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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية

املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2020

مؤسسة بحثيّة عربيّة للعلوم االجتامعيّة والعلوم االجتامعيّة التطبيقيّة
السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسات
ما لدراسة
اإلقليمي والقضايا الجيوسرتاتيجية .وإضافة إىل كونه مركز
والتّاريخ
أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ

ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ

يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
www.dohainstitute.org

املحتويات
اتفاقية القضايا القومية واتفاقيات املسارات الجهوية
التحديات واآلفاق
خامتة
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بعد أشهر من املفاوضات الصعبة بني ممثيل الحكومة االنتقالية يف الخرطوم والجبهة الثورية ،وهي تحالف
عريض يضم عددًا من القوى السياسية والفصائل املسلحة ،تم توقيع اتفاقية يف  31آب /أغسطس ،2020

السودان ،تناولت قضايا قومية ،تخص السودان ككل ،واتفاقيات تخص أقاليم
مبدينة جوبا ،عاصمة دولة جنوب
ُّ

بعينها .ونظ ًرا إىل تعدد الحركات املوقعة عىل االتفاقية واختالف أجندتها السياسية ومطالبها الجهوية،
ة لخصوصية كل مسار ومشكالته.
اتفقت األطراف عىل إنشاء خمسة مسارات جهوية للتفاوض املنفرد ،مراعا ً
السودان
السودان ،وتحرير
وتشمل املسارات الخمسة مسار دارفور (حركة العدل واملساواة ،وجيش تحرير
ُّ
ُّ
السودان) ،ومسار الرشق (مؤمتر البجة املعارض) ،ومسار الشامل
 املجلس االنتقايل ،وتجمع قوى تحريرُّ

السودانية) ،ومسار الوسط (الحزب االتحادي الدميقراطي املعارض) ،ومسار
(كيان الشامل وحركة تحرير كوش
ُّ

السودان  -شامل)(((.
النيل األزرق وجنوب كردفان (الحركة الشعبية لتحرير
ُّ

اتفاقية القضايا القومية واتفاقيات املسارات الجهوية
مثلت القضايا القومية التحدي األكرث صعوبة يف املفاوضات؛ ألنها تناولت املبادئ العامة املرتبطة بشكل

الدولة ودور السلطات الثالث ،وقضايا املواطنة وتقاسم السلطة والرثوة ،وإدارة التنوع بأبعاده السياسية
واالجتامعية والثقافية ،ومبادئ العدالة االنتقالية القامئة عىل محاسبة مرتكبي الجرائم ،وتعويض

الضحايا ،وتحقيق املصالحة الوطنية .بنا ًء عليه ،اشتملت اتفاقية القضايا القومية عىل  30مادة ،استندت
إليها اتفاقيات املسارات الفرعية((( .ومن أهم املواد التي جاءت يف اتفاقية القضايا القومية ،املادة ()2
نصت عىل فرتة انتقالية تكون مدتها  39شه ًرا« ،يبدأ رسيانها من تاريخ التوقيع عىل اتفاق السالم».
التي َّ
ومبوجب هذه املادة سوف يتم تعديل الوثيقة الدستورية ،ومتديد الفرتة االنتقالية ،التي تم التوصل إىل

اتفاق بشأنها بني الجيش والقوى السياسية يف آب /أغسطس  .2020واستثنت املادة ( )3ممثيل األطراف
املوقعة عىل اتفاقية القضايا القومية من نص املادة ( )20من الوثيقة الدستورية ،والذي يسقط حق أعضاء

مجلس السيادة والوزراء يف الفرتة االنتقالية من الرتشح يف االنتخابات العامة التي يتم إجراؤها بنهاية

الفرتة االنتقالية .ويعطي هذا االستثناء شاغيل املناصب الدستورية املشار إليها يف الفرتة االنتقالية حق
الرتشح يف االنتخابات العامة ،برشط «أن يقدموا استقاالتهم قبل ستة أشهر من نهاية الفرتة االنتقالية
املتفق عليها ،ولتنظيامتهم الحق يف اختيار من يخلفهم يف تلك املواقع» .كام اقتضت املواد ( )4و()5

أول ،متثيل األطراف املوقعة عىل اتفاقية جوبا بثالثة
و( )6إجراء التعديالت التالية عىل الوثيقة الدستوريةً :
أعضاء إضافيني يف مجلس السيادة؛ ومتثليهم يف مجلس الوزراء بخمس وزرات وفقًا لإلجراءات املعمول
بها يف الوثيقة الدستورية ،أي ما يعادل  25يف املئة من أعضاء مجلس الوزراء؛ ومتثلهم يف املجلس
الترشيعي بنسبة  25يف املئة ،أي أن يحصلوا عىل  75مقعدًا من مقاعد املجلس املنصوص عليها يف

الوثيقة الدستورية بـ  300مقعد .وعىل مستوى الحكم الواليئ (الواليات) ،نصت االتفاقية عىل تخصيص 10

يف املئة من الوظائف القيادية العليا ملمثيل أطراف االتفاقية يف الواليات التالية :الشاملية ،ونهر النيل،

وسنار ،والجزيرة ،والنيل األبيض ،وشامل كردفان ،وغرب كردفان .أما بقية املواد الخاصة باتفاقية القضايا

القومية فقد تناولت القضايا اإلجرائية املتعلقة بإنفاذ العدالة االنتقالية ،والتعداد السكاين ،واإلعداد
لالنتخابات العامة ،وتشكيل املفوضيات املتخصصة ،وانعقاد مؤمتر نظام الحكم ،واملؤمتر الدستوري وكتابة

الدستور ،ووضع آليات مراقبة االتفاقية وتنفيذها عىل أرض الواقع.

" 1توقيع اتفاق سالم جوبا ملسار املنطقتني "،وكالة السودان لألنباء "سونا" ،2020/8/31 ،شوهد يف  ،2020/9/9يفhttps://bit.ly/2R6jF26 :
" 2سلفاكري :التوقيع عىل بروتوكوالت السالم بداية لتنفيذ االتفاق "،وكالة السودان لألنباء "سونا" ،2020/8/31 ،شوهد يف  ،2020/9/9يفhttps://bit.ly/3ijagk4 :

1

:نادوُسلا يف مالسلل ابوج قافتا؟
جن صرفو هتايدحت
ّ

أما اتفاقيات املسارات الفرعية ،فقد كانت اتفاقية مسار دارفور أكرثها تعقيدًا(((؛ ألنها قامت عىل مثانية

بروتكوالت شائكة ومتشعبة ،تشمل تقاسم السلطة والرثوة ،وحيازات األرض والحواكري ،والعدالة االنتقالية،
حل والرعاة ،والنازحني والالجئني ،والرتتيبات األمنية الخاصة باستيعاب
والتعويضات وجرب الرضر ،وتنمية قطاع ال ُر َّ

قوات الحركات املسلحة يف أجهزة الدولة .وفيام يتعلق بإدارة إقليم دارفور استند برتوكول تقاسم السلطة

ما
إىل املادة ( )2/10من اتفاق القضايا القومية ،والتي نصت عىل إعادة نظام األقاليم القديم خالل ستني يو ً
من تاريخ التوقيع النهايئ عىل اتفاقات جوبا .وتقيض اإلعادة بتوحيد واليات دارفور الخمس يف إقليم واحد
يف ظل نظام حكم فيدرايل .ويكون متثيل األطراف املكونة ملسار دارفور يف إدارة اإلقليم  40يف املئة،
ومتثيل الحكومة االنتقالية  30يف املئة ،والحركات املوقعة األخرى  10يف املئة ،وأصحاب املصالح املحلية
حل وتنميته من خالل فتح املسارات التي
 20يف املئة .ونص برتوكول تقاسم الرثوة عىل تطوير قطاع ال ُر َّ

تضمن سالمة حركة الرعاة وفض النزاعات التي تحدث بينهم واملزارعني ،وتوفري الخدمات الالزمة للقطاعني،

وتشجيع الصناعات التحويلية ملنتجات الرثوة الحيوانية والزراعية وربطها باألسواق االستهالكية يف داخل

حل والرعاة
ُّ
السودان وخارجه .ولضامن سالمة التنفيذ ،اتفق الطرفان عىل إنشاء مفوضية تنمية قطاع ال ُر َّ
ما من تاريخ التوقيع عىل االتفاقية النهائية ،وعىل أن تعمل هذه املفوضية يف تناغم تامٍ مع
خالل  60يو ً

حل وتنظيم العالقات التي تجمع بينهم واملزارعني .كام
السلطات املحلية واإلدارات األهلية؛ لتنظيم حركة ال ُر َّ

السودان االنتقالية وأطراف مسار دارفور) عىل استنفار الدعم املحيل واإلقليمي
اتفق الطرفان (حكومة
ُّ

والدويل الالزم إلعادة بناء ما دمرته الحرب ،وتأهيل البنية التحتية ،وتنفيذ برامج إعادة اإلعامر والتنمية
حل ،أوىص بروتوكول األرض والحواكري (الحيازات
الذي نصت االتفاقية عليها .وإىل جانب قضايا الرعاة وال ُر َّ

التقليدية) برضورة إعادة ترسيم الحدود اإلدارية داخل اإلقليم ،وتحديث قانون تسجيل األرايض وحيازتها،
م انتزاعها من مالكيها عن طريق سلطات النظام
وإنشاء مفوضية للنظر يف دعاوى اسرتداد األرايض التي ت َّ

م االستيالء عليها نتيجة للحروب األهلية التي شهدها اإلقليم .وارتبطت أيضً ا اتفاقية مسار
السابق ،أو ت َّ
جروا من
دارفور بقضايا العدالة االنتقالية ،املتمثلة يف تسهيل عملية العودة الطوعية للنازحني الذي ُ
ه ّ

ديارهم أثناء فرتة الحروب األهلية ،أو الالجئني الذين استقروا يف بعض الدول املجاورة ،وجرب األرضار التي
لحقت بهم ،مبا يف ذلك اسرتداد األرايض التي سلبت أو صودرت منهم ،وتعويضهم ماديًا عن ممتلكاتهم

املنقولة والثابتة ،وتوفري الرعاية الصحية والنفسية للمترضرين الذين يعانون آثار التهجري واللجوء .أما
نص عىل رضورة إعادة هيكلة القوات املسلحة وقوات الكفاح املسلحة يف
برتوكول الرتتيبات األمنية فقد َّ

جيش مهني واحد ،يؤسس عىل عقيدة جديدة ،تهدف إىل حامية الوطن ،واملواطنني ،والدستور .كام أق َّر
الربتوكول إنشاء قوات مشرتكة باسم «القوى الوطنية الستدامة السالم يف دارفور» ،تتشكل من القوات
املسلحة (الجيش) ،والرشطة والدعم الرسيع ،وحركات الكفاح املسلحة .وشدد الربتوكول أيضً ا عىل الرتتيبات

األمنية الخاصة مبعاملة «شهداء» الحركات املسلحة ،خالل فرتة الحرب يف دارفور ،حسب قوانني ونظم
نص عىل تشكيل لجنة خاصة؛
القوات املسلحة
السودانية من حيث التعويضات املادية والرعاية الصحية؛ كام َّ
ُّ

لإلرشاف عىل ملف أرسى الحركات املسلحة ومفقوديها ،ومعالجة مشكالتهم وقضاياهم حسب اللوائح

والنظم القانونية املعمول بها(((.

" 3الحكومة ومسار دارفور توقعان رسميًا باألحرف األوىل التفاق سالم جوبا "،وكالة السودان لألنباء "سونا" ،2020/8/31 ،شوهد يف  ،2020/9/9يف:
https://bit.ly/3bG3Mt1
 4عبد الحميد عوض" ،العريب الجديد" ينرش أهم مالمح االتفاق األمني بني الحكومة السودانية والحركات املسلحة يف دارفور "،العريب الجديد،2020/8/29 ،
شوهد يف  ،2020/9/9يفhttps://bit.ly/35mxHoK :
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التحديات واآلفاق
م التوقيع عليها باألحرف
من أهم التحديات التي تواجه اتفاقات القضايا القومية واملسارات الجهوية التي ت َّ

السودان/
األوىل يف جوبا ،أنها مل تشمل كل حركات الكفاح املسلحة ،وأهمها الحركة الشعبية لتحرير
ُّ

السودان جناح عبد الواحد محمد نور .وكانت حركة الحلو جز ًءا
شامل جناح عبد العزيز آدم الحلو ،وحركة تحرير
ُّ

جا عىل رئاسة محمد حمدان
من مفاوضات جوبا ،لكنها انسحبت منها يف  20آب /أغسطس  ،2020احتجا ً
دقلو (حميديت) لوفد التفاوض الحكومي .وقد بررت الحركة موقفها بأن قوات الدعم الرسيع قوات معادية
رئيسا لفريق الحكومة االنتقالية
للسالم ومهددة ألمن املواطنني العزل ،لذلك ال يجوز أن يكون قائدها األعىل
ً
املفاوض يف جوبا .وإىل جانب ذلك طالب الحلو املفاوضني باتخاذ موقف واضح من قضية فصل الدين عن
رئيسا يف مرشوع السالم العادل والدائم .وقد حاولت الحكومة االنتقالية التغلب عىل
الدولة ،باعتبارها رك ًنا
ً

هذه العقبة ،حيث التقى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بعبد العزيز الحلو يف أديس أبابا ،ووقع الطرفان بيانًا

السودان،
مشرتكًا يف  4أيلول /سبتمرب  ،2020نص عىل رضورة استمرار منرب جوبا للتفاوض برعاية دولة جنوب
ُّ
وإقامة ورش تفاوض مشرتكة وغري رسمية تناقش إشكالية العالقة بني الدين والدولة وحق تقرير املصري

قبل استئناف املفاوضات الرسمية بني الطرفني .وتراهن الحكومة بأنها إذا أقنعت الحلو بالعودة إىل مائدة
املفاوضات ،فإن ذلك قد يحفِّز عبد الواحد محمد نور عىل فعل اليشء نفسه.

أما يف العاصمة الخرطوم ،فقد تباينت اآلراء أيضً ا حول اتفاقات جوبا ،التي شجعت عىل ظهور مناخات إلنشاء

تحالفات جديدة ،أو إعادة ترتيب موازين القوى بني التيارات املكونة لقوى إعالن الحرية والتغيري ،وكذلك داخل
املجلس السيادي .وبانضامم ثالثة أعضاء جدد من قيادات الحركات املسلحة إىل املجلس السيادي ،فإن ذلك
سوف يعزز وضع العسكريني ويخل بصيغة التوازن بينهم وبني املدنيني مبوجب الوثيقة الدستورية.

أما عىل صعيد املواقف ،فقد رحب الصادق املهدي باالتفاقيات ،ووصفها بأنها «خطوة يف طريق

السالم» ،وإن كان لديه « 22مالحظة عليها ،وذلك بغرض التجويد ملصلحة السالم املستدام ،وليس من باب
السودان ،الذي متثل الجبهة
رئيسا لتحالف نداء
ن موقف املهدي يفرضه عليه موقعه
املعارضة» .ويبدو أ َّ
ُّ
ً
الثورية أحد أركانه األساسية .ويرى املهدي أن عودة الجبهة الثورية إىل الواجهة يسهم يف توسيع دائرة

السوداين فقد عارض االتفاقيات من حيث النهج الذي اُتّبع يف
املشاركة السياسية .أما الحزب الشيوعي
ُّ

إجراء املفاوضات ،ومن حيث املخرجات التي تتناقض يف رأيه مع الواقع السيايس الذي أسست له الوثيقة
جا خاطئًا؛ ألنه ج ّزأ معالجة جذور
الدستورية .ويرى أن النهج التفاويض القائم عىل املسارات الجهوية كان نه ً

السودانية وإفرازاتها الجهوية ،وأفىض إىل اتفاقيات متعجلة ال تفي باستحقاقات السالم
أزمة الدولة
ُّ
عا من التناقضات مع الوثيقة
العادل والدائم .كام أن االتفاقيات ،حسب وجهة نظر الحزب الشيوعي ،قد خلقت نو ً

الدستورية ،ألنها أبدلت «الحاضنة السياسية للنظام القائم يف البالد بحاضنة جديدة ،قوامها أطراف االتفاق،
وإبعاد القوى التي قادت ومثلت الشارع يف حراك ديسمرب» .واإلشارة هنا إىل قوى إعالن الحرية والتغيري

وفضل عن ذلك ،فإن االتفاقيات أعطت نفسها املرجعية يف حل
ً
التي كان دورها هامش ًيا يف مفاوضات جوبا.

القضايا الخالفية ،وذلك عىل حساب الوثيقة الدستورية .ويبدو أن الحزب الشيوعي يتشارك أيضً ا مع الجبهة
الشعبية جناح الشامل يف التشكيك بدور حميديت ،ويتخوف من تحجيم دور قوى إعالن الحرية والتغيري بعد
علم بأن تشكيل املجلس
عودة الجبهة الثورية .وتعد هذه واحدة من القضايا التي تقلق الحزب الشيوعي،
ً

السودان.
جح كفَّة قوى نداء
ُّ
الترشيعي ،بحسب النسب املقرتحة ،سري ِّ
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:نادوُسلا يف مالسلل ابوج قافتا؟
جن صرفو هتايدحت
ّ

خامتة
م التوقيع عليها باألحرف األوىل يف جوبا نقلة
تعد اتفاقية القضايا القومية واتفاقيات املسارات التي ت َّ
مهمة يف املشهد السيايس السوداين ،وسوف تسهم يف خلق مناخ جديد للحراك السيايس ،بإرشاك
عدد أكرب من القوى السياسية ،ما يحصن العملية االنتقالية إىل الدميقراطية ويعقدها يف الوقت ذاته.
فصحيح أن االنتقال الدميقراطي ليس ممك ًنا بإقصاء قوى سياسية رئيسة ،لكن السؤال هو هل تلتزم به جميع
القوى السياسية ،واألهم من ذلك هل يلتزم به الجيش والقوى األمنية األخرى؟
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