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 . حكام العامة�اسي واأل میثاق الشرف السِّ  )3
 . ةنتقال�َّ برنامج الفترة اإل )4
 . نتقاليالدستور اإل )5

 
 

 المرتكز األول 
 اإلعالن الس�اسي

لجان   التالي  نحن  �المیثاق  التزامنا  نعلن  أدناه  الموقعون  الجذري  �التغییر  المؤمنة  الثور�ة  والقوى  المقاومة 
اإل الفترة  خالل  للشعب  الحق�ق�ة  السلطة  واإللضمان  بیننا  الفعال  والتنسیق  خالل نتقال�ة  من  �النضال  لتزام 

 الوسائل السلم�ة لتحق�قها مهما �ان ثمن ذلك.
 دی�اجة: 

ة  ة وطن�َّ ة واسعة، هدفها النهائي بلورة رؤ�ة س�اس�َّ ة جذر�َّ ة لبدء عمل�ة س�اس�َّ �َّ ي هو وث�قة س�اسالمیثاق الثور 
لها قواعد الشعب عن كِّ شة تُ لطة. هذه الرؤ�ة الس�اس�َّ دة حول طب�عة الدولة والحكم واالقتصاد وتداول السُّ حَّ مو 

التي   والمفتوحة،  العامة  المناقشات  عمل�ات  الثور�ة  طر�ق  والقوى  المنتخ�ة  والنقا�ات  المقاومة  لجان  تنظمها 
  ة للمیثاق الثوري. إن المیثاق هو تتو�ج لنضاالت المقاومة للرؤ�ة العامَّ   األخرى المؤمنة �التغییر الجذري وفقاً 

منذ  الشعب�َّ  اإلإ ة  في  عالن  د�سمبر  1956ستقالل  بثورة  الخاص  المقاومة  س�اق  وفي  هذا 2018م  �مثل  م. 
الثوري الم عمل�ة    یثاق  و�دا�ة  ومتماسكة،  واضحة  س�اس�ة  رؤ�ة  إلى  الثوري  الفعل  ترجمة  في  الزاو�ة  حجر 

السُّ  �تحو�ل  الشعب  إلى  الإ لطة  الس�اسي  النادي  من  والحدیث نَّ نتزاعها  (التقلیدي  أهداف  )خبوي  �خدم  الذي   ،
 لسوداني.طماع الخارج�ة ضد مصالح الغالب�ة العظمى من الشعب اتحالف الت�ع�ة لأل

ل هذا المیثاق الخطوة األولى في الخروج من األزمة الس�اس�ة المزمنة، والتي وصلت مآالتها إلى تحول  كِّ و�ش
ة. وفي س�اق المرحلة �ادة الوطن�َّ رتزاق وفقدان �امل للسِّ إالسودان إلى دولة نزاعات أهل�ة ومجاعات وجیوش  

�مارسها الشعب في ه�اكلها المختلفة المتمثلة في  ة  لطة د�مقراط�َّ �ادة بوصفها سُ ف السِّ عرِّ ننتقال�ة القادمة  اإل
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والمجلس التشر�عي القومي ومجلس الوزراء والسلطة القضائ�ة والن�اب�ة،    ة)الوالئ�   ،المجالس التشر�ع�ة (المحل�ة 
 مالمحها. د نتقال�ة و�حدِّ نتقالي الذي �حكم الفترة اإلعبر المشروع�ة الدستور�ة المتمثلة في الدستور اإل

 ذا اإلعالن من: یتكون ه

ة الحدیثة في س�اق تحدید اإلطار المفاه�مي لتحلیل المشكلة  تناقش المقدمة الدولة السودان�َّ   المقدمة:أ/  
 . لوتضع خلف�ة عامة للمشكالت والحلو ًا السودان�ة تار�خ�

 و�تكون من البنود التال�ة:  ؛ عالن الس�اسيبنود اإلب/ 
 نتقال�ة. تعر�ف الفترة اإل .1
 . األهداف العامة للفترة االنتقال�ة .2
 نتقال�ة.  ة وشكل الحكم في الفترة اإلة الدستور�َّ المشروع�َّ  .3
 . قتصاد اإل .4
 . جتماع�ةالعدالة الجنائ�ة والعدالة اإل .5
المفاه�م    د ل �شكل موسع وتض�ط وتحدِّ فصِّ تُ   نتقال�ة:الرؤ�ة الس�اس�ة والمفاه�م�ة لقضا�ا الفترة اإل   /ج

اإلعالن   هذا  في  تار�خي    نطالقاً إالواردة  تحلیل  (إ من  وس�اسيإجتماعي  السودان�ة    )قتصادي  للدولة 
 تجاهات صراعاتها العامة.�الحدیثة و 

 المقدمة أ/ 
ل الدولة السودان�ة  كُ شال �مكن فهم الصراع الس�اسي السوداني �معزل عن تشر�ح الس�اق التار�خي لت

الحقب اإل المصري  (  ستعمار�ةفي  المصري   -التر�ي  النهب والس�طرة    )اإلنجلیزي  دافعة  الذي �ان 
نس�ج   هندسة  عبر  المحل�ة  الموارد  المختلفة  إعلى  والممالك  الدو�الت  مجموعة  من  جدید  جتماعي 

عبر تفك�ك البناء األساسي للمجتمعات وخلق حدود جغراف�ة    ،ستعمار�ةإ�شروط    ودین�اً   هو�ات�اً و   ثقاف�اً 
المجتمعات  ج تلك  بین  فیها  التمییز  تم  التقلید�ة  عبر اإل  وثقاف�اً   ودین�اً   ثن�اً إدیدة  �المؤسسات  ستعانة 

ستعمار في السودان والتي �انت وما تزال ذات طب�عة عنف�ة قائمة  تتسم دولة ما �عد اإل  والحدیثة.
و�تمظهر    ،قتصادي والثقافيستت�اع الس�اسي واإلستحواذ واإلنصهار واإلخضاع واإلعلى س�اسات اإل

اإل اله�كل  في  السلطة  ذلك  وطب�عة  مؤسساتها  عمل  في  الحدیثة  السودان�ة  الدولة  في  ستعماري 
اإلاإل وطب�عة  اإلحتكار�ة  وعالقات  الر�عي  الرأسمالي  فضالً قتصاد  المتكافئة  غیر  تدو�ر    نتاج  على 

اإل النخب  تز أنظمة  ال  التي  المستمرة  للسلطة  وتداولها  القوائم  حتكار�ة  من  یتجزاء  تشكل جزاء ال  ال 
للدولة واإلدارات  إن  إ  ،اله�كل�ة  المدن�ة  والخدمة  �الج�ش  التقلید�ة والحدیثة  النخب  ستمرار مؤسسات 
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ما�عد اإل العدل�ة �شكلها  واألنظمة  الحكم  المشروع    ه ستعماري سب�األهل�ة ومختلف مؤسسات  غ�اب 
السوداني والذي یتناقض وجوده مع مصالح النخب    الوطني التنموي الثوري الملبي لتطلعات الشعب 

 المحل�ة ورؤس األموال األجنب�ة. 
اله�كل�ة  إ الموانع  على  الحدیثة  السودان�ة  الدولة  الثقافة    ،العرق "ستندت  منذ    "النوعو الدین،  المورثة 

اإل األ  ،ستعمار�ةالحقب  نزاع  الى  أدت  الذي  والتي  والموارد  عد إراضي  على  جوهر�ة  �صورة  م  ستند 
الطب�عياإل للتطور  الداخلي  والمنطق  �التنوع  األ  عتراف  للهو�ة  القهري  الفرض  عبر  حاد�ة للسكان 
الذي  أو  الدولة  جهاز  المفض�ة  أسلمة  التار�خ�ة  المظالم  ومراكمة  المشترك  الوجدان  غ�اب  الى  دى 

سبب التقس�م  فر�ق�ا �أنقسمت مجموعات قبل�ة �بیرة بین الدول في  إللحروب والتهجیر والنزوح و�ذلك  
و  للحدود  �اإلز األجنبي  المحل�ة  المكونات  بین  العنف  معدالت  التادت  الى  �خلفه أ ضافة  الذي  ثیر 

 التدهور البیئ وموجات الجفاف ودورات المجاعات حیث تعقب �ل مجاعة دورة عنف �بیرة.
جامع �عید  قتصادي وس�اسي تنموي ثوري  إستقرار یتطلب وجود مشروع وطني  ن تحقیق السالم واإلإ

اإل التعاقد  أسس  أزمة  ص�اغة  لجذور  و�تصدى  المتساو�ة  والحقوق  المواطنة  أساس  على  جتماعي 
الوطن�ة  المصالح  أساس  على  والسالم،  السودانیین  الحرب  بین  المصالح    ؛المشتر�ة  هذه  و�قدم 

 المشتر�ة على جم�ع المصالح األخرى. 
أن   نعتبر  السِّ إلذلك  الوطن�َّ ستعادة  �شكل  �ادة  الد�مقراطي  ة  التحول  أول خطوة في طر�ق  �امل هو 

وأن   العادلة،  السِّ إوالتنم�ة  وسُ ستعادة  الد�كتاتور�ة؛ ألن  �ادة  األساس�ة ضد  معر�تنا  الشعب هي  لطة 
ثورة د�سمبر هي ل�ست ثورة ضد النظام ال�ائد واللجنة األمن�ة فقط، بل هي ثورة مشروع وطني جذري 

ستقاللهم الس�اسي  �المواطنة والحقوق المتساو�ة و�عید لهم قرارهم و   یوحد السودانیین على أساس دولة
 . قتصادي في دولة مدن�ة د�مقراط�ةواإل

 بنود اإلعالن الس�اسي  /ب
اإل أوالً  الفترة  تعر�ف   لي سقوط النظام الشمولي �الثورة الشعب�ة السودان�ة السلم�ة،هي الفترة التي تَ   نتقال�ة:: 

على   القائم  النظام  العسكر�ة  وهو  والحر�ات  المل�ش�ات  من  وحلفائها  اإلنقاذ  لنظام  األمن�ة  اللجنة  تحالف 
و�عد  نوال قبل  والحدیثة  التقلید�ة  اإل   .م2021کتو�ر  أ  25خب  الفترة  دستور�تتأسس  الدستور    اً نتقال�ة  على 
المیثاقاإل على  الموقعة  الجذري  �التغییر  المؤمنة  القوى  بواسطة  عل�ه  التوق�ع  و�تم  لسلطة    نتقالي  الثوري 

 الشعب. 
للحكم المحلي. وتمهد الفترة    اً س دستور�ؤسِّ نتقال�ة على النظام الالمر�زي الذي یُ و�قوم نظام الحكم في الفترة اإل

اإلاإل لعمل�ة  اإلنتقال�ة  الفترة  تستمر  المنتخ�ة.  للحكومة  السلطة  بتسل�م  وتنتهي  أر�عة  نتخا�ات،  لمدة  نتقال�ة 



  المیثاق الثوري لسلطة الشعب نسخة للتداول الجماھیري األخیر 
 

 
4  

حزمة من اإلجراءات الضرور�ة لعمل�ة التحول الد�مقراطي، و�جب   نتقال�ةالحكومة الثور�ة اإلسنوات تتخذ فیها 
مو  عامة  رؤ�ة  أساس  على  تتم  الوطن�ة  حَّ أن  الس�ادة  على  القائم  الثوري  التنموي  الوطني  المشروع  تحكم  دة 

 نتقالي.المتفق علیها في هذا المیثاق الثوري وفي الدستور اإل 
 لعامة للفترة االنتقال�ة: : األهداف اثان�اً 

�شإلا .1 الذي  الجامع  الثوري  التنموي  الوطني  المشروع  وأسس  ر�ائز  على  لدستور  كِّ تفاق  األساس  ل 
یؤسس دائم  د�مقراطي  وطن�َّ   وطني  نهضة  ومشروع  د�مقراط�ة،  مدن�ة  تنمو�َّ لدولة  �عیدة  ة  ثور�ة  ة 

 �املة. وطن�ةجتماع�ة في دولة ذات س�ادة المدى تحقق العدالة اإل
للنازحین والالجئین  أسِ تَ  .2 �س سالم شامل لكل السودانیین عبر مؤتمر للسالم �ضمن العودة الطوع�ة 

ضمن خطة تنمو�ة ثور�ة توفر األمن وتؤمن الخدمات األساس�ة وحق    والمهجر�ن إلى قراهم األصل�ة
جتماع�ة في  لمكونات اإلالعمل لجم�ع السكان، �ما یلزم الشروع في عمل�ات تشاور واسعة مع جم�ع ا

تقنینالرِّ  ثم  التار�خ�ة والتوافق على سبل حلها ومن  التوافق في    �ف حول مشكلة األرض والح�ازات 
 شكل تعدیالت على قانون األراضي والحواكیر. 

الس�طرة على الموارد، ومحار�ة فساد الدولة اله�كلي، والفساد الس�اسي وس�اسات التمكین التي تمت   .3
قتصادي والمع�شي  م، ووقف التدهور اإل2019أبر�ل    11نتقال�ة منذ  اإل  اإلنقاذ والفترةفي فترة حكم  
التَّ  األساس�َّ (س�اسات  الخدمات  لصالح  الصرف  في  األولو�ات  ترتیب  و�عادة  الدعم)،  ورفع  ة  قشف 

على    القائمةجتماع�ة  للخدمات العامة، بهدف إرساء دعائم العدالة اإلو للصحة والتعل�م والبنى التحت�ة  
 حتكار المصالح.�مكین و تفك�ك دعائم التَّ 

الرِّ  .4 واإلتمل�ك  الس�اسي  قراره  اإل�ف  للر�ف  تت�ح  التي  المحلي  الحكم  أنظمة  عبر  ستفادة  قتصادي 
للتنم�ة المحل�ة  موارده  من  الر�ف   القصوى  لتطلعات  الملبي  الثوري  التنموي  الوطني  المشروع  وفق 

نتقالي. إضافة إلى تعز�ز وتوطین  إلعالن الس�اسي وفي الدستور اإل السوداني المتفق عل�ه في هذا ا
ختراق  إأنظمة وثقافة الحكم المحلي لتعز�ز الصلة الم�اشرة بین المواطنین وأجهزة الدولة �حیث �حدث  

الرِّ  لمكونات  الس�اسي  التمثیل  مشكلة  في  اإلدارة  تدر�جي  مؤسسة  القرار  فیها  صادرت  والتي  �ف 
ت ولذلك  أهم�ة األهل�ة.  تتجاوز    كمن  والدولة  المواطن  بین  جدیدة  عالقة  بناء  في  المحل�ة  المجالس 

 المؤسسات التقلید�ة. 
إعادة ه�كلة األجهزة النظام�ة وحّل جهاز األمن ومحاس�ة عناصره و�ناء جهاز جدید تنحصر مهامة   .5

دة دمج جیوش  حل وتسر�ح المل�ش�ات �ما فیها الدعم السر�ع مع حل واعا  ،�جمع وتحلیل المعلومات 
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، تشمل إعادة اله�كلة مراجعة قوانین قوات الشعب المسلحة  DDRالحر�ات المسلحة وفقًا لبرامج ال
 من حیث المهام واالختصاص وحجم القوات وصوًال لج�ش وطني موحد.

اإل  .6 على  وتقل�ص الس�طرة  األمني  وتحج�م    نفالت  العنف  مختلف إخر�طة  لدى  األسلحة  نتشار 
 والفصائل والمؤسسات غیر الرسم�ة. المواطنین 

اإل .7 العدالة  عمل�ات  لبدء  واإلداري  واللوجستي  والقانوني  المفاه�مي  اإلطار  تبدأ وضع  التي  نتقال�ة، 
العنف دائرة  لكسر  الجنائ�ة  على    �العدالة  �شجع  الذي  العقاب  من  �ما  إواإلفالت  العنف،  ستمرار 

اإل  العدالة  الشع تتضمن  المصالحة  المكونات نتقال�ة عمل�ات  بین  المختلفة خصوصاً اإل  ب�ة    جتماع�ة 
 في مناطق النزاعات. 

 التأس�س فوق الدستوري للحر�ات العامة والحقوق وفق الم�ادئ األساس�ة لحقوق اإلنسان. .8
التَّ  .9 عمل�ة  السِّ ق�ادة  النظام  ومؤسسات  ه�اكل  إرساء  عبر  الد�مقراطي  على  حول  القائم  الجدید  �اسي 

السُّ  طب�عة  سلطةتحو�ل  من  نخبو   لطة  قاعد�َّ �َّ مر�ز�ة  سلطة  إلى  شعب�َّ ة  الد�مقراط�َّ ة  على  قائمة  ة  ة 
سم�ة (المجالس  ه�اكل المؤسسات الرَّ   �اسي الجدید فية، وتتمثل مؤسسات النظام السِّ �ادة الوطن�َّ والسِّ 

الحما�ة   وتوفیر  والمفوض�ات)،  والن�ا�ة،  القضاء  الوزراء،  مجلس  والدستور�ة    القانون�ةالتشر�ع�ة، 
الضَّ  الشعب�ة  المدن�ة  التَّ للمؤسسات  لعمل�ة  النَّ رور�ة  مثل  الد�مقراطي  المجتمع  حول  ومنظمات  قا�ات 

 المدني القاعد�ة. 
 حصاء سكاني شامل للسودان.إإجراء  .10
 للسودان. دائمتأس�س دستور  .11

 نتقال�ة: ة وشكل الحكم في الفترة اإل ة الدستور�َّ : المشروع�َّ ثالثاً 
ة و�ضمن سلطات واسعة للوال�ات. الحكم المحلي هو  نتقال�َّ في الفترة اإل  اً كم ال مر�ز��جب أن �كون شكل الحُ 

لطة الذي یرت�ط �صورة م�اشرة �المواطنین  كم المحلي مستوي السُّ لطة الشعب. �مثل الحُ ة لسُ القاعدة األساس�َّ 
قتصادي  تخاذ القرار التشر�عي والس�اسي واإلإة وق�ام المواطنین � لطة للسُّ وخدماتهم، والمدخل للممارسة الشعب�َّ 

ن ف�ه المواطنون أجهزة  كوِّ �الدستور، �ُ   اً على مستوى المحل�ات. البد أن �كون مستوى الحكم المحلي د�مقراط�
لإلیرادات  كم المحلي مصادر  خصص لمستوى الحُ بونها �صورة م�اشرة. �ما �جب أن تُ لطة المحل�ة و�حاسِ السُّ 

لطة المحل�ة �ما یتناسب  ، وتتم ه�كلة أجهزة السُّ اً لة إلیها تشر�ع�ة المخوَّ ول�ات المحل�َّ تتناسب مع حجم المسؤُ 
المحل�َّ  تتمكن  عادل من مواردها   ستفادة �شكلٍ في األر�اف من اإل  ات خصوصاً مع واقع �ل محل�ة. �حیث 

 لهم. لةلطات المخوَّ المحل�ة والسُّ 
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ه�كتكوَّ یَ  السُّ ن  اإل ل  الفترة  في  التشر�ع�َّ   ةنتقال�َّ لطة  المجالس  (المحل�ة  من  التشر�عي و ة  الوالئ�ة)، والمجلس 
نتقال�ة والمفوض�ات. سیتم شرح هذه  ة اإل ة والن�اب�َّ طة القضائ�َّ لنتقالي، السُّ مجلس الوزراء اإل  نتقالي،القومي اإل

جتماع�ة والعدالة الجنائ�ة في هذه الفقرة  قتصاد والعدالة اإللمسألة اإلق  ل وتكو�نها أدناه. �ما سیتم التطرُّ اله�اكِ 
 �صفتهم �مثلون قضا�ا محور�ة في شكل الحكم. 

 نقالب�ة): لطة اإل . تكو�ن المجالس المحل�ة (قبل سقوط السُّ 1 .أ
ر  على القوي الموقعة على هذا المیثاق في جم�ع المحل�ات مع القوى الثور�ة األخرى المؤمنة �التغیی

وفق العامَّ   اً الجذري  فور للرؤ�ة  المحل�ة  المجالس  تكو�ن  عمل�ات  في  الشروع  علیهم  المیثاق،  لهذا   اً ة 
�اسي  ختطاف الثورة �سبب الفراغ السِّ إب تكرار سینار�وهات  نقالب�ة. وذلك لتجنُ لطة اإل وقبل سقوط السُّ 

�ن المجلس  كوِّ ة تَ الهدف من المجالس المحل�َّ ة. �اسي الد�مقراطي للقوى الثور�َّ مثیل السِّ ت�جة لغ�اب التَّ نَ 
سِ تَّ ال فراغ  أي  حدوث  تفادي  أجل  من  تكو�ن  شر�عي،  إجراء  قبل  النظام  سقوط  حالة  وفي  �اسي، 

القوى الموقعة علي هذا ل واحد تتوافق عل�ه  ث نتقالي �مم إة یتم تكو�ن مجلس ثوري  المجالس المحل�َّ 
لكل وال�ة من وال�ات السودان الثمان�ة عشر �اإلضافة إلى  على المستوى الوالئي (ممثل واحد   المیثاق

إل النزوح)  لمعسكرات  واحد  السُّ ممثل  لحین  ستالم  مؤقت  �شكل  الدولة  دوالب  وتسییر  كتمال  إلطة 
اإل القومي  التشر�عي  والمجلس  والوالئ�ة  المحل�ة  المجالس  السُّ تكو�ن  وهو محل  اإلنتقالي  نتقال�ة  لطة 

 ثوري.الحق�ق�ة حسب الجدول ال
 . آل�ات تكو�ن المجالس المحل�ة: 2 أ

  ة المؤمنة �التغییر الجذري نظمها القوى الثور�َّ تكو�ن المجالس المحل�ة لكل محل�ة هو عمل�ة تُ  •
الثوري  المیثاق  على  المحل�ةلسُ   والموقعة  في  الشعب  الممثلینإو�تم    ،لطة  في /خت�ار  ت 

موضح في المیثاق الثوري لسلطة المجلس المحلي عبر عمل�ة تصو�ت م�اشر وفق ما هو  
 الشعب. 

المواطنین • لجم�ع  �قل عمرهم عن  /�حق  الذین ال  المشار�ة في عمل�ة    اً عام  18المواطنات 
 . المرشحات عن ثالثة وعشر�ن عاماً /أال �قل عمر المرشحین التصو�ت، على

القوى الموقعة على المیثاق الثوري  نتقالي تص�غه  إ  نتقال�ة على دستورتستند الفترة اإل   نتقالي:الدستور اإل  .ب 
 . لطة الشعب لسُ 

السُّ   ج. اإل ه�اكل  تشمل المجلس التشر�عي ومجلس    ، نتقال�ة من ثالثة أجهزةلطة اإلتتكون السُّ   نتقال�ة:لطة 
والسُّ  تماماً الوزراء  وتنفصل  والن�اب�ة،  القضائ�ة  �حیث ال    لطة  ال�عض؛  �عضها  صالح�ات هذه األجهزة عن 

 لمبدأ فصل السلطات). ل أي جهاز على سلطات وصالح�ات األجهزة األخرى (إعماالً یتغوَّ 
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 نتقالي: التشر�عي القومي اإل  . المجلس1
 ل المجلس وفق المنصوص عل�ه في المیثاق الثوري لسلطة الشعب. شكَّ طة العل�ا للدولة و�ُ هو السلُّ  •
النَّ  • حتفاظ �مقاعدها شاغرة إلى حین  ازحین لها حق اإلالمحل�ات التي تقع ضمن حدودها معسكرات 

النازحات عبر التصو�ت الم�اشر، وهي العمل�ة التي قد تأخذ  /ازحینخت�ار نواب من النَّ إإتمام عمل�ة  
 ستثنائ�ة في معسكرات النزوح.أطول �قلیل �سبب الظروف اإل وقتاً 

و�ُ رشِّ یُ  • اإل  نعیِّ ح  القومي  التشر�عي  رئ�س المجلس  و�ُ /نتقالي  الوزراء،  والن�ا�ة  ة  القضاء  مجالس  شكل 
 وضح في المیثاق الثوري لسلطة الشعب.مُ  والمراجع العام وفق ما هو

قائمة ال تتعدى  رشِّ تُ  • الشعب  الثوري لسلطة  المیثاق  الجذري والموقعة على  �التغییر  المؤمنة  القوى  ح 
تطبیق �عد  مرشحین  اإل   خمسة  التشر�عي  المجلس  و�قوم  والثور�ة،  الكفاءة  ومعاییر  نتقالي  شروط 

 خت�ار وتعیین أحد المرشحین لمنصب رئ�س الوزراء. إ�
ستفتاء الشعبي على الدستور الدائم نتقالي على عمل�ات اإلشرف المجلس التشر�عي القومي اإلم و�ُ نظِّ یُ  •

 المؤتمر الدستوري القومي. المصاغ وفق توص�ات 
 نتقال�ة:السلطة القضائ�ة اإل  .2

 إن الجهاز القضائي �ص�غته الحال�ة هو نظام معطوب وغیر قادر على تحقیق العدالة.
لضمان    :أوالً  ه�كلته  إعادة  أالَّ إ�جب  �جب  أي  القضاء،  تأثیر ستقالل�ة  ألي  القضائي  الجهاز  �خضع   

 من المصالح الخاصة شخص�ة �انت أو حز��ة.  أیدیولوجي أو س�اسي أو أيٍ 
على سبیل المثال ال الحصر؛ القانون الجنائي، قانون تنظ�م العمل قوانین السودان بوضعها الحالي، و   ثان�ًا:

الشيء الذي �حتم مراجعتها ومواءمتها مع الدستور    ،�لها غیر عادلة  .المصرفي وقانون األحوال الشخص�ة
العااإل وأهدافه  إلى مراجعة خالل  نتقالي  تحتاج  القوانین  هذه  والمساواة.  العدالة  أقصى درجات  �حقق  �ما  مة 

اإل حقوق الفترة  على  والنساء،  األقل�ات  ذلك  في  �ما  المجتمع،  أفراد  جم�ع  أجل ضمان حصول  من  نتقال�ة 
 ؛ الس�اس�ة  ةت مشكلة حاضرة في الممارسمتساو�ة مع األعضاء اآلخر�ن. إن التعدیالت الفوق�ة للقوانین ظلَّ 

یلزم  وللتَّ  علیها  تُ إغلب  التي  العامة  الم�ادئ  وص�اغة  القانون�ة  مناقشات حقوقهم  في  المجتمعات  م  كِّ حَ نخراط 
 القوانین. 

 نتقالي:مجلس الوزراء اإل  .3
اإل • القومي  التشر�عي  المجلس  ��قوم  رئ�سإنتقالي  المقدمة  /خت�ار  الترش�حات  جملة  من  الوزراء  ة 

للشروط والمعاییر الثور�ة المتفق علیها في المیثاق   التشر�عي القومي �التصو�ت الم�اشر وفقاً للمجلس 
 الثوري.
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رئ�س • قبل  من  الوزراء  مجلس  أعضاء  ترش�ح  القومي  /یتم  التشر�عي  المجلس  و�عتمده/ا  الوزراء،  ة 
 ذا المیثاق. للمعاییر والشروط الثور�ة المتفق علیها في ه نتقالي �التصو�ت الم�اشر وفقاً اإل

ة الوزراء وفق شروط ومعاییر الكفاءة والثور�ة على أن  /یتم ترش�ح رؤساء المفوض�ات من قبل رئ�س •
 عتمادهم. إ�قوم المجلس التشر�عي � 

 
  :الوزارات 

وتطو�ر   والس�اسي  المالي  الفساد  ومحاصرة  اإلداري  الجهاز  على  المالي  الصرف  تخف�ض  لضرورة 
�جب   المدن�ة،  العامَّ الخدمة  الهیئات  نظام  إلى  والعودة  الوزارات  عدد  العامة  تخف�ض  الهیئة  مثل  ة، 

العامة لإل الهیئة  النهري،  للنقل  العامة  الهیئة  الم�كان�كي،  للنقل  العامة  الهیئة  تصاالت للسكة حدید، 
الزراع�ة  والبر�د، الهیئة العامة للمواصفات والمقای�س، الهیئة العامة لإلمدادات الطب�ة، هیئة ال�حوث  

واإلسكان لألشغال  العامة  الهیئة  والكهر�اء،  للم�اه  العامة  الهیئة  والحفر�ات ،  والب�طر�ة،  الري  ،  هیئة 
 الهیئة العامة للبیئة وغیرها.و هیئة الموانئ ال�حر�ة 

الهیئات من قبل الوز�ر الكفاءة والثور�ة    ة/المعني  ة/على أن یتم ترش�ح مدراء  وفق شروط ومعاییر 
 لمجلس الوزراء. اً للوزارة المعن�ة و�دار� اً الوزراء، مع ت�ع�ة الهیئات فن� ة/ئ�سو�عتمدهم ر 

 ل الوزارات اآلت�ة:شكَّ وعل�ه تُ 
 وزارة الصحة. .1
 وزارة التعل�م وال�حث العلمي.  .2
 قتصاد والمال�ة. وزارة التخط�ط واإل .3
 وزارة الزراعة والغا�ات والثروة الحیوان�ة.  .4
 .وزارة العدل .5
 الدفاع. وزارة  .6
 وزارة الخارج�ة والس�ادة الوطن�ة.  .7
 وزارة الداخل�ة.  .8
 وزارة الموارد المائ�ة والبنى التحت�ة.  .9

 وزارة الحكم الالمر�زي والمحلي. .10
 ستثمار. وزارة الصناعة والتجارة واإل .11
 جتماع�ة. وزارة العمل والشؤون اإل .12
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 وزارة الطاقة والتعدین والنفط.  .13
 .واإلعالموزارة الر�اضة والثقافة  .14

 
  :المفوض�ات 

اإل  الفترة  الجوهر�ة خالل  القضا�ا  في حل  التنفیذي  الجهاز  إخفاقات  لثُ نتقال�َّ لتجنب  ونس�ة  وتعقِ ة  مهام  قل  ید 
تعمل على هذه لة لِ ة، �جب إنشاء مفوض�ات مستقِ الم والعدالة واألجهزة النظام�َّ ة مثل ملفات السَّ نتقال�َّ الفترة اإل

وفقاً  التفصیل�َّ   القضا�ا  (والبرامج  الثوري  التنموي  الوطني  لِ للمشروع  مفوض�َّ كُ ة  المیثاق  ل  في  عل�ه  المتفق  ة) 
�ُ الثوري وفي الدستور اإل ة مجلس /ن هذه المفوض�ات و�ختار رؤسائها و�شرف على أدائها رئ�سكوِّ نتقالي. 

اإل  القومي  التشر�عي  المجلس  و�قوم  التفوِ الوزارء،  بوضع  یُ نتقالي  الذي  وأُ الصَّ   منظِّ �ض  العمل الح�ات  طر 
مفوض�َّ الخَّ  �كل  المُ اصة  عمل�ة  یتولى  �ما  إل ة،  ومجالسها،صادقة  المفوض�ات  رؤساء  والمفوض�ات    عتماد 

 هي: 
 مفوض�ة السالم: -1

السَّ مفوض�َّ  �قضا�ا  تختص  المظالِ ة  معالجة  على  وتعمل  التار�خ�َّ الم  وتوجِ م  المعالجات إلحقاق  ة،  د 
واإلالعدالة   تنمو�اً التنمو�ة  المهمشة  المناطق  في  والس�اس�ة  والنزاعات،   جتماع�ة  الحرب  ومناطق 

الضَّ وتُ  وجبر  النزاعات  أس�اب  جذور  تعمل  رر.عالج  اإل  �ما  العدالة  دعائم  إرساء  جتماع�ة  على 
 والتمییز اإل�جابي لمناطق النزاعات. 

 مهام وصالح�ات المفوض�ة: •
 والنزاعات القائمة والمحتملة والمتضرر�ن منها.حصر مناطق الحروب  .1
ضمان مشار�ة النازحین والالجئین في السالم وتعو�ضهم وعودتهم  و   ،س�اب النزوح والحروب أمعالجة   .2

اآل مناطِ الطوع�ة  إلى  األصل�َّ منة  الحَّ قهم  مشاكل  ومعالجة  مفوض�َّ واكِ ة  مع  �التعاون  األراضي  یر  ة 
 نتقال�ة. ومفوض�ة العدالة اإل

قها مؤتمرات محل�ة ووالئ�ة للقضا�ا المحل�ة  س�ِ والتي تَ   ،المؤتمرات السَّ �ام مُ على قِ   عداد واإلشرافإلا .3
 امل �السودان.الم الشَّ وتأس�س السَّ 

 الم والقضا�ا المحل�ة وتنفیذها.ؤتمرات السَّ خرجات مُ لتزام �مُ اإل .4
 نتقال�ة:مفوض�ة العدالة اإل  -2

تختص مفوض�َّ  اإلبتحقیق    ة  و العدالة  الممنهج  العنف  إنصاف ضحا�ا  وتعمل على  نتهاكات  �نتقال�ة 
والتي أرتكبت   م،1956نتهاكات ومظالم ضد المواطنین منذ إعتراف �ما وقع من  حقوق اإلنسان، واإل
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 األسري و   عن طر�ق العنف الم�اشر أو العنف اله�كلي: (العنف الدیني، العرقي، الجنسي، الحكومي
 عتراف �كرامة األفراد وحقوق المجموعات المحل�ة.كید جبر الضرر واإلألي ت...الخ)، وتعمل ع

 نتقال�ة عمل�ات المصالحة الشعب�ة الواسعة وتحقیق السالم المجتمعي. �شمل مفهوم العدالة اإل
 مهام المفوض�ة:   •

ارج�ة  حما�ة أسر الشهداء وضحا�ا الحرب والنزاعات والتعذیب والشهود من التهدیدات والتأثیرات الخ .1
 لمحاكم عادلة، ومساعدتهم في الحصول على محاكم خاصة وعادلة.  والتي قد تمنعهم من الوصول

 للمواثیق الدول�ة. بناء أجهزة الدولة على أساس المواطنة وحقوق اإلنسان وفقاً  .2
 نتقال�ة والتأكید على عدم اإلفالت من العقاب.ضرورة تبني العدالة اإل .3
نتهاكات التي  نتهاك أو أسر الضحا�ا �غرض رصد وتصن�ف اإلتعرضوا لإلالوصول للضحا�ا الذین   .4

 تعرضوا لها.
 عتذارات الرسم�ة والتكر�م الالئق. تقد�م التعو�ضات ألسر الضحا�ا الماد�ة والمعنو�ة مثل اإل .5
 :مفوض�ة األراضي وترس�م الحدود -3

الحدود (داخل وخارج السودان حسب  ة �معالجة قضا�ا األراضي والمتصلة بترس�م  تختص المفوض�َّ 
 مقتضي الحال).

 مهام وصالح�ات المفوض�ة: •
 حصر وترس�م �ل األراضي الحكوم�ة التي تس�طر علیها األجهزة الحكوم�ة. .1
 . حصر وترس�م �ل األراضي الحكوم�ة الزراع�ة والسكن�ة .2
 راضي.وص�اغة قانون جدید لأل م1925مراجعة قوانین األراضي منذ  .3
 . ن األراضي التي تقع في الحدود مع دول الجوارمراجعة قوانی  .4
 مفوض�ة إصالح الخدمة المدن�ة:  -4

ة تختص �إعادة بناء وه�كلة الخدمة المدن�ة على أسس الشفاف�ة والمحاس�ة والالمر�ز�ة، وفق مفوض�َّ 
التنموي  نتقالي. یتم تطو�ر المفوض�ة في ص�اغ المشروع الوطني  القوانین المستندة على الدستور اإل

السَّ  عمل�ات  منذ  المدن�ة  الخدمة  وسمت  التي  اله�كل�ة  المشكالت  لمعالجة  الفترة الثوري  في    ودنة 
ة والحفاظ على ح�ادیتها  �ة وعدم الفعال�َّ حاسبِ ل وغ�اب المُّ رهُ الت التَّ �جب معالجة مشكِ   االستعمار�ة.

 وقومیتها. 
 مهام المفوض�ة:  •

 لمدن�ة. حصر ومراجعة ملفات العاملین �الخدمة ا .1
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 هیل �ادرها. أسترات�ج�ة إلدارة الخدمة وتإوضع خطط  .2
 تطورة وحدیثة. ناء خدمة مُ ة لبِ تقد�م خطط تطو�ر أنظمة الخدمة المدن�َّ  .3
 مفوض�ة صناعة الدستور: -5

قاعد�ةمفوض�َّ  دستور�ة  مؤتمرات  عبر  للبالد  دائم  دستور  مقترح  �ص�اغة  تقوم  مستقلة    / محل�ة  /ة 
علي    د تحدِّ   قوم�ة،و   /والئ�ة والدولة،  المواطنین  بین  والعالقة  الحكم  حقوق  أشكل  الدستور  �كفل  ن 

المواطنة المتساو�ة للجم�ع و�نظم العالقة بین جم�ع السكان، �ستند على أسس وطن�ة و�عتمد م�ادئ 
 ستقالل�ة س�ادة الدولة والقانون.إحقوق اإلنسان والحر�ات األساس�ة �مبدأ فوق الدستوري، مع ضمان 

 مهام المفوض�ة:  •
 جتماعات وسمنارات ومؤتمرات صناعة الدستور في �ل السودان.�قامة حوارات و إ .1
 تثق�ف المواطنین حول صناعة الدستور.  .2
للمؤتمر  .3 دستور  �مشروع  وتقد�مها  لتوص�ات  وتحو�لها  الدستور  صناعة  عمل�ة  مخرجات    تلخ�ص 

 الدستوري.
 ستفتاء العام لكل السودانین. طرح مشروع الدستور الدائم المقترح لإل .4
 مفوض�ة ه�كلة القوات النظام�ة:  -6

وفق   وتحدید صالح�اتها  النظام�ة،  القوات  ه�كلة  و�عادة  حل  عمل�ات  �إدارة  تقوم  مستقلة  مفوض�َّة 
العسكر�ة  للقوات  والدمج  والتسِر�ح  الح  السِّ ونزع  الحل  عمل�ات  �إدارة  تقوم  �ما  اإلنتقالي،  الدستور 

ات المسلحة، و�شمل ذلك جیوش الحر�ات المسلحة وجهاز األمن والمل�ش�ات �ما  خارج مؤسسة القو 
السر�ع، و�عادة ه�كلة مؤسسة عسكر�َّة سودان�َّة واحدة ذات عقیدة وطن�َّة و�فاءة مهن�َّة   الدعم  فیها 

 تعمل على حما�ة دستور السودان ونظامه الد�مقراطي وحما�ة شع�ه وحدوده.
 نتخا�ات: مفوض�ة اإل  -7

اإل مفوض�َّ  قانون  �ص�اغة  تقوم  مستقلة  واإلشرافة  السُّ   نتخا�ات  التعداد  عمل�ة  وتقس�م  على  كاني 
نتقال�ة. وتضمن نزاهة  نتخا�ات ومراقبتها واإلشراف علیها قبل نها�ة الفترة اإل الدوائر و�دارة عمل�ة اإل

اإل في  المتنافسة  األطراف  أداء  وتض�ط  اإلنتخاب�ة  العمل�ة  الفساد ن وصحة  تمنع  لوائح  تخا�ات عبر 
 ة. نتخاب�َّ ف للتأثیر على نزاهة العمل�ة اإلوظَّ ستخدام المال الس�اسي، الذي یُ إ �اسي خصوصاً السِّ 

 سترداد األموال واألصول المنهو�ة: � مفوض�ة مكافحة الفساد و  -8
قائِ مفوض�َّ  مستقلة  تُ ة  دستوري  أساس  على  �كلمة  الفساد  �الِ أشكَ   حارب  وتقوم  األموال إه،  سترداد 

العامة واألصول والممتلكات التي نهبت من خز�نة الدولة في العهد ال�ائد وخالل الفترة التي أعقبت  
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في   و�عده2019أبر�ل    11سقوطه  ثبت.  م  من  �ل  بتقد�م  تقوم  أو    ت �ما  مالي  فساد  قض�ة  عل�ه 
القطاع  منظومة  الفساد  مكافحة  مفوض�ة  تراجع  العادلة.  المحاكمة  إلى  والخاص   مؤسسي  العام 

برمت منذ الثالثین من یونیو  تفاق�ات التي أُ والقوانین واللوائح المنظمة له (مع مراجعة �ل العهود واإل
األُ 1989 وتضع  الفاسِ   سسم)،  الممارسات  لمنع  مُ المنهج�ة  �ل  في  الشفاف�ة  دة  وتضمن  ؤسساته، 

 والمحاسب�ة. 
 : �ع�ةتمفوض�ة تفك�ك نظم القهر وال -9

�ضمان  مفوض�َّ  معن�ة  مستقلة  واإلإة  الثقاف�ة  الت�ع�ة  ثقة  نهاء  وتعز�ز  للخارج  والس�اس�ة  قتصاد�ة 
 . ستقاللهم�نفسهم و أالسودانیین والسودان�ات � 

 مهام المفوض�ة:  •
واإل .1 الثقة  تعزز  والتي  المتنوعة  السودان�ة  والثقافة  الحضارة  تعكس  مناهج  �الهُ وضع  و�ة  عتزاز 

 ودان�ة.السُّ 
 . لحما�ة الثقافة السودان�ة ومحل�اً  جنب�اً إعلى المنظمات الممولة   شرافالمراق�ة واإل .2
 نفسهم. أستقالل�ة وثقة السودانین في إجتماع�ة لتعز�ز إنشطة أعرض حوارات و  .3
س للتمییز  كرِّ لغاء القوانین والنظم التعل�م�ة والمناهج وجم�ع المؤسسات ذات الصلة التي تُ �مراجعة و  .4

 غتراب الذات السودان�ة. � والدون�ة و 
 جراءات والممارسات المكرسة لقهر النساء. لغاء القوانین واإلإالعمل علي  .5
 رثي والحفاظ عل�ة. العمل على حما�ة المنتوج الثقافي واإل .6
 تطو�ر اللغات المحل�ة �التوازي مع اللغة الرسم�ة للدولة.  .7

 :را�عًا: االقتصاد
أساسي في  العامل اإل ● السودان�ة إلقتصادي عامل  الوطن�ة  الس�ادة  دولة  الموارد بناء  �ملك�ة  رت�اطه 

جتماع�ة والس�اس�ة األخرى. في هذا الس�اق نرى أنه من الضروري إعادة ه�كلة النظام  والعوامل اإل
یتم  اإل ما  اإلقتصادي  عل�ه فياالتفاق  قتصادي على حسب  الوطني  البرنامج  المشروع  إطار  . في 

�جب   الثوري  على  التنموي  التواضع  اإلنتقال�ة  الفترة  في  اإلنتقالي  القومي  التشر�عي  المجلس  على 
إجراءات وحلول متفق علیها لمشكالت ملك�ة األراضي ونظام الحواكیر والنظام الضر�بي والمصرفي 

الرِّ  في  اإلنتاج  �القرارات وعالقات  والق�ام  األسس  وضع  �جب  �ما  الرسمي،  غیر  والقطاع  �ف 
الالز  اإلواإلجراءات  طب�عة  تغییر  أجل  من  إلمة  ر�عي  اقتصاد  من  ناهض.  قتصاد  تنموي  قتصاد 

اإلواإل هو  الر�عي  على  قتصاد  القائم  والمعادن  إقتصاد  النفط  مثل  الطب�ع�ة  الموارد  ستخراج 
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والمحاصیل اإلسترات�ج�ة مثل الصمغ العر�ي و��عها في السوق العالمي �مواد خام دون إخضاعها  
صنإل معالجة  عمل�ات  العالم  ي  جنوب  بلدان  في  النمط  هذا  ینتشر  مضافة.  ق�مة  تض�ف  اع�ة 

(األطراف) حیث یتم تصدیر عدد �بیر من المواد الخام للدول الصناع�ة �أرخص األسعار لإل�قاء  
عالم�اً  بها  المتحكم  التسعیر  وس�اسة  التحت�ة  للبن�ة  المتدن�ة  الشروط  إجراء على  �ستحیل  �حیث   ،

 ستفادة منها و��عها �أسعار عادلة.ارد واإلالمعالجة الصناع�ة للمو 
ف س�اس�ات اإلفقار  ة �ي تتوقَّ نتقال�ة تعتبر أساس�َّ قتصادي في الفترة اإل ظام اإلبدء إعادة ه�كلة النِّ  ●

المتوازنة   التنم�ة  أساس  على  اله�كلة  إعادة  تقوم  أن  �جب  لذا  والنزاعات.  العنف  إلى  تؤدي  التي 
ة بین �ل أط�اف السودانیین/ت. �شمل التر�یز على التنم�ة ضرورة  جتماع�القائمة على العدالة اإل

ستخدام هذه الموارد �طر�قة مستدامة إالعمل على ملك�ة موارد السودان للشعب السوداني، �حیث یتم  
بیئ�اً  بدالً   وعادلة  السوداني،  الشعب  لمصلحة  الموارد  وصراع  العنف  حلقة  المصالح    لكسر  عن 

إعادة  �جب  �ما  العسكر�ة.  والمؤسسة  الس�اس�ة  النخب  تشمل  التي  والخارج�ة  الداخل�ة  واألطماع 
الصحة  وقطاعات  والصناع�ة  الزراع�ة  اإلنتاج�ة  القطاعات  تشمل  �حیث  الصرف  أولو�ات  ترتیب 

التنم�ة. �معنى �جب تقل�ص الصرف  إلیتم  والتعل�م والبیئة   النظام�ة �میزان�ة  القوات  ستبدال میزان�ة 
 على المؤسسة العسكر�ة �شكل �بیر، وز�ادة الصرف على القطاعات التي تم ذ�رها. 

جتماع�ة �جب التراجع الكامل عن برامج التكی�ف اله�كل�ة  لضمان التر�یز على التنم�ة والعدالة اإل ●
�س�ا �سمى  ما  خطط  أو  وتبني  الدولي،  النقد  صندوق  قبل  من  المت�عة  الدعم  ورفع  التقشف  سات 

ستعادة القطاعات الصناع�ة واألراضي التي  �حت�اجات الضرور�ة و و�رامج إسعاف�ة لمعالجة أزمات اإل
والمحل�ات. الدولة  قبل  من  إدارتها  یتم  �حیث  خصخصتها،  الدیون   تمت  جدولة  وتحد�ات  مشكلة 

معها   التعامل  حسب �جب  التفضیل  س�اسات  في  علیها  المنصوص  الدیون  إعفاء  شروط  وفق 
تنم�ة تعتمد الظروف اإل لتبني  ستثنائ�ة للدول المدینة، وتنطبق هذه الشروط على السودان، إضافة 

على   القائمة  المحل�ة  الموارد  منهج�َّ إعلى  �طر�قة  المتعددة  الموارد  من  ستغالل  وخال�ة  وعادلة  ة 
 الفساد.

�كلة الجهاز المصرفي والبنك المر�زي عبر قوانین و�جراءات منظمة یتم وضعها خالل �جب إعادة ه  ●
ستعادة شر�ات الج�ش �نتقال�ة. �ما �جب التأكید على ه�منة وزارة المال�ة على المال العام و الفترة اإل 

اإل والصادر وشر�ات  النقد  عمل�ات  �ل  على  ه�كلته  إعادة  �عد  المر�زي  البنك  وه�منة  تصاالت، 
والوارد، و�عادة تنظ�م النظام المصرفي ووضعه تحت إشراف البنك المر�زي والتحكم في ق�مة العملة 

 قتصادي الوطني التنموي الثوري. قتصادي الحق�قي والمشروع اإلالوطن�ة، �ما یتناسب مع الوضع اإل
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أ�ضاً  ● خطة    �جب  الوطني ضمن  الخاص  القطاع  مع  لها  إالعمل  و�خضاعه  تكامل�ة  في  قتصاد�ة 
ه األساسي عن طر�ق لوائح وقوانین لتحدید عالقته  اقتصاد مختلط یلعب ف�ه القطاع العام دور الموجِّ 

 لزمة. مع الدولة عبر خطط مُ 
شر�ات مساهمة �جب أ�ضأ العمل مع القطاع غیر الرسمي �حیث یتم تنظ�مه في شكل جمع�ات أو  ●

، عن طر�ق لوائح وقوانین لتحدید عالقته مع الدولة والمحل�ات لضمان حقوقه اً وتأس�سه قانون�  عامة
 وتجر�م عمالة األطفال.عمالة النساء  اً خصوص

 :جتماع�ة خامسًا: العدالة اإل 
جتماع�ة مسألة أساس�ة تتداخل مع القضا�ا األخرى التي نوقشت في هذا المیثاق بوصفها  مسألة العدالة اإلإن  

جتماع�ة تتجاوز  واحدة من ر�ائز المشروع الوطني التنموي الثوري. ومن األهم�ة �مكان توض�ح أن العدالة اإل
بینالعدالة اإل التوز�ع المتساوي للموارد والسلطة  جتماع�ة المختلفة. حیث  جم�ع المكونات اإل   نتقال�ة وتشمل 

ستقالل متمر�زة في أیدي عدد قلیل من النخب والجماعات. وهكذا، فإن قض�ة  ظلت الموارد والسلطة منذ اإل
جتماع�ة تستلزم العمل على تفك�ك البن�ة الرأسمال�ة العنصر�ة المتأصلة في الدولة القوم�ة الحدیثة  العدالة اإل

فإننا نخاطر �أن    واضح،  یالء على الموارد وعائداتها. إذا لم یتم تحدید ذلك �هدف �شكلٍ ستالتي تتمیز �اإل
اإل العدالة  إلى  تص�ح  �قود  فقط  الجنائ�ة  العدالة  على  التر�یز  إن  مجتمع�ة.  ول�ست  فرد�ة  قض�ة  جتماع�ة 

 والقهر المسب�ة للعنف والفظائع. ستمرار أنظمة اله�منة إمعاق�ة �عض األفراد على الفظائع المجتمع�ة و�سمح �
�اتَّ  ● السودان�ة  الدولة  ذلك اإلإ سمت  �ما في  العدالة  تسببت في  نعدام  التي  الجنائ�ة  العدالة  إلى  فتقار 

 رتكبوها. �جب أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مستقبالً إإفالت األفراد من العقاب على الجرائم التي  
اإل العدالة  مفوض�ة  على  �جب  ذلك،  انقالب  ولضمان  أعضاء  إخضاع  السا�قین  1989نتقال�ة  م 

للمحاكمة أمام محكمة قانون�ة. �ما �جب أن تشمل المحاس�ة األفراد الذین نظموا وشار�وا في جرائم  
السو  وجنوب  األزرق  النیل  وجنوب  النو�ة  وج�ال  دارفور  في  العرق�ة  الجماع�ة  واإل�ادة  دان الحرب 

وشرق السودان، وأن �خضع جم�ع األفراد الذین شار�وا في جرائم أثناء الثورة و�عدها للمحاكمة داخل  
السودانیین وفقاً  التي    السودان من قبل  القانون�ة  العمل�ة  الذي �جب أن یتضمن  للدستور اإلنتقالي، 

 القرارات الثور�ة. نشاء محاكم فور�ة خاصة �ما ورد في إ�موجبها تتم محاكمة هؤالء األفراد �
 الرؤ�ة الس�اس�ة والمفاه�م�ة لقضا�ا الفترة االنتقال�ة: ج/ 

 الس�اق العام  -1
نقال�ات  ة وضد اإلة العسكر�ة والمدن�َّ م بوصفها ثورة ضد الشمول�َّ 2018نفهم ثورة د�سمبر العظ�مة  

اإل الخضوع  عالقات  وضد  تكون  العسكر�ة  منذ  السوداني  الشعب  نضاالت  تراكم  وهي  ستعمار�ة، 
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لطة لطة نفسها من سُ الدولة السودان�ة الحدیثة. إن أفق ثورة د�سمبر الس�اسي هو تحو�ل طب�عة السُّ 
ة، وذلك �فسر تكاثر عدد أعداء الثورة لكونها  ة تنمو�َّ ة مدن�َّ ة د�مقراط�َّ لطة شعب�َّ ة إلى سُ مر�ز�ة نخبو�َّ 

للمعاناة ولكن    اً ح أطراف عدیدة. �انت التجر�ة الشمول�ة الطو�لة للشعب السوداني مصدر تهدد مصال
�اسي المرتفع والمتجدد، حیث نجحت ثورة د�سمبر في إعادة تعر�ف  لتراكم الوعي السِّ   اً مصدر   أ�ضاً 

س عن  ة ول�لطة ومعنى الشرع�ة بوصفها صادرة عن الشعب واإلرادة الشعب�َّ شكل الدولة وطب�عة السُّ 
الح والت�ع�ة. �ما نجحت الثورة في إعادة تعر�ف شرع�ة المجتمع المدني والتي �انت قبل ثورة  قوة السِّ 

على   قائمة  واإلإد�سمبر  الس�اس�ة  النخ�ة  إلحتكار  خلف�ة  جتماع�ة  على  الس�اسي  التمثیل  مت�ازات 
اإل واإلتفوقها  والعالقات مقتصادي  الخارجي  للتمو�ل  الدول�ة. جتماعي ودرجة وصولها  المنظمات  ع 
مت�از تمثیل نفسها بنفسها وأص�ح من غیر المقبول أن تقوم ��انات بال  إستعادت القواعد  إ�عد الثورة  

 تخاذ القرار.�ت في العمل�ة الس�اس�ة و /قواعد حق�ق�ة بتمثیل السودانیین
 �اس�ة الراهنة:اللحظة السِّ 

نجحت   العسكر�ة،  الشمول�ة  من  عامًا  ثالثین  المقاومة  �عد  عبر  النظام  برأس  اإلطاحة  في  الثورة 
، لكن تم تعطیل مسیرتها للوصول إلى غا�اتها، وذلك �الخضوع  م2019الشعب�ة السلم�ة في أبر�ل  

 لطة.شتراط وجود اللجنة األمن�ة في السُّ �لمنطق شرع�ة السالح و 
التنظ�م   المطلو�ة من  الدرجة  تكن على  لم  الشعب�ة  القواعد  الس�اس�َّ كما أن  النخ�ة  والرؤ�ة  لتخطي  ة 

ستقالل، وتواطأت ضد الثورة عبر القبول  لطة منذ اإلة التقلید�ة، التي ظلت مه�منة على السُّ الس�اس�َّ 
، �ما  م2021أكتو�ر    25نقالب العسكري في  �ص�غة الشراكة مع اللجنة األمن�ة. انتهت الشراكة �اإل

أثناء تجر�ة الشراكة أدر�ْت لتدهور المع�شي واإلنفالت األمني واسمت فترة الشراكة �اإل اتَّ    قتصادي. 
الشعب�َّ  أنها ُص المقاومة  الثورة �ل�مِّ ة  داخلي    اً مت إلجهاض  الشعب�ة عمل�ة تصح�ح  المقاومة  و�دأت 

واسعة، �التفكیر في التنظ�م والرؤ�ة الس�اس�ة والعمل على بنائهما. في الوقت الراهن، السودان دولة 
قتتال األهلي واستمرار نهب  صاد متدهور �معدالت غیر مسبوقة، مع تزاید العنف واإلقتإبال حكومة و�

السِّ  وتقو�ض  قابل  الموارد  غیر  الوضع  هذا  المختلفة.  لألطراف  المخابرات�ة  التدخالت  عبر  �ادة 
األول  نتقلت لجان المقاومة من خانة المراقب الس�اسي إلى خانة الالعب الس�اسي  إستمرار، ولذلك  لإل

ونَ  لسُ واألهم.  الثوري  المیثاق  في  نحن  مو تبني  س�اس�ة  رؤ�ة  والتوافق حول  الحوار  الشعب  دة  حَّ لطة 
ة. �مثل اإلعالن الس�اسي  نقالب األمن�ة والنخب الس�اس�َّ لطة من لجنة اإل وه�كل د�مقراطي إلنتزاع السُّ 

نتقال وتقد�مه ه�كًال  ول قضا�ا اإل بتقد�مه رؤ�ة س�اس�ة ح  )!..؟د إجا�ة على سؤال (البدیل منوحَّ المو 
 نتقال�ة. لق�ادة السلطة في الفترة اإل 
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توصَّ  الثور�ة،  للعمل�ة  الداخلي  التصح�ح  س�اق  تضفي  في  لن  أنها  خ�ار  إلى  الشعب�ة  المقاومة  لت 
لإل  شعارشرع�ة  ورفعت  �الشراكة،  العسكري  أنَّ "  نقالب  سَ قدرنا  الذي  الجیل  تَ نا  نها�ة  یدفع  كلفة 

نُ اإل  ولن  العسكر�ة  المعر�ة"؛نقال�ات  هذه  اإل  ؤجل  مع  المواجهة  تأجیل  أن  أدر�ت  نقالبیین  ألنها 
لذلك   الد�مقراطي.  التحول  إلى  الوصول  تكلفة  یرفع  والمدنیین  الشعب�ة  أالعسكر�ین  المقاومة  خذت 

ال شرع�ة،موقف   ال شراكة،  تفاوض،  ال  الثالث:  شرة  وهو موقف مبني على التجر�ة الم�ا  الالءات 
خت�ار عقالن�ة وصواب منطق فتراض، حیث وفرت تجر�ة شراكة الوث�قة الدستور�ة المجال إلول�س اإل

للشك أن هذه الشراكة �منطق الثورة هو خ�ار    الشراكة مع اللجنة األمن�ة، واتضح �ما ال یدع مجاالً 
اإلِص  واقع  �فرض  البدا�ة  نقطة  الى  أعادنا  ألنه  خرجن فري؛  الذي  العسكري  أول  نقالب  في  ضده  ا 

 األمر.
عسكر�ة   انقال�ات  شهدت  التي  الدول  أكثر  من  السودان  �عتبر  أفر�ق�ا  مستوى  انقالب   17(على 

) وفترات طو�لة من الشمول�ة العسكر�ة والحرب األهل�ة ونهب الموارد. هذه الظاهرة ومحاولة انقالب�ة
الدولة السودان�ة الحدیثة. إن فهم األزمة جتماع�ة لدیها جذور �عیدة ذات صلة بتكو�ن  �اس�ة واإلالسِّ 

 الس�اس�ة السودان�ة یتطلب إعادة قراءة المعط�ات التار�خ�ة والتجارب، لتفادي إعادة تكرار األخطاء. 
 

 ة القوم�ة الحدیثة اصل عنف الدولة السودان�َّ  -2
السودان�َّ  الحدیثة  القوم�ة  الدولة  بناء  إن  هي  عنف�ة  إة  طب�عة  ذو  س�اسات ستعماري  على  قائمة 

ستعماري تزداد شراسة الدولة القوم�ة الحدیثة لكونها  نصهار والعنصر�ة. في الواقع اإلخضاع واإلاإل
تم   مجتمعات  إلدخال  السالح  �قوة  إل إمجلو�ة  النظام  ستعمارها  في  عنوة  و�دخالها  مواردها،  ستغالل 
اإل اإلمبراطور�ة  ترسم  العالمي.  للالرأسمالي  الحدود  المجموعات  ستعمار�ة  وتقس�م  المستعمرة  دول 

تار�خ� وجود   اً المتعا�شة  ومسوغات  تار�خ�ة  استمرار�ة  لها  وثقافات  مع�ش�ة  وأنظمة  تحالفات  وفق 
القوة اإل للتار�خ المحلي، وال تحترم اإلعضو�ة، لكن  الداخلي  �المنطق  ستمرار�ة  ستعمار�ة ال تعترف 

م المجموعات الممتدة عبر األقال�م المناخ�ة. انقسمت  سِّ كان المحلیین وتق عید هندسة السُّ التار�خ�ة، فتُ 
مجموعات قبل�ة �بیرة بین الدول في أفر�ق�ا �سبب الترس�م األجنبي للحدود، وزادت معدالت العنف  

السُّ  هندسة  إعادة  س�اسات  �سبب  المحل�ة  المكونات  األرض،  بین  والموارد، خصوصًا  شتعلت إفكان 
جیبوتي، الصومال، أرتر�ا و�ثیو��ا، الكامیرون    ق�ا الوسطى، الكونغو،الحروب األهل�ة في تشاد، أفر�

المستعمرة. الدول  الطو�ل تح�فضل تار�خ اإل  ورواندا وغیرهم من  إلى  وَّ قتتال األهلي  نفسه  العنف  ل 
مورد اقتصادي، �حیث أص�ح أحد سبل �سب الع�ش �النس�ة للمجموعات المختلفة. واستفادت النخب 
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ستثمروا فیها إلشعال النزاعات بهدف الس�طرة على  �ستعمار�ة التقلید�ة والحدیثة من بذور الشقاق و اإل
الذهب والمعادن النادرة والبترول والصمغ العر�ي والمواشي، �ما أتاح لهم  الموارد الطب�ع�ة، خصوصاً 

المحاصی  ونهب  الر�اعي  الدفع  وس�ارات  األسلحة  تجارة  من  إضاف�ة  موارد  من النزاع  والمواشي  ل 
رتزاق، حیث تحولت الجیوش الفقراء. دخل لوردات الحرب في االقتصاد العالمي عبر بوا�ة العنف واإل

اإل  أبرزها  �برى،  أموال  رؤوس  لصالح  الدم  إلدارة  خاصة  شر�ات  عمل�ة    �يو األور تحاد  إلى  عبر 
إن استمرار النزاعات في  الخرطوم، ومحور التحالف الخل�جي في حرب ال�من، و�ذلك النزاع في لیب�ا. 

ستثمار في مواطن الضعف المجتمع�ة الناتجة بدورها عن  السودان مرت�ط �شكل م�اشر �عمل�ات اإل
حول   للعنف  �رست  قد�مة،  استعمار�ة  الهُ إعمل�ات  بین  ور�طت  الر�ف،  في  األراضي  و�ة  متالك 

 القبل�ة ووسائل �سب الع�ش �ما فیها العنف. 
�ف الكبیرة في اإلنتاج وتغذیته البالد �المحاصیل اإلسترات�ج�ة والمواشي، رِّ غم من مساهمة العلى الرَّ 

تنمو�  المتأخر  السوداني  الر�ف  وضع  أن  السِّ   ظلَّ   اً إال  التي  هو  األنظمة  جم�ع  بین  المشتر�ة  مة 
�ف وما یزال هو مسرح العنف الواسع واإل�ادة تعاقبت على حكم السودان منذ االستقالل. فقد �ان الرِّ 

ستعمار�ة  ستمرار الس�اسات اإل�ف هو نت�جة إلرِّ لجماع�ة واالقتتال األهلي والمجاعات. إن وضع الا
كوم �القانون وس�اسات  حإلى نصفین، الحضر الم  اً و�دار�  اً مت السودان قانون�المذ�ورة آنفًا، التي قسَّ 

اإل  يظامنِ حكم   والمشار�ع  الخدمات  �عض  شكل  في  الدولة  ف�ه  القضائ�ة  تساهم  واألجهزة  قتصاد�ة 
مُ  آخر  وقسم  والمحكمة.  الشرطة  الخدمات  مثل  عنه  وتغیب  األهل�ة  واإلدارة  العرف�ة  �القوانین  دار 

األساس�ة مثل المدارس والمشافي، �ما �غیب عنه ظل القانون واألجهزة التي توفر األمن للمواطنین.  
الر�ف وحرمانه من أ�سط الحقوق، �ما وضعه نقسام القانوني واإلداري واألمني رسخ لتدهور  هذا اإل

قتصادي مختلفة عن مناطق الحضر، حیث �ان وما زال أمن المواطن �جتماعي و إفي مسیرة تطور  
الغذائي والمادي هو مسؤول�ة المواطن نفسه ول�س الدولة، وفي ظل التدهور البیئي وتمدد التصحر 

الشح�حة هو الموارد  التنازع على  ف  وشح األمطار أص�ح  الیومي،  النزاعات وانتشرت إالواقع  نفجرت 
ال أدخل  �شكل  الصغیرة  والنزاعات  األهل�ة  اإلدارة  تسی�س  وتم  دائرة عنف شرسة، رِّ األسلحة  �ف في 

تحول فیها العنف نفسه إلى الوسیلة األساس�ة لكسب الع�ش عبر س�اسات عسكرة القوى العاملة في  
قتصاد�ة واألمن�ة  �ف أثمان مضاعفة لهذه األوضاع اإلالرِّ �ف وعسكرة اإلنتاج. دفعت النساء في  الرِّ 
ن �خ�م ش�ح مجاعة جدیدة في غرب السودان وشرقه، وقد  جتماع�ة المتدهورة وما زلن یدفعن. واآلواإل

 سع عقب حدوث �ل مجاعة. أثبتت التجر�ة أن النزاعات المسلحة تتَّ 
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یهدِّ  الوضع  یتوجب علینا    د إن استمرار هذا  الدولة، ولذلك  انه�ار  السودان و�ز�د من فرص  استقرار 
اإل العالقات  تفك�ك  ثور�ة  الرِّ كقوى  بین  المستعمر  وضعها  التي  �ضمان ستعمار�ة  والحضر،  �ف 

ة تفضیل�ة وخدمات تعل�م وصحة وأمن مجتمعي،  �ف في شكل س�اسات تنمو�َّ حضور الدولة في الرِّ 
 .قتصاد�ة ومحل الموارد والقوى العاملةح�ح بوصفه قائد النهضة اإل �ف في مكانه الص تضع الرِّ 

 ُ� جامع  ثوري  تنموي  وطني  مشروع  بوا�ة  عبر  إال  یتم  لن  السالم  إلى  أسس  الوصول  ص�اغة  عید 
اإل و�قدِّ التعاقد  السودان�ة،  الشعوب  مكونات  بین  العنف  جتماعي،  اقتصاد  م مصلحتها على مصالح 

مار في الدولة السودان�ة، مثل مؤسسة الج�ش واإلدارة األهل�ة والنخب ستعستعماري ومؤسسات اإلاإل
هذه   نشأة  ��ف�ة  نناقش  أدناه  وعنفه.  المستعمر  امت�ازات  ورثت  التي  والحدیثة،  التقلید�ة  الس�اس�ة 

 المؤسسات ورؤ�تنا الس�اس�ة حولها.
 

 الج�ش السوداني  -3
الحكم   فترتي  في  أنشأت  التي  المؤسسات  �ان من ضمن  الذي  السوداني،  الج�ش  االستعماري هي 

عت�اره أحد  إ�سمى سا�قًا قوة دفاع السودان، لخدمة مصالح الحكم االستعماري. إن الج�ش السوداني � 
أوجه أزمة الدولة السودان�ة �حتاج إلى إعادة ه�كلة. هذه المؤسسة لم تخضع إلعادة ه�كلة وطن�ة  

ا وعقیدتها االستعمار�ة في توج�ه العنف ضد السودانیین  منذ استقالل السودان، بل استمرت ه�اكله
الحكم   بدالً  قام  إذ  والحدود؛  والس�ادة  الدستور  حما�ة  من  علیها  المتعارف  �المهام  الق�ام  عن 

االستعماري بتجنید الجنود في الج�ش على أسس عنصر�ة ومعتقدات دین�ة لمواصلة تنفیذ إسترات�ج�ة  
 . اً ومناطق� اً عرق� اً �ش السوداني وتطور لی�قى منقسم فرق تسد. وهكذا، تم إنشاء الج

أجل   من  االستعماري  "السالم"  ودعم  السلطة  �سط  هو  االستعمار�ین  للحكام  الحاسم  العامل  كان 
ضمان استغالل الموارد من مختلف األراضي في السودان. �ان لهذه الس�اسات تداع�ات خطیرة في  

الج�ش قوة  االستقالل وشكلت  �عد  ما  المنظمات    فترة  ارت�طت  الحال�ة.  االستعمار�ة  لألنظمة  ووالءه 
�العمل�ة الس�اس�ة من خالل دورها في الحفاظ على األمن الداخلي ومن خالل    اً وث�ق  العسكر�ة ارت�اطاً 

نمط تجنید الض�اط (من ط�قات معینة ومجموعات دین�ة إثن�ة معینة). وهكذا ظل الج�ش أحد أكثر  
في السودان. ومن ثم، فل�س من قبیل الصدفة    اً ستعماري الذي �ان قائم الجماعات طاعة للنظام اال 

م، قد انتزع الموارد والسلطة  1958أن الج�ش في السودان منذ االنقالب العسكري األول في نوفمبر  
وس�طر علیها من أجل القوى االستعمار�ة والنخب المحل�ة. �انت هذه الس�طرة على الموارد والسلطة  

 لتطو�ر الج�ش السوداني �مؤسسة تتمتع �سلطة س�اس�ة واقتصاد�ة واسعة وشاملة. السبب األساس
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) الذي ظهر م1989�النظر إلى الممارسات السا�قة للج�ش السوداني وتفاقم فساده الحالي (انقالب  
في احتكار منظومة الصناعات الدفاع�ة وط�ف واسع من العمل�ات التجار�ة اإلسترات�ج�ة وتورطه في  

نرى بوضوح، أن الج�ش السوداني هو مؤسسة مصممة لتكون أداة للحكم االستعماري    الذهب،تهر�ب  
السودان   شعب  على  والس�طرة  العنف  وسائل  إنتاج  و�عید  یتحكم  حیث  والحاضر  الماضي  في 
التغییر   إن  البالد.  وموارد  الشعب  لحما�ة  مصممة  مؤسس�ة  �سلطة  ول�س  الدولة،  موارد  واستغالل 

اإلصالح  الجذري   الج�ش ألن عمل�ات  وعقیدة  له�اكل  �املة  وطن�ة  ه�كلة  الثوري ضروري إلعادة 
 الشكل�ة غیر �اف�ة، بل ومضرة. 

لمشكلة   عم�قًا  فهمًا  �جسد  شراكة  ال  شعار  فإن  السوداني  الج�ش  مؤسسة  نشأة  ��ف�ة  على  استنادًا 
لة عنف الدولة، إذ أثبتت  الج�ش، ألن تأجیل المواجهة مع المجلس العسكري �عمق و�طیل أمد مشك

الدستور�ة   الوث�قة  في  الج�ش  مع  الشراكة  أن  الدعم  2019التجر�ة  مل�ش�ا  لتحول  المجال  أتاحت  م 
ولوجست�ًا، �ما أتاح تغول الج�ش على   اً وعسكر�  اً السر�ع إلى مؤسسة اقتصاد�ة اجتماع�ة متطورة فن�

ألعداء مسلحین جدد بدخول �عض الحر�ات    الموارد االقتصاد�ة. لقد قادت الشراكة إلى إكساب الثورة 
المسلحة في تحالف الثورة المضادة. �ما مهدت الطر�ق إل�قاظ آلة العنف األمن�ة عبر منح الحصانة  
لجهاز األمن و�طالق یده في قمع الثوار، و�ذلك تم است�عاب �وادر هیئة العمل�ات والدفاع الشعبي 

ا أو  السر�ع  الدعم  منظومة  في  الظل  أثبتت  و�تائب  �ما  القد�مة.  منظوماتهم  ضمن  معهم  لتعاون 
فشل   ودخلت  إالتجر�ة  العنف  خر�طة  اتسعت  بل  النزاعات،  تتوقف  لم  حیث  الفوق�ة  السالم  تفاقات 

و�سال  بورتسودان  مدینة  مثل  والتسل�ح  األمني  والتوتر  المسلحة  النزاعات  دائرة  في  جدیدة  مناطق 
دارفور وغرب وجنوب وشمال �رد  �ظهر  ومناطق غرب  الذي  الشيء  التعدین  مناطق حزام  فان في 

 بوضوح ارت�اط العنف �صراع الموارد. 
 

  نظام اإلدارة األهل�ة  -4
هو من مخلفات النظام االستعماري للس�طرة الالمر�ز�ة، یتم ف�ه فصل السكان المحلیین على أسس  

نظام   وفق  المحلیین  الزعماء  قبل  من  م�اشر  غیر  �شكل  وحكمهم  مختلف عرق�ة،  و�داري  قانوني 
خصوصاً  الحضر�ة،  �المناطق  الط�قة   مقارنة  طموحات  لمحاصرة  واإلنتاج.  األرض  عالقات  في 

األب�ض   اللواء  ثورة  في  انعكست  التي  التحرر�ة  بناء   م1924المتعلمة  االستعمار�ة  اإلدارة  قررت 
عن طر�ق نظام اإلدارة  �ف في س�اق تغییر نظام الحكم إلى حكم غیر م�اشر  تحالفات جدیدة في الرِّ 

األهل�ة. مكنت مؤسسة اإلدارة األهل�ة الزعماء من الس�طرة على السكان المحلیین في مناطقهم �أقل  
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ارت�اطًا صارم  الموارد األساس�ة. اوت اإلدارة   اً تكلفة وأقامت  إلى  للفرد والوصول  الهو�ة اإلثن�ة  بین 
 رئ�سیتین:   األهل�ة المفروضة على السكان األصلیین على خاصیتین 

انعكست البن�ة األبو�ة للمستعمر في دور الزعماء الذین تم اخت�ارهم في �عض األح�ان من قادة   أوًال:
الق�ائل الموجودین من خالل آل�ات المكونات العشائر�ة واإلثن�ة والعنف. في حالة عدم وجود ق�ادات 

موال�ة  أهل�ة  ق�ادات  صناعة  تمت  المحل�ة  المجتمعات  في  في    تقلید�ة  مصالحه  لخدمة  لالستعمار 
 استغالل الموارد السودان�ة.

الحكم    ثان�ًا: أنشأها  مقصودة  استرات�ج�ة  عرق�ة  أسس  على  المحلیین  السكان  بین  الفصل  �ان 
االستعماري وتم تنظ�مها عبر اإلدارة األهل�ة. خدم نظام اإلدارة األهل�ة الحكم االستعماري في توز�ع  

واالمت�از  والثروة  األهل�ة  الحقوق  اإلدارة  زعماء  ط�قة  راكمت  �ما  االستعمار�ة،  اإلدارة  لصالح  ات 
ثنائ�ة   خط  على  واالنقسام  العرق�ة،  التقس�مات  أساس  على  الموارد،  في  تحكمهم  �سبب  االمت�ازات 
بناء   على  السودانیین  قدرة  إضعاف  إلى  االنقسام  هذا  أدى  القوم�ة.  الدولة  داخل  والحضر  الر�ف 

ا ومقاومة  مواجهة  الوحدة  في  التنظ�م  على  وقدرتهم  مقاومتهم  أضعف  �ما  معا.  االستعماري  لحكم 
 األنظمة الشمول�ة الالحقة لالستعمار. 

الر�ف ترؤ� لقراره وموارده. �شكل عام غاب  الر�ف  قائمة على امتالك  نا حول نظام اإلدارة األهل�ة 
ال خطاب  من  واالقتصاد�ة  الس�اس�ة  ومؤسساته  االجتماع�ة  تحضر  وتكو�ناته  فلم  الحضري  مقاومة 

المكونات  دخول  إن  سطحي.  و�شكل  لمامًا  إال  للثورة  العام  الخطاب  في  الر�ف  وتحد�ات  مصالح 
یتقدم   الثورة، وال �مكن أن  االجتماع�ة الر�ف�ة في الحراك الثوري هو مسألة حیو�ة الستمرار ونجاح 

لو�الة إذ یلزم أن یدخل الر�ف نفسه  الر�ف في الخلف�ة. هذه المشكلة ال �مكن حلها �ا  اً الحضر تار�
في خطاب ثورة د�سمبر عبر امتالكه لها والحضور الفاعل في تكو�ن وجهتها وخطابها؛ ألنها ثورة  

السودانیین مكونات  /جم�ع  انخراط  بدا�ة  نشهد  الثقاف�ة.  وخلف�اتهم  االجتماع�ة  مكوناتهم  �جم�ع  ت 
د هذا االنخراط في س�اق  د ومن الضروري دعم تمط�ق�ة مختلفة في الر�ف في الحراك والفعل الثوري  

االنتقال�ة التحول    ،الحكومة  عمل�ة  من  األهل�ة  اإلدارة  موقع  هو  ما  سؤال  معالجة  الضروري  من 
ن تدافع المؤسسات الثور�ة الحدیثة مثل لجان  إ الد�مقراطي التي تسعى قوى المقاومة إلى ترس�خها؟  

السلطة   صراع  س�اق  في  طب�عي  تدافع  هو  األهل�ة  اإلدارة  مثل  تقلید�ة  مؤسسات  مع  المقاومة 
والتمثیل  نظام   والمصلحة  ل�س  األهل�ة  اإلدارة  نظام  أن  العر�ضة  التجر�ة  أظهرت   اً الس�اسي. 

األنظمة مع  اً أیدیولوج� تتحالف  تكو�نها.  الحاكمة وهذا جزء من  األنظمة  تتحالف مع جم�ع  لكنها   ،
� یتحدثون  الذین  األهل�ة  اإلدارة  مكاسب  إنخب  لضمان  �بیرة  سكان�ة  مجموعات  و�مثلون  سمها، 
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الفساد الس�اسي الذي س�اس�ة معینة، تحك  م هذه العالقة بین السلطة ونخب اإلدارة األهل�ة عالقات 
�قدم الخدمات األساس�ة للمجتمعات مثل حفر اآل�ار أو تشیید طر�ق أو بناء مدرسة بوصفها رشاوى  
�مكن   األهل�ة  اإلدارة  مؤسسة  حول  تصورنا  للمواطنین.  أصیل  �حق  ول�س  الس�اسي  الوالء  لشراء 

 تلخ�صه في:
من   .1 الر�ف،  في  المختلفة  االجتماع�ة  المكونات  مع  التفاهمات  عقد  هو  االنتقال�ة  السلطة  دور  س�كون 

زاو�ة مصلحة الر�ف في التحول الد�مقراطي وامتالكه قراره الس�اسي واالقتصادي وحصوله على حصته  
 العادلة في الموارد التي ینتجها.

الصلة الم�اشرة بین المواطنین وأجهزة الدولة، �حیث  تعزز    ،تعز�ز وتوطین أنظمة وثقافة الحكم المحلي .2
�حدث اختراق تدر�جي في مشكلة التمثیل الس�اسي لمكونات الر�ف. إن استمرار ه�منة اإلدارة األهل�ة  

المحل�ة في بناء عالقة جدیدة بین المواطن والدولة   سقائم على غ�اب الدولة ولذلك تكمن أهم�ة المجال
 ید�ة مثل القبیلة واإلدارة األهل�ة. تتجاوز المؤسسات التقل

إذ أثبتت   ،ستقرار والسالم والتطور االجتماعي واالقتصاديإن التحول الد�مقراطي هو الطر�ق الوحید لإل
 الدولة الشمول�ة أنها ال تقدم للر�ف خ�ارات خالف المجاعات والعنف والموت ال�طيء.

 
 النخب الس�اس�ة التقلید�ة والحدیثة  -5

في تسی�س الدین �سبب الخوف   اله�منة من خالل س�اسة فرق تسد االستعمار�ة واضحة أ�ضاً كانت  
االستعماري   الحكم  قام  الخوف  لهذا  نت�جة  المهد�ة.  عودة  و�مكان�ة  الصوف�ة  الدین�ة  الطرق  من 
بین  س�ما  ال  العداوات،  تفاقم  إلى  أدى  مما  المتنافسة،  الدین�ة  األنظمة  ورعا�ة  بتمكین    البر�طاني 
الس�اس�ة   لألحزاب  الس�اسي  الدعم  أساس  الطائف�ة  الوالءات  هذه  أص�حت  والختم�ة.  األنصار 
الخر�جین   مؤتمر  في  المتمثلة  السودان�ة  القوم�ة  الحر�ة  استسلمت  ذلك،  على  عالوة  الرئ�س�ة. 

اإل  تتجاوز  اجتماع�ة  حواضن  إنشاء  في  وأخفقت  الحز��ة،  والطائف�ة  الس�اس�ة  نتماءات  للتأثیرات 
جتماع�ة للحز�ین الكبیر�ن. وهكذا تم تعز�ز ستفادة من الحواضن اإللعرق�ة والدین�ة، لذا رغبت في اإلا

 جتماع�ة التي نشأت في الفترة االستعمار�ة.المر�ز" من خالل العالقات اإل"س�اسة 
فعلت النخب القوم�ة في السودان التي استولت على السلطة من اإلدار�ین االستعمار�ین البر�طانیین  

ذلك دون إحداث تحوالت جذر�ة في البنى التحت�ة االقتصاد�ة االستعمار�ة. لم تكن هناك رغ�ة في  
التقلید�ة س�اسات استعمار�ة لز�ادة قوتها  تنفیذ تغییرات جذر�ة فحسب، بل نفذت األحزاب الس�اس�ة 

عض الجماعات  ستحواذ على السلطة وز�ادة نفوذها. �مثال على ذلك عسكرة � وعملت مع الج�ش لإل
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من   �ان  ألنه  الج�ش،  مع  الس�اس�ة  النخب  وتعاون �عض  أخرى  دارفور ضد جماعات  في  اإلثن�ة 
مصلحة النخب القوم�ة الحفاظ على النظام االجتماعي واالقتصادي القائم، ألنه �ان مصدر مكانتهم  

القوم�ة، إال أن أشكال    ور�حهم. على هذا النحو، على الرغم من نقل السلطة الس�اس�ة إلى النخب 
یزال �خضع   الموارد �ان وال  تتغیر. مز�د من استغالل  لم  الموارد والسلطة  اإلنتاج واالستیالء على 
منتج   أكبر  هو  السودان  أن  من  �الرغم  المثال،  سبیل  على  الجدید.  االستعمار  من  مختلفة  ألشكال 

أفر�ق� العر�ي محصور في غرب  الصمغ  وأن حزام  العالم،  العر�ي في  فرنسا هي  للصمغ  أن  إال  ا، 
 أكبر مصدر لهذا المنتج. 

یتضمن الحفاظ على النظام االجتماعي واالقتصادي االستعماري تنفیذ س�اسات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي منذ الس�عین�ات، مما أدى إلى اعتماد �بیر على القروض الخارج�ة. الشيء الذي فاقم 

 موجودة في السودان، مما قاد إلى الصراعات والحروب والفقر. من عدم المساواة الط�ق�ة والعرق�ة ال
إن فهم هذه العالقة الوث�قة بین األحزاب النخبو�ة والج�ش من ناح�ة واألسواق االستعمار�ة من ناح�ة  
أخرى، �سهل فهم سبب استمرار األحزاب النخبو�ة الحال�ة في شكل قوى الحر�ة والتغییر في الدعوة 

 الشراكة مع الج�ش، واستمرار الت�ع�ة للقروض الخارج�ة. إلى 
 

 الس�ادة الوطن�ة  -6
الدولي  المجتمع  مشكلة  تكمن  لكن  العالمي،  والسلم  الشعوب  مصلحة  في  هو  السودان  استقرار  إن 
واإلقل�مي في تعر�ف استقرار السودان بوصفه مشروط بوجود نظام شمولي عسكري �اطش وخاضع  

الطو�لة  لألجندة   ال�ائد  النظام  فترة حكم  برهنت  لقد  السوداني.  الشعب  على حساب مصلحة  الدول�ة 
التي امتدت لثالثین عامأ و�ذلك فترة حكم اللجنة األمن�ة للنظام ال�ائد األمن�ة لمدة ثالث سنوات أن  

األساسي للسلم اإلقل�مي والدولي. فقد تدخلت الحكومتان المذ�ورتان في    د النظام الشمولي هو المهدِّ 
جارة،  دولة  رأس  اغت�ال  وحاولت  العالمي،  اإلرهاب  خال�ا  ورعت  الجارة،  للدول  الداخلي  الشأن 
ومارست اإلتجار �ال�شر وانتهكت حقوق الالجئین وانتهكت جم�ع مواثیق و�عالنات السلم العالمي في  

�م �بیرة  الجرائم  أن  دلیل على  ذلك  الحرب. �ل  الجماع�ة وجرائم  اإل�ادة  ذلك جرائم  بین  رَّ ا في  �ط 
 األنظمة الشمول�ة واالستقرار هو قرار غیر حك�م وقاصر.

المصالح   رعا�ة  وعلى  الشعوب،  جم�ع  س�ادة  احترام  على  نؤ�د  الخارج�ة  العالقات  س�اق  وفي 
اع�ة إلحالل السلم العالمي، �ما نؤ�د على أن حفظ  المشتر�ة، ورعا�ة األعراف والمواثیق الدول�ة الس

س�ادة السودان ومصلحة شع�ه و�قامة عالقات تعاون متوازنة هي أساس التعامل مع جم�ع األطراف  
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یتخذ  أن  �جب  السودان�ة.  الموارد  وملك�ة  الموارد  استغالل  التهاون مع  و�التالي ال �جوز  الخارج�ة. 
جتماع�ة والس�اس�ة والبیئ�ة.  ة موارده الخاصة �طر�قة تعزز العدالة اإل�شأن إدار   الشعب السوداني قراراً 

�جب العمل على تعز�ز عالقاتنا مع الدول األفر�ق�ة والدول األخرى في جنوب العالم، تلك العالقات  
 التي تم تجاهلها، من أجل تسهیل التجارة والتعاون و�ذلك التأكید على التضامن الشعبي. 

في نحن  نعتبر  الس�ادة   لذلك  استعادة  أن  الدستوري  المؤتمر  �إقامة  الشعب  لسلطة  الثوري  المیثاق 
استعادة  وأن  العادلة،  والتنم�ة  الد�مقراطي  التحول  طر�ق  في  خطوة  أول  هو  �امل  �شكل  الوطن�ة 
الس�ادة هي معر�تنا األساس�ة ضد الد�كتاتور�ة؛ ألن ثورة د�سمبر هي ل�ست ثورة ضد النظام ال�ائد 

و واللجنة   قرارهم  للسودانیین/ات  تعید  وطني  تحرر  ثورة  هي  بل  فقط،  السِّ �األمن�ة  �اسي  ستقاللهم 
 قتصادي.واإل
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 المرتكز الثاني 
 سلطة الشعب

وفق   المختار�ن  الفئو�ة  والنقا�ات  الجغرافي  السكن  وفق  السوداني  الشعب  ممثلي  من  السلطة  هذه  تتكون 
 الد�مقراط�ة الجماهیر�ة �اآلتي: 

 المجالس التشر�ع�ة المحل�ة -1
 : ممثلو السكن .1

الحي �مثل  مندوب/ة  خاللها  من  �ختار  عموم�ة  جمع�ة  في  الحي/القر�ة  سكان  في /�جتمع  القر�ة 
العموم�ة المحلي  ،الجمع�ة  التشر�عي  المجلس  في  اإلدار�ة  الوحدة  من  منادیب  أر�عة  تختار   ؛ التي 

 ة للمجلس الوالئي./وواحد 
 : ممثلو النقا�ات الفئو�ة  .2

�ختار أعضاء النقا�ات الفئو�ة المختلفة �المحل�ة المنتخ�ة من جمع�ات عموم�ة د�مقراط�ة و�نتخبون  
�المجلس الوالئي    ة/ة واحد /وعضو  ،النقا�ات �المجلس التشر�عي المحليمن بینهم عضو�ن �مثلون  

 ل�ات التي �ختارونها. �مثلون النقا�ات �الوال�ة نصفهم على األقل من النساء وفق اآل
المجلس  • م�اني  إلى  تقودهم  �مواكب  مسنودین  المحل�ة  والنقا�ات  السكن  ممثلي  �ل  �جتمع 

المجل ه�اكل  و�شكلون  المحلي  (الرئ�س  التشر�عي  المحلي  التشر�عي  و�قوم    -س   ( المقرر 
المدن�ة   الخدمة  قانون  وفق  للمحل�ة  التنفیذي  المدیر  بتعیین  المحلي  التشر�عي  المجلس 

 والشروط الواردة في هذا المیثاق. 
 المجالس التشر�ع�ة الوالئ�ة  -2

المجلس التشر�عي الوالئي  �جتمع ممثلو المحل�ات في �ل وال�ة مسنودین �مواكب ثور�ة تقودهم إلى  
  ، ة منهم للمجلس التشر�عي القومي/و�شكلون ه�اكل المجلس (و�قوم ممثلو �ل محل�ة بتسم�ة ممثل

امرأة للمجلس   علي األقل  و�ختار منادیب النقا�ات �المجلس التشر�عي �الوال�ة عضو�ن منهم، أحدهما
للوال�ة �أغلب�ة ثلثي أعضائه و�قوم الوالي   اً التشر�عي القومي) ثم �عین المجلس التشر�عي الوالئي وال�

 خت�ار حكومة الوال�ة التي �جیزها المجلس. إ�
 المجلس التشر�عي القومي   -3

�جتمع ممثلو الوال�ات المختلفة مسنودین �ملیون�ة تقودهم إلى البرلمان القومي وتقوم �حما�ة انعقادهم  
المجلس   و�ُ   -الرئ�س  (و�شكلون ه�اكل  المجلسالمقرر)  الثلثین    رئ�ساً   عین  �أغلب�ة  الوزراء  لمجلس 

 عین رئ�س الوزراء حكومته �عد إجازتها من المجلس التشر�عي. على أن �ُ 
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 ملحوظة:  *
واحد  �ُ  .1 مقعد  اإلعاقةضمن  انتخا�ه من    لذوي  یتم  التشر�ع�ة  المجالس  في �ل مستوى من مستو�ات 

 تحاداتهم الد�مقراط�ة في �ل مستوی.إخالل 
النازحینتَ  .2 معسكرات  دارفور   ت / نتخب  وال�ات  من  وال�ة  �ل  في  الجذري  �التغییر  المؤمنة  والقوى 

الوالئي  ت /ممثلین  )4(  الخمسة التشر�عي  المجلس  القومي.   ة/ومندوب   ، في  التشر�عي  المجلس  في 
ممثل �ردفان  �جنوب  النازحین  معسكرات  القومي  ة/واحد   ة/وتنتخب  التشر�عي  المجلس    ) 4(و  ،في 

 في المجلس الوالئي. ت /ممثلین
 خصص مقعد في البرلمان لمندوب عن الالجئین والالجئات السودانیین/ت �معسكرات الالجئین. �ُ  .3
في المجلس   ة/ممثل )4(ق س�طرة الحر�ة الشعب�ة الحلو عدد حفظ لمواطني جنوب �ردفان في مناط�ُ  .4

 .فیها �ما �عادل عدد المحل�ات التشر�عي القومي  
 لمهام األساس�ة للمجلس التشر�عي:ا *

تشكیل حكومة �فاءات ثور�ة مستقلة تحقق أهداف ثورة د�سمبر المجیدة وفق ما ورد في المیثاق الثوري   .1
 لسطة الشعب.

جتماع�ة ووضع  قتصادي لجماهیر الشعب السوداني �ما �ضمن العدالة اإللتحسین الوضع اإلالتشر�ع   .2
في   تفصیله  سیتم  ما  (وفق  الموارد  وهدر  الت�ع�ة  عن  ومستقل  الذات  على  معتمد  سوداني  اقتصاد 

 قتصادي المرفق).البرنامج اإل
 التشر�ع لتأس�س السالم الشامل لكل الشعب السوداني. .3
�عین المجلس التشر�عي مجلس القضاء العالي ومجلس الن�ا�ة  و لتأس�س نظام عدلي مستقل (التشر�ع   .4

أشخاص لكل مجلس وتنتخب هذه المجالس رؤسائها على    )7(العامة ومجلس المراجع العام �عضو�ة  
 ).ة/العام ة/المراجع ة/العام ة/القضاء والنائب  ة/رئ�سخت�ار واعتماد إأن تقوم هذه المجالس � 

 م. 1989ع المجلس التشر�عي القومي قوانین تفك�ك نظام الثالثین من یونیو  شرِّ �ُ   .5
 .االعل�عالقات خارج�ة متوازنة تحافظ على الس�ادة الوطن�ة والمصلحة    ىتتبنشر�ع قوانین  تَ   .6
 . امؤتمراتهجازة قوانین المفوض�ات وتوص�ات إ  .7

 :ةقواعد تنظ�م�َّ  *
والوال�ات تغییر منادیبهم    )والنقا�ات الفئو�ة في المحل�ات (ومعسكرات النازحین�حق لكل لجان السكن   .1

في المقعد  تول�ه  �عد  ذلك  رأت  ما  ثبت    حال   متى  أو  ذلك  لضعف  إقررت  أو  ال�ائد  �النظام  رت�اطه 
 األداء.
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 جتماعات.ستثناء منصرفات الترحیل الجماعي واإل إال توجد أي مخصصات للمجالس المحل�ة �  .2
الجماعي   .3 الترحیل  إلى  إضافة  لألجور  األدنى  الحد  �عادل  راتب  تشمل  الوالئ�ة  المجالس  مخصصات 

 جتماعات. ومنصرفات اإل
المجالس   .4 مخصصات  إلى  إضافة  أساس�ة  و�عاشة  سكن  توفیر  تشمل  القومي  المجلس  مخصصات 

 الوالئ�ة.
 كمال ه�اكل السلطة و�دا�ة عملها:لجدول الثوري إل ا *

من تار�خ التوق�ع علي المیثاق    یوماً   30القومي)    -الوالئي    -فترة تكو�ن المجالس التشر�ع�ة (المحلي   -1
 الثوري لسلطة الشعب.

خت�ار رئ�س/ة الوزراء من قبل المجلس التشر�عي القومي مع وضع الالئحة  إهي فترة    یوماً   )31-45( -2
لتنظ�م   لتنظ�م  �و   ا،/عملهالداخل�ة  الداخل�ة  الالئحة  وضع  مع  الوالئ�ة  المجالس  قبل  من  الوالة  خت�ار 

 م. عمله
و   یوماً   )46-60( -3 المفوض�ات  مجالس  تكو�ن  فترة  الفترة �هي  ذات  وفي  المفوض�ات  رؤساء  خت�ار 

  ، ة والثور�ة الواردة في هذا المیثاق ءر الكفایالوزاري وفق شروط ومعای  ا/طاقمهالوزراء    ة/رئ�س�ختار  
 داري حسب مقتضى الحال.ار الوالة طاقمهم الوزاري اإلتك �خكذل

 هي فترة تكو�ن مجلس القضاء العالي ومجلس الن�ا�ة العامة ومجلس المراجعة العامة.   یوماً  )61-75( -4
عتمادًا على ما ورد في هذا المیثاق  إ �م الوزراء والوالة لبرامجهم التفصیل�ة  هي فترة تقدِّ   یوماً   )75-90( -5

 رفاق توار�خ تنفیذ الخطط ونشرها للجماهیر. إو�تم 
  ،شهر �ما هو موضح أعالهإثالثة    ى یتعد   الَّ أ كمال التخط�ط و�ناء ه�اكل السلطة �جب  إ •

على ان یبدء ضخ الخط الثوري في جهاز الدولة في الیوم األول من الشهر الرا�ع وتلتزم  
 نتقال�ة. یلة الفترة اإل القواعد الثور�ة �حراسة الثورة طِ 

 نتقال�ة األر�عة سنوات شاملة فترة األشهر الثالثة لبناء ه�اكل السلطة. تكون الفترة اإل  •
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 المرتكز الثالث
 الس�اسي واألحكام العامة میثاق الشرف 

  حراسته لممتلكاته   عبر  نفسهدا�ة تجدر اإلشارة إلى تأكید أن الضامن الحق�قي واألساسي هو الشعب ذات  بِ 
 قتصاد�ة والسلطة الشعب�ة. الس�اس�ة واإل

الشعب  وعلي جماهیر  الثوري،  المیثاق  هذا  على  الموقعة  القوى  من  التنفیذ  واجب  المیثاق شرط  هذا  �عتبر 
أو یتخاذل في إنفاذ ما ورد   ،داني أن تقوم �المحاكمة التي تراها مناس�ة لكل من �خون هذا المیثاق الثوري السو 

 نتقالي: محتواه واللعب على وتر الزمن اإل غتفر�أو   هف�ه من مهام أو یتواطأ مع آخر�ن لحرف
شار�ت في الحكومات السا�قة  على القوى الس�اس�ة والمدن�ة منفردة والشخص�ات العامة المستقلة التي  .1

عبر مؤتمر صحفي على ما ضاع من عمر الدولة السودان�ة مع    ارذ عتاإل ن  وحتى اآل  1956منذ  
اللجنة   مع  التفاوض  من  الموقف  فیها  �ما  الفترة  هذه  عن  الضرور�ة  المعلومات  �ل  الشعب  تمل�ك 

 عتصامات، وذلك قبل التوق�ع على هذا المیثاق. األمن�ة ومن فض اإل 
لتزام بتنفیذ  المفوض�ات أمام الشعب �اإل  رؤساءو   ینیوالتشر�عاء القسم الثوري لجم�ع الوزراء والوالة  أد   .2

 هذا المیثاق عند الوصول للسلطة.
جتماعات في القضا�ا غیر المضمنة في هذا المیثاق لضمان مشار�ة الشعب جماهیر�ة التفاوض واإل .3

 األمن�ة. في صنع القرار، عدا البروتو�والت 
 لتفاف على هذا المیثاق. كشف أي فعل لمحاولة اإل .4
 عدم المحاصصة والتمكین والتمكین البدیل (حز��ة و��ان�ة) في مؤسسات الدولة.  .5
النازحیناإل .6 بتحقیق قضا�ا  لسلطة  إ  ت /والمهجر�ن  ت /والالجئین  ت /لتزام  الثوري  المیثاق  ستنادًا على 

 الشعب. 
المیث  .7 التوق�ع على هذا  و �ستثنى من  الجبهة اإلسالم�ة  التي  أاق �ل مكونات  الوطني  الحوار  حزاب 

 . م2021اکتو�ر  25نقاذ حتى سقوطها و�ذلك القوى التي أیدت وشار�ت سلطة انقالب شار�ت اإل
والقوى   .8 الس�اس�ة  القوى  �ل  قبل  من  مكتوب  رسمي  تفو�ض  �موجب  المیثاق  هذا  على  التوق�ع  یتم 

 لجان المقاومة. المدن�ة والحر�ات المسلحة عدا 
 شروط ومعاییر الكفاءة والثور�ة للمرشحین �كل مؤسسات الدولة:

 الكفاءة والخبرة المناس�ة ألداء المهمة المحددة.  .1
 حدى واجهاته. إالتار�خ الثوري وعدم التلوث �النظام السابق او  .2
 لتزام �ما ورد في المیثاق الثوري لسلطة الشعب.اإل .3
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 خت�ار ونشر النتائج. وشفاف�ة عمل�ة الترش�ح واإل اهةز بنلتزام اإل .4
حالة   .5 مناظرة    ى تساو في  عبرة  بینهم  الفصل  یتم  والمعاییر  الشروط  نفس  في  اكثر  او  مرشحین 

 جماهیر�ة. 
 . ةتقد�م شهادة ابراء زمة مال�ة من المحكمة المختص  .6

 
 

  :ملحوظة 
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 . )الثور�ة
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