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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.
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املطروحة للنقاش.
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تفاقمت حدة الخالف بني املكونني املدين والعسكري يف مجلس السيادة الذي يحكم السودان منذ
إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن البشري يف نيسان /أبريل  .2019وقد ساهم مترد قام به لواء يف
سالح املدرعات ،وصفته السلطات بأنه محاولة انقالبية يوم  21أيلول /سبتمرب املايض ،يف إخراج الخالف
بني الطرفني إىل العلن ،وسط مخاوف من محاولة العسكريني إطاحة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
واالستئثار بالحكم ،مع اقرتاب موعد تسليم رئاسة املجلس السيادي للمدنيني مبوجب اتفاق  2019الذي حدد
رشوط إدارة املرحلة االنتقالية ريثام يتم إجراء انتخابات عامة وتسليم السلطة لحكومة املنتخبة.

اتفاق  2019والعالقة املعقدة بني املدنيني والعسكريني
بعد مرور أربعة أشهر عىل سقوط نظام الرئيس عمر البشري ،توصلت قوى إعالن الحرية والتغيري ،التي
قادت الحراك الثوري ،إىل اتفاق مع املجلس العسكري االنتقايل ،الذي توىل مسؤولية الحكم بعد
إطاحة البشري ،حول «وثيقة دستورية» إلدارة املرحلة االنتقالية .وبنا ًء عليه ،تشكل «مجلس السيادة» ،يف
آب /أغسطس  2019وأسندت إليه مسؤولية إدارة البالد ملدة تسعة وثالثني شه ًرا بالتشارك بني املدنيني
ة وطني ٍ
ة إىل شخصي ٍ
والعسكريني؛ بواقع خمسة أعضا ٍء لكل فريق ،إضاف ً
ة ،يتم التوافق عليها .كام جرى
االتفاق عىل أن ترأس شخصية عسكرية املجلس يف الفرتة األوىل ،ومدتها واحد وعرشون شه ًرا ،يف حني
يتوىل املدنيون رئاسة الثامنية عرش شه ًرا املتبقية؛ بنا ًء عىل نص الوثيقة الدستورية للفرتة االنتقالية
مجلس السيادة والوزراء يف  12ترشين األول /أكتوبر  .2020وبعد توقيع
(املعدلة) ،املصدّق عليها من
َ
الحكومة السودانية اتفاقًا للسالم ينهي الرصاعات املسلّحة يف إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب
مددت الفرتة االنتقالية لتنتهي يف كانون الثاين /يناير  ،2024عىل أن يستلم املكون املدين
النيل األزرقُ ،
نصت الوثيقة الدستورية عىل تشكيل مجلس للوزراء ،تقرتح «الحرية
السلطة يف نيسان /أبريل  .2022كذلكّ ،
مي عبد الله حمدوك للمنصب) عىل أن يعني هو حكومة ال تتجاوز عضويتها العرشين
والتغيري» رئيسه
(وس ِّ
ُ
وزي ًرا ،يعتمدهم مجلس السيادة .وتشمل مهامت مجلس الوزراء كل الصالحيات التنفيذية ،إضاف ً
ة إىل
ونصت الوثيقة أيضً ا عىل تشكيل مجلس
صالحيات مشرتكة مع مجلس السيادة ،مبا فيها صالحية الترشيع.
َّ
ترشيعي تحظى قوى «إعالن الحرية والتغيري» بنسبة  67يف املئة من أعضائه ،يف حني تحوز القوى
األخرى النسب َ
ة املتبقية.
س ٍ
لس ،فإن
ورغم أنه كان ينبغي أن يقود االتفاق الذي تناول كل تفاصيل املرحلة االنتقالية إىل انتقال َ
ميل العسكريني إىل التمسك
الشكوك طبعت العالقة بني املكونني املدين والعسكري منذ البداية ،يف ضوء َ
خصوصا أن اتفاق آب /أغسطس  2019حول املرحلة االنتقالية مل يكن ليحصل لوال ضغط الشارع
بالسلطة،
ً
وبعد فض اعتصام القيادة العامة يف  3حزيران /يونيو  ،2019وقد أسفر عن سقوط أكرث من مئة قتيل من
املتظاهرين وجرح أكرث من خمسمئ ٍ
ة آخرين برصاص قوات األمن .واعتقد املجلس العسكري االنتقايل حينها
أن فض االعتصام سوف يؤدي إىل تجريد قوى الحرية والتغيري من أداة الضغط الرئيسة التي متلكها؛ ومن
ثم يسهل إمالء رشوطه عليها بشأن إدارة املرحلة االنتقالية .لكن االتحاد األفريقي ،الذي أمهل املجلس
د عىل عملية
وح بتعليق عضوية السودان إ ْ
م ذلك ،ر َّ
ن مل يت ّ
العسكري ستني يو ً
ما لتسليم الحكم للمدنيني ،ول ّ
فض االعتصام بإعالن التعليق؛ ما مثَّل رضب ً
ة قوية للمجلس العسكري.
وقد تبدّت الريبة يف العالقة بني الطرفني املدين والعسكري ،منذ األسابيع األوىل لتشكيل الحكومة،
يف حدثني مهمني .متثَّل الحدث األول يف قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يف  27كانون الثاين /يناير
 ،2020بإرسال خطاب إىل األمني العام لألمم املتحدة ،من دون التنسيق مع املكون العسكري ،يطلب فيه
إرسال بعثة أممية تحت البند السادس من امليثاق ،ملساعدة السلطة االنتقالية يف السودان يف دفع
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عملية السالم ،وإعادة بناء قدرات قوات الرشطة ،وإعادة توطني النازحني ،ونزع السالح ،بعد توقيع اتفاق
السالم مع الجامعات املسلحة ،عىل أن تشمل واليتها كامل أرايض السودان .1وقد فرست هذه الخطوة
حينها بأنها التفاف عىل مجلس السيادة الذي عد الطلب استقوا ًء باألمم املتحدة .ويف إثر ذلك ،عقد
عا طارئًا لبحث رسالة حمدوك ،متخض عنه تكليف رئيس الوزراء ،بكتابة خطاب جديد
مجلس األمن والدفاع اجتام ً
إىل األمني العام لألمم املتحدة ،أُرسل يف  27شباط /فرباير  ،2020وركّز الطلب املعدّل عىل أن تشمل
مهمة البعثة األممية تحقيق السالم ودعم االقتصاد وعودة النازحني واإلعداد لالنتخابات القادمة .2وقد
أقر مجلس األمن الدويل ،يف نيسان /أبريل  2020الرسالة الثانية املقدمة من حمدوك ،مؤكدًا رضورة
حامية املكاسب الدميقراطية وتجنب العودة إىل الحرب .3أما الحدث الثاين الذي أظهر الشكوك املتبادلة
فكان إجازة الكونغرس األمرييك يف كانون الثاين /يناير « 2021قانون التحول الدميقراطي يف السودان
داعم للمدنيني
واملحاسبة والشفافية املالية» .وقد جاء القانون ،الذي وقف خلفه ناشطون سودانيون،
ً
حا بفرض عقوبات إذا مل يسلّم العسكريون رئاسة مجلس السيادة إىل املدنيني بعد انقضاء دورتهم
ُ
و ً
مل ّ
4
وفقًا للوثيقة الدستورية .
د الذي ظهر بني الحكومة املدنية واملكون العسكري يف مجلس السيادة
بنا ًء عليه ،مل يشكّل الخالف الحا ّ
ع َّد محاول ً
ة انقالبية فاشلة مفاجأة كبرية؛ إذ طالب محمد الفيك سليامن عضو
عقب إحباط التمرد الذي ُ
مجلس السيادة يف تغريدة له ،فور اإلعالن عن «املحاولة االنقالبية» ،الجامهري بالخروج لحامية الثورة .ورد
العسكريون عىل لسان الفريق أول عبد الفتاح الربهان بالتساؤل عن «حامية الثورة» ِ
من؟ عادين ذلك محاول ً
ة
م َّ
للنيل من قيادة القوات املسلحة ودورها يف حفظ األمن يف البالد .5وقد دفع هذا التوتر مجلس الوزراء إىل
إصدار بيان دَان فيه املحاولة االنقالبية ،مؤكدًا أهمية تحصني الفرتة االنتقالية من خالل تقييم الفرتة املاضية
بشفافية ووضوح وبذل املزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة ومتتني الرشاكة بني العسكريني واملدنيني.6
ويف  22أيلول /سبتمرب  ،2021أي بعد يوم واحد من إحباط «املحاولة االنقالبية» ،انتقد الربهان املدنيني يف
قائل :إن «القوى السياسية انشغلت بالرصاع عىل السلطة واملناصب»؛
ً
خطاب له أثناء تخريج دفعة من الضباط
ما أسهم يف وقوع املحاولة االنقالبية .وأضاف أن املؤسسة العسكرية لن ترتك جهة واحدة تتحكم يف
مصري البالد .7وسار الفريق محمد حمدان دقلو (حميديت) ،نائب رئيس مجلس السيادة ،وقائد قوات الدعم
الرسيع ،عىل نهج الربهان يف مهاجمة املدنيني ،وتأكيد مسؤوليتهم يف الفشل.
رصح عضو مجلس السيادة محمد الفيك سليامن ،يف مقابلة مع
ويف رده عىل ترصيحات الربهان ودقلوّ ،
ن ما يدور يف الساحة السياسة من سجاالت بني املكون العسكري
التلفزيون الرسمي يف  24سبتمرب  ،2021بأ ّ
ريا إىل أن ما أطلقه رئيس املجلس
والسيايس يرمي إىل تغيري املعادلة السياسية من قبل العسكريني ،مش ً
السيادي ونائبه يف هذا الخصوص أخطر من محاوالت االنقالب الفاشلة نفسها.8
" 1حمدوك طلب دعام أمميا ..لهذا اتهمه سودانيون بالخيانة العظمى" ،صحيفة االستقالل ،2020/9/18 ،شوهد يف  ،2021/10/18يفhttps://bit.ly/3j7RCxO :
" 2السودان يطلب بعثة أممية لدعم مفاوضات السالم ويكلف حمدوك باملتابعة" ،العني اإلخبارية ،2020/3/24 ،شوهد يف  ،2021/10/18يفhttps://bit.:
ly/3AM9dBj
" 3األمم املتحدة توافق عىل طلب سوداين بإرسال بعثة سالم تحت الفصل السادس" ،الرشق األوسط ،2020/4/26 ،شوهد يف  ،2021/10/18يف:
https://bit.ly/2XmUWgR
" 4الكونغرس يقر قانون دعم ’االنتقال الدميقراطي يف السودان‘" ،الرشق األوسط ،2020/12/12 ،شوهد يف  ،2021/10/18يفhttps://bit.ly/3E651Pd :
5

"الربهان :الجيش هو الويص عىل السودان وال ميكن ألي جهة إبعاده عن املشهد" ،يوتيوب ،2021/9/22 ،شوهد يف  ،2021/10/18يفhttps://bit.ly/3peazmb :

’" 6محاولة انقالبية فاشلة‘ يف السودان" ،العريب الجديد ،2021/9/21 ،شوهد يف  ،2021/10/18يفhttps://bit.ly/3pdBFu2 :
7

الربهان وحميديت يتهامن قوى سياسية باملسؤولية عن محاولة االنقالب يف السودان ،يب يب يس عريب 22 ،سبتمرب  ،2021شوهد يف  ،2021/10/18يف:
https://bbc.in/3BVLf8e

" 8محمد الفيك :السجال الذي يدور يف الساحة يرمي لتغيري املعادلة السياسية" ،وكالة السودان لألنباء ،2021/9/24 ،شوهد يف  2021/10/18يف:
https://bit.ly/3G0tPtl
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مواقف القوى السياسية من األزمة
جاءت ردود الفعل متباينة بني قوى إعالن الحرية والتغيري املشاركة يف الحكومة عىل ترصيحات رئيس مجلس
ة ترصيحات خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء وعضو حزب املؤمتر
السيادة ونائبه ،وكان أكرثها ح ّد ً
ن ترصيحاتهام
ون العسكري ،وإ ّ
السوداين؛ إذ قال إ ّ
ن الربهان ودقلو تناسيا أن الوضع األمني هو مسؤولية املك ّ
9
تُعد تهديدًا للتحول الدميقراطي ،ونحن جاهزون للمواجهة إذا كان العسكريون ال يرغبون يف الرشاكة .
واتخذ حزب األمة القومي موقفًا أقل ح ّدةً ،حيث أصدرت األمانة العامة للحزب يف  4أكتوبر  2021بيانًا دانت فيه
املحاولة االنقالبية الفاشلة ،وأكّدت دعم الفرتة االنتقالية والتعاون والحوار بني رشكاء العملية السياسية.
كام دعت األمانة العامة للحزب جميع األطراف إىل «التحيل باملسؤولية الوطنية والعمل عىل تجاوز الخالفات
واالبتعاد عن التكتيكات املرضة التي تتناىف وروح الرشاكة» .وشكّل الحزب لجنة للتواصل مع األطراف املختلفة.
رصح نائب رئيس الحزب املكلف ،فضل الله برمة نارص ،بأنه ال مانع
لك ّ
ن تطو ًرا طرأ عىل موقف الحزب الحقًا؛ إذ ّ
رئيسا للعسكريني ،وال مانع من إعادة تشكيلها وتوسيع
ن هذا األمر صار مطلبًا
ح ّل الحكومة ،وأ ّ
ً
لدى الحزب من َ
ن قبل ذلك يجب الجلوس للنقاش حول األسباب التي تدفع إىل حلّها.
قاعدة املشاركة ،ولك ْ
أما املجلس املركزي لقوى إعالن الحرية والتغيري ،فقد اتخذ موقفًا رافضً ا لترصيحات املكون العسكري يف
مجلس السيادة ،وجاء يف البيان الصحفي ،الصادر عقب االجتامع الثالث للمجلس حول األزمة ،أهمي ُ
ة االلتزام
بالوثيقة الدستورية ،واتفاقية جوبا للسالم ،وتسليم رئاسة مجلس السيادة الدورية إىل املدنيني ،وتويل
الحكومة املدنية مسؤولية اإلرشاف عىل الرشطة وجهاز املخابرات العامة ،ودعم لجنة إزالة التمكني ،وتسليم
عقد يف  2ترشين األول /أكتوبر ،2021
املطلوبني إىل املحكمة الجنائية الدولية .لكن الوضع تعقّد بسبب اجتام ٍ
ع ُ
وقد ضم مجموعة من األحزاب والقوى السياسية املنشقة عن قوى إعالن الحرية والتغيري ،مبا فيها قوى
وتنظيامت موقعة عىل اتفاق جوبا للسالم؛ مثل حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو
مناوي ،وحركة العدل واملساواة بقيادة وزير املالية جربيل إبراهيم ،إىل جانب أحزاب أخرى مثل حزب البعث
جه إىل رئيس مجلس
السوداين والتحالف الدميقراطي للعدالة االجتامعية .وقد طالبت املجموعة يف خطاب ُ
مو َّ
السيادة الفريق الربهان ،يف  4ترشين األول /أكتوبر  ،2021بوقف التعامل مع املجلس املركزي لقوى إعالن
الحرية والتغيري إىل حني توحيد كل القوى السياسية التي أسست قوى إعالن الحرية والتغيري وقادت التغيري.10
عب عنه يف بيان صدر عن املكتب السيايس يف  9ترشين األول /أكتوبر
وسلك الحزب الشيوعي طريقًا ثالثًا ّ
 ،2021ورأى فيه أن طبيعة الرصاع الذي يدور بني املكونني ال عالقة له مبطالب جامهري الشعب السوداين ،لذا،
فإن الحزب يؤكد عدم انحيازه إىل أي طرف يف هذا الرصاع البعيد عن مصالح الشعب والثورة ،ويؤكد موقفه
الداعي إىل إسقاط الحكومة.11

مواقف األطراف الخارجية
قام املبعوث األمرييك للقرن األفريقي ،جيفري فيلتامن ،بزيارة للخرطوم بعد أيام من اإلعالن عن املحاولة
االنقالبية؛ للتعبري عن دعم اإلدارة األمريكية للحكومة املدنية يف السودان .وقد اجتمع فيلتامن برئيس الوزراء
عبد الله حمدوك وأعرب له عن إدانة اإلدارة األمريكية والكونغرس املحاول َ
ة االنقالبية ،ودعا رشكاء الفرتة
" 9بال حدود – مع خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداين ،2021/9/23 ،شوهد يف  ،2021/10/18يفhttps://bit.ly/3FZ5d4e :
 10عبد الحميد عوض" ،خالفات رشكاء الحكم يف السودان تكرب :اتهامات للعسكر بتقويض املرحلة االنتقالية" ،العريب الجديد ،2021/10/4 ،شوهد يف ،2021/10/18
يفhttps://bit.ly/3FXoovl :
" 11الحزب الشيوعي السوداين املكتب السيايس ترصيح صحفي" ،فيسبوك ،2021/10/9 ،شوهد يف  ،2021/10/18يفhttps://bit.ly/2YXoaUz :
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يف ةيلاقتنالا ةلحرملا تايدحتو نييركسعلاو نييندملا نيب ةقالعلا لبقتسم

االنتقالية إىل العمل عىل إنجاح االنتقال الدميقراطي .وكان املتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد برايس
قد مل ّح إىل استخدام العقوبات يف حال انتكاس عملية االنتقال يف السودان؛ إذ قال« :إن االنحراف عن هذا
املسار والفشل يف تلبية املعايري الرئيسة سيعرض عالقة السودان الثنائية مع الواليات املتحدة للخطر ،مبا
فضل عن آفاق التعاون األمني لتحديث القوات
ً
يف ذلك املساعدة األمريكية الكبرية التي يتلقاها السودان،
12
املسلحة السودانية والدعم األمرييك يف املؤسسات املالية الدولية وتخفيف الديون»  .وأهم ما أشار
إليه فيلتامن يف زيارته هو الحاجة إىل تطوير رؤية جديدة لألمن القومي السوداين مرتكزة عىل إصالح
قطاع األمن تحت سلطة مدنية .وكان وفد أمرييك آخر يف زيارة للبالد ،يف الفرتة نفسها ،برئاسة مساعد وزير
وي مجلس السيادة محمد الفيك سليامن ومحمد حسن
الخارجية األمرييك باإلنابة ،براين هانت ،قد قابل عض َ
التعاييش ،وأكّد املسؤول األمرييك استمرار الرشاكة ودعم الواليات املتحدة لعملية التحول الدميقراطي.
يف املقابل ،أعربت مرص ودولة جنوب السودان عن دعمها للربهان وظهر ذلك يف املؤمتر الصحفي الذي
كل من رئيس مرص ورئيس جنوب السودان بعد زيارة رئيس جنوب السودان سيلفا كري ملرص يف  11أكتوبر
عقده ّ
ن عىل مرص وجنوب السودان مساعدة السودان
2021؛ إذ أشار هذا األخري إىل أن السودان يواجه اضطرابات ،وأ ّ
عم الربهان ،حتى ال يعود السودان إىل الحرب.13
و َ
د ْ

مستقبل العالقة بني املدنيني والعسكريني
خالل األسبوع األخري ارتفعت نربة التصعيد لدى العسكريني حيال األزمة؛ إذ أكّد الربهان يف لقاءاته مع
الوحدات العسكرية موقفه القاطع برضورة حل الحكومة وتوسيع قاعدة املشاركة فيها .وقام باتخاذ خطوات
تصعيدية؛ إذ أصدر عدة قرارات يف  12ترشين األول /أكتوبر  ،2021ك ّرست سلطة املكون العسكري ،وكشفت
عن أنه الحاكم الفعيل للبالد .وشملت اإلجراءات حظر سفر مسؤويل لجنة إزالة التمكني ،ومن بينهم نائب
رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفيك سليامن .وأشارت تقارير أخرى إىل منع خالد عمر يوسف،
وزير شؤون مجلس الوزراء من دخول القيادة العامة للقوات املسلحة عندما كان بصحبة رئيس الوزراء عبد الله
حمدوك .كام وضعت قنوات التلفزيون السودانية والقنوات التابعة للواليات يوم  13ترشين األول /أكتوبر 2021
تحت حراسة القوات املسلحة.
حا أن العالقة بني املكونني املدين والعسكري مت ُّر مبنعطف كبري ،وأن الرشاكة التي بدأت بينهام
يبدو واض ً
ريا مع توجه العسكريني إىل االستئثار بحكم البالد ومحاولة تهميش
قبل أكرث من عامني تواجه مأزقًا خط ً
ن تهيّب العسكريني من تحمل املسؤولية الكاملة عن
املكون املدين يف مجلس السيادة االنتقايل .لك ّ
فضل عن املقاومة التي تبديها القوى
ً
إدارة أزمات البالد؛ مبا فيها أزمة رشق السودان ،واألزمة االقتصادية،
خصوصا ،قد تدفع كلّها يف اتجاه تسوية يُعاد من خاللها تشكيل
املدنية ،والضغوط الخارجية ،األمريكية
ً
الحكومة املدنية عىل أساس توسيع قاعدة املشاركة ،وهذا مطلب تؤيده قوى داخل املجلس املركزي
للحرية والتغيري ،مع بقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،عىل األرجح؛ ذلك أن تغيريه سيجلب ضغوطًا خارجية
وسيدفع نحو مزيد من االستقطاب وعدم االستقرار داخل ًّيا .لكن حتى لو حصل هذا ،فلن يكون له معنى إذا
مل يكن جز ًءا من عملية االنتقال التي تؤدي يف نهاية املطاف إىل عودة العسكريني إىل ثكناتهم وتسليم
بدل من تحميلها مسؤولية الفشل
الحكم لحكومة منتخبة تتوىل الحكم فعل ًّيا ،يف مقابل تحمل املسؤوليةً ،
من دون أن تحظى بصالحيات الحكم ،كام هو الحال اآلن؛ وبحيث تتغري باالنتخابات ،أو تقاوم بالتوافق بني القوى
ن يجري كال األمرين ،التوافق أو تداول السلطة ،سلم ًّيا ،وليس باالنقالبات العسكرية.
السياسية ،عىل أ ْ
" 12بيان للسفارة األمريكية بالخرطوم حول زيارة فيلتامن السودان" ،وكالة السودان لألنباء .2021/10/5 ،شوهد يف  ،2021/10/12يفhttps://bit.ly/3pdr6qz :
" 13رئيس جنوب السودان سلفا كري يدعو لدعم الربهان منعا من عودة الحرب يف السودان" ،قناة طيبة ،2021/10/11 ،شوهد يف  ،2021/10/13يف:
https://bit.ly/3jdCvmu
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