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قضايا
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ما مستقبل السودان اليوم بعد االتفاق الذي جرى بين المجلس العسكري في السودان ورئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك في
 21تشــرين الثانــي /نوفمبر 2021؟ هل يمكن الوثوق بالعســكر بعد انقالبهــم على االتفاق؟ ما موقــف المعارضة اليوم وما
مدى قدرتها على فرض شروطها؟ تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات يجيب على هذه األسئلة وغيرها

بعد اتفاق نوفمبر

المشهد السياسي في السودان

المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات

رغــم االتـفــاق الــذي جــرى التوصل
إل ـيــه ب ــن املـجـلــس الـعـسـكــري في
ال ـ ـسـ ــودان ورئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء عبد
الله حمدوك في  21تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2021وعـ ــاد بـمــوجـبــه ح ـم ــدوك إل ــى ق ـيــادة
حـكــومــة تـكـنــوقــراط حـتــى إجـ ــراء انـتـخــابــات
ع ــام ــة فـ ــي ت ـ ـمـ ــوز /ي ــولـ ـي ــو  ،2023ال تـ ــزال
الشكوك تحيط بمستقبل العملية االنتقالية
ون ـي ــات الـعـسـكــريــن امل ـشــاركــن فـيـهــا؛ نـظـ ًـرا
إلــى تــراجـعـهــم أكـثــر مــن م ـ ّـرة عــن االلـتــزامــات
واالتفاقات التي رسمت مالمح هذه العملية،
بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن
الـبـشـيــر ،وف ــي غ ـيــاب أي ض ـمــانــات حقيقية
تمنع تكرار انقالب  25تشرين األول /أكتوبر
.2021
اتفاق  21تشرين الثاني/
نوفمبر 2021

بـ ـع ــد م ـ ـ ـ ــرور أرب ـ ـع ـ ــة أسـ ــاب ـ ـيـ ــع عـ ـل ــى إق ــال ــة
ح ـك ــوم ــة ع ـب ــد ال ـل ــه ح ـ ـمـ ــدوك ،ووضـ ـع ــه قـيــد
اإلق ــام ــة الـجـبــريــة ،إضــافــة إل ــى اعـتـقــال نحو
 300شـخـصـيــة سـيــاسـيــة وحــزب ـيــة ،أسـفــرت
الــوســاطــات املحلية والــدول ـيــة عــن التوصل
إل ـ ــى اتـ ـف ــاق ب ــن الـ ـف ــري ــق أول ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
البرهان ورئيس الــوزراء املقال حمدوك يوم
 21تشرين الثاني /نوفمبر .اشتمل االتفاق
على نحو  14بـنـ ًـدا ،أهمها :التأكيد على أن
الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة لـسـنــة  2019وتـعــديــل
 2020هـمــا املــرجـعـيــة األســاس ـيــة الستكمال
ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة م ــع مـ ــراعـ ــاة الــوض ـع ـيــة
الخاصة بـشــرق ال ـســودان ،وتعديل الوثيقة
الــدسـتــوريــة بــالـتــوافــق بـمــا يضمن مشاركة
سـيــاسـيــة شــام ـلــة ،وال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـشــراكــة
القائمة بــن املدنيني والعسكريني وتشكيل
حكومة كفاءات ،وأن يكون مجلس السيادة
مشرفا على تنفيذ مهمات الفترة
االنتقالي
ً
االنتقالية ،وإدارة الفترة االنتقالية بموجب
إع ـ ــان س ـيــاســي ي ـح ــدد إط ـ ــار ال ـش ــراك ــة بني
القوى السياسية واملدنية واملكون العسكري
واإلدارة األهـلـيــة ولـجــان املـقــاومــة والشباب
واملـ ـ ــرأة وال ـط ــرق ال ـصــوف ـيــة ،وإط ـ ــاق س ــراح
املعتقلني السياسيني ،واإلس ــراع في تكوين
مــؤسـســات الحكم االنـتـقــالــي ،وإط ــاق حــوار
ـوس ــع م ــن أج ــل ق ـيــام املــؤت ـمــر الــدس ـتــوري،
مـ ّ
وإعـ ــادة هيكلة لجنة تفكيك نـظــام الرئيس
البشير ومراجعة عملها ،والعمل على بناء
موحد.
جيش قومي ّ

ردود الفعل على االتفاق
شـ ّـكــل االت ـف ــاق مـفــاجــأة لبعض ق ــوى الـثــورة
واملتظاهرين الذين كانوا يساندون حمدوك،
ويـ ـهـ ـتـ ـف ــون لـ ــه ضـ ــد االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـ ـ ــذي أطـ ــاح
حكومته ،وعـ ّـده بعضهم «خيانة» .أما ردود
متباينة
أفعال القوى السياسية ،فقد جاءت
ً
إزاء االتفاق ما بني معارض ومؤيد .ويمكن
تصنيف املعارضني ثالث مجموعات:
¶ املـجـمــوعــة األولـ ــى رف ـضــت االت ـف ــاق جملة
وت ـف ـص ـيـ ًـا ودان ـ ـتـ ــه ،ورفـ ـض ــت ال ـت ـعــامــل مع
أطرافه ،ويبرز هنا عدد من القوى السياسية
في املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيير،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـسـ ــودانـ ــي
والـتـجـ ّـمــع االت ـح ــادي وح ــزب الـبـعــث العربي
مشاركة في حكومة
األصل؛ وهي قوى كانت
ً
تجمع املهنيني
حـمــدوك املـقــالــة ،إلــى جــانــب ّ
بجناحيه .وطالبت هذه املجموعة بمحاكمة
«االنقالبني» .ال ترفض أحزاب هذه املجموعة
ال ــوث ـي ـق ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وال ت ــرف ــض أي ـ ًـض ــا
مشاركة العسكريني في العملية االنتقالية،
ولـكـنـهــا ال تـقـبــل بــالـشـخـصـيــات ال ـتــي قــادت
االنقالب.
¶ امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة يـمـثـلـهــا حـ ــزب األم ــة
القومي الذي عبر أعضاؤه عن آراء متباينة،
عكست وج ــود ت ـيــارات داخ ـلــه .فـقــد شــاركــت
قيادات من الحزب ممثلة في رئيس الحزب
وأمـ ـيـ ـن ــه ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ل ـج ـن ــة ال ــوس ــاط ــة ال ـتــي
توصلت إلى االتفاق .وأعــرب رئيس الحزب،
فضل الـلــه بــرمــة نــاصــر ،عــن تــأيـيــده االتـفــاق
ودافـ ـ ــع ع ـن ــه ،وأبـ ـ ــدى األم ـ ــن ال ـع ــام لـلـحــزب،
الــواثــق البرير ،آراء تتفق مع بنود أساسية
ّ
اضطرت
وردت في االتفاق .لكن قيادة الحزب
ّ
إلى االنسحاب من حفل التوقيع على االتفاق؛
بسبب املعارضة القوية في صفوف الحزب،
ف ـقــد أع ـل ـنــت نــائ ـبــة رئ ـي ـســة الـ ـح ــزب ،ووزي ــر
الخارجية في حكومة حمدوك املقالة ،مريم
الصادق املهدي ،عن رفضها االتفاق .وطالبت
مجموعة من شباب الحزب بسحب الثقة من
بــرمــة نــاصــر ،ومـحــاسـبــة الــذيــن شــاركــوا في
ترتيب االتـفــاق ،كما خاطب إبراهيم األمــن،
نــائــب رئ ـيــس ال ـح ــزب ،ال ـت ـظــاهــرات املـنــاوئــة
لالتفاق.
¶ املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة تـ ــرفـ ــض االت ـ ـف ـ ــاق،
وال ــوث ـي ـق ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــي
سـيـشـكـ ّـلـهــا حـ ـم ــدوك .يـمـثــل ه ــذه املـجـمــوعــة
الحزب الشيوعي .وقد أعلن السكرتير العام
للحزب ،محمد مختار الخطيب ،في مؤتمر
صـحــافــي ف ــي  24تـشــريــن ال ـثــانــي /نوفمبر

خالل مظاهرة في الخرطوم تطالب بإنهاء حكم العسكر ونقل الحكم إلى المدنيين في ( 2021 /10 /30األناضول)

 ،2021أن حزبه سيعمل على إسقاط انقالب
 25تشرين األول /أكـتــوبــر ،والحكومة التي
سيشكلها ح ـمــدوك ،والــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة.
وي ـقــف مــع ه ــذا ال ـخــط الـسـيــاســي ج ـنــاح في
تجمع املهنيني ،يتماهى مع مواقف الحزب
ّ
الشيوعي .وترفض هــذه املجموعة مشاركة
الـعـسـكــريــن ف ــي الـسـلـطــة ،وت ـص ـ ّـر عـلــى نقل
الحكم للمدنيني.
أمـ ــا ف ــي ج ــان ــب امل ــؤي ــدي ــن ل ــاتـ ـف ــاق ،فـتـبــرز
الحركات املسلحة املوقعة على اتفاق جوبا
للسالم .وقد أكد االتفاق على تنفيذ اتفاقية
جــوبــا ،وضـمــان حصص هــذه الـحــركــات في
مـجـلــســي ال ـس ـيــادة والـ ـ ــوزراءّ .
وأي ــدت ــه أيـ ًـضــا
َ
أحـ ــزاب م ــن املـجـلــس امل ــرك ــزي ل ـقــوى الـحــريــة
وعدته خطوة مهمة ،مثل الحزب
والتغييرّ ،
ال ــوط ـن ــي االتـ ـ ـح ـ ــادي الـ ـ ــذي ي ــرأس ــه يــوســف
محمد زين؛ والحزب الناصري  -تيار العدالة
االجتماعية ،ويرأسه ساطع الحاج ،وحركة
حق برئاسة أحمد شاكر .وقــد قابل رؤســاء
هذه األحزاب مع آخرين من املجلس املركزي
ل ـقــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر ح ـم ــدوك ،ف ــي يــوم
 23تشرين الثاني /نوفمبر  ،2021وطالبوه
بــإطــاق ســراح املعتقلني وإع ــادة املفصولني
بعد  25تشرين األول /أكتوبر.
ُي ـع ـ ّـد ح ــزب االتـ ـح ــادي الــدي ـم ـقــراطــي األص ــل
(ما تبقى من الحزب بعد انشقاقه) ،برعاية
مـحـمــد عـثـمــان املـيــرغـنــي ،أب ــرز األحـ ــزاب من
خــارج تحالف الحرية والتغيير التي ّأيــدت
االت ـفــاق ،ومـعــه شــق مــن حــزب األم ــة ،بقيادة
م ـبــارك الـفــاضــل امل ـ ٌهــدي ،وكــذلــك ق ـيــادات من
اإلدارات األهلية وزعماء طرق صوفية.
ً
مرحبة باالتفاق،
دوليا ،جاءت أغلب املواقف
ً
خصوصا موقف مصر التي امتنعت
وبــرز
ً
عن إبداء موقف علني من انقالب  25تشرين
األول /أكـتــوبــر .لكنها أعــربــت عــن ترحيبها
ووفقا
باتفاق  21تشرين الثاني /نوفمبر.
ً
ل ـن ـش ــرة «أف ــريـ ـك ــا ان ـت ـل ـج ـن ــس» ،ف ـق ــد شـ ّـكـلــت

ال تزال الشكوك تحيط
بمستقبل العملية
االنتقالية ونيات
العسكريين المشاركين
فيها
يعكس تفاعل
األحداث على الساحة
حاضنة
السودانية بروز
ٍ
سياسية جديدة ،بدأت
ٍ
تتبلور لتحل مكان
الحاضنة القديمة

امل ـخــابــرات املـصــريــة غــرفــة عـمـلـيــات ملتابعة
تطورات األوضاع في السودان ،بعد االنقالب،
للتوسط بني
فريقا إلــى الخرطوم
وأرسـلــت
ّ
ً
الـطــرفــن ،والـتــأكــد مــن أن أي اتـفــاق سيكون
لصالح العسكريني .وقد قابل الوفد حمدوك،
حـيـنـمــا ك ــان ق ـيــد اإلق ــام ــة ال ـج ـبــريــة ،وقــابــل
أع ـضــاء مــن املـجـلــس امل ــرك ــزي لـقــوى الـحــريــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر .وق ـ ــد رحـ ـب ــت امل ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
ال ـس ـعــوديــة وق ـطــر ب ــاالت ـف ــاق .وك ــذل ــك فعلت

استقطاب حاد
تعكس التطورات السياسية التي يشهدها السودان حالة من االستقطاب
ّ
وتشظي القوى السياسية حول الموقف من اتفاق تشرين
الحاد
يؤدي االتفاق إلى حل األزمة التي
أن
من
وبدال
.2021
نوفمبر
الثاني/
ّ
انطلقت بانقالب الجيش على الحكومة وإقالة رئيسها يوم  25تشرين
األول /اكتوبر  ،2021يتوقع أن يفرز أزمات جديدة ،تعبر عنها بوضوح
حالة السيولة السياسية التي تعيشها البالد .وفي الوقت نفسه ،ال يبدد
االتفاق المخاوف من رغبة العسكريين في االحتفاظ بالسلطة وانتظار
فرصة مناسبة جديدة للتخلص من الشريك المدني.

دول الترويكا (الــواليــات املتحدة األميركية،
وبريطانيا ،والنرويج) ،إضافة إلى االتحاد
األوروب ـ ــي ،وجــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة ،وبعثة
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي الـ ـس ــودان (يــونـيـتــامــس)
واالتحاد األفريقي.

عودة حمدوك
ُي ـعـ ّـد تكليف وك ــاء وزارات ج ــدد ،فــي األول
مــن كــانــون األول /ديـسـمـبــر  ،2021لتسيير
أعـ ـم ــال ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،ل ـي ـح ـلــوا م ـح ــل امل ــدي ــري ــن
العامني الذين كلفهم البرهان بعد  25تشرين
األول /أكـتــوبــر ،أه ــم عـمــل يـقــوم بــه حـمــدوك
بعد مباشرته مهماته ،إثر اتفاق  21تشرين
الثاني /نوفمبر .وكان عدد من هؤالء الوكالء
قد شغلوا مناصب في مؤسسات حكومية،
ّ
ـادا إلــى
إب ــان والي ــة ح ـمــدوك األولـ ــى .واس ـت ـنـ ً
خـلـفـيــة ال ــوك ــاء الـ ـج ــدد ،ي ــري ــد حـ ـم ــدوك أن
ي ــرس ــل رس ــال ــة إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع وإل ـ ــى حـلـفــائــه
ماض في مسار ما قبل
السابقني مفادها أنه ٍ
املتحكم فــي تعيني املناصب
االنـقــاب ،وأنــه
ّ
العليا في الحكومة .لكن هذا امليل منه قابله
ّ
إصرار من العسكريني على تأكيد سلطتهم،
فبعد اإلفراج عن املعتقلني السياسيني الذين
اعتقلوا في فجر  25تشرين األول /أكتوبر،
أعـيــد اعـتـقــال بعضهم فـتــرة وج ـيــزة ،وبــدأت
نيابة أمــن الــدولــة فــي التحقيق معهم ،وهم
محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة
االنتقالي السابق ،ووجــدي صالح القيادي
في حــزب البعث العربي االشتراكي وعضو
لـجـنــة إزال ـ ــة الـتـمـكــن وآخ ــري ــن .ودون ـ ــت في
تهما بالتحريض وإثارة التذمر
مواجهتهم ً
ضد القوات املسلحة .وجرى إطالق سراحهم
بالضمان .وتشير هذه الخطوة إلى أن املكون
يحد من االنتقادات التي
العسكري يريد أن ّ
ـؤكــد أنــه صاحب
ـ
ي
وأن
يمكن أن توجه إلـيــه،
ّ
القرار النهائي في إدارة شؤون الدولة ،وهو
بــذلــك يـثـبــت أن ــه ل ــم يـغـيــر مــوقـفــه وطـمــوحــه
إلـ ــى االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،وأن ـ ــه قـبــل
بــاالتـفــاق وإع ــادة حـمــدوك مــن دون األح ــزاب
تـحــت ضـغــط دول ــي ،وإلربـ ــاك حــركــة الـشــارع
املعارضة لالنقالب وشق القوى املدنية.
فرز جديد للقوى السياسية
يـ ـعـ ـك ــس تـ ـف ــاع ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
سياسية جديدة،
حاضنة
السودانية بــروز
ٍ
ٍ
بدأت تتبلور لتحل مكان الحاضنة القديمة
املـشـ ّـكـلــة مــن أحـ ــزاب املـجـلــس امل ــرك ــزي لقوى
الحرية والتغيير ،التي انقسمت على نفسها
بشأن االتفاق .وكانت مريم املهدي قد أشارت،
في بيان لها في  24تشرين الثاني /نوفمبر
ـات داخـ ــل تـحــالــف
 ،2021إل ــى وجـ ــود خ ــاف ـ ٍ
الـحــريــة والـتـغـيـيــر فــي «كـيـفـيــة الـتـعــامــل مع
اتفاق البرهان  -حمدوك»  .وتتكون الحاضنة
الجديدة من األحزاب املؤيدة لالتفاق إضافة
إلى تجمعات مناطقية وقيادات إدارة أهلية
سابقا .يضاف إلى
وطرق صوفية ،املذكورة
ً

القوى تيار من حزب األمة القومي .وقد
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إل ــى ح ـم ــدوك بـمـحــاولــة ش ــق ال ـح ــزب ،وج ــاء
ّ
ـورة مــؤسـفـ ٍـة السير
فيه أن األخـيــر بــدأ «ب ـصـ ٍ
ب ــاتـ ـج ــاه خ ـل ــق ح ــاض ـن ــة س ـي ــاس ـي ــة ج ــدي ــدة
م ـت ـجــاوزا قــوى ال ـثــورة الـحـيــة ،ســاعـ ًـيــا لشق
الـ ـص ــف ًب ــن املـ ـك ــون ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ول ـج ــان
املقاومة» ،بعد أن قابل بعض قيادات الحزب
متمس ًكا
بالواليات .في حني ال «يزال الحزب
ّ
بـمـطــالــب ال ـش ــارع ويـعـبــر ع ــن آرائـ ــه ويـلـتــزم
ب ـم ـســاراتــه املـعـلـنــة ف ــي مــواج ـهــة االن ـق ــاب».
وقــد جــاءت اتهامات مماثلة من تنسيقيات
لجان مقاومة ،ورد فيها أن حمدوك يحاول
ـرادا
شـ ّـق صف تلك اللجان ،بعد أن التقى أفـ ً
منها ،وأنه يسعى ،عبر تعييناته السياسية
وسـ ـي ــاس ــات ــه اآلنـ ـ ـي ـ ــة ،إل ـ ــى ط ـم ــأن ــة الـ ـش ــارع
املـعـبــأ ض ــده ،وض ــد العسكريني واملـعــارضــة
الـسـيــاسـيــة امل ـن ــاوئ ــة ل ــه ،بــأنــه ي ـشــق طــريـ ًـقــا
ّ
مستقل عن املكون العسكري.
ً
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،تـتـحـ ّـول أح ــزاب وقــوى

ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـق ــال ــة ،وم ـع ـه ــا عـ ــدد م ــن ل ـجــان
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة وت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع املـ ـهـ ـنـ ـي ــن ب ـج ـن ــاح ـي ــه
والـحــزب الشيوعي ،إلــى معارضة الحكومة
سيشكلها ح ـمــدوك .وتتباين درجــات
الـتــي
ّ
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة بـ ــن الـ ــرفـ ــض الـ ـك ــام ــل مل ـش ــارك ــة
ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة وص ـي ــاغ ــة وثـيـقــة
دسـ ـت ــوري ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ومـ ـش ــارك ــة م ـج ـمــوعــة
جديدة من الضباط في الحكم مع االحتفاظ
بالوثيقة الدستورية الحالية التي تدعمها
أط ــراف أخ ــرى فــي املـعــارضــة .ستكون اآللية
الرئيسة التي ستعتمد عليها املعارضة هي
ـرات لـلـضـغــط على
الـ ـش ــارع ،بـتـنـظـيــم ت ـظ ــاه ـ ٍ
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة .وبــال ـف ـعــل ،ت ــم اإلع ــان
عــن ج ــدول الـتـظــاهــرات لشهر كــانــون األول/
التحدي أمام املعارضة
ديسمبر  .2021ويبقى
ّ
متمثل فــي ال ـقــدرة على املحافظة
الـجــديــدة
ً
عـلــى اس ـتـمــرار الـتـظــاهــرات وزخ ـم ـهــا ،وســط
وضــع اقـتـصــادي م ـتــأزم ،وإنـهــاك اجتماعي،
ّ
ّ
مستمرة.
تشهد تحوالت
في بيئة سياسية

خاتمة
تعكس الـتـطــورات السياسية الـتــي يشهدها
وتشظي
حالة من االستقطاب الحاد
السودان
ّ
ً
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة حـ ــول امل ــوق ــف م ــن ات ـفــاق
ـدل مــن أن
تشرين الثاني /نوفمبر  .2021وب ـ ً
ـؤدي االت ـفــاق إل ــى حــل األزم ــة الـتــي انطلقت
يـ ّ
بانقالب الجيش على الحكومة وإقالة رئيسها
يــوم  25تشرين األول /أكتوبر  ،2021يتوقع
ـات جــديــدة ،تعبر عنها بوضوح
أن يفرز أزم ـ ٍ
حالة السيولة السياسية التي تعيشها البالد.
فــي الــوقــت نـفـســه ،ال ي ـبـ ّـدد االت ـف ــاق امل ـخــاوف
من رغبة العسكريني في االحتفاظ بالسلطة
وانتظار فرصة مناسبة جديدة للتخلص من
الشريك املــدنــي الــذي فرضته عليهم الوثيقة
الــدس ـتــوريــة وال ـض ـغــوط الــدول ـيــة والــداخـلـيــة
التي عارضت انقالبهم األخير.

