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توافقات جديدة:
مثــة مــؤرشات عــى تزايــد فــرص نجــاح التســوية، التــي 
يجــري التفــاوض حولهــا بــن قــوى الحريــة والتغيــر ومجلــس 
الســيادة االنتقــايل، الــذي ميثــل املكــون العســكري، وهــو مــا 

ــايل: ميكــن عرضــه عــى النحــو الت

ــة  ــادي يف ائتــاف قــوى الحري ــن القي 1- اتفــاق إطــاري: أعل
ــر  ــان، يف 16 نوفم ــارس عرم ــزي، ي ــس املرك ــر – املجل والتغي
2022، أن هنــاك تفاهــات بــن املكــون العســكري واالئتــاف 
بشــأن توقيــع “اتفــاق إطــاري” خــاص مبســودة الوثيقــة 
الدســتورية، الفتــاً إىل أن هــذا االتفــاق ســيتم التوقيــع عليــه 
ــة السياســية  ــع أطــراف العملي ــد التشــاور م ــام بع خــال أي
ــال  ــايئ، خ ــاق نه ــى اتف ــع ع ــا التوقي ــل أن يعقبه ــة، قب كاف
مــدة ال تتجــاوز الشــهر، يتضمــن النقــاط والقضايــا التفصيليــة 

كافــة.

أن  بيــد  االتفــاق،  تفاصيــل  عــن  الكشــف  يتــم  ومل 
ــة  ــى إقام ــد ع ــن التأكي ــه يتضم ــارت إىل أن ــات أش الترسيب
مــدين  وزراء  مجلــس  وتشــكيل  فيدراليــة،  مدنيــة  دولــة 

ــة  ــزة األمني ــة األجه ــى تبعي ــد ع ــع التأكي ــل، م ــكل كام بش
لهــذه الســلطة التنفيذيــة، مقابــل تقليــص صاحيــات املكــون 
ــاس  ــه باألس ــز مهام ــية وتركي ــة السياس ــكري يف العملي العس
عــى تســير أعــال الحكومــة، فضــاً عــن دمــج املجموعــات 

ــد. ــي موح ــش مهن ــلحة يف جي املس

2- وثيقــة اإلعــان الدســتوري: متخــض االتفــاق الجديــد 
املرتقــب بــن املكونــن املــدين والعســكري عــن ورشــة العمــل 
التــي أرشفــت عليهــا اللجنــة التســيرية لنقابــة املحامــن 
مشــاركة  شــهدت  والتــي   ،2022 ســبتمر  يف  الســودانية، 
ممثلــن عــن القــوى السياســية واملدنيــة، وأفــرزت “مســودة 
ــس  ــل مجل ــن قب ــاً م ــت ترحيب ــي الق إعــان دســتوري”، والت
الســيادة، رغــم إبــداء بعــض املاحظــات عليهــا، لكنهــا مثلــت 
الركيــزة األساســية التــي اســتند إليهــا االتفــاق بــن الجانبــن 

ــاً. الحق

وأشــارت تقاريــر إىل أن وثيقــة نقابــة املحامــن عمــدت إىل 
تقليــص دور املكــون العســكري يف العمليــة السياســية بدرجــة 
ــة،  ــلطة التنفيذي ــل يف الس ــن أي متثي ــتبعادهم ع ــرة، واس كب
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يترقــب الســودان اإلفصــاح عــن وثيقــة “إعــان دســتوري” وشــيك ينطوي على اتفاق بيــن المكون المدني، 
يمثلــه “ائتــاف قــوى الحريــة والتغييــر – المجلــس المركــزي”، والمكــون العســكري، والــذي يهــدف إلنهــاء 

حالــة الجمــود السياســي فــي الخرطــوم.

إعــان دســتوري: فــرص نجــاح مشــروع االتفــاق السياســي المرتقــب فــي الســودان, العــدد 1700، 1 ديســمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل
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باســتثناء مجلــس الدفــاع واألمــن، مقابــل توســيع صاحيــات 
رئيــس الــوزراء املــدين.

ــي  ــة، والت ــة الثاثي ــت اآللي ــدة: أعلن ــة جدي ــرة انتقالي 3- ف
واالتحــاد  “يونيتامــس”  املتحــدة  األمــم  بعثــة  تتضمــن 
األفريقــي ومنظمــة اإليجــاد، أن االتفــاق الســيايس املرتقــب 
ســيمهد الطريــق أمــام اإلعــان عــن مرحلــة انتقاليــة جديــدة، 
ــاق  ــة اتف ــى مراجع ــتوري” ع ــان الدس ــة “اإلع ــص وثيق وتن
ــع  ــر 2020، م ــه يف أكتوب ــم توقيع ــذي ت ــام، وال ــا للس جوب
ــك  ــة، وتفكي ــة االنتقالي ــق العدال ــان تحقي ــى ض ــل ع العم
نظــام البشــر مــن مؤسســات الدولــة كافــة، فضــاً عــن 
ــة” عــن  ــة الثاثي ــة. وكشــفت “اآللي اســرداد األمــوال املنهوب
ترحيــب املجلــس الســيادي الســوداين باملســودة، وإن أبــدي 
ــا أدى إىل إدخــال بعــض  ــا، وهــو م بعــض املاحظــات حوله
التعديــات عــى الوثيقــة بشــكل توافقــي مــع املكــون املــدين.

مؤشرات محفزة
هنــاك جملــة مــن املــؤرشات التــي رمبــا تدعــم فــرص نجــاح 
ــى  ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م ــدة، وه ــات الجدي ــذه التوافق ه

ــايل: النحــو الت

1- دعــم الجبهــة الثوريــة: مثـّـل إعــان الجبهــة الثوريــة نيتهــا 
التوقيــع عــى مســودة اإلعــان الدســتوري املرتقبــة محــدداً 
ــن  ــدة ب ــات الجدي ــذه التوافق ــاح ه ــح نج ــياً يف ترجي رئيس
ــدت يف  ــة أب ــًة أن الجبه ــكري، خاص ــدين والعس ــن امل املكون
ــص  ــا مــن تقل ــة، بســبب تخوفاته ــا للوثيق الســابق معارضته

ــة.  ــة يف الســلطة التنفيذي ــا الحالي حصته

وعــى الرغــم مــن املاحظــات التــي أبدتهــا الجبهــة 
عــى مســودة اإلعــان، بيــد أنهــا أملحــت إىل رضورة تشــكيل 
تحالــف واســع يضمــن نجــاح العمليــة السياســية، مــع األخــذ 
وإدخــال  الجبهــة،  أبدتهــا  التــي  املاحظــات  االعتبــار  يف 

ــتوري. ــان الدس ــى اإلع ــة ع ــات املمكن التعدي

2- رســائل إيجابيــة للربهــان: عكــس خطــاب رئيــس مجلــس 
الســيادة الســوداين، عبــد الفتــاح الرهــان، يف 22 نوفمــر 
ــودانية،  ــة الس ــوية األزم ــأن تس ــة بش ــائل إيجابي 2022، رس
حيــث أكــد التــزام املكــون العســكري بالخــروج مــن املشــهد 
ــم  ــة ودع ــة االنتقالي ــة املرحل ــى حاي ــل ع ــيايس، والعم الس
أي حكومــة مدنيــة غــر حزبيــة يتــم التوافــق عليهــا. وســبق 
ــو  ــدان دقل ــد حم ــيادة، محم ــس الس ــب مجل ــن نائ وأن أعل

ــن. ــة املحامي ــادرة نقاب ــه ملب ــديت(، يف الســابق، دعم )حمي

3- اســتقالية املكــون العســكري: انطــوت وثيقــة نقابــة 
ــود األساســية التــي عــززت دعــم  املحاميــن عــى بعــض البن
املكــون العســكري لهــا، خاصــًة فيــا يتعلــق بتوفــر حصانــة 

قضائيــة ألعضــاء املؤسســات الدســتورية، وربــط محاكمتهــم 
مبوافقــة املجلــس الترشيعــي أو املحكمــة الدســتورية، ناهيــك 
عــن تخويــل املكــون العســكري مهــام تنفيــذ سياســات 
ــكيل  ــة تش ــك خط ــا يف ذل ــي، مب ــكري واألمن ــاح العس اإلص

ــي موحــد. ــش وطن جي

4- دعــم خارجــي واســع: نالــت مســودة اإلعــان الدســتوري 
دعــاً خارجيــاً واســعاً مــن قبــل الفواعــل الدوليــة واإلقليميــة 
ــة”  ــة الثاثي ــك “اآللي ــا يف ذل ــوداين، مب ــف الس ــة باملل املعني
واالتحــاد األورويب، والرباعيــة الدوليــة، التــي تضــم الواليــات 
املتحــدة وبريطانيــا والســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة. 

ويرتبــط هــذا الدعــم الخارجــي املوســع لوثيقــة اإلعــان 
ــة  ــة والخارجي ــراف الداخلي ــاق األط ــاع نط ــتوري باتس الدس
املشــاركة يف عمليــة إعــداد مســودة الوثيقــة مــن قبــل نقابــة 
ــي  ــم داخ ــر دع ــى بأك ــا تحظ ــا جعله ــو م ــن، وه املحامي

ــابقة. ــادرات الس ــة باملب ــي مقارن وخارج

تحديات قائمة
عــى الرغــم مــن تعــدد املحفــزات الداخليــة والخارجيــة 
الداعمــة إلنجــاح التســوية املرتقبــة يف امللــف الســوداين، فــإن 
هنــاك عــدة تحديــات رمبــا تعرقــل مســاعي إنجــاز االتفــاق 
ــايل: الســيايس املزمــع، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو الت

1- معارضــة أطــراف داخليــة: هنــاك بعــض األطــراف يف 
الداخــل الســوداين التــي ال تــزال تعــارض وثيقــة اإلعــان 
ــذي يصــف  الدســتوري، لعــل أبرزهــا الحــزب الشــيوعي، وال
هــذه العمليــة بأنهــا تســتهدف فقــط إضفــاء الرشعيــة عــى 
ــه مــن املحاكــات،  الحكــم العســكري، وتأمــن القامئــن علي
ــركات  ــك الح ــودانين، وكذل ــن الس ــع املهني ــن تجم ــاً ع فض
املســلحة، ســواء تلــك التــي مل توقــع عــى اتفــاق جوبــا 
للســام 2020، مثــل الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، 
برئاســة عبــد العزيــز الحلــو، وحركــة تحريــر الســودان، جنــاح 
عبــد الواحــد نــور، أو بعــض الحــركات املوقعــة عــى اتفــاق 
جوبــا، والتــي اعتــرت الوثيقــة تســعى ملراجعــة اتفــاق 2020، 

ــا. ــت عليه ــي حصل ــدد املكتســبات الت مبــا يه

2- معارضــة التيــار اإلســامي: يشــكل التيــار اإلســامي و”نداء 
ــد  ــر، أح ــام البش ــار نظ ــك أنص ــا يف ذل ــودان”، مب ــل الس أه
ــار أن وثيقــة  ــة، باعتب ــرز األطــراف املعارضــة لهــذه الوثيق أب
ــة ســتقوض فــرص عــودة هــذا  “اإلعــان الدســتوري” املرتقب
ــد  ــرس تصعي ــا يف ــذا م ــل ه ــية، ولع ــة السياس ــار للعملي التي

ــه لاحتجــاج. ــار اإلســامي ودعوت التي

ــى  ــكري ع ــون العس ــاب املك ــر انق ــك األم ــس ذل ويعك
ــون،  ــوا يدعم ــن كان ــر، والذي ــار البش ــامي وأنص ــار اإلس التي
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يف الســابق، دور املؤسســة العســكرية يف املرحلــة االنتقاليــة. 
ــان،  ــرة للره ــات األخ ــّول يف الترصيح ــذا التح ــس ه وانعك
ــذي حــذر خالهــا الحــركات اإلســامية واملؤمتــر الوطنــي  وال
إعــادة  عــن  فضــاً  الجيــش،  شــؤون  يف  التدخــل  مــن 
ــادة حــزب املؤمتــر مــن  الرئيــس الســابق، عمــر البشــر، وقي

املستشــفيات إىل الســجون.

3- متســك لجــان املقاومــة باالحتجاجــات: التــزال لجــان 
املقاومــة، التــي تشــكل تنظيــات شــبابية غــر حزبيــة، ترفض 
أي اتفــاق ال يضمــن إبعــاد املكــون العســكري بشــكل كامــل 
عــن الســلطة ومحاســبتهم عــن أي انتهــاكات ســابقة، حيــث 
ــس الســيادة  ــات الحشــد والتظاهــر ضــد مجل تواصــل عملي

االنتقــايل يف الخرطــوم. 

ــان الصــادر  ــد البي ــن: أك ــق املدني ــش بتواف ــة الجي 4- مطالب
عــن املكــون العســكري، يف 25 نوفمــر الجــاري، أن تحقيــق 
التوافــق بــن املكونــات السياســية يف الداخــل الســوداين ميثــل 
ــة  ــاف الحري ــع ائت ــاق م ــع االتف ــام توقي ــياً أم ــاً رئيس رشط
ــال يف  ــد املن ــزال بعي ــر ال ي ــذا األم ــاً إىل أن ه ــر، الفت والتغي

ظــل اســتمرار رفــض لجــان املقاومــة.

5- انقســامات التيــار الداعــم لاتفــاق: يواجــه التيــار الداعــم 
لاتفــاق الســيايس انقســامات داخليــة أيضــاً، والتــي ال تــزال 
ــف حــزب البعــث  ــرص نجــاح التســوية، إذ إن موق ــدد ف ته
ــزال  ــر، ال ي ــة والتغي ــات الحري العــريب االشــرايك، أحــد مكون
يتســم بالــردد يف ظــل وجــود أطــراف داخليــة بالحــزب أبدت 
تحفظهــا عــى بعــض بنــود االتفــاق. ولعــل هــذا مــا انعكــس 
ــه،  يف ترصيحــات املتحــدث باســم الحــزب، عــادل خلــف الل

ــاراً  ــط إط ــس فق ــه يعك ــن بأن ــف املشــهد الراه ــذي وص وال
عامــاً مل يــرق بعــد إىل مرحلــة االتفــاق، وأن املوقــف النهــايئ 
للحــزب ســيتحدد بعــد اإلعــان عــن املحصلــة النهائيــة 

للوثيقــة.

6- اســتمرار بعــض القضايــا الخافيــة: ال تــزال هنــاك بعــض 
القضايــا الخافيــة التــي مل يتــم البــت فيهــا بــن املكــون 
ــزي،  ــس املرك ــر – املجل ــة والتغي ــاف الحري ــكري وائت العس
ويفــرض أن يتــم التشــاور بشــأنها بعــد توقيــع االتفــاق 
اإلطــاري، متهيــداً للتوصــل إىل االتفــاق النهــايئ، وتتعلــق أبــرز 
ــكيل  ــة تش ــة، وقضي ــة االنتقالي ــف العدال ــا مبل ــذه القضاي ه
ــك  ــف تفكي ــة إىل مل ــي وموحــد، باإلضاف ــي مهن ــش وطن جي
النظــام الســابق، ناهيــك عــن اإلشــكالية املتعلقــة مبســتقبل 

ــة الســام. ــا وعملي ــاق جوب اتف

ويف الختــام، ياحــظ أنــه عــى الرغــم مــن تعــدد األســاء 
ــن  ــحن محتمل ــادر كمرش ــض املص ــل بع ــن قب ــة م املطروح
لرئاســة الحكومــة املدنيــة املرتقبــة، فــإن غالبيــة التقديــرات 
ــج لهــذه  تشــر إىل أن هــذه التحــركات تســعى فقــط للروي
ــوزراء  ــس ال ــزال شــخصية رئي ــى اآلن ال ت ــه حت األســاء، وأن
الجديــد محــل خــاف بــن أطــراف العمليــة السياســية، فضــاً 
عــن كــون نجــاح العمليــة السياســية الجاريــة ال يــزال محــل 
ــال  ــدد بإفش ــي ته ــل الت ــدد العراقي ــل تع ــاً يف ظ ــك أيض ش
االتفــاق املزمــع، رغــم إشــارة بعــض التقديــرات إىل أن اتســاع 
ــم  ــة يدع ــذه الوثيق ــي له ــي والخارج ــم الداخ ــاق الدع نط

فــرص نجاحهــا.
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