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:الملخص  

أن يكون أو )ئرة و أصبح في دا ،واألمنية واالجتماعية واالقتصاديةيعاني السودان من تدهور كبير  في كافة الجوانب السياسية 

حيث أدمنت النخب ،م6591 استقاللهبسبب الصراع حول السلطة منذ  ،(ال يكون السياسية الفشل في إيجاد آلية حكم تحقق    

الشعب السلطة  عانتزالسياسية من الفرص ما هو كفيل  بوضع نظام سياسي ديمقراطي، فقد ونالت تلك النخب  ،الدولة استقرار

تتمًكن من خاللها   اليةانتقكي تدير فترة  ،من الجيش بثورات عظيمة قًدم فيها الغالي والنفيس ليُسلمها إلى تلك النخب السياسية

السلطة مرة تلو  المالستأدى إلى تشجيع المؤسسة العسكرية  يةقالاالنتولكن سوء إدارتها لتلك الفترات  ،تأسيس الدولة المدنية

تغييراً  م8162و يعتبر التغيير الذي حدث في السودان في ديسمبر  فارغة،وظل الوضع السياسي يدور حول حلقة  .األخرى

فيها قام  عاماً، ظل ممسكاً بالسلطة لمدة ثالثين التغيير،ألن النظام الذي كان سائداً قبل  السودان،هاماً في الحياة السياسية في 

 عند كبيروكان إزالة هذا النظام بمثابة معجزة وحلم  دولة،دولة داخل  الحزب يمثل ظل ذلكو  ،حزب واحد من الحكم بتمكين

رصة م. ومن ثم سنحت ف8162في ديسمبر  نجاح ثورتهولكن صمود هذا الشعب وتضحياته أدت إلى سقوطه بعد  الكثيرين،

إلى ضياع  ،يةالاالنتقضعف و سوء إدارة الفترة  لكن أدى أيضاً  ،انتقاليفترة حكم  ديمقراطي عبرنظام حكم مدني  غالية إلرساء

كونات السياسية وتشظي الم  ،نفسها ياالنتقالبسبب ضعف ترتيبات الحكم  الثورة(ما قبل  )مربعإلى  وعادت الدولة الفرصة،

لمنطلق تهدف ومن هذا ا .الديمقراطي االنتقالوصعوبات اقتصادية  وأمنية معقدة  واجهت مسيرة   ،يةاالنتقالالتي تدير الفترة 

أثرها ف على مدى وتق ،واألمنية واالقتصاديةمن الناحية الدستورية والسياسية  ياالنتقالتناول ترتيبات الحكم  الدراسة إلىهذه 

وتحديد  ،سياسيالذي صاحب تنزيل هذه الترتيبات على أرض الواقع الكما تبرز القصور  ،تثبيت مرتكزات الحكم المدني في

.الي إجهاضه الديمقراطي وأدت االنتقال مسيرةواجهت  الصعوبات التي أهم   

عالن إ العميقة، قوى الدستورية، الدولة الديمقراطي، الوثيقةالتحول  ي،االنتقالالحكم  ،يةاالنتقالالفترة : الكلمات المفتاحية

  اسالم جوب اتفاق والتغيير،الحرية 
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Abstract: 

Sudan suffers from a significant deterioration in all political, economic, social and security 

aspects, and has become in a circle (to be or not to be), due to the struggle over power since its 

independence in 1956 AD, as the political elites became addicted to the failure to find a 

governance mechanism that would achieve the stability of the state, and those political elites 

gained Opportunities are enough to establish a democratic political system. The people wrested 

power from the army with great revolutions in which they offered the most precious to hand it 

over to those political elites, in order to run a transitional period that could Through which the 

civil state was established, but its mismanagement of those transitional periods encouraged the 

military institution to take power over and over again. The political situation continued to 

revolve around an empty cycle, and the change that occurred in Sudan in December 2018 is 

considered an important change in the political life in Sudan, because the regime that prevailed 

before the change, held power for thirty years, in which it enabled one party to rule, and That 

party remained a state within a state, and the removal of this regime was a miracle and a big 

dream for many, but the steadfastness and sacrifices of this people led to its downfall after the 

success of its revolution in December 2018. Hence, a valuable opportunity arose to establish a 

civil, democratic system of government through a period of transitional rule, but the weakness 

and mismanagement of the transitional period also led to the loss of the opportunity, and the state 

returned to the (pre-revolution square) due to the weakness of the transitional governance 

arrangements themselves, and the fragmentation of the political components that manage The 

transitional period, and complex economic and security difficulties faced the process of 

democratic transition.  
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From this point of view, this study aims to address the transitional government arrangements 

from the constitutional and political point of view It also highlights the shortcomings that 

accompanied the implementation of these arrangements on the political ground, and identifies 

the most important difficulties that faced the democratic transition process and led to its abort. 

Keywords: Transitional period, Transitional ruling, democratization, Constitutional Document 

deep state, Forces of Declaration of Freedom and Change, Juba Peace Agreement 

 

 دمةـمق . 1

نشاء جهاز حكم إوذلك ب ،هاماً لتجاوز األزمات السياسية التي تُخلِفها األنظمة السلطوية )جسراً(ي االنتقالتُشكل ترتيبات الحكم 

 في:قًوي متمثل 

وهو  ،وتنفيذ عمليات اإلصالح السياسي ،يةاالنتقالالفترة  خالل، أعباء الحكم ،ــ تشكيل حكومة مدنية تتقاسم فيها أطراف الحكم

 السياسي( )المسارما يسمى بــ 

وإرساء آليات لنزع سالح المليشيات المسلحة وتسريح مقاتليها  النار،كالتعهد بوقف إطالق  ،ــ العمل على وقف األعمال العدائية

 األمني( )المسارمع إصالح القطاع األمني وهو ما يسمى بــ  ،أو إعادة دمجهم

لى إمن بينها وجود آلية تسمح بنقل السلطة  ،يةاالنتقالودستورية شاملة تُسهل تنفيذ مهام الفترة  إصالحات قانونيةــ إجراء 

  الدستوري( )المسارما يسمى بــ  وهو ،كاالنتخابات ،يةاالنتقالحكومة ما بعد المرحلة 

 )المسارما يسمى بــ  وهو ،االنتقالبالحصول على تمويل خارجي يساعد على عملية  ،ــ معالجة األوضاع االقتصادية

 .االقتصادي(

بسبب سيطرة القوات المسلحة على   ،م6591السياسي منذ استقاللها عام  االستقرارتواجه دولة السودان حالة من حاالت عدم 

فقد أعقب الحكم   (انتقاليوقد أعقبت كل فترة من فترات الحكم العسكري )فترة حكم  ،مقاليد الحكم ألكثر من خمسون عاماً 

وأعقب الحكم العسكري  ،م6511ثورة شعبية سميت بثورة أكتوبر   (أبراهيم عبود )بقيادة   (م6511ــ  6592)العسكري األول 

وأعقب الحكم العسكري   6229أبريل  بانتفاضةشعبية سميت  انتفاضة  (جعفر محمد نميري)بقيادة   (م6529ــ  6515الثاني  )

فشلت ولكن سريعاً ما   .ثورة شعبية سميت بثورة ديسمبر المجيدة  (عمر حسن أحمد البشير)بقيادة  (م8162ــ  6525الثالث  )

وذلك بسبب سوء  ،ومن ثم تضيع أعظم الثورات في تاريخنا المعاصر ،أُخرىي ليستلم الجيش السلطة مرة االنتقالالحكم  فترة

م ــ 8162األخيرة ــ التي أعقبت ثورة ديسمبر  ياالنتقالوقد كانت تجربة الحكم  ي.االنتقالإدارة النخبة السياسية لفترات الحكم 

لكن ولألسف فقد فشلت تلك  ،السابقة يةاالنتقالمن تجارب الفترات  واالستفادة بحكمة ودرايةبمثابة فرصة كبيرة إلدارتها 

والتضحيات التي بذلها الشعب في إزاحة النظام العسكري الذي حكم البالد لثالثين  ،تلك الثورة التي أتت بهاالتجربة رغم ِعظم 

ية قد واجهت أعقد المشكالت التي خلًفها النظام السابق في كافة مناحي الحياة السياسية االنتقالوإن كنا نقر بأن الفترة  ،عاما ً

 واألمنية.واالقتصادية واالجتماعية 

النظام ية وتبيًن أعقد المشكالت التي وًرثها هذا االنتقالالوضع السياسي الذي كان قائماً قبل الفترة  ىعل الدراسة لتقفتأتي هذه  

 ،يةاالنتقالالفترة إلدارة التي وضعت ي االنتقالالحكم  الدراسة ترتيباتكما تتناول  ،يةاالنتقال للفترة
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 إنجازهكما تقف الدراسة على أهم ما تم  ،يةاالنتقالومهام الفترة  ،ي التي وضعنها الوثيقة الدستوريةاالنتقالوتبًرز أجهزة الحكم  

بعد أن كان يعيش  لألسرة الدولية السودان وعودتهالمجهودات التي بِذلت لفك عزلة  خاصة تلك ،يةاالنتقالقِبل حكومة الفترة  من

الديمقراطي في كل جوانبها  االنتقالتتناول الدراسة أيضاً بالتحليل والمناقشة مسارات  عاماً.في عزلة ألكثر من عشرون 

كما  ،إنجازهية من االنتقالوما فشلت السلطة  ،منها إنجازهوتقف على ما تم  واالقتصادية( ،والعسكرية ،والدستورية ،)السياسية

 ،المتردي مع بين أسباب الترًدي االقتصاديثلة في الوضع ية المتماالنتقالتوِضح الدراسة الصعوبات التي واجهت الفترة 

من شقِيها المدني والعسكري  ية فياالنتقالالمكونات السياسية التي تدير الفترة الخالفات التي طالت و ،والوضع األمني الهش

بمفاصل الدولة من ناحية  ظل ممسكاً  السابق الذيالنظام ودور  أُخرى.وخالفات القًوى السياسية االُخرى من جهة  ،جهة

 بمساعدة ،االنتقال تجربة فترةبوضع المتاريس والعقبات إلفشال  ية بقيامهاالنتقالإفشال التجربة  واجتماعية في اقتصادية وأمنية

 ية.االنتقالالفترة  بعض أعداء

 :هميتهموضوع البحث وأ  .1.1

م 8162ثورة ديسمبر نجاح عقبت أ واالقتصادية واألمنية التي والسياسيةالدستورية ي االنتقال ترتيبات الحكم هذه الدراسةول تنات

 صالحية ونجاح تلككشف مدى  الدراسة في ههمية هذأوتكمن  ،على الصعوبات التي واجهت تنفيذ تلك الترتيبات وتقف

هددات مال الدراسة إبرازكما تحاول  ،تحول ديمقراطي حقيقي إلىللوصول  ،في تثبيت اُسس الحكم المدني الديمقراطيالترتيبات 

  .يةاالنتقالالفترة التي تعيق مسيرة 

 ـ:موضوع البحث اختيار أسباب 2.1.

 همها أهذا الموضوع  الختيارسباب دفعتني أعدة هنالك   

 .التي تعيشها الدولة السودانية االستقرارــ حالة عدم 

 ي االنتقالــ قصور ترتيبات الحكم 

 تواجه التحول الديمقراطي في السودانــ المهددات التي 

  :هداف البحثأ3.1. 

 هي: ـهداف هذا البحث أهم أ 

 ي االنتقالز مدى قوة وضعف ترتيبات الحكم براإــ 

 ية االنتقالوبات التي تواجه مسيرة الفترة ــ كشف الصع

 ي االنتقاللى مدى نجاح وفشل تجربة الحكم ع ــ الوقوف

  : ـمشكلة البحث 4.1.

 :يجاد حلول لها فيتتمثل المشكلة التي يسعى البحث إل 

 الحكم؟سدة  البائد من إزاحة النظامم نجحت بنسبة مائة في المائة في 8162ــ هل ثورة ديسمبر 

 السودان؟تحول ديمقراطي حقيقي في  االنتقالي اليــ هل تؤدي ترتيبات الحكم 

  : ـالبحث فرضيات 5.1.

 :والفرضيات هي ،مدى صحتها الختبارمشكلة للبحث فرضيات يسعى البحث المطروحة كسئلة تمثل اإلجابة على األ 
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ى توجيه الوضع السياسي عل اً زال قادر النظام وماالبائد من سدة الحكم بل ظل ذلك  إزاحة النظامــ لم تنجح ثورة ديسمبر في 

 .الدولةداخل مفاصل السلطة والثروة  زال يمتلكنه ما أل ،أراد شاء ومتىكيفما 

 ،تلك الترتيباتولضعف  ،وذلك لهشاشة البيئة السياسية في السودان ،تحول ديمقراطي إلىي االنتقالــ لم تؤدي ترتيبات الحكم 

 .ية بالتحول الديمقراطياالنتقالإيمان بعض مكونات الفترة  والنعدام

 ــ:منهج البحث 6.1.

المعلومات من  حاولت استقاءوقد  .ج التحليليهوالمن ،والمنهج الوصفي ،االستقرائيفي كتابة هذا البحث المنهج  اتبعت  

فقد أدى ذلك الى  ،نحتى اآل وجاريةً  معاصرةً  وأحداثاً  اً وقائعواقعا و ا كان موضوع البحث يتناوللم  لكن و ،صليةمصادرها األ

 االخرى.الغالب على المصادر  فياالعتماد وهذا بدوه ادى الي  ،انعدام الكتب والمؤلفات التي تتناول موضوع البحث

  ــ:حدود البحث7.1. 

والعشرون  حتى قرارات الخامس ،م8162ثورة ديسمبر نجاح عقبت أي التي االنتقالترتيبات الحكم تقتصر الدراسة على تناول   

نبذة مع تناول  .يةاالنتقالللفترة  على الوثيقة الدستورية وإنهاءً  قد مثلت انقالبا القرارات أن هذه باعتباروذلك  م8186 كتوبرأمن 

 .يةاالنتقالالوضع السياسي الذي كان قائما قبل الفترة عن 

   ـ:السابقة للبحث الدراسات 8.1.

كل ما  ،ع البحث بصورة متكاملةوحيث لم أعثر على دراسة تتناول موض ،تكاد تكون الكتابة في موضوع هذا البحث معدومة

 .ي في السوداناالنتقالالحكم بفترة تتعلق  ،متناثرة عبارة عن مقاالت وآراء هو موجود من كتابات

 البحث  خطة 2.

 ،وفرضياته ،ومشكلته ،وأهدافه ،اختيارهوأسباب  ،وأهميته ،موضوع البحث ،مقدمة تناولت فيهاى لإالبحث  بتقسيم هذاقمت  

  :تناولت فيهوهيكل للبحث  ،والدراسات السابقة عليه ،وحدوده ،في كتابته اتبعتهوالمنهج الذي 

 ية  االنتقال بداية الفترة السودان قبلي م فالقائ ـ الحكمـ 1 

 ية في السوداناالنتقالالحكم المؤقت خالل الفترة  ـ ترتيباتـ 2

 الدستورية  ـ الوثيقةـ1 ــ 2

  ية االنتقالالحكومة   ــ2 ــ   2 

 ياالنتقالــ  أجهزة الحكم 3 ــ   2

 ــ  الترتيبات العسكرية 4 ــ   2

 ــ  الترتيبات االقتصادية 5 ــ   2

  ي في السوداناالنتقالــ  الصعوبات التي واجهت ترتيبات الحكم   3

 م وإزالة التمكين 6525تفكيك نظام الثالثون من يونيو  ــ   1ــ   3

 توحيد القوات المسلحة  ــ   2ــ   3

 ضعف الحكومة المدنية  ــ  3ــ   3

 ــ  الخاتمة   4
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 يةاالنتقال بداية الفترة السودان قبلفي  القائمالحكم  3.

الحركة الحركة االسالمية في السودان للوصول إلى الحكم ونجحت  خططت الماضيالقرن  السبعينات منمنذ منتصف 

على  االستيالء م من6525يونيو  01 تمكنت بتاريخثم  جماهيرية كبيرة، ومنبناء تنظيم قوي، وفي خلق قاعدة  اإلسالمية في

دارة حددة فيما يتعلق بنظام الحكم واإلواضحة ومرؤية الحركة يكن لقادة لكن لم  .(نقاذ الوطنيبثورة اإل) وسم ت انقالبها ،السلطة

حول لى  تكوين رؤى محددة إلى عقد المؤتمرات التي تهدف إإذ سارع قادتها  لالنقالبوحاولت إضفاء الشرعية الثورية   ،للبالد

 5حيث تم عقد مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السالم في الخرطوم في فترة ما بين   ،يجاد حلول لهاإقضايا البالد المختلفة و

ومن ثم  (8) حيث  تم فيه تحديد طبيعة الدولة وهويتها القومية الشاملة  االستراتيجيةمؤتمر  انعقدثم  ،(6) كتوبرأ 86لى إسبتمبر 

حيث  صدرت   ،صدار المراسيم الدستورية التي تؤسس  لسيطرة قادة النظام على مقاليد الحكم في البالدإبدأ قادة النظام في 

النظام  مقراً م  6552بعد ذلك دستور السودان لعام صدر  ثم  ،عشرة مراسيم دستورية لتوطيد دعائم سيطرتهم علي الحكم

 .( 0)المركزي  خذ بنظام الحكمالسياسي دون األ االستقراربصعوبة كثابت من ثوابت الدستور ومعترفاً  االتحادي

النظام  ينتمي إلىعلى كل من لم  اً ضروس قادة النظام السلطة بكاملها وشنوا حرباً  احتكروعلى صعيد الممارسة العملية فقد 

سالم بين  تفاقيةإتوقيع لي إمما دفع في نهاية المطاف  ،جنوبه وشمالة ،لبالدشطري ا أصال بين الحرب التي كانت قائمة واشتدت

 التي تقود المعارضة المسلحة في جنوب  الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان

م ــ بروتكول 8118يوليو 81ــ بروتكول ميشاكوس المؤرخ في  :هذه االتفاقية على ستة بروتكوالت وهي اشتملت (السودان

م ــ بروتكول تقاسم السلطة 8111يناير  7م ــ اتفاقية تقاسم الثروة المؤرخة في 8110سبتمبر  89الترتيبات االمنية المؤرخ في 

  م.8111مايو  81ؤرخ في م ــ بروتكول حسم النزاع في واليتي جنوب كرفان والنيل االزرق الم8111مايو  81المؤرخ في 

 انتقلوقد  .االتحاديكام المتعارف عليها في النظام حنوب السودان خرجت به من دائرة األلج خاصاً  تفاقية وضعاً منحت اإل

ن يلى دكتاتورية حزبإكافة السلطات  الذي كانت بيدهتفاقية من دكتاتورية الحزب الواحد للدستور وهذه اإل النظام السياسي وفقاً 

م 6529ي لسنة االنتقالبتعطيل الدستور النظام  تلك الفترة بالطابع العسكري الجامد حيث قام  اتسمتوقد  .جميع السلطات امتلكا

 ،التي كانت قائمةوالنقابات  االتحاداتكما تم تعطيل  ،هاطحزاب السياسية وتم حظر نشاوتم حل األ ،المؤسسات الدستورية وكافة

، وعمل شديدا ً كما شهدت الحقوق والحريات قمعاً  ،م بعضهم للمحاكمة بتهم الفسادمن السياسيين وقد   اً كثير باعتقالوقام النظام 

بذلك ما  مكوناً الكامل بالسلطة مع حرمان القوة السياسية  الفاعلة  والمؤثرة من المشاركة في الحياة السياسية  االنفرادالنظام على 

اشتعال دت تلك الممارسات على الصعيد العملي الى أ .الحاكم يمثل دولة داخل دولةالحزب  صبح أحيث  (بالدولة العميقة)يسمى 

ماعون المعارضة  داخلية، واتسعوعاش النظام في عزلة المعارضة على تفكيك النظام بالقوة  صرارإفي الجنوب مع  الحرب

كان  المسلحة، لكنعديدة مع الحركات  اتفاقياتبإبرام  قيام النظامبالرغم من المسلحة للنظام خاصة في شرق وغرب البالد 

 .مصيرها الفشل

ساعدت على  اشتعاال، كمابل زادت النزاع  وضعيفةً  التي عقدها النظام الحاكم كانت هشةً  االتفاقياتويمكننا القول بأن جميع 

ام الحاكم كان يعمل على سياسة أن النظلى إ اعتقاديالجوهري في  ويرجع السبب ،عن توحيده تمزيق المجتمع السوداني بدالً 

 بإثارة (تسدق فر  )سياسة  واتبع ،راؤهم في الشأن السياسيآبداء إكان يمنعهم من  السياسية حيثقصاء للوطنيين في المشاركة اإل

ــ يمثل السودان كم االح حزب النظامن المؤتمر الوطني ــ وهو أ افتراضتقوم على  االتفاقياتكل هذه  كانت القبلية، كماالنعرات 

 ،لهك
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برمت في عواصم دول أجنبية بواسطة ورقابة وتحكيم اُ  االتفاقياتكما أن هذه  ،وأن المفاوض المسلح يمثل اإلقليم المعني كله 

بثورة  النظام وسقوطهأدى هذا الوضع الي انهيار  .بينما تم تغييب القوى السياسية الحية والفاعلة والمؤثرة في السودانأجنبي 

 .للثورة والسلمي ة شعاراً  والسالم والعدالةالثًوار الحرية  قوتها، واتخذشعبية قوية شهد العالم على 

 ،واألجنبية عمالئها للعملة المحليةوعجزت البنوك والمصارف عن تلبية حاجة  ،سيولة نقدية وترك البالد بال سقط النظام

ت ما يسمى كما ورث متردئ في كافة المجاالت االنتقالية وضع حكومة الفترةورثت وقد  ،وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني

 وظلت كوادرهم البشرية حاضرة ،أموال الدولةو ،القوات المسلحةحيث ظل قادة النظام الحاكم يسيطرون على  (بالدولة العميقة)

 االنتقالي وتعثرمسيرة ترتيبات الحكم ضعف إلى ى أدمما  ،من ستة جيوش مسلحة أيضا أكثر الدولة، وورثتفي جميع مفاصل 

 .يةاالنتقالالفترة 

 في السودانية االنتقالخالل الفترة  المؤقت ترتيبات الحكم 4.

 ي االنتقالالمكونات السياسية للحكم  1.4.

الذي كان وزيًرا للدفاع في السودان ــ أطاح الجيش بقيادة أحمد عوض بن عوف  م 8165بريل أادي عشر من صباح الحفي 

رئيسا للدولة أصبح حيث ــ   من الحرية والسالم والعدالة شعارا لهاجميع أنحاء البالد  متخذة  انتظمتثورة شعبية عارمة نتيجة 

ذلكم  اقتالعأعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة األمنية العليا  :جاء فيها حقبة حكم البشير بعبارات انتهاء معلناً  بحكم األمر الواقع،

وأعلن حالة الطوارئ في البالد لمدة ثالثة   ،تعليق العمل بالدستوروقام  ب ،في مكان آمن اعتقالهالنظام والتحفظ على رأسه بعد 

تها سنتين انتقاليةأشهر تليها فترة  ع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة السودانية رفضهم بيان الجيش جملةً أعلن تجم    .مد 

، ودعوا إلى انتقاليةانقالبًا على الثورة، وأكدوا مواصلة االعتصام حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية  واعتبروهوتفصيالً 

ع المهنيين  ،الخرطوم وفي بقية األقاليم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في االعتصاماتالمحافظة على  ه تجم  كما وج 

دعا  كما  ،محاولة سرقة الثورة من قبل سدنة النظامط الجيش دعاهم فيه إلى التصدي لـإلى ضبا اً السودانيين في بيان الحق نداء

 ،مدنية تعبر عن قوى الثورة انتقاليةالبيان السودانيين إلى البقاء في الشوارع في كل مدن البالد، حتى تسليم السلطة إلى حكومة 

 فقط ية من قبل العسكريين، وبعد توليه ليوم واحداالنتقالوتحت وطأة ضغوط قوى الثورة والتمسك بالرفض التام إلدارة المرحلة 

ي الذي تشك ل بعد عزل البشير، أعلن عوض بن عوف تنازله عن منصبه هو ونائبه االنتقالمنصب رئيس المجلس العسكري 

 باالنتصار. وصف البعض هذه الخطوة مال عبد المعروف، وتعيين المفتش العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان مكانهك

ال ألوجه تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن )ع المهنيين تعيين البرهان، وقال:ورفض تجم   الجديد لصالح المتظاهرين السودانيين،

 ( 1) (عوف والبرهان

ي في السودان عبد الفتاح البرهان مرسوماً بتشكيل المجلس االنتقالأصدر رئيس المجلس العسكري  ،م8165أبريل  60في   

ونص المرسوم على أن يكون قائد قوات  أعضاء وتعيين قائد قوة الدعم السريع، محمد حمدان دقلو نائباً له. 61العسكري من 

 على النحو التالي: العسكري نائباً للرئيس إلى جانب تشكيل المجلسالدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى 

 الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيساً.
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 الفريق أول محمد حمدان دقلو نائباً للرئيس.

 الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، عضواً.

 الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، عضواً.

 ن صالح عبد الخالق سعيد علي، عضواً.الفريق طيار رك

   (9) الفريق جالل الدين الشيخ الطيب األحمر، عضواً.

 :وثانيها ،ياالنتقالي ثالث كتل رئيسة اولها: المجلس العسكري االنتقالوبناء على ذلك أصبحت المكونات السياسية لفترة الحكم  

قوى  :م، وثالثها86181اكتوبر  0في  جوبا الموقعسالم  اتفاقحركات الكفاح المسلح وأطراف العملية السلمية التي وقعت على 

نات إعالن الحرية والتغيير ع المهنيين، الجبهة الثورية وتحالف قوى اإلجماع الوطني  وهَي مكو  سياسي ة سودانية تتشك ل من تجم 

، حيُث قامت بصياغة إعالن 8165-8162ِخالل االحتجاجات السودانية  8165الُمعاِرض. تأس ست في يناير  والتجمع االتحادي

 .الحرية والتغيير وميثاق الحرية والتغيير الذي دعا إلى إقالة الرئيس عمر البشير من السلطة

 الوثيقة الدستورية  .2.2 

عن التوصل  االنتقالي أسفرتالدخول في مفاوضات مع المجلس العسكري في اعالن الحرية والتغيير  قوىشرعت أغلبية 

 :في هنقاط تتلخص أبرز ،التفاق

 كاملة مدتها ثالث سنوات وثالثة أشهر على النحو التالي: الفترة االنتقالية-1

 الستة أشهر األولى لعملية السالم. -أ

 تكون رئاستها للعسكريين. -تتضمن الستة أشهر األولى- وعشرون شهراً األولى الواحد -ب

 آخر ثمانية عشر شهراً تكون رئاستها للمدنيين. -ج

 مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير. -د

المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، باإلضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان )المجموع أحد  -هـ

 عشر(.

 المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء. تأجيل -ي

ساعة ابتداًء من صباح السبت كي يتم توقيع االتفاق  12لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة أفريقية تنهي أعمالها خالل  -8

 السياسي النهائي.

 .8165أبريل  66لجنة تحقيق وطنية مستقلة لألحداث منذ  -0
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ي، والتي االنتقالرية والتغيير والمجلس العسكري يومين من عودة المفاوضات المباشرة بين قوى إعالن الح االتفاق بعدجاء هذا 

انقطعت منذ أوائل يونيو حزيران الماضي بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل ما يزيد 

ة وتُعرف أكثر باسِم مجزرة القيادة العامة فيما ُعرفت في وسائل اإلعالم الغربي ة  (شخص. 611عن  فض اعتصام القيادة العام 

حينَما اقتحمت قوات مسلحة تَتبع  8165باسِم مجزرة الخرطوم هي مجزرة حصلت في يوِم االثنين الثالث من يونيو/حزيران 

سريع السودانية مقر  االعتصام ُمستعملةً األسلحة الثقيلة والخفيفة وكَذا الغاز للمجلس العسكري وبدعٍم كبيٍر من قوات الدعم ال

متظاهر ومئات الجرحى. استغلت القوات التي  611المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين مما تسب َب في مقتل أزيد من 

اء تدخلها العنيف فقامت برمي  معالِم »لى األقل في نهر النيل بغرض إخفاء جثة ع 11فضت االعتصام االنفالت الحاصل جر 

حسب ما سربته وسائل إعالم عربي ة وغربية في وقٍت الحٍق؛ وقد تم  في هذا الصدد تداول فيديوهات على نطاٍق واسٍع « الجريمة

وجرى االتفاق  ،القيادة العامة الجثث التي ُرميت في النهر مجزرةتُظهر أفراًدا من الشعب السوداني وهم بصدِد إخراج بعض 

التاريخي تم  وبهذا االتفاقأيضا على توقيع االتفاق بشكل قانوني خالل أيام. أشرف بوساطة من إثيوبيا واالتحاد األفريقي الذي 

نصت وقد  ،يةاالنتقاللتصبح الوثيقة الحاكمة للفترة  يةاالنتقالالتوصل الي اتفاق دستوري تمت تسميته بالوثيقة الدستورية للفترة 

في  حددت الوثيقة الدستورية حيث االنتقالية،ية كان أهمها تحديد الفترة االنتقالالالزمة للفترة  على الترتيبات الدستورية يقةالوث

ية تسعة وثالثون شهراً ميالدياً تسري من تاريخ التوقيع على االنتقالمدة الفترة  كاالتي: تكونية االنتقالالفترة  منها مدة 7المادة 

   وكانت أهم هذه المهام هي ،يةاالنتقالمهام الفترة  ،المادة السابعةوتناولت فقرات  .الدستوريةهذه الوثيقة 

  العمل على تحقيق السالم العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في

 .بالحرب والمناطق األقل نمواً والمجموعات األكثر تضرراالعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة 

 إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع. 

  م وفق 6525محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثالثين من يونيو

 .القانون

  األزمة االقتصادية والتدهور االقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي معالجة

 واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

 اإلصالح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقالل القضاء وسيادة القانون. 

  ياالنتقالعقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة. 

  ياالنتقالسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة. 

  ية بصورة تعكس استقالليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها االنتقالوضع برامج إلصالح أجهزة الدولة خالل الفترة

ند مهمة إعمال إصالح األجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق دون المساس بشروط األهلية والكفاءة، على أن تس

 .القانون

  وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين عالقات السودان الخارجية وبنائها

 .على أسس االستقاللية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البالد وأمنها وحدوده

 م وبناء دولة القانون والمؤسسات.6525بنية التمكين لنظام الثالثين من يونيو  تفكيك 
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  تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند االقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، إلجراء تحقيق شفاف ودقيق في

يها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين م، واألحداث والوقائع التي تمت ف8165االنتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 

مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خالل شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها 

 ضمانات الستقالليتها بالصالحيات كافة للتحقيق وتحديد المدى الزمني ألعمالها.

 ،ومثلها قوات الدعم السريع جزءاً من المؤسسة العسكرية وستكون بإمرة  وأقرت الوثيقة على أن "تكون القوات المسلحة

قائد القوات المسلحة، ويكون جهاز المخابرات العامة هيئة تنظيمية مهمتها جمع المعلومات وتحليلها وتقديم تقارير بشأنها 

أن يتم  الوثيقة علىونصت  سيادي.إلى السلطات المعنية، ويكون جهاز االستخبارات خاضعاً للسلطة التنفيذية وللمجلس ال

من مقاعده لتحالف قوى  %17يوماً من توقيع االتفاق، على أن تخصص نسبة  51تشكيل المجلس التشريعي في غضون 

نصت كما الحرية والتغيير، أما النسبة المتبقية، فستكون متاحة لألحزاب األخرى غير المرتبطة بالبشير، بحسب الوثيقة. 

جمهورية السودان دولة ال مركزية تكون مستويات الحكم فيها على  ،الحكم في الدولة بالنص على أن مستوياتعلى  الوثيقة

 :النحو التالي

)ا( المستوى االتحادي، ويمارس سلطاته لحماية سيادة السودان وسالمة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه عن طريق 

 ممارسة السلطات على المستوى القومي.

 اإلقليمي أو الوالئي ويمارس سلطاته على مستوى األقاليم أو الواليات وفق ما يقرر من تدابير الحقة.)ب( المستوى 

)ج( المستوى المحلي، ويعزز المشاركة الشعبية الواسعة ويعبر عن االحتياجات األساسية للمواطنين، ويحدد القانون 

 .هياكله وسلطاته

.. .يةاالنتقالواليات تنفيذ الترتيبات  ،والمحكمة الدستورية ،المفوضياتما تناولت اليات تنفيذ الترتيبات االمنية مثل 

  .الخ

، بهدف تعيين رئيس للقضاء، وتضمين اتفاق جوبا للسالم )المبرم 8181نوفمبر  8في بعض البنود في  الوثيقة تغييراً وقد طالت 

ية في السودان والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية(، والذي وقع عليها مجلسي السيادة االنتقالبين الحكومة 

لتصبح من تاريخ التوقيع على اتفاق  ،يةاالنتقال مد الفترةأبرز التعديالت  مشترك، وكانتوالوزراء في السودان، خالل اجتماع 

  ( 1) .بالوثيقةعلى بدء العمل أي بعد أكثر من عام  .أكتوبر الماضي 0جوبا في 

 وفقا للوثيقة الدستورية ي االنتقالأجهزة الحكم  .3.2

  مجلس السيادة  .1.3.2

عسكريين.  9مدنيين و 1عضواً هم  66على أن يتألف المجلس السيادي من  الوثيقة الدستوريةمن  6/ 61 80المادة نصت 

المتبقية، وأن "يشرف  62األولى على أن تخلفها شخصية مدنية لألشهر الـ 86تتولى شخصية عسكرية رئاسته في األشهر الـو

المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي"، على أن "يسمي تحالف قوى الحرية والتغيير رئيَس 

 ادق المجلُس السيادي على تعيينه" الحكومة، ويص
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ي وبين قوى اعالن االنتقالويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري  وحدتها وسيادتها يمثل مجلس السيادة راس الدولة ورمزو

  .الحرية والتغيير

عضًوا، خمسة أعضاء عسكريين وخمسة مدنيين، إضافة إلى عضو عسكري متقاعد،  66السيادة السوداني من  تشكيل مجلستم 

 وهم كل من:

ركن عبد الفتاح البرهان )رئيس المجلس السيادي( الفريق أول محمد حمدان ي العسكري: الفريق أول االنتقالأعضاء المجلس 

 اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم ،الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا ،الفريق شمس الدين كباشي ،دقلو

  :أما أعضاء تحالف قوى إعالن الحرية والتغيير هم

محمد الفكي  ،الصديق تاور كافي ،حسن محمد إدريس قاضي ،8186مايو  81عائشة موسى السعيد "تقدمت بإستقالتها في 

 .وال عبد المسيحرجاء نيك .هي العضو الحادي عشرو محمد حسن عثمان التعايشي ،سليمان

تعديل هذا النص حيث  ، تم8181ية وفصائل الجبهة الثورية التفاقية السالم بجوبا في أكتوبر االنتقالوبعد توقيع حكومة الفترة 

عضواً، يسمي المجلس  خمسة عشر المعدلًة من من الوثيقة ً 6/ 61 لنص المادة ي، وفقااالنتقالالسيادة  يتألف مجلسأصبح 

مدنيين، ويشتركا في تسمية عضو  خمسة أعضاء، على أن تقوم قوى إعالن الحرية والتغيير باختيار خمسة منهمالعسكري 

، كما يجوز للجهات التي ثالثة أعضاءمدني واحد، وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسالم في السودان 

 قامت باالختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم. 

الدكتور الهادي أدريس  ،مالك عقار إير :هم 8186إلى مجلس السيادة السوداني ثالث أعضاء جدد في مارس  ثم انضمومن 

 .الطاهر أبو بكر حجر ،يحيى

  المتمثلة في المجلس  على صالحيات 66/6الفقرة  89المادة في  نصت الوثيقة الدستوريةو

 تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير. 

  الوزراءاعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس. 

 اعتماد والة الواليات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء. 

  ياالنتقالاعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي. 

 الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي. 

  اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس

 .العالي القضاء

 الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء. 
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 اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء. 

 قبول واعتماد السفراء األجانب لدى السودان.  

 ية االنتقالالحكومة   .2.3.2

ية السلطة التنفيذية العليا في الدولة ويتم اختيار االنتقالتمثل الحكومة  الوثيقة الدستوريةمن  61/6الفقرة  81المادة وفقاً لنص 

 نصت الوثيقةحيث  ،الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي اعالن قوى الحرية والتغيير

مرشحين يقترحهم التحالف، باستثناء حقيبتي وزيراً على األكثر يختارهم رئيس الوزراء من بين  81على أن تتألف الحكومة من 

وقد حددت الوثيقة الدستورية اختصاصات  .الدفاع والداخلية اللتين يختار وزيريهما األعضاء العسكريون في المجلس السيادي

 .ية وشروط العضوية فيها وأسباب فقدانهااالنتقالوسلطات الحومة 

الوزراء السوداني يتألف من رئيس، وعدد من الوزراء يتم اختيارهم بالتشاور،  أصبح مجلسحيث  ،وتم تعديل هذا النص

 .ويعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعالن الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا

 ،الحرية والتغيير الدكتور عبد هللا ادم حمدوكية ــ بواسطة رئيس الوزراء الذي رشحته قوى اعالن االنتقال تشكيل الحكومةتم 

وبعد توقيع اتفاق سالم  .من النساء، تم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والنزاهة، والتوازنات السياسية 1وزيراً، من بينهم  62من 

دة بين تحالف قوى جوبا مع الحركات المسلحة تم اعادة تشكيل الحكومة للمرة الثانية حيث تم توزيع حصص الوزارات الجدي

الحرية ية، وشركاء السالم من الموقعين على إعالن االنتقالإعالن الحرية والتغيير، الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة 

لحركات الكفاح المسلح وشركاء السالم،  وسبعة وزاراتللحرية والتغيير،  عشر وزارة خصصت سبعة .األمة القومي وحزب

بمناصبهم الوزارية، هم وزير الدفاع  خمسة وزراءوقد احتفظ  ،يةاالنتقالووزارتين يختارهما المكون العسكري في الحكومة 

 تصاروانالفريق يس ابراهيم، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الشئون الدينية واألوقاف نصر الدين عبد الباري، 

  .صغيرون وزيرة التعليم العالي وياسر عباس وزير الري

 باستثناء اإلبقاءلم يتدخل عبد هللا حمدوك في قوائم الترشيح التي قدمتها الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري، 

 تجاهل ترشيحات الحرية والتغيير. حيث على انتصار صغيرون في وزارة التعليم العالي 

أن تعيين الوالة من اختصاص رئيس  ج على/ 66/6 في المادة نصت الوثيقة الدستورية الواليات فقدما يتعلق بتعيين والة وفي

رئيس وزراء السودان، ترشيحاته بتعيين  ذلك أعلنعلى  وبناءً  (1السيادة )مجلس الوزراء على أن يتم اعتمادهم من قبل مجلس 

هذه الخطوة أحد  سنوات، وتعتبرلحكم ديمقراطي كامل مدتها ثالث  االنتقالحكام مدنيين للواليات، وذلك في إطار عملية 

ب المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في االحتجاجات ضد  حكم الرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي. وبموج

المدنيون محل الوالة العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون الواليات. وأعلن رئيس الوزراء إن تعيين الوالة  حل الوالة ،ذلك

المدنيين يمثل البداية الفعلية للتغيير في الواليات.  وقد اعترض حزب االمة على هذه الترشيحات بحجة انعدام الكفاءة والنزاهة 

اضافة الي أن تعيين الوالة يتطلب اجازة قانون الحكم الوالئي ليعلم الوالة صالحياتهم القانونية  ،مرشحينوالتأييد الجماهيري لل

  ( 7) .بالوطن مؤكدا أن التعيينات ال تتطابق مع الشروط وفرصة لقوى الردة مما يحدث ضررا

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           139 

 ISSN: 2706-6495 

 
وقد اشترط رئيس  ،والة جدد استجابة لتنفيذ نصوص االتفاق بإدخال شركاء العملية السلمية في السلطة التنفيذية تم تعيينثم 

 :أهمها ،دتحالف قوى الحرية والتغيير ضرورة توافر المعايير المطلوبة الختيار الوالة الجد الوزراء على

يتمتع  حتىــ أن يتمتع الوالي المختار بالتفاف جماهيري ومجتمعي وقدرته على خلق حواضن سياسية مقدرة داخل الوالية 

 الوالي بسند شعبي واجتماعي 

 أبناء الوالية وعدم تصدير الوالة من المركز الي االقاليم  الوالي منــ أن يتم اختيار 

 .ول ومن غير الحزبيينــ أن يكون الوالي من الشخصيات ذات القب

وعلى الصعيد الدولي خاطب رئيس الوزراء  الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين 

إن بالده تمر  بفترة انتقالية جاءت بعد ثورة شعبية مجيدة ضد الظلم واالستبداد والتدهور االقتصادي  :للجمعية العامة، حيث قال

ية طموحات عريضة خرج من أجلها الشعب السوداني، وتبذل كل ما في وسعها االنتقالتخاطب الحكومة  :واالجتماعي وأضاف

ية ــ إلى أنه رغم االنتقاللمخاطبة التحديات العديدة وأهمها تحقيق السالم وإصالح االقتصاد، وأشار ـــ معددا انجازات الحكومة 

ية على تحقيق طائفة من اإلنجازات في فترة وجيزة أهمها أن الوثيقة الدستورية )التي لاالنتقاالصعوبات، عكفت الحكومة 

هي لم تكن  :( تضع السالم ووقف الحرب كأولوية وفيما يتعلق  بعملية السالم في جوبا قال8165وضعت في آب/أغسطس 

شركاء الثورة من أجل التوصل ليس للسالم عملية تفاوضية بين طرفين متحاربين كما كان في السابق، بل هي عملية حوار بين 

وسيتم توقيع اتفاق السالم في  ،ووقف الحرب فحسب، بل لوضع المعالجات الشافية لكل مسببات النزاعات ومعالجة جذورها

ناية الثالث من تشرين األول/أكتوبر المقبل. أما فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان، فقال حمدوك إن الوثيقة الدستورية تولي ع

ية باتخاذ عدد من االنتقالبقضايا حقوق اإلنسان "تم تخصيص فصل كامل للحريات والحقوق، وإنفاذا للوثيقة، قامت الحكومة 

الخطوات اإليجابية لمعالجة التشوهات التي لحقت بهذا الملف طيلة فترة الحكم الشمولي السابق. وفي مقدمتها: إلغاء عدد من 

وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وحماية حقوقها، وإتاحة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي  القوانين المقي دة للحريات،

وذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية فتح المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في  ،ومحاربة ظاهرة اإلفالت من العقاب

. وتطرق السي د رئيس الوزراء إلى الوضع االقتصادي 8181ني/يناير ، وباشر المكتب عمله منذ كانون الثا8165أيلول/سبتمبر 

المتدهور في السودان، وأشار إلى أنه ال يزال يلقي بثقله على كاهل السودانيين بشكل متزايد، نتيجة للتشوهات االقتصادية التي 

ف لمعالجة الخلل الهيكلي في االقتصاد خلفها النظام البائد. وقال: إن اإلصالحات العميقة التي شرعنا بتطبيقها والتي تهد

السوداني قد أدت بشكل غير مباشر إلى زيادة عبء المعيشة. هذه اإلصالحات مؤلمة وشاقة، لكنها ضرورية على المدى 

وأضاف أنه من أجل التخفيف من آثار اإلصالحات، شرعت الحكومة بتنفيذ برامج لدعم األسر وتقديم المعونات المالية  .الطويل

دعوة كثر عوزا وللفئات الزراعية والعمالية المنتجة في األرياف والمدن. وأهم ما جاء في خطاب سعادة دولة رئيس الوزراء لأل

الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب حيث أشار الي أنه )رغم االمتيازات التي تحققت، اال أن  المجتمع

من التحديات الجسام التي تستوجب استمرار وقوف ودعم المجتمع الدولي واألصدقاء واألشقاء في ية تواجه عددا االنتقالالفترة 

استكمال خطط الحكومة الرامية إلى معالجة الضائقة االقتصادية التي تمر بها البالد وفي مقدمة ذلك إعفاء ديون السودان 

 عهداتهم المعلنة خالل مؤتمر شركاء السودان ببرلين،والحصول على قروض مي سرة إلى جانب التزام األصدقاء بالوفاء بت
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ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب حتى تتمكن بالدنا من إكمال عودتها لألسرة الدولية بعد انقطاع قسري  

ية "بما في االنتقالومة استمر لثالثة عقود". وأشاد بالخطوات التي اتخذتها اإلدارة األميركية والكونغرس األميركي بدعم الحك

ذلك العزم على تسريع خطوات إسقاط السودان من القائمة، وشدد على تضامن السودان مع ضحايا اإلرهاب في جميع أنحاء 

العالم، ومع جميع البلدان التي عانت من هجمات إرهابية، مجددا إدانته لإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وذلك من خالل تعاون 

 ه ومساهمته بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد اإلرهاب وتمويله.السودان وانضمام

وأعرب عن تقديره لألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية والدول المانحة على الدعم الذي تم تقديمه للسودان وجهود معالجة 

المعونات الغذائية والصحية. وقال إن الحكومة أوضاع النازحين والالجئين والعائدين إلى مواطنهم األصلية من خالل توفير 

سارعت لرفع كل القيود والعراقيل التي كانت تعيق عمليات إيصال المساعدات اإلنسانية للمتأثرين في مناطق النزاعات. 

المحدد  وأضاف تعمل الدولة اآلن في تنسيق تام مع بعثة يوناميد على عملية استكمال استراتيجية خروجها وفقا للقيد الزمني

 االنتقال، وتستقبل البالد بعد ذلك بعثة األمم المتحدة المتكاملة لدعم 8181وهو األول/ديسمبر  8989بموجب قرار مجلس األمن 

 (.UNITAMSفي السودان )

ة الدوليوأثنى على نجاح مجموعة أصدقاء السودان التي أسستها عدة دول بمبادرة ألمانيا إلعادة دمج السودان ضمن المنظومة 

الوزارة  الوزراء رئاسةرئيس  مغادرة االنتقالية حتىانجازات الحكومة  أن أهمنخلص الي و (2) عاما 01بعد العزلة التي دامت 

 ـــ في:م استقالته يبتقدــ م 8186في نوفمبر 

ــ الحصول من صندوق النقد الدولي على محو لديون السودان الضخمة مقابل تطبيق سياسة تقشف قاسية أرهقت كاهل 

 المواطنين في معاشهم 

ووقف  ،م8181ــ توقيع اتفاق سالم مع مجموعات متمردة كانت ال تزال تحمل السالح في مواجهة القوات الحكومية في أكتوبر 

 .ولةالحرب في جميع أرجاء الد

 ــ موافقة واشنطن على إزالة اسم السودان من الئحة الدول الداعمة لإلرهاب

  .أن عاش عزلة دولية ألكثر من ثالثين عاما وثقافيا بعدــ انفتاح السودان على المجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 

 (البرلمان)المجلس التشريعي   .3.3.2 

 عضوا 011على تكوين مجلس تشريعي انتقالي ال يتجاوز عدد أعضائه  80،81،89،81،87المواد  الدستورية فيتنص الوثيقة 

 ،والنسبة المتبقية للقوى األخرى غير الموقعة على االعالن ،المائة منهم قوى اعالن الحرية والتغيير في 17تختار نسبة  (5)

 .على أن يتشكل في غضون ثالثة أشهر من توقيع الوثيقة ،باستثناء المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق

م نتيجة صراعات وعدم توافق االطراف السياسية حول كيفية 8186اكتوبر  89لم يتم تشكيل المجلس حتى صدور قرارات 

يقة الدستورية وقد حددت الوث ،تشكيله بعد توقيع اتفاق سالم جوبا مع الجبهة الثورية التي تضم عددا من حركات الكفاح المسلح

 .وأعضائه ،وقسم رئيسه ،وأسباب فقدان العضوية ،وشروط عضويته ،ومدته ،وسلطاته ،اختصاصات المجلس التشريعي
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 الترتيبات العسكرية  .2.2

العمل على تحقيق السالم العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة على  7 في المادة نصت الوثيقة الدستورية

السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في االعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نمواً 

العسكرية بصورة تعكس استقالليتها  أجهزة المؤسسةكما نصت على وضع برامج إلصالح  .والمجموعات األكثر تضرر

للمؤسسة مساس بشروط األهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصالحها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون ال

  .وفق القانون العسكرية

من الجماعات المسلحة ية في السودان مع ممثلون عن عدد االنتقالم وقعت الحكومة 8181أكتوبر  0في تنفيذا لهذا النص و

بينما رفض فصيالن مسلحان التوقيع على االتفاقية وهما الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة  (لسالم السودان اتفاق جوبا)

على االنضمام للمفاوضات في جوبا لكنها أصرت على أن يكون لها مسار سالم  حيث وافقت ابتداءً  (عبد العزيز ادم الحلو)

والفصيل االخر هو حركة  .مانية كشرط مسبق للسالمكما أصرت على اقامة دولة عل بها.وعلى توقيع اتفاق خاص  ،منفصل

 .ية الحتوائها على عسكرييناالنتقالحيث أعلنت عدم اعترافها بشرعية الحكومة  (عبد الواحد محمد نور)تحرير السودان بقيادة 

تناولت الستة أبواب األخرى يتألف اتفاق جوبا من عشرة أبواب متمايزة وتم تخصيص الباب االول لتناول القضايا القومية بينما 

اتفاق سالم مسار  ،اتفاق سالم مسار دارفور :وهي ،االتفاقات الثنائية بين حكومة السودان ومختلف الجماعات المسلحة

واتفاق الترتيبات االمنية بين بين حكومة  ،والوسط ،والشمال ،اتفاق مسارات الشرق (النيل االزرق و كردفان)المنطقتين 

 تحدد المواعيد النهائية لتنفيذ عدد من القضايا ،تناول االتفاق مصفوفة تنفيذ كما (تمازج)ية والجبهة الثالثة قالاالنتالسودان 

على ــ وهي جوهر ما تسعى لتحقيقه الحركات المسلحة ــ نشير الي أن االتفاق أورد بعض الترتيبات فيما يتعلق بتقاسم السلطة 

  :الدراسة نشير ألهم ما جاء في هذا الخصوص القومي وألغراضالمستوى 

ولم  .أعضاء في مجلس السيادة بإضافة ثالثة (أطراف العملية السلميةتمثيل )من اتفاق القضايا القومية  1.6المادة  ــ تنص

ضمام أطراف مسلحة أخري لالتفاق هل سيمنحون مقاعد اضافية أم يتقاسمون المقاعد الثالثة مع نيوضح االتفاق في حالة ا

  االخرين؟

 (%89تمثيل أطراف العملية السلمية في مجلس الوزراء بخمسة وزارات )على  9.6تنص المادة ــ 

 (مقعدا 7) من مقاعد المجلس التشريعي %89منح أطراف العملية السلمية على  1.6تنص المادة ــ 

والمجلس األعلى للنيابة  ،كالمحكمة الدستورية القومية ــتضم كل المؤسسات  وجوب أناتفاق النيل االزرق على  ــ وينص

 96.8المادتان ) .ــ أعضاء من الواليات / األقاليم مع النص على أن يكون تعيينهم وفق معايير الكفاءة والمهنية ،وغيرها ،العامة

 :تقاسم السلطة بين الواليات االتيوقد جاء في  (96.1ــ 

 وسلطات تشريعية وسلطات قضائية يكون للواليات حكام ومجالس وزراء  ــ
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ل ونائب الوالي / الحاكم في كل والية في ك ،ــ الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال هي التي تعين والي / حاكم النيل االزرق

في المائة من الجهازين التنفيذي والتشريعي في واليتي النيل  01ونسبة  ،الية غرب كردفانوالية من واليات جنوب كردفان وو

 االزرق وجنوب كردفان

في المائة من مقاعد السلطتين التنفيذية والتشريعية في  01ــ تمثيل مؤتمر البجا والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بنسبة 

 .واليات شرق السودان الثالث

 9وبنات جنوب كردفان  يشكل ابناءأن مع وجوب  ،المدنية مستويات الخدمةاستيعاب مواطني ومواطنات المنطقتين في جميع ــ 

  .في المائة من مجمل وظائف الخدمة المدنية القومية

  .والجدير بالذكر أن اتفاق دارفور صمت نسبيا حيال كيفية تكوين سلطات االقليم

 هو: االنتقالوخالصة ما نص عليه اتفاق سالم جوبا فيما يتعلق بقضايا 

   الدستورية فقد تم تحديد المواعيد  ةبالعملي وفيما يتعلق .شهرا بدءا من تاريخ توقيعه 05ية بحيث تستمر االنتقالتمديد الفترة

وينبغي  ،بلة ينبغي انشاء اللجنة الدستوريةفي غضون األشهر الستة المق :ن التدابير حيث تم النص على انهالنهائية لعدد م

ية في االنتقالكما ينبغي تبني عدد من الدساتير  ،وايضا عقد مؤتمر لمناقشة نظام الحكم ،ان يتم عقد المؤتمر الدستوري

 الواليات.

  االنتخابات العامة في من اتفاق القضايا القومية على بعض المؤشرات لتنظيم  60وفيما يتعلق باالنتخابات نصت المادة

 :البالد منها

 ــ اصدار قانون انتخابي

 ــ تشكيل مفوضية االنتخابات 

 ــ اعتماد قانون االحزاب السياسية 

 ــ عقد المؤتمر الدستوري القومي 

 ــ عودة النازحين والالجئين

   .ــ اجراء التعداد السكاني

  ية في االنتقالبه حول كيفية ادارة قضايا العدالة ية فقد تضمن كل باب من االتفاق ترتيبات خاصة االنتقالوفيما يتعلق بالعدالة

ولكن والن واضعي االتفاق يعلمون ان كل منطقة  .ية في السوداناالنتقالالسودان بأكمله أي وجود الية وطنية واحدة للعدالة 

مثال يتضمن اتفاق دارفور  ضلوا وضع اليات تناسب كل منطقةمشمولة في االتفاق لها تاريخها الخاص وظروفها الخاصة ف

العدالة والمساءلة والمصالحة وضع عدد )ية بشكل مباشر فالفصل الثالث بعنوان االنتقالفقرات عدة تتناول قضايا العدالة 

ت باآلليات الدولية من االليات لن تكون موجودة اال في دارفور وتم وضع هذه الترتيبات المختلفة بترتيب مختلف حيث بدأ

وفي نفس الوقت ال  ،هنا نجد االتفاق يضع المرجعية القضائية الدولية في قمة الهرم .والقضائية ثم بعد ذلك اليات المصالحة

ويؤكد اتفاق دارفور على استعداد الطرفين للتعاون  .(يةاالنتقاليتضمن اتفاق النيل االزرق وكردفان أي الية محددة للعدالة 

 (من اتفاق الشرق 1المادة  ،0 الفصل 81، 6المادة )الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية 
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تتكون من  يوما من تاريخ توقيع االتفاق 51اتفاق دار دارفور على انشاء محكمة خاصة بدارفور في غضون ينص كما   

وتختص المحكمة بالنظر في  ،قضاة وطنيين يتم تعيينهم بواسطة رئيس القضاء ومدع عام يعين بواسطة رئيس النائب العام

واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق االنسان منذ العام  ،وجرائم الحرب ،والجرائم ضد االنسانية ،قضايا االبادة

  (8الفصل  89، 6المادة )للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة وتم تحديد االختصاصات  ،م8118

 .أو القضايا ذات الصلة ،يةاالنتقالكما نص اتفاق جوبا على انشاء عدد كبير من الهيئات المكلفة بالعمل على قضايا العدالة 

(61 )  

صعيد الواقع العملي كان أهم انجاز لهذه االتفاقية هو وقف الحرب بين الحكومة وجميع الحركات المسلحة بما فيها  وعلى

مع فشل المؤسسة العسكرية القومية في دمج قوات الحركات المسلحة مع الجيش القومي  ،تلك التي لم توقع على االتفاقية

كافي للقيام بعملية الدمج قادة المكون العسكري ذلك بعدم وجود التمويل ال ويبرر .واحدةليصبح جيش قومي ذو عقيدة قتالية 

 والتسريح 
 

 الترتيبات االقتصادية  .5.2

ية صعوبات معقدة في المجال االقتصادي فقد ترك النظام البائد وضع اقتصادي مأزوم حيث كانت االنتقالواجهت الحكومة 

اسعار السلع والخدمات الضرورية لمعاش المواطنين مرهقة بل كانت بعض السلع  وكانت ،السيولة في البنوك السودانية منعدمة

دوالر معظمها تعود لدول نادي  وخمسون مليارستة بلغت ديون السودان الخارجية نحو و ،منعدمة مثل االدوية المنقذة للحياة

 ودول ليس أعضاء في نادي باريس ،نوك اقليميةوب ،وبنك التنمية االفريقي ،وصندوق النقد الدولي ،وديون للبنك الدولي ،باريس

(66)  

واعادة الثقة في النظام  ،المتمثلة في توفير معاش الناسية االنتقالالتدهور االقتصادي أسبقية مهمة للحكومة  ومثلت معالجة

والعودة الى االندماج مع  ،اعادة جدولتها بإعفائها أووايجاد حلول لمعالجة الديون الخارجية اما  ،وزيادة االنتاج ،المصرفي

 .النظام المصرفي العالمي

 منظومة)العسكرية  المتمثلة في االقتصادية  الشركاتوسيطرة  ،بعد التغيير وتشكيل حكومة الثورة وتزايد التدهور االقتصادي

في أغسطس و ،تعالت االصوات مطالبة بالسيطرة على تلك الشركات ،من موارد الدولة %28على  (الصناعات الدفاعية

ية عبد هللا حمدوك صراحة عن ضرورة استعادة شركات القطاع العسكري واالمني االنتقالم تحدث رئيس وزراء الفترة 8181

المطالبة بالشفافية المالية )من المال العام خارج وزارة المالية حيث ذهب الى أن  %28لوالية وزارة المالية مشيرا الي ان 

فمن غير الممكن ادارة موارد خاصة  ،مة والمكون العسكري مطلب أساسي ينبغي أن يتحققوالمحاسبية في شركات الحكو

 ( 68) .هذا أمر ال تنازل فيه ،بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة

شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب  891وتفيد بعض التقارير االعالمية ان لدي الجيش واالجهزة االمنية نحو 

 (60) .وتحتكر المناقصات والمزايدات الحكومية ،واللحوم واستيراد دقيق القمح ومدخالت الزراعة

على حساب الدولة  من ايراداتنسبة كبيرة مما جعلها تحتكر  ،وباختصار هذه الشركات تعمل في جميع المجاالت المدنية  

ة تامة في ظل ظروف معيشية ة بل تعمل في سريمعفاة من الضرائب والجمارك وال تخضع للمراجع الخاص، وهيالقطاع 

 .المواطن الجوع والمسغبة يعاني فيها قاهرة
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كما ورثت الحكومة  من النظام البائد عقوبات  اقتصادية  دولية صارمة نتيجة وضح وضع الواليات المتحدة االمريكية السودان 

ونجحت الحكومة بعد دخول رئيس وزرائها في حوار مع االدارة االمريكية  (في الئحتها السوداء )قائمة الدول الراعية لإلرهاب

في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب بعد أن نفذت شروط االدارة االمريكية المتمثلة في دفع تعويضات مالية 

في  (كول)وأسر ضحايا تفجير المدمرة  ،م6552عام  على السفارتين االمريكيتين في نيروبي ودار السالمألسر ضحايا الهجوم 

دعوى ضد الحكومة السودانية أمام القضاء االمريكي وقد توصلت  وقد قامت أسر الضحايا برفع   م8111سواحل اليمن عام 

 .مليون دوالر مقابل شطب تلك الدعاوى 009الحكومة بعد التفاوض معها الى تسوية تدفع بموجبها الحكومة مبلغ 

باستيفاء االستحقاقات والمطالب  والتقدم في مجال احترام حقوق االنسان ،السودان من الالئحة االمريكية السوداءبعد رفع اسم 

 ــ وقيامهوبالجهود التي بذلها المكون العسكري ــ بمساعدة أمريكية  ،االمريكية المتعلقة بإجراء االصالحات السياسية والقانونية

تم االعالن عن  .بتطبيع العالقات مع اسرائيل وتوقيع اتفاق السالم وهو االمر الذي واجه رفضا من معظم القوى المدنية السياسية

إزالة السودان  االمريكي علىوقد جاءت اتفاقية التطبيع في نفس اليوم الذي وقع فيه الرئيس  8181اكتوبر  80هذا االتفاق يوم 

جاء في االتفاق أنهم قد اتفقوا على بدء عالقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة  حيث ،من قائمة اإلرهاب

ية االنتقالانتقد وزير االعالم في الحكومة  وقد 10 وغيرها.باإلضافة إلى مجاالت التكنولوجيا الزراعية والطيران والهجرة 

منفردا ودون اخطار الحكومة بتطوير عالقاته مع اسرائيل حيث صرح لقناة االستاذ فيصل محمد صالح قيام المؤسسة العسكرية 

وأضاف لكن االمور  ،ان العالقات الخارجية يفترض أن تكون بيد مجلس الوزراء)ــ قناة تلفزيونية مقرها الخرطوم ــ  (81إس )

 ( 61) (احاديالمتعلقة بالتطبيع في يد بشكل فعلي أو 

حيث أعلن البنك المركزي السوداني انتهاء كل أشكال  ،االقتصادي مع المؤسسات المالية السودانيةفي التعامل بدأ المجتمع 

على ذلك تم رفع العقوبات  ( وبناءً 60168ــ  60117)العقوبات االقتصادية المقروضة على السودان بموجب االمرين التنفيذيين 

ولم يتبقى من العقوبات سوى بعض االفراد والمؤسسات المرتبطين باألحداث في  ،سودانية وخمسون مؤسسةمائة وسبعة عن 

  ( 69)دارفور

تطورت العالقات االقتصادية بين السودان واالدارة بعد اجازة قانون استعادة الحصانة السيادية الذي أجازه الكونغرس االمريكي 

فتم اعتماد مبلغ  ،عا أمام السودان للتعاون االقتصادي والمالياالمريكية في المجال االقتصادي حيث فتح القانون مجاال واس

مليون دوالر منها لتمويل  سبعمائة تم تخصيص  ،مليون دوالر كمساعدات اقتصادية مباشرة للسودان تسعمائة وواحد وثالثون 

مائة لمبلغ  باإلضافة ،برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر لألسر ـ وبرنامج الرعاية الصحية ومشروعات اخرى

مليون دوالر مائة واحدى عشر ومبلغ  ،واعادة هيكلة مديونياتهمليون دوالر لدعم السودان في صندوق النقد الدولي  وعشرون 

مليار دوالر بجانب التزام الواليات المتحدة االمريكية بدفع مليار  6.16إلعادة هيكلة الديون حيث بلغت المساعدات في مجملها 

كما حصل السودان على إعفاء أكثر من   (61)  ــ كقرض تجسيري ــ لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك الدوليدوالر

مليار دوالر من ديونه الخارجية في عملية تعد األكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة  خمسون 

 1. ويمهد القرار لحصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ (HIPC) المثقلة بالديون )هيبك(

مليار من ديون  ثالثة وعشرونمليارات دوالر. واتفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيان مشترك لهما، على إعفاء 

دوالر من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من  مليار خمسونالسودان، على أن يستكمل بمبادرات أخرى ليصل ألكثر من 

 من إجمالي الدين الخارجي للسودان. % 51
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وتعهدت المؤسستان مواصلة تقديم الدعم االستراتيجي للسودان في السنوات المقبلة إلحداث انتعاش اقتصادي، ودعتا المجتمع 

ستعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد أب القرار، الدولي لالستمرار في هذا الدعم والحفاظ على هذا الزخم. وبموج

م. وبعد يوم من إعالن القرار، وافق صندوق النقد الدولي على منح ائتمانية جديدة  8111الدولي الذي تم تعليقه في أغسطس 

 ( 67)القتصادي. مليار دوالر فوراً لدعم خطوات اإلصالح ا 6.1مليار دوالر لثالث سنوات، يتم صرف  8.1للسودان بمبلغ 

حيث أعلنت  ،دوالر ثالثون ملياروخالل مؤتمر عقد في باريس حصل السودان على تعهدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 

دوالر، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس،  خمسة مليارفرنسا إلغاء كافة ديونها على السودان والمقدرة بنحو 

لجهود السودان الرامية إلصالح أوضاعه  دوالر دعماً  أربعة مليار ونصفكما أعلنت النرويج أيضا عن إلغاء ديونها البالغة 

لمضي قدما في اتخاذ . وأكدت المملكة العربية السعودية اسبعة وعشرون عاماً االقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى 

كما وأبدت كل من الواليات المتحدة  ،دوالر خمسة مليارالخطوات الالزمة إللغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو 

دوالر  عشر مليارثالثة لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو  استعدادهميطاليا إاألميركية والسويد و

ائد والغرامات الجزائية. وأيضا تعهدت دول وشركات وهيئات تمويل باالستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد بما فيها الفو

م وخصص البنك الدولي ملياري دوالر للسودان لالستثمار في برامج الصحة والطاقة خالل األشهر العشرة المقبلة. وقد   ،البالد

دوالر لتمويل مشاريع الطاقة واالتصاالت في السودان. وعرضت الحكومة  سبعمائة مليونبنك االستيراد والتمويل اإلفريقي 

في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبنية حيويا ً عشر مشروعاً ثمانية السودانية بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر من 

حات اقتصادية عميقة وقاسية عزمها على القيام بإصالواعلنت الحكومة   (62)التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

حزمة من اإلجراءات  لمعالجة التشوهات في االقتصاد، ضمن بتطبيق  إلخراج البالد من عزلة استمرت سنوات طويلة. 

وإنشاء لجنة دائمة فعالة لمكافحة الفساد،  ،البرنامج اإلصالحي، ومن بينها تشريع قانون جديد لمكافحة الفساد يتم إقراره

بسبب  االصالحات االقتصادية تدريجيا  يتعافىبدأ االقتصاد  وإصالح بيئة االستثمار واألعمال التجارية، المحلية والدولية

رتفاع رفع الدعم عن البنزين والديزل مما أدى الي ابالقاسية والمدعومة من صندوق النقد الدولي، حيث قامت الحكومة  

االسعار وارهاق كاهل المواطن في تلبية احتياجاته المعيشية وقابل المواطنون هذه االجراءات بالرفض حيث خرج العشرات 

ال لسياسات البنك الدولي )وعلت اصوات المتظاهرين بالهتاف  ،في تظاهرات  في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية

 ( 65)  وصندوق النقد الدولي(

كما توفرت  ،لكن في المقابل شهد االقتصاد استقرارا ملموسا حيث استقر سعر صرف العملة الوطنية مقابل العمالت االجنبية 

صار لدى البنك المركزي احتياطي من النقد االجنبي ــ وشهدت االسواق  ــ حيثالسيولة بالبنوك بالعملة المحلية واالجنبية 

 .واتسعت دائرة التعامل بين البنوك المحلية واالجنبية والمؤسسات المالية العالمية ،استقرارا بوفرة المعروض من السلع

 

 ي في السوداناالنتقالمستقبل الحكم  .5

 في السودان الدور االمريكي في دعم التحول الديمقراطي   .1.5

إيالما هو الحصار  أكثرها وكانلسنوات طويلة مثلت العقوبات األمريكية إحدى اهم أسباب تدهور األداء االقتصادي، 

الذي عزل السودان عن منظومة االقتصاد العالمي ومؤسساته المالية فأصبح من غير الممكن  ٧٩٩١االقتصادي في العام 

استخدام الشبكات المصرفية للقيام بالتحويالت للعاملين بالخارج أو التحويالت المتعلقة بالتجارة الخارجية من صادر ووارد 
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قطع الغيار الالزمة للسكك الحديدية والطائرات، كما قلل من فرص  علىحد الحصار من إمكانية الحصول  وغيرها، كذلك

 البعثات التعليمية وعطل نقل المعرفة واالستفادة من التقنيات الحديثة.

يات المتحدة ية منذ تشكيلها العديد من الجهود لمعالجة ملف العقوبات مع الوالاالنتقالوفى هذا الصدد، بذلت الحكومة 

األمريكية، ونتج عن الزيارات واالتصاالت المتبادلة بين الطرفين االتفاق على ترفيع مستوي التمثيل الدبلوماسي إلى درجة 

قائمة الدول الراعية  السودان منية ــ بعد رفع اسم االنتقالالي دعم الحكومة ومن جانبها سعت االدارة االمريكية  . السفير

كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية لإلرهاب. وكان  (تشريع )الحصانة السيادية للسودانارها لإلرهاب ــ بإصد

إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول اإلرهابية الخطوة األولى في محاولة مساعدة ومنع البالد من االنهيار االقتصادي، وهو 

والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق الالجئين اإلثيوبيين الفارين من القتال إلى  COVID-19الوضع الذي تفاقم مع جائحة 

كما صادق  في السودان. االنتقالالقانون الذي أقره الكونغرس تقديم مساعدات بنحو مليار دوالر لدعم  ويتضمن( 81السودان )

بدعم  م( الخاص 8181الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام  االنتقالقانون )على  الكونغرس األمريكي

وهو ما يتوجب على االدارة االمريكية اتخاذه عند رفع اسم  ،أهم ما جاء في هذا القانونوالديمقراطي في السودان.  االنتقال

 السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب  

  .ى العسكرية واألمنية في سودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدةعلى القو ــ تشديد الرقابة

ضرورة تقييم إنفاذ خطط إصالحات القطاع األمني وإعادة هيكلته بما يعزز سيطرة السلطة المدنية على كامل القطاع ــ 

 العسكري بمختلف تشكيالته، 

وقوات الدعم  ،واسعا حيث تشمل القوات المسلحة السودانيةــ عرف القانون االجهزة االمنية واالستخباراتية السودانية تعريفا 

وهيئة التصنيع الحربي، وكل الجهات ذات  ،وجهاز االمن والمخابرات ،وقوات الدفاع الشعبي ،وقوات الشرطة ،السريع

 .وأية قوات شبه نظامية ،الصلة

 ويل الدولية في مباحثات مع مؤسسات التم (االمريكيان)ــ يدخل وزيرا الخزانة والخارجية 

 ــ مراقبة أموال األجهزة األمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة. 

ــ ضرورة وضع الئحة بكل األسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها القوى العسكرية واألمنية، ونقل كل 

 وزارة المالية أو أي هيئة ذات اختصاص تابعة للحكومة السودانية.هذه األسهم إلى 

 ــ دعم االستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص السالم والنمو االقتصادي. 

 .ية الديمقراطية في السوداناالنتقالــ المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق اإلنسان وتهديد العملية 

خاللها للحكومة السودانية استرجاع أي ممتلكات أو أرباح للدولة تم تحويلها لحزب أهمية رسم وتطبيق خطة يمكن من  ــ

  (86) المؤتمر الوطني أو ألي مسؤول فيه

بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لهذا فقد تم إدراجه ضمن مشروع  أنه يحظىفي  هذا القانونأهمية  وتأتي

 التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين. 

إزاحة أي عقبات قد تعترض التحول الديمقراطي، أو تشكل خطراً على  أن هدفه هو وبقراءة متأنية لهذا القانون يتضح

استمراره، متوعداً بشكل مسبق بفرض عقوبات على كل من يعمل على عرقلته، أومن يرتكبون انتهاكات لحقوق اإلنسان، أو 

 .االنتقاليشاركون في استغالل غير مشروع للموارد الطبيعية من شأنه أن يقوض ذلك 
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ون المجال لتقديم دعم شامل لحكومة السودان في مجاالت عدة، بما في ذلك تنظيم االنتخابات الحرة والنزيهة، ويفتح القان 

ويسمح القانون بدعم جهود الحكومة  ،ودعم برامج التنمية، بالتركيز على توفير الفرص االقتصادية للشباب والسكان المهمشين

ولوية لبرامج تعزيز النمو االقتصادي، كما يدعم إعفاء الخرطوم من الديون ية الستعادة األصول المسروقة، ومنح أاالنتقال

المتراكمة وتقديم تمويل متعدد األطراف من المؤسسات المالية الدولية بعد استيفاء الحكومة لمعايير الشفافية المالية،  كما 

ر السماح بتقديم الدعم الالزم من أجل بناء يعضد المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية عب

 قدرات القضاء السوداني.

نستطيع القول بأن االدارة بل  ،ونخلص الي أن االدارة االمريكية ظلت ــ وما زالت ــ تدعم التحول الديمقراطي في السودان

 .ية من االنقالبات العسكريةاالنتقالالتي تحمي الفترة  االمريكية هي

  في السودان ياالنتقالالحكم  واجهت ترتيباتالصعوبات التي   .2.5

 :م وازالة التمكين1191تفكيك نظام الثالثين من يونيو   .1.2.5

 السلطة ولمدة مقاليد ية هو تفكيك وازالة التمكين لنظام ظل يمسك بكاملاالنتقالالفترة  واجهت نجاحمن أكثر التعقيدات التي 

( من 69ية(، حيث جاء في الفقرة )االنتقالم على )مهام الفترة 8165ية لسنة االنتقالالدستورية للفترة  نصت الوثيقة .ثالثين عاما

م وبناء 6525ية بإنفاذ المهام اآلتية: )تفكيك بنية التمكين لنظام الثالثين من يونيو االنتقال( تلتزم أجهزة الدولة في الفترة 2المادة )

قانون ) 8165نوفمبر  82المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان في  ذلك أجازوبناءا على دولة القانون والمؤسسات(، 

 هو: ـذا القانون ما ورد في ه (، أهمم 8165م وإزالة التمكين لسنة 6525تفكيك نظام الثالثين من يونيو 

نص القانون على حل  حيث ،المؤتمر الوطنينظام الرئيس السابق عمر البشير وإزالة تمكين حزب السياسية ل تفكيك البنيةـــ 

حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، وحذفه من سجل التنظيمات واألحزاب السياسية في السودان، فضال عن حل 

 ألي شخص أو كيان مرتبط به.مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات األخرى التابعة له أو 

بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة ال تقل عن عشر  (رموز نظام اإلنقاذ أو الحزب)العزل السياسي بحق من يسميهم ــ 

 ، سنوات

وأصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان وفق ما تقرره لجنة خاصة في  ومصادرة ممتلكاتالمالحقة القانونية ــ  

 ( 88) هذا الصدد. 

واسعة للجنة صالحيات القانون بين  منح (80) (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال)بناءا على ذلك تم تشكيل 

 التصرف فيها ألي جهة حكومية. وتحديد طريقة ،مصادرة الممتلكات لصالح الحكومةالحق في المالحقة القانونية و ،أهمها

مصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الدولة وتفكيك الشروع في المؤتمر الوطني و حل حزبب هااللجنة صالحياتومارست 

من  استرداد أكثر من . وتمكنت اللجنة ــ حسبما أفادت ــواجهاته السياسية واالجتماعية، ومالحقة فساد منسوبيه المالي واإلداري

دوالر أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية  ونالمالية، وأربعمائة مليمليار دوالر من األصول غير المشروعة إلى وزارة 

  ،واألوقاف
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مليون متر مربع من  عشرونمنظمة وأكثر من مليون فدان من األراضي الزراعية و وستون وخمسون شركة وأكثر من

األراضي السكنية بما فيها مقتنيات رئيسية على شاطئ النيل في العاصمة الخرطوم، وأراض زراعية خصبة وشركات رابحة، 

فيما يتعلق بإزالة تمكين العاملين الموالين للنظام السابق والذين وظفهم نظام الثالثين من يونيو لخدمة و  .كما فنادق ومدارس

مائتان وثالثة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال العامة، خدمة  فيهم، فقدوافر شروط التوظيف ت أجندته دون

وأوضح طه عثمان، عضو اللجنة، أن اللجنة توصلت إلى  العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له. وثالثون من

من  أربعة وخمسون حق، مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت قرارا بإنهاء خدمة أن هؤالء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه 

من العاملين بشركة  ثالثة عشرخدمة  961العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة، كما أنهت بموجب القرار رقم 

أهم جهاز  هي وفي اعتقادي أن لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو  ،هذا علي سبيل المثال ال الحصر (81) دان كهرباء السو

ية لذلك كان من المفترض أن تصاغ القوانين الخاصة بالتفكيك بصورة تحقق العدالة وال تهدر حقوق االنتقالفي الحكومة 

ظل التشكيك في   ،صة قانونااالطراف في ممارسة حق االستئناف والطعن  ضد قرارا ت لجنة ازالة التمكين أمام الجهات المخت

وكيفية إدارة العمل داخلها، قائما من قبل جميع القوى   ،ومدى قانونيتها ومصير األموال التي تعلن عن تجميدها ،نشاط اللجنة

يقول القيادي السياسي في قوى اعالن الحرية والتغيير )محمد فاروق سليمان أن مراجعة أخطاء لجنة تفكيك التمكين  .السياسية

ال يجب أن تخضع لتراشق المدنيين والعسكريين، ولكنها تحتاج منهجا متكامال يبدأ بادعاء ومحكمة مختصة بمراجعة القرارات 

كات أو إلغاء أي اتفاقات دخل السودان طرفا فيها، وإصدار حكم قضائي مكتمل السابقة تحديدا المرتبطة بمصادرة أي ممتل

األركان يتيح متابعة واسترداد األصول واألموال داخل وخارج السودان، واضاف أن العواصف التي تجابهها اللجنة في الوقت 

دائها فهي تسييس لحكم القانون وفق نفس الحالي تخلق صعوبة في عمل اللجنة، لكن المشكلة األكبر ترتبط بطريقة تكوينها وأ

نهج النظام السابق، وهو ما يشكك في قيمة عملها ويعد ذلك تهديدا حقيقيا لعملية تفكيك نظام الثالثين من يونيو كحق أبطلته 

 جةوتعرض الكثير من أعضائها لحمالت ممنه ،واجهت اللجنة العديد من االنتقادات (89) الممارسة من قبل هذه اللجنة.(

  .تسويات غير معلن عنها مع الشركات واألفراد التابعين لنظام الرئيس السوداني السابقبإجراء واتهمت بقيام بعض أعضائها 

بلغ مداه حينما تم و ،ياالنتقالتطور االمر الي تبادل االتهامات بين أعضاء لجنة التفكيك وبعض أعضاء المجلس العسكري و

دائرة الخالف بين لجنة ازالة التمكين والمكون  اللجنة، واتسعتباستقالته من  (الفريق ياسر العطا)تقدم رئيس لجنة ازالة التمكين 

حتى وصلت درجة فتح البالغات الجنائية في مواجهة أحد أعضاء بينهما االتهامات  المالسنات وتبادلاشتدت العسكري و

اكتوبر  89ية وسيطرته على العملية السياسية في السودان في بعد إطاحة الجيش بالحكومة المدن وتم تجميد عمل اللجنة .اللجنة

وعيوب القوانين  ،أدائها المآخذ علىاللجنة قد مارست عملها بشفافية ومهنية عالية ــ رغم بعض  تقديري أنوفي م، 8186

اللجنة دوًرا كبيًرا في تقليص  حيث لعبت ،الخاضعة لها ــ حيث كشفت على االقل حجم الفساد الموروث من النظام السابق

وقد وتفكيك البنية السياسية وشبكة العالقات التي تم تأسيسها خالل تلك الفترة،  ،أنشطة الكيانات واألفراد التابعة لنظام اإلنقاذ

 الدولة.بدأت اللجنة فعال تكشف أخطر الممارسات التي قام بها النظام البائد في تدمير مقدرات 

 توحيد القوات المسلحة   .2.2.5

وفي تقديري أن  ،ية هي توحيد القوات المسلحة السودانيةاالنتقالاالكثر تعقيدا في مسار الفترة كانت  الثانية التيلعل العقبة 

الوثيقة الدستورية قد خلقت وضعا غريبا ومعيباــ لم تألفه دساتير السودان المختلفة ــ حيث تم ادراج قوات الدعم السريع في 
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وبالتأكيد ينعدم السند  .وان كانت تحت اشراف القائد العام ،الوثيقة وبالتالي انشاء قوة جديدة موازية للقوات المسلحة السودانية

 ،النشأةخاصة أن هنالك تقاطعات جوهرية من حيث طبيعة  ،الدستوري أو القانوني لتعدد القوات المسلحة في دولة واحدة

وفي المقابل توجد حركات المسلح المحتفظة  بعدتها وعتادها  .لكل من الجيشين والعقيدة العسكرية ،والتكوين، والقوام، والكفاءة

و بموجب اتفاق السالم كان يجب دمج قوات مكونات الجبهة الثورية التي تضم أربع  ،يةاالنتقالبالرغم من مشاركتها في الحومة 

ناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة حركات مسلحة هي حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو م

ي( بقيادة الهادي إدريس يحي، والحركة الشعبية لتحرير السودان )شمال( برئاسة مالك عقار، االنتقالتحرير السودان )المجلس 

الدمج والتأهيل  عادهوأوفقا لبرنامج إعادة دمج الجيوش في مناطق النزاع والمعروف ببرنامج نزع السالح  ،مع الجيش

والتسريح )دي دي آر(، واالستعانة بهذا البرنامج  في هيكلة القوات المسلحة لتصبح قومية تمثل كل أهل السودان، وفق  

ية واستالم العسكر االنتقالاالطاحة بالفترة  حتىولكن لم يحدث اي تقدم في هذا الملف  .الشروط العسكرية المتبعة في هذا الشأن

بعض حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سالم جوبا اتهمت وحدة االستخبارات العسكرية التابعة للجيش بعرقلة  .للسلطة

تنفيذ بند الترتيبات األمنية، والعمل على تشظيها، وبعدم الجدية والرغبة في إنفاذ الملف، وحذرت من منعطف خطير يمر به 

د بحجة أن العقلية القديمة بالجيش تتعامل مع األمر بـ )تكتيك(. لكن الجيش أصدر اتفاق السالم، مشيرة إلى أن التأخير مقصو

بياناً أشار فيه إلى أن تأخر تنفيذ الترتيبات بسبب عدم توفير التمويل، مؤكداً حرص االستخبارات على وحدة الحركات الموقعة 

إنشاء أخرى، خاصة وأن األمر له تداعيات سلبية خطيرة على االتفاقية، وقال إنه ليس ضالعاً في شق حركات الكفاح المسلح أو 

صعوبة دمج الحركات في  (عبدالرحمن أرباب)يؤكد  الخبير العسكري  على األمن القومي والعسكري الناتج عن هذا التكاثر.

القوات المسلحة، لجهة أنها كانت تحمل السالح ضدها، كما أن والءها سيكون لقائدها وليس للجيش، مشيراً إلى تجربة نيفاشا 

ووجود القوات المشتركة، وأضاف: عندما حدث الصراع بمنطقة أبيي انضمت كل قوة لجيشها، مشيراً إلى فشل حركة أنانيا 

في االندماج بالقوات المسلحة وسميت وقتها بتجربة )االنصهار( وبعد فشلها  ال قولتي كان رئيسها جوزيف م ا6578( في 6)

الخبير العسكري عثمان بلية أن استيعاب الحركات في القوات المسلحة يكون حسب االتفاقيات األمنية،  ويرى( 8قامت أنانيا )

السودان ليست مقياساً لفشل الحركات الحالية، مستدركاً: هي تجربة قد تنجح ( المتمردة بجنوب 6قاطعاً بأن فشل تجربة أنانيا )

جميعهم سودانيون حتى إذا جاءوا من مناطق مختلفة وهذا األمر ال يعتبر مشكلة وفي كالم(  بعد السالم )مامضيفا أن  ،أو تفشل

ذين لم يتم استبعادهم يمكن االستفادة منهم في أو عقبة في دمجهم، الفتاً إلى أن الدمج يكون وفق شروط ومعايير، وقال إن ال

  .المؤسسات المدنية

 المدنية: ـضعف الحكومة  .3.2.5

 :أهمها عوامل متداخلةية لعدة االنتقاليمكن ارجاع ضعف حكومة الفترة 

الشيوعي ذا الصراع منذ اللحظة التي رفض فيها الحزب هبدأ   ،الصراع السياسي بين أحزاب وكيانات الحرية والتغييرـ :أوال

واختراق لجان المقاومة ومنابر النشاط المدني المستقلة وتدجينها  ،اتفاق الشراكة،  ومن ثم سعى الختطاف تجمع المهنيين

بخطاب تحريضي ضد ما سماه الهبوط الناعم، حيث  كانت لحظة مفصلية أججت الصراعات وخلقت استقطابا حادا داخل 

الشيوعي شريكا في الحكم وفي نفس الوقت مخذال ومعارضا، وحتى بعد خروجه  مجموعات الثورة وهو واقع كان فيه الحزب

 ،من قوى اعالن الحرية والتغيير
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كما حدث  ،إلسقاطهاظلت كوادره التي تم تمكينها عبر ازرعه في الحكومة األولى تواصل عملية اضعاف الشراكة والسعي  

حيث أعلن المنشقون عن ائتالف قوى الحرية والتغيير  ،كومة المدنيةانقساما في صفوف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الح

وتضم القوى المنشقة عدة   (مجموعة الميثاق التوافق الوطني)تحت مسمي  توقيع ميثاق جديد لتوحيد هذه القوى ،في السودان

والعدل  والمساواة بزعامة  أحزاب وحركات موقعة على السالم، على رأسها حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي،

وقد اعتصمت المجموعة بالقصر الجمهوري حيث اقاموا منصة خطابية بميدان االعتصام يتناوب قادة الميثاق  ،جبريل إبراهيم

مما كشف  مدى حدة  ،الخطابة فيها، وتحولت  إلى محطة النطالق هجمات كثيفة وقاسية  على قوى الحرية والتغيير االصل

وطالب اركو مني مناوي، حاكم إقليم  .الصدع بين الفريقين، أبرزها االتهامات بالفساد واالستئثار بالسلطةالخصومة وحجم 

ية وهاجم وزير االنتقالدارفور، رئيس حركة تحرير السودان، من منصة االعتصام ضرورة إنهاء ما سماه بـاختطاف الفترة 

علي )وكان الهجوم األشرس هو الذي شنه  ذات المنصة الطرف اآلخر. المالية جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساوة، من

عسكوري( المتحدث باسم مجموعة ميثاق التوافق الوطني، على رفقاء األمس وأعداء اليوم، متهماً إياهم بالفساد ومتحدياً كل من 

لول نظام البشير، موجهاً ذات االتهام هاجمهم باالسم أن يقاضوه إذا كانت اتهاماته كاذبة، مستنكراً وصف المعتصمين بأنهم ف

وشدد عسكوري، على استمرار االعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة،   للطرف اآلخر.

لق واقعاً تنظيماً، مما خ 71تنظيمات فقط تنفرد بالسلطة وأقصت بقية الحرية والتغيير التي تضم أكثر من  1مشيراً الى أن هناك 

ومحاولة  المجل التشريعيطاف، بعدم الرغبة في تشكيل مختالً في تكوين السلطة التنفيذية، متهماً ما سماه بـمجموعة االخت

االنفراد به لكن مساعيها لم تنجح، مطالباً بتشكيل مجلس تمثل فيه كل القوى الثورية وإصدار قانون االنتخابات وتشكيل 

بأنه ليس بين العسكريين  هذا الصراعوصف رئيس الوزراء   (81)المفوضية الخاصة بها وإجراء التعداد السكاني الالزم. 

نحو الديمقراطية والقيادة المدنية ومن ال يؤمنون بذلك، واعتبر أن السودان  االنتقالن يؤمنون بوالمدنيين ولكن بين أولئك الذي

التي دعمها  أهم االدوات كان أحدوفي تقدير المتواضع أن هذا االنشقاق منذ إسقاط البشير.  أزمة تواجههيمر بأسوأ وأخطر 

فقد  ،حيث كان قادة االعتصام يدعون صراحة المكون العسكري القيام باالستيالء على السلطة ،ووظفها المكون العسكري

ياسر عرمان القيادي بالحرية والتغيير في  السودان( وقالبـانقالب زاحف في سمته )قوى إعالن الحرية والتغيير مما  حذرت

سودان وصوالً إلى تنظيم اعتصام القصر الجمهوري مؤتمر صحافي، "إن األزمة الحالية مصنوعة، بدءاً من إغالق شرق ال

  ( 87) .للجيشبواسطة فلول النظام البائد، المؤيدين 

  يةاالنتقالظلت تنشط في  وضع كل ما يضعف الحكومة المندسين ــ  من ــ  تابعة للدولة العميقة وجود خاليا متعددة ــ  :ثانياً 

في وقد نجح هؤالء المندسين  ،خاصة في القطاع االقتصادي والقطاع األمني وقطاع الخدمات ،منهامنظم ومتعمد وبترتيب  

 .يةاالنتقالاحداث الخالفات واالنشقاقات داخل الحاضنة السياسية للحكومة 

ية وفي تقديري أن  أبرز تلك  الخالفات قد االنتقالالفترة  وانهيارية الي ضعف االنتقالساهمت الخالفات بين شركاء الفترة ـ  :ثالثاً 

  :تمثًلت في 

 وهي  التفاوض مع الحركات المسلحة ــ  بمهمة  ي االنتقالقيام المجلس العسكري   :وأبرز مثال لذلك ،الصالحيات اختاللأ ــ  

الوزراء عبدهللا حمدوك في وجود رئيس ــ  منذ بدؤها وحتي قيامه بالتوقيع عليها حيث كان   من اختصاص الحكومة المدنية

  .فقط احتفاالت السالم  تشريفيا
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عن  ــ ويعبروهذا غير موجود في الوثيقة الدستورية  موسعة ــية، وإعطائه صالحيات االنتقالمجلس شركاء الفترة  ــ تكوينب 

 معتبرة ،يةاالنتقالضة ورفض من الحكومة روقد واجه هذا االجراء معا ،فرض مزيد من الصالحيات لصالح المكون العسكري

الفقرة التي تنص على منح المجلس  التشكيل، فياالختصاصات الواردة في قرار  خاصة .مع الوثيقة الدستورية ذلك يتناقضأن 

أي سلطات أخري الزمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي االنطباع بأن المجلس سيكون وصيا على األجهزة 

عن رفضها الصالحيات  بياناً عبرت فيهأصدرت الحكومة  فة، وهذا يتعارض مع االتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.المختل

ما تم نقاشه في االجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء حول دور مجلس الشركاء  الي إنالممنوحة للمجلس مشيرة 

ية، وال ينطبق هذا الوصف على االنتقالكان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخالفات بين أطراف الفترة 

ية. كما أشارت االنتقالل مجلس شركاء الفترة االختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكي

إلى أن تشكيل المجلس لم يعطي أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصالً مع النقطة الثالثة في االختصاصات، 

وأكدت أن سلطة  ية، التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.االنتقالويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة 

ية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي اإلسراع في تشكيله االنتقالالرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة 

 ( 82السودان )بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني. 

إلى مجلس  القضاء منحتسلطة انتخاب رئيس  ،الدستورية وفقاً للوثيقة الجدل حول تعيين رئيس القضاء والنائب العامج ــ 

مجلس النائب العام. لكن  قوى إعالن الحرية والتغيير، رأت ضرورة  من اختصاصالقضاء العالي، وكذلك تعيين النائب العام 

، للحيلولة دون سيطرة رموز تعيين رئيس للقضاء ونائب عام بشكل مؤقت، قبل تشكيل مجلسي القضاء العالي والنائب العام

النظام السابق في الجهازين على المنصبين المهمين، المنوط بهما محاسبة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير. ومنحت 

التشريعي الذي لم يتشكل بعد. وفي ظل احتدام هذا الجدل، سي ر أالف السودانيين حق التعديل عليها إلى المجل الوثيقة الدستورية 

تظاهرة حاشدة للمطالبة بتعيين رئيس قضاء ونائب عام، في إطار جدول تصعيدي دعا إليه تجمع  ،ي العاصمة الخرطومف

، واستمر الجدل بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين في مجلس السيادة (أهداف الثورةتحقيق ) المهنيين السودانيين يحمل اسم

ا دفع المكون متركز على الجهة التي يحق لها تعيين رئيس القضاء والنائب العام، مو 67منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 

العسكري إلى رفض تعيين مرشح قوى إعالن الحرية والتغيير آنذاك القاضي عبد القادر محمد أحمد، رئيساً للسلطة القضائية، 

 .(85) .محمد عبد الحافظإضافةً إلى اعتراضهم على تعيين المرشح لمنصب النائب العام، المحامي 

بدعوة من الرئيس األوغندي  ،رئيس مجلس الوزراء برئيس مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بأوغندا ــ لقاءد 

حيث نقلت وكالة األنباء السودانية الرسمية )سونا( عن وزير الثقافة واإلعالم الناطق باسم يوري موسيفيني، بدون علم الحكومة 

لم يتم اإلخطار أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن اللقاء، وسننتظر )ية فيصل محمد صالح، قوله إنه االنتقالالحكومة 

وقد كان ثمرة هذا اللقاء توقيع اتفاق يقضي بتطبيع العالقات بين البلدين  (01) (التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة.

بقوله خطوة التطبيع ية اتخاذ خطوة التطبيع، وقد برر وزير العدل السوداني االنتقالالوثيقة الدستورية ال تتيح للحكومة  أنرغم 

ن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة أن الوثيقة الدستورية ال تضع قيوداً غير المصلحة واالستقاللية والتواز)

   (06) .النهائي( الخارجية، وال تمنع إقامة عالقات مع إسرائيل
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بعد عزلة استمرت ثالثة عقود خالل حكم الرئيس السابق عمر البشير. شكل تخفيف أعباء  ،الوضع االقتصادي رابعاً: ــ تدهور

الديون الخارجية وإعادة تعاون السودان مع المؤسسات المالية الدولية خطوة غاية في األهمية لتجاوز األزمة االقتصادية 

االقتصادية التي قامت  الحكومة بها كانت عالية والعودة إلى مسار االقتصاد العالمي غير أن الثمن االجتماعي لإلصالحات 

بسبب جائحة كورونا وارتفاع  % 2التكلفة وصعب على غالبية السودانيين تحملها، حيث تراجع أداء االقتصاد بنسبة زادت على 

ادة البطالة أسعار الوقود إلى أكثر من الضعف واستمرار التضخم وارتفاع األسعار بشكل أدى إلى تردي القوة الشرائية وزي

الخدمات العامة عن معظم المناطق وهو األمر الذي دفع الكثيرين  ، وتدهور تقديموارتفاع نسبة الفقر في بلد موبوء بالفقر أصالً 

وكانت أهم اسباب تدهور الوضع االقتصادي  .تمت على اإلصالحات التي إلى التظاهر في شوارع الخرطوم والمدن احتجاجاً 

 %28منظومة الصناعات الدفاعية( على )في  واألمنية المتمثلةاالقتصادية العسكرية  سيطرت الشركاتحيث  ،تجنيب األموال

االوضاع وزاد في تردي  المدنية.من موارد الدولة تحت سيطرة الحكومة  %62فقط ما نسبته  الدولة وتبقىمن موارد 

بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان، ويضم عدة موانئ متخصصة هي:  ويعتبر ميناء ،اغالق ميناء بورتسودان االقتصادية

الميناء الجنوبي وهو مخصص للحاويات، والميناء الشمالي ويستخدم كمنفذ رئيسي الستيراد السلع االستراتيجية مثل الوقود 

إلى ميناء سواكن وهو مخصص والقمح والسكر، وميناء بشائر الخاص بعمليات تصدير نفط دولة جنوب السودان، باإلضافة 

لنقل المسافرين وصادرات الماشية. ولقد أثر إغالق الموانئ، الذي استمر ألكثر من شهر، على األوضاع االقتصادية وحياة 

الناس اليومية في معظم أرجاء البالد. فالسكان في مدينة بورتسودان يشتكون من شح الوقود حيث تصطف عشرات السيارات 

دمة لساعات طويلة بحثا عن البنزين الغازولين. أما العاصمة الخرطوم فقد تأثرت بالنقص الحاد في الخبز في أمام محطات الخ

ولجأت الحكومة السودانية إلى االستعانة بالمخزون االستراتيجي من القمح المخزن في الوالية الشمالية  ظل عدم توفر الدقيق.

مطالبة عدد من زعماء القبائل واإلدارات األهلية ــ يقودهم  ،الميناء ألغالقسي في محاولة لتدارك األزمة. ويرجع السبب الرئي

ية وعدد من االنتقالمسار الشرق في اتفاقية جوبا للسالم الموقعة بين الحكومة  ترك بإلغاءاألمين  الهدندوة محمدناظر قومية 

جلس الوزراء السوداني بأن اتفاق مسار شرق السودان أقر وزير شؤون م الفصائل المسلحة والمدنية في عدد من واليات البالد.

سنعالج األزمة في شرق السودان بمنهج شامل وعادل دون استثناء أو  :وأضاف ،ناقص ألنه لم يشمل كل األطراف في اإلقليم

مية مكونات اإلقليم إنهاء المواجهة والجلوس مع الحكومة للوصول لحل عبر الوسائل السل وطالب كلإقصاء أي طرف، 

مجموعة ترك الذي  حيث أعلنتمن مطالب محلية الي مطالب سياسية تحولت مطالب المحتجين في الشرق  .والنقاش والحوار

فرع من قبائل البجا؛ إحدى المكونات السكانية في المنطقة؛ في بيان موجه للحكومة الثالثاء؛ أن أي  الهدندوة( وهي)يتزعم قبيلة 

 حل الالزمة ال بد أن يتضمن حل الحكومة المركزية وإلغاء مسار الشرق.

ويهدد كري، المكون العسقبل رموز النظام السابق بتأييد ومباركة من  مفتعلة منوفي تقديري أن ازمة اغالق ميناء كانت 

وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني )الجناح السياسي لتنظيم اإلخوان( المحلول، بإعالن حكومة مستقلة في اإلقليم في  (ترك)

حال عدم االستجابة لمطالبه، التي تضمنت في بادئ األمر إلغاء الوثيقة الدستورية وحل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية 

 بتراخي أمنياألخيرين وسط اتهامات  على المطلبينأكثر تركيزا  لكنه كانسار الشرق؛ النظام السابق، وحل الحكومة وإلغاء م

من قبل المركز في التعامل مع تحركاته. وصرح ترك في أكثر من مناسبة بأنه محمي من المكون العسكري في الحكومة؛ مؤكدا 

   (08)أنه ال يعترف بالتفاوض مع أي جهة غيره 
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تمثلت في أعمال النهب والسلب والقتل الفترة االخيرة  كبيرة فيالسودان سيولة أمنية  االمني، عاشالوضع  تدهور خامساً: ـ

حيث  .وسط اتهامات بتراخي السلطات في حسم الظاهرة االجرامية مما أسهم في تناميها رغم نفي الشرطة اي قصور من جانبها

يروي ضحايا  .وفي الطرقات العامة نهاراً تمارس النهب  ــ (سواطير ،خناجر ،سكاكين) بأسلحة حادةــ مزودة  ظهرت عصابة

ضوا لها من عصابات بالطرق واألماكن العامة فقدوا فيها هواتف محمولة أحياناً عن طريق  عة تعر  الجريمة قصصاً مرو 

دراجات نارية  الخطف وأحياناً أخرى تحت السرقة باإلكراه، وبحسب روايات متطابقة، فإن الجريمة تنفِّذها عصابات تستغل

تختار ضحاياها بعناية فائقة، وفي برهة يختطفون الهاتف المحمول أو الحقيبة من الشخص أثناء وقوفه على جانب الطريق 

من المؤلم أن تتركنا األجهزة األمنية نهباً لهؤالء األشرار  :تقول إحدى الضحايا ،(منتظراً المواصالت العامة أو في األسواق.

ل جدي للقبض عليهم. قمة المأساة أن نفقد كل ما ادخرناه واستقطعناه من قوتنا في لمحة بصر، في ظل دون أن تتحرك بشك

  ( 00)أوضاع معيشية سيئة، إنني أشعر باألسى واأللم".  

وقد ظلت الحكومة ممثلة في رئيس وزرائها مكتوفة االيدي في ظل هذه االوضاع المأساوية ــ مع صمت مريب من جانب 

ظاهرة  اختفاءومما يربك المشهد  .المواطنون لحماية أنفسهم بأنفسهم واتجه ،وقلًل من هيبتها زادها ضعفااالجهزة األمنية ــ مما 

هذه الظاهرة كانت  الي أنمما يقود دون أدنى شك  ،بالحكومة االنتقاليةاطاحة المكون العسكري  العاصمة فوراالجرام تماما في 

 .من االدوات التي كان يستخدمها المكون العسكري في ادارة صراعه مع نظيره المدني

 ةالخاتم .6

 :مع بين أهم التوصيات التي خرج بها ،أختم هذا البحث بتناول أهم النتائج التي توصل إيها

 النتائج . 1.6

  ي ــ عدا الحكومة المدنية ـــ التي نصت عليها الوثيقة االنتقالية في تكوين جميع أجهزة الحكم االنتقالفشل الحكومة

 .الدستورية

  المسلحة عدم النص صراحة على اعادة هيكلة القوات  ،أبرزها الدستورية لعلتوجد العديد من الثغرات في الوثيقة

كما أن الوثيقة لم تحدد بدقة الفترة  ،لتكون جيش موحد ذو عقيدة قتالية واحدة ،القوات المسلحة االخرى بها ودمج

  ،الزمنية النتقال السلطة الى المكون المدني مما أدى الي نشوب الخالف حول تسليم السلطة

ية صعوبات جمة أبرزها استمرار الخالف بين الشريكين مع تدهور االوضاع االقتصادية االنتقالواجهت الفترة 

 .ووجود الدولة العميقة التي ظلت تمسك بمفاصل السلطة والثروة ،واالمنية

 التوصيات    .2.6

 وتتجاوز فيه فيه االرادات  ــ تتوحد على ميثاق سياسي جديد والعسكرية ــ ــ المدنية يجب اتفاق القوى السياسية

مع االستفادة من تجربة  ،لتحول ديمقراطي حقيقي جديدة تؤسسلترتيبات حكم انتقالي  خارطة طريقالخالفات ــ يضع 

 .ي السابقةاالنتقالالحكم 

  ية بمعالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية للحكم واعطاء االولوية لتشكيل أجهزة الحكم االنتقاليجب أن تبدأ الحكومة

 .وغيرها ،والبرلمان ،الحكومةية مثل تكوين االنتقالالتي تدير الفترة 
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  كما يجب فصل عمليات االصالح األكثر مدة عن  ،يةاالنتقاليجب أن تكون هنالك واقعية في تحديد الفترة الزمنية للفترة

 .االنتقاللتمتد الى ما بعد فترة  االنتقال،فترة 

  أن هذا البحث يمثل أول  باعتبار ،هذا الموضع والدراسة فيكما أوصي الباحثين من بعدي بتقديم مزيدا من البحث

 .م6525ح ثورة ديسمبر ي في السودان بعد نجااالنتقالترتيبات الحكم  لموضوع (دراسة )متكاملة
 

 المراجع    .7

الحوار الوطني لقضايا السالم في السودان  والنشر، مؤتمراالصالة للصحافة  دار (م 6551)مجلة المحكمة الدستورية  (6)

 .م(86/616525ــ 5/5الفترة 

 م 8118 ــ 6558الشاملة الفترة القومية  االستراتيجية (م6558مركز الدراسات االستراتيجية )ديسمبر  (8)

  ،دستور جمهورية السودان وقانون المحكمة الدستورية ،(م8110ــ 6555)الدستورية مجلة المحكمة  (0) 

 ،تجمع المهنيين السودانيين: البنية والتطور واألدوار والتحالفات ،االصالح العربي مبادرة (م5/66/8186) ART ( موقع1)

 https://www.arab-reform.net/ar/publicationالرابط االلكتروني 

 اإللكتروني السوداني، الرابط ياالنتقال العسكري المجلس ،الموسوعة الحرة (8165ويكيبيديا ) ( 9) 

https://ar.wikipedia.org/   

الرابط  ،أطرافها وأبرز البنود والتعديالت .السودانيةالوثيقة الدستورية  ،(م81/61/8181شروق )تلفزيون ال)قناة  (1)

   https://asharq.com/ar  االلكتروني

الرابط االلكتروني  ،بموقف اخر للوالة ويلوح حمدوك اختيار يرفض األمةم( 61/7/8181)( صحيفة الراكوبة االلكترونية 7)

https://www.alrakoba.net/31420125   

حمدوك يعدد إنجازات الحكومة السودانية ويتطلع لمرحلة جديدة تخلو من الحروب  م(81/5/8181)أخبار االمم المتحدة ( 2)

  https://news.un.org/ar/story الرابط االلكتروني ،والعقوبات

 .الرابط االلكتروني السودان.ية لحكم االنتقالالدستورية للفترة  م( الوثيقة8165/ 61/ 9)وزارة العدل السودانية ( 5)

www.gov. sdhfiles\index\28 

 الرابط االلكتروني ،السودان إتفاق جوبا لسالم (د. ت) ،زيد العلي( 61) 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications 

(66)Bank world Bank Group presidenta David Malpass.remarks at the sudan world partnership 

Coferfence 
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 الرابط االلكترونيصحيفة الصيحة السودانية  ،شركات الجيش جديل قديم بأصوات أعلى (م8186/ 1/8هللا )(  جمعة عبد 68)

  ،/https://www.assayha.net/57597االنترنت 

 ،الرابط االلكترونيرئيس الوزراء السوداني يجدد انتقاد دور الجيش في االقتصاد  مfrance24  (69/68/8181 )قناة ( 60)

https://www.france24.com/ar 

 رقابة، الرابط بدون إسرائيل مع عالقات يطور الجيش السوداني اإلعالم م( وزير1/68/8181) (مصراوي)موقع ( 61)

 https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details ،االلكتروني

 ،الرابط االلكتروني ،كافة أشكال العقوبات االقتصادية السوداني، انتهاءالمركزي م( 1/0/8181النيلين )موقع ( 69)

https://www.alnilin.com/13115691.htm 

صحيفة  ،بعد اجازة قانون الحصانة السيادية ـ السودان يغلق باب المالحقات القضائية م(80/68/8181) ( أسماء السهيلي61)

   https://www.alrakoba.net/31499695 الرابط االلكتروني ،الراكوبة

الرابط  69991رقم العدد ،ملياراً من ديون السودان الخميس 91اتفاق تاريخي إلعفاء  : (م6/7/8186ياسين )أمين ( 67)

 https://aawsat.com/home/article/3055956  ،االلكتروني

 الرابط االلكتروني للسودان،مليارات دوالر  1حمدوك ٕاعفاء الديون مهد لتمويل بقيمة  (م01/1/8186)كمال عبد الرحمن( 62)

Khttps://www.skynewsarabia.com/business/1448060 

الرابط  ،النقد صندوق إصالحات على احتجاجا السودان تعم مظاهرات (مDW01/1/8186  (االلكتروني لقناةالموقع  ( 65)

   https://www.dw.com/ar ،االلكتروني

 االلكتروني للسودان، الرابطاألميركي يقر قانون الحصانة السيادية  م( الكونغرس88/68/8181)بندر الدوشي ( 81)

world/sudan/2020/12/22-and-https://www.alarabiya.net/arab   

الديمقراطي في  االنتقالحول قانون  مداميك، قراءة االلكتروني لصحيفة م( الموقع61/68/8181)مصطفى، يوسف (  86)

 االلكتروني، األمريكي، الرابطالصادر عن الكونغرس  8181السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 

https://www.medameek.com/?p=29296   

هو قانون "تفكيك نظام اإلنقاذ" وما هي آليات حل حزب  م( ما65/66/8165بي بي سي عربي ) الموقع اإللكتروني( 88)

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50604375  الرابط االلكترونيالبشير في السودان؟ 

وإزالة التمكين  6525قانون تفكيك نظام الثالثين من يونيو الرسمية من " م( النسخة01/5/8165محمد سليمان )توتير( ) (80)

   https://twitter.com/melfaki_s/status/1200783734120820745 الرابط االلكتروني" 8165لسنة 

http://www.ajrsp.com/
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details
https://www.alnilin.com/13115691.htm
https://www.alnilin.com/13115691.htm
https://www.alrakoba.net/31499695
https://aawsat.com/home/article/3055956
https://www.dw.com/ar
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/sudan/2020/12/22
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/sudan/2020/12/22
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50604375
https://twitter.com/melfaki_s/status/1200783734120820745
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 مئات وفصل الحكومة لصالح وأسهم أراضي استرداد م( السودان6/0/8186) ،RTـــ  NLINEالموقع االلكتروني ( 81)

 https://arabic.rt.com/business/1207046 االلكتروني الموظفين، الرابط

 الرابط االلكتروني ،السودان في التمكين إزالة حل لجنةتعجل بالضغوط  ،(م7/61/8186العرب )موقع صحيفة  (89)

https://alarab.co.uk 

االلكتروني الرابط  ،صحيفة السوداني ،المعوقات والحلول دمج الحركات في الجيش ،م(68/1/8186وجدان طلحة )( 81)

https://www.alsudaninews.com/ar/?p=127120   

االلكتروني، الرابط  .السودان-في-يةاالنتقال-الشراكة-أزمة-أمد-يطيل-القصر-اعتصام (م81/61/8186البدوي )جمال ( 87)

https://www.independentarabia.com/node/270956   

الرابط  سكاي نيوز عربية .االنتقاليةمجلس شركاء" الفترة "لـ رفض واسع م( 9/68/8181الرحمن )كمال عبد  (82)

   east/1398080-https://www.skynewsarabia.com/middle االلكتروني

الرابط  INDEPENDENT عربية ...تعيين نعمات عبد هللا رئيسا للقضاء في السودان(م61/61/8165)علي (  اسماعيل 85)

  https://www.independentarabia.com االلكتروني

االلكتروني الرابط   .لقاء البرهان ونتنياهو: مجلس وزراء السودان يبحث اجتماع عنتيبي (م1/8/8181سي )بي بي ( 01)

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-5136627 

الرابط   التطبيع مع إسرائيل.. انقسام سياسي ومجتمعي في السودان. مDW،،(89/61/8181 ) االلكترونيالموقع ( 06)

   https://www.dw.com/arااللكتروني 

 عربية الرابط سكاي نيوزعلى موقع  ،جهود مكثفة الحتواء أزمة شرق السودان( 1/61/8168كمال عبد الرحمن )(  08)

 (east/1468329-https://www.skynewsarabia.com/middle االلكتروني 

موقع  التقصير.مات والشرطة ترد على اتها السودان.طويلة" تتفشى في  5جرائم " (م76/1/8186) مرتضى كوكو ( 00)

 (police-crimes-sudan-ain.com/article/theft-https://al الرابط االلكتروني .العين االخبارية
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