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الله  عبد  الوزراء  ورئيس  السودان  يف  العسكري  املجلس  بني  إليه  التوصل  جرى  الذي  االتفاق  رغم 
حتى  تكنوقراط  حكومة  لقيادة  حمدوك  مبوجبه  وعاد   ،2021 نوفمرب  الثاين/  ترشين   21 يف  حمدوك 
ونيات  االنتقالية  العملية  مبستقبل  تحيط  الشكوك  تزال  ال  يوليو 2023،  متوز/  يف  عامة  انتخابات  إجراء 
العسكريني املشاركني فيها؛ نظًرا إىل تراجعهم أكرث من مرة عن االلتزامات واالتفاقات التي رسمت مالمح 
متنع  ضامنات حقيقية  أي  غياب  ويف  البشري،  حسن  عمر  السابق  الرئيس  نظام  إطاحة  بعد  العملية،  هذه 

.2021 25 ترشين األول/ أكتوبر  تكرار انقالب 

اتفاق 21 ترشين الثاين/ نوفمرب 2021
بعد مرور أربعة أسابيع عىل إقالة حكومة عبد الله حمدوك، ووضعه قيد اإلقامة الجربية، إضافة إىل اعتقال 
نحو 300 شخصية سياسية وحزبية، أسفرت الوساطات املحلية والدولية عن التوصل إىل اتفاق بني الفريق أول 
عبد الفتاح الربهان ورئيس الوزراء املقال حمدوك يوم 21 ترشين الثاين/ نوفمرب. اشتمل االتفاق عىل نحو 14 
بنًدا، أهمها: التأكيد عىل أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديل 2020 هام املرجعية األساسية الستكامل 
الفرتة االنتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة برشق السودان، وتعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق مبا يضمن 
مشاركة سياسية شاملة، والتأكيد عىل الرشاكة القامئة بني املدنيني والعسكريني وتشكيل حكومة كفاءات، 
االنتقالية  الفرتة  وإدارة  االنتقالية،  الفرتة  مهامت  تنفيذ  عىل  مرشفًا  االنتقايل  السيادة  مجلس  يكون  وأن 
مبوجب إعالن سيايس يحدد إطار الرشاكة بني القوى السياسية واملدنية واملكون العسكري واإلدارة األهلية 
يف  واإلرساع  السياسيني،  املعتقلني  رساح  وإطالق  الصوفية،  والطرق  واملرأة  والشباب  املقاومة  ولجان 
هيكلة  وإعادة  الدستوري،  املؤمتر  قيام  أجل  من  موّسع  حوار  وإطالق  االنتقايل،  الحكم  مؤسسات  تكوين 

لجنة تفكيك نظام الرئيس البشري ومراجعة عملها، والعمل عىل بناء جيش قومي موّحد1.

ردود الفعل عىل االتفاق
شّكل االتفاق مفاجأة لبعض قوى الثورة واملتظاهرين الذين كانوا يساندون حمدوك، ويهتفون له ضد االنقالب 
الذي أطاح حكومته، وعّده بعضهم »خيانة«. أما ردود أفعال القوى السياسية، فقد جاءت متباينة إزاء االتفاق 

ما بني معارض ومؤيد. وميكن تصنيف املعارضني ثالث مجموعات:

عدد 	  هنا  ويربز  أطرافه،  مع  التعامل  ورفضت  ودانته  وتفصياًل  جملة  االتفاق  رفضت  األوىل  املجموعة 
من القوى السياسية يف املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري، خاصة أحزاب املؤمتر السوداين 
والتجّمع االتحادي وحزب البعث العريب األصل؛ وهي قوى كانت مشاركة يف حكومة حمدوك املقالة، 
إىل جانب تجمع املهنيني بجناحيه. وطالبت هذه املجموعة مبحاكمة »االنقالبني«. ال ترفض أحزاب هذه 
االنتقالية، ولكنها ال  العملية  العسكريني يف  أيًضا مشاركة  الدستورية، وال ترفض  الوثيقة  املجموعة 

تقبل بالشخصيات التي قادت االنقالب.

املجموعة الثانية ميثلها حزب األمة القومي الذي عرب أعضاؤه عن آراء متباينة، عكست وجود تيارات 	 
داخله. فقد شاركت قيادات من الحزب ممثلة يف رئيس الحزب وأمينه العام يف لجنة الوساطة التي 

1 "السودان: الربهان وحمدوك يوقعان عىل إعالن سيايس وسط تظاهرات رافضة"، العريب الجديد، 2021/11/21، شوهد يف 2021/12/6، يف:
https://bit.ly/3pzkmlI

https://bit.ly/3pzkmlI
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توصلت إىل االتفاق. وأعرب رئيس الحزب، فضل الله برمة نارص، عن تأييده لالتفاق ودافع عنه2، وأبدى 
األمني العام للحزب، الواثق الربير، آراء تتفق مع بنود أساسية وردت يف االتفاق3. لكّن قيادة الحزب 
الحزب.  صفوف  يف  القوية  املعارضة  بسبب  االتفاق؛  عىل  التوقيع  حفل  من  االنسحاب  إىل  اضطرت 
فقد أعلنت نائبة رئيسة الحزب، ووزير الخارجية يف حكومة حمدوك املقالة، مريم الصادق املهدي، 
الذين  ومحاسبة  نارص،  برمة  من  الثقة  بسحب  الحزب  شباب  من  مجموعة  وطالبت  لالتفاق.  رفضها  عن 
شاركوا يف ترتيب االتفاق، كام خاطب إبراهيم األمني، نائب رئيس الحزب، التظاهرات املناوئة لالتفاق.

املجموعة الثالثة ترفض االتفاق، والوثيقة الدستورية، والحكومة التي سيشكلها حمدوك. ميثل هذه 	 
املجموعة الحزب الشيوعي. وقد أعلن السكرتري العام للحزب محمد مختار الخطيب، يف مؤمتر صحايف 
25 ترشين األول/ أكتوبر،  انقالب  إسقاط  عىل  سيعمل  حزبه  أن   ،2021 الثاين/ نوفمرب  ترشين   24 يف 
يف  جناح  السيايس  الخط  هذا  مع  ويقف  الدستورية.  والوثيقة  حمدوك،  سيشكلها  التي  والحكومة 
تجمع املهنيني يتامهى مع مواقف الحزب الشيوعي. وترفض هذه املجموعة مشاركة العسكريني 

يف السلطة وترص عىل نقل الحكم للمدنيني.

أكد  وقد  للسالم.  جوبا  اتفاق  عىل  املوقعة  املسلحة  الحركات  فتربز  لالتفاق،  املؤيدين  جانب  يف  أما 
االتفاق عىل تنفيذ اتفاقية جوبا وضامن حصص هذه الحركات يف مجلَس السيادة والوزراء. وأيّدته أيًضا 
االتحادي  الوطني  الحزب  مثل  مهمة،  خطوة  وعّدته  والتغيري،  الحرية  لقوى  املركزي  املجلس  من  أحزاب 
وحركة  الحاج،  ساطع  االجتامعية، ويرأسه  العدالة  النارصي - تيار  والحزب  زين؛  محمد  يوسف  يرأسه  الذي 
الحرية  لقوى  املركزي  املجلس  من  آخرين  مع  األحزاب  هذه  رؤساء  قابل  وقد  شاكر.  أحمد  برئاسة  حق 
وإعادة  املعتقلني  رساح  بإطالق  وطالبوه   ،2021 الثاين/ نوفمرب  ترشين   23 يوم  يف  حمدوك،  والتغيري 

25 ترشين األول/ أكتوبر. بعد  املفصولني 

يُعّد حزب االتحادي الدميقراطي األصل )أي ما تبقى من الحزب بعد انشقاقه(، برعاية محمد عثامن املريغني، 
مبارك  بقيادة  األمة،  حزب  من  شٌق  ومعه  االتفاق،  أيّدت  التي  والتغيري  الحرية  تحالف  خارج  من  األحزاب  أبرز 

الفاضل املهدي، وكذلك قيادات من اإلدارات األهلية وزعامء طرق صوفية.

دوليًا، جاءت أغلب املواقف مرحبًة باالتفاق، وبرز خصوًصا موقف مرص التي امتنعت عن إبداء موقف علني 
من انقالب 25 ترشين األول/ أكتوبر. لكنها أعربت عن ترحيبها باتفاق 21 ترشين الثاين/ نوفمرب. ووفًقا لنرشة 
السودان،  يف  األوضاع  تطورات  ملتابعة  عمليات  غرفة  املرصية  املخابرات  شكلت  فقد  انتلجنس«،  »أفريكا 
لصالح  سيكون  اتفاق  أي  أن  من  والتأكد  الطرفني  بني  للتوسط  الخرطوم  إىل  فريًقا  وأرسلت  االنقالب،  بعد 
أعضاء من املجلس املركزي  الجربية، وقابل  اإلقامة  الوفد حمدوك، حينام كان قيد  العسكريني. وقد قابل 
لقوى الحرية والتغيري4. وقد رحبت اململكة العربية السعودية وقطر باالتفاق. وكذلك فعلت دول الرتويكا 
العربية،  الدول  وجامعة  األورويب،  االتحاد  إىل  إضافة  والرنويج(،  وبريطانيا،  األمريكية،  املتحدة  )الواليات 

وبعثة األمم املتحدة يف السودان )يونيتامس( واالتحاد األفريقي5.

https://bit.ly/3EvCaEe :2 "لقاء مع رئيس حزب األمة القومي فضل الله برمة"، برنامج "نوافذ"، قناة الهالل، 2021/11/25، شوهد يف 2021/11/28 يف

3 ينظر: الواثق الربير، "األزمة الوطنية وآفاق الحلول: توضيح للرأي العام ومساهمة يف الشأن الوطني"، موقع صفحة حزب األمة، فيسبوك، 2021/11/29، شوهد 
https://2u.pw/SqiR7  https://bit.ly/3DsaHSE :يف 2021/11/29، يف

4 “Sissi Sets up a Diplomatic Front to Defend Burhan,” Africa Intelligence, 23/11/2021, accessed on 28/11/2021, at: https://2u.pw/g0Hlr

5 "بيان رئيس مفوضية االتحاد األفريقي حول االتفاق السيايس املوقع اليوم 21 نوفمرب 2021"، موقع االتحاد األفريقي، 2021/11/21، شوهد يف 2021/11/29، 
https://2u.pw/yDuzd :يف

https://bit.ly/3EvCaEe
https://2u.pw/SqiR7
https://bit.ly/3DsaHSE
https://2u.pw/g0Hlr
https://2u.pw/yDuzd
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عودة حمدوك
يُعّد تكليف وكالء وزارات جدد، يف األول من كانون األول/ ديسمرب 2021، لتسيري أعامل الوزارات، ليحلوا محل 
املديرين العامني الذين كلفهم الربهان بعد 25 ترشين األول/ أكتوبر، أهم عمل يقوم به حمدوك بعد مبارشته 
مهامته، إثر اتفاق 21 ترشين الثاين/ نوفمرب. وكان عدد من هؤالء الوكالء قد شغلوا مناصب يف مؤسسات 
حكومية، إبّان والية حمدوك األوىل. واستناًدا إىل خلفية الوكالء الجدد، يريد حمدوك أن يرسل رسالة إىل الشارع 
وإىل حلفائه السابقني مفادها أنه ماٍض يف مسار ما قبل االنقالب، وأنه املتحّكم يف تعيني املناصب العليا 
يف الحكومة. لكّن هذا امليل من جانبه قابله إرصار من جانب العسكريني عىل تأكيد سلطتهم. فبعد اإلفراج 
عن املعتقلني السياسيني الذين اعتقلوا يف فجر 25 ترشين األول/ أكتوبر، أعيد اعتقال بعضهم لفرتة وجيزة، 
االنتقايل  السيادة  مجلس  عضو  سليامن  الفيك  محمد  وهم  معهم  التحقيق  يف  الدولة  أمن  نيابة  وبدأت 
السابق، ووجدي صالح القيادي يف حزب البعث العريب االشرتايك وعضو لجنة إزالة التمكني وآخرين. ودونت 
يف مواجهتهم تهاًم بالتحريض وإثارة التذمر ضد القوات املسلحة. وجرى إطالق رساحهم بالضامن. وتشري 
أنه  إليه، وأن يؤكد  أن توجه  التي ميكن  االنتقادات  يحّد من  أن  يريد  العسكري  أن املكون  الخطوة إىل  هذه 
صاحب القرار النهايئ يف إدارة شؤون الدولة، وهو بذلك يثبت أنه مل يغري موقفه وطموحه إىل االستحواذ 
الشارع  حركة  وإلرباك  دويل،  ضغط  تحت  األحزاب  دون  من  حمدوك  وإعادة  باالتفاق  قبل  وأنه  السلطة،  عىل 

املعارضة لالنقالب وشق القوى املدنية.

فرز جديد للقوى السياسية
الحاضنة  لتحل مكان  تتبلور  بدأت  بروز حاضنة سياسية جديدة،  السودانية  الساحة  األحداث عىل  تفاعل  يعكس 
بشأن  نفسها  عىل  انقسمت  التي  والتغيري،  الحرية  لقوى  املركزي  املجلس  أحزاب  من  املشّكلة  القدمية 
االتفاق. وكانت مريم املهدي قد أشارت، يف بيان لها يف 24 ترشين الثاين/ نوفمرب 2021، إىل وجود خالفات 
داخل تحالف الحرية والتغيري يف »كيفية التعامل مع اتفاق الربهان - حمدوك« . وتتكون الحاضنة الجديدة من 
األحزاب املؤيدة لالتفاق إضافة إىل تجمعات مناطقية وقيادات إدارة أهلية وطرق صوفية، املذكورة سابًقا. 
يضاف إىل هذه القوى تيار من حزب األمة القومي. وقد وجه بياٌن لألمانة العامة للحزب اتهاًما إىل حمدوك 
مبحاولة شق الحزب، وجاء فيه أن األخري بدأ »بصورة مؤسفة السري باتجاه خلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزًا 
قوى الثورة الحية، ساعيًا لشق الصف بني املكونات السياسية ولجان املقاومة«، بعد أن قابل بعض قيادات 
الحزب بالواليات. يف حني ال »يزال الحزب متمسًكا مبطالب الشارع ويعرب عن آرائه ويلتزم مبساراته املعلنة يف 
مواجهة االنقالب«6. وقد جاءت اتهامات مامثلة من تنسيقيات لجان مقاومة، ورد فيها أن حمدوك يحاول شق 
صف تلك اللجان، بعد أن التقى أفراًدا منها7، وأنه يسعى عرب تعييناته السياسية وسياساته اآلنية لطأمنة الشارع 
املعبأ ضده، وضد العسكريني واملعارضة السياسية املناوئة له، بأنه يشق طريًقا مستقاًل عن املكون العسكري.

عىل الجانب اآلخر، تتحول أحزاب وقوى الحكومة املقالة، ومعها عدد من لجان املقاومة وتجّمع املهنيني 
بني  املعارضة  درجات  وتتباين  حمدوك.  سيشكلها  التي  الحكومة  معارضة  إىل  الشيوعي،  والحزب  بجناحيه 
الرفض الكامل ملشاركة العسكريني يف السلطة وصياغة وثيقة دستورية جديدة، ومشاركة مجموعة جديدة 
التي تدعمها أطراف أخرى يف املعارضة.  الحالية  بالوثيقة الدستورية  الحكم مع االحتفاظ  من الضباط يف 
الرئيسة التي ستعتمد عليها املعارضة هي الشارع، بتنظيم تظاهرات للضغط عىل الحكومة  ستكون اآللية 

https://bit.ly/3pyi4TA :6 "ترصيح صحفي"، صفحة حزب األمة القومي السوداين، فيسبوك، 2021/11/29، شوهد يف 2021/11/29، يف

7 فدوى خزرجي، "بيانات كثيفة من لجان املقاومة ترفض ’الحوار‘ باسمها دون تفويض"، الجريدة، 2021/11/30، ص 3.

https://bit.ly/3pyi4TA
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التحدي أمام  2021. ويبقى  التظاهرات لشهر كانون األول/ ديسمرب  الجديدة. وبالفعل تم اإلعالن عن جدول 
املعارضة الجديدة متمثاًل يف القدرة عىل املحافظة عىل استمرار التظاهرات وزخمها، وسط وضع اقتصادي 

متأزم، وإنهاك اجتامعي، يف بيئة سياسية تشهد تحوالت مستمرة.

خامتة
السياسية  القوى  الحاد وتشظي  التي يشهدها السودان حالة من االستقطاب  السياسية  التطورات  تعكس 
حول املوقف من اتفاق ترشين الثاين/ نوفمرب 2021. وبداًل من أن يؤدي االتفاق إىل حل األزمة التي انطلقت 
بانقالب الجيش عىل الحكومة وإقالة رئيسها يوم 25 ترشين األول/ أكتوبر 2021، يتوقع أن يفرز أزمات جديدة 
تعرب عنها بوضوح حالة السيولة السياسية التي تعيشها البالد. يف الوقت نفسه، ال يبدد االتفاق املخاوف 
من رغبة العسكريني يف االحتفاظ بالسلطة وانتظار فرصة مناسبة جديدة للتخلص من الرشيك املدين الذي 

فرضته عليهم الوثيقة الدستورية والضغوط الدولية والداخلية التي عارضت انقالبهم األخري.
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