
قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

رغــم االتــفــاق الــذي جــرى التوصل 
إلــيــه بـــن املــجــلــس الــعــســكــري في 
الــــســــودان ورئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
الله حمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ــاد بــمــوجــبــه حـــمـــدوك إلــــى قــيــادة  ــ 2021، وعـ
حــكــومــة تــكــنــوقــراط حــتــى إجــــراء انــتــخــابــات 
ــزال  ــ تـ ال   ،2023 يـــولـــيـــو  ــــوز/  ــمـ ــ تـ ــــي  فـ ــة  ــامــ عــ
الشكوك تحيط بمستقبل العملية االنتقالية 
ونـــيـــات الــعــســكــريــن املــشــاركــن فــيــهــا؛ نــظــًرا 
ــّرة عــن االلــتــزامــات  إلـــى تــراجــعــهــم أكــثــر مــن مـ
واالتفاقات التي رسمت مالمح هذه العملية، 
بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن 
الــبــشــيــر، وفـــي غــيــاب أي ضــمــانــات حقيقية 
تمنع تكرار انقالب 25 تشرين األول/ أكتوبر 

 .2021

اتفاق 21 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2021

ــة  ــالــ ــى إقــ ــلــ ــــع عــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة أسـ ــ ــعــ ــ ــد مـــــــــرور أربــ ــعــ بــ
ــه حــــمــــدوك، ووضــــعــــه قــيــد  ــلـ حـــكـــومـــة عـــبـــد الـ
اإلقـــامـــة الــجــبــريــة، إضــافــة إلـــى اعــتــقــال نحو 
300 شــخــصــيــة ســيــاســيــة وحــزبــيــة، أســفــرت 
التوصل  عــن  والــدولــيــة  املحلية  الــوســاطــات 
ــاق بــــن الـــفـــريـــق أول عـــبـــد الــفــتــاح  ــفــ إلـــــى اتــ
املقال حمدوك يوم  الــوزراء  البرهان ورئيس 
االتفاق  اشتمل  نوفمبر.  الثاني/  21 تشرين 
أن  على  التأكيد  أهمها:  بــنــًدا،   14 نحو  على 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة لــســنــة 2019 وتــعــديــل 
األســاســيــة الستكمال  املــرجــعــيــة  هــمــا   2020
ــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة مــــع مــــراعــــاة الــوضــعــيــة  ــفـ الـ
الوثيقة  وتعديل  الــســودان،  بــشــرق  الخاصة 
بــمــا يضمن مشاركة  بــالــتــوافــق  الــدســتــوريــة 
ســيــاســيــة شــامــلــة، والــتــأكــيــد عــلــى الــشــراكــة 
وتشكيل  والعسكرين  املدنين  بــن  القائمة 
السيادة  يكون مجلس  وأن  كفاءات،  حكومة 
الفترة  مهمات  تنفيذ  على  االنتقالي مشرًفا 
االنتقالية بموجب  الفترة  وإدارة  االنتقالية، 
إعـــــالن ســيــاســي يـــحـــدد إطـــــار الـــشـــراكـــة بن 
القوى السياسية واملدنية واملكون العسكري 
والشباب  املــقــاومــة  ولــجــان  األهــلــيــة  واإلدارة 
ــرق الــصــوفــيــة، وإطـــــالق ســـراح  ــطـ واملــــــرأة والـ
تكوين  في  واإلســـراع  السياسين،  املعتقلن 
مــؤســســات الحكم االنــتــقــالــي، وإطـــالق حــوار 
مـــوّســـع مـــن أجـــل قــيــام املــؤتــمــر الــدســتــوري، 
الرئيس  نــظــام  تفكيك  لجنة  هيكلة  وإعــــادة 
بناء  على  والعمل  عملها،  ومراجعة  البشير 

جيش قومي موّحد.

ردود الفعل على االتفاق 
شــّكــل االتـــفـــاق مــفــاجــأة لبعض قـــوى الــثــورة 
واملتظاهرين الذين كانوا يساندون حمدوك، 
ــــاح  ــد االنـــــقـــــالب الـــــــذي أطـ ــ ــــه ضـ ويـــهـــتـــفـــون لـ
حكومته، وعــّده بعضهم »خيانة«. أما ردود 
أفعال القوى السياسية، فقد جاءت متباينًة 
إزاء االتفاق ما بن معارض ومؤيد. ويمكن 

تصنيف املعارضن ثالث مجموعات: 
ــــى رفــضــت االتـــفـــاق جملة  ¶ املــجــمــوعــة األولـ
وتــفــصــيــاًل ودانــــتــــه، ورفـــضـــت الــتــعــامــل مع 
أطرافه، ويبرز هنا عدد من القوى السياسية 
في املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيير، 
ــــي  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ خــــصــــوصــــا أحــــــــــــزاب املـ
والــتــجــّمــع االتـــحـــادي وحـــزب الــبــعــث العربي 
األصل؛ وهي قوى كانت مشاركًة في حكومة 
حــمــدوك املــقــالــة، إلــى جــانــب تجّمع املهنين 
بجناحيه. وطالبت هذه املجموعة بمحاكمة 
»االنقالبن«. ال ترفض أحزاب هذه املجموعة 
ــة، وال تــــرفــــض أيـــًضـــا  ــتــــوريــ الـــوثـــيـــقـــة الــــدســ
االنتقالية،  العملية  في  العسكرين  مشاركة 
ولــكــنــهــا ال تــقــبــل بــالــشــخــصــيــات الــتــي قــادت 

االنقالب.
ــــزب األمــــة  ¶ املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة يــمــثــلــهــا حـ
القومي الذي عبر أعضاؤه عن آراء متباينة، 
عكست وجـــود تــيــارات داخــلــه. فــقــد شــاركــت 
الحزب  رئيس  الحزب ممثلة في  قيادات من 
ــة الــتــي  وأمـــيـــنـــه الــــعــــام فــــي لـــجـــنـــة الــــوســــاطــ
توصلت إلى االتفاق. وأعــرب رئيس الحزب، 
فضل الــلــه بــرمــة نــاصــر، عــن تــأيــيــده االتــفــاق 
ــام لــلــحــزب،  ــعـ ودافــــــع عـــنـــه، وأبــــــدى األمـــــن الـ
أساسية  بنود  مع  تتفق  آراء  البرير،  الــواثــق 
 قيادة الحزب اضطّرت 

ّ
وردت في االتفاق. لكن

إلى االنسحاب من حفل التوقيع على االتفاق؛ 
بسبب املعارضة القوية في صفوف الحزب، 
ــر  فــقــد أعــلــنــت نــائــبــة رئــيــســة الــــحــــزب، ووزيــ
مريم  املقالة،  في حكومة حمدوك  الخارجية 
الصادق املهدي، عن رفضها االتفاق. وطالبت 
مجموعة من شباب الحزب بسحب الثقة من 
بــرمــة نــاصــر، ومــحــاســبــة الــذيــن شــاركــوا في 
األمــن،  إبراهيم  االتــفــاق، كما خاطب  ترتيب 
نــائــب رئــيــس الـــحـــزب، الــتــظــاهــرات املــنــاوئــة 

لالتفاق.
ــاق،  ــ ــفــ ــ ــــض االتــ ــرفـ ــ ــة تـ ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ ¶ املــ
ــة الــتــي  ــكـــومـ ــتــــوريــــة، والـــحـ ــة الــــدســ ــقـ ــيـ والـــوثـ
ســيــشــكــّلــهــا حـــمـــدوك. يــمــثــل هــــذه املــجــمــوعــة 
الحزب الشيوعي. وقد أعلن السكرتير العام 
مؤتمر  في  الخطيب،  مختار  للحزب، محمد 
الــثــانــي/ نوفمبر  فـــي 24 تــشــريــن  صــحــافــي 

2021، أن حزبه سيعمل على إسقاط انقالب 
التي  والحكومة  أكــتــوبــر،  األول/  تشرين   25
الــدســتــوريــة.  والــوثــيــقــة  سيشكلها حــمــدوك، 
ــذا الــخــط الــســيــاســي جــنــاح في  ويــقــف مـــع هـ
الحزب  مواقف  مع  يتماهى  املهنين،  تجّمع 
مشاركة  املجموعة  هــذه  وترفض  الشيوعي. 
الــعــســكــريــن فـــي الــســلــطــة، وتـــصـــّر عــلــى نقل 

الحكم للمدنين.
ــا فــــي جـــانـــب املـــؤيـــديـــن لـــالتـــفـــاق، فــتــبــرز  ــ أمـ
اتفاق جوبا  على  املوقعة  املسلحة  الحركات 
للسالم. وقد أكد االتفاق على تنفيذ اتفاقية 
جــوبــا، وضــمــان حصص هــذه الــحــركــات في 
مــجــلــَســي الــســيــادة والــــــوزراء. وأّيـــدتـــه أيــًضــا 
ــــزاب مـــن املــجــلــس املـــركـــزي لــقــوى الــحــريــة  أحـ
الحزب  مثل  والتغيير، وعّدته خطوة مهمة، 
ــه يــوســف  ــرأســ ــنـــي االتـــــحـــــادي الــــــذي يــ الـــوطـ
محمد زين؛ والحزب الناصري - تيار العدالة 
وحركة  الحاج،  ساطع  ويرأسه  االجتماعية، 
قابل رؤســاء  حق برئاسة أحمد شاكر. وقــد 
هذه األحزاب مع آخرين من املجلس املركزي 
لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر حـــمـــدوك، فـــي يــوم 
الثاني/ نوفمبر 2021، وطالبوه  23 تشرين 
بــإطــالق ســراح املعتقلن وإعـــادة املفصولن 

بعد 25 تشرين األول/ أكتوبر. 
ُيـــعـــّد حــــزب االتــــحــــادي الــديــمــقــراطــي األصـــل 
انشقاقه(، برعاية  الحزب بعد  )ما تبقى من 
ــزاب من  ــ مــحــمــد عــثــمــان املــيــرغــنــي، أبــــرز األحـ
أّيــدت  التي  والتغيير  الحرية  تحالف  خــارج 
 مــن حــزب األمـــة، بقيادة 

ٌ
االتــفــاق، ومــعــه شــق

مــبــارك الــفــاضــل املــهــدي، وكــذلــك قــيــادات من 
اإلدارات األهلية وزعماء طرق صوفية.

دولًيا، جاءت أغلب املواقف مرحبًة باالتفاق، 
امتنعت  التي  مصر  موقف  خصوًصا  وبــرز 
عن إبداء موقف علني من انقالب 25 تشرين 
عــن ترحيبها  أعــربــت  لكنها  أكــتــوبــر.  األول/ 
ووفًقا  نوفمبر.  الثاني/  تشرين   21 باتفاق 
لـــنـــشـــرة »أفـــريـــكـــا انـــتـــلـــجـــنـــس«، فـــقـــد شــّكــلــت 

األميركية،  املتحدة  )الــواليــات  الترويكا  دول 
االتحاد  إلى  إضافة  والنرويج(،  وبريطانيا، 
األوروبـــــي، وجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، وبعثة 
ــم املــتــحــدة فـــي الــــســــودان )يــونــيــتــامــس(  ــ األمـ

واالتحاد األفريقي. 

عودة حمدوك
األول  فــي  جـــدد،  وزارات  وكـــالء  تكليف  ُيــعــّد 
لتسيير   ،2021 ديــســمــبــر  األول/  كــانــون  مــن 
أعــــمــــال الـــــــــــوزارات، لــيــحــلــوا مـــحـــل املـــديـــريـــن 
العامن الذين كلفهم البرهان بعد 25 تشرين 
األول/ أكــتــوبــر، أهـــم عــمــل يــقــوم بــه حــمــدوك 
بعد مباشرته مهماته، إثر اتفاق 21 تشرين 
الثاني/ نوفمبر. وكان عدد من هؤالء الوكالء 
في مؤسسات حكومية،  قد شغلوا مناصب 
ــــى. واســتــنــاًدا إلــى  ــان واليـــة حــمــدوك األولـ ــ إّب
ــدد، يـــريـــد حــــمــــدوك أن  ــجــ ــالء الــ ــوكــ خــلــفــيــة الــ
ــــى حــلــفــائــه  ــــى الــــشــــارع وإلــ يـــرســـل رســــالــــة إلـ
السابقن مفادها أنه ماٍض في مسار ما قبل 
املناصب  فــي تعين  املتحّكم  االنــقــالب، وأنــه 
 هذا امليل منه قابله 

ّ
العليا في الحكومة. لكن

إصرار من العسكرين على تأكيد سلطتهم، 
فبعد اإلفراج عن املعتقلن السياسين الذين 
أكتوبر،  األول/  تشرين   25 فجر  في  اعتقلوا 
أعــيــد اعــتــقــال بعضهم فــتــرة وجــيــزة، وبــدأت 
التحقيق معهم، وهم  فــي  الــدولــة  أمــن  نيابة 
محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة 
القيادي  صالح  ووجــدي  السابق،  االنتقالي 
االشتراكي وعضو  العربي  البعث  حــزب  في 
لــجــنــة إزالـــــة الــتــمــكــن وآخــــريــــن. ودونـــــت في 
التذمر  مواجهتهم تهًما بالتحريض وإثارة 
ضد القوات املسلحة. وجرى إطالق سراحهم 
بالضمان. وتشير هذه الخطوة إلى أن املكون 
التي  االنتقادات  أن يحّد من  العسكري يريد 
يمكن أن توجه إلــيــه، وأن يــؤّكــد أنــه صاحب 
القرار النهائي في إدارة شؤون الدولة، وهو 
بــذلــك يــثــبــت أنـــه لـــم يــغــيــر مــوقــفــه وطــمــوحــه 
ــه قــبــل  ــ ــــى االســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وأنــ إلـ
بــاالتــفــاق وإعـــادة حــمــدوك مــن دون األحـــزاب 
تــحــت ضــغــط دولــــي، وإلربــــاك حــركــة الــشــارع 

املعارضة لالنقالب وشق القوى املدنية. 

فرز جديد للقوى السياسية
ــى الـــســـاحـــة  ــلــ ــل األحـــــــــــــداث عــ ــاعــ ــفــ يـــعـــكـــس تــ
جديدة،  سياسيٍة  حاضنٍة  بــروز  السودانية 
القديمة  بدأت تتبلور لتحل مكان الحاضنة 
املــشــّكــلــة مــن أحــــزاب املــجــلــس املـــركـــزي لقوى 
الحرية والتغيير، التي انقسمت على نفسها 
بشأن االتفاق. وكانت مريم املهدي قد أشارت، 
في بيان لها في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ــل تــحــالــف  ــ ــود خــــالفــــاٍت داخـ ــ 2021، إلــــى وجـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر فــي »كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
اتفاق البرهان - حمدوك« . وتتكون الحاضنة 
الجديدة من األحزاب املؤيدة لالتفاق إضافة 
إلى تجمعات مناطقية وقيادات إدارة أهلية 
وطرق صوفية، املذكورة سابًقا. يضاف إلى 

هذه القوى تيار من حزب األمة القومي. وقد 
 لــأمــانــة الــعــامــة لــلــحــزب اتــهــاًمــا 

ٌ
ــه بــيــان وّجــ

 الـــحـــزب، وجـــاء 
ّ

إلـــى حـــمـــدوك بــمــحــاولــة شـــق
فيه أن األخــيــر بــدأ »بــصــورٍة مــؤســفــٍة السير 
بـــاتـــجـــاه خـــلـــق حـــاضـــنـــة ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة 
ا قـــوى الــثــورة الــحــيــة، ســاعــًيــا لشق 

ً
مــتــجــاوز

الـــصـــف بــــن املـــكـــونـــات الـــســـيـــاســـيـــة ولـــجـــان 
املقاومة«، بعد أن قابل بعض قيادات الحزب 
بالواليات. في حن ال »يزال الحزب متمّسًكا 
ــه ويــلــتــزم  ــ بــمــطــالــب الـــشـــارع ويــعــبــر عـــن آرائـ
بــمــســاراتــه املــعــلــنــة فـــي مــواجــهــة االنـــقـــالب«. 
تنسيقيات  اتهامات مماثلة من  وقــد جــاءت 
أن حمدوك يحاول  فيها  لجان مقاومة، ورد 
أفــراًدا  التقى  أن  اللجان، بعد   صف تلك 

ّ
شــق

منها، وأنه يسعى، عبر تعييناته السياسية 
ــة الــــشــــارع  ــأنـ ــمـ ــــى طـ وســـيـــاســـاتـــه اآلنـــــيـــــة، إلــ
املــعــبــأ ضـــده، وضـــد العسكرين واملــعــارضــة 
 طــريــًقــا 

ّ
الــســيــاســيــة املـــنـــاوئـــة لــــه، بــأنــه يــشــق

مستقاًل عن املكون العسكري.
ــزاب وقــوى  ــر، تــتــحــّول أحــ عــلــى الــجــانــب اآلخــ
ــدد مــــن لــجــان  ــ الـــحـــكـــومـــة املـــقـــالـــة، ومـــعـــهـــا عـ
ــنــــيــــن بـــجـــنـــاحـــيـــه  ــع املــــهــ ــ ــّمـ ــ ــجـ ــ املـــــقـــــاومـــــة وتـ
الحكومة  معارضة  إلــى  الشيوعي،  والــحــزب 
درجــات  وتتباين  حــمــدوك.  سيشّكلها  الــتــي 
ــكــــامــــل ملـــشـــاركـــة  ــرفـــــض الــ ــ ــــن الـ املــــعــــارضــــة بـ
الــعــســكــريــن فـــي الــســلــطــة وصـــيـــاغـــة وثــيــقــة 
ــة مــجــمــوعــة  ــاركــ ــشــ ــة جـــــديـــــدة، ومــ ــوريــ ــتــ دســ
جديدة من الضباط في الحكم مع االحتفاظ 
تدعمها  التي  الحالية  الدستورية  بالوثيقة 
أطـــراف أخـــرى فــي املــعــارضــة. ستكون اآللية 
الرئيسة التي ستعتمد عليها املعارضة هي 
الــــشــــارع، بــتــنــظــيــم تـــظـــاهـــراٍت لــلــضــغــط على 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وبــالــفــعــل، تـــم اإلعــــالن 
عــن جـــدول الــتــظــاهــرات لشهر كــانــون األول/ 
ديسمبر 2021. ويبقى التحّدي أمام املعارضة 
املحافظة  على  الــقــدرة  فــي  متمثاًل  الــجــديــدة 
عــلــى اســتــمــرار الــتــظــاهــرات وزخــمــهــا، وســط 
م، وإنــهــاك اجتماعي، 

ّ
وضــع اقــتــصــادي مــتــأز

في بيئة سياسية تشهد تحوالت مستمّرة.

خاتمة
يشهدها  الــتــي  السياسية  الــتــطــورات  تعكس 
السودان حالًة من االستقطاب الحاد وتشّظي 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــــول املـــوقـــف مـــن اتــفــاق 
أن  مــن  وبـــداًل   .2021 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
يــــؤّدي االتــفــاق إلـــى حــل األزمــــة الــتــي انطلقت 
بانقالب الجيش على الحكومة وإقالة رئيسها 
يتوقع   ،2021 أكتوبر  األول/  تشرين   25 يــوم 
أزمـــاٍت جــديــدة، تعبر عنها بوضوح  أن يفرز 
حالة السيولة السياسية التي تعيشها البالد. 
فــي الــوقــت نــفــســه، ال يــبــّدد االتـــفـــاق املــخــاوف 
بالسلطة  االحتفاظ  في  العسكرين  رغبة  من 
وانتظار فرصة مناسبة جديدة للتخلص من 
الوثيقة  عليهم  فرضته  الــذي  املــدنــي  الشريك 
الــدســتــوريــة والــضــغــوط الــدولــيــة والــداخــلــيــة 

التي عارضت انقالبهم األخير.

بعد اتفاق نوفمبر
المشهد السياسي في السودان

ال تزال الشكوك تحيط 
بمستقبل العملية 

االنتقالية ونيات 
العسكريين المشاركين 

فيها 

يعكس تفاعل 
األحداث على الساحة 

السودانية بروز حاضنٍة 
سياسيٍة جديدة، بدأت 

تتبلور لتحل مكان 
الحاضنة القديمة

ما مستقبل السودان اليوم بعد االتفاق الذي جرى بين المجلس العسكري في السودان ورئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك في 
21 تشــرين 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

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

تعكس التطورات السياسية التي يشهدها السودان حالة من االستقطاب 
تشرين  اتفاق  من  الموقف  حول  السياسية  القوى  وتشّظي  الحاد 
التي  األزمة  حل  إلى  االتفاق  يؤّدي  أن  من  وبدال   .2021 نوفمبر  الثاني/ 
بانقالب الجيش على الحكومة وإقالة رئيسها يوم 25 تشرين  انطلقت 
األول/ اكتوبر 2021، يتوقع 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.

استقطاب حاد
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املــخــابــرات املــصــريــة غــرفــة عــمــلــيــات ملتابعة 
تطورات األوضاع في السودان، بعد االنقالب، 
بن  للتوّسط  الخرطوم  إلــى  فريًقا  وأرســلــت 
الــطــرفــن، والــتــأكــد مــن أن أي اتــفــاق سيكون 
لصالح العسكرين. وقد قابل الوفد حمدوك، 
ــان قــيــد اإلقــــامــــة الــجــبــريــة، وقــابــل  حــيــنــمــا كــ
أعــضــاء مــن املــجــلــس املـــركـــزي لــقــوى الــحــريــة 
ــد رحــــبــــت املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــ ــيـــر. وقــ ــيـ ــتـــغـ والـ
الــســعــوديــة وقـــطـــر بـــاالتـــفـــاق. وكـــذلـــك فعلت 
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