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 المستخمص

الديمقراطي في السودان والذي بدأ بإسقاط الرئيس تسعى الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة ونمط االنتقال 
، مرورًا بتولي المجمس العسکري االنتقالي ادارة الببلد، حتى التوقيع  0291السابؽ عمر البشير في ابريل 

. کما تيدؼ إلي الوقوؼ 0291عمى اتفاؽ تقاسم السمطة مع قوى الحرية والتغيير في منتصؼ أغسطس 
أن تيسر عممية االنتقال التفاوضي بين النخبة الحاکمة والمعارضة. ومن ثم عمى الشروط التي من شأنيا 

تيدؼ تمک الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي ىو: تحت أي شرط من الشروط ، يحدث انتقال 
تفاوضي من الحکم السمطوي نحو الحکم الديمقراطي؟ وباألحرى ما ىي الظروؼ والمبلبسات التي دفعت 

س العسکري االنتقالي وقوى اعبلن الحرية والتغيير لمدخول في العممية التفاوضية والتوقيع عمى قادة المجم
 الوثيقة الدستورية؟ وما ىي تحديات عممية االنتقال الديمقراطي في السودان؟
وفي ىذا اإلطار، تنقسم الدراسة إلى ثبلثة محاور رئيسية، األول يناقش ويعرض االتجاىات النظرية ألنماط 
االنتقال الديمقراطي. بينما ييتم المحور الثاني بدراسة مسارات و مبلبسات االنتقال في السودان، بينما 

 يتناول المحور الثالث، تحديات المرحمة االنتقالية في السودان.

المجمس العسکري االنتقالي  ؛االنتقال التفاوضي ؛عممية التحول الديمقراطي الكممات المفتاحية:
 تحالؼ قوى إعبلن الحرية والتغيير السوداني  ؛السوداني
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Abstract 

The study seeks to identify the nature and pattern of democratic transition in 

Sudan, which began with the ouster of former President Omar al-Bashir in April 

2019, through the transitional military council assuming administration of the 

country, until the signing of the power-sharing agreement with the Forces of 

Freedom and Change in mid-August 2019. Conditions that would facilitate the 

negotiation transition process between the ruling elite and the opposition. Hence, 

that study aims to answer the main question: Under what conditions does a 

negotiated transition from authoritarian rule to democratic rule occur? Rather, 

what are the circumstances and circumstances that prompted the leaders of the 

Transitional Military Council and the Forces of the Declaration of Freedom and 

Change to enter the negotiation process and sign the constitutional document? 

What are the challenges of the democratic transition process in Sudan? 

In this context, the study is divided into three main axes. The first discusses and 

presents the theoretical trends of patterns of democratic transition. While the 

second axis deals with studying the paths and circumstances of the transition in 

Sudan, while the third axis deals with the challenges of the transitional phase in 

Sudan. 

Keywords: Democratic Transition Process; Negotiating Transition; Sudanese 

Transitional Military Council; Sudan Declaration of Freedom and Change Forces 

Alliance 

 مقدمة
، وما تبعيا خوض  0291أبريل  99بعد قرابة أربعة أشير عمى اإلطاحة بالرئيس عمر البشير فی 

،  0291يونيو  3مميا فض اعتصام القيادة العامة فی مفاوضات صعبة بدعم من أطراؼ إقميمية ودولية، تخ
توصمت قوى إعبلن الحرية والتغيير التی قادت الحراک الثوری، إلى توافؽ مع المجمس العسکری االنتقالی 
عمى اتفاؽ تقاسم السمطة، والتوقيع عمى الوثيقة الدستورية، التی سوؼ ُتدار المرحمة االنتقالية .کما أصدر 

فتاح البرىان رئيس المجمس العسکری االنتقالی مرسوًما بتعيين أعضاء مجمس السيادة برئاستو، الفريؽ عبد ال
. عزز ىذا االتفاؽ اآلمال فی إمکانية 0291أغسطس  09قبل أن يؤدی وأعضاؤه اليمين الدستورية فی 

ديات تحوم حول تسييل عممية التحول الديمقراطی فی السودان ودفعيا إلی األمام، بينما ما زالت ىناک تح
 .مستقبميا ؛ بسبب وجود عراقيل قد تحول دون استکمال تمک التجربة الديمقراطية الوليدة

وفی ىذا السياؽ، تسعى تمک الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة ونمط االنتقال الديمقراطی فی السودان      
عسکری االنتقالی ادارة الببلد، حتى والذی بدأ بإسقاط الرئيس السابؽ عمر البشير ، مرورًا بتولی المجمس ال
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. کما تيدؼ إلی 0291التوقيع عمى اتفاؽ تقاسم السمطة مع قوى الحرية والتغيير فی منتصؼ أغسطس 
الوقوؼ عمى الشروط التی من شأنيا أن تيسر عممية االنتقال التفاوضی بين النخبة الحاکمة والمعارضة. 

التساؤل الرئيسی ىو: تحت أی شرط من الشروط ، يحدث ومن ثم تيدؼ تمک الدراسة إلى اإلجابة عمى 
انتقال تفاوضی من الحکم السمطوی نحو الحکم الديمقراطی؟ وباألحرى ما ىی الظروؼ والمبلبسات التی 
دفعت قادة المجمس العسکری االنتقالی وقوى اعبلن الحرية والتغيير لمدخول فی العممية التفاوضية والتوقيع 

 رية؟ وما ىی تحديات عممية االنتقال الديمقراطی فی السودان؟عمى الوثيقة الدستو 
وفی ىذا اإلطار، تنقسم الدراسة إلى ثبلثة محاور رئيسية، األول يناقش ويعرض االتجاىات النظرية ألنماط 
ل االنتقال الديمقراطی. بينما ييتم المحور الثانی بدراسة مسارات و مبلبسات االنتقال فی السودان، بينما يتناو 

 .المحور الثالث، تحديات المرحمة االنتقالية فی السودان
  

 :المحور األول أنماط االنتقال الديمقراطی
يسمط مفيوم نمط االنتقال الضوء عمى من يقوم باالنتقال وکيفية إجراؤه. فيرکز نمط االنتقال عمى        

ارضة( لبلنتقال من نظام سمطوی قائم إلى التفاعبلت والخيارات المختمفة التی تتخذىا النخبة )الحاکمة والمع
نظام أخر ديمقراطی. وتتفؽ الدراسة مع ما طرحو ىنتنجتون فی التمييز بين المسببات والمسببين لعممية 
االنتقال الديمقراطی، فاالنتقاالت الديمقراطية ال تقوم بالمسببات بل عن طريؽ من يتسببون فييا. فتوافر 

دية المبلئمة لقيام الديمقراطية ال تعد کافية لبلنتقال الديمقراطی، ففی ظل حالة الظروؼ االجتماعية واالقتصا
عدم اليقين بشأن قواعد الُمعبة السياسية خبلل فترة االنتقال ، فإن النخبَ ىی التی تتخذُ  القرارات النيائية 

 .التی تؤدی مباشرة إلى عممية االنتقال
االنتقال من االعتقاد بأن فترات االنتقال تمثل لحظات مؤسسية وتکوينية ومن ثم ينبع االىتمام بتحديد أنماط 

، يتم من خبلليا وضع مبلمح اإلطار المؤسسی الذی تدار التفاعبلت السياسية فی کنفو. عبلوة عمى أن 
دراسة التفاعبلت واالستراتيجيات واألسباب التی تدفع فی اتجاه تبنى نمط انتقال بعينو دون آخر يمکن 

احثين من إمکانية التنبؤ بمسارات ومآالت النظم السياسية نتيجة تبنييا نمط بعينو، واحتماالت حدوث الب
 . رسوخ أو انتکاسات خبلل عممية التحول الديمقراطی

ليوية الفاعمين التی تقود عممية االنتقال، ” ومن ثم سوؼ تستند ىذه الدراسة إلى تصنيؼ نمط االنتقال وفقا
راتيجيات التی يتم توظيفيا." يقوم ىذا المعيار عمى تحديد ما إذا کانت عممية االنتقال تتم والخيارات واالست



 

 0202أكتوبر   -  الثامن ة كمية السياسة واالقتصاد العددمجم
 

 

197 
 

من قبل النخبة داخل بنية السمطة الحاکمة، أو من قبل المعارضة التی تنجح فی اإلطاحة بالنخبة الحاکمة ، 
 :ی ثبلث أنواعأو عن طريؽ مزيج من االثنين. وفقا ليذا المعيار تم تقسيم أنماط االنتقال إل

  
 (النمط اإلصبلحی )االنتقال من أعمى( أو )التحولی-أ

Transition from Above or Conversion 
يحدث ىذا عندما تتولی النخبة الحاکمة قيادة عممية االنتقال الديمقراطی، يشيد ىذا النمط من االنتقال      

متشابکة ومعقدة ، تبدأ بالتحرک نحو االنفتاح تحول تدريجی لطبيعة النظام السياسی يمر من خبللو بمراحل 
والتحرر السياسی، يکون ذلک مقدمة لتدشين عممية التحول الديمقراطی. "فاإلصبلح الذی يقوده النظام" أو 
"التحرير الذی بدأه النظام" أو "التغيير من األعمى" أو "االنتقال التحولی" کميا تعبر عن مصطمحات تصؼ 

النمط من االنتقال. وفی کثير من الحاالت، تقع مسؤولية ىذا النمط من االنتقال عمى السمة الرئيسية ليذا 
النخبة الحاکمة المعتدلة الراغبة فی التغيير ، مع مساىمة محدودة من قبل المعارضة، فميزان القوى يکون 

عمى التأثير فی لصالح النخبة الحاکمة المعتدلة، بينما تتسم قوى المعارضة بالضعؼ مما يقوض من قدرتيا 
 .إدارة عممية االنتقال ، وتعد إسبانيا والبرازيل من أبرز الحاالت التی شيدت انتقااًل ديمقراطًيا من أعمى

 "نمط االنتقال التعاونی " التفاوضی -ب
 Cooperative Transition or Negotiated Transition 

تعاقد يتم التوصل إليو عبر المفاوضات يحدث االنتقال نتيجة لعمل مشترک يتجسد فی صورة اتفاؽ أو 
والمساومات بين النخبة الحاکمة المعتدلة وجزء أو کل من المعارضة . وُأطمؽ عمى ىذا النمط مسميات 
عديدة " التوافؽ" و " االنتقال التفاوضی" ، " التسوية" ، "االنتقال التعاونی" ، "االحبلل التحولی". وفی ىذا 

بين النخبة المعتدلة فی النظام السمطوی ونظيراتيا المعارضة  " Pactتر "االتفاؽاالطار، يعرؼ أودنيل وشمي
 -أو ، إعادة تحديد-بأنو " اتفاؽ صريح بين مجموعة مختارة من الجيات الفاعمة التی تسعى إلى تحديد 

خمة فيو." القواعد التی تحکم ممارسة السمطة عمى أساس الضمانات المتبادلة لممصالح الحيوية لؤلطراؼ الدا
کما تمر عممية االنتقال وفقا ليذا النمط بأربع مراحل: أواًل: بدء ضعؼ أسس شرعية النظام القديم وتبنيو 
بعض الخطوات اإلصبلحية. ثانًيا، استغبلل قوى المعارضة ليامش اإلصبلح وقياميا بتوسيع قاعدتيا 

ارضة بإرىاؽ الحکومة من أجل تغيير الشعبية وتکثيؼ ضغوطيا سعًيا نحو تغيير النظام، حيث تقوم المع
ميزان القوة إلی صالحيا قدر المستطاع . ثالثًا، يقوم النظام برد فعل سواء بالقمع أو االحتواء ضد خطوات 
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القوى المعارضة. رابًعا، يصل الطرفين إلى استحالة انتصار أحدىما عمى األخر، فيبدأ الطرفان فی الدخول 
 .تقالفی التفاوض حول إمکانية االن

ومن ثم تتسم االنتقاالت التعاونية بقدر من الشد والجذب ، والتصعيد المتبادل بين النخبة الحاکمة       
والمعارضة ، والتی تدعو إلى مظاىرات واالحتجاجات لکسب المزيد من أوراؽ التفاوض دون أن ترغب أو 

وأعمال عنؼ من الطرؼ األخر. تقدر عمى اإلطاحة الکاممة بالنظام، وفی نفس الوقت تشيد تجاوزات 
وُيبلحظ أن دورات االحتجاج والقمع ،أدت فی نياية المطاؼ إلى اتفاقات تفاوضية بين الحکومة والمعارضة 
فی بولندا وتشيکوسموفاکيا ومنغوليا ونيکاراجوا وأوروجوای وبوليفيا وىندوراس والسمفادور وکوريا الجنوبية 

 .وجنوب إفريقيا
 :النتقال الديمقراطی ، يمکن تحديد الظروؼ المبلئمة لبلنتقال التفاوضی فما يمیووفقا ألدبيات ا   

 :األول وصول نخبة إصبلحية أو معتدلة إلى سدة الحکم
يؤکد منظرو الموجة الثالثة من التحول الديمقراطی عمى أن بدء عممية االنتقال الديمقراطی            

خبة الراغبة فی االصبلح والتغيير محل المحافظة فی السمطة. ما التفاوضی مرتبط بصفة أساسية بتصعيد الن
أن يصل المعتدلون إلی السمطة فإنيم عادة يتحرکون عمى وجو السرعة لمبدء فی عممية التحول الديمقراطی. 
وعادة ما يشمل ذلک إجراء مشاورات ومفاوضات مع قادة المعارضة واألحزاب السياسية ذات الثقل. ومن 

 :مة اسبانيا والمجر والبرازيل. وقد تنوعت طرؽ وصول االصبلحيين لمحکم إلی أربع طرائؽأبرز األمث
موت مؤسسی األنظمة القديمة وتصعيد اإلصبلحيين، کما حدث مع فرانکو وخوان کارلوس فی اسبانيا  -

9122. 
لقديم فی کل من الصراع واالنقسام بين المعتدلين والمتشددين داخل المؤسسة العسکرية، فقام النظام ا -

 .البرازيل والمکسيک بإجراء تغييرات روتينية فی القيادة، مما جعل وصول اإلصبلحيين إلى السمطة ممکنا
، 9122وصول اصبلحيين عسکريين إلى السمطة من خبلل انقبلبات عسکرية کما حدث فی بيرو  -

 .9122واالکوادور 
وبمغاريا  9122الدول فی أوروبا الشرقية فی المجر  القيام بعزل الحکام المحافظين کما حدث فی عدد من -

9121. 
 : الثانی اعتدال النخبة الحاکمة

أن تمتمک النخبة المعتدلة الرغبة والميارة والجرأة فی الدخول فی عممية تفاوضية مع النخبة             
التی تتخذىا قد تؤدى المعارضة من أجل تدشين عممية االنتقال. وتدرک فی الوقت ذاتو أن تمک الخطوات 
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. ويتمثل 9122، واسبانيا 9121، المجر 9123إلى إنياء وجودىا فی السمطة ، کما حدث فی البرازيل سنة 
دور القيادة المعتدلة فی عممية االنتقال فی تحديد أربعة عناصر : تحديد أسموب االنتقال، تحديد التوقيت، 

حولو. کما تختمؼ دوافع القيادة اإلصبلحية فی األخذ  تحديد المسار المناسب لبدئو، محاولة خمؽ اجماع
بعممية االنتقال ، فبعض القيادات لدييا إيمان بقيم الديمقراطية وضرورة اإلصبلح السياسی، والبعض األخر 
ينتيج ىذا المسمک وفقا العتبارات براجماتية والتی قد تساىم فی اعتدال النخبة الحاکمة وجعميا تتبنى مواقؼ 

 .ونة فی سبيل البدء فی عممية االنتقالأکثر مر 
ويؤکد البعض أن ادراک النخبة الحاکمة لدعم عممية التحول الديمقراطی يمکن فيمو فی ضوء        

حسابات تکمفة وفوائد استمرار الحکم القديم. ففی ىذا االطار ، تدرک النخبة الحاکمة أن تکمفة القمع ، وعدم 
فاوض ستکون باىظة، بسبب الضغوط الداخمية والخارجية، مما قد يؤدى التسامح مع المعارضة، ورفض الت

إلى فقدان شرعيتيا، ويضعؼ من التماسک الداخمی لمنخبة الحاکمة ، ويزيد من احتمالية تخمى الجيش عن 
 .مساندة النظام السمطوی، عبلوة عمى أنيا تفقد الکثير من الشرعية الدولية

الحاکمة أن کمفة االنفتاح واالنتقال إلى صيغة ما لنظام ديمقراطی وفقا وفی الوقت نفسو تدرک النخبة     
لعقد اتفاؽ مع المعارضة يحافظ عمى بعض مصالحيا عند االنتقال إلی ىذا النظام الجديد، تکون أقل من 

عية کمفة االستمرار فی السياسات غير الديمقراطية . خاصة و أن ىذا االنتقال الديمقراطی يستبعو زيادة الشر 
الدولية لمنظام. وعبلوة عمى ذلک، قد تزيد األزمات االقتصادية من کمفة استمرار النخبة الحاکمة فی 
الممارسات السمطوية لما ليا من تبعات زيادة السخط الشعبی ، واحداث انقسام داخل النخبة الحاکمة حول 

مواقؼ إصبلحية .فعندما يسقط  السياسات العامة لمنظام السياسی، مما قد يدفع البعض منيا إلى اتخاذ
النظام السياسی بسبب فشمو االقتصادی ويتراجع الحمفاء عن مساندتو وتتفاقم االنقسامات فی صفوفو، يصبح 
لدى القادة فی النخبة الحاکمة قابمية لمحديث عن اإلصبلح السياسی، وذلک فی محاولة منيا المتصاص ما 

قد تيدد شرعية وجودىا. ومن أبرز األمثمة بولندا والمجر قد يترتب عمى العوامل السابقة من مخاطر 
 .واسبانيا

 :الثالث السيطرة واستبعاد المتشددين داخل االئتبلؼ الحاکم
إن الوصول إلى السمطة يمکن اإلصبلحيين من البدء فی التحول إلی الديمقراطية ، لکنو ال يعوؽ        

ر المتشددة داخل ائتبلؼ النخبة الحاکمة قد يبذلوا جيوًدا قدرة المتشددين عمى تحدى اإلصبلحيين. فالعناص
سبانيا کوادور وجواتيماال وا  سعى المتشددون فی -إليقاؼ عممية التغيير أو إبطائيا. ففی البرازيل وبيرو وا 

الجيش إلى القيام بانقبلبات عسکرية، وبذلوا جيوًدا فی إقصاء العناصر اإلصبلحية عن السمطة. ومن ثم 
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و الموجة الثالثة عمى ضرورة تيميش أو تحييد العناصر المتشددة، والتی تتحکم بصورة أساسية يؤکد منظر 
فی األجيزة القسرية لمدولة والتی لدييا القدرة عمى عرقمة عممية التحول الديمقراطی . فقد قامت القيادات 

ريؽ اضعافيا او ادخال اإلصبلحية فی حکومات البرازيل وبيرو واسبانيا بتحييد العناصر المتشددة عن ط
الطمأنينة فی قموب أنصارىا أو إقناعيم بفکرة اإلصبلح. کما سعوا إلى إحداث تغييرات فی البيروقراطيات 
الحکومية والعسکرية والحزبية ، وتغيير المتشددين فی المناصب العميا بأخرين من أنصار اإلصبلح. کما أن 

اون الطرفين)النخبة الحاکمة المعتدلة ونظيرتيا فی المعارضة(. السيطرة عمى الراديکاليين غالبا ما يتطمب تع
ففی أثناء المفاوضات تکون لکل طرؼ مصمحة فی دعم الطرؼ األخر حتى يتعامل بصورة فعالة مع 
المتشددين فی صفوفو. ففی فترة االنتقال فی البرازيل يقال أن الجنرال جولبيرى قال لزعيم المعارضة "عميک 

 ".لراديکاليين من أتباعک حتى نسيطر نحن عمى الراديکاليين من أتباعناأن تسيطر عمى ا
 :الرابع اعتدال المعارضة

يعد االعتدال والتعاون من جانب المعارضة من األمور اليامة التی تسيل نجاح عممية االنتقال. تتسم        
کد منظرو الموجة الثالثة عمى أنو من المعارضة المعتدلة، بأن لدييا استعداد لمتفاوض بل لتقديم تنازالت. ويؤ 

ضمن معوقات االنتقال ىو وجود قادة متشددين يعارضوا عممية االنتقال أو يسعوا إلى تقييدىا بشکل کبير، 
کما أن ىناک عددًا من القادة فی المعارضة المتشددين يرفضون تحقيؽ االنتقال عبر التفاوض مع النخبة 

"أن الديمقراطية يمکن أن يتم تقويضيا من قبل قوى داخل النظام الحاکمة ، وىذا ما أکده دال عمى 
والمعارضة أيًضا." ويری ىنتنجتون أن کثيرًا من الديمقراطيات ما کان ليا أن تنشأ لوال أن قيادات سياسية 
اختارت أن تخون أتباعيا من أجل أن تتم التفاوض بنجاح مع ممثمی السمطة السياسية." فاالنتقال يتطمب 

ال المعارضة، بأن تقبل بعض من القيود والقواعد التی وضعيا من قبل النظام، فمن الممکن أن تکون اعتد
المعارضة قادرة عمى تحدی النظام ولکنيا ال تمتمک القوة الکافية لئلطاحة بو. ومن ثم فإنو من الرشادة أن 

و تغيير جذری فإن ذلک سوؼ تتجنب استراتيجية المواجية. فمو انجرفت المعارضة إلى المواجية وسعت نح
ذا کان لمتفاوض أن يتم کان عمى کل من الطرفين أن  يؤدی إلی مخاطر وصدام مع النخبة الحاکمة. وا 
يضفی عمى الطرؼ األخر قدرًا من الشرعية. فکان عمى المعارضة أن تعترؼ بالنخبة الحاکمة کشريک لو 

قيا فی االستمرار فی الحکم. فی المقابل کان عمى قيمتو فی عممية التغيير، وأن ُتسمم ضمًنا أو صراحة بح
 .النخبة الحاکمة أن تتقبل جماعات المعارضة کممثمين شرعيين لقطاعات عريضة عن المجتمع

 :الخامس توازن القوى بين االصبلحين فی النخبة الحاکمة والمعارضة
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لنسبی فی ميزان القوى بين غالبا ما يأتی االنتقال التفاوضی کمحصمة لوجود نوع من التوازن ا      
المعارضة والنخبة الحاکمة . فيزداد احتمال االنتقال التفاوضی، عندما ال يمکن ألی طرؼ أن يکون متأکدًا 
من النصر وازاحة الطرؼ األخر. فإذا کانت المعارضة أقوى من النخبة الحاکمة، فإنيا ستسعى إلى اتباع 

وترفض تقديم تنازالت لصالح النخبة الحاکمة. وغالبا ما يتسم ىذا نمط االنتقال اإلحبللی لتعظيم مکاسبيا ، 
التحول بالعنؼ. ومن ناحية أخرى، البد أن تدرک النخبة فی السمطة مدى جدية ومصداقية المعارضة فی 
التأثير وتعبئة الجماىير، ويفسر البعض سبب خضوع عدد من األنظمة السمطوية وقبوليا التفاوض مع 

وبا الشرقية وباألخص فی تشيکوسموفاکيا وبولندة ، إلى مصداقية المعارضة وقدرتيا عمى المعارضة فی أور 
التعبئة والحشد بشکل ىدد تمک األنظمة. ومن ثم فإن ىذا التوازن يدفع إلى شبو توافؽ عمى امتناع کبل 

يذاء بعضيم البعض وضمان عدم تيديد ا لمصالح الطرفين عن استخدام القوة واقصاء الطرؼ األخر ، وا 
 .الحيوية لبعضيم البعض

 االنتقال اإلحبللی أو من أسفل-ج
Replacement or Transition from Below 

عندما تقود المعارضة منفردة زمام المبادرة فی تحقيؽ الديمقراطية ، وذلک فی أعقاب انييار النظام          
عمى عممية االنتقال. ويطمؽ عمى ىذا النمط  االستبدادی أو اإلطاحة بو، وبالتالی ال تييمن النخبة الحاکمة

"اإلطاحة بقيادة المعارضة" أو "التغيير من األسفل" أو "االنييار". فی ىذا النمط ، يصبح تأثير اإلصبلحيين 
والمعتدلين داخل النظام والمعارضة ضعيفًا أو غير موجود ، بينما المييمنين فی الحکومة ىم رافضو التغيير 

غيير النظام. ويرتبط نمط االنتقال اإلحبللی )من أسفل( بتصاعد االضطرابات واالحتجاجات ويعارضوا بشدة ت
الشعبية المطالبة بالتغيير، بشکل قد يدفعيا إلى المجوء إلى العنؼ لئلطاحة بالحکومة. وبالتالی تصبح لقوى 

 . ياسی بصفة عامةالمعارضة ذات القواعد االجتماعية اليد الطولى فی الدفع نحو عممية االصبلح الس
ويمر ىذا االنتقال بدوره بعدة خطوات أوليا تشيد ضغط المعارضة المستمر عمى النخبة الحاکمة         

کمحاولة إلسقاط النظام السياسی ودفعو الی االنييار والتفکک. وفی الخطوة الثانية، ينيار النظام بالفعل 
بادرة بإرساء أسس وقواعد الديمقراطية الوليدة. فی ىذه وفی الخطوة األخيرة ، وقد تتولی قوى المعارضة الم

جراءات لتأسيس نظام ديمقراطی عمى أنقاض  المرحمة قد تتوافؽ قوى وأحزاب المعارضة عمى خطوات وا 
النظام القديم. مثمما حدث فی بمدان عديدة من بينيا: البرتغال واليونان واألرجنتين. وفی حاالت أخرى قد 

ط انتکاسات أثناء عممية بناء النظام الجديد، فإذا لم يصاحب عممية انييار النظام القائم يترتب عمى ىذا النم
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عممية توافؽ ،فسيزداد احتماالت حدوث انتکاس لمتجربة الديمقراطية الوليدة وتحل محميا أشکال جديدة من 
 .النظم التسمطية أو صراعات وحروب أىمية

ست حدية، بمعنى أخر قد تجمع بعض حاالت االنتقاالت سمات ويمکن القول أن تمک التصنيفات لي       
مشترکة من نمطين أو أکثر من أنماط االنتقال ، فحدوث نمط االنتقال من أعمى من خبلل "النخبة الحاکمة" 
عمى سبيل المثال ال يعنى غياب الضغوط الشعبية أو عدم وجود مفاوضات بين النخبة الحاکمة والمعارضة. 

لفاعل فی ىذا النمط ىو دور النخبة الحاکمة، وىکذا فی باقی األنماط. ومن ثم من أجل ولکن العنصر ا
تفسير التغيير ونمط االنتقال الذی ساد فی السودان، فإن ىذه الدراسة تيتم بمبلبسات توافؽ المعتدلين فی کل 

ما يمکن أن يفضی من النخبة الحاکمة والمعارضة و مدى تأثير ذلک عمى المسار الذی اتخذه االنتقال و 
 .إليو، عبلوة عمى التحديات التی تواجو العممية االنتقالية

 
 المحور الثانی : مسارات ومالبسات االنتقال التفاوضی فی السودان

عمى الرغم من تمکن الرئيس السابؽ عمر البشير من تجاوز عدوى االنتفاضات العربية والتی بدأت         
. بدأ الحراک 0292ديسمبر  92لم يتحمل موجة االحتجاجات التی اندلعت فی  أعوام ، إال أنو 1منذ قرابة 

الشعبی باحتجاجات عفوية فی ظل األزمة االقتصادية العميقة التی تعانى منيا السودان منذ انفصال جنوب 
من ، والذی کان يوفر أکثر من ثبلثة أرباع من موارد العممة الصعبة والتی کانت تأتی  0299السودان عام 

،  0292موارد النفط، دفع ذلک الی اتباع الحکومة السودانية سياسات تقشفية. وفی منتصؼ ديسمبر 
تصاعدت األزمة االقتصادية إلى منحى خطير تزامنًا مع ارتفاع أسعار المواد االستيبلکية وزيادة سعر 

فاع أسعار القمح بسبب ، ،عبلوة عمى ارت0292جنيو فی موازنة عام  2.1جنيًيا، مقابل  92الدوالر إلى 
توقؼ الحکومة عن استيراده . وقد اندلعت شرارة الحراک الشعبی من بمدة عطبرة ،الواقعة عمى بعد حوالی 

کيمومتًرا شمال الخرطوم ، کما أضرم المحتجون النار فی مقرات حزب المؤتمر الوطنی الحاکم. وقد  322
رافية والطبقية ، فمم يشارک فييا الطبلب والطبقات تخطت الحرکة االحتجاجية الفجوات االجتماعية والجغ

الحضرية المتوسطة فحسب ، بل انجذب إلييا أيضا قطاعات أخرى من التجار والمزارعين والرعاة وموظفی 
الخدمة المدنية فی جميع أنحاء الببلد. کما بدأ المحتجون يمقون بالموم عمى السياسات االقتصادية لحکومة 

برحيمو. عبلوة عمى تزايد االحتقان من رغبة البشير فی تعديل الدستور لتمکينو من  البشير ، والمطالبة
 .0202الترشح مجدًدا فی عام 
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، بدأت مجموعو واسعة من تحالفات قوى مدنية بما فی ذلک تجمع 0291وفی األول من يناير       
ت ، والجبية الثورية السودانية، المينيين السودانيين، الذی يضم أطباء وميندسين ومعممين وأساتذة جامعا

وتحالؼ قوى اإلجماع الوطنی، ونداء السودان والتجمع االتحادی بصياغة ما ُسّمی بػ "إعبلن الحرية 
والتغيير" ، وأبرز ما دعوا فيو إلى إقالة عمر البشير من السمطة، و تشکيل حکومة انتقالية قومية من 

 .ودانی تحکم ألربع سنواتکفاءات وطنية بتوافؽ جميع أطياؼ الشعب الس
 :بداية االنشقاؽ داخل نظام البشير وتصعيد نخبة عسکرية إصبلحية

أحدث الحراک ىزة عنيفة فی بنية النظام السودانی، وبدأت ىناک مؤشرات لوجود عدم توافؽ داخل       
ی توجيو انتقاد الذع النخبة الحاکمة، عندما بدأ مدير جياز األمن والمخابرات السودانية الفريؽ صبلح قوش ف

عطاء قدر من المشروعية عمى اندالع االحتجاجات ، جاء ىذا فی اطار حديثو بالمؤتمر  لحکام الواليات ، وا 
، بقولو "إن جياز األمن قام بأدواٍر کبيرة لمعالجة الوضع، وعندما ترک  0292ديسمبر  09الصحفی فی 

يتوقؼ األمر عن تمک التصريحات ، بل تحرک قوش األمر لمجياز التنفيذی عادت األزمة من جديد." ولم 
شاًبا تم  922لمتحاور مع الشباب المحتجين ، وبعد الحوار أطمؽ جياز األمن والمخابرات الوطنی سراح 

 .اعتقاليم فی االحتجاجات المطالبة بتنحی البشير
نقمت تقارير صحفية کما بدت إشارات إعبلمية باحتمالية انسحاب البشير من المشيد السياسی، حيث     

عمى أن الرئيس السودانی عمر البشير سيوقؼ إجراءات تعديل الدستور الخاصة بترشحو لدورة رئاسية 
جديدة." واستمراًرا لحالة االرتباک والتخبط الذی مر بيا الرئيس السابؽ عمر البشير نتيجة کثافة 

ض حالة الطوارئ لمدة عام واحد وحل االحتجاجات، أصدر مجموعة من القرارات المتضاربة. فقد أعمن فر 
حکومة الوفاؽ الوطنی وحل حکومات الواليات، وتشکيل حکومة جديدة ، واختيار ضباط جيش فی مناصب 
الوالة. وفی الوقت نفسو دعا المحتجين لمحوار، کما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر فی التعديبلت الدستورية 

ة . بيد أن ىذا الخطاب لم يمب تطمعات المعارضة، حيث رفضت المطروحة التی تميد لو الترشح لمرئاس
 .خطاب البشير وأعمنت مواصمة التظاىرات لحين رحيمو

أبريل، الذکرى السنوية لبلحتجاجات السممية التی أطاحت بجعفر  2تصاعدت االحتجاجات فی      
طوم، فی محاولة اختبار مدى النميری، حيث تجمع اآلالؼ بالقرب من مقر القيادة العامة لمجيش فی الخر 

والء القوات المسمحة لمبشير. وأشارت شبکة سی إن إن اإلخبارية إلی تداول ناشطين سودانيين لعدد من 
مقاطع فيديو نشرت عبر منصات التواصل االجتماعی تغطی المظاىرات أمام مقر القيادة العامة، والتی 

مقوات المسمحة السودانية إلى أماکن احتشاد أشارت بعضيا لنزول عدد من مرکبات عسکرية تابعة ل
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المحتجين، فی مشيد فسره البعض أنو يمثل وقوؼ الجيش إلى جانب الحراک. کما أفادت تقارير صحفية 
إلى تدخل الجنود المکمفين بحراسة مقر القيادة العامة لمدفاع عن المتظاىرين إثر محاولة قوات األمن فض 

ی إشارة إلی رغبة عدد من قيادات المعارضة المعتدلة فی التفاوض مع االعتصام. ومن ناحية أخرى ، وف
المؤسسة العسکرية ، طالب زعيم حزب األمة المعارض، الصادؽ الميدی، بتسميم السمطة إلى قيادة عسکرية 

 .مختارة لمتفاوض عمى االنتقال الديمقراطی
، 0291المحک. بحمول أبريل  وضعت االضطرابات العامة تماسک لجنة المؤسسة األمنية عمى      

استنفدت االحتجاجات أموال الدولة، وکان عمى الخزانة تغطية أربعة أشير من تکاليؼ العمل اإلضافی 
فی المائة. کما تدىورت  22لمشرطة واألجيزة األمنية األخرى. وفی الوقت نفسو ، ارتفع معدل التضخم إلى 

جنييًا،وىو  20عًا ممحوظًا خبلل أمام الدوالر، ليصل إلى العممة الوطنية حيث سجل الجنيو السودانی تراج
جنييا، کما بمغت االزمة من قيام النظام بمنع مواطنيو  82تقريبا ضعؼ السعر الذی حددتو الحکومة بنحو 

 .من اخذ حقوقيم المالية من البنوک
زة األمنية، فقد تخوؼ ومن ناحية أخرى، کانت ىناک مخاوؼ من حدوث انقسام بل اقتتال بين األجي        

عدد من المراقبين من إمکانية انزالؽ السودان إلی حرب أىمية، خاصة مع بوادر انشقاؽ داخل المؤسسة 
العسکرية بين جيل من القيادات الُمنتمی لنظام اإلنقاذ اإلسبلمی، وأخر منحاز لمحراک الشعبی، وبالتالی 

. ولعل موقؼ القوات المسمحة من حماية يمکن أن تقع احتکاکات تؤدی لمواجيات مسمحة وفوضى
المتظاىرين أمام مقر القيادة ، بل والصدام مع عناصر أمنية أعطى إشارة قوية تيدد لحمة األجيزة األمنية. 
و قبيل عزل البشير، أصدرت قوات الشرطة السودانية، توجييات لجميع منسوبييا فی المرکز والواليات بعدم 

ت السممية. ومن ناحية أخرى، مارست العواصم الغربية ضغوطا عمى السمطات التعرض لممواطنين والتجمعا
السودانية من أجل دفع البشير الی التنحی. وقد تجمى ذلک ، قبل يوم واحد من اإلطاحة بالبشير، فقد دعت 

مة وذات سفارات الواليات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج السمطات السودانية لمتقدم بػ"خطة انتقال سياسی شام
 ".مصداقية، استجابة لمحراک الشعبی

أمام تمک التحديات االقتصادية، والضغوط الخارجية، والخوؼ عمى لحمة األجيزة األمنية مما يؤدی         
أبريل  99إلى االنزالؽ فی الفوضى وحرب أىمية، استجابت المؤسسة العسکرية واألمنية لمطالب الحراک فی 

الذی تم إيداعو سجن کوبر بعد ذلک. جاء ىذا عمى لسان وزير الدفاع ” رالبشي“، وقامت بعزل 0291
ذو جذور إسبلمية .کما قرر وزير -السودانی ورئيس المجنة األمنية العميا، الفريؽ أول عوض بن عوؼ

أشير  3الدفاع تشکيل مجمس عسکری انتقالی إلدارة الببلد لمدة عامين. وأعمن فرض حالة الطوارئ لمدة 
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جوال ، عبلوة عمى حل مؤسسة الرئاسة ومجمس الوزراء والمجمس الوطنی وحکام الواليات وحظر الت
 .ومجالسيا التشريعية

وعمى الرغم من أىمية تمک الخطوة بعزل البشير إال أنيا قوبمت برفض من قوى الحراک. يعزی ىذا         
جوال؛ ما أثار شکوک المعارضة إلی إعبلن الفريؽ أول بن عوؼ تعميؽ العمل بالدستور، وفرضو حظر الت

بأنو تمييد لفض االعتصام بالقوة. لذا أجمعت قيادات المعارضة السودانية عمى وصؼ ما حدث " انقبلب 
 .قصر" ، وأعمنوا عزميم عمى استمرار احتجاجاتيم واعتصاماتيم حتى إسقاط النظام بالکامل

از األمنی السودانی بين تيار إصبلحی مؤيد وفيما يبدو بوادر اعبلن عمنی النقسام داخل الجي         
لمتغيير والتيار المحافظ، أعمن قائد قوات الدعم السريع، الفريؽ محمد حمدان دقمو"حميدتی" ، اعتذاره عن 
المشارکة فی المجمس العسکری االنتقالی ، کما طالب الحکومة باالستجابة لرغبات المواطنين، ووجو نداءه 

فظ عمى مطالبيا، وأن تفتح باًبا لمحوار والتفاوض. استغرقت فترة ابن عوؼ فی لمقوى السياسية بأن تحا
أبريل، قدم الفريؽ أول عوض بن عوؼ استقالتو من رئاسة المجمس  90السمطة يوم واحد فقط. ففی 

 العسکری االنتقالی، رفقة الفريؽ کمال عبد المعروؼ رئيس ىيئة االرکان ، ليخمفيما الفريؽ أول عبد الفتاح
البرىان رئيسا لممجمس العسکری االنتقالی، ومحمد حمدان حميدتى، نائبا لرئيس المجمس العسکری االنتقالی. 
کما أعمن المجمس العسکری االنتقالی أن رئيس جياز األمن والمخابرات الوطنی صبلح قوش استقال من 

اح البرىان بإطبلؽ سراح جميع منصبو، فی خطوة القت ترحيبا کبيرا من جانب المعارضة. کما أمر عبد الفت
من حوکموا بتيمة المشارکة فی االحتجاجات الشعبية. عبلوة عمى أنو تم إلغاء قرارات حظر التجوال ، ورفع 
حالة الطوارئ ، واستبعاد حزب المؤتمر الوطنی الحاکم من المشارکة فی إدارة المرحمة االنتقالية، والتعيد 

 . لقوةبعدم فض اعتصام القيادة العامة با
انطبلًقا من خطاب الرئيس الجديد لممجمس العسکری والتصريحات المتتالية لنائبو، بدا األمر وکأن       

المجمس العسکری متفيم ومتفاعل لدرجة کبيرة لمطالب الحراک. وعمى الرغم من تمک الخطوات الجادة 
ورغبة فی التفاوض مع النخبة المعتدلة  وبوادر حسن النية إال أنيا لم تکن کافية ما لم تبدى المعارضة مرونة

فی المجمس العسکری. وىذا ما حدث حين قررت قوى إعبلن الحرية والتغيير فی السودان، تمبية دعوة 
الجيش بالجموس إلى طاولة الحوار. وقد ُلوحظ وجود اعتدال واضح فی الخطاب بين ممثمی المجمس 

کد المتحدث باسم المجمس العسکری االنتقالی فی السودان، العسکری االنتقال وقوى الحرية والتغيير، فقد أ
شمس الدين الکباشی، أن "المجمس العسکری وقوى الحرية والتغبير يکمبلن بعضيما.وشدد عمى سعيو 
لتأسيس نظام ديمقراطی فی السودان خاٍل من العيوب." من جية أخرى، قالت قوى الحرية والتغيير: "لبينا 
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موقفو اإليجابی". وثمنت دور القوات المسمحة السودانية فی حماية المدنيين". وعبر دعوة المجمس العسکری ل
جمسات من المفاوضات، اتفقوا عمى معالم الفترة االنتقالية وفقا لمرجعية إعبلن الحرية والتغيير. وتوافقوا أيًضا 

قالية لمدة ثبلث عمى تشکيل مجمس سيادی مشترک يضم ممثمين عن العسکريين ومدنيين. وعمى فترة انت
سنوات يتم بعدىا تسميم السمطة بشکل کامل إلى مسؤولين مدنيين منتخبين. کما اتفقوا عمى حصول قوى 
الحرية والتغيير عمى ثمثی مقاعد المجمس التشريعی عمى أن تذىب البقية لؤلحزاب غير المنضوية تحت 

، لم تتمکن 0291إال أنو فی أواخر مايو مظمة قوى الحرية والتغيير. وعمى الرغم من احزار ىذا التقدم، 
األطراؼ المتفاوضة عمى التوافؽ عمى تسمية الشخصية التی تتولى رئاسة المجمس السيادی ، ونسبة التمثيل 

 09بين المدنيين والعسکريين فی المجمس. وقد تم تعميؽ المفاوضات بين المجمس العسکری والمعارضة فی 
حول تمک النقاط. وأرجع عدد من المراقبين ىذا الفشل بسبب حالة  مايو بسبب عدم التوصل إلى اتفاؽ

التذمر لدى التيار المحافظ داخل المؤسسة األمنية والعسکرية بسبب اعتقاده بقيام الجناح اإلصبلحی بتقديم 
عدد من التنازالت دون منح المؤسسة األمنية حماية کافية من المجمس التشريعی الذی سوؼ تسيطر عميو 

رضة، األمر الذی تسبب فی حالة من التخبط فی قرارات المجمس العسکری. وتصاعد ىذا األمر فی المعا
من يونيو ، عندما فرقت قوات أمنية االعتصام الذی استمر قرابة عشرة أسابيع والذی تشکل خارج  3أحداث

صمين. وأعمن أبريل، والذی أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المعت 2مقر القيادة العامة لمجيش فی 
 .المجمس االنتقالی االحتکام إلى االنتخابات بعد تسعة أشير

يونيو ردود أفعال غاضبة عمى المستوى اإلقميمی والدولی. أصدرت األمم المتحدة  3أثارت أحداث         
المممکة بما فی ذلک الواليات المتحدة و  -واالتحاد األوروبی واالتحاد اإلفريقی ، وکذلک الحکومات المختمفة 

دعوات عمى الفور لبلنتقال إلى الحکم المدنی. کما عمؽ مجمس السمم واألمن التابع  -المتحدة وألمانيا 
لبلتحاد األفريقی عضوية السودان فی کل أنشطة االتحاد االفريقی إلى حين إقامة سمطة مدنية انتقالية. وفی 

ية قراءًة لمکالمة ىاتفية من وکيل وزارة الخارجية يونيو ، أصدرت وزارة الخارجية األمريک 8خطوة نادرة ، فی 
لمشؤون السياسية ديفيد ىيل ونائب وزير الدفاع السعودی خالد بن سممان لمناقشة "أحداث فض االعتصام 
القيادة العامة"، و نقمت فحوى المکالمة عمى تأکيد ىيل عمى ضرورة االنتقال إلى حکومة يقودىا مدنيون وفًقا 

 "لسودانیإلرادة الشعب ا
فی الوقت ذاتو، أکدت قوى إعبلن الحرية والتغيير فی بيان ليا أنيم مستمرون فی االعتصام أمام مقر      

القيادة العامة ، مشددين عمى وقؼ کافة االتصاالت مع المجمس العسکری االنتقالی. ويرى البعض أن ىدؼ 
، اختبار مدى القوة الحقيقية التی تممکيا  فض االعتصام من قبل العناصر المحافظة داخل المؤسسة األمنية
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المعارضة )الحرية والتغيير( ، ومدى قدرتيا عمى التأثير فی الشارع، واستمرار التعبئة. أدرک المجمس 
العسکری االنتقالی أن لدى قوى الحرية والتغيير ثقل ووزن داخل الشارع السودانی يمکنيا من تحريک وقيادة 

و إلى إعادة النظر فی فتح قنوات الحوار والتفاوض مع تحالؼ المعارضة. تجمى وضبط الشارع، وىو ما دفع
من يونيو"، وکانت ىذه  32ىذا فی التظاىرات الحاشدة التی شيدتيا الخرطوم فيما عرؼ اعبلميًا " مميونيو 

جراء ت حقيؽ فی أکبر مسيرة احتجاج يقودىا المتظاىرون، ودعوا إلی االنتقال الفوری إلى الحکم المدنی وا 
 .أحداث فض اعتصام القيادة العامة

أىمية  -يونيو  32وخاصة مسيرة  -وقد أثبت ىذا المزيج من الضغط الدبموماسی واالحتجاج الداخمی       
حاسمة فی إعادة قيادات المجمس العسکری االنتقالی إلى طاولة المفاوضات. ففی األول من يوليو ، استأنؼ 

المباشرة مع المعارضة تحت رعاية االتحاد اإلفريقی والمبعوث الخاص الذی المجمس العسکری المحادثات 
، أيد الجانبان ما وصفوه بػ "اتفاؽ 0291يوليو  92عينو رئيس الوزراء اإلثيوبی ، أبی أحمد. وبحمول 

أغسطس. وقد تمخض االتفاؽ عن تدشين  92سياسی" تبعو "إعبلن دستوری" رسمی تم توقيعو بعد شير فی 
نتقالی مکون من ستة مدنيين وخمسة قادة عسکريين سيتناوبون عمى قيادة المجمس خبلل المرحمة مجمس ا
شيرًا(. وعميو، تتولى المؤسسة العسکرية )برئاسة عبدالفتاح البرىان( إدارة المجمس االنتقالی  31االنتقالية)

لتالية. ومنح ىذا االتفاؽ قوى شيرًا عمى أن يديره تحالؼ المعارضة خبلل األشير الثمانية عشر ا 09لفترة 
باستثناء وزارتی الداخمية والدفاع، کما سيحظى  –إعبلن الحرية والتغيير السيطرة عمى الحکومة االنتقالية 

التحالؼ بأغمبية الثمثين فی البرلمان، إضافة إلى التوافؽ عمى تعيين الخبير االقتصادی البارز عبد اهلل 
 . 9121وأول رئيس وزراء مدنى منذ تولى البشير الحکم  حمدوک رئيسا لمحکومة االنتقالية

وفقا لما سبؽ تشير الدراسة إلی أن ىناک عددًا من الظروؼ التی سيمت عممية االنتقال التفاوضی فی 
 :السودان تتضمن

 : أواًل صعود نخبة إصالحية من داخل النظام الحاکم
تؤکد عمى حتمية صعود نخبة إصبلحية من داخل  وفقا لؤلدبيات االنتقال الديمقراطی والتی            

النخبة الحاکمة تشرع فی عممية االنتقال الديمقراطی، سواء بصورة منفردة )انتقال من أعمى(، أو من خبلل 
تعاونی(. من بين الطرؽ التی قد تدفع الی -التفاوض مع النخبة المعتدلة فی المعارضة ) انتقال تفاوضی

ىو االنقبلب العسکری. وىذا ما تم فی السودان. فقد تم تصعيد الفريؽ األول بن تصعيد النخبة المعتدلة، 
عوؼ من خبلل قيامو بانقبلب عسکری أطاح بالرئيس السابؽ عمر البشير، وتحت ضغوط من المعارضة، 
تم اإلطاحة بو، وحل محمو قيادات إصبلحية تحظى بدرجة کبيرة عمى قبول شعبی، و تسعى نحو التفاوض 
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ر مع المعارضة تمثل فی الفريؽ األول عبد الفتاح برىان. والذی صرح الحًقا بدوافع قيام المؤسسة والحوا
أبريل، اجتمعت القيادة العسکرية وقررت وضع حّد  99العسکرية بانقبلب عمى البشير قائبل: " فی ليمة 

قة اقتصادية، وضبابية لمحکم السائد قبل ذلک التاريخ، مراعاة لمحالة التی وصمت إلييا الببلد من ضائ
سياسية وقتامة فی المشيد السياسی کمو، جعمت الوضع ال يتحمل االستمرار کما ىو عميو، وحينيا قررت 
القيادة العسکرية استشراؼ مستقبل سودانی مشرؽ، کان ظاىرًا فی مطالبات وىتافات الشعب، بحتمية 

 ".يولة، ودون إراقة دماءوضرورية التغيير، لذلک قررت القيادة إنياء األمر بيسر وس
  

ولعل أولى الخطوات التی قام بيا الفريؽ برىان ىو دعوتو لممعارضة لمتفاوض والحوار ، وتأکيده فی      
خطابو عمى رغبتو فی تشکيل حکومة مدنية متفؽ عمييا مع المعارضة، وسعى إلى ابراز انقطاعو عن نظام 

تيم بموجب قانون الطوارئ أو أی قانون آخر بسبب البشير، وآمر بإطبلؽ سراح جميع من تمت محاکم
 .المشارکة فی المظاىرات، ومحاسبة کل من تورط فی قتل المتظاىرين

 :ثانًيا توازن النسبی لمقوى بين الطرفين
يجمع الکثير من المراقبين أن اتفاؽ تقاسم السمطة والتوقيع عمى الوثيقة الدستورية، ما کان             
راک الطرفين لصعوبة اقصاء الطرؼ األخر، ففی البداية لم يکن لدى المجمس االنتقالی النية ليحدث لوال اد

لعقد اتفاؽ تقاسم السمطة مع قوى الحرية والتغيير، بل کانت لديو رؤية خاصة تتمثل فی تحديد فترة انتقالية 
کری، عبد الفتاح البرىان مدتيا سنتان، ثم اإلسراع لعقد االنتخابات، وقد عبر عن ىذا رئيس المجمس العس

فی حوار صحفی، قائبًل :" کنا نأمل فی إدارة فترة انتقالية عسکرية من دون أی مشارکات أخرى،...... کنا 
عادة ترتيب البيت السودانی من الداخل،  نريدىا فترة انتقالية قصيرة، يتم الترتيب فييا لمسبلم واألمن، وا 

 ".الجميعوالتحضير لبلنتخابات التی يشارک فييا 
ويمکن القول، أن ىذا التوازن مرتبط بعاممين بارزين، األول نجاح المعارضة السودانية فی تشکيل جبية     

موحدة " عرؼ بإعبلن الحرية والتغيير" يتألؼ من منظمات وحرکات وأحزاب من مختمؼ التيارات 
حزاب وحرکات سياسية واالتجاىات ، أبرزىا تجمع المينين السودانيين، وقوى نداء السودان والذی يضم عدة أ

وتنظيمات مدنية معارضة مختمفة أبرزىا حزب األمة بزعامة الصادؽ الميدی، کما ضمت تنظيمات مسمحة 
مثل الجبية الثورية المسمحة المکونة من "حرکة تحرير السودان فصيل منی أرکو مناوی" و"حرکة تحرير 

ادة جبريل إبراىيم و"الحرکة الشعبية لتحرير السودان فصيل عبدالواحد نور" و"حرکة العدل والمساواة" بقي
السودان قطاع الشمال" ، وأيضًا "قوى أحزاب اإلجماع الوطنی" التی تضم مجموعة من القوى المدنية 
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المعارضة أبرزىا "الحزب الشيوعی السودانی" و"المؤتمر السودانی المعارض" وحزبا "البعث" و"الناصريين" 
عشرات من منظمات المجتمع المدنی. ىذا االئتبلؼ نجح أيضا فی تکوين رؤية و"مبادرة المجتمع المدنی" وال

موحدة وأجندة بديمة لخريطة االنتقال الديمقراطی فی السودان. من ناحية أخرى، نجح ىذا االئتبلؼ فی 
الحفاظ عمى تأثيره والسيطرة بل وتوجيو الحراک الشعبی، خاصة بعد عزل الرئيس السابؽ عمر البشير، 

من يونيو ، فی أعقاب فض اعتصام القيادة العامة، والتی أرسمت  32ى ىذا التأثير فی احتجاجات وتجم
رسالة قوية بمدى تمتع قوى الحرية والتغيير بنفوذ وتأثير يمکنيا من التأثير فی مسار االنتقال. وفی نفس 

فة إدارة المرحمة االنتقالية السياؽ، أدرک قادة المجمس االنتقالی بمحدودية قدرتيم عمى االنفراد بتولی د
يونيو صاحبيا ضغط من المجتمع الدولی. ومن ناحية أخری، أدرکت  32بالسمطة، خاصة وأن تظاىرات 

أيًضا قوى الحرية والتغيير، محدودية قدرتيا عمى إحداث تغيير کامل وتحقيؽ انتقال "إحبللی"، وبالتالی 
 .موا التوصل إلى حل وسطتجنب طرفی الصراع الدخول فی مواجية صفرية . وفض

وقد عکس االتفاؽ ميزان القوى بين الطرفين، فکبل منيما قدم تنازالت معقولة ، نجد حصول قيادات        
المجمس العسکری االنتقالی عمى حصانة إجرائية. عبلوة عمى اشراؼ الفريؽ برىان رئيس المجمس العسکری 

ستمر عامين. بينما تمکن حمدوک وقوى الحرية والتغيير عمى الفترة األولى لممجمس السيادی والتی سوؼ ت
من تعيين غالبية أعضاء مجمس الوزراء باستثناء الدفاع والداخمية . کما باتت قوى الحرية والتغيير، فاعبًل 

 .% من مقاعد البرلمان22فی المشيد السياسی ومشارکًا فی المجمس السيادی ويضمن حصولو عمى 
 :ثالثًا اعتدال المعارضة

نجد أن من العوامل التی يسرت عممية االنتقال التفاوضی ىو اعتدال المعارضة وانتياجيا لمبدأ الحوار       
والتفاوض مع النخبة اإلصبلحية العسکرية. وىذا ما قامت بو قوى الحرية والتغيير، فقد لبت دعوة الفريؽ 

العسکری. کما أنيا اعترفت بشرعية ودور المجمس البرىان لمحوار والتفاوض فی أعقاب توليو رئاسة المجمس 
العسکری فی حماية المدنيين. بل وصل األمر، إلی ترحيب السياسی البارز الصادؽ الميدی ، زعيم حزب 
األمة القومی السودانی بػ"انضمام" أعضاء المجمس العسکری إلى حزبو، إذا رغبوا فی ممارسة السياسة بعد 

 .ى دورىم السياسی فی عزل الرئيس السابؽ عمر البشيرالتخمی عن الجيش، مؤکدا عم
استمر ىذا االعتدال حتى بعد التوقيع عمى الوثيقة الدستورية، فقد أکد أحمد الربيع القيادی فی قوى       

الحرية والتغيير، وأحد الموقعين عمى الوثيقة الدستورية مع المجمس العسکری االنتقالی: "عمى استمرارية 
يجابی مع المجمس العسکری االنتقالی"، مشددًا عمى أن ىذا التعاون تجسد فی التوقيع عمى الوثيقة التعاون اال



 

 0202أكتوبر   -  الثامن ة كمية السياسة واالقتصاد العددمجم
 

 

210 
 

الدستورية، وقد أعترؼ أيضا بشرعية المجمس العسکری ودوره فی االنحياز لمحراک الشعبی. قائبل : "فقوى 
 " .الحرية والتغيير والمجمس العسکری ىما طرفان أنجزا ثورة

ة أخرى، نجح التيار المعتدل فی تحالؼ الحرية والتغيير فی السيطرة أو االبتعاد عن التيار من ناحي        
الثوری والذى کان من الممکن أن يؤثر عمى مسار التفاوض والتسوية مع المجمس العسکری. فقد تحممت 

تحالؼ. وقد تجمى ىذا قوى الحرية والتغيير انتقادات کبيرة من جانب القيادات التی تحمل أجندة ثورية داخل ال
األمر، فی مقاطعة الحرکات المسمحة جميًعا حفل توقيع االتفاؽ. کما وقؼ الحزب الشيوعی السودانی أيًضا، 

 ."موقًفا معارًضا لبلتفاؽ، واعتبر الحزب أن مضمون الوثيقة "ال يساعد فی قيام حکم مدنی ديمقراطی
 :لتيار المحافظرابًعا سيطرة اإلصبلحيين فی النخبة الحاکمة عمى ا

نجد أول الخطوات التی اتخذتيا النخبة اإلصبلحية فی المجمس العسکری ىی ابعاد عدد من          
الشخصيات واألفراد المحسوبين عمى نظام اإلنقاذ، والذی يحتمل أن يکون ليم تأثير سمبی فی تقويض عممية 

صبلح قوش، کما تم إعفاء عدد من قيادات المسار التفاوضی. فقد تم عزل رئيس جياز األمن و المخابرات 
الشرطة فی أکبر حرکة إعفاءات تشيده تمک المؤسسة األمنية، عمى رأس القائمة جاء إعفاء الفريؽ أول 
بابکر أحمد الحسين مدير عام القوات الشرطة السودانية، ونائبو ، بجانب إقالة کل ىيئة قيادة الشرطة، برتبة 

عفاء  من رتبة  983مبلزمًا أول و 022من رتبة العميد، ومقدمين اثنين و 98لمواء ومن رتبة ا 81الفريؽ وا 
المبلزم. عبلوة عمى القاء القبض عمى عدد من رموز النظام السابؽ. من ناحية أخرى نجاحو فی وأد أکثر 
 من أربع انقبلبات عسکرية خبلل المرحمة االنتقالية دبرىا ضباط متقاعدون وآخرون فی الخدمة، يتبعون
الحرکة اإلسبلمية وتنظيم األخوان. فتم القبض عمى رئيس األرکان الفريؽ ىاشم عبد المطمب أحمد وعدد من 
ضباط الجيش والمخابرات ومجموعة من قيادات الحرکة اإلسبلمية بتيمة التخطيط والمشارکة فی محاولة 

عثمان الحسين رئيس  . وقد صرح الفريؽ أول رکن محمد 0291يوليو 99انقبلب أحبطتيا السمطات فی 
األرکان المشترکة أن "المحاولة الفاشمة تيدؼ إلى إجياض ثورتکم)السودانيين( المجيدة وعودة نظام المؤتمر 

 ." الوطنی البائد لمحکم وقطع الطريؽ أمام الحل السياسی المرتقب الذی يرمی إلى تأسيس الدولة المدنية
 :خامًسا دعم العامل الخارجی لممسار التفاوضی

لعب العامل الخارجی دورا بارًزا فی تيسير االنتقال التفاوضی، فمن دون ضغوط خارجية کبيرة ،          
من غير المرجح أن يقدم المجمس العسکری وقوى الحرية والتغيير عمى تقديم التنازالت البلزمة لمتوصل إلى 

 .أغسطس 92االتفاؽ الذی تم تبنيو فی 
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تحاد األفريقی دور بارز فی تسوية األزمة السودانية، فقد کان وسيطًا محايدًا فعمى مستوى اإلقميمی، کان لبل
، ييدؼ بشکل أساسی منع انزالؽ السودان إلی الفوضى والحرب األىمية. فمنذ اإلطاحة بالرئيس السابؽ 

من رئيس  عمر البشير، أوفد االتحاد األفريقی الدبموماسی الموريتانی محمد الحسن ولد لبات، مبعوثًا خاصاً 
مفوضية االتحاد األفريقی، بيدؼ التوسط وتقريب وجيات النظر بين المجمس العسکری وقوى الحرية 
 2والتغيير. کما أعطى االتحاد األفريقی ميمة لممجمس العسکری السودانی أسبوعين ، مددت فی ابريل إلی 

 .أشير لتسميم السمطة إلی حکومة مدنية
لعامة ، عمؽ مجمس السمم واالمن عضوية السودان فی جميع نشاطات وفی أعقاب فض اعتصام القيادة ا

االتحاد حتى إقامة سمطة مدنية انتقالية. وفی نفس الوقت، طمب مجمس السمم واألمن اإلفريقی، من الييئة 
الحکومية لمتنمية )إيجاد(، والتی تترأسيا إثيوبيا، بالتواصل مع الفرقاء السودانيين وبذل جيود من أجل نزع 

من يونيو ، قام رئيس الوراء االثيوبی أبی أحمد بزيارة إلی السودان من أجل التوسط بين  2فتيل األزمة. ففی 
قوى المعارضة والمجمس العسکری االنتقالی وکمحاولة منو إلعادة األطراؼ إلی طاولة التفاوض ، وخبلل 

إلى جانب عدد من أعضاء المجمس، ثم  زيارتو التقى برئيس المجمس العسکری الفريؽ أول عبدالفتاح البرىان
نقطة الخبلؼ الرئيسية بين -التقى قادة تحالؼ قوى الحرية والتغيير. اقترح أبی أحمد تشکيل مجمس سيادی 
عسکريين  2مدنيين و 2من  –المجمس العسکری والحرية والتغيير قبل أحداث فض اعتصام القيادة العامة 

فسو، حدث تنسيؽ بين المبعوث االثيوبی لمسودان ووسيط االتحاد وأن تکون رئاستو دورية. وفی الوقت ن
االفريقی فی السودان ، وأثمر ىذا عن تقديم مبادرة مشترکة من الوسيطين وتقديم الخطوط العريضة لممرحمة 

ات االنتقالية. وبعد مناقشات فی أديس أبابا ، أعمن مبعوثا االتحاد األفريقی واإلثيوبيين انتياء جولة المفاوض
يوليو السياسی واإلعبلن  92يونيو ، وقدموا لمجانبين اقتراًحا مشترًکا ، والذی أصبح أساًسا التفاؽ  02فی 

 .أغسطس 92الدستوری الذی تم تبنيو فی 
عمى صعيد أخر، لعبت کل من مصر والسعودية واالمارات دوًرا بارًزا فی تيسير عممية التفاوض بين         

ونتيجة لما تمتمکو تمک الدول من نفوذ وتأثير عمى المجمس العسکری، کان من  المدنيين والعسکريين.
الممکن اال تدفع قيادات المجمس العسکری إلى تقديم تنازالت والجنوح نحو التفاوض مع قوى المعارضة. 
وظير ىذا فی الترحيب واالشادة من قبل ممثمی قوى الحرية والتغيير والمجمس العسکری بالدور المصری 

 .واإلماراتی والسعودی فی تقريب وجيات النظر، وتسييل الوصول إلى اتفاؽ تقاسم السمطة
من ناحية أخرى، وجدت اإلدارة االمريکية فی اإلطاحة بالبشير وما تبعيا من أزمة فض اعتصام           

الية الستعادة القيادة العامة، وتصاعد الخبلفات بين المجمس العسکری وقوى الحرية والتغيير ، فرصة مث
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سنة من انقطاع العبلقات بين نظام اإلنقاذ وواشنطن. فقد أوفدت اإلدارة االمريکية  03نفوذىا بعد حوالی 
مساعد وزير الخارجية األمريکية لمشؤون االفريقية تيبور ناجی إلى الخرطوم لحث ممثمی تحالؼ المعارضة 

الديمقراطی. کما عينت مبعوثًا جديدًا إلى السودان  والمجمس العسکری عمى التوصل إلى اتفاؽ بشأن االنتقال
 .دونالد بوث، والذی بدوره قام بإجراء عدة لقاءات مع المدنيين والعسکريين الستئناؼ عممية التفاوض

وفی ىذا المناخ اإلقميمی والدولی الداعم لبلنتقال التفاوضی، أبرمت قوى إعبلن الحرية والتغيير       
لسودان نيائيا وثائؽ الفترة االنتقالية، فی حضور شخصيات إقميمية ودولية بارزة ؛ تمثل والمجمس العسکری با

فی حضور رئيسی وزراء اثيوبيا ومصر )ممثبل لبلتحاد األفريقی(، وعدد من وزراء خارجية دول من أبرزىا 
 . يمية والدوليةعادل الجبير وزير الدولة لمشؤون الخارجية وعضو مجمس الوزراء، وممثمی المنظمات اإلقم

 المحور الثالث: تحديات االنتقال الديمقراطی فی السودان
عمى الرغم من توصل المجمس العسکری االنتقالی وقوى اعبلن الحرية والتغيير إلى اتفاؽ تقاسم السمطة 
والتوقيع عمى الوثيقة الدستورية، بعد مخاض عسير ، بيدا أنو مازالت ىناک تحديات جسام يجب أخذىا فی 

 . االعتبار قد تيدد العممية االنتقالية
التحدی األىم ىو مدى التزام األطراؼ ببنود االتفاؽ ، وأن تکون الطبيعة التفاوضية السمة الحاکمة بين  

النخبة المدنية والعسکرية دون التصعيد من أحد الجانين. فضمان حسن سير المؤسسات االنتقالية، واحترام 
ا، عبلوة عمى استمرار ثقافة الحوار والتسامح يعزز الثقة بين قادة المؤسسة اإلطار الزمنی المتفؽ عميي

 .العسکرية وقوى الحرية والتغيير، األمر الذی ينعکس إيجاًبا عمى مسار االنتقال الديمقراطی فی السودان
حة، التحدی الثانی يتمثل فی إحبلل و بناء السبلم فی کل أنحاء السودان والتعاطی مع الحرکات المسم

فينبغی أن تکون المرحمة االنتقالية مرحمة تصالحية، وأن تتضمن استيعاب العناصر والحرکات التی لم 
يشمميا االتفاؽ ، کما يجب التطرؽ إلى حل عدد من القضايا األمنية الشائکة ، ومن بينيا، إحبلل السبلم فی 

تمک القضايا العالقة عمى مجرد مناطؽ دارفور ومنطقتی النيل األزرؽ وجنوب کردفان. وال يقتصر حل 
حصول زعماء الحرکات المسمحة عمى تمثيل سياسی فحسب، ولکنيا يجب أن تمتد لتشمل إعادة ىيکمة 
الدولة السودانية ذاتيا. فالتحدی الرئيسی ىو القدرة عمى تشکيل ىوية وطنية سودانية جامعة ال تستند الی 

ذلک ضرورة معالجة ارث األنظمة السابقة القائم عمى السياسات القسرية لؤلسممة والتعريب. أضؼ إلی 
ىيمنة نخبة المرکز واشکالية توزيع الثروة، والتی أدت إلى انفصال الجنوب واشتعال الحرب فی مناطؽ 
األطراؼ واليوامش . فالسعی نحو بناء بيروقراطيات فعالة ، ومؤسسات دولة محايدة يحصن التجربة 

 .الديمقراطية الوليدة
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الفعل کانت ىناک خطوات بارزة فی الفترة األخيرة من قبل الحکومة االنتقالية السودانية الحتواء وب     
الحرکات المسمحة، تجمی ذلک فی توقيع اتفاؽ السبلم النيائی بين الحکومة السودانية و مسار الوسط التابع 

شيدت جوبا أيًضا فی أواخر  . کما0291"لمجبية الثورية" فی عاصمة جنوب السودان "جوبا" نياية ديسمبر 
، توقيع نائب رئيس مجمس السيادة االنتقالی الفريؽ أول محمد حمدان دقمو "حميدتی" و الفريؽ 0202يناير 

قطاع الشمال ، عمى اتفاؽ إطاری لمسبلم بين الطرفين. من  –أحمد العمدة بادی ممثبل عن الحرکة الشعبية
تحقيؽ السبلم الشامل فی السودان وحل إشکالية العبلقة بين ثم يجب أن تکون مثل ىذه االتفاقات نواه ل

 .المرکز واألطراؼ، بيد أن يظل التزام األطراؼ بتنفيذ بنود تمک االتفاقيات ىو االختبار الحقيقی
کما ال يمکن اغفال التحدی االقتصادی، فقد کان الدافع األساسی لمحراک الشعبی واالطاحة بالبشير        

ضاع االقتصادية . ومن ثم تواجو حکومة حمدوک تحديات إلصبلح الوضع االقتصادی ىو تدىور األو 
المتردی، وتمبية تطمعات الشعب السودانی. لذلک تصبح قضايا محاربة الفساد، و مدى النجاعة فی احداث 
ية إصبلحات ىيکمية فی االقتصاد السودانی، والتطمع نحو القيام بإصبلحات إدارية وتوفير ترسانة تشريع

تحفز االستثمار يمثل التحدی األبرز الذی سيواجو السودان فی المرحمة االنتقالية. کما يقع عمى حکومة 
حمدوک تحدى أخر ، فی مدى قدرتيا عمى الحصول عمى دعم مالی إقميمی ودولی ، وتمکنيا من جذب 

 .من الديوناستثمارات أجنبية، وکذلک مدى قدرتيا فی التواصل مع المانحين من أجل اإلعفاء 
کما يمثل تفکيک الدولة اإلسبلمية العميقة تحديا أخر الستکمال عممية االنتقال الديمقراطی. فعبر      

سياسة تمکين امتدت ثبلثين عامًا من تولى اإلسبلميين الحکم، حيث قاموا بفصل العديد من الموظفين 
حبلليم بموظفين موالين من  اإلسبلميين فی الجياز البيروقراطی لمدولة. والعاممين من وظائفيم الحکومية، وا 

وقد ساىمت تمک السياسة من سيطرة اإلسبلميين عمى مفاصل الدولة ومؤسساتيا، بل تعدى ىذا، إلى 
تمکنيم من تأسيس دولة موازية ، ليا أجنحة أمنية تکونت من مميشيات غير رسمية. ومن أجل مواجية ىذا 

تقال سممی تدرجی بالتشارک مع قادة المؤسسة العسکرية أثناء إدارة التحدی، فبلبد من السير نحو عممية ان
المرحمة االنتقالية لمحفاظ عمى األمن واالستقرار. کما يجب السعی نحو إعادة تأسيس المؤسسة العسکرية 
خضاع قوات الدعم السريع تحت قيادة القائد األعمى لمقوا ت السودانية بصورة تجعميا أکثر وطنية واحترافية ،وا 

 . " المسمحة وفقًا لبنود "اإلعبلن الدستور
وأخيًرا، يمکن القول أن صعود النخبة اإلصبلحية من داخل االئتبلؼ الحاکم السودانی عبر االنقبلب      

العسکری ، وتغيير قيادات المجمس العسکری نتيجة الستمرار االحتجاجات ، وتوازن القوى النسبی بين 
سکری، عبلوة عمى اعتدال خطاب قوى الحرية والتغيير ورغبتيا فی التفاوض تحالؼ المعارضة والمجمس الع
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مع المجمس العسکری االنتقالی، وادراک الطرفين صعوبة اقصاء الطرؼ األخر، أضؼ إلی ذلک نجاح 
المجمس العسکری االنتقالی فی ابعاد العناصر المحافظة من القوى اإلسبلمية التی کانت ترغب فی احداث 

نظام اإلنقاذ، ووأدىا عدد من المحاوالت االنقبلبية ، إلی جانب الدور اإليجابی لمعامل الخارجی،  ردة وعودة
فی دفع وتشجيع األطراؼ عمى تقديم مزيد من التنازالت، کل ىذه العوامل سيمت بقدر کبير التوصل إلی 

 92قة الدستورية فی ، والوثي0291صيغة توافقية انتيت بتوقيع اتفاؽ تقاسم السمطة فی منتصؼ يوليو 
 .0291أغسطس 

بيدا أن عممية التحول الديمقراطی ال يمکن أن تقع بين ليمة وضحاىا، بل ىی مرحمة وسيطة ومستمرة،       
بموجبيا يقدم الجيش بعض الضمانات إلى قوى المعارضة، مقابل مشارکة األخير فی العممية السياسية. کما 

نيج االعتدال وأن يسعى نحو طمأنة قادة الجيش بعد انسحابيم من يجب أن يحافظ تحالؼ المعارضة عمى 
الحياة السياسية، بمعنى يجب أال يشعر قادة المجمس العسکری بالتيديد ألن ىذا سوؼ يعرقل عممية 
االنتقال، و کذلک االلتزام ببنود اتفاؽ تقاسم السمطة. کما يجب تجاوز الخبلفات والنزعات القبمية واالثنية 

ة والمناطقية. وأن تستمر المجموعات المسمحة فی ىدنتيا. عبلوة عمى ضرورة استمرار الدعم اإلقميمی والديني
والدولی، ومطالبة الواليات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لئلرىاب، مما يدعم موقؼ 

عمى الصيغة التوافقية ،األمر النخبة المعتدلة واالصبلحية فی المؤسسة العسکرية والمعارضة فی الحفاظ 
 .الذی يحول حدوث انتکاسات أثناء المرحمة االنتقالية

  
 
 


