
أفضت االحتجاجات السلمية الشعبية التي اندلعت عام 2019 يف السودان إىل اإلطاحة عسكرياً بنظام 

حكم عمر البشري الذي دام 30 عاماً. وقد منح اتفاق تقاسم السلطة، الذي تم التوصل إليه بني القوى 

املدنية والقوى العسكرية، أمالً يف الخالص من الحروب األهلية يف البالد واالنتقال إىل الحكم الدميقراطي. 

ولكن يكشف تحليل لإلنجازات والتحديات التي اتسمت بها هذه الفرتة االنتقالية عن أنه عىل الرغم من 

التقدم املحرز عىل بعض األصعدة، إال أن الطريق ال يزال مشوباً بتحديات كبرية.
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الفرتة االنتقالية يف السودان
ما هي فرص النجاح؟

شفيت وولدمايكل 
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النتائج األساسية

إّن االستقطاب الحاد يف القضايا السياسية والهوية يحوالن   

دون تحقيق السودان أي حلول للمسائل األساسية 

املتعلقة باملواطنة وكيان الدولة.

إّن قدرة املسار االنتقايل عىل وضع أسس لالنتقال إىل   

الدولة الدميقراطية يعتمد عىل مدى نجاحها يف إنجاز 

دستور وطني يحظى باإلجامع.

عىل الرغم من النجاح الذي الزم املسار االنتقايل يف عامها   

األول، تظل هناك تحديات متعلقة بانعدام التوازن بني 

القوى املدنية والقوى العسكرية، عالوة عىل خلو الوثيقة 

التوصيات

للمجلس السيادي والحكومة االنتقالية 

املبادرة بإجراء صياغة دستورية شاملة تحظى بقبول   

أوسع وتضع األسس إلنشاء مؤسسات دميقراطية.

التقيد مببادئ الشمولية ومشاركة كل املجتمعات املحلية   

والطوائف الدينية والفئات املهّمشة يف مفاوضات السالم 

وعملية صياغة الدستور والعدالة االنتقالية وغريها من 

العمليات االنتقالية السياسية.

تنفيذ التفويض الخاص بالفرتة االنتقالية طبقاً ألحكام   

الوثيقة الدستورية من أجل الحفاظ عىل رشعية عمليات 

االنتقال الرئيسية. 

احرتام تفويض الحكومة االنتقالية كام نصت عليه الوثيقة   

الدستورية، التي متثل طموحات الثورة.

املبادرة بعملية الحوار السيايس بوصفه مسألة ُملّحة   

لتجّنب التشظي اإلقليمي وانهيار الدولة.

إنشاء مفوضية للسالم طبقاً للوثيقة الدستورية الستيعاب   

جميع مسارات التفاوض املختلفة يف عملية سالم شاملة 

الدستورية من األحكام التي تنّص عىل رشوط الفرتة 

االنتقالية، واالنقسامات داخل قوى إعالن الحرية 

والتغيري، وتعّدي املجلس السيادي عىل صالحيات 

الحكومة االنتقالية.

إّن إقصاء بعض األحزاب السياسية وتخلف حركتني   

مسلحتني عن توقيع اتفاق سالم جوبا، سيجعل تحقيق 

السالم املستدام أمراً صعب املنال.

إّن علو سقف طموحات الفرتة االنتقالية سيزيد من   
صعوبة تحقيقها يف فرتة 39 شهراً.  

واحدة للسودان ومعالجة املسائل األساسية التي أعاقت 

فئات مسلحة أخرى عن املشاركة يف املفاوضات.

املواءمة بني بناء السالم عىل مستوى املجتمع املحيل،   

واملصالحة الوطنية، والعدالة االنتقالية، وعمليات وضع 

الدستور.

تأمني مبادرات املساءلة واإلنصاف، وتنسيق عمليات   

العدالة االنتقالية مع عمليات املصالحة األوسع، 

وعمليات بناء السالم عىل مستوى املجتمعات املحلية، 

ومبادرات حكم القانون.

إجراء مشاورات مستمرة بني اللجنة االقتصادية   

إلعالن قوى الحرية والتغيري واللجنة العليا للطوارئ 

االقتصادية، بغية التوفيق بني االختالفات يف السياسات 

وتطوير اسرتاتيجية لإلصالح االقتصادي ووضع سياسة 

اقتصادية.

الحرص عىل أن تتقيّد عملية تفكيك نظام املحسوبية   

التي انتهجتها إدارة البشري وإصالح املؤسسات الوطنية 
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باألحكام الواردة يف الوثيقة الدستورية، بحيث ال تقّوض 

رشعية العملية وال توهن الفاعلية الوظيفية للمؤسسات 

الوطنية.

لقوى إعالن الحرية والتغيري

اتخاذ تنازالت هاّمة والوصول إىل توافق حول القضايا   

الجوهرية لرأب الصدع الذي خلّفه االستقطاب الحايل 

االستقطاب السيايس الحايل القائم عىل مسائل الهوية، 

والذي يؤثر سلباً عىل التامسك االجتامعي واملصالحة عىل 

مستوى املجتمعات املحلية والسياسية.

املحافظة عىل وحدة املكونات املدنية لتفادي تغّول   

املكّون العسكري يف السلطة يف النصف الثاين من الفرتة 

االنتقالية.

للحكومة االنتقالية

الوفاء بتوقعات الشعب واستعادة ثقته، السيّام ثقة   

الحركات السياسية الشعبية من خالل الشفافية والتواصل  

املنتظم مع الشعب.

لألجهزة األمنية

ينبغي للوكاالت األمنية السودانية أن تستعيد رشعيتها   

عرب إصالح حقيقي للقطاع األمني يجعله جهازاً أمنياً ذا 

كفاءة يعمل تحت خدمة القوى املدنية الدميقراطية.

لالتحاد االفريقي

توضيح دور االتحاد األفريقي يف الفرتة االنتقالية يف   

السودان قبل انتهاء التفويض الذي أكملته البعثة 

املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور يف 

كانون األول/ديسمرب 2020.

تقديم الدعم الفني والسيايس ألهم عمليات فرتة   

االنتقال السيايس، مبا يف ذلك عملية وضع الدستور 

والعدالة االنتقالية وعملية السالم، وملراقبة تواصل التزام 

أصحاب املصلحة بأهداف الفرتة االنتقالية.

للرشكاء الخارجيني

االبتعاد عن زيادة االستقطاب بني املكونات السياسية   

الداخلية التي تعاين أصالً من عالقات متوترة.

املساهمة بفاعلية يف إنعاش االقتصاد السوداين، الذي   

يقع تحت وطأة سخط شعبي يف أثناء الفرتة االنتقالية.
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