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مقدمــة :منــذ ســقوط نظــام «عمــر البشــير» فــي أبريــل /نيســان  ،2019ظهــر المجلــس العســكري االنتقالــي -بوصفــه
مؤسســة ســيادية -مشـ ً
ـرفا علــى المرحلــة االنتقاليــة .وقــد أجــرى عبــر مراحــل مختلفــة ،مشــاورات مــع مكونــات
ثــورة ديســمبر /كانــون األول  ،2018حيــث كشــفت المالمــح الدســتورية والسياســية لالنتقــال السياســي ،التــي
ارتكــزت علــى األدبيــات السياســية للمراحــل االنتقاليــة الســابقة ،عــن التــوازن بيــن تمثيــل الفواعــل السياســية فــي
إطاريــن :مجلــس الســيادة والســلطة التنفيذيــة ،والمجلــس التشــريعي االنتقالــي ،والتــي تعمــل معً ــا َوفــق خارطــة
طريــق.
ويُ عَ ــدُّ التوصــل إلــى الوثيقــة الدســتورية ،أغســطس /آب  ،2019بيــن المجلــس العســكري وتحالــف «إعــان الحريــة
والتغييــر» مــن العالمــات
ـم
َّ
المهمــة فــي العمليــة االنتقاليــة ،حيــث تش ـكَّلت مــن إطاريــن عســكري ومدنــي ،ومــن َثـ َّ
ِّ
وخصوصــا مــا
متعلقــة بكيفيــة الوصــول إلــى نقطــة التــوازن بيــن أطــراف العمليــة السياســية،
ظلــت المناقشــات
ً
َّ
يتعلــق بــدور الجيــش وإصــاح المؤسســات العامــة ،وتمثيــل األحــزاب والحــركات خــارج اإلطــار االنتقالــي.

ً
متمثــا فــي دخــول أطــراف جديــدة فــي
وبشــكل عــام ،شــهدت المرحلــة االنتقاليــة تغيــرات كثيــرة ،كان أهمهــا
العمليــة السياســية ،بحيــث صــارت خريطــة الفاعليــن ُمتغيــرة بشــكل دائــم ،بحيــث تفــكَّك تحالــف الحريــة
والتغييــر ،فيمــا عمــل مجلــس الســيادة علــى توســيع التواصــل السياســي مــع الحــركات السياســية /المســلحة .وهــو
ضغطــا أدى إلــى تعديــل اإلطــار الدســتوري ليشــمل كل الديناميــات القابلــة
ســياق أدى للتوصــل إلــى تفاهمــات شــكلت
ً
لالنخــراط الســلمي فــي المرحلــة االنتقاليــة.
وقــد أدت التفاعــات الدســتورية والسياســية علــى مــدى عاميــن إلــى إقــدام المجلــس العســكري علــى تغييــرات
واســعة ،تمثَّ لــت فــي إعــادة تشــكيل مجلــس الســيادة بنــاء علــى معاييــر تجــاوزت تحالــف «الحريــة والتغييــر»
التوجــه نحــو التمثيــل الجغرافــي حســب األقاليــم ،باإلضافــة إلــى تمثيــل الحــركات
واألحــزاب السياســية ،وكــذل؛
ُّ
اإلقليميــة .تشــكِّل هــذه التوجهــات مســا ًرا نحــو العــودة إلــى السياســات التقليديــة ،والتباعــد مــع البنــى الحديثــة
فــي المجتمــع المدنــي.
ويســعى هــذا التحليــل إلــى مناقشــة التفاعــات بيــن المكونــات العســكرية والمدنيــة ،وإلــى أي مــدى تــؤدي إلــى
ؤسســة للمرحلــة االنتقاليــة وتلــك المعبــرة عــن
الم ِّ
التحـ ُّـول الســلمي ،وهنــا تبــدو أهميــة قــراءة مضمــون الوثائــق ُ
المكونــات المختلفــة للوقــوف علــى اتجاهــات التــوزان أو الهيمنــة فــي العالقــات السياســية ،وبمــا يشــمل الفتــرة
مــن توقيــع الوثيقــة الدســتورية وحتــى صــدور االتفــاق السياســي فــي  21نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2021باإلضافــة
إلــى بعــض بيانــات األحــزاب والحــركات السياســية ،بحيــث يســاعد تحليــل مضمونهــا فــي اختبــار قــدرة محتواهــا
علــى تلبيــة متطلبــات االنتقــال السياســي.
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الحكومة االنتقالية وبناء تحالفاتها

ً
رئيســا ،باعتبــاره مظلــة
طرفــا
مــع بــدء المرحلــة االنتقاليــة ،ظهــر تحالــف «إعــان الحريــة والتغييــر»
ً
واســعة للمكونــات المدنيــة ،فبعــد تركيــز الوثيقــة الدســتورية علــى مالمــح األزمــة السياســية فــي الدولــة
منــذ االســتقالل ،اعتبــرت أهــداف التحالــف وإســهاماته فــي ثــورة  19ديســمبر /كانــون األول ُ 2019ملزمــة
نمط ْيــن مــن
للسياســات االنتقاليــة( ،)1ومــن ناحيــة التوجهــات العامــة للمرحلــة االنتقاليــة ،صاغــت المــادة َ 8
المزمنــة،
السياســات االنتقاليــة :فمــن ناحيــة أولــى ،ركَّــزت علــى إحــال الســام والتصــدي لجــذور األزمــة ُ
المضــارة مــن الحــرب .أمــا النمــط الثانــي ،فقــد ارتبــط بقضايــا العدالــة
عندمــا أشــارت إلــى تأهيــل المناطــق ُ
تكونــت لجنــة إزالــة التمكيــن
االنتقاليــة ومحاســبة النظــام الســابق ،وتـ َّ
ـم تحويــل النــص ســريعً ا للتطبيــق ،حيــث َّ
أطــرا تنظيميــة وقضائيــة فــي مواجهــة حزبــي المؤتمــر الوطنــي والمؤتمــر الشــعبي.
واتخــذت
ً
وقــد أ�برمــت سلســلة مــن االتفاقيــات بيــن الحكومــة الســودانية وعــدد مــن الحــركات السياســية /المســلحة،
والتــي كان مــن شــأنها إدخــال أطــراف جديــدة فــي العمليــة االنتقاليــة ،حيــث شــمل اتفــاق جوبــا لســام
ً
عــددا مــن الحــركات السياســية والعســكرية التــي كانــت تنضــوي
الســودان 3 ،أكتوبــر /تشــرين األول ،2020
تحــت تحالــف «الجبهــة الثوريــة» والتــي لــم تكــن ُمدرجــة ضمــن الوثيقــة الدســتورية ،وهــي :الحركــة الشــعبية
لتحريــر الســودان قطــاع الشــمال ،وحركــة العــدل والمســاواة ،وحركــة /جيــش تحريــر الســودان ،وتضمــن ثمانــي
قضايــا لتنظيــم العالقــة بيــن الحكومــة والجبهــة الثوريــة فــي مــا يتعلــق بالحكــم االنتقالــي ومنــع العــودة إلــى
الحــرب األهليــة(.)2
وفــي ســياق توســيع إطــار المشــاركين فــي المرحلــة االنتقاليــة ،بــدأت مفاوضــات بيــن الحكومــة والحركــة
انعكاســا لمقترحــات قدَّ متهــا الحركــة واســتجابت
الشــعبية/قطاع الشــمال (عبــد العزيــز الحلــو) ،كانــت ُمخرجاتهــا
ً
لهــا الحكومــة؛ ولذلــك ا َّتســم المحتــوى بفكــرة تقاســم الدولــة ،فلــم يقتصــر علــى الحكــم والســلطات
والصالحيــات فــي واليتــي جنــوب كردفــان (جنــوب) والنيــل األزرق (جنــوب شــرق) ،ولكنهــا شــملت خمســة
َّ
َ
الطرف ْيــن عبــر إعالنــي مبــادئ،
تتعلــق ببقيــة مناطــق الســودان .وقــد تشـكَّلت العالقــة السياســية بيــن
مســارات
تضمنــا تصــورات وسياســات تشــمل حيــاد الدولــة فــي الشــأن الدينــي ،وبرامــج دمــج قــوات الحركــة الشــعبية
َّ
فــي جيــش قومــي ،ومعالجــة التهميــش السياســي واالقتصــادي ،ورغــم وضــوح الكثيــر مــن التفاصيــل فقــد
تعطــل تطويــر العالقــات للخــاف علــى تعريــف الالمركزيــة وطبيعــة الفيدراليــة(.)3
وفــي هــذا الســياقِّ ،
تمثــل انقســامات الحركــة الشــعبية الشــمالية ،فــي يونيــو /حزيــران  ،2017تهديــدً ا للمرحلــة
االنتقاليــة ،حيــث يتصــرف جناحاهــا بطريقــة غيــر متماثلــة تجــاه الحكومــة المركزيــة والعمليــة السياســية،
بمــا يحــول دون إنضــاج االتفاقيــات السياســية ،كمــا يتنافــس قســماها -عبــد العزيــز الحلــو ومالــك عقــار -فــي
طــرح صيــغٍ متطرفــة للعلمانيــة والفيدراليــة والحكــم الذاتــي وتوســيع الســيطرة الميدانيــة ،وقــد اســتطاعت

الحركــة الشــعبية تطويــر شــروطها تجــاه الحكومــة فــي وضــع العلمانيــة ضمــن قضاياهــا المركزيــة واالحتفــاظ
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بحــق تقريــر المصيــر بوصفــه ًّ
حــا
وأخيــرا ،مــع الســعي إلــى دمــج قواتهــا فــي الجيــش الســوداني،
قائمــا
ً
ً
وهنــا تبــدو اتفاقيــات الســام اتفاقيــات مرحليــة حتــى تنضــج الظــروف االنفصاليــة(.)4
وعلــى مســتويات أخــرى ،انعقــدت تفاهمــات ثنائيــة بيــن األحــزاب السياســية المتحالفــة مــع الحكومــة والقريبــة
ً
فاعــا
إضافيــا فــي المشــهد السياســي ،يســعى إلــى دعــم الســام
منهــا لتوســيع نطــاق التحالفــات لتشــكِّل
ًّ
والفيدراليــة ومعالجــة الحرمــان التاريخــي ،وضمــان تكافــؤ الفــرص للمشــاركة فــي الحكــم االنتقالــي ،وذلــك
الم َّ
وقــع فــي جوبــا ،حيــث يُ شــكل تجــاوز بعــض الحــركات قيــدً ا
بجانــب الدعــوة إلــى توســيع اتفــاق الســام ُ
علــى تحقيــق الســام وتوســيع الحاضنــة السياســية للمرحلــة االنتقاليــة .لقــد ســار الحــزب االتحــادي نحــو
توســيع الحــوار مــع إقليــم شــرق الســودان ،لكــي يندمــج فــي العمليــة السياســية ومعالجــة مشــكلة تهميشــه(.)5
بيان أكتوبر واالتفاق السياسي
أثــار بيــان  25أكتوبــر /تشــرين األول النقـ َ
ـاش حــول تعريــف الوضــع السياســي ،ومــا إذا كان يمثــل انقطاعً ــا
أو اســتمرا ًرا للمســار الســلمي ،وهنــا تبــدو أهميــة االقتــراب مــن قــراءة محتــوى البيــان وتعريفــه للمشــكل
الســوداني ونظرتــه للســلطة المدنيــة ،وقــد ُتســاعد اإلجــراءات الالحقــة فــي فهــم منظــور المجلــس العســكري
االنتقالــي للعمليــة السياســية.
يؤســس بيــان  25أكتوبــر /تشــرين األول  2021لتصــور المجلــس العســكري للمرحلــة االنتقاليــة ،وتشــير اتجاهاتــه
العامــة إلــى الترابــط مــع الميــراث السياســي لتجــارب الديمقراطيــة الثــاث التــي مــرت بهــا الســودان فــي
التحــول الديمقراطــي وتلبيــة تطلعــات ثــورة ديســمبر/
القــرن الماضــي ،كمرتكــز يمكــن االســتناد عليــه فــي
ُّ
كانــون األول  2019فــي رفــض حكــم الفــرد والســعي للحريــة والســام .وتقــوم الفكــرة األساســية علــى محوريــة
التحــول الديمقراطــي عبــر تســليم الســلطة لحكومــة «مدنيــة
دور القــوات المســلحة ،شــريك الثــورة ،فــي
ُّ
ـزءا مكمـ ًـا للمرحلــة االنتقاليــة ضمــن
منتخبــة» ،وااللتــزام باتفاقيــة جوبــا للســام فــي عــام  2020بوصفهــا جـ ً
اإلطــار الدســتوري القائــم والملــزم ،وباســتثناء تجميــد لجنــة إزالــة التمكيــن ،يضــع فــرض حالــة الطــورائ
مشــكلة أمــام االنتقــال السياســي ،وبغــض النظــر عــن تركيــزه للســلطوية ،فقــد أثــار نقاشــات حــول خصائصــه
اإلصالحيــة أو االنقالبيــة (.)6
ً
ـول عــن
ووفقــا لمحتــوى البيــان ،فــإن انتــكاس الفتــرة االنتقاليــة يرجــع إلــى عامليــن اثنيــن :األول هــو التحـ ُّ
فكــرة «التراضــي المتــزن» إلــى انقســامات فيمــا بيــن األطــراف المشــاركة ،واعتبــر أن «تشــاكس بعــض القــوى
السياســية» يهـ ِّ
ـدد تماســك الدولــة ،واســتند عبــد الفتــاح البرهــان إلــى مبــادرة عبــد اهلل حمــدوك بوصفهــا مؤشـ ًـرا
علــى تصاعــد األزمــة بيــن شــركاء المرحلــة االنتقاليــة وعــدم القــدرة علــى المضــي فــي المراحــل التاليــة.
وتعكــس إشــارة البرهــان إلــى المظالــم التاريخيــة أن المشــكالت المتراكمــة منــذ االســتقالل وتجاهلهــا علــى
مــدى العقــود الماضيــة يرجــع إلــى نقــص تمثيــل األقاليــم فــي الســلطة االنتقاليــة بشــكل َّ
وفــر بيئــة مواتيــة
للحــرب األهليــة والنزعــات اإلثنيــة .ويبــدو العامــل الثانــي ،األكثــر أهميــة ،عندمــا اعتبــر الجيــش ســلطة
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مؤس َســة تقــع عليــه مســؤولية حمايــة أمــن البــاد وســامتها ،فمــا يتضــح مــن ســياق ترتيــب اإلطــار الدســتوري
ِ
َّ
تتجلــى فــي الوظيفــة الســيادية للجيــش فــي إصــدار إعالنــات دســتورية
وإصــداره هــو وجــود صــورة كُليــة للهيمنــة
تمنــح المؤسســات الصفـ َ
ـة القانونيــة ،فلــم يكــن للوثيقــة الدســتورية وتعديالتهــا القــوة القانونيــة ســوى بعــد إصدارهــا
إعال ًنــا دســتوريًّ ا مــن جانــب القــوات المســلحة(.)7
وقــد ترتــب علــى بيــان أكتوبــر /تشــرين األول الماضــي ،صــدور اتفــاق سياســي 21 ،نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2021بيــن
رئيســا للــوزراء .وعنــد قــراءة ديباجــة
رئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان ،وعبــد اهلل حمــدوك ،باعتبــاره
ً
االتفــاق السياســي ،يمكــن اعتبــار محتواهــا امتــدادً ا لبيــان  25أكتوبــر /تشــرين األول ،بمــا يُ ضعــف فكــرة الحديــث
َ
طرف ْيــن ،بــل هــي أقــرب إلــى عمليــة شــكلية ال ُتغيــر مــن اتجــاه التأثيــر والنفــوذ ،وبينمــا يميــل المحتــوى
عــن وجــود
الظاهــري لالتفــاق إلــى إظهــار قبــول متبــادل لمالمــح المشــوار السياســي وتصحيــح أوضــاع شــرق الســودان ،يبــدو
َ
الطرف ْيــن ،فإنــه فــي حيــن يتمتَّ ــع الجيــش بالقــدرة السياســية واإلداريــة والشــبكات
جليــا فــي طبيعــة
التفــاوت ًّ

ً
خاليــة مــن الظهيــر الحزبــي ســوى مــن توافقــات دوليــة علــى إدماجــه فــي
االجتماعيــة ،كانــت عــودة «حمــدوك»
ـما فــي تقريــر المســار السياســي ،ممــا يزيــد مــن انتقاله من
المرحلــة االنتقاليــة ،وبشــكل ال يرقــى إلــى كونــه عامـ ًـا حاسـ ً
ـم تقييدهــا باالتفاقيــات
المكانــة السياســية إلــى البيروقراطيــة ،وعلــى الرغــم مــن منحــه ســلطة اختيــار الــوزراء ،فقــد تـ َّ
والتفاهمــات المنعقــدة بيــن األطــراف المختلفــة( .)8ولعــل توســيع صالحيــات مجلــس الســيادة فــي اإلشــراف علــى
تنفيــذ مهــام الفتــرة االنتقاليــة حســب المــادة  8مــن الوثيقــة الدســتورية ،يُ دعــم هيمنــة البيروقراطيــة العســكرية مــن
خــال صالحيــة إصــدار مراســيم ُتحــدد مالمــح العالقــة بيــن كيانــات المرحلــة االنتقاليــة ،حيــث القــوى المدنيــة،
والمكــون العســكري ،واإلدارة األهليــة ،ولجــان المقاومــة ،وقــوى الثــورة الحيــة ،وقطاعــات الشــباب والمــرأة،
والطــرق الصوفيــة.

وفــي هــذا الســياق ،يمكــن قــراءة محتــوى االتفــاق مــن وجهَ ْيــن :يتمثَّ ــل الوجــه األول فــي وضــع التصــور المتقــارب
لتوفيــر حلــول لمعالجــة مشــكالت المرحلــة االنتقاليــة ،وتج ُّنــب الحــرب األهليــة ،وإعــداد البــاد لالنتخابــات لتنعقــد
قبــل يوليــو /تمــوز  ،2023فقــد نظــر االتفــاق إلــى الصــراع بيــن القــوى السياســية وعجــز المبــادرات عــن احتــواء األزمــة
بوصفهمــا مصــد ًرا مباشـ ًـرا لتهديــد المرحلــة االنتقاليــة و «االنــزالق للمجهــول» .أمــا الوجــه الثانــي ،فيرتبــط بانخفــاض
القــدرة علــى تطويــر بيــان  25أكتوبــر /تشــرين األول وفرضــه حـ ًّـا وحيــدً ا؛ ولذلــك تبــدو الحاجــة لترتيبــات بمشــاركة
مــا بيــن قائــد الجيــش ورئيــس الــوزراء الســابق ،عبــد اهلل حمــدوك ،مــع مراعــاة التراكــم السياســي خــال الفتــرة
الماضية.
اتجاهات السياسة الدستورية
أدى تتابــع التفاهمــات السياســية بيــن الحكومــة االنتقاليــة واألحــزاب والحــركات السياســية /المســلحة إلــى تغيــرات
جوهريــة فــي أطــراف العمليــة السياســية ،بحيــث اقتضــت إجــراء تعديــات علــى اإلطــار الدســتوري ،الســتيعاب
األطــراف الجديــدة ضمــن الســياق االنتقالــي .وبــدا االتجــاه العــام للتعديــات متمثـ ًـا فــي اســتجابة المجلــس العســكري
ً
شــكل للدولــة،
لمضمــون التفاهمــات مــع االحتفــاظ بســلطته بوصفــه جهــة عليــا وســيادية .فقــد تبنَّــى الفيدراليــة
وتأسيســا
المــادة  ،4بديـ ًـا عــن الالمركزيــة ،علــى أن يبــدأ تحديــد األقاليــم ،المــادة  ،9بعــد انتهــاء مؤتمــر نظــام الحكــم.
ً
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ـوا ،المــادة  ،11يُ ســمي المجلــس
علــى اتفــاق جوبــا للســام ،تـ َّ
ـم توســيع مجلــس الســيادة ليكــون مكو ًنــا مــن  14عضـ ً
العســكري وقــوى الحريــة والتغييــر عشــرة أعضــاء بالتســاوي باإلضافــة إلــى اختيــار شــخص مدنــي ،فيمــا يختــار
ـم تعديــل المــادة  7ليكــون
الموقعــون علــى اتفــاق جوبــا  3أعضــاء ،باإلضافــة إلــى حصــة فــي مجلــس الــوزراء .كمــا تـ َّ
ـهرا(.)9
احتســاب الفتــرة االنتقاليــة لتبــدأ مــن تاريــخ التوقيــع علــى االتفــاق ولمــدة  39شـ ً
وبينمــا كانــت المــادة  20تحظــر ترشــيح رئيــس وأعضــاء مجلــس الســيادة والمســؤولين التنفيذييــن ،فقــد جــرى
التعديــل ليقتصــر الحظــر علــى الرئيــس فقــط ،غيــر أنــه بعــد توقيــع االتفــاق السياســي فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي
الماضــي ،بــدت توجهــات لفتــح الترشــح لــكل العســكريين .وفــي المــادة  ،3 /24حصــل تحالــف الجبهــة الثوريــة علــى
ً
طرفــا أصيـ ًـا فــي المرحلــة االنتقاليــة.
 75مقعــدً ا فــي المجلــس التشــريعي مــن إجمالــي  300مقعــد ،لتدخــل
وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عاميــن علــى صــدور الوثيقــة الدســتورية ،فقــد ظلــت أنمــاط التفاعــل ثنائيــة
الطابــع بيــن الفاعليــن السياســيين ،ومــع عــدم تشــكيل البرلمــان االنتقالــي ،غابــت الوظيفــة االستشــارية للحفــاظ
علــى تــوازن الحــد األدنــى بيــن مكونــات الســلطة التنفيذيــة؛ ولذلــك جــاء تكويــن «مجلــس شــركاء الفتــرة
ً
آليــة لتطويــر العمــل المشــترك بيــن أطــراف الوثائــق االنتقاليــة ،وكــذا تطويــر
االنتقاليــة» ،المــادة  ،80ليكــون
االتفاقيــات الثنائيــة .وتبــدو هــذه الصيغــة أقــرب للوســاطة والتشــاور السياســي منهــا للفصــل فــي الخالفــات بيــن
أطرافــه ،فاعتبــاره جهــة مســتقلة يرتبــط بمــدى التوافــق حــول تعريــف الدولــة وخصائــص الدســتور بجانــب تســيير
المرحلــة االنتقاليــة(.)10
واعتمــادً ا علــى الصالحيــات الواســعة ،أســهمت المراســيم الدســتورية فــي توطيــد مكانــة المجلــس العســكري وقدرته
علــى التصــرف فــي وقــت األزمــات .مــن الوجهــة األولــى ،يضــع المرســوم الدســتوري الخــاص بنظــام الحكــم مالمــح النظــام
ِّ
ويمثــل المرســوم الدســتوري رقــم  6والصــادر فــي
السياســي ،وإطــا ًرا لتطويــر التفاهمــات الــواردة فــي الوثائــق االنتقاليــة.
ـة كاشـ ً
 4مــارس /آذار  2021للقبــول بالفيدراليــة صيغـ ً
ـفة عــن طبيعــة الســلطة االنتقاليــة ،حيــث يتضــح اضطــاع
مجلــس الســيادة /المجلــس العســكري بالوظيفــة التشــريعية وتعديــل الوثيقــة الدســتورية ،وعلــى الرغــم مــن
اســتجابته لالتفاقيــات السياســية ،فــإن غيــاب إطــار رقابــي علــى أعمــال مجلــس الســيادة يُ مثــل فجــوة ســلطة،
ولعــل وضــع المــادة  80ضمــن اإلطــار الدســتوري يُ ســهم فــي زيــادة التشــاور حــول قوانيــن االنتخابــات ونظــام
الحكــم

(.)11

و مــن الوجهــة الثانيــة ،فقــد تمكَّــن الجيــش مــن إعــادة تشــكيل مجلــس الســيادة بعد حلــه ً
وفقا لبيــان أكتوبــر /تشــرين األول
مهمــا في إبقاء الوضع الدســتوري ،دون تغيير حقيقي ،واحتواء الفاعلين في السياســة الســودانية،
 ،2021وهــو مــا يُ عَ ــدُّ
ملمحــا ًّ
ً
دورا حاسـ ً
كما يمنح تشــكيله قبل بدء مشــاورات تكوين مجلس الوزراء ً
ـما للعســكريين في المرحلة االنتقالية .ويمد المرســوم
الدســتوري رقــم  21الصــادر فــي  11نوفمبــر /تشــرين الثاني  2021بتركيبة الهيئة الســيادية ،التي تقوم على خاصيتَ ْين :اســتقرار
والتوجه نحو تمثيــل األقاليم والمجتمــع المدني،
تمثيــل المجلــس األعلــى فــي مقابــل التخلــي عن تمثيل األحــزاب السياســية
ُّ
باإلضافــة إلــى ضــم قــادة ثــاث حــركات سياســية /مســلحة إقليميــة .تبــدو هــذه التركيبــة ضمــن طــار اتفاقيــة جوبا للســام،
فيمــا يرجــع اســتبعاد األحــزاب إلــى دورهــا الســلبي فــي المرحلــة االنتقاليــة

(.)12
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رئيس الوزراء من المنازعة إلى االنضواء
رئيســا للــوزراء فــي أغســطس /آب  ،2019اتبــع رئيــس الــوزراء سياســات مختلفــة تجــاه مجلــس
منــذ اختيــاره
ً
مدعومــا بتحالــف «إعــان الحريــة والتغييــر» ،وانتهــت
الســيادة ،فبــدأت بالســعي إلــى االســتحواذ علــى الســلطة
ً
بالتفاهــم مــع قيــادة الجيــش علــى المضــي معً ــا فــي مهــام المرحلــة االنتقاليــة .كانــت المرحلــة األولــى ماثلـ ً
ـة فــي
الســعي إلــى تقليــص نفــوذ الجيــش واألجهــزة النظاميــة فــي مؤسســات الدولــة ،حيــث تقــدَّ م رئيــس الــوزراء26 ،
ينايــر /كانــون الثانــي  ،2020بطلــب لمجلــس األمــن لوضــع كل أراضــي الســودان تحــت وصايــة بعثــة دوليــة
لحفــظ وبنــاء الســام تحــت الفصــل الســادس .ووفــق خطــاب «حمــدوك» ،تتمتَّ ــع البعثــة باختصاصــات حشــد
الدعــم االقتصــادي ونشــر المســاعدات اإلنســانية ،والمســاعدة فــي وضــع الدســتور وإصــاح قطــاع األمــن،
َّ
والتحــول الديمقراطــي(.)13
يتعلــق بحقــوق اإلنســان
والرقابــة علــى دور المؤسســات األمنيــة والعســكرية فيمــا
ُّ
وقــد اســتجاب مجلــس األمــن لطلــب تشــكيل البعثــة تحــت اســم بعثة األمــم المتحــدة المتكاملــة للمســاعدة
فــي الفتــرة االنتقاليــة فــي الســودان ( ) UNITAMSلمــدة عــام ،تكــون مهمتهــا دعــم الحكومــة االنتقاليــة وتســهيل
ُّ
والشــرطية العتــراض الجيــش علــى تدخــل
الحصــول علــى المســاعدات االقتصاديــة ،فيمــا اســتبعد المهــام األمنيــة
األمــم المتحــدة فــي الشــؤون األمنيــة والعســكرية(.)14
َّ
يتعلــق بالنــزاع
وخصوصــا مــا
وقــد شــكَّلت هــذ االختالفــات مصــد ًرا للصــراع بيــن مكونــات الحكــم االنتقالــي،
ً
علــى االختصاصــات البينيــة ،فبجانــب الخــاف علــى قضايــا السياســة الخارجيــة وأداء لجنــة إزالــة التمكيــن،
انتقــد رئيــس الــوزراء تعطيــل المكــون العســكري للتحقيــق فــي فــض اعتصــام القيــادة العامــة وواليتــه علــى
األجهــزة األمنيــة وعــدم اســتقاللية أجهــزة القضــاء ،حيــث إن مهامهــا تقــع فــي نطــاق عمــل الحكومــة ،وذهــب
رحــب بتدخــل المحكمــة الجنائيــة وتكويــن مفوضيــة العدالــة
رئيــس الــوزراء فــي اتجــاه تصعيــد الخــاف عندمــا َّ
االنتقاليــة ،مدفوعً ــا بتحالــف الحريــة والتغييــر داخــل الحكومــة(.)15
ومــع تصاعــد أزمــة الســلطة ،أطلــق رئيــس الــوزراء مبــادرة «الطريــق إلــى األمــام» 22 ،يونيــو /حزيــران
سياســيا ،ورأى أن اســتمرار الخالفــات
 2021إلعــادة صياغــة موقفــه ،حيــث اعتبــر القــوات المســلحة شــريكًا
ًّ
وخصوصــا فــي ظــل ميــراث طويــل مــن
بيــن شــركاء الفتــرة االنتقاليــة ممــا يشــكِّل خطـ ًـرا علــى بقــاء الدولــة،
ً
االنقســامات والمشــكالت االقتصاديــة ،وهنــا تخلــص المبــادرة إلــى أن الوصــول إلــى الحــل السياســي الشــامل
يكــون عبــر تعزيــز اإلجمــاع الوطنــي وتوحيــد العقيــدة العســكرية ووجــود ســلطة مركزيــة ،وقــد اســتمر رئيــس
كافيــا لمنــع الحــرب وحمايــة
الــوزراء فــي تطويــر تقييمــه للموقــف مــن الجيــش عندمــا اعتبــر االتفــاق السياســي
ً
ً
طريقــا مناس ـ ًبا للوصــول إلــى الميثــاق السياســي( .)16غيــر أن دخــول عبــد اهلل حمــدوك
حــق التظاهــر ،كمــا يمثــل
ً
طرفــا فــي االتفــاق السياســيَ ،ضيــق مــن نطــاق بدائلــه وخياراتــه فــي تشــكيل
بــدون خطــة واضحــة ،بوصفــه
الحكومــة ،ويمكــن اعتبــار التســريبات حــول االســتقالة ،ثــم إعالنهــا ،تعبيـ ٌـر عــن عــدم القــدرة علــى التكيــف مــع
قيــود الوضــع االنتقالــي ،فقــد أشــار خطــاب «حمــدوك» إلــى المشــاكل المزمنــة فــي النظــام السياســي الســوداني،
ابتــداء مــن فتــرة مــا بعــد االســتقالل ،والمتمثلــة فــي التنافــر المســتمر فيمــا بيــن المكونــات المدنيــة والعســكرية،
وهــو مــا ألقــى بظاللــه علــى المرحلــة االنتقاليــة الحاليــة ،حيــث غيــاب التوافــق الوطنــي(.)17

8

وعلــى أيــة حــال ،يمكــن اعتبــار قبــول عبــد اهلل حمــدوك برئاســة الــوزراء أقــرب إلــى صيغــة احتــواء أو منــع
االنفجــار ،غيــر أن خلــوه مــن تحالفــات مدنيــة ســاعد فــي زيــادة تفـكُّك القــوى الحاضنــة لبقائه فــي العملية السياســية،
فبينمــا تتجــه قــوى «إعــان الحريــة والتغييــر -المجلــس المركــزي» إلــى اســتعادة مكانتهــا ،صــارت األطــراف األخــرى
مرتبطـ ً
ـة باتفاقيــات مــع المجلــس العســكري وتعمــل علــى تطويــر مســارها الخــاص.
تغيرات تحالف إعالن الحرية والتغيير
َ
النقــاش حــول فرصــة إنجــاز االنتقــال السياســي ،حيــث
ُتثيــر التغيــرات فــي تركيبــة حلفــاء المرحلــة االنتقاليــة
التحــول الديمقراطــي ،فمــع تتابــع
ُتســهم كثــرة تغييــر األحــزاب السياســية لمواقفهــا فــي تضــاؤل فــرص عمليــة
ُّ
صــدور االتفاقيــات ،حــدث َتغيــر فــي خريطــة القــوى السياســية المشــاركة فــي المرحلــة القادمــة ،وهــو مــا انعكــس
َّ
وتتطلــب قــراءة
فــي تعديــل الوثيقــة الدســتورية الســتيعاب األحــزاب المرتبطــة باتفاقيــات مــع مجلــس الســيادة.

َ
تحليــل شــبكة التفاعــات ومــدى قدرتهــا علــى تكويــن تحالفــات تتمتَّ ــع باالســتقرار
خريطــة الحــراك السياســي
النســبي أو لديهــا القــدرة علــى تقديــم أطروحــات لمشــكالت الدولــة والتحضيــر لمــا بعــد المرحلــة االنتقاليــة.
هيكليــا ،فمــع ظهــور الخالفــات علــى العالقــة
وخــال المرحلــة االنتقاليــة ،لــم يســتقر تحالــف الحريــة والتغييــر
ًّ
بيــن مجلــس الــوزراء ومجلــس الســيادة ،أعلــن تجمــع المهنييــن انســحابه مــن التحالــف ،كمــا ظــل الحــزب الشــيوعي
يعلــن اســتقالله عــن الحكومــة االنتقاليــة .وقــد أســهمت هــذه الوضعيــة فــي حــدوث تواصــل ٍ مــا بيــن األحــزاب

خــارج نطــاق التحالــف ،رغــم تشــابه المطالــب السياســية ،فقــد تتابعــت اتصــاالت وتفاهمــات الحــزب الشــيوعي وتجمع
المهنييــن علــى أرضيــة القلــق مــن أن تــؤدي وصايــة المجلــس المركــزي علــى تحالــف الحريــة والتغييــر إلــى افتــراق
الحكومــة االنتقاليــة عــن الثــورة وتطلعــات الجماهيــر واالنعــزال عــن القاعــدة الشــعبية .وقــد أســهمت القناعــات
المتماثلــة فــي التقــرب مــع الحــركات المتباعــدة مــع المرحلــة االنتقاليــة كحركــة تحريــر الســودان (عبــد الواحــد نــور)،
ـون نســق معــارض خــارج إطــار الوثيقــة الدســتورية .وعلــى أيــة حــال ،تســير هــذه الحــركات فــي اتجــاه تكويــن
ليتكـ َّ
نطــاق سياســي ِّ
صمــا مــن قــدرات األحــزاب اليســارية(.)18
يمثــل َخ ً
وبجانــب المشــكالت الداخليــة ،فقــد واجــه تحالــف الحريــة والتغييــر دخــول أطــراف جديــدة فــي العمليــة االنتقاليــة،
تحــوط للحفــاظ علــى تماســكه الداخلــي ،حيــث عقــد اجتماعً ــا ،تحــت رعايــة المجلــس
ممــا دعــاه إلــى اتخــاذ
ّ
المركــزي ،لتوحيــد التحالــف حضــره  43حزبًــا وكيا ًنــا ،تشــمل مكونــات التحالــف والجبهــة الثوريــة وحــزب األمــة
القومــي ،وهــي ُتمثــل العمــود الفقــري للحكومــة االنتقاليــة .وســعى االجتمــاع إلــى التحــول لمظلــة تنظيميــة
يتكــون هيكلهــا التنظيمــي مــن مســتويات تبــدأ مــن المؤتمــر العــام،
وسياســية علــى نمــط الحــركات المركزيــة،
َّ
والهيئــة العامــة ،والمجلــس المركــزي ،والمكتــب التنفيــذي .وتبنَّــى اإلعــان الصــادر عــن االجتمــاع تشــكيل لجــان
المقاومــة ،لتقــوم بوظيفتَ ْيــن :أن تكــون ذراع الثــورة الســتكمال المهــام السياســية ومقاومــة مســارات العــودة إلــى
ً
تعريفــا لتوجهاتــه الثوريــة ،الفقــرة  ،9حيــث
وضــع الشــمولية ،وحشــد الجماهيــر لدعــم الحــق الثــوري( .)19كمــا وضــع
يؤســس تحالــف الحريــة والتغييــر -المجلــس المركــزي لصيغــة «الحــق الثــوري الشــعبي» تعبيـ ًـرا عــن المطالبــة بحيــاد
الجيــش وحصــر دوره فــي الدفــاع عــن المصالــح العليــا بوصفــه مهمــة دســتورية ،ويخلــص إلــى أن المشــكلة تكْ ُمــن
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فــي اختــاف الن ُُّظــم العســكرية ،وهــو مــا يمكــن معالجتــه عبــر تب ّنــي برنامــج لصياغــة العقيــدة العســكرية يشــمل
القــوات النظاميــة والجيــش يتــم تنفيــذه علــى مــدى الفتــرة االنتقاليــة(.)20
وعلــى صعيــد الممارســة السياســية ،اعتبــر المجلــس المركــزي لتحالــف الحريــة والتغييــر االتفــاق السياســي عقبـ ً
ـة
التحــول المدنــي الديمقراطــي ،وال يوفــر ضمانــات االلتــزام بــه ،وال يلبــي طموحــات الثــورة؛ ولهــذا
فــي طريــق
ُّ
يعتبــر الوثيقــة الدســتورية فــي  17أغســطس /آب  ،2019بــدون تعديــات ،هــي المرجعيــة القانونيــة للمرحلــة
االنتقاليــة ،وفــق برامــج تعالــج ملفــات تقويــض النظــام الســابق وهيكلــة المؤسســات العامــة ،وأضــاف إليهــا محاكمــة
المرتبطيــن بـ»انقــاب  25أكتوبــر /تشــرين األول  ،2021باإلضافــة إلــى حوكمــة الجيــش ليكــون مؤسســة قوميــة
تخضــع للقانــون»(.)21
وفــي إطــار تقــارب مواقفــه مــع المجلــس المركــزي لتحالــف الحريــة والتغييــر ،يخلــص حــزب األمــة القومــي -حســب
بياناتــه الرســمية -إلــى تباعــد المرحلــة االنتقاليــة عــن معالجــة المشــكالت المزمنــة ،جــذور األزمــة ،حيــث ظــل
التفــاوت االقتصــادي والمشــاركة فــي الســلطة فــي حدهــا األدنــى ،وهــو ســياق يتالقــى مــع تعريفــه لالتفــاق
السياســي بوصفــه صيغــة ثنائيــة ،بيــن عبــد اهلل حمــدوك وعبــد الفتــاح البرهــان القائــد العــام للقــوات المســلحة،
ً
ً
أصيــا فــي الوثيقــة الدســتورية .وإزاء التطــورات المتســارعة ،أعلــن
طرفــا
وال يشــمل تحالــف الحريــة والتغييــر
الحــزب عــن تباعــده عــن المســارات الراهنــة والتحضيــر لخلــق كيانــات و أ�طــر سياســية لمناهضــة محــاوالت تفكيــك
تحالــف التغييــر ،و ُتســهم فــي ترتيبــات الخــروج مــن األزمــة السياســية الممتــدة(.)22
حاليــا ،وفيمــا تبــدأ مرحلــة انتقاليــة جديــدة ،يكــون «المجلــس المركــزي» خــارج التفاهمــات القائمــة بوصفهــا
ًّ
«اتفاقيــات الخيانــة» ،حيــث يعتبــر الوضــع الراهــن تحــت حالــة انقــاب عســكري يُ دعّ ــم بقــاء الجيــش فــي العمليــة
السياســية وال ّ
يوفــر ضمانــات إلنجــاز مهــام المرحلــة االنتقاليــة؛ ولذلــك تتجــه أحــزاب «المجلــس المركــزي» إلــى

االســتمرار فــي االحتجــاج والتظاهــر بوصفــه ًّ
حــا
أخيــرا حتــى تســليم الســلطة للمدنييــن( .)23ويمكــن القــول إن
ً
ٍّ
حــد مــا ،صــارت توطــد موقفهــا فــي
مجموعــات الحريــة والتغييــر (المجلــس المركــزي) ،وحــزب األمــة إلــى
تكويــن مســار مناظــر للمجلــس العســكري تحــت شــعارات «ال تفــاوض ،ال شــراكة ،ال شــرعية» ،ويصيــر موقفهــا
متقار ًبــا مــع تجمــع المهنييــن والحــزب الشــيوعي ولجــان المقاومــة(.)24
وعلــى أيــة حــال ،تشــير هــذه الســياقات إلــى دخــول أحــزاب الحريــة التغييــر فــي أزمــة مفتوحــة مــع الجيــش،
بحيــث أنهــا ال ترتبــط باالعتــراض علــى بيــان  25أكتوبــر /تشــرين األول فقــط ،بــل تمثــل امتــدادً ا لمحــاوالت
ســابقة لســحب القــوة االقتصاديــة والسياســية مــن القــوات المســلحةً ،
وفقــا لمشــروع رئيــس الــوزراء ،عبــد
ً
اهلل حمــدوك ،بخضــوع الحكــم االنتقالــي لبعثــة دوليــة مدنيــة وعســكرية .فقــد شــكَّلت تلــك التوجهــات
أرضيــة
مالئمـ ً
ـة لتتبــع األزمــة السياســية واالقتصاديــة ،والســعي وراء الخــروج مــن التدهــور المزمــن ،وقــد أشــار حمــدوك
فــي خطــاب االســتقالة إلــى مبــدأ الســيادة الشــعبية المدنيــة كصيغــة ضامنــة لوحــدة الدولــة وصيانــة مصالحهــا(.)25
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خاتمة
عامــة ،تجمــع كل الوثائــق علــى أن األزمــة الحاليــة هــي نتــاج لمشــكالت دولــة مــا بعــد االســتقالل،
وبنظــرة َّ
حيــث غيــاب مشــروع وطنــي يرعــى المصالــح المشــتركة ،وكان الفتً ــا بدايــة ربــط محــاوالت التصحيــح باألحــداث
الراهنــة دون إشــارة واضحــة إلــى ميــراث االرتبــاك التاريخــي للديناميــات السياســية .فقــد كانــت التفاهمــات
غرقــة فــي التفاصيــل واإلجــراءات ،مــا يُ شــكل معضلـ ً
ـة تحــد مــن إمكانيــة
الحزبيــة فقيــر َة الخيــال السياســي ُ
وم ِ

تاريخيــا -بتف ـكُّك البنــى السياســيةـول الديمقراطــي .وترتبــط هــذه المشــكلة
االقتــراب مــن نقطــة انطــاق التحـ ُّ
ًّ
والحزبيــة وانفــراط ســلطة الدولــة فــي مواجهــة الحــركات المســلحة ،ممــا جعــل مطلــب حــق تقريــر المصيــر
ضمــن المناقشــات السياســية والدســتورية.
ُّ
التطلــع إلــى الدولــة المدنيــة والســام والحريــة،
ومــن وجهــة المحتــوى السياســي ،تتشــارك الوثائــق االنتقاليــة فــي
وغال ًبــا مــا تظهــر هــذه النصــوص فــي ديباجــات مذكــرات التفاهــم والوثيقــة الدســتورية والبيانــات الصحفيــة.
وقــد يكشــف هــذا عــن ضعــف المحتــوى الفكــري تجــاه مســألة االنتقــال والخــروج مــن المشــكالت المزمنــة ،حيــث
بــدت هــذه الصياغــات نمطيــة وضعيفــة المحتــوى السياســي منــذ عقــود .وهــو مــا ال يعكــس ترتيــب األولويــات
السياســية.
وبشــكل عــام ،لــم تظهــر أفــكار جوهريــة ســواء مــن جانــب األحــزاب السياســية أو المجلــس العســكري ،بمــا يُ ضعــف
توافــر الفرصــة للتصــدي لمشــكالت الدولــة أو صياغــة بدائــل لتوطيــد النظــام الديمقراطــي ،وثمــة تقــارب فــي
البيانــات الحزبيــة يقــوم علــى فكــرة تقاســم الدولــة أو احتــكار شــرعية الســلطة ،وبــدت الصعوبــة فــي إرضــاء عــدد
كبيــر مــن الحــركات السياســية والعســكرية .ونظـ ًـرا لتناقــض ُّ
تطلعاتهــا وعــدم انســجام بنيتهــا التنظيميــة ،تمكَّــن
المجلــس العســكري مــن توطيــد ســلطته الســيادية وإعــادة تشــكيل المشــاركين فــي العمليــة السياســية ،بحيــث
صــار فــي وضــعٍ يمنحــه ميــزة مطلقــة فــي مقابــل تداعــي التحالفــات واألحــزاب المعارضــة.
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 - 7المرجع السابق.
 - 8االتفاق السياسي ،مرجع سابق.
 - 9الوثيقــة الدســتورية للفترة االنتقاليــة (تعديــل) لســنة  ،2020الجريــدة الرســمية ،العــدد ( ،)1908المؤرخ فــي  2نوفمبــر/
تشــرين الثانــي لســنة .2020
 - 10المرجع السابق.
ـوما دســتوريًّ ا بإنشــاء نظــام الحكــم اإلقليمــي (الفيدرالــي) بالســودان ،وكالــة أنبــاء الســودان 4 ،مــارس/
 - 11البرهــان يصــدر مرسـ ً
آذار  ،2021علــى الرابــط706148=https://suna-sd.net/read?id :
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 - 12بيان رئيس مجلس السيادة االنتقالي ،مرجع سابق.
مجلس السيادة السوداني في نسخته الجديدة ..تحالف من الجنراالت وزعماء القبائل 12 ،نوفمبر /تشرين الثاني ،2021على الرابط:
-85%D9%87%D9%86%8A%D9%D9%A8%D8%/12/11/2021/https://www.aljazeera.net/news/politics
AA%D8%D8%84%D9%A7%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%D9%A4%D8%85%D9%-B1%D8%87%D9%B4%D8%A3%D8%
A1%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A3%D8%-85%D9%87%D9%-86%D9%85%D9%-B9%8A%D8%D9%A8%D8%B7%
أصدر رئيس مجلس السيادة االنتقالي المرسوم الدستورى رقم ( )21بتشكيل مجلس السيادة االنتقالي السوداني ،الذىجاء على النحو التاليً ،
وفقا لوكالة األنباء السودانية:
رئيسا.
.1الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان
ً
.2الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائ ًبا للرئيس.
عضوا.
.3الفريق أول ركن شمس الدين كباشى إبراهيم
ً
عضوا.
.4الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا
ً
عضوا.
.5الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم
ً
عضوا ،رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.
.6السيد مالك عقار اير
ً
عضوا ،رئيس تجمع قوى تحرير السودان.
.7السيد الطاهر أبو بكر حجر
ً
عضوا ،رئيس حركة تحرير السودان  -المجلس االنتقالي.
.8السيد الهادي إدريس يحيى
ً
عضوا.
.9السيدة رجاء نيكوال عبد المسيح
ً
عضوا.
.10السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف
ً
عضوا.
.11السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد
ً
عضوا.
.12السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر
ً
عضوا.
.13السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى
ً
تم تأجيل تعيين ممثل الشرق انتظا ًرا لمشاورات بين المكونات االجتماعية في شرق السودان.
فيما َّ
 - 13خطاب رئيس الوزراء السودني لمجلس األمن في  26يناير /كانون الثاني  ،2020صحيفة القدس العربي 9 ،فبراير /شباط
.2020
 - 14مجلس األمن ،القرار رقم  ، 2524نيويورك 2 ،يونيو /حزيران .2020
 - 15بيان من رئيس مجلس الوزراء ،وفي خطاب موجه للمواطنين ،إعالم مجلس الوزراء 1 ،يونيو /حزيران .2020
 - 16نص مبادرة رئيس الوزراء بعنوان( :األزمة الوطنية وقضايا االنتقال – الطريق إلى األمام) ،الخرطوم 22 ،يونيو /حزيران
 ،2021على الرابط :هناhttps :سhtm. /www.alnilin.com//:
 - 17نص خطاب استقالة حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية 3 ،يناير /كانون الثاني  ،2022على الرابط:
%D8%A7%D8%-A8%D8%A7%D8%B7%AE%D8%D8%-B5%D8%86%D9%-2259777/63-60/https://www.alroeya.com
-86%D9%85%D9%-83%D9%88%AF%D9%D8%85%AD%D9%D8%-A9%D8%84%D9%A7%D8%82%AA%D9%D8%B3
-A9%D8%85%D9%88%D9%83%AD%D9%D8%84%D9%A7%D8%-A9%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%
A9%8A%D8%D9%86%D9%A7%AF%D8%D8%88%D9%B3%D8%84%D9%A7%D8%
 رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك يقدم استقالته من منصبه 3 ،يناير /كانون الثاني  ،2022على الرابط:88%D9%84%D9%A7%D8%-B3%8A%D8%D9%A6%D8%B1%D8%-1310759/https://arabic.rt.com/middle_east
8A-%D9%86%D9%A7%AF%D8%D8%88%D9%B3%D8%84%D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%
-83%D9%88%AF%D9%D8%85%AD%D9%D8%-87%D9%84%D9%84%D9%A7%AF-%D8%D8%A8%D8%B9%%D8
/87%AA%D9%D8%84%D9%A7%D8%82%AA%D9%D8%B3%D8%A7%D8%-85%AF%D9%D8%82%8A%D9%D9%
 - 18تجمع المهنيين السودانيين يعلن انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير 25 ،يوليو /تموز  ،2020على الرابط:
85%AC%D9%AA%D8%D8%/1839389/25/7/2020/https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details
D%B3%D8%84%D9%A7%D8%-86%8A%D9%8A%D9%D9%86%D9%87%D9%85%D9%84%D9%A7%D8%-B9%D8%
%D9%A7%D8%-86%D9%84%D9%B9%8A%D8%D9%-86%8A%D9%8A%D9%D9%86%D9%A7%AF%D8%D8%88%9
-81%D9%84%D9%A7%AD%D8%AA%D8%D8%-86%D9%85%D9%-87%D9%A8%D8%A7%AD%D8%D8%B3%D8%86
D8%84%D9%A7%D8%88%D9%-A9%8A%D8%D9%B1%AD%D8%D8%84%D9%A7%D8%-89%D9%88%D9%82%D9%
B1%8A%D8%8A%D9%BA%D9%AA%D8%
 تجمع المهنيين السودانيين ،بيان من تجمع المهنيين السودانيين ،الخرطوم 11 ،ديسمبر /كانون األول .2020 - 19إعالن توحيد الحرية والتغيير،صحيفة الراكوبة 8 ،سبتمبر /أيلول  ،2021على الرابط:
-A9%D8%A8%D8%88%D9%83%D9%A7%D8%B1%D8%84%D9%A7%D8%/31610429/https://www.alrakoba.net
A7%D8%84%D9%B9%D8%A5%D8%84%D9%A7%D8%-B5%D8%86%D9%-B1%D8%B4%D8%86%AA%D9%D8%
/A7%AE%D8%D8%84%D9%A7%8A-%D8%D9%B3%D8%A7%8A%D8%D9%B3%D8%84%D9%A7%D8%-86%D9%
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 - 20المرجع السابق.
 - 21قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي القيادي ،تصريح صحفي ،اللجنة اإلعالمية 21 ،نوفمبر /تشرين الثاني .2021
 قوى الحذرية والتغيير – المجلس المركزي القيادي ،تصريح صحفي ،اللجنة اإلعالمية  22،نوفمبر /تشرين الثاني .2021 حزب المؤتمر السوداني ،تصريح صحفي ٣ ،ديسمبر /كانون األول .٢٠٢١ - 22حزب األمة القومي ،تصريح صحفي 21 ،نوفمبر /تشرين الثاني .2021
 حزب األمة القومي ،بيان مهم ،المكتب السياسي ٢٣ ،نوفمبر /تشرين الثاني .٢٠٢١حزب األمة القومي ،تصريح صحفي 9 ،ديسمبر /كانون األول .2021 - 23قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي القيادي ،تصريح صحفي ،اللجنة اإلعالمية 21 ،نوفمبر /تشرين الثاني .2021
 قوى الحرية والتغيير  -المجلس المركزي القيادي ،تصريح صحفي ،اللجنة اإلعالمية 22 ،نوفمبر /تشرين الثاني .2021 - 24قوى الحرية والتغيير  -المجلس المركزي القيادي ،بيان حول ما سمي باالتفاق اإلطاري بين قائد الجيش و د .عبداهلل
حمدوك ،الخرطوم 21 ،نوفمبر /تشرين الثاني .2021
 - 25نص خطاب استقالة حمدوك ،مرجع سابق.

عن المؤلف:
د خيــري عمــر :اســتاذ مســاعد العلــوم السياســية – جامعــة صقريــا.
حصــل علــى درجتــي الماجســتير و دكتــوراة الفلســفة فــي العلــوم
السياســية مــن جامعــة القاهــرة ،وهــي دراســات فــي قضايــا التطــور
لــدى األحــزاب السياســية والحــركات االجتماعيــة وعالقتهــا بالتحــول
السياســي فــي أفريقيــا والشــرق األوســط .ونشــر بحوثـ ًـا وتحليــات فــي
دوريــة «دراســات شــرق أوســطية» ،سياســات عربيــة ، ،رؤيــة تركيــة،
 .ORDAFوركــز بشــكل خــاص علــى معضــات التحــول السياســي فــي
بلــدان القــرن األفريقــي وشــمال أفريقيــا ومصــر بعــد ثــورة  25ينايــر،
وهــي بحــوث تتعلــق بتطــور النظــم السياســية فــي المراحــل االنتقاليــة.
وقــدم مســاهمات أخــرى عبــر المشــاركة فــي المؤتمــرات الدوليــة بــأوراق
تتنــاول السياســات العامــة والحالــة االنتقاليــة فــي ليبيــا.
عن الشرق لألبحاث االستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة ،هدفها تعزيز قيم
المشاركة الديمقراطية ،والمواطنة المستنيرة ،والحوار
المتبادل ،والعدالة االجتماعية.
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