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التقرب  استهدفت  التي  التفاعالت  من  سلسلة  القومي 
اإلسالمية  التيارات  عىل  املحسوبة  القوى  من  عدد  من 
التقليدية وعىل رأسها حزب التجمع االحتادي-األصل، 
وحزب املؤمتر الشعبي، ومجاعة أنصار السنة، األمر الذي 
انعكس يف ظهور تأييد جزئي من بعض عنارص الكيانات 

الثالثة لالتفاق اإلطاري. 
حمدود  بقدر  اإلطاري  االتفاق  حظى  املقابل،  يف  لكن 
السياسية  واالتفاقات  التفامهات  مجيع  بني  التوافق  من 
يف  البشري  إزاحة  منذ  السودان  يف  الفرقاء  بني  املوقعة 
أفىض  الذي  باالتفاق  مقارنة  وذلك   ،2019 أبريل 
أو   ،2019 أغسطس  يف  الدستورية  الوثيقة  إلصدار 
اتسعت  إذ   .2020 أكتوبر  يف  املوقع  جوبا  سالم  اتفاق 
املؤثرة  القوى  بعض  لتشمل  لالتفاق  املعارضني  قائمة 
الربهان  قرارات  معارضة  يف  رئيسيًا  دورًا  لعبت  التي 
والتي   2021 أكتوبر  يف  االنتقايل  الوزراء  جملس  بحل 
تبنت موقفًا سياسيًا متشددًا منذ ذلك احلني، عىل رأسها 
حتظى  التي  املقاومة  جلان  وكذلك  الشيوعي،  احلزب 
احلرضية  املناطق  يف  خاصة  األرض  عىل  ملموس  بتأثري 

عىل الرغم من افتقادها للتامسك التنظيمي.
التوجهات  ذات  األحزاب  من  عدد  استمر  كذلك 
اإلسالمية يف معارضة االتفاق اإلطاري باعتباره يشكل 
من  أي  يف  الفعالة  املشاركة  من  الستبعدها  امتدادًا 
االتفاقات الرئيسية يف السودان منذ سقوط البشري، وهو 
املوقف ذاته الذي تبناه عدد من كيانات اإلدارة األهلية. 
كام مل تكن حماوالت حزب األمة القومي يف التقارب مع 
دعمها  اجتذاب  يف  كافية  اإلسالمية  األحزاب  من  عدد 
تأييد كامل  أدى  اإلطاري، حيث  لالتفاق  كاملة  بصورة 
عمر، أحد رموز املؤمتر الشعبي، لالتفاق إىل إصدار هيئة 
ما تكرر مع  بيانًا رسميًا معارضًا لالتفاق، وهو  احلزب 
حممد احلسن املريغني الذي أيد االتفاق يف الوقت الذي 
لالتفاق  معارضته  األصل  االحتادي  احلزب  فيه  أعلن 

رسميًا.
قد  اإلطاري  االتفاق  معاريض  قائمة  أن  الالفت  لكن 
احلرية  قوى  من  الوطني  امليثاق  فصيل  لتشمل  اتسعت 
العسكرية  املؤسسة  مع  حتالفه  شكل  والذي  والتغيري 
تالها،  وما   2021 أكتوبر  لقرارات  رئيسيًا  دعم  مصدر 

بعد أزمة مركبة امتدت ألكثر من عام كامل، وقع املكون 
اتفاقًا مع عدد من القوى السياسية  العسكري السوداين 
احلرية  لقوى  املركزي  املجلس  فصيل  حتت  املنضوية 
والتغيري يف اخلامس من ديسمرب 2022 محل اسم »االتفاق 
وعىل  واسع.  وإقليمي  دويل  بدعم  اإلطاري«  السيايس 
الشهور  خالل  السوداين  السيايس  املشهد  تعقد  خلفية 
الداخل  يف  املعنية  األطراف  من  العديد  تنظر  األخرية، 
التفاؤل احلذر يف ظل  واخلارج لالتفاق املوقع بقدر من 
الذي  الثالث  املوسع  االتفاق  تشكل  اخلطوة  هذه  كون 
يف  االنتقالية  املرحلة  بداية  منذ  السودان  يف  توقيعه  يتم 
أبريل 2019 بعد الوثيقة الدستورية واتفاق سالم جوبا، 
يف  االنتقالية  املرحلة  منها  تعاين  التي  املشكلة  يكرس  بام 
السودان من وجود فائض يف االتفاقات والوثائق الناجتة 
عنها، مقابل عجز حاد يف التنفيذ وإحراز تقدم ملموس 
عىل أرض الواقع. وبينام محل االتفاق اإلطاري عددًا من 
أنه  إال  واملضمون،  الشكل  مستوى  عىل  الالفتة  املظاهر 
الداخلية  التباينات  نفسه عن عدد من  الوقت  كشف يف 

ذات األمهية يف استرشاف مستقبل االتفاق.

التأييد واملعارضة

الفتاح  عبد  أول  الفرق  بني  اإلطاري  االتفاق  توقيع  تم 
الربهان القائد العام للقوات املسلحة، والفريق أول حممد 
محدان دقلو قائد قوات الدعم الرسيع ممثلني عن املؤسسة 
املنضوية  السياسية  القوى  من  عدد  بجانب  العسكرية، 
حتت مظلة فصيل املجلس املركزي لقوى احلرية والتغيري 
السوداين  واملؤمتر  القومي  األمة  حزب  تصدرها  والتي 
السياسية  واحلركات  األحزاب  من  عدد  عن  فضاًل 

والتنظيامت ذات التوجهات اإلثنية واجلهوية.
االتفاق  توقيع  عىل  السابقة  التفاعالت  كشفت  وقد 
اإلطاري عن حتوالت مهمة يف خريطة القوى السياسية 
السودانية أفضت إىل استعادة فصيل املجلس املركزي من 
التسوية،  اجتاهات  يف  املؤثر  ملوقعه  والتغيري  احلرية  قوى 
الذي  الوطني  امليثاق  فصيل  حساب  عىل  جاء  ما  وهو 
دعمت  التي  املسلحة  الفصائل  من  باألساس  تشكل 
قرارات رئيس جملس السيادة االنتقايل يف أكتوبر 2021. 
األمة  حزب  قيادة  اإلطاري  االتفاق  توقيع  سبق  كذلك 
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حيث أعلنت حركة العدل واملساوة التي يرأسها جربيل 
إبراهيم، وفصيل حركة حترير السودان الذي يرأسه مني 
وهو  اإلطاري،  لالتفاق  احلادة  معارضتهام  مناوي  أركو 
ما يضيف احلركتني إىل احلركة الشعبية لتحرير السودان-
الشامل التي يقودها عبد العزيز احللو، وفصيل عبد الواحد 
حممد نور من حركة حترير السودان ومها من أهم احلركات 
العسكرية  القدرات  مستوى  عىل  السودان  يف  املسلحة 
سقوط  منذ  سابق  اتفاق  أي  عىل  التوقيع  رفضتا  واللتني 

البشري يف ظل تبني كل منهام قائمة مطالب متشددة. 
ومن شأن هذا الوضع اجلديد أن يكرس من االستقطاب 
االتفاق  يفتقد  حيث  السودان،  يف  واهلامش  املركز  بني 
املسلحة  الفصائل  بني  من  مبارش  تأييد  أي  األخري 
املؤثرة يف األقاليم الطرفية يف السودان. لكن يبقى إقرار 
اتفاق  االتفاق اإلطاري باستمرار احلفاظ عىل خمرجات 
سالم جوبا واعتبار االتفاق جزًء ال يتجزأ من الدستور 
الذي سيتم إعداده أحد املسارات املفتوحة إلعادة دمج 
الفصائل املوقعة عىل اتفاق جوبا عام 2020 يف العملية 
السياسية التوافقية من جديد بغض النظر عن موقفها من 

االتفاق اإلطاري. 

احلسم واإلرجاء

العامة لالتفاق  املبادئ  بند  الرابعة عرش من  املادة  أقرت 
»السلطة  كون  مبدأ  السودان  يف  اإلطاري  السيايس 
مشاركة  دون  كاملة  ديمقراطية  مدنية  سلطة  االنتقالية 
القوات النظامية«، وهو ما يأيت ليحسم الكثري من اجلدل 
الوثائق  مستوى  عىل  االنتقايل  املسار  اعرتض  الذي 
السابقة وعىل مستوى التفاعالت كذلك. لكن الواضح 
يف  الوحيدة  احلاسمة  املعاجلة  شكل  قد  املبدأ  هذا  أن 
اإلرجاء  طابع  عليها  غلب  والتي  عليها،  املوقع  الوثيقة 
تالية،  زمنية  فرتات  إىل  الرئيسية  االنتقالية  املهام  وإحالة 
أو رهنها بإحراز املزيد من التقدم السيايس عىل مستوى 
اجلديدة  احلكومة  إحراز  أو  التوافق  قاعدة  توسيع 

نجاحات ملموسة يف املستقبل القريب. 
فبينام أقر االتفاق اإلطاري مدة زمنية حمددة تقدر بعامني 
النص  صياغة  أن  إال  االنتقالية،  املرحلة  بعدها  تنتهي 
اجلديد  الوزراء  رئيس  بتويل  العامني  حساب  يف  بدأت 

بشأن  اخلالف  امتداد  أن  يعني  ما  وهو  منصبه،  مهام 
املختلفة  السياسية  القوى  بني  الوزراء  رئيس  تسمية 
سيطيل أمد املرحلة االنتقالية بصورة آلية. ويف ظل شغور 
منذ  لنحو 14 شهرًا  السودان  الوزراء يف  منصب رئيس 
قرارات الربهان يف أكتوبر 2021 وما تالها من خالفات 
عميقة بشأن تسمية رئيس وزراء جديد، قد متتد املرحلة 
االنتقالية يف السودان لعام 2025 بام يؤهلها ألن تصبح 
املرحلة االنتقالية األطول بني خمتلف التجارب األفريقية.
لغياب  األبرز  املظهر  يتجىل  املوضوعي،  املستوى  وعىل 
الدستور،  هي  تالية  لوثيقة  املتكررة  اإلحالة  يف  احلسم 
حيث وضع االتفاق عملية صناعة الدستور حتت إرشاف 
مفوضية دستورية من بني قضايا ومهام االنتقال من دون 
أن حيسمها بالقدر الكايف. فعىل الرغم من عدم النص عىل 
التوافق  جمرد  ليس  ضمنًا  املقصود  أن  إال  رصاحًة،  ذلك 
أعقاب  يف  البالد  سيحكم  الذي  الدائم  الدستور  بشأن 
وإنام  االنتقالية،  املرحلة  هناية  يف  مستقرة  سلطة  انتخاب 
سيهتم الدستور اجلديد كذلك بعدد من املهام التي تدخل 
يف  يرد  ما  نحو  عىل  وذلك  االنتقالية،  الرتتيبات  إطار  يف 
االنتقالية  السلطة  هياكل  حتدد  التي  كتلك  الحقة،  مواد 
وتنص عىل أن حيدد الدستور مهام وحجم ومعايري اختيار 
أعضاء املجلس الترشيعي االنتقايل القومي، وكذلك احلال 
بالنسبة للحكومات اإلقليمية أو الوالئية واملحلية وجملس 

األمن والدفاع واملجلس العديل املؤقت. 
قضايا  بأربع  األخري  باهبا  يف  الوثيقة  اعرتفت  كذلك، 
عىل  للعمل  بحاجة  تزال  وال  معاجلتها،  من  تتمكن  مل 
وهي  الوارد،  النص  وفق  اإلطاري«  االتفاق  »تطوير 
األمني  واإلصالح  االنتقالية،  والعدالة  العدالة  قضايا 
والعسكري، واتفاق جوبا وإكامل السالم، وتفكيك نظام 
اإلنقاذ، وذلك يف ظل احلاجة ملشاورات موسعة تشمل 

خمتلف األطراف صاحبة املصلحة. 
للقضايا  احلاسمة  املعاجلات  غياب  يأيت  املنطق،  هبذا 
عىل  اإلطاري  لالتفاق  املضافة  القيمة  ليقرص  األربع 
تسوية اخلالف املمتد بني فصيل املجلس املركزي لقوى 
احلرية والتغيري واملكون العسكري يف السودان بام يؤكد 
احلاجة لسلسلة من االخرتاقات الرسيعة من أجل ضامن 

حد أدنى من النجاح لالتفاق املوقع مؤخرًا.
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االستمرارية والتغير

كشف التوقيع عىل االتفاق السيايس اإلطاري يف السودان 
عن العديد من مظاهر االستمرارية مع املنطق العام الذي 
املرحلة  به  أديرت  والذي  السابقة  االتفاقات  به  صنعت 
الراهنة.  اللحظة  وحتى  البشري  سقوط  منذ  االنتقالية 
التقاسم الشامل  فقد قام االتفاق عىل إعادة إحياء منطق 
متوازية  متعددة،  معايري  أساس  عىل  يتم  والذي  للسلطة 
ومتقاطعة، قد تؤدي إىل تعقيد عملية بناء التوافق وصياغته 
يف صورة وثيقة ملزمة، إال أهنا تضمن يف النهاية متثيل عدد 

كبري من األطراف بام يضمن لالتفاق عمرًا أطول. 
من ناحية أوىل، خرج االتفاق اإلطاري باعتباره اتفاقًا بني 
القوى السياسية واملدنية من جانب، واملؤسسة العسكرية 
السودانية بفرعيها القيادة العامة وقوى الدعم الرسيع من 
بتأييد  االتفاق حيظى  أن هذا  يعني  ما  آخر، وهو  جانب 
ناحية  ومن  السواء.  عىل  والعسكرية  املدنية  العنارص 
السيايس  احلزيب  التقاسم  منطق  االتفاق  يعكس  ثانية، 
من خالل إحالة عدد من القرارات املؤثرة لتوافق »قوى 
الثورة املوقعة عىل اإلعالن السيايس« وعىل رأسها تسمية 
رئيس جملس الوزراء صاحب املنصب التنفيذي األهم يف 
املرحلة االنتقالية وتسمية أعضاء احلكومة وفق حماصصة 

حزبية مل يعلن عن معايريها يف االتفاق املوقع.
 ومن ناحية أخرية، يعكس االتفاق إقرار منطق التقاسم 
اإلثني يف ظل اعرتافه برسيان اتفاق سالم جوبا وتأكيد 
أمهية تنفيذ مقرراته، بام يف ذلك املواد األكثر تعقيدًا من 
الناحية اإلجرائية كدمج القوات التابعة للفصائل اإلثنية 

املسلحة يف بنية املؤسسة العسكرية.
التوافقات يف صورة  التوجه نحو صياغة  استمر  كذلك، 
وثائق تفصيلية تتضمن الكثري من اجلوانب اإلجرائية، يف 
الوقت الذي كان من املمكن فيه االكتفاء بإعالن مبادئ 
عام يعيد جتميع أكرب عدد من القوى الوطنية، مع إطالق 
امللفات  بني  تفصل  متعددة  فرعية  تفاوضية  مسارات 
والقضايا املختلفة وتنتج تفامهات تفصيلية يف وقت الحق. 
ويأيت هذا التوجه يف طبيعة الوثيقة التي تم التوافق عليها 
بداية  منذ  السودان  يف  القائم  الدستوري  العجز  ملعاجلة 
الرشعية  غياب  بسبب  نشأ  والذي  االنتقالية  املرحلة 

القوى  بني  عليها  املتوافق  الوثائق  من  أي  عن  الكاملة 
السياسية املختلفة والتي مل يتم االستفتاء عىل أي منها بام 

يوفر هلا الرشعية واحلصانة من اإلجراءات املضادة.
السائد  املنطق  استمرارية  مظاهر  تعد  من  الرغم  وعىل 
األخري،  االتفاق  صياغة  يف  االنتقالية  املرحلة  بداية  منذ 
التحديد  يف  متثل  محلها  التي  التغري  مظاهر  أبرز  أن  إال 
الواضح لألدوار، وحتميل القوى السياسية املدنية املوقعة 
احلكم  هياكل  تشكيل  يف  الكاملة  املسئولية  االتفاق  عىل 
الترشيعي  واملجلس  الوزراء  جملس  يف  ممثلة  االنتقايل 
أي  دون  من  السيادي،  واملستوى  املستقلة  واملفوضيات 
شكل من أشكال املشاركة العضوية مع املكون العسكري 
»األجهزة  اسم  حتت  واختصاصه  بنيته  حتديد  تم  الذي 
النظامية« التي ال متارس أيًا من مهام احلكم، والتي تضم 
القوات املسلحة وقوات الدعم الرسيع والرشطة وجهاز 
املخابرات العامة، عىل أن تكون نقطة االلتقاء العضوي 
جملس  هي  االنتقايل  للحكم  املؤسسية  البنية  يف  الوحيدة 
بعضوية  الوزراء  رئيس  سريأسه  الذي  والدفاع  األمن 

قادة األجهزة النظامية والوزراء ذوي الصلة.
وتؤسس هذه الرتتيبات اجلديدة لوضع جديد يفرتض أن 
تقل فيه التوترات بني املكونات العسكرية واملدنية إىل احلد 
األدنى بعدما تسببت فيه من تعثرات متعددة يف السنوات 
ُأعلن عنه يف االتفاق ال يضمن بذاته  املاضية. إال أن ما 
املتعددة  املدنية  املكونات  الداخلية بني  التوترات  احتواء 
وتوزيع  املحاصصة  آلية  عىل  الرصيح  النص  غياب  مع 
املسلحة  الفصائل  وغياب  املكونات،  هذه  بني  املناصب 
عىل  بالنص  واالكتفاء  األخري  االتفاق  عىل  التوقيع  عن 
إىل  النقص  هذا  ويضاف  جوبا.  سالم  اتفاق  استمرارية 
عجز االتفاق بنصه املعلن عن معاجلة تعددية بنية القيادة 
القوات  التمييز بني  باستمراره يف  العسكرية  يف املؤسسة 
واالكتفاء  الرسيع،  الدعم  وقوات  السودانية  املسلحة 
العسكرية  الكيانات  توحيد  استهداف  عىل  بالنص 
املسلحة  القوات  بنية  يف  الرسيع  الدعم  قوات  بدمج 
وفق »اجلداول الزمنية املتفق عليها«، من دون أي إشارة 
خلطوات إجرائية حمددة أو إىل أطر زمنية معلنة، وهو ما 
الداخلية  التوترات  من  املزيد  أمام  أيضًا  الباب  يفتح  قد 

بني املكونات العسكرية وبعضها البعض. 



تقديرات استراتيجية

https://acpss.ahram.org.eg/News/17704.aspx : رابط دائم

5

الداخل واخلارج

يذكر  تغري  أي  السودانية  القوى  توازنات  عىل  يطرأ  مل 
عبد  بحكومة  أطاحت  التي  أكتوبر 2021  قرارات  منذ 
اإلطاري.  االتفاق  توقيع  وقت  حتى  الثانية  محدوك  اهلل 
القوى  غالبية  ترضب  العميقة  االنقسامات  تزال  ال  إذ 
احلشد  خيار  عىل  للرهان  يعد  ومل  السودانية،  السياسية 
ثوابت  ألحد  حتوهلا  ظل  يف  مؤثرة  قيمة  االحتجاجي 
منها  تعاين  التي  األزمة  تؤكد  والتي  السودانية  املعادلة 
تشكل  أن  من  بداًل  املؤطرة  السياسية  القوى  خمتلف 
مؤرشًا موازيًا الختبار قوهتا النسبية. كام اجتهت الفصائل 
لتبني  للعودة  جوبا  سالم  اتفاق  عىل  واملوقعة  املسلحة 
واجهته  الذي  اإلخفاق  بعد  حتديدًا  أكثر  عمل  برامج 
إليه  بام آلت  املركزي يف احلكم  املوقع  حماولتها الحتالل 
امليثاق  وفصيل  العسكري  املكون  بني  التحالف  جتربة 
أما املكون العسكري  الوطني من قوى احلرية والتغيري. 
تفرض  متوازنني  مكونني  إىل  بانقسامه  متأثرًا  يزال  فال 
بالرغم  منسقة  مواقف  تبني  املصلحة  اعتبارات  عليهام 
القوات  بني  القائمة  العميقة  االختالفات  استمرار  من 

املسلحة وقوى احلرية والتغيري.
وأمام هذا الوضع، مل تكن التفاعالت بني القوى السودانية 
لتفرز أي شكل من أشكال التوافق أو املحاوالت املثمرة 
الحتواء األزمة من دون املسامهة الفعالة للقوى الدولية 
التي جتسد دورها بقوة يف طبيعة التوافق ومضمونه. فقد 
املتحدة  األمم  بعثة  تقودها  التي  الثالثية  اآللية  سامهت 
املتكاملة لدعم املرحلة االنتقالية يف السودان )يونيتامس( 
بجانب االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية للتنمية )إجياد( 
بني  مفتوحة  املبارش  غري  االتصال  قنوات  استمرار  يف 
الفرقاء السودانيني حتى يف أعقاب أزمة أكتوبر 2021، 
تتبناه  ما  عىل  تأسيسًا  التوافقي  احلل  بناء  من  متكنت  كام 
االنتقالية  املرحلة  من  تبقى  ما  إدارة  إسناد  رضورة  من 
لسلطات مدنية مع االحتفاظ للمؤسسة العسكرية بدور 
مؤثر داعم، ومن دون إثارة أي من القضايا اخلالفية التي 
من شأهنا دفع املؤسسة العسكرية لتبني مواقف راديكالية 

بشأن املسار االنتقايل. 

بيئة مواتية للتوصل  املتغري اخلارجي يف توفري  كام ساهم 
تشهده  ما  ظل  يف  مبارش،  غري  بطريق  اإلطاري  لالتفاق 
شهور،  منذ  تصاحلية«  »موجة  من  أفريقيا  رشق  منطقة 
شيخ  حسن  اجلديد  الصومايل  الرئيس  بانتخاب  بدأت 
حممود يف مايو بعد تعثر امتد ألكثر من عام، مرورًا بنجاح 
انتقال السلطة لويليام روتو يف كينيا يف أغسطس وذلك 
يف أعقاب انتخابات عامة شكلت سابقة نادرة يف تاريخ 
العنف  الكبري يف مؤرشات  البالد من حيث االنخفاض 
بني  العدائيات  وقف  اتفاق  بتوقيع  وانتهاء  االنتخايب، 
يف  تيجراي  حترير  وجبهة  اإلثيوبية  الفيدرالية  احلكومة 
وكام  املايض.  نوفمرب  مطلع  أفريقيا  جنوب  يف  بريتوريا 
 2020 عام  منذ  املتصاعدة  اإلقليمية  التوترات  سامهت 
السودان، جاءت موجة  الداخلية يف  األوضاع  تأزيم  يف 
التهدئة األخرية لتفتح الباب أمام خطوة إجيابية يف املسار 
االنتقايل املعقد، خاصة بام حظيت به كل هذه اإلجراءات 
عىل مستوى اإلقليم من دعم دويل مبارش نتيجة حسابات 
القوى الكربى التي ترى يف منطقة رشق أفريقيا امتدادًا 
قريبة  وجوارًا  واهلادئ،  اهلندي  املحيطني  ملنطقة  طبيعيًا 

ملرسح العمليات يف رشق أوروبا. 
إمجااًل، جاء توقيع االتفاق السيايس اإلطاري يف السودان 
إطالق  يف  عليها  التعويل  يمكن  إجيابية  خطوة  ليشكل 
أكثر  يكون  أن  يمكن  االنتقالية  املرحلة  من  جديد  طور 
فض  تم  أن  بعد  السابقة  األطوار  من  واستقرارًا  انتظامًا 
أطلق  والذي  والعسكرية  املدنية  القوى  بني  االشتباك 
املكونني  بني  واالختصاص  النفوذ  عىل  متناميًا  تنافسًا 
امتد لفرتة جتاوزت األعوام الثالثة. لكن ما محله االتفاق 
من  العديد  عن  كشفت  متعددة  تباينات  من  اإلطاري 
جمرد  يكون  ألن  تؤهله  والتي  تعرتيه  التي  النقص  أوجه 
السودانية  االنتقالية  املرحلة  إهناء  سبيل  يف  أوىل  خطوة 
بنجاح، وبام يفيض إىل توافق جديد حيظى بتأييد أوسع، 
وحيمل  حاسمة،  صياغات  عرب  القضايا  خمتلف  يعالج 
مظاهر التغري النوعي اإلجيايب مقارنة باملعاجلات السابقة 
التسوية  التوجهات الداخلية نحو  املنقوصة، كام يعكس 

أكثر مما يعكس التوازنات الدولية.


