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The Constitutional Charter for the Transitional Period:
A Reading of the Sudanese Consensus
تتنــاول هــذه الدراســة معالم التوافق السياســي في الســودان في ما بعــد إطاحة حكم عمر
البشير .وتركز تحليلها على الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية ،محتواها ومآالتها ،فض ًلا عن
أن نجاح
ســياقها والقوى المشــاركة فيها .وتزعم الدراسة ،من خالل اســتعراض هذه الوثيقةّ ،
االنتقــال القائــم علــى التوافــق مرهــون بقــدرة النخــب علــى اجتيــاز عــدد مــن التحديــات التي
تعترضها ،وأهمها تحدي إحالل الســام ،وتعزيز التحالف بين القوى المتوافقة ،وعبور المأزق
االقتصــادي ،وإدارة التوقعــات الجماهيريــة .وتتت ّبع أبرز محطات المســار التفاوضي من لحظة
إعــان عزل البشــير في نيســان /أبريل  ،2019وحتــى توقيع الوثيقة في آب /أغســطس .2019
ً
خطوطا عامة
وتقــدم
ومــن ثــم تنتقل إلى تحليل أبرز بنودها ،والمؤسســات التي أنشــأتها،
ّ
تيسر االنتقال الديمقراطي.
لتقييم مدى قدرتها على خلق ضمانات ّ
كلمات مفتاحية :الســودان ،قــوى إعــان الحرية والتغييــر ،المجلــس العســكري االنتقالي،
الوثيقة الدستورية ،المرحلة االنتقالية.
This study examines the features of the political reconciliation in Sudan following
the overthrow of Omar al-Bashir's rule. It analyses the interim constitutional
declaration in terms of content, outcome, context, and the forces involved in writing
it. The study argues that the success of a consensus-based transition depends on
the ability of elites to overcome a number of challenges, the most important of
which are establishing peace, strengthening the alliance between coalition forces,
overcoming the economic impasse, and managing public expectations. The study
traces the most prominent milestones of the negotiations from the announcement
of al-Bashir's dismissal in April 2019, until the declaration was signed in August
2019. Then, it proceeds to analyse the most important bands of the document,
and the institutions that have implemented these, and assesses the extent of the
declaration's ability to facilitate the democratic transition.
Keywords: Sudan, Forces of Freedom and Change, Sudanese Constitutional
Declaration, the Transitional Military Council, Transition.
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*** يود الباحثان أن يشكرا فريق العمل الطاليب الذي قاد جهد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف توثيق ثورة السودان ،عىل ما بذله يف جمع
املادة الخربية والوثائقية التي أفادت منها هذه الدراسة يف رصد األحداث وفهم سياقها .ونخص بالذكر محمد إبراهيم إلسهامه يف جمع املادة لجزء من هذه
الدراسة والخاص مبواقف القوى السودانية من االتفاق الدستوري.
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مقدمة

أو ًلا :االنتقال عبر التوافق بين النخب

يف صباح الخميس  11نيسان /أبريل  ،2019خرج النائب األول لرئيس
الجمهورية ووزير الدفاع السوداين ،عوض محمد أحمد بن عوف،
ليعلن "اقتالع النظام" وزوال حكم عمر حسن البشري ،بعد ثالثة
عقود كاملة يف السلطة((( .سادت أوساط الجامهري الثائرة سعاد ٌة
اختطت بالحرية ،فمن لحظتها ظلّت الساحات املحتفلة بانتهاء عهد
القهر الطويل وزوال حكم البشري يف حالة ترقب حذر من أن تفرض
خيارات املجلس العسكري ،وارث البشري ،قيو ًدا عىل تطلعات الثورة.
تلك الهواجس من نيات املجلس العسكري تجلّت رسي ًعا يف صورة
إجراءات تستهدف عرقلة مطالب التغيري .وما استدعى خوفًا مضافًا
مأل وجدان السودانيني هو ما أدركوه من مآالت املوجة األوىل من
فس إعالن تشكيل مجلس عسكري
الربيع العريب .كان طبيعيًا أن يُ َّ
يف السودان يدير شؤون البالد لفرتة انتقالية ،مدتها عامان ،عرب
عدسة تجربة مرص ،التي قبض فيها العسكر عىل مقاليد الحكم،
بعدما انقلبوا عىل الثورة .ومل يكن األمر يف الخرطوم يف حاجة إال إىل
مواجهات دامية توقع قتىل وجرحى ،وقد تو ّرط املجلس العسكري
فيها ،ليزداد يف عني الجامهري الشك يف نيات نخبة موروثة من عهد
البشري ،ويبعد األمل يف االنعتاق من ربقة النظام السابق.

لقد ع ّولت دراسات التحول الدميقراطي كث ًريا عىل دور النخب يف
إحداث االنتقال والدفع مبساراته قد ًما ،وقد وسم منوذج االنتقال
عرب التوافق عديد التجارب يف بلدان املوجة الثالثة للدميقراطية(((.
وعرب ًيا ،تربز تجربة تونس بوصفها التجربة الوحيدة التي نجت من
االنتكاس من بني بلدان الربيع العريب ،إذ ينسب النجاح فيها إىل توافق
براغاميت جمع معتديل املعارضة ومعتديل نظام بن عيل .وقد وافقت
التجربة التونسية ما تعتربه غالبية الدراسات "عوامل حاسمة" يف
تأسيس نظام سيايس بديل وبدء مسار لالنتقال ،وأهمها تالقي إرادة
طرفني من النخب؛ املعتدلني من النظام السابق ،واملعتدلني من قوى
التغيري .وتكمن أبرز املعضالت يف منوذج التوافق من حقيقة أنه يولد
من رحم مبادرة ليست دميقراطية ،يف حني أ ّن غايته أ ْن يؤسس لبنية
دميقراطية؛ فتالقي إرادة طرفَني سياسيَّني معتدلَني يحمل يف طياته
استبعا ًدا وإقصا ًء ملن يوصمون بأنهم أقل اعتدالً  ،ولو بدا مؤقتًا،
ألطراف عدة .وقوام النموذج هو أن يعمل هؤالء املعتدلون ،من
حاميل مفاتيح التغيري ،مبعزل عن مشاركة قوى ال ت ُرى فيها الرغبة يف
إنجاز تسوية رسيعة متهد لالنتقال.

راوح االنتقال السيايس يف املكان حي ًنا ،حتى جاءت بوادر بقرب توافقٍ
يوقف املواجهة بني الثوار واملجلس العسكري .و ُدشِّ ن مسار تفاويض
يجمع بني األمل والخوف ،وبقي هناك توازن بني املصالح والقوى
املتنازعة عىل السلطة حول ما يجري يف امليادين املفتوحة والغرف
املغلقة .ويف النهاية ،جاء توافق املجلس العسكري االنتقايل وقوى
إعالن الحرية والتغيري "قحت" عىل رشوط إلدارة الفرتة االنتقالية
بعد سقوط نظام البشري ،ليدشن مرحلة جديدة .صحيح أنها تحيي
األمل يف التغيري الدميقراطي ،لكن برشوط براغامتية صعبة ،ليست
عىل صورة ما مت ّنى الثائرون.
يف هذه الدراسة ،نحاول فحص معامل هذا التوافق السيايس من
خالل دراسة وثيقته األساسية ،وهي الوثيقة الدستورية املوقعة يف
 17آب /أغسطس  .2019وسنتتبّع أبرز محطات املسار التفاويض
الذي انطلق يف منتصف نيسان /أبريل  ،2019وحتى توقيع الوثيقة،
تيس االنتقال
وسنسعى إىل تقييم قدرتها عىل خلق ضامنات ّ
الدميقراطي .لكن قبل ذلك ،سنلقي الضوء عىل مالمح النموذج
التوافقي وطبيعة االنتقال إىل الدميقراطية الذي يتأسس عىل توافقٍ
بني عنارص من النخبة عىل جانبي النظام واملعارضة.
كامل للجيش السوداين وإعالن اعتقال البشري واقتالع نظامه" ،قناة
" 1البيان رقم واحد ً
الجزيرة ،موقع يوتيوب ،2019/4/11،شوهد يف  ،2020/3/16يفhttp://bit.ly/2XFfECW :

والحال أن حاالت املوجة الثالثة ،مبا فيها حالة الربيع العريب الوحيدة
التي انتهت بنجاح التحول إىل الدميقراطية وهي الحالة التونسية ،ال
ت ُثبت أن التوافق القائم عىل استبعاد جزيئ للقوى السياسية يُفيض
 2رهن دانكوارت روستو النجاح يف تدشني مسار للتحول بقدرة النخب عىل تجاوز
خالفاتها ،والتزامها مببادئ دميقراطية ،يف حني ذهب غيريمو أودونيل وفيليب شميرت إىل
أن التحول السيايس يبدأ من لحظة حدوث االنشقاق يف كيان النخبة الحاكمة تحت
الضغط الجامهريي الكبري ،أو يف إثر هزمية عسكرية ،حينها تنسلخ عن الكتلة الحاكمة
نخبة "معتدلة" ،مييزها الرغبة يف حامية مصالحها ووجودها السيايس عرب قبول تسوية تدفع
بالتغيري ،وتبحث عن حليف لها "معتدل" أيضً ا من قوى املعارضة ،ليحدث بإرادتهام املشرتكة
"اتفاق لالنتقال" ،ينظر:
Guillermo O'Donnell & Philippe C. Schmitter (eds.), Transition from
Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies,
vol. 4 (Baltimorem, MD/ London: The John Hopkins University Press, 1986),
pp. 14-17.

وثيقة
الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية :قراءة في التوافق السوداني

بالرضورة إىل حدوث ما وعدت به النخب املوصوفة باملعتدلة من
تغيري دميقراطي؛ فام يحدد إن كانت التجربة ستفيض إىل منتهى
دميقراطي أو غري دميقراطي هو جملة من عوامل بنيوية ،هذا من
دون نفي لصحة القول بأن قدرات النخبة عىل االلتزام بالتوافق
عامل أساس ًيا يف نجاح االنتقال املبني عىل التوافق.
وحاميته تظل ً
ت ُظهر تجربة املوجة األوىل من الربيع العريب ،وقبلها تجارب املوجة
الثالثة للدميقراطية يف بلدان أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية ،أث ًرا
مهم يتعلق بارتهان عمل النخب بقدرتها عىل احتواء الجامهري،
ً
واستيعاب تطلعاتها .والخشية تحكم النخب من أن هذا اإلحباط
الجامهريي يكون سب ًبا يف تجدد الغضب ،وأن تستغله القوى املناوئة
لها ،فالجامهري قد ال تتفهم مصاعب إدارة التحول عن السلطوية،
وتتعجل من النخب النتائج ،ومن ثم تح ّملها املسؤولية عن أي تر ّد
لألوضاع وتقلّص ملا ُعنون بأنه هدف من أهداف التغيري .كذلك،
تبني هذه التجارب كيف ظلت محاوالت أطراف التوافق لالنفراد
بالسلطة تدفع القوى غري الدميقراطية قد ًما ،وتسمح لها باستعادة
مواقعها القدمية وتعزيزها ،ومن ثم ينحرس أفق تفكيك النظام
السابق .هكذا بيّنت املوجة األوىل للربيع العريب أن أجواء العناد
واالستقطاب السيايس متكّن القوى غري الدميقراطية من االنقضاض
عىل العملية السياسية بر ّمتها ،لتؤسس سلطوية جديدة((( .ويف
الدروس املستفادة من تجارب بلدان املوجة الثالثة للدميقراطية التي
متكنت فيها النخب من حامية التوافق وإنجاحه ،بقي يشء من عجز
النخب عن حامية مجمل الغايات الدميقراطية رغم التزامها بالشكل
االنتخايب ،األمر الذي انتهى بها إىل تأسيس نظام تغلب عليه رمادية
دميقراطية (أو سلطوية ،سيّان) ،ورسعان ما كانت تتقلص إىل مجرد
سلطوية انتخابية؛ أما الحاالت التي شهدت التزام نخب التوافق
باملبدأ التوافقي ،وأظهرت قدرات سياسية وتعبوية معتربة ،تكفل
حفظ التوافق ،فإن هذا التوافق بقي صام ًدا يف وجه التحديات ،سواء
القادمة من جهة قطاع من الجامهري املتعجلة ،أو تلك التي تأيت من
جهة قوى النظام السابق الراغبة يف تقويض مسارات التغيري.
وللمقاربة بني ما وقع يف املوجة األوىل للربيع العريب وما يجري
يف حالتَي السودان والجزائر ،يستخلص عزمي بشارة ثالثة عوامل
حاسمة ،هي :ثقافة النخب وقدراتها ،وعدم تدخّل مؤسسات
السالح ،وعدم وجود ضغوط خارجية معادية للتحول ناجمة عن
 3عزمي بشارة ،يف الثورة والقابلية للثورة ،ط ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .142
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األهمية الجيوسرتاتيجية للبلد محل االنتقال((( .بشارة الذي ع ّول
عىل ثقافة النخب وتف ّهمها طبيعة التحديات التي تواجهها يف هذه
املرحلة البالغة الحساسية ،ومتتعها باملسؤولية السياسية والحس
الدميقراطي السليم ،وافق ما ذهب إليه الري داميوند من وجود
مالمح تخص النخب ذاتها ،وهي التمتع بصفات "اإلبداع ،وااللتزام،
والجسارة ،والقيادة االسرتاتيجية ،والتحيل باملسؤول ّية" ،وقد اعترب
داميوند هذه الصفات رك ًنا أساس ًيا يحدد قدرتها عىل تشييد البنيان
الدميقراطي((( .ولعلنا نضيف ،استفاد ًة من تجربتَي مرص وتونس ،أن
قدرة النخب عىل التمييز بني ما هو جوهري وما هو هاميش ،وبني
ما يتصل بالصالح العام وبني ما هو ذايت ،يؤثر يف هذا الخصوص؛ إذ
كشفت التجربتان أن استغراق أطراف االتفاق السيايس يف املناكدة
املتبادلة واالستقطابات السياسية ،يستنزف ثقة الجامهري بالنخب
وباالتفاق يف آن م ًعا.

ثان ًيا :من الغضب إلى مائدة
التفاوض :الشعب يرسم البدايات
تروم هذه الدراسة فهم تحدي االنتقال من السلطوية وبناء بديل
منها يتسم بقدرته عىل دمج القوى املختلفة يف سياق تجربة بلد
فضل عن القمع
عاىن غوائل الحروب األهلية واالنقسام الوطنيً ،
الشديد ،والرتدي االقتصادي الحاد .وتسأل إن كان من املمكن ،عرب
االتفاق السيايس ،خلق ضامنات حقيقية إلنجاز الوعود مبنع عودة
السلطوية وتأسيس مجال سيايس دميقراطي .ويف سبيل هذا الهدف،
نفحص نص االتفاق السوداين باستخدام عدسة ثالثية ،تسأل أولً عن
سؤال االستدامة الدميقراطية؛ أي تعيني مدى دميقراطية املخرجات
املؤسسية التي أنتجها االتفاق السيايس ،وقدرتها عىل البقاء ،ويشمل
تساؤل فرعيًا عن قدرة االتفاق عىل فرض تغيريات هيكلية ،تلغي
ً
هذا
الطابع اإلقصايئ للسياسات السلطوية التي اعتمدها النظام السابق،
واعتادتها أجهزة الدولة .وثان ًيا سؤال املشاركة ،وهو املتعلق بقدرة
االتفاق عىل تأسيس مجال سيايس مفتوح وحر ،مبا يشمله ذلك من
إطالق للحريات ،وتعزيز فاعلية املجتمع املدين وحضوره يف الشأن
العام ،وتحرير العمل الحزيب من قيوده ،ووضع ضامنات لحامية
القدرة التعبوية التي أنتجتها الثورة ،عرب توسعة حدود املشاركة
 4عزمي بشارة" ،االنتقال الدميقراطي :إشكاليات نظرية وتجارب عربية" ،قناة املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،موقع يوتيوب ،2019/10/9 ،شوهد يف  ،2020/3/16يف:
http://bit.ly/39LyWO0
5 Larry Diamond, "The Spirit of Democracy: How to Make Democracies
Work," Center for International Private Enterprise, 28/11/2008, accessed on
1/4/2020, at: https://goo.gl/mdZWcK
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الجامهريية ،يف سبيل استعادة سهم الجامهري وقوى املجتمع الفاعلة
يف إقرار السياسات العامة .وأخ ًريا السؤال عن إدارة توقعات املرحلة
االنتقالية ،ويتعلق ذلك بقدرة االتفاق عىل رسم آلية إلدارة الدولة
يف مرحلة االنتقال تستوعب توقعات الجامهري املرتفعة بعد الثورة،
بل تُعقلنها إذا ما اقتضت الرضورة ذلك ،عرب سلطة حكم جديدة
يكون يف استطاعتها خلق توازن بني ما هو اجتامعي واقتصادي من
هذه التوقعات ،وبني ما هو سيايس ،وكذلك تعترب املعيقات األمنية
وتتجاوز مخاوف تجدد العنف األهيل املسلح .والغاية هي ضامن
استمرار الدعم الشعبي لالتفاق وللمسار السيايس الذي ي ُخطّه ،ومنع
انقالب الجامهري عليه ،بدافع من اليأس وعدم الثقة باملستقبل.

مع لحظة سقوط البشري ،عاشت الجامهري مزاجني ،أولهام تفاءل
بإمكانية التغيري الرسيع ،وقد أغوته لغة مهادنة اعتمدها املجلس
العسكري وعكستها رسائله املو َّجهة إىل قوى الثورة ،والوعد بإجراء
انتخابات يف نهاية فرتة قصرية يحكم فيها املجلس العسكري مؤقتًا،
وثانيهام مزاج تشاؤمي ،غلّفه إحساس الجامهري بأن ما يجري من
جهة القوى املسلحة هو مبنزلة التفاف عىل مطالب الشعب الثائر يف
امليادين والشوارع.
جاءت قـرارات فرض حالة الطوارئ ،وبــوادر قمع من السلطات
العسكرية((( ،لتعزز الهواجس .وغلب عىل فاعيل الثورة ،الذين
مل يبارحوا ميادينهم ،شعو ٌر بأن قطاف الثورة املستحق قد ُسلب
من أياديهم .ويف هذه األجواء التي استعادت روح الغضب رسي ًعا،
ٍ
بإسقاط ثانٍ للنظام ،تحت شعار "يسقط تاين".
تجددت املطالبات
6

كامل للجيش".
"البيان رقم واحد ً

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

وبادر تحالف قوى الحرية والتغيري((( ،املمثل األبرز لقوى الثورة ،إىل
بلورة مطالب الجامهري يف صورة رفض قاطع لخطوات العسكر(((.
قبل
ذكّر املوقف الجديد لقوى إعالن الحرية والتغيري بقدر ٍة ب ّينها ً
تج ّم ُع املهنيني السودانيني حني صاغ الغضب الجامهريي يف مطالب
ومواقف تُطرح يف وجه السلطة ،وذلك منذ لحظة اندالع رشارة الثورة
ويف إثر قرارات رفع أسعار الخبز .لقد صعد التج ّمع ليكون املمثل
للشارع الثائر ،يقبل به الجميع ،ويقوم من ثم بدمج املطالب املعيشية
املتنوعة يف مطلب سيايس عريض ،عنوانه التغيري يف السودان .ويف بيانه
الصادر يف  23كانون األول /ديسمرب  ،2018أفصح تج ّمع املهنيني باسم
الثوار عن عزمهم إسقاط البشري ،عرب االحتجاج السلمي((( .وازدادت
هذه القدرة بتفاعل التجمع جي ًدا مع "خارطة" القوى املعارضة يف
السودان ،وسعيه إىل توحيدها ،يف وقت خارت فيه قوى النظام،
طرح
وازدادت عوامل االنشقاق بني نخبته .جرى يف هذه األجواء ُ
التج ّمع إطا ًرا سياسيًا جام ًعا ،ليصيغ املطلوب ثوريًا ،ويرسم مسا ًرا
لتخطي مرحلة حكم الدكتاتور ،وإنشاء نظام جديد بديل من نظامه.
ومل يكن مستغربًا أنه مبجرد إعالن سقوط البشري ،سارعت قوى إعالن
الحرية والتغيري إىل تثبيت موقفها املنطلِق من هذا اإلعالن ،ليكون
إطا ًرا تفاوضيًا يحقق مسعاها إلنجاز تغيري جذري يف السودان ،يفكك
تركة االستبداد .وجرى استثامر الزخم الجامهريي الكبري يف حمالت
وفعاليات ضغط تُشعر قوى النظام السابق ،والقوات املسلحة
بالخصوص ،بأن الشارع وحده هو الذي ميلك مفاتيح التغيري يف البالد.
وقد حرصت قوى إعالن الحرية والتغيري عىل تنبيه الجامهري أال تنخدع
بالفرح اللحظي يف إثر بيان بن عوف ،وسارعت إىل إعالن رفض البيان
تول العسكريني للسلطة أمر غري مقبول،
رفضً ا رصي ًحا ،معترب ًة أن ّ
ودعت الثائرين إىل مواصلة اعتصامهم أمام القيادة العامة للقوات
 7هذا التحالف تصدرته القوى النقابية السودانية ،ممثلة يف تجمع املهنيني السودانيني،
املؤسس يف عام  ،2013وبجواره اصطفت عدة قوى سياسية ،أهمها التحالف املعروف باسم
"نداء السودان" ،الذي ائتلف إثر إعالن نداء السودان يف أديس أبابا يف عام  ،2014ومن أبرز
وجوهه الصادق املايض .ضمت قوى إعالن الحرية والتغيري تحت جناحها أحزابًا بعضها كان
قد حظي بالرشعية خالل حكم البشري ،وانخرط بعض منها يف التحالف الحاكم ،كحزيب األمة
واملؤمتر ،وكذا ضم حركات سياسية جديدة شابة ،وروابط مطلبية فئوية وجهوية كانت قد
فضل عن أبرز الحركات املسلحة التي
تشكلت عرب السنوات األسبق عىل لحظة اندالع الثورةً ،
طاملا ناوأت نظام البشري ،وعىل رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان ،التي نشطت خالل
الحرب األهلية بني شامل السودان وجنوبه ،وبقي منها بعد االنفصال بني شطري السودان
فرعها الناشط بصورة رئيسة بواليتي النيل األزرق وكردفان ،وكذا الحركتني األكرث بروزًا يف
إقليم دارفور ،وهام حركة تحرير السودان ،وحركة العدل واملساواة ،وقد تصالحتا مع النظام
وفق عملية للسالم استمرت بني عامي  2005و.2010
" 8انقالب داخيل :بيان مشرتك  11أبريل" ،املوقع الرسمي لتجمع املهنيني السودانيني،
 ،2019/4/11شوهد يف  ،2020/3/16يفhttps://bit.ly/2USeGne :
" 9بيان مهم" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2018/12/23 ،شوهد
يف  ،2020/3/19يفhttps://bit.ly/2JnWbSx :

وثيقة
الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية :قراءة في التوافق السوداني

املسلحة ،وحشد املسريات واالعتصامات يف مختلف أنحاء السودان،
تعب عن قوى الثورة(.((1
إىل حني تسليم السلطة إىل حكومة مدنية ّ
نقل املوقف الصلب من جانب قوى إعالن الحرية والتغيري الكرة
إىل ملعب املجلس العسكري ،الذي ألجمته املفاجأة ،فسارع إىل
تعديل خطابه ،بل تغيري بعض الوجوه التي تصدرت باسمه ،عىس
أن يتقي بذلك غضبة الجامهري .وهكذا ،يف  12نيسان /أبريل ،2019
بديل منه هو عبد
رأينا بن عوف يتنحى ،ليصعد إىل رئاسة املجلس ً
الفتاح الربهان( .((1وبدوره ،بادر الربهان إىل إبداء استعداد املجلس
العسكري إلجراء إصالحات تتوافق مع رؤية التغيري التي اقرتحتها
قوى إعالن الحرية والتغيري ،ووعد برفع القيود عن الحريات(.((1
ويف هذه األجواء ،سعى املجلس العسكري ملامألة جامهري الثورة،
فسارع إىل عقد أول لقاء بينه وبني قوى إعالن الحرية والتغيري
قبيل إعالن تشكل املجلس رسم ًيا .وخالل اللقاء ،اشرتطت قوى
إعالن الحرية والتغيري إحداث جملة من التغيريات يك تتعاون مع
املجلس العسكري ،ومركزت إعالن الحرية والتغيري بوصفه نقطة
البدء يف أي نقاش ،جاعل ًة مطالب تسليم السلطة إىل حكومة مدنية
انتقالية ،وحل أجهزة األمن السيايس املسؤولة عن استرشاء القمع،
وإبطال القوانني املقيدة للحريات ،واإلفراج عن املعتقلني ،أولوي ًة(.((1
ورمبا تجدر ها هنا العودة إىل فحص نص البيان املعنون "إعالن
الحرية والتغيري"( ،((1املنشور يف األول من كانون الثاين /يناير .2019
ومبطالعة هذا البيان ،نلمس اتصاله مبا انتهت إليه املفاوضات بني
قوى النظام القديم ممثل ًة يف العسكر والقوى الثورية ممثل ًة يف قوى
إعالن الحرية والتغيري.

ً
ثالثا :من الميدان إلى طاولة
التفاوض :المسيرة الصعبة
شامل وجنوبًا
نطق اإلعالن باسم "شعب السودان يف املدن والقرىً ،
ورشقًا وغربًا ووسطًا ،بكافة قوانا الشعبية والسياسية واالجتامعية
" 10انقالب داخيل :بيان مشرتك  11أبريل".
" 11بيان لرئيس املجلس العسكري االنتقايل" ،قناة الجزيرة ،موقع يوتيوب،2019/4/12 ،
شوهد يف  ،2020/3/18يفhttps://bit.ly/3awRGAW :
" 12كلمة لرئيس املجلس العسكري االنتقايل يف السودان عبد الفتاح الربهان" ،قناة
الجزيرة ،موقع يوتيوب ،2019/4/13 ،شوهد يف  ،2020/3/18يفhttp://bit.ly/2MrdRPb :
" 13بيان حول لقاء قيادة قوات الشعب املسلحة بوفد االتصال املمثل لقوى إعالن
الحرية والتغيري" ،املوقع الرسمي لتجمع املهنيني السودانيني ،2019/4/14 ،شوهد يف
 ،2020/3/20يفhttp://bit.ly/2Fmd662 :
 14ينظر نص اإلعالن يف" :إعالن الحرية والتغيري" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني،
موقع فيسبوك ،2019/1/1 ،شوهد يف ،2020/4/29 :يفhttps://bit.ly/3aWGRIE :
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والنقابية واملدنية وأصحاب املطالب" معربًا عن متسكه بسلمية
مسعاه ،ومحد ًدا مطالبه يف ثالثة ،هي :تن ّحي البشري الفوري ،بغري
قيد أو رشط( ،((1وتشكيل حكومة انتقالية قوامها كفاءات وطنية
بتوافق جميع أطياف الشعب السوداين ،ووقف فوري لصور االنتهاك
التي يتعرض لها السودانيون ،ومحاكمة من اقرتفوها ،وإلغاء كل ما
يرتبط بها من القوانني املقيدة للحريات(.((1
وقد نتج عرب مراحل االحتجاج مسعى موا ٍز لوضع تفاصيل هذا
اإلعالن ،وكثريها جاء مشتقًا من املطالب اإلصالحية التي تراكمت يف
السابق يف السودان ،واستلهمت كذلك مبادرات سابقة ،مثال ذلك
"مذكرة الرحيل" التي تعد أول إعالن يرتجم صوت امليادين ،وطالبت
رصاحة بتنحي البشري ،والتي أصدرها تج ّمع املهنيني السودانيني قبل
أيام من إعالن الحرية والتغيري ،وس ّمت بعض مالمح االنتقال املأمول،
منها حكومة انتقالية توافقية ت ُشكَّل من الكفاءات(.((1
ويف  20نيسان /أبريل  ،2019وقبل يوم واحد من عقد مؤمترها
الصحفي إلعالن سلطة انتقالية تحل محل البشري ،تلقّت قوى إعالن
الحرية والتغيري من اللجنة السياسية للقوات املسلحة الدعوة إىل
اجتامع عاجل ،يُعقد يف مساء اليوم نفسه يف القرص الجمهوري .وإزاء
الدعوة ،بادرت قوى إعالن الحرية والتغيري إىل إعالن أنها "متمسكة
بأهدافها املحددة يف إعالن الحرية والتغيري ،وأولها التسلم الفوري
للسلطة من جانب سلطة انتقالية مدنية ،متوافق عليها عرب قوى
إعالن الحرية والتغيري"( .((1ون ّوهت بأن مؤمترها الصحفي غري مؤجل،
بغض النظر عام سيصل إليه هذا االجتامع.
ّ
 15جدير بالذكر أنه يف اليوم ذاته صدرت "مذكرة الجبهة الوطنية للتغيري" ،التي حاولت
التسرت بلغة إصالحية ،ومطالب ال تختلف كث ًريا عام حواه إعالن الحرية والتغيري ،لكن الفارق
املوضوعي والحاسم كان يف أن الهيئة التي أنتجت هذه املذكرة قد أسسها البشري نفسه ،ومل
تذهب يف مقرتحاتها للتغيري إىل ما ذهبت إليه قوى إعالن الحرية والتغيري ،أي إسقاط رأس
النظام .وميكن اعتبار مذكرة الجبهة الوطنية للتغيري ومؤمترها للحوار مجرد اسرتاتيجية لرشاء
الوقت واملفاوضة عىل بقاء البشري مقابل تغيريات واسعة .الحال ذاته الذي رأيناه يف لحظة
سقوط املستبدين يف املوجة األوىل للربيع العريب ،حيث مثة عرض كبري بتغيريات عريضة يف
النظام ،ال ترقى إىل طموح الجامهري بإسقاط الدكتاتور.
 16رسم اإلعالن إطار عمل الحكومة يف خالل سنواتها األربع ،يف تسع مهامت ،أهمها
وقف الحرب األهلية ،وتطبيق عدالة انتقالية تجرب الرضر وتعيد الحقوق ،مع وضع ترتيبات
أمنية تيرس الوصول إىل سالم عادل ،والبدء يف برنامج عاجل يحقق التعايف االقتصادي،
وتهيئة املجال السيايس لالنتقال من النظام الشمويل إىل نظام تعددي ،مع تصحيح أوضاع
حقوق اإلنسان املدنية واالقتصادية واالجتامعية ،والتصدي لصور التهميش عىل اختالفها،
وبالخصوص منها املوجه ضد املرأة السودانية ،وتحسني عالقات السودان الخارجية والبعد عن
املحاور ،وتحسني العالقات مع جنوب السودان ،وأخ ًريا الرشوع يف وضع دستور للبالد ،ينظر:
"الوثيقة ( )13إعالن الحرية والتغيري".
" 17بيان مهم".
" 18ترصيح صحفي" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك،2019/4/20 ،
شوهد يف  ،2020/3/24يفhttp://bit.ly/2NsxUOb :
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مل يتمخّض االجتامع عن أي نتائج إيجابية ،واتهمت قوى إعالن
الحرية والتغيري "أذيال النظام وبقاياه" ،مشري ًة برصيح العبارة إىل
اللجنة السياسية يف املجلس العسكري برئاسة الفريق عمر زين
العابدين وعضوية الطيب بابكر ،بأنهم يعملون ضد الثورة( .((1وقال
بيانها :إن اللجنة السياسية "تقف بصورة واضحة ضد وصول الثورة
لغاياتها وأهدافها ،وذلك عرب طرحهم لعملية انتقالية يشارك فيها
رموز النظام السابق وحلفاؤه ومن كانوا جز ًءا منه"( .((2وطالب
البيان جامهري الثورة بالحذر من هؤالء ،مشد ًدا عىل أن الثورة
مت ّر "مبنعطف خطري" .ورغم محاولة الفصل بني اللجنة السياسية
واملجلس العسكري ،عرب التنويه يف بيانها بدور القوات املسلحة
اإليجايب "يف تعزيز ودعم الثورة وحامية املتظاهرين يف مواجهتهم مع
ميليشيات املؤمتر الوطني" ،فقد دانت قوى إعالن الحرية والتغيري
من يتكالبون من أجل "إعادة إنتاج النظام بنفس الوجوه واألجسام
"أي من رموز النظام
البائدة" .كام شددت عىل الرفض التام لتضمني ٍ
كجزء من عملية التغيري" ،داعي ًة املجلس العسكري إىل "االستجابة
الفورية والعاجلة ملطلبنا املركزي واملتمثل يف تسلم الدولة للسلطة
االنتقالية املدنية ،كضامن حقيقي وطريق آمن يقودنا جمي ًعا نحو
تحقيق أهداف الثورة واملتمثلة يف إعالن الحرية والتغيري"(.((2
ومن لحظة الخالف تلك ،ويف ظل متسك قوى الثورة مبطالبها ،تح ّول
إعالن الحرية والتغيري إىل إطار سيايس يحسم خيارات الثوار ،ويحدد
بوضوح مواقف والتزامات قوى الثورة يف مفاوضاتها مع املؤسسة
العسكرية .وقد أعادت لجنة االتصال املخ ّولة من قوى إعالن الحرية
والتغيري للتفاوض توكيد ثالث نقاط ،ترسم ترتيبات الحكم االنتقايل
املطلوبة ،مبا يحدد مجال التفاوض وموضوعاته ،اشتقاقًا من هذا
اإلعالن ،متمثلة يف ثالث مؤسسات هي :مجلس رئايس مدين ُيثَّل
فيه العسكريون ،وحكومة يتوالها مدين ،ومجلس ترشيعي ُيثَّل فيه
السودانيون جمي ًعا(.((2

رابعا :مراوغات بد ًلا من مفاوضات
ً
يف ضوء تع ّنت اللجنة السياسية للمجلس العسكري ،قررت قوى
إعالن الحرية والتغيري تعليق التعامل معها ،متهم ًة إياها بأنها
" 19بيان مشرتك" ،املوقع الرسمي لتجمع املهنيني السودانيني ،2019/4/22 ،شوهد يف
 ،2020/3/24يفhttps://bit.ly/2R5d1tp :
 20املرجع نفسه.
 21املرجع نفسه.
" 22مقرتح هياكل الحكم وصناعة الدستور ،للفرتة االنتقالية يف السودان" ،صفحة
تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2019/4/22 ،شوهد يف  ،2020/3/26يف:
http://bit.ly/34jHBVt
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سرام /راذآراذآ

تسعى إىل إعادة إنتاج النظام السابق( ،((2ول ّوحت يف مواجهتها بورقة
الضغط الجامهريي( .((2وبالفعل ،احتدم الضغط الجامهريي ،لتتلقى
قوى إعالن الحرية والتغيري يف خالل اليوم الثاين دعو ًة من رئاسة
املجلس العسكري الجتامع يف مساء األربعاء  24نيسان /أبريل .2019
انتهى االجتامع ،برضوخ املجلس العسكري واستجابته لتحفظات
قوى إعالن الحرية والتغيري ،وتو َّجه إليها بالدعوة إىل استئناف عملية
التفاوض( .((2اشرتطت قوى إعالن الحرية والتغيري ،لرجوعها إىل
قبول غري مرشوط مببدأ االنتقال السلمي ،وتسليم
طاولة املفاوضاتً ،
الحكم إىل سلطة مدنية انتقالية ،معترب ًة هذا املطلب رأس التطلعات
املرشوعة للشعب السوداين ،التي ال مساومة فيها أو تراجع عنها.

حثّت قوى إعالن الحرية والتغيري الجموع يف ساحة االعتصام عىل
"ترتيب الصفوف وإقامة املتاريس وحاميتها"( ،((2وعادت إىل الضغط
بورقة العصيان املدين واإلرضاب العام .ويف الوقت ذاته ،بلورت مالمح
وثيقة إلدارة الفرتة االنتقالية ،قالت إنها عرضتها عىل املجلس العسكري،
لكن رده جاء "مخي ًبا لآلمال ويدل عىل عدم جدية املجلس يف تسليم
السلطة للمدنيني"( ،((2ودانت املزايدة السياسية وسلوك املناورة الذي
أظهره املجلس العسكري من أجل عدم تضمني رشوط االنتقال(.((2
" 23ترصيح صحفي" ،املوقع الرسمي لتجمع املهنيني السودانيني ،2019/4/24 ،شوهد يف
 ،2020/3/26يفhttp://bit.ly/2Zddosc :
 24املرجع نفسه.
" 25ترصيح صحفي".2019/4/24 ،
" 26نداء عاجل" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2019/4/29 ،شوهد
يف  ،2020/3/27يفhttp://bit.ly/33M0dMH :
" 27مؤمتر صحفي لقوى الحرية والتغيري حول رد املجلس العسكري" ،صفحة
تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2019/5/8 ،شوهد يف  ،2020/3/25يف:
http://bit.ly/2X1pv5y
 28املرجع نفسه.
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ويف  11أيــار /مايو  ،2019وبعد فرتة ترقّب حذر ،دعا املجلس
العسكري قوى إعالن الحرية والتغيري إىل العودة مجد ًدا إىل طاولة
املفاوضات( .((2ويف  19أيار /مايو  ،2019خرج من طريف التفاوض
كليهام م ْن يؤكد أنهام قد اتفقا مبدئ ًيا عىل تعيني صالحيات مجلس
السيادة ،ومجلس الوزراء واملجلس الترشيعي ،وتحديد مدة الفرتة
االنتقالية يف ثالث سنوات ،وأن قوى إعالن الحرية والتغيري ستحظى
بثلثي مقاعد املجلس الترشيعي ،يف حني تُخصص للقوى األخرى
النسبة املتبقية .كذلك اتفقا عىل وضع اللبنات األوىل ملسا ٍر للعدالة
االنتقالية ،يبدأ بتشكيل لجنة لتقيص الحقائق بشأن األحداث التي
وقعت يف ميدان االعتصام يف  13أيار /مايو  ،2019وأخرى ملتابعة
عمل اللجنة يف امليدان( .((3ودالل ًة عىل توافق الطرفني ،برز االقرتاح
برئاسة دورية يتداولها مدنيون وعسكريون(.((3
مظلم.
مل تدم حالة التقارب ،ورسعان ما دخلت املفاوضات نفقًا
ً
وأمام هذا الوضع دعت قوى إعالن الحرية والتغيري إىل إرضاب شامل
يف السودان يومي  28و 29أيار /مايو  .((3(2019ويف بيان لها ،اعرتضت
بشدة عىل زيارة حميديت إىل الرياض ،مل ّمحة إىل أن هذه الزيارة
تكشف عن نية العسكريني إطالة مدة بقائهم يف السلطة( .((3كام
اتهمت الربهان الذي قام بجولة خارجية هو أيضً ا ،بأنه يهيّئ الوضع
أمام التدخل األجنبي( .((3ورغم ذلك التصعيد ،أكد املتحدث باسم
قوى إعالن الحرية والتغيري أن األمر مل يصل بعد إىل حد الدعوة
إىل إسقاط املجلس العسكري( .((3وانقىض شهر أيار /مايو ،من دون
توصل الطرفني إىل اتفاق حول مناصفة عضوية املجلس السيادي
وتداول رئاسته(.((3
" 29بيان قوى إعالن الحرية والتغيري" ،موقع تجمع املهنيني السودانيني،2019/5/11 ،
شوهد يف  ،2020/3/25يفhttp://bit.ly/2J5B9HO :
" 30مؤمتر صحفي للمجلس العسكري االنتقايل يف السودان بعد جولة تفاوض مع قوى
إعالن الحرية والتغيري" ،الجزيرة مبارش ،موقع يوتيوب ،2019/5/19 ،شوهد يف ،2020/3/27
يفhttp://bit.ly/2LnPAJU :
" 31السودان :مقرتح جديد لقوى التغيري واتفاق عىل مواصلة التفاوض" ،الجزيرة مبارش،
 ،2019/5/20شوهد يف  ،2020/3/26يفhttps://bit.ly/2xgfSpe :
" 32بيان دفرت الحضور الثوري" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك،
 ،2019/5/21شوهد يف  ،2020/3/26يفhttps://bit.ly/2J6u8pV :
" 33املعارضة السودانية تتهم الربهان بفتح الباب للتدخل الخارجي" ،الخليج أونالين،
 ،2019/5/25شوهد يف  ،2020/3/29يف .https://bit.ly/2Lsri1x :جدير بالذكر أن
التدخالت من قبل السعودية واإلمارات قد ظلت سب ًبا للتوتر يف الساحة السودانية ،ومبعث
خشية من انتهاج العسكريني املسار نفسه الذي حدث يف مرص؛ مسار االنقالب بدعم إقليمي.
 34املرجع نفسه.
" 35إرضاب عام يف السودان واملعارضة تقول إنها لن تدعو اآلن إلسقاط املجلس
العسكري" ،يت آر يت عريب ،2019/5/28 ،شوهد يف  ،2020/4/1يفhttps://bit.ly/31ZIxgd :
" 36املجلس العسكري االنتقايل السوداين :مل نتفق عىل تشكيل 'املجلس السيادي'" ،اليوم
السابع ،2019/5/26 ،شوهد يف ،2020/3/29يفhttps://bit.ly/2xgbN4l :
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وبحلول حزيران /يونيو  ،2019راجت أنباء عن قرب التوصل إىل
اتفاق بني الطرفني عىل مناصفة أعضاء املجلس السيادي ،وعىل
رئاسته الــدوريــة( .((3وما إن تم فض اعتصام القيادة العامة يف
 3حزيران /يونيو  2019وسقوط عدد من القتىل والجرحى من
املعتصمني ،حتى بادرت قوى إعالن الحرية والتغيري إىل إعالن وقف
كافة االتصاالت مع املجلس العسكري االنتقايل ،داعي ًة الجامهري إىل
العصيان املدين الشامل ،كام ح ّملت املجلس املسؤولية التامة عام
حدث( .((3ورغم محاوالت التهدئة واستعادة املسار التفاويض ،أعلنت
قوى إعالن الحرية والتغيري رفضها التعامل مع املجلس العسكري،
الذي تع ّمد سفك الدماء لعرقلة املفاوضات( .((3ولكن بعد دخول
الطرف اإلثيويب عىل الخط( ،((4وبطلب من املجلس العسكري(،((4
توحدت رؤية الطرف اإلثيويب مع االتحاد األفريقي فيام بات يعرف
بـ "املبادرة اإلثيوبية األفريقية" .وق ّدمت املبادرة ضامنات جديدة
أقنعت قوى إعالن الحرية والتغيري بإمكانية إلزام املجلس العسكري
ووقف مناوراته .واشرتطت ألجل عودتها إىل التفاوض تحدي َد جدو ٍل
زمني لهذا التفاوض ،يف حدود ثالثة أيام ،وأن يركز عىل األمور املعلّقة
بشأن املجلس السيادي فحسب( .((4وبالفعل ،ويف  5متوز /يوليو
 ،2019تم االتفاق عىل مدة الفرتة االنتقالية ،إضافة إىل املجالس
الثالثة املك ّونة لهياكل الحكم االنتقايل ،عىل أن ت ُسند الرئاسة إىل
العسكريني خالل الواحد وعرشين شه ًرا األوىل ،مبا فيها الستة أشهر
األوىل ،ثم تنتقل رئاسة آخر مثانية عرش شه ًرا إىل املدنيني(.((4
استمرت املفاوضات بني الجانبني يف مسار متعرج ،إىل أن تم اإلعالن
يف  12متوز /يوليو  ،2019عن التوصل إىل وثيقة "االتفاق السيايس"،
التي مهدت لـ "اتفاق "الوثيقة الدستورية" النهايئ .ح ّدد االتفاق
السيايس نسب متثيل املدنيني والعسكريني يف مجلس السيادة،
ومجلس الوزراء ،كام رسم طريقة تعيينهام .إضافة إىل ذلك ،نص
" 37اتفاق وشيك بني التغيري والعسكري عىل السيادي" ،االنتباهة ،2019/6/1 ،شوهد يف
 ،2020/3/30يفhttps://bit.ly/2xkFjpN :
" 38بيان مشرتك رقم ' ،"'2صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك،2019/6/3 ،
شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/2Px7Jsv :
 39املرجع نفسه.
 40خالد عبد العزيز" ،إثيوبيا تحاول التوسط لحل أزمة السودان بعد أعامل عنف
دامية" ،رويرتز ،2019/6/7 ،شوهد يف  ،2020/3/22يفhttps://bit.ly/2JzyW8a :
" 41الجيش السوداين يدعو الوسيطني اإلثيويب واألفريقي لتقديم رؤية مشرتكة" ،يت آر يت
عريب ،2019/6/24 ،شوهد يف ،2020/3/1 8يفhttp://bit.ly/2JtvueE :
" 42الحرية والتغيري تضع رشوطًا صارمة قبل بدء التفاوض مع العسكري" ،االنتباهة،
 ،2019/7/3شوهد يف  ،2020/3/15يفhttp://bit.ly/34aFDXj :
" 43بيان" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2013/7/5 ،شوهد يف
 ،2020/3/10يفhttp://bit.ly/2Jy13nO :
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االتفاق عىل تأجيل تشكيل املجلس الترشيعي ،وتشكيل لجنة تحقيق
مستقلة يف أحداث فض اعتصام القيادة العامة(.((4
عاد الطرفان إىل التفاوض مرة أخرى يف  1آب /أغسطس  ،2019بعد
توق ٍّف عىل خلفية أحداث عنف يف مدينة األبيض( ،((4ليعلن املبعوث
األفريقي حسن لباد بعدها بيوم واحد عن توصل الطرفني إىل اتفاق
بشأن الوثيقة الدستورية( .((4وسارت األمور صوب النجاح ،وجرى
االحتفال بتوقيع الوثيقة يف  17آب /أغسطس وسط حضور دويل
وأفريقي وعريب كبري.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

قواعد تنافسية غري عنيفة للخروج من األزمة .هذه القواعد املتوافق
بشأنها غايتُها إفساح املجال لتحكيم املصالح ضمن أجواء تنافسية
انتخابية بديلة من االستقطاب اإلقصايئ والعنيف .وتربز ها هنا
عنارص يف الثقافة السياسية ،تجعل هؤالء الفرقاء ال ينسون إرث
العنف يف السودان ،فهو إرث ثقيل صنعته متردات دموية ،ومسلسل
فضل عن فظائع راكمها عنف الدولة.
مل ينته من حروب أهليةً ،
ويبقى السؤال ،هل ترسم اآلثار املاثلة لهذه التجربة خطًا أحمر أمام
أعني املتفاوضني عىل الجانبني ،وتدفعهم إىل القبول باقتسام السلطة؟

خامسا :الوثيقة الدستورية :الشكل
ً
اإلجرائي وتحديات التطبيق
دمجت النسخة الرسمية املنشورة من الوثيقة االتفاق السيايس يف
الوثيقة الدستورية .وتجدر هنا اإلشارة إىل أن مالحظات عديدة ترد
عىل صياغة الوثيقة ،وفيام يبدو أنها تعكس خالفات أيضً ا تتخطى
مجرد ف ّنيات الصياغة ،إذ تأخر صدور الوثيقة رسم ًيا حتى ترشين
األول /أكتوبر  ،2019بظهورها يف الجريدة الرسمية( ،((4رغم توقيعها
قبل ذلك بشهور.

بوجه عام ،ظهر أن قوى إعالن الحرية والتغيري واملجلس العسكري
قد ملكا القدر األكرب من املوارد السياسية وأدوات الضغط واملفاوضة؛
ففي جانب العسكر كان السالح وكتلة أنصار النظام السابق من
فضل عن بريوقراطية الدولة ،ويف جانب قوى
املسيطرين عىل الرثوة ً
إعالن الحرية والتغيري كانت القدرة عىل تحريك الشارع وتوجيه
الضغوط عرب االحتجاجات الضخمة املور َد األكرب واملعزز لفرض رؤية
مبستغرب أن تكون ملكية هذه املوارد السياسية
التغيري .وليس
ٍ
سبب التوازن الذي دفع الفريقني إىل وضع
والقدرة عىل تعبئتهاَ ،
" 44ترصيح صحفي حول مجريات العملية السياسية" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني،
موقع فيسبوك ،2019/7/14 ،شوهد يف  ،2020/3/15يفhttp://bit.ly/2HCGWEu :
" 45تأجيل جلسة املفاوضات بني 'العسكري' و'التغيري' عىل خلفية مذبحة األبيض"،
باج نيوز ،2019/7/29 ،شوهد يف  ،2020/3/30يف/https://bajnews.net/60830 :
" 46مبعوث االتحاد األفريقي للسودان يعلن توصل املجلس العسكري وقوى الحرية
إىل اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية" ،الجزيرة مبارش ،موقع يوتيوب ،2019/8/2 ،شوهد يف
 ،2020/4/4يفhttp://bit.ly/2YBM99y :

من وجهة االنتقال السيايس ،نجد أن االتفاق الدستوري قد ُعني
بتفكيك نسبي للبنية السلطوية لنظام البشري وإبدالها بكيان سيايس
تعب بصور ٍة ما عن الجامهري ،لكنها غري
هجني ،يتمثل يف حكومة ّ
منتخبة؛ والتوافق عليها ها هنا تم بني نخب محدودة ،وليس استنا ًدا
إىل قاعدة تأييد عريضة ،عالمتها التوافق الحزيب العريض وإحراز
األغلبية االنتخابية .املعنى أن هذا النمط املتسق مع منوذج االنتقال
عرب التوافق ،تظل فاعليته موقوفة عىل قدرة النخب ،امل ُشَّ ِكلة
للسلطة الجديدة .وال ميكن من خالل وصف البناء السيايس الذي
يرسمه الدستور أن منسك بالضامنات الواقعية للدفع مبسار االنتقال
صوب الدميقراطية ،لكن هناك جملة من الضامنات املعززة لعمل
السلطة الجديدة كامنة يف النص .ويف الواقع ،عىل السلطة الجديدة
أن تحمي متاسك تحالفها ،وأن تحظى بدعم كتلة جامهريية واضحة،
وأن توظّف ما متلكه من مقدرات سياسية يف إدارة عملية إعادة
تأسيس النظام السيايس يف السودان ،وهي عملية يفرتض أن تنتهي
 47يرجح أن خالفات بني طريف التفاوض حول تعيني النائب ورئيس القضاء تسببت
يف تأخر نرش الوثيقة الدستورية يف الجريدة الرسمية يف السودان إىل الثالث من
ترشين األول /أكتوبر  ،2019ينظر :وزارة العدل ،اإلدارة العامة للترشيع شعبة الجريدة
الرسمية ،مرسوم دستوري رقم( )38لسنة  2019باعتامد الوثيقة الدستورية للفرتة االنتقالية
العدد  1895املؤرخ يف .2019/10/3

وثيقة
الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية :قراءة في التوافق السوداني

89

بحل التناقض ،أي بتسليم سلطة صيغت عىل منوال غري دميقراطي
إىل حكومة ثانية تكون منتخبة دميقراطيًا.

كذلك املحل األكرب للشك حول ما ستجيء به تطورات األحداث بعد
انقضاء املرحلة االنتقالية.

ننتقل إىل محتوى الوثيقة ،وامللحوظة األهم فيها أنها قد بدأت من
محددات سابقة لدستور السودان الصادر يف عام  ،2005رغم أنها
ألغته .صحيح أنها أعادت تعريف السودان بأنه دولة دميقراطية
برملانية ،ذات حكم المركزي ،كام شملت تعريفًا للحقوق والحريات
األساسية والشخصية للمواطنني واح ـرام كرامتهم وتجريم كل
مامرسات التعذيب واملعاملة القاسية التي تح ّط من الكرامة ،لكنها
تبي الخصائص التي يتشكل مبوجبها توازن السلطات ،وكيف
مل ّ
ستح ّد الصالحيات التي ترسمها لكل هيئة سياسية من السمة القدمية
لدساتري السودان املتعلقة بغلبة السلطة التنفيذية عىل ما عداها.
مفهوم أن الوثيقة مجرد وثيقة انتقالية ،ال يجب أن نح ّملها ما ال
تحتمل ،وأنها ستفيض إىل صياغة دستور جديد أكرث دميومة ،لكن األمر
ال مينع من إبداء مثل هذه املالحظات التي تؤطر الحركة السياسية
فيام يجيء من املرحلة االنتقالية التي تتخطى الثالثة أعوام.

لقد حددت الوثيقة يف جانبها السيايس فرتة انتقالية تبلغ مدتها
 39شه ًرا ،تنتهي بإجراء انتخابات تنقل مقاليد الحكم إىل سلطة
مدنية منتخبة .وجعلت الوثيقة عىل رأس أولوياتها استعادة السالم
يف السودان ،عرب خطة طموحة مدتها ستة أشهر ،لحل الخالفات يف
مناطق النزاع الداخيل بالجنوب وبدارفور وكردفان .أيضً ا ،من بني
األولويات املتفق عىل إنجازها يف خالل الثالثة أعوام ونيّف للمرحلة
االنتقالية تطبيق جملة من اإلصالحات الترشيعية ،تبدأ بإنهاء القيود
القانونية عىل الحريات ،والبدء يف برنامج إلصالح الحكومة ،وبرنامج
فضل عام يتعلق بتضمني النساء والشباب
عاجل لإلنقاذ االقتصاديً ،
يف سياسات الدولة ،وغري ذلك.

الوثيقة التي ُمهرت بتوقيع تحالف قوى إعالن الحرية والتغيري،
واملجلس العسكري ،وض ِمنتها رباعية دولية تتشكل من األمم
املتحدة وجامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي واالتحاد األورويب،
هيكل للحكم قوامه ثالثة كيانات :مجلس السيادة يقوم مقام
رسمت ً
رئاسة الدولة ،وحكومة يديرها مجلس للوزراء مكون من تكنوقراط
وشخصيات مستقلة ،ومجلس للترشيع .كان قلب السلطة الجديدة
بالطبع مجلس السيادة الذي أقيم وفق معادلة مناصفة هي
( ،)½ 5 + ½ 5تشاطر فيها املدنيون والعسكريون املقاعد العرشة
للمجلس ،ويتم التوافق بينهم عىل شخص مدين يعمل مر ِّج ًحا.
وبناء عليه ،برز مجلس السيادة بوصفه القلب من عملية التوافق
(ممثل لنخبة النظام القديم،
ً
االنتقايل ،حيث املجلس العسكري
ووريثًا واقعيًا له) برز رشيكًا لقوى إعالن الحرية والتغيري ،أو تحدي ًدا
القوى املوقعة اإلعالن (وقامت ههنا بدور الوكيل عن الجامهري
التي أطاحت البشري)( .((4الالفت أن أعضاء املجلس األحد عرش لن
يكون يف مقدور أي منهم ،وال أي ممن تولوا مناصب يف املرحلة
االنتقالية ،الرتشح يف االنتخابات التي تيل تلك املرحلة .رمبا سيشكل
هذا الرشط ضامنة من بني الضامنات املطلوبة للوقاية من خطر
طمع العسكريني يف السلطة .هذا هو املفرتض وفق النص ،وهذا
 48ستقع الخالفات الحقًا بني هذه القوى املوقّعة إعالن الحرية والتغيري ،وهو ما بقي
يضع عالمات استفهام حول انكامش متثيل قوى إعالن الحرية والتغيري لتحالف سيايس عريض
يجمع القوى املعارضة واملناهضة لنظام البشري يف السودان.

يتوىل مجلس السيادة اختيار رئيس الوزراء ،ويوافق عىل الوزراء
يعي حكام األقاليم
العرشين الذين يقرتحهم رئيس الــوزراء ،كام ّ
والوالة .واستحدثت الوثيقة عد ًدا من املفوضيات املستقلة ،التي
تعمل إىل جانب الحكومة( .((4وميتلك املجلس السيادي العديد من
صالحيات رئيس الجمهورية املعروفة يف السودان ،كتعيني أعضاء
السلك الدبلومايس ،ورأس الجهاز القضايئ وقضاة املحكمة العليا
والنائب العام ،وله صالحيات أيضً ا تتعلق بفرض حالة الطوارئ
وإعالن الحرب.
تتطرق الوثيقة إىل العديد من محددات عمل الوزارة خالل املرحلة
االنتقالية ،ونطاق اختصاصها وما يتعلق بها من إجراءات .وباملثل ما
يتعلق بتشكيل املجلس الترشيعي االنتقايل الذي تحددت عضويته
بثالمثئة عضو ،تحدد قوى إعالن الحرية والتغيري ثلثيهم ،وتظل نسبة
الثلث األخري لتضمني ومتثيل القوى األخرى التي مل توقّع اإلعالن بعد.
و ُحدد مدى زمني هو ثالثة أشهر لالنتهاء من مشاورات تشكيل
املجلس وإعالنه ،إال أنه قد ُعطِّل بسبب رفض الحركات املسلحة،
تشكيل املجلس الترشيعي قبل
َ
املتمثلة يف الجبهة الثورية السودانية،
التوصل إىل اتفاق سالم(.((5
أسندت الوثيقة يف فصلها الثاين ،املادة ( ،)8البند ( ،)12مهمة إصالح
األجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية ،نفسها .وهو ما يتناقض
 49بحسب الوثيقة كان من املفرتض أن يُشكَّل املجلس بعد  90يو ًما من التوقيع ،لكن
إىل اآلن مل يشكل بعد.
" 50الثورية تحذر من تسمية الوالة وتشكيل الربملان قبل السالم" ،سودان دييل،
 ،2019/11/5شوهد يف  ،2020/4/6يفhttp://bit.ly/2NMMij5 :
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مع املادة ( )32التي تخضع القوات املسلحة للمجلس السيادي(.((5
هذا مع العلم أن تعيني وزيري الدفاع والداخلية يقع عىل عاتق،
العسكريني من مجلس السيادة ،وبناء عليه ،فإن املادتني تنفيان
أي دور للسلطة التنفيذية ،وهو ما يتناقض ومفهوم النظام الربملاين
الذي يكون فيه رئيس الوزراء قائ ًدا عا ًما للقوات املسلحة .كام نصت
الوثيقة عىل عقد مؤمتر دستوري قومي قبل نهاية الفرتة االنتقالية،
وإنشاء آليات لإلعداد لوضع دستور دائم للسودان كإحدى مهامت
املرحلة االنتقالية ،وهو ما أشار إليه الفصل الرابع عرش ،القايض
بتكوين عدد من املفوضيات من بينها مفوضية صناعة الدستور
واملؤمتر الدستوري ،ومفوضية االنتخابات ،ويالحظ أنه مل يتم تحديد
آلية وجدول زماين لعمليتَي صياغة الدستور واالنتخابات اللتني
تعدان من أهم االستحقاقات يف الفرتة االنتقالية(.((5

بعد تخطّي آثار استمرار العقوبات األمريكية التي تقف عقبة يف
وجه االستثامر األجنبي يف البالد .كام أن الوضع عىل املستوى املحيل
مل يتحسن؛ فغالء املعيشة مستمر ،ومعدالت التضخم يف تصاعد،
واألســوأ أن معدالت الفساد ال تشهد تحس ًنا حقيق ًيا .إضافة إىل
ذلك أن الخدمات العامة تعاين وض ًعا صع ًبا ج ًدا؛ فالتعليم والصحة
واملواصالت دون املستويات املعيارية ،ومثة مناطق عدة من السودان
فضل عن أن معدالت البطالة يف
تقع ضمن وصف املحرومةً ،
مستويات عالية ،وهي ترتكز يف فئة الشباب ،وال يبدو أن مثة تحس ًنا
نوعيًا ميكّن من استيعاب هذه الفئة التي متثل قوة الغضب الكربى يف
السودان .يف حني تحتاج مهمة خلق وظائف جديدة وتحسني نوعية
املعيشة إىل طفرة اقتصادية ،ال تبدو معطياتها متوافرة بيد الحكومة.
والخشية من أن التوقعات الجامهريية العالية من االتفاق ،يف ظل
الدعم الشعبي الواسع له ،قد تنكرس أمام إحباطات االقتصاد املتعرث
واستحكام مأزقه.

قد يكون من الصعب يف هذه املرحلة تقييم االتفاق من منظور
قدرته عىل تعزيز االستدامة الدميقراطية ،فال زالت العديد من عنارص
بناء النظام الجديد مل تكتمل .والقول مبدى دميقراطية املخرجات التي
أنتجتها الوثيقة سيكون دربًا من التكهن ،لكن يبقى ملمح مهم حول
قدرة النخبة ،التي تعمل وفق هذه الوثيقة ،عىل إحداث تغيريات
هيكلية ت ُجاوز السياسات السلطوية املوروثة عن النظام السابق.
ومبراجعة األوضاع التي مرت بها مراحل التفاوض عىل االتفاق وما
انعكس منه يف االتفاق ،وتلك الوقائع التي تلت يف الشهور املنقضية،
ميكن الوقوف عىل ثالثة تحديات واضحة أمام التوافق االنتقايل يف
السودان ،نجملها يف ما ييل.

ويتفق عديد املراقبني عىل أن السودان لن يستطيع االستغناء عن
القروض ،لكن الخشية من أن يدفع تراكمها إىل املزيد من اإلرهاق
لالقتصاد .كام أن خوض مسار اإلقراض وفق معيارية البنك الدويل
التي تقيض بإصالحات تقوم عىل إجراءات تقشفية حادة ،تشمل رفع
حل ،وكذلك
الدعم عن السلع والوقود وتحرير الخدمات ،قد ال يكون ً
االعتامد عىل األدوات املالية وحدها ،كتعويم العملة ،وتحرير أسعار
الرصف ،وتدعيم االحتياطات النقدية ،من دون وضعها يف سياق
يُنتج أث ًرا واض ًحا يف معيشة املواطنني ،قد يكون خيب ًة تؤجج الغضب
الجامهريي ،وتقوض التوافق السيايس.

سادسا :التحديات أمام االتفاق
ً

 .1التحدي االقتصادي
إن قدرة الحكومة الجديدة واملكون السيايس الحاكم عىل إدارة
توقعات الجامهري التي ثارت باألساس من أجل العيش ،واستطاعتها
أن تقنع هذه الجامهري بجدوى برنامجها إلدارة مرحلة االنتقال ،ال
زالت معلّقة بالقدرة االقتصادية .والحال أن املؤرشات االقتصادية
بالغة السوء؛ إذ تضخم الدين الخارجي ملستوى مقلق ،وبلغ يف بداية
عام  2020مستوى قياسيًا ،ناهز ستني مليار دوالر أمرييك( .((5ومل يتم
 51أحمد الجييل ،عبد الخالق شايب" ،مالحظات هامة عىل مسودة الوثيقة
الدستورية" ،حساب  Muznoteعىل موقع تويرت ،2019/7/27 ،شوهد يف ،2020/4/28 :يف:
https://bit.ly/2YhMnSM
 52املرجع نفسه.
 53هالة حمزة" ،السودان :خريطة طريق ملعالجة الديون الخارجية" ،العريب الجديد،
 ،2020/1/31شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/2VCyjBQ :

ويف إطار معالجة الوضع االقتصادي املرتدي ،قامت وزارة املالية
السودانية بالبدء يف طرح مسودة ملوازنة عام  ،2020تقيض رفع
الدعم عن السلع ،إال أن قوى إعالن الحرية والتغيري رفضتها ،بحجة
تعب عن الوثيقة الدستورية والربنامج اإلسعايف( ،((5وال عن
أنها ال ّ
طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداين ،كام رفضت
الجدولة الزمنية لرفع الدعم املتض َّمنة يف املوازنة( .((5وأمام هذا
الرفض ،تم تعديل املوازنة بتجميد رفع الدعم ملناقشته عرب مؤمتر
 54برنامج طرحته قوى إعالن الحرية والتغيري يف ترشين األول /أكتوبر  ،2019يعترب
مبنزلة خطة عمل للعام األول من الفرتة االنتقالية ،قدمته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك،
يستهدف وقف الحرب ووضع أسس السالم ،ودعم التحول الدميقراطي ،ووقف التدهور
االقتصادي وإقامة عالقات خارجية متوازنة ،ينظر" :الربنامج اإلسعايف للفرتة االنتقالية"،
صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2019/10/15 ،شوهد يف  ،2019/11/6يف:
http://bit.ly/2NQznML
" 55بيان حول رأي قوى الحرية والتغيري يف مسودة موازنة  ،"2020صفحة قوى
إعــان الحرية والتغيري ،موقع فيسبوك ،2019/12/25 ،شوهد يف  ،2020/3/29يف:
http://bit.ly/2PD07SJ
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اقتصادي كان من املفرتض انعقاده يف آذار /مارس  2020لدراسة
تفش فريوس
كافة قضايا االقتصاد السوداين ،إال أنه أُ ّجل يف ظل ّ
مجلسا السيادة والوزراء موازنة عام 2020
كورونا املستجد .وأجاز
َ
التي تتضمن نفقات بقيمة  584.4مليار جنيه ،وإيرادات متوقعة
بنحو  568.3مليار جنيه ،وبعجز متوقع  16.1مليار جنيه ،وتتضمن
زيادة يف اإلنفاق عىل الصحة والتعليم(.((5
جدول
ً
كام رسمت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي السودانية
زمن ًيا و"خارطة" طريق ملعالجة الديون الخارجية يف مرشوع موازنتها
للعام املايل  ،2020تضمنت بدء التفاوض يف آذار /مارس  2020مع
صندوق النقد الدويل لالتفاق حول برنامج لإلصالح االقتصادي،
ورسيان تنفيذ الربنامج يف نيسان /أبريل وترشين األول /أكتوبر
وترشين الثاين /نوفمرب .((5(2020
ومثة رضورة ألن يبحث السودان عن سبيل يحقق جذبًا رسي ًعا
لالستثامرات الخارجية ،وتهيئة بيئة االستثامر وربط املزايا والتسهيالت
مبخطط استثامري يخلق فرص العمل ويعزز البنية التحتية ويدفع
باملجاالت االقتصادية التي ميلك السودان فيها ميزة نسبية إىل األمام.
وتظل قضية البنية التحتية املتهالكة سب ًبا جوهريًا يف إدامة املأزق
االقتصادي .وال مجال يف ضوء ّ
تعث مالية الدولة إلحداث طفرة يف
هذه البنية ،تُ كّن من الدفع بالنمو االقتصادي؛ األمر الذي يتطلب
تضاف ًرا للجهود الدولية لدعم السودان .وتكمن البداية لحلحلة
املأزق االقتصادي يف فك األصول السودانية املجمدة يف الخارج
بسبب العقوبات ،واألهم تخفيض عبء الدين الخارجي ،سواء
بإعادة جدولة الديون السيادية ،أو بتحويل بعضها إىل منح تو َّجه
إىل تنمية البنية التحتية ،والشبكات الخدمية ،وتعزيز املواصالت
الخادمة لالقتصاد من موانئ وشبكات اتصاالت عالية الكفاءة.

 .2تحدي إحالل السالم وإدماج قوى
المعارضة في السلطة الجديدة
أحد أهم التحديات أمام إنجاح االنتقال من السلطوية يف السودان
هو توسيع أفق املشاركة ،وتشكيل مجال سيايس مفتوح .صحيح أن
الوثيقة أظهرت عناية بتحرير العمل الحزيب ،وتعزيز صور املشاركة
الجامهريية ،والحريات السياسية ،لكن تبقى معضلتان عىل مستويَي
القوى املسلحة والقوى السلمية.
" 56االجتامع املشرتك ملجليس السيادة والوزراء يجيز موازنة العام 2020م والقوانني
املصاحبة" ،موقع رئاسة الجمهورية ،2019/12/29 ،شوهد يف  ،2020/3/29يف:
http://bit.ly/2PBJ6sd
 57حمزة.

أ .المعارضة المسلحة

ارتفعت نربة النقد مبجرد توقيع االتفاق السيايس ،يف ضوء مطالبة
أطياف القوى املسلحة املعنية مبسألة السالم بحصص يف الحكومة
واملجلس السيادي والربملان .و ُووجِه املوقف ،يف البداية ،مبحاولة
من جانب الحكومة االنتقالية وقوى إعالن الحرية والتغيري برفض
مبدأ املحاصصة ،بتوكيد أن محادثات أديس أبابا التي جرت يف
متوز /يوليو  ،2019مل تتطرق إىل هذا املبدأ عىل اإلطالق ،كام مل تصدر
وعود أو توقَّع اتفاقات بهذا املعنى مع أي طرف(.((5
ورغم حالة الشد والجذب يف البداية ،جرى دعم التفاوض بنصب
مجال للوصول إىل
عدة جوالت ،كانت أبرزها جوبا ،التي وفرت ً
اتفاق إجــراءات بناء الثقة والتمهيد لتفاوض جرى توقيعه يف
 11أيلول /سبتمرب  .((5(2019إضافة إىل أديس أبابا حيث جرت
املفاوضات العامة ،دخلت القاهرة عىل الخط يف مرحلة خالفات بني
فضل عن مؤمترات تفاوضية تخص املسارات املختلفة،
القوى ،هذا ً
ُعقدت داخل السودان نفسه .واملالحظ أن املفاوضات يف جوبا قد
صممت لتأخذ مسارات خمسة ،متثل مناطق النزاع هي:

مسار غرب دارفور
يتكون هذا املسار من الحركات التالية:
•حركة العدل واملساواة السودانية :أسسها خليل إبراهيم الذي
توىل عد ًدا من املناصب الوزارية يف حكومة البشري قبل أن
يتمرد عليه يف عام  .2001وقد نشأت الحركة يف ظل انشقاق
عرفته حركة تحرير السودان عام  .2001وبدأت الحركة نشاطها
العسكري يف شباط /فرباير  ،2003وتتمثل مطالبها يف التداول
السلمي للسلطة ،والتوزيع العادل للرثوات والوظائف واملناصب
العليا يف الدولة السودانية بعي ًدا عن أي متييز عرقي(.((6
•حركة تحرير السودان  -جناح مناوي :من الحركات الرئيسة يف
اإلقليم ،حيث ظل مني أركو مناوي يقاتل حكومة البشري إىل أن
وقّع معها اتفاق أبوجا للسالم عام  ،2006وبعد ذلك أصبح كبري
متهم
مساعدي البشري ،لكنه رسعان ما عاد إىل الحرب والقتالً ،
البشري بالتباطؤ يف تنفيذ االتفاق.
" 58االجتامعات مع التغيري عالقات عامة ألنها بال تفويض" ،صفحة الجبهة الثورية ،موقع
فيسبوك ،2019/8/12 ،شوهد يف  ،2020/3/18يفhttp://bit.ly/2NvJDLo :
" 59توقيع 'إعالن جوبا' رسميًا متهيدًا ملفاوضات سالم بني الحكومة السودانية والحركات
املسلحة" ،روسيا اليوم ،2019/9/11 ،شوهد يف  ،2020/3/19يفhttp://bit.ly/2UfBE7A :
" 60حــركــة الــعــدل واملـــســـاواة" ،الــجــزيــرة نــت ،شــوهــد يف  ،2020/4/1يف:
http://bit.ly/2VC8P7N
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•حركة تحرير السودان  -املجلس االنتقايل :تأسست عام 2015
بعد انفصالها عن حركة تحرير السودان .ويرتأس رئيس الحركة
الهادي إدريس حال ًيا الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة.
•حركة تجمع قوى تحرير السودان :بقيادة الطاهر حجر،
تأسست عام  ،2017وهي إحدى الحركات املسلحة املنضوية
تحت لواء الجبهة الثورية يف أيلول /سبتمرب  ،2019وهي حركة
منشقة عن حركة عبد الواحد نور.
وتتمثل أبرز القضايا الخاصة بهذا املسار يف :الوضع اإلداري لدارفور
يف الفرتة االنتقالية والعودة إىل حدود دارفور التاريخية ،واملشاركة
يف السلطة اإلقليمية والوالئية ،وتقسيم الرثوة عىل كافة مستويات
الحكم بعدالة ،واألرض والحواكري ،والنازحني والالجئني ،والر ّحل
والرعاة ،والتعويضات وجرب الرضر ،والعدالة االنتقالية واملحاسبة
واملصالحة ،والتنمية وإعادة اإلعامر ،والرتتيبات األمنية ،وغريها من
القضايا(.((6

مسار كردفان والنيل األبيض
تسيطر الحركة الشعبية  -جناح مالك عقار عىل منطقة النيل األزرق،
بينام تسيطر الحركة الشعبية  -جناح عبد العزيز الحلو عىل منطقة
جنوب كردفان .تعد الحركة الشعبية بجناحيها امتدا ًدا للحركة
الشعبية لتحرير السودان التي كانت تقاتل يف جنوب السودان.
تتكون الحركة الشعبية -جناح مالك عقار من مقاتلني انحازوا إىل
الجنوب يف حربه مع الشامل ،ورغم انفصال الجنوب يف عام ،2011
فإنها عادت إىل التمرد من جديد ،بدعوى أن الحكومة السودانية
تنصلت من االمتيازات التي وفرتها اتفاقية السالم ملناطقهم يف جنوب
السودان .وتخوض الحركة نزا ًعا مسل ًحا مع النظام السابق منذ عام
.((6(2011
ويف مفاوضات الحركة مع الحكومة االنتقالية ،ق ّدم مالك عقار رؤية
اشتملت عىل خيار الحكم الذايت للمنطقتني ،وأهمية إنهاء الحرب
عىل أساس العدالة وعدم التمييز وبناء دولة جديدة .وبالفعل ،وقّع
الطرفان يف  15آذار /مارس  ،2019وثيق ًة سياسية خاصة بقضايا
الحكم والسلطات والصالحيات يف واليتَي جنوب كردفان والنيل
 61إبراهيم موىس" ،مفاوضات السالم مسارات متعددة واتفاق واحد" ،وكالة السودان
لألنباء ،2020/1/9 ،شوهد يف  ،2020/4/3يفhttp://bit.ly/2VBl3xe :
 62عادل عبد الرحيم" ،فسيفساء الحركات املسلحة يف السودان" ،وكالة األناضول،
 ،2019/12/24شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/2THMhjt :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

األزرق( .((6ويبقى فقط ملف الرتتيبات األمنية وهياكل الحكم،
وتستمر املشاورات بني الجانبني ملواصلة التفاوض مبشاركة وفود فنية
متخصصة يف املجال األمني(.((6
تتمثل أبرز القضايا الخالفية بني الحركة الشعبية  -جناح عبد العزيز
الحلو ،يف مطلب علامنية الدولة ،وحق تقرير املصري ،وهذا ما
رفضه وفد الحكومة االنتقالية ،وطلب إرجا َءه إىل حني عقد املؤمتر
الدستوري يف نهاية الفرتة االنتقالية( .((6وهو ما رفضته الحركة
وعلقت عىل إثره التفاوض مع الحكومة .وعادت الحركة الشعبية -
جناح الحلو ،مجد ًدا ،إىل طاولة التفاوض مع الحكومة ،عىل أن تنطلق
جولة مفاوضات بينهام يف آذار /مارس .((6(2020

مسار الرشق
يناقش هذا املسار قضايا واليات رشق السودان الثالث :القضارف
وكسال والبحر األحمر ،مبكوناتها ،ويعد مؤمتر البجا أبرز ما ميثل هذا
املسار .تأسس حزب "مؤمتر البجا" يف عام  ،1957ومنذ ذلك الحني إىل
اآلن ظل ملؤمتر البجا قضايا معروفة تطالب بإزالة التهميش وتعزيز
التنمية وتحسني الخدمات ،غري أنه انخرط يف العمل املسلح ضد
الحكومة عام  .1993وعىل الرغم من توقيع اتفاقية سالم مع النظام
السابق يف عام  ،2006فإنها مل تط َّبق عىل أرض الواقع ،ما حمل مقاتيل
البجا عىل رفع السالح مجد ًدا(.((6
توصلت الحكومة االنتقالية مــع هــذا املــســار إىل اتــفــاق يف
 21شباط /فرباير  ،2020تض ّمن إنشاء صندوق إعامر قوامه متويل
محيل ،وإنشاء بنك أهيل لرشق السودان الستقطاب الدعم والتمويل
من املانحني املحليني والدوليني ،لتمويل برامج أساسية يف مجال البنى
التحتية والتعليم والصحة وبناء القدرات البرشية(.((6
" 63قررت ترك السالح والتوجه للعمل السيايس ..الحركة الشعبية السودانية توقع
وثيقة سالم مع الحكومة" ،عريب بوست ،2020/3/15 ،شوهد يف  ،2020/3/19يف:
http://bit.ly/33tZd0C
 64املرجع نفسه.
 65عامر عوض'" ،الحركة الشعبية' جناح الحلو :علامنية الدولة السودانية أو تقرير املصري
يف جنوب كردفان والنيل األزرق" ،القدس العريب ،2019/10/22 ،شوهد يف  ،2020/4/29يف:
https://bit.ly/3bQA17M
" 66الوساطة :التفاوض بني الحكومة وعبد العزيز الحلو األسبوع القادم" ،صحيفة
الراكوبة ،2020/2/28 ،شوهد يف  ،2020/4/2يفhttp://bit.ly/39dtH9a :
 67عبد الرحيم.
" 68وفدا الحكومة وقادة مسار الرشق يوقعان اتفاق السالم رشق السودان" ،صفحة
مجلس السيادة االنتقايل -السودان ،موقع فيسبوك ،2020/2/21 ،شوهد يف  ،2020/4/1يف:
http://bit.ly/3anKF57
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الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية :قراءة في التوافق السوداني

مسار الوسط
يرتأس هذا املسار التوم هجو ،نائب رئيس الجبهة الثورية .ويعد
هذا املسار من أول املسارات التي تم توقيع اتفاق معها يف
 24كانون األول /ديسمرب  ،2019اشتمل عىل مبادئ عامة أبرزها
تتناول القضايا األساسية املتعلقة بالتنمية وقضايا املزارعني وقضية
مرشوع الجزيرة واألرايض والحقوق يف كل املنطقة الوسطى ،إىل جانب
التوزيع العادل للرثوة وإيجاد املوطن والحياة الكرمية للسودانيني(.((6
مسار الشامل
يتكون املسار من حركتني ،هــا ،حركة تحرير كــوش ،وكيان
الشامل .وتكمن قضايا هذا املسار يف السدود واألرايض والحدود
واملهجرين والر ّحل والتنمية واالستثامر .تم التوصل إىل اتفاق يف
 26كانون الثاين /يناير  ،2019يعالج قضايا متأثري السدود واألرايض،
وتم التوافق عىل تشكيل لجنة لدراسة مقرتحات تنفيذ عدد من
القضايا التنموية واالقتصادية بالشامل .كام تناول االتفاق موضوعات
التنمية والخدمات ،وإنشاء البنية التحتية الالزمة لعودة املهجرين
رسا من وادي حلفا(.((7
ق ً
ويبدو من عمق الخالفات بني األطراف السودانية ،حول قضايا أبرزها
املحاصصة يف السلطة ،وتطبيق منظومة حكم قوامها الالمركزية،
ووضع ضامنات لعدالة التوزيع وفض التهميش السيايس واالقتصادي
لهذه املناطق ،أن مدة الستة أشهر للوصول إىل اتفاق سالم غري
كامل ،قد ال يكون مناسبًا .وإن
واقعية ،وحتى ِضعفها ،يعني عا ًما ً
وصلت القوى إىل اتفاق مي ّهد لالنتخابات ،ستظل عديد القضايا ذات
الطابع القومي ،مثل تعريف هوية الدولة وموقع الدين فيها ومدونة
محل
الحريات العامة يف الدستور ،التي تتباين فيها آراء هذه القوىً ،
فضل عن مشكالت مناطقية تتفاوت حدتها بني
للشد والجذبً .
مسار وآخر ،لعل أبرزها إرث االقتتال بني املكونات القبلية يف بعض
املناطق ،وما نجم عن توظيف النظام السابق االنشقاقات القبلية
لغاية السيطرة عىل هذه املناطق ،حتى تفاقم هذا امللف.
ورمبا يعزز الوصول إىل اتفاق سالم أن قضية هوية الدولة بوصفها
دولة وطنية علامنية موحدة محسومة لدى املعارضة املسلحة،
التي كررت نفيها أي مطالب انفصالية يف خالل عمليات التفاوض.
لك ّن هناك تصو ًرا واس ًعا ملعنى المركزية الحكم ،يشمل أطروحات
للحكم الذايت رمبا تكون سببًا يف بعض اإلرباك وتقتيض املزيد من
 69موىس.
" 70التوقيع عىل مسار الشامل التفاويض بني الحكومة االنتقالية والجبهة الثورية"،
السودان اليوم ،2020/1/26 ،شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/39e5aAN :

التفاوض التفصييل .والخشية أن يف حال عدم قدرة الحكومة عىل
تحقيق مطالب املعارضة املسلحة ،وشعورها باإلقصاء من العملية
تحسن تنموي يف مناطقها ،ستتجه إىل فض
السياسية ،وغياب أي ّ
االتفاق ،والعودة إىل متردها عىل السلطة يف الخرطوم .ويبقى عامل
عدم االستقرار األمني التحدي األسايس لهذه املرحلة.
وبخالف املشكالت التي قد ترتتب عىل وجود فصائل مسلحة خارج
عملية التفاوض ،أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد
نور ،التي ترفض الجلوس مع القيادات العسكرية املرتبطة بالنظام
ٍ
مجلس للسالم،
السابق ،وسجلت اعرتاضها أن يكون الربهان عىل رأس
مثة تفاصيل إشكالية تتعلق بدمج املسلحني والرتتيبات األمنية التي
يجب إقرارها لوقف القتال ووضع السالح نهائ ًيا .ويزيد من ارتباك
قضية السالم وجود تدخالت إقليمية تدفع باألطراف املتفاوضة
نحو التعنت.
ب .المعارضة السلمية

واجه االتفاق معارضة من بعض القوى السياسية ،التي جمعتها راية
عريضة باسم "تنسيقية القوى الوطنية الرافضة للتغيري بالسودان".
وكان األبرز بينها من خارج مكونات قوى إعالن الحرية والتغيري ،هو
حزب املؤمتر الشعبي ،املنسلخ عن حزب املؤمتر الوطني الذي أسسه
حسن الرتايب يف عام  ،2000الذي نظر إىل االتفاق عىل أنه اتفاق
إقصايئ .ورفقة توكيدها رفض نظام البشري ،شددت التنسيقية عىل
عدم اعرتافها بالوثيقة الدستورية ،ووعدت "سنقاوم النظام القائم
حتى إسقاطه"(.((7
ولوحظ أيضً ا منذ االتفاق تنامي معارضة داخلية بني مكونات قوى
إعالن الحرية والتغيري؛ فعىل سبيل املثال ،انسلخ الحزب الشيوعي
فاعل يف الحراك الشعبي منذ بدايته يف
السوداين ،الذي كان طرفًا ً
كانون األول /ديسمرب  ،2018عن العملية السياسية التي أفضت
إىل االتفاق الدستوري .وأعلن الحزب عن عدم مشاركته فيام
متخّض عنه االتفاق من آليات ،عىل كافة مستويات الحكم ،سواء
املجلس السيادي ،أو الترشيعي أو الحكومة .ورأى الحزب أن الوثيقة
الدستورية "ك ّرست هيمنة العسكر عىل كل مفاصل السلطة ،وأبقت
عىل ميليشيات الدعم الرسيع"( ((7التابعة للنظام السابق ،ودعا
وصول إىل اإلرضاب السيايس العام
ً
السودانيني إىل تصعيد النضال،
 71عادل عبد الرحيم" ،تنسيقة القوى الوطنية بالسودان :نرفض اتفاق 'العسكري – التغيري'"،
وكالة األناضول ،2019/8/21 ،شوهد يف  ،2020/3/28يفhttp://bit.ly/38al3XM :
" 72تعميم صحفي من اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الــســوداين" ،صفحة
الحزب الشيوعي السوداين ،موقع فيسبوك ،2019/7/13 ،شوهد يف  ،2020/4/4يف:
http://bit.ly/2lVokYs
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ملواجهة هذا االتفاق .وقد متثَّل أبرز أوجه نقد الحزب لالتفاق يف
أن الوثيقة ال تحمل ضامنات لتفكيك النظام الشمويل ،وال الحد من
تغ ّول الرأساملية الطفيلية .ووصف الحزب الوثيقة بأنها "ال تلبي
تطلعات الجامهري يف تحقيق أهداف الثورة والتحول الدميقراطي،
وتحسني أوضاعها املعيشية واالقتصادية ،ووقف الحرب"(.((7
مل يكن الحزب الشيوعي وحده الذي جأر مبعارضة االتفاق ،فمجموعة
من مكونات قوى إعالن الحرية والتغيري التي شكّلت الحكومة
االنتقالية ،باتت تو ّجه س ّبابتها إىل الحكومة ،وتتعجل فشلها .فحزب
األمة ،بزعامة الصادق املهدي ،اعترب أن حكومة حمدوك قد ارتكبت
أخطا ًء كارثية يف مامرسة الحكم يف الفرتة االنتقالية ،وأملح املهدي إىل
أنه ال يستبعد تدخل الجيش لتصحيح املسار ،وطرح أن االنتخابات
املبكرة هي الحل لخروج البالد من املأزق( .((7وعىل املنوال نفسه،
أملح عمر الدقري ،رئيس حزب املؤمتر السوداين ،إىل "فشل الحكومة يف
التخفيف من معاناة املواطن من غالء األسعار ،ووقف تدهور العملة
السودانية"(.((7
والجدير ذكره أنه قد بدأت بوادر تحويل الغضب إىل فعاليات
تنظيمية؛ فتيار نرصة الرشيعة وأنصار املؤمتر الوطني ميارسون
ضغوطهم يف ظل عودة التظاهر إىل الشارع وفق ما سمي "الزحف
األخرض" ،الذي انطلق يف  14كانون األول /ديسمرب  ،2019اعرتاضً ا
عىل حكومة حمدوك.
وتشري شقاقات املعارضة السلمية إىل رضورة مل ّحة لبذل ٍ
جهد مضاف
الحتوائها ،وضامن دعمها يف ترتيبات الفرتة االنتقالية .وال سبيل إىل
ذلك بغري فتح باب الحوار والتفاوض ،وبناء توافقات جديدة ،تقلل
من تحدي االتفاق ،وتكفل املشاركة للجميع ،وتح ّد من نوازع اإلقصاء
والرغبة يف االستئثار بالسلطة.
ويجدر ها هنا اإلشارة إىل إشكال يتعلق بالبنية السياسية التي خلّفها
النظام السابق ،ونعني حزب املؤمتر ،الذي تجذّر يف املجتمع بحكم
امتداد حكمه ثالثة عقود ،واختالط بنيته ببريوقراطية الدولة .وهناك
كثريون مل يتورطوا مع النظام السابق يف انتهاكاته ،وخاصة من عنارص
التكنوقراط ،الذين ميتلكون الخربة ولديهم الرغبة يف املساهمة يف
النظام الجديد .الخشية التي نكتسبها من تجارب االنتقال الدميقراطي
'" 73الشيوعي' يرفض ُمسودة االتفاق بني 'التغيري' و'العسكري' ويُقاطع الفرتة االنتقالية"،
باج نيوز ،2019/7/13 ،شوهد يف  ،2020/4/28يفhttps://bit.ly/2yc2zdn :
" 74املهدي :املخرج يف انتخابات مبكرة وعيل قحت عدم االستهانة باإلسالميني" ،موقع
النيلني ،2019/12/15 ،شوهد يف  ،2020/3/28يفhttp://bit.ly/3ceLmPX :
 75إمام محمد إمام" ،من يحكم السودان" ،موقع النيلني ،2020/2/17 ،شوهد يف
 ،2020/3/29يفhttp://bit.ly/38bCZkC :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

يف املوجة الثالثة ،وحتى يف التجربتني اليمنية والليبية ،هي أ ّن
توسيع رقعة اإلقصاء السيايس بحق قوى النظام السابق قد ت ُفيض
إىل زيادة حجم املعارضة للتوافق السيايس ومن ثم تقويضه ،وهو
الذي يتوقف نجاحه باألساس عىل توسيع قاعدة املشاركة ،لتعكس
التنوع واستيعاب مختلف القوى االجتامعية والسياسية ودمجها يف
النظام الجديد.
وأخ ًريا ،مثة مالحظة عن تهميش دور الشباب ،الذي عىل الرغم من
كونه من صنع التغيري يف السودان ،فإنه ال زال بعي ًدا عن املشاركة
يف الحكم.

 .3تحدي العدالة االنتقالية وطي صفحة
الماضي
يكمن التحدي املاثل أمام السودان حال ًيا يف كيفية املوازنة بني
متطلبات الحقيقة والعدالة وإنصاف ضحايا االنتهاكات من جهة،
والحاجة إىل السالم واالستقرار واملصالحة من جهة أخــرى .ويف
سبيل تحقيق العدالة ،تم تشكيل لجنة التحقيق املستقلة الخاصة
بأحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والواليات يف
 3حزيران /يونيو  ،2019وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثالثة أشهر،
ويجوز متديدها بنا ًء عىل توصيتها ملدة مامثلة ،عىل أن ترفع تقري ًرا
شهريًا عن سري أعاملها إىل رئيس الوزراء ،وتتمتع مبامرسة اختصاص
النيابة يف التحقيق والتحري وإجراءات وتدابري الضبط وتوجيه التّهم
واإلحالة إىل املحاكمة وفق تفويض النائب العام .إال أن عمل اللجنة
تنقصه الشفافية ،ومل يصدر حتى اآلن تقرير نهايئ يطّلع عليه عامة
الشعب ،األمر الذي أثار غضب جامهري الشعب ودفعها إىل الخروج
يف احتجاجات يف  17آذار /مارس  2020تندي ًدا بتأخر اإلعالن عن
نتائج فض االعتصام .كام كان من املقرر ،بحسب الوثيقة ،إنشاء
مفوضية للعدالة االنتقالية ،إال أنها مل تشكَّل بعد.
ويف سياق املفاوضات الجارية بشأن التوصل إىل اتفاق سالم ،تقرتب
الحكومة والجبهة الثورية  -مسار دارفور من اتفاق حول وثيقة
للعدالة االنتقالية ،تتعلق باملساءلة واملصالحة والقضاء يف قضايا
وجرائم دارفور( .((7كام تم تشكيل لجنة للتحقيق يف مفقودي أحداث
فض االعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش يف الخرطوم(.((7
" 76وفدا الحكومة وقادة مسار دارفور يقرتبان من االتفاق حول وثيقة العدالة االنتقالية
املقدمة من قادة املسار" ،موقع رئاسة الجمهورية ،2020/1/18 ،شوهد يف  ،2020/3/29يف:
http://bit.ly/2wgdAJp
 77هبة فريد" ،النائب العام يصدر قرا ًرا بإعادة تشكيل لجنة التحقيق عن مفقودي
 3يونيو" ،تاسيتي نيوز ،2019/11/12 ،شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/38g1IV0 :
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وسبق أن وقّعت الحكومة اتفاقًا يفيض إىل فتح مكتب ملفوضية
األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،يُع ّد تعب ًريا عن رغبة السودان
يف فتح صفحة جديدة يف ملف حقوق اإلنسان(.((7

خاتمة
من خالل تتبع الكتابات حول حال التوافق االنتقايل يف السودان،
يتبني لنا أن مثة نظرة اختزالية إىل التحول املمكن سودانيًا ،تك ّرس
نظر ًة أداتية ،تخترص التحول الدميقراطي يف مجرد إنجاز دستور،
وإعادة تأسيس مؤسسات سياسية ،كالرئاسة والربملان ،وفق معايري
انتخابية رصف ،والسامح بعمل حزيب متحرر .وعىل الرغم من أنها
أمور مهمة وأساسية ،فإن االقتصار عليها وحدها يعني تجاهل عديد
املحددات الجذرية للدميقراطية ،ومنها استعادة السلم االجتامعي،
والحد من التهميش ،وتجذير املشاركة ،وتكريس ضامنات الحقوق
والحريات العامة .وما نجده من محدوديات يف الوثيقة الدستورية،
ومن التباسات يف الفعاليات السياسية التي أنتجتها ،وكذلك
املعيقات التي تب ّينها الفرتة املاضية ّ
وتعث بعض من جهود تشكيل
نظام انتقايل يف السودان ،يشري جميعه إىل عامل الاليقني الذي مييز
االنتقال من السلطوية .وتبني األدبيات أن هذا الاليقني يزداد يف ظل
بعض من هذا الاليقني جذو َره
منوذج االنتقال عرب التوافق .ويجد ٌ
يف العنارص الهيكلية التي يتأسس عليها النظام السيايس ،نذكر منها
عنرص السلم وتجذير املشاركة وتعزيز البنية االقتصادية املتسمة
بالعدل االجتامعي.
إن حيازة الثقة الجامهريية والحظوة بالعمق الشعبي الداعم لعمل
الحكومة االنتقالية التوافقية يعززان توجهها إىل إنجاز تغيريات
جذرية يف النظام السيايس من دون وجل .وهذه الثقة هي السبيل
إىل تأسيس عالقات متوازنة بني املجتمع والدولة.
يع ّد دخول الجامهري إىل املعادلة الجديدة ضامنة تأسيسية ،لكن
نجاح االنتقال عرب التوافق ال زال موقوفًا عىل قدرة النخب السودانية
عىل توفري الضامنات إلنجاح هذا التوافق ،وعملهم م ًعا عىل اجتياز
املعيقات التي قد تعرتض طريقه ،والوصول بالسلطة الجديدة إىل
بر أمان دميقراطي ،واستقرار يُنهي أي تو ّجه نحو العنف .وال يعني
بلوغ التوافق السيايس أن بنية الحكم السلطوية ،قد دالت ،إذ يظل
التحدي كام ًنا يف القدرة العملية عىل إحاللها ببنية مغايرة ،تعيد
مجال سياسيًا
ضبط عالقة املواطن بالدولة ،وتوفر لهذه العالقة ً
 78حافظ خري'" ،اتفاق هام' ميهد الطريق الفتتاح مكتب األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان الجديد يف السودان" ،أخبار األمم املتحدة ،2019/9/25 ،شوهد يف  ،2020/3/29يف:
http://bit.ly/3acxYK6

تعدديًا ومفتو ًحا .يف حني أن القدرة االئتالفية تعني فيام تعني تسوية
الخالفات ،والتحول من العمل املسلح إىل العمل السلمي ،والقبول
بقواعد اللعبة املرعية من الجميع .ويحتاج األمر أيضً ا إىل تعاضد
واسع من القوى السياسية واالجتامعية ،ت ُظلّله معادلة رابح  -رابح،
وتأيت مخرجاته مغوي ًة للمرتددين واملتحفظني عىل االتفاق لالنخراط
يف العملية السياسية .والجدير ذكره أن القدرة التفاوضية للنخب
تربز ها هنا ،إذ إن االستمرار يف التفاوض عىل املسائل التفصيلية
واملرحلية يظل رضور ًة يف حالة من مثل حالة السودان ،يف ضوء ركام
املظامل والثارات والتصدعات .يف حني ال يجيب االتفاق السيايس عن
كيفية تجاوز هذه املظامل وتحقيق دمج للقوى املعربة ع ّمن كانوا
ضحايا تلك املظامل ،لكنه يقدم بيئة تفاعل ميكنها استيعاب مخرجات
أي اتفاق سالم ،ما دامت النحب قادرة عىل تفعيل آليات الدمج
فاعل
ومل ت ُغوِها لعبة اإلقصاء .يف هذه الحال ،يصبح املجتمع املدين ً
رئيسا ،بل يقوم أحيانًا بدور املوازن للقوى السياسية املتناحرة ،وقوة
ً
ضغط لدفعها صوب السالم والعمل السيايس.
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