات الشركات القريبة 

كامل الجهود من إسرائيل، ورغبتها في دخول المنطقة واالستثمار في التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة، وت
السودانية مع المشاريع المقترحة بين مصر والسعودية والحكومة اإلسرائيلية في مجال إنتاج وإسالة الغاز 
الطبيعي. أضافت الى أن الدخول في شراكة مربحة في هذا المجال هو البديل الوحيد لعدم اندالع مشاكل بينها 

مر ومسارات تصدير اإلنتاج، خصوصًا بعدما بدأت على الثروات المتوقع اكتشافها في مناطق البحر األح
السعودية التنقيب بنشاط عن الغاز في مياهها اإلقليمية بعد ترسيم الحدود البحرية مع مصر، واستحواذها على 

، كما 5102جزيرتي تيران وصنافير، وتوقيع مذكرة تفاهم مع السودان للتنقيب، وتحديدًا في الربع األول من العام 
، بإعالن الرئيس ترامب عن موافقة الخرطوم على إقامة عالقات مع السودان. ورحبت بالجهود رحبت مصر

المشتركة للواليات المتحدة األمريكية والسودان وإسرائيل، حول تطبيع العالقات بين السودان وإسرائيل، كما كافة 
 الجهود الهادفة لتحقيق االستقرار والسالم اإلقليميين.

من الترحيب المصري الرسمي، لكن هناك قلق معين داخل بعض دوائر السلطة في القاهرة لكن، وعلى الرغم 
بشأن تلك التطورات؛ ألن التقارب مع السودان سيسمح إلسرائيل بتأسيس منظمات إغاثة في جميع أنحاء 

عات كثيفة المياه السودان، ما يمنحها نفوًذا كبيًرا في البالد. وهناك مخاوف أيًضا من سعي إسرائيل إلقامة مشرو 
في السودان كما فعلت من قبل في إثيوبيا. كما زارت عدة وفود سودانية القاهرة مؤخرا إلطالع المسؤولين 

 .صريين على المفاوضات مع إسرائيلالم

ومع ذلك، يتفق مسؤول المصريين ثاٍن في السلطة الرسمية من إن مصر منزعجة للغاية بشأن الموجة الثانية من 
عد اتفاقيات التطبيع اإلسرائيلية مع اإلمارات والبحرين في الشهرين الماضيين، لكن لم يتم إبالغ مصر التطبيع ب

بشكل كاٍف ولم يتم طمأنتها بما فيه الكفاية بشأن هذا االتفاق، الن تاريخًيا، كانت مصر هي المحاور الرئيسي 
دولة عربية تقيم عالقات دبلوماسية رسمية  الماضية، منذ أن أصبحت أول 11مع إسرائيل على مدى السنوات الـ 

. وعلى مدى العقد الماضي، تضاءل نفوذ مصر في 0202مع إسرائيل بعد معاهدة السالم في كامب ديفيد عام 
المنطقة، مع ظهور اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كوسطاء إقليميين ذوي نفوذ. ويهدد قرار 
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في « القاهرة»بمزيد من التهميش لنفوذ  -بمباركة السعودية-لعالقات مع إسرائيل، تليها البحرين اإلمارات بتطبيع ا
 المنطقة.

   المطلب الرابع
 على الدولة السودانية  التطبيعتداعيات مسار  

 -كان للتطبيع السوداني اثارًا هامة على دولة السودان ويمكن إيجاز أهم هذه اآلثار :

 السودان من قائمة اإلرهاب.اوال : شطب اسم 

عاما مع بدايات ُحكم اإلسالميين في السودان.  01يعود تاريخ وضع السودان على قائمة اإلرهاب إلى ما قبل 
، حّول الرئيس البشير الخرطوم إلى مركز عالمي 0222فبعد الوصول إلى السلطة عبر انقالب عسكري عام 

متطرفة أخرى السودان كقاعدة انطالٍق لهجمات إرهابية في  للجهاد المسلح. واستخدمت القاعدة وتنظيمات
الواليات المتحدة، والسعودية، ومصر، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وغيرها. وتبعه أول هجوم إرهابي على مركز 

 ، وصّنفت الواليات المتحدة السودان كدولة راعية لإلرهاب ، إذ استخدمت0220التجارة العالمي في نيويورك عام 
واشنطن هذه الورقة البتزاز السودان عبر المراحل السابقة ، لكن وقت قصير من هجمات الحادي عشر من 

، باتت أجهزة االستخبارات السودانية حليفا مهًما لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية سي 5110سبتمبر/أيلول 
 آي أيه.

ئمة الدول الراعية لإلرهاب. لكن أعضاء في الكونغرس وكان هذا التعاون كفيال بشطب اسم السودان من على قا 
أظهروا معاداة لحكومة السودان لعدد من األسباب األخرى، بينها الحرب في دارفور، وانتهاكات حقوق اإلنسان، 
فضل السودان على قائمة الدول الراعية لإلرهاب، ولكن هذه الخطوات تعلقت بمطالبات تقّدم بها أقارب ضحايا 

مليون  002قاعدة في شرق أفريقيا واليمن للحصول على تعويضات. ووافق السودان على دفع مبلغ هجمات ال
تشارلز  -دوالر. لكن في أيلول عرقل عضوان ديمقراطيين في مجلس الشيوخ إجراءات الصفقة. وأراد العضوان

الحادي عشر من اإلبقاء على باب التعويضات مفتوحا أمام أقارب ضحايا هجمات  -شومر، وبوب مينيديز
ل موقفها  أيلول، ومع ذلك، وبعد الثورة الديمقراطية التي شهدها السودان العام الماضي، تباطأت واشنطن في تحوُّ

 إزاء الخرطوم.
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وأراد المسؤولون في اإلدارة األمريكية الحفاظ على االستفادة من إحدى أقوى أدواتهم، فضال عن قلقهم من أال    
اطي الجديد في السودان طويال. وعلى مدار األشهر الماضية، يشهد الكونغرس خطوات يستمر النظام الديمقر 

بطيئة على صعيد شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، إذ ربطتها على سبيل المثال بدفع 
مرحلة تعويضات ألسر ضحايا، ويبدو أنها أعادت التلويح بها من جديد في وجه الخرطوم مستغلة مرورها ب

انتقالية هشة، وهو ما تجلى في طلب حمدوك الفصل بين التطبيع مع إسرائيل والقرار األمريكي بحذف السودان 
من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، وفقًا لبيان رسمي سوداني. أكد رئيس مجلس السيادة االنتقالي، عبد الفتاح 

مرتبط بتطبيع العالقات بين ” الدول الراعية لإلرهاب”كية لـالبرهان ، بأن ملف رفع اسم السودان من القائمة األمري
نفى مسؤولون سودانيون صحة تقارير صحافية   بالده وإسرائيل، وال يمكن فصلهما عن بعض. وعلى الرغم من

إسرائيلية وأمريكية أفادت بأن السودان سيطبع عالقاته مع إسرائيل، ووقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قرار 
اسم السودان من قائمة اإلرهاب، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة  رفع

اتفاقنا مع إسرائيل، هو اتفاق صلح يصب “االنتقالية وافقت على تطبيع العالقات مع إسرائيل. كما أكد البرهان، ، 
 ”.في مصلحة األطراف جميعها

 للواليات المتحدة االمريكية ثانيا: التعويضات السودانية

ان المفاوضات المتعلقة برفع اسم السودان من الالئحة األميركية اشترطت تعويضات تدفعها السودان الحكومة 
السودانية وتعتبر التسوية األمريكية المقترحة جزءا من مطالبات ألسر ضحايا تفجير المدمرة ) يو أس كول( على 

عويض مماثل ألسر ضحايا تفجير سفارتي الواليات المتحدة االمريكية نيروبي ، ثم بت5111شواطىء اليمن عام 
(، والتي يتهم نظام عمر البشير بالضلوع فيها وستبقى التعويضات التي دفعها السودان 0222ودار السالم )

ارة مع ضمن االتفاق بين البلدين مجمَّدة في حساب معلق حتى تمرير هذا القانون ، ويتسابق المشرعون واإلد
مليون دوالر ستبقى في )الحساب  002الزمن في هذا الملف، فالتعويضات التي حّولها السودان والتي بلغت 

المعّلق( إلى أن يحل المشرعون خالفاتهم ويصوتوا على القانون، لكن في حال تأخروا فإن هذه التعويضات لن 
سحبها مجددًا إن لم يتم التوصل إلى اتفاق  تبقى في الحساب ألجل غير مسّمى، إذ إن السودان قد يضطر إلى

بحلول العام المقبل. ويأمل المشرعون أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي. عارضت بعض القوى الشعبية 
قرار دفع التعويضات للسودان بالقول "عارضنا النظام و اسقطناه. اآلن علينا أن ندفع ثمن الخطأ الذي ارتكبه" ، 
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لى الواليات المتحدة أن تزيل اسم السودان على الفور من قائمة الدول الداعمة لإلرهاب بمجرد رحيل " كان ع
 البشير" .

 ثالثا: رفع العقوبات االقتصادية عن السودان

كانت العقوبات االقتصادية المفروضة على السودان من جانب الواليات المتحدة، حمال ثقيال على كاهل االقتصاد 
. لكن لم يستطع االقتصاد 5100السنوات الماضية، حتى بعد اإلعالن عن رفعها في تشرين أول  المحلي طيلة

السوداني االستفادة من رفع العقوبات، التي أعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب حينها وبقي الحال على ما هو 
وحرمت العقوبات االقتصادية عليه، بسبب استمرار وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية لإلرهاب، 

، بسبب دعاوي إيوائه لإلرهاب، المصارف السودانية من استقبال أو إرسال 0220المفروضة على السودان منذ 
أية تحويالت خارجية، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة. كذلك، لم يكن السودان قادرا على استقبال أية 

 .ي موارد البالد المختلفةستثمار فشركات أوروبية أو أمريكية لال

أعلن محافظ  5151مما أفقدها رؤوس أموال أجنبية وتخارج أخرى كانت قائمة. وفي تشرين االول عام  
المركزي، بدر الدين عبد الرحيم عن تلقيهم خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية األمريكية، يفيد برفع 

حفي صادر عن المركزي السوداني، أن مؤسسة عاملة في البالد، وأكد المحافظ في بيان ص 020العقوبات عن 
. 5100/ تشرين أول 05، الصادرين منذ 00105و 00160القرار األمريكي جاء بموجب األمرين التنفيذيين 

مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات  020وأشار البيان: "بموجب إلغاء األمرين، تم رفع العقوبات عن 
باألحداث في دارفور"، لكن المحافظ، قال إن الخطاب أشار إلى عدم  سوى بعض األفراد والمؤسسات المرتبطين

 وجود عالقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة التحويالت البنكية.

في المقابل أوضحت وزارة الخارجية األمريكية أنها الواليات المتحدة ألغت العقوبات فيما يتعلق بالسودان وحكومة 
. والذي جاء ردا على خطاب وزير الدولة بالخارجية السوداني، عمر قمر 5100/ تشرين أول 05السودان بتاريخ 

الدين، إلى الخارجية األمريكية فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها السودان، في إجراء المعامالت المالية 
ين على خلفية المتعلقة بـ استئجار طائرة لرحلة من جمهورية الصين الشعبية إلجالء الطالب السودانيين من الص

تفشي فيروس "كورونا"، وتفهمت الخارجية االمريكية أن المؤسسات المالية والكيانات األخرى قد تكون لديها 
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تحفظات حول هذا اإللغاء لبعض العقوبات، ومنذ اإلعالن عن تجديد رفع العقوبات األمريكية، أحدث خطاب 
ة، وسط ارتفاع متصاعد ألسعار صرف الجنيه السوداني الخارجية األمريكية ارتباكا في أسواق العمالت الموازي

جنيها في أسواق  051أمام الدوالر، كما أحجم عدد كبير من تجار العملة عن بيع الدوالر الذي وصل سعره إلى 
جنيها، إال أن خبراء اقتصاد سودانيون، قللوا من  22العمالت الموازية، فيما حدد المركزي السوداني السعر بـ 

مؤسسة، على مسار االقتصاد القومي الذي يعاني  020جديد إعالن الواليات المتحدة رفع العقوبات عن تأثير ت
 من أزمات متجددة و وصفوه بالقرار القديم.

ويتفق الخبير االقتصادي، هيثم دمحم فتحي مع الصحفية سيد، في أن إعالن الواليات المتحدة برفع العقوبات، بأنه 
كان يتحدث لألناضول، عودة المعامالت المصرفية بين السودان والمؤسسات الدولية قديم، ورهن فتحي الذي 

بشطب اسمه من قائمة الدول الراعية لإلرهاب ، وجود اسم السودان في القائمة، حد من تعامل الدول مع السودان 
التعامل مع رغم رفع العقوبات االقتصادية منذ عامين.. كثير من الدول والمصارف العالمية تتخوف من 

 السودان".
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ما بين التأييد والرفض على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيع العالقات بين السودان وإسرائيل، يطرح السؤال 
ل ومن أجل االجابة على السؤال سوف يتم تناو األهم حول قبول السودانيين بالتطبيع مع إسرائيل من عدمه؟ 

 موقف شعب السوداني على المستويين الرسمي وغير الرسمي حول قرار تطبيع العالقات مع اسرائيل

 على المستوى الرسمي-اوال:

، إن قضية التطبيع مع إسرائيل لها وزير اإلعالم السوداني السابق حسان إسماعيلوعلى المستوى الرسمي قال 
كما قال الصادق المهدي إن الحكومة الحالية )االنتقالية( ليست معنية بالفصل  الشق الدستوري أكثر من شق، 

في هذا الملف، وليست معنية حتى بالخوض فيه، وأيضا في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يكمل مثل هذه 
م: إن هذه ، والذي يقول عنه وزير اإلعالفهو السياسيالقرارات، هذا على الجانب الدستوري. أما الشق الثاني، 

القضية ليست محسومة وأكثر المعتدلين فيها يقولون إن السودان ليس من بالد المواجهة الرئيسية وليس من 
أولوياته البت في تلك القضية، والسودان دائما يكون موقفة ضمن موقف المجموعة العربية والجامعة العربية، لذا 

وأن هذا األمر خالفي قد يدخل السودان في دائرة حرج في  فليس هناك داع للتعجيل بالبت في هذا األمر، خاصة
محيطه العربي واإلسالمي، وهذه القضية ليست ملحه بالنسبة للسودان وإن كانت عكس ذلك بالنسبة لإلسرائيليين، 

 ألن إنضمام السودان للتطبيع قد يكون له تأثير وزخم إعالمي بالنسبة لهم.

، إن مسألة التطبيع مع إسرائيل لم تناقش ولم تطرح الصديق تاور يعضو مجلس السيادة السودانكما أكد  
نهائيا على أي من مستويات الحكم في البالد، وتصرف متحدث الخارجية يستوجب المساءلة والمحاكمة . فضال 
عن إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية هي تصرف شخصي من موظف، ربما لم يقدر تبعات ما 

موضوع ليس بالهين، وهو أيضا موضوع خالفي على الساحة السودانية. وبذلك يكون قد اقترف خطأ قاله حول 
كبيرا جدا من المفترض أن يعرضه للمساءلة والمحاكمة، ألن هذا سلوك غير مسؤول من موظف دولة في 

 .السودانية والرأي العام السودانيموضوع على درجة كبيرة جدا من الخطورة على الساحة 

بالتالي هو يتحمل نتيجة هذا التصرف، الذي ال يعبر عن وجهة النظر الرسمية بأي حال من األحوال، وأن ما و  
صرح به المتحدث بأنه يعبر عن وجهة نظره الشخصية، لكنه ربما يكون قد تأثر بالمناخ العام في المنطقة من 

رف شخصي من جانبه، وليس تصرف توجه بعض الحكومات للتطبيع مع )الكيان الصهيوني(، وغالبا كان تص



 
 

 
)21( 

 

مؤسسي ولذلك لم تحدث أي خطوات إلى األمام في هذا الموضوع. كما أن مسالة التطبيع ليست قرارا فرديا أو 
شخصيا، وإنما هو قرار دولة تناقشه المؤسسات، وبالتالي ما قام به متحدث الخارجية لم يعرض على أي من 

لتطرق إليه، ولم يتم إثارة الموضوع على أي مستوى من مستويات الحكم المؤسسات، ولم يناقش نهائيا ولم يتم ا
 في السودان.

، أن تطبيع السلطات االنتقالية في بالده مع الصادق المهدي حزب "األمة القومي" السوداني رئيسكما اعتبر 
شاركة في مؤتمر لوزارة إسرائيل "يناقض المصلحة الوطنية العليا، والموقف الشعبي". إذ أعلن فيه انسحابه من الم

الشؤون الدينية واألوقاف بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل. كما أكد في بيان: "دعيت ألقدم 
ورقة اجتهادية بعنوان )التجديد بين االنكفاء واالستالب(، وقد أعددتها ألساهم بها في جدول أعمال المؤتمر، 

في تأسيس الفترة االنتقالية الحالية، أعلن انسحابي من المشاركة في هذا  وبصفتي ممثاًل لحزب سياسي مساهم
المؤتمر". وأوضح أن انسحابه جاء "تعبيرا عن رفض بيان إعالن تطبيع الخرطوم وتل أبيب". واتهم المهدي 

ء". واعتبر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وفق البيان، "بتجسيد العنصرية ضد األمة اإلسالمية، واألمة السودا
بيان إعالن التطبيع مع إسرائيل، "يناقض القانون الوطني السوداني، وااللتزام القومي العربي، ويساهم في القضاء 
على مشروع السالم في الشرق األوسط، والتمهيد إلشعال حرب جديدة". وشدد المهدي، على أن "التطبيع مع 

لموقف الشعبي السوداني في أي اختبار حر لإلرادة الوطنية، إسرائيل يناقض المصلحة الوطنية العليا، ومع ا
 وتجاوز صالحيات الفترة االنتقالية".

وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن الحكومة االنتقالية وافقت على تطبيع العالقات  وصرح 
"، وفق وكالة األنباء مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص األجسام التشريعية

وعقب االتفاق، أعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها حزب األمة   الرسمية.
 القومي، وهو ضمن االئتالف الحاكم، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.

د في "العربي الجديد" اللندنية: "صحيح تحت عنوان "السودان على درب اإلذعان إلسرائيل"، يقول أسامة أبو أرشي 
أن النظام الحاكم في السودان جاء بعد ثورة شعبية، أطاحت نظام عمر حسن البشير العام الماضي، واضعة حدًا 
لثالثين سنة من تحّكمه في البالد والعباد. ولكن نظام الحكم اليوم ليس ديمقراطيًا، بل يسيطر عليه العسكر تحت 

ادة". أما الحكومة فما هي إال ديكور تجميل، حتى الواليات المتحدة والدول الغربية، التي تّدعي الفتة "مجلس السي
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الدفاع عن الديمقراطية ال تطالب بتمكينها". وبذلك نحن أمام نظام غير ديمقراطي في السودان فحسب، جاء بعد 
 ثورة شعبية، بل إننا أمام عصابة اختطفت ثورة وبلدًا.

ومن ذلك يمكن القول بأن الطرف السوداني الذي وقع على قرار التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، إلى جانب الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو رئيس المجلس السيادي السوداني 

االنتقالية عبدهللا حمدوك، أي أن الرجلين ال يملكان االنتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية 
تفويضًا للتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، نظرا لتناقض ذلك مع المهمة المنوطة بهما، لألخذ بيد السودان للعبور من 

البشير".  المرحلة االنتقالية، التي حددتها الوثيقة الدستورية لحكم الفترة االنتقالية بعد عزل الرئيس السوداني عمر
يبدو أن العسكر في المجلس السيادي، استشعروا حاجة الرئيس األمريكي الملحة إلنجاز، يسعفه في معركته 
االنتخابية التي دخلها دون إنجاز يذكر، فقرروا أن يضربوا عصفورين بحجر واحد من خالل التطبيع مع الكيان 

اني االنقضاض مستقباًل على الحكم وحذف شركاءهم اإلسرائيلي، األول إرضاء أسيادهم في دبي والرياض، والث
 وأطراف إقليمية.̕ من قوى إعالن الحرية والتغيير من المشهد السياسي، بدعم أمريكي 

عبر بيان إنه بدعوة األحزاب  -حزب المؤتمر الشعبي في السودان الذي أسسه الراحل حسن الترابيكما دعا 
والشعبية وسائر قطاعات المجتمع لالصطفاف ضد الموقف المتخاذل  السياسية والمنظمات االجتماعية والفئوية

من السلطة االنتقالية في البالد، والنزول إلى الشارع إلسقاط قرار التطبيع مع إسرائيل". وأضاف أنه يدعو كافة 
يدين  القوى الشعبية إلى تكوين جبهة شعبية عريضة لمناهضة التطبيع مع إسرائيل. اضافة "المؤتمر الشعبي إذ

 .تقالية في السودان( بالتراجع عنهالقرار، فإنه يطالب الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة )وهما جناحا السلطة االن

وعدم المضي في إقامة أي عالقات مع دولة الكيان الصهيوني المغتصب، وأن يترك أي قرار في القضايا  
اني، وليس من حكومة تسيرها السفارات والمنظمات المصيرية للحكومة المنتخبة شرعيا مع جموع الشعب السود

األجنبية"، وفق وصفه. بدوره، قال المكتب السياسي لحزب األمة القومي السوداني إن "قرار التطبيع مع إسرائيل 
يمثل عالمة فارقة في توضيح ما وصفها بالتصرفات المرتكبة خارج اختصاص الحكومة االنتقالية". ووصف 

ع مع إسرائيل بأنه غير مدروس ولم يتم التشاور بشأنه، وهو يخرق الوثيقة الدستورية، متعهدا الحزب قرار التطبي
 باتخاذ خطوات إجرائية وعملية، دون أن يحدد طبيعتها.
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 على المستوى الشعبي -ثانيا:

ة وحول مدى القبول الشعبي للتطبيع انقسم الموقف الشعبي بين الرافض والمؤيد، ومن بين المواقف المؤيد
الذي أكد ان: التيارات العروبية واإلسالمية في السودان ترفض تماما التطبيع  فيصل دمحم صالحوزير اإلعالم   هو

وترفض عملية االختراق، ومن خالل المناخ العام نرى أن غالبية الشعب السوداني يرفض مسألة التطبيع، حتى 
انتقدت موضوع التطبيع، وأيضا النقاشات بين الناس ان نسبة كبيرة جدا من خطب الجمعة، كثير جدا من المنابر 

ترفض هذا األمر، كما أن الكثير من السودانيين على مجموعات على مواقع التواصل االجتماعي رفضت التطبيع 
وهم من مختلف فئات المجتمع، عالوة على أن النقاش حول تلك المسالة يتم بحساسية كبيرة". وهذا مايؤكد أن 

ودان مع إسرائيل لن تمر بالسهولة التي يتخيلها البعض، نظرا للشعور القومي واإلسالمي لدى قضية تطبيع الس
 نسبة كبيرة جدا من السودانيين".

"إن التطبيع مع إسرائيل ليس واردا، خاصة  الدكتور ربيع عبد العاطيمن جانبه قال المحلل السياسي السوداني 
وأن أي نوع من القرارات التي يتم اتخاذها من رأس السلطة سوف تجد معارضة من الشعب والرأي العام السوداني 
والذي يرفض مثل هذه األمور". وأضاف الى أن المكلف بإدارة وزارة الخارجية وفي تأكيد على ما هو معروف 

نفيا قاطعا ما قاله المتحدث الرسمي للخارجية حول التطبيع مع إسرائيل، وأن األمر لم لدى الرأي العام نفى 
يناقش أصال في أروقة الوزارة أعتقد هذا النفي يتسق والرأي العام، حيث أن الوزير المكلف وضع في حسابه رد 

الرسمي وبين نفي الوزير  فعل الرأي العام، ويؤكد ذلك أنه لم تكن هناك أي فترة زمنية بقين ما قاله الناطق
 المكلف. 

وأكد عبد العاطي على أن أي خطوات على األرض ستجد معارضة ال مثيل لها، وبالتالي ستتردد الجهات 
الرسمية أكثر من مرة، بل ألف مرة في اتخاذ قرارات من هذا القبيل، وقرار التطبيع مع إسرائيل سيكون له آثار 

 له آثار سالبة أيضا على عالقات السودان مع الشعوب العربية واإلسالمية.سلبية جدا على من يتخذه، وسيكون 

كان له رأي مختلف إذ قال: "أغلب  رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان خليل أحمد دود الرجالأما 
السودانيين في عصر النظام السابق وفي ظل اإلعالم الحكومي المضلل يتعاطفون بشكل جنوني مع القضية 
الفلسطينية ويعتبرونها قضية عقدية، فتراهم يتبرعون بأموالهم ودمائهم وال يمانعون من الذهاب بأنفسهم لتحرير 
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تواصل االجتماعي وتعددها، أدرك غالبيتهم أن ما يرتكب في بالدهم من جرائم القدس". لكن ومع وجود وسائل ال
هي أكثر بآالف المرات من تلك التي ترتكب بدولة فلسطين، وكذا أدركوا أن القضية سياسية وال عالقة للدين بها 

لسودانيين أدنى وأدركوا كذلك أن القضية بين العرب واالسرائيليين، وهذا التشخيص جعلهم يدركون، أنه ليس ل
صلة بما يجري هناك". وتابع دود الرجال: "يرى فصيل كبير من السودانيين انهم من األفضل لهم أن ينفتحوا 
على إسرائيل حتى تنفتح بالدهم للعالم، وتفتح دول العالم أبوابها للسودان ويرفع بعدها اسم السودان من قائمة 

ات بشكل نهائي، إذ باتت هذه المنافع نصب أعين الشعب السوداني، الدول الراعية لإلرهاب وترفع عنه كل العقوب
 وعليه لم أر أنهم سيتحفظون إذا تم التطبيع مع إسرائيل".

وأشار رئيس المفوضية إلى أن هناك بعض من الذين ال يفهمون حقيقة الدين فهما جيدا، ويتغافل أن النبي دمحم 
ودرعه كان مرهونا عند يهودي وكان جاره يهوديا أيضا، مما يدلل  صلي هللا عليه وسلم انتقل إلى الرفيق األعلى

عدم تحريم التعامل مع اليهود، فضال عن أن لمصر العروبة ومهد اإلسالم عالقة حميمة، وقد رأوا بأم أعينهم 
واهد وتلك االتفاق الذي جرى في األسبوع المنصرم بين إسرائيل والدولة العربية اإلسالمية "اإلمارات"، فكل هذه الش

المنافع يعيشها الشعب السوداني الواعي والمدرك لماهية السياسة، لم أر سببا واحدَا يجعلهم يرفضون التطبيع مع 
المكاسب العظيمة التي سينالها إذا تمت عملية التطبيع، نعم لن نتجاهل   إسرائيل ويفوتون على أنفسهم فرصة نيل

 بالطبع لن يؤثر رأيهم كثيرا في الشارع السوداني".رأي القلة المهووسة عربيا وإسالميا، لكن 

: "معلوم أن دمحم مصطفى، رئيس المركز اإلفريقي العربي لثقافة السالم والديمقراطيةمن جانبه أكد الدكتور 
النظام اإلسالموي البائد كان أسوأ وأبشع ممارسة من حكومة إسرائيل نفسها، بل إن ما فعله في شعب بالده هو 

فعلته حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك قد طوع اإلعالم وسخره لخدمة أجندته ولي أضعاف ما 
عنق الحقيقة وتمرير كل جرائمه و ممارساته المخالفة لدينكم إن في ظل نظام البشير الديكتاتوري يفتعل األزمات 

سالمية ظلت على عالقة طيبة معها، والمواقف ضد إسرائيل وحكومتها، رغم أن هناك بلدان أكثر عروبة وعدال وإ
واآلن وبعد الثورة أدرك األغلبية العظمى من الشعب السوداني ضرورة االحتفاظ بعالقات طيبة مع كل دول 
العالم، ما لم تتجاوز إحدى الدول حدود مصالحها المتوازنة منتهكة بذلك مصالح السودان". فضال عن إن التطبيع 

وائده للشعب، بغرض زيادة وعيه ليتخذ قرارا عاقال يحقق مصالح السودان وشعبه، مع إسرائيل يحتاج فقط لشرح ف
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وفي تقديره أن الشعب السوداني الثائر اآلن، ال يهتم إال بمصالح وطنه، وبالتالي فإن التطبيع قد يساهم في تحسن 
 العالقات الخارجية واالقتصاد".

: إنها تقبل التطبيع مع  في مبادرة "حنبنيهو" السودانيةأمل الصادق كبر أمينة المرأة وفي نفس السياق أكدت 
بكري عبد العزيز رئيس لجنة دعم الحكومة إسرائيل وال مانع لديها من إقامة عالقات ثنائية بين البلدين. وقال 

بين ، إنه مع تطبيع العالقات السودانية اإلسرائيلية نظرا لعدم وجود عداء مباشر االنتقالية في أمريكا الشمالية
الخرطوم وتل أبيب. وأضاف أننا نسير في الطريق الصحيح إذا ما اتجهنا للتطبيع، وأنا متضامن مع المتحدث 
باسم الخارجية السودانية والذي تمت إقالته على خلفية تصريحاته عن التطبيع، واتهم بعض األحزاب الناصرية 

 يريدها الشعب السوداني. والبعثية في قوى الحرية والتغيير بأنها تحاول فرض أشياء ال

من ذلك نستنتج أن وزير الخارجية األمريكي ودعوته العلنية إلى التطبيع مع إسرائيل ستزيد تعقيدات العالقات بين 
جناحي السلطة االنتقالية من المدنيين والعسكريين. إذ  من جانبمكونات العملية السياسية في السودان، وال سيما 

م السودان من قائمة اإلرهاب األمريكية بالتطبيع حّول القضية إلى مسألة تباينت حولها إن الربط الضمني لرفع اس
قرب من المحور السعودي الرؤى السياسية، ويميل مراقبون إلى أن الجناح العسكري في السلطة، الموصوف بال

 .اإلماراتي

ادي عبد الفتاح البرهان برئيس أقرب إلى فتح قنوات التطبيع الرسمية، مستشهدين بلقاء رئيس المجلس السي 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي األوغندية فبراير/شباط الماضي، حيث ُبرر هذا اللقاء بشعور 

 البرهان بضرورة العمل على "حفظ وصيانة األمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب".

سياسية زيارة بومبيو باإلعالن عن رفضها التطبيع، وأعلن المجلس استبقت بعض القوى ال على الجانب اآلخر
المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي قاد االنتفاضة الشعبية السنة الماضية، أن الحكومة الحالية ليست مفوضة 
لتطبيع العالقات مع إسرائيل. وجدد بيان المجلس إثر اجتماع له "الموقف من قضية التطبيع مع إسـرائيل 
باعتبارها ليست من قضايا حكومة الفترة االنتقالية المحكومة بالوثيقة الدستورية، وأمن على حـق الشعب 
الفلسطينـي في أراضيه وحق الحياة الحرة الكريمة". ويبدو أن الضغوط الخارجية التي يعانيها السودان وتجاذبات 

ية للبيان الحكومي بشأن مسألة التطبيع. حيث نص األطراف الفاعلة في المشهد السياسي كانا وراء اللغة التوفيق
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على أن "المرحلة االنتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة الستكمال عملية االنتقال وتحقيق 
السالم واالستقرار في البالد وصواًل لعقد انتخابات حرة، وال تملك الحكومة االنتقالية تفويضًا يتعدى هذه المهام 

رير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا األمر يجري التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم االنتقالي"، وهي للتق
 صيغة وإن كانت تغلق باب التطبيع اليوم لكنها تبقيه مواربًا في المستقبل.

كانت قائمة  بأن موضوع تطبيع العالقات بين السودان واسرائيل قديم جدآ فالعالقات ختاما يمكن القول       
وإن لم تكن معترف بها رسميا من قبل سلطات الدولة السودانية، وان ما كان يمنع أن تكون العالقات علنية هو 
الظروف الدولية المحيطة بدولة السودان او سبب عالقات اسرائيل ببعض الشخصيات التي حكمت دولة السودان 

جدا، وبمساعدة من الدول اإلقليمية التي كان لها الدور لذلك جاء التطبيع متأخر ، بتوفير مناخ دولي مناسب 
األكبر في التوسط وتقريب وجهات النظر وتقديم الدعم الكامل من اجل اتمام عملية التطبيع ، وعن الحديث عن 
دوافع التطبيع فصحيح ان السودان بحاجة ملحة الى تطبيع العالقات في وسط ظروف اقتصادية خانقة لكن 

ى واالخيرة هي في مصلحة اسرائيل؛ إذ أن التطبيع سيجلب السرائيل ليس فقط المنافع االقتصادية الفائدة االول
 .اسرائيل االكثر نفعا من السودان ولكن أيضا المنافع االستراتيجية واالمنية والسياسية، وبذلك ستكون 

قول بأن دولة السودان وضعت على اما بالنسبة لموضوع ازالة السودان من قائمة الدول الراعية لالرهاب فيمكن ال 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب بسبب رئيسها السابق عمر البشير ولكن الشعب السوداني خلع البشير وقدم الى 
المحكمة الدولية وبذلك زالت صفة اإلرهاب عن السودان مع خلع البشير فاسرائيل والواليات المتحدة ليست 

من قائمة اإلرهاب الدولي بل هو حق طبيعي لدولة السودان، واخيرا يمكن متفضلة الى السودان بازالة اسمها 
القول أن ردة فعل الشعبية الرافضة للتطبيع مع اسرائيل وخاصة من جانب التيارات االسالموية وتيارات العروبة 

 .المتشددة هي نتيجة ومتوقعة ولكن تقبل التطبيع هو امر البد من تقبله مع مرور الزمن
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