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الملخص التنفيذي
المقدمة واألهداف. 1

تمر جمهورية السودان بتغييرات جذرية وتواجه تحديات كبيرة. إذ يتزامن إنفصال جنوب السودان، وبروز جيل جديد 
- الشباب كقوة سياسية ، والتحوالت السياسية واالقتصادية التي تشق طريقها إقليمياً و دولياً  لتعيد تشكيل السياسة في 
هذا البلد. وفي ذات الوقت ما تزال الكثير من التحديات قائمة، وما تزال النزاعات في جنوب وغرب البالد مستمرة، 

وهناك حاجة ملحة لمواءمة واستيعاب كل اطياف الجماعات والمصالح السياسية.

فى مستقبل تطور وتقدم السودان سيكون للترتيبات والعمليات السياسية التى  يمكنها أن تحقق التوافق واالنسجام دور 
كبير لتقريب  وجهات النظر والمصالح المتعددة في البلد، ومهمة لمستقبل سالم ورخاء السودان. فالتوافق السياسي 

البّناء يقدم مجموعة من األطر واألدوات يمكنها المساعدة في تحقيق السالم والرخاء

الهدف من هذه الورقة هو تقديم أالدوات المطلوبة للتوافق السياسي ووضع الخطوط العريضة لسلسلة من الخيارات 
الفنية فيما يتعلق بسياسات التوافق في جمهورية السودان.

منهج هيكلى للتوافق السياسى . 2
و  المواطنين  المشترك حول مصالح  التوافق  نتائج  أو  ترتيبات وعمليات  السياسي كل من  التوافق  يشمل مصطلح 
وجهات نظرهم  المتنافسة. وجوهر التوافق السياسي هو تحقيق التوافق بين المصالح في أوضاع تتميز بغياب االجماع 

الشامل وليس باإلنعدام التام  لهذا االجماع.

التوافق السياسي هو منهج يساعد المواطنين على الموائمة بين مصالحهم السياسية ووجهات نظرهم في ترتيبات الحكم 
بهدف إدارة الخالفات ومنع النزاع العنيف. ومن خالل النظر في مختلف جوانب الحكم، فإن نظرية التوافق السياسي 
تتيح منهجية شاملة توفر مزايا كبيرة عند مقارنتها بمناهج  أخرى تركز على جانب واحد أو على عدة جوانب غير 

مترابطة.

تتكون رموز التوافق السياسي من ستة عناصر “Strands”: البنية السياسية واالمركزية،  والنظام االنتخابي، والسلطة 
التنفيذية، والسلطة التشريعية، والمشاركة الشعبية، والترتيبات التقليدية والعرفية. ويمكن استخدام هذه العناصر لتقييم 
ووضع خيارات للتوافق السياسي على المستويات القومية وما دون القومية. وتشمل مؤشرات التوافق السياسي الفّعال 
فاعلية التوافق المتبادل، وعدالة التمثيل السياسي، وعدالة التأثير في صنع القرار السياسي، ودرجة فاعلية المشاركة 

العامة. 

لتطبيق هذه األدوات وضعت كونفليكت دايناميكس انترناشونال منهجاً من سبع خطوات يشمل تقييم الترتيبات القائمة، 
وتحديد المصالح السياسية، وتحديد فرص وعمليات التوافق السياسي، ووضع االعتبارات، وبلورة الخيارات، وعقد 

مشاورات الختبار الخيارات، ثم التنفيذ.

مجالت الفرص للتوافق السياسى. 3
هناك عدد من المجاالت والنصوص المقترحة لتحقيق التوافق السياسي .وهى أساساً مجاالت يمكن أن تشكل فرصة 
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لتحقيق توافق  أكثر فاعلية للمصالح ووجهات النظرالسياسية. وتعرف الفرص الماثلة عبر العناصر الستة، وتتقاطع 
هذة العناصر  مع مجاالت متعددة فى مناحي أخرى ، مثال لذلك الدين والتنوع والنوع.

خيارات التوافق السياسي. 4

 طورت كونفليكت دايناميكس ست فئات من خيارات التوافق السياسي من خالل عملية بحثية، وعصف ذهني،
:واختبار للمكونات  المحتملة للسياق السوداني. وهذه الفئات هي

الخيار أ: الدولة الموحدة التي تفوض السلطات
الخيار ب: النظام الفيدرالي الوالئي
الخيار ج: النظام الفيدرالي اإلقليمي
الخيار د: النظام الفيدرالي الهجين

الخيار هـ: اإلتحاد الحر
الخيار و: نموذج اإلجماع القومي

تلخص هذه الورقة كل من هذه الخيارات الست. وتستكشف أيضاً، في كل خيار، الروابط بين العناصر الستة، وتلخص 
بعض المزايا والمساوئ المحتملة.

الخيار أ: الدولة الموحدة التي تفوض السلطات

نظرة عامة: يمثل خيار الدولة الموحدة مع تفويض السلطات تشكيلة من الخيارات تتحقق فيها الالمركزية من خالل 

تفويض السلطات من المستوى القومي إلى الكيانات اإلقليمية أو  الدوائر ما دون القومية. والفرق الرئيسي بين التفويض 
وأشكال الالمركزية األخرى هو أن السلطات في النظام القائم على التفويض يمكن استرجاعها للمستوى القومي. وكما 
ظهر في هذه الورقة، ُينّظم هذا الخيار األقاليم ال الواليات. وهو يشمل ثالث مستويات من الحكم مع سلطات جباية 
الموارد شديدة الالمركزية. وتتكون السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين له؛ وُينتخب الرئيس من خالل نظام من جولتين 
يتطلب تأهيالً مزدوجاً. والجهاز التشريعي القومي ذي غرفة واحدة ُينتخب أعضاؤه بنظام مختلط من نظامي األكثرية 

والتمثيل النسبي.

التقييم: تكمن نقطة القوة الرئيسية قي هذا النموذج في قدرته المرنة على معالجة مصالح ووجهات النظر المتنوعة 

وفي الوقت نفسة يحافظ على المزايا المحتملة للنظام المركزي، مثل الجهازين التشريعي والتنفيذي القابضين، وقلة 
بأن المصالح قد تكون غير متماثلة وتقتضي  تكاليف الحكم. وتعترف الطبيعة غير المتماثلة للنموذج المقترح أيضاً 
ترتيبات حكم مختلفة. والعيب الرئيسي في هذا الخيار هي أن الحكومة القومية تملك سلطة سحب الصالحيات المفوضة 
إلى مختلف مستويات الحكم، مما قد يشكل عامالُ يثبط الفاعلين السياسيين من االنخراط في النظام خوفاً من سحب ما 

ُمنح لهم من سلطات.

الخيار ب: النظام الفيدرالي الوالئي

نظرة عامة:  خيار النظام الفيدرالي الوالئي هو نموذج من الحكم تكون الوحدات المكونة له من الواليات. وعلى الرغم 

من أن هذا هو نموذج الحكم الحالي في السودان،  اال ان هذا النموذج يحتوي اختالفات صغيرة مهمة،فى ترتيبات 
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الحكم القائمة. ووهو نظام يقسم الحكم على ثالثة مستويات. سلطات الحكومة شديدة الالمركزية، وتخصص الحكومة 
القومية قسم معتبر من الموارد للواليات. ويتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئيس منتخب من خالل نظام ذي جولتين. 
والجهاز التشريعي القومي ذي غرفتين؛ وتنتخب الغرفة األولى “ المجلس الوطنى “ انتخاباً مباشراً، وتنتخب الغرفة 

الثانية “ مجلس الواليات “ انتخاباً غير مباشر بواسطة مشرعي الواليات وتتيح تمثالً متساوياً لكل والية. 

التقييم: يقيم هذا الخيار على الترتيبات القائمة، بدالً من اقتراح تغيير جذري في الحكم. ويعترف المنهج المطور 

للتوافق السياسي بنقاط القوة في النظام الحالي، وتحمل إمكانية أن تكون المنهجية أكثر أماناً، وسهولة، وأقل تكلفة في 
معالجة قضايا الحكم. وأحد نقاط ضعفها هي أن هذا الخيار قد ال يمثل تغييراً كافياً لمعالجة التردي، الحقيقي أو المتخيل، 
للتوافق السياسي، في ظل الترتيبات القائمة. وعلى سيبل المثال ال يأخذ النموذج في اعتباره الهويات والمصالح اإلقليمية 

بشكل فّعال.

الخيار ج: النظام الفيدرالي اإلقليمي

نظرة عامة: يشمل خيار النظام الفيدرالي اإلقليمي طيفا من تنويعات النظم الفيدرالية – متماثلة وغير متماثلة – و 

الوحدات األساسية المكونة له هي األقاليم ال الواليات. وتشمل التنوعات داخل هذا الخيار المستوى القومي واإلقليمي 
والمحلي. ويتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئيس منتخب إنتخاباً مباشراً، أو مجلس تنفيذي فيدرالي تنتخبه الغرفة 
الثانية من الجهاز التشريعي ليضم ممثالً لكل إقليم. ويتكون الجهاز التشريعي القومي من غرفتين، ُتنتخب فيه الغرفة 

األولى إنتخاباً مباشرا وُتنتخب الغرفة الثانية إنتخاباً غير مباشر.

التقييم: مزايا نموذج النظام الفيدرالي اإلقليمي هي أنه يؤسس على البنية السياسية التاريخية للسودان، ويأخذ في 

اعتباره المصالح ووجهات النظر السياسية اإلقليمية، ويمنح صوتاً للمجتمعات الموجودة اآلن عبر الواليات. وتكمن 
مساوئ النموذج في تكلفته المتزايدة، وتعقيد هياكل الحكم، وزيادة مستويات الحكم بين المواطنين والحكومة القومية. 

الخيار د: النظام الفيدرالي الهجين

نظرة عامة: يتكون خيار النظام الفيدرالي الهجين من واليات وأقاليم. ويسمح الجمع بين الواليات واألقاليم بتماثل بنية 

وسلطات الوحدات ما دون القومية، مع تمتع األقاليم بصالحيات أوسع من الواليات. وتتيح الترتيبات في هذا النظام 
للكيانات دون القومية  أن تختار االلتزام أو عدم اإللتزام بنصوص معينة  “opt-in arrangements”  مثل للواليات 
نظام  الرئيس من خالل  وُينتخب  القومية من رئيس ورئيس وزراء؛  التنفيذية  السلطة  أقاليم. وتتكون  لتشّكل  التجمع 
انتخابي فى جولتين مع اشتراط التأهيل المزدوج، في حين ُينتخب رئيس الوزراء من السلطة التشريعية. ويتكون الجهاز 

التشريعي من ثالثة غرف تضم الغرفة األولى والغرفة الثانية ومجلس لكبار السن يضم القادة التقليديين والعرفيين.

التقييم: للنظام الفيدرالي الهجين بعض مزايا الخيارين )أ( و)ب( من حيث أنه يمثل تطّوراً للوضع القائم، أكثر من 

كونه مفارقة راديكالية له. ويأخذ تماثل هذا النموذج في االعتبار تطابق المصالح ووجهات النظر السياسية من خالل 
التقليديين  القادة  والمنظمة  الواضحة  الترتيبات  هذه  وتأخذ  متباينة.  ترتيبات  تقتضي  المتباينة  المصالح  بأن  اعترافه 
والعرفيين في اعتبارها لنظم الحكم القائمة بوصفها أمراً واقعاً في بعض نواحي البالد. العيب الرئيسي في هذا النموذج 
تمثيالً  لدوائرهم  والعرفيين  التقليديين  القادة  تمثيل  تواجه ضمان  التي  التحديات  المحتملة، وكذلك  وتكلفته  تعقيده  هو 

حقيقياً. تماثل الترتيبات المقترحة قد يجعل الواليات تشعر بالضرر من نموذج يشجع  النزعة اإلقليمية.
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الخيار هـ: اإلتحاد الحر

نظرة عامة: أعتمد نموذج االتحاد الحر حول تصور وحدات لها القدرة على االتحاد – بإرادتها الحرة – مع دولة 

مستقلة. وليس بالضرورة أن يكون هذا خياراً وحيداً، بل قد ُيدمج مع نماذج أخرى. ويتيح نموذج االتحاد الحر تنوعاً 
واسعاً في العالقة بين الدولة ذات السيادة والدولة المتحدة معها. وفي النموذج الذي توصفه هذه الورقة، تشمل الترتيبات 
سلطة تشريعية منتخبة محلياً، ورأس للسلطة التنفيذية منتخب محلياً، وسلطة قضائية منتخبة محلياً. أما الدفاع والسياسة 

الخارجية فتبقى في يد الدولة الرئيسة.

التقييم: تكمن مزايا نموذج االتحاد الحر في درجة مرونته العالية، وقدرته على التكيف مع طيف من االحتياجات، 

تقويضه سلطة وصالحيات  احتمال  النموذج في  التمثيل والسلطات. ويتمثل ضعف  العالية في  التفويض  ومستويات 
الحكومة القومية للدولة الرئيسية.

الخيار و: نموذج اإلجماع القومي

 territorially based“ نظرة عامة: نموذج اإلجماع القومي هو نموذج للحكم يفارق المنهج الذي يقوم على اإلقليم

قومي  الحكم:  هناك مستويان من  النموذج  هذا  المصالح. وفي  متباينة من  دوائر  يقوم على  نظام  إلى   ”approach

ومحلي. وتقع معظم السلطات في يد المستوى القومي، الذي يقدم دعماً كبيراً إلى الحكومات المحلية.

ويقوم النظام االنتخابي على خليط من نظام األكثرية والتمثيل النسبي ُينتخب فيه  نصف أعضاء السلطة التشريعية من 
خالل دوائر ذات مقعد واحد والنصف اآلخر من من خالل قوائم حزبية مفتوحة على المستوى القومي. وتتكون السلطة 
التنفيذية من سبع ممثلين من األحزاب الخمسة التي نالت أعلى األصوات مقارنة باإلحزاب األخرى. وُينتخب الرئيس 

بأغلبية خمسة من سبع أصوات من المجلس التنفيذي. وقد يكون الجهاز التشريعي أحادي أو ثنائي الغرف.

ترتيبات  بإلغاء   ”territorialism“ اإلقليموية  على  التغلب  على  قدرته  هي  الخيار  هذا  في  الرئيسية  الميزة  التقييم: 

بمعزل عن  المصالح  استيعاب جماعات  ذلك على  عن  بدالً  والتركيز  أو واليات،  أقاليم  ُنّظمت حول  التي  الحوكمة 
وجودها الجغرافي. وقد تساعد بساطة هذه البنية من الحكم على خفض تكلفة وتعقيد الحكم وعلى تقليص مستويات 

البيروقراطية بين المواطنين والحكومة القومية.

العيب الرئيسي في هذا النموذج هو بساطته البنيوية ، حيث قد يقلل تقليص مستويات الحكم ايضاً من قدرة الحكومة 
على تقديم الخدمات للمواطنين.

خاتمة. 5

في حين لكل من الخيارات التي وصفناها في هذه الورقة نقاط قوته ونقاط ضعفه، فكلها قد ُوضعت لتتصدى للمصالح 
الدعم  لتقدم  )التيبولوجيا(،  المنهج والتصنيف  الحكم، مع  السودان. وقد ُصممت خيارات  النظرالسياسية في  وجهات 

للسودانيين في بحثهم عن  ترتيبات الحكم التي تحقق لهم التوافق السياسي والمصالحة المتبادلة.
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1.  المقدمة
1.1   غرض الورقة

تقدم هذه الورقة إطاراً وأدوات وخيارات أولية لمساعدة شعب السودان وممثليه في استكشاف، والبحث عن االجماع، 
وتطبيق ترتيبات الحكم التي يمكنها أن تواءم بين مصالح المواطنين ووجهات نظرهم السياسية.1 

وهذه الورقة هي واحدة من سلسلة من المطبوعات تمخضت عن بحوث مكثفة، ومشاورات، وأنشطة توعية تمت في 
السودان منذ 22008. والهدف الرئيسي من هذه المبادرة الضرورية – مبادرة التوافق السياسي في السودان – هي 
المساهمة موضوعياً  في السالم والتنمية المستدامة في كل السودان. وتهدف هذ المبادرة إلى بلوغ غايتها من خالل 
لتحقيق  فاعل –  بشكل  للتوفيق  خيارات  وتطبيق  وتطوير،  وأدوات الستكشاف،  أطر  استخدام  في ودعم  التشارك 

التوافق المتبادل – بين مصالح المواطنين المختلفة ووجهات نظرهم السياسية.

2.1  الحاجة إلى التوافق السياسي في السودان

من المهم، خاصة في سياق التغيرات الديموغرافية، واالجتماعية- االقتصادية، والسياسية التي يمر بها السودان )انظر 
الملحق 3 لنظرة عامة حول هذه التغيرات( وضع واالتفاق على وتطبيق ترتيبات للتوافق السياسي. والتوافق السياسي 

مهم ألسباب عديدة.

أوال، جاءت ترتيبات الحكم القائمة منذ التوقيع على إتفاقية  السالم الشامل من تنوع السودان الموروث )انظر الملحق 
4 لالطالع على تحليل لترتيبات الحكم القائمة في السودان(. وألن مصالح واحتياجات المواطنين لم تستوعب بشكل 
حقيقي، فقد تمظهرت هذه المصالح بشكل أكثر حدة في مصالح المواطنين السياسية، ومراراً من خالل النزاع المسلح. 
وتشمل أمثلة هذا فى فشل  عجز قانون االنتخابات الحالي من الناحية الفنية على ترجمة تطلعات الناخبين بشكل فعال 
لتمثيل متكافئ، فيما كان القدر الكبير من صنع القرار متروك لمستشاري ومساعدي الرئيس غير المنتخبين، وفى ظل 

غياب الدور الفاعل لمجلس الواليات، وانعدام  اآلليات الفاعلة والشفافة لتخصيص الموارد المالية.

الفاعلين  نظر   ووجهات  لمصالح  خالفا  أخرى،  نظر  ووجهات  مصالح  الستيعاب  األخيرة  الجهود  رّكزت  ثانيًا، 
السياسيين المهيمنين – أي حزب المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة التقليدية األخرى – على المشاركة الرمزية 

بدون تمثيل وتأثير على صنع القرار.

ثالثاً، بقيت معظم النقاشات السياسية داخل السودان حول ترتيبات الحكم المستقبلية في مستوى “الشعارات”، أكثر من 
استشراف الترتيبات الممكنة مستقبلياً بالتفصيل بهدف المواءمة بين المصالح وجهات النظر السياسية.

1   يشمل مصطلح “ممثلين” هنا الممثلين السياسيين، وممثلي المجمتعات، والممثلين التقليديين وغيرهم من الممثلين، سواء كانوا منتخبين أو مختارين/معينين بوسائل أخرى.
2  تشمل اإلصدارات األخرى

Gerard Mc Hugh, Envisioning the Future: Options for Political Accommodation between North and South Sudan following the Referendum, 
Governance & Peacebuilding Series Briefing Paper No. 3 )Cambridge: Conflict Dynamics International, September 2010(     

Gerard Mc Hugh, National Elections and Political Accommodation in the Sudan, Governance & Peacebuilding Series Briefing Paper No. 2 Cambridge:       
Conflict Dynamics International, June 2009 .وهي متاحة على الموقع: http://www.cdint.org
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رابعاً، يقول الكثيرون في السودان أن نظام الحكم في البالد ُمرضى وأن المشكلة تكمن في الواقع في الفشل في تطبيق 
ترتيبات الحكم تطبيقاً كامالً أو بحسن نية. لكن وجهة النظر هذه تقلل من شأن التحديات التي تواجهها ترتيبات الحكم 

القائمة في استيعاب المصالح ووجهات النظر السياسية، حتى لو طبقت بشكل كامل.

التناول  الغالب. وقد أدى هذا  السودان في مسارات منفصلة وغير مترابطة في  السياسي في  الخطاب  تقدم  خامساً، 
للحوار السياسي الذي يعالج القضايا “بالتجزئة”، إلى عدد من اتفاقيات السالم واالتفاقيات السياسية، التي طبقت بدرجات 
متفاوتة. وقد سببت منهجية “التجزئة” هذه المزيد من االنقسامات وصّعبت من الوصول الى حزمة ترتيبات بإمكانها 
تقديم حوافز للدخول فى هوية سودانية. ويمكن للسودان أن يستفيد من المنهج األكثر تنظيماً وشموالً للتفكير في ترتيبات 

التوافق بين المصالح ووجهات النظر السياسية.

إتفاقية  السودان حول تطبيق  السودان وحكومة جنوب  بين حكومة  المفاوضات  المتمثلة فى  الجارية  العمليات  تشمل 
التعاون لسنة  2012، التي يّسرها فريق االتحاد األفريقي رفيع المستوى  3AUHIP؛  وكذلك العملية السياسية في 
دارفور التي تمخضت عن وثيقة الدوحة لسالم دارفور؛ وعملية مراجعة الدستور القومي االنتقالي. ويمكن أن تكون 
هذه العمليات - وعلى وجه الخصوص عملية المراجعة الدستورية –أعمدة للتوافق السياسي، ومن هذه الناحية يمكن 
اعتبارها وسائل لبلوغ غاية. ويمكن للخيارات والترتيبات الفنية للتوافق السياسي أن تساعد في أن يقوم الحوار السياسي 

على معرفة من خالل هذه العمليات والمنابر وغيرها من عمليات ومنابر أخرى.

سادساً، في السودان لمع فاعلون جدد، يريدون فضاءاً سياسياً جديداً. ويعكس ظهور هؤالء الفاعلين تغيرات ديمغرافية 
وسياسية هائلة، بما في ذلك زيادة الشباب كنسبة مئوية من السكان، واألزمة االقتصادية منذ استقالل جنوب السودان. 
وهؤالء الفاعلين الذين ظهروا نتيجة لهذه التغيرات لم يكونوا منخرطين في السابق في الحوارات السياسية، وتختلف 
مصالحهم عن مصالح األجيال األكبر سناً. وتحتاج عمليات الحوار السياسي مستقبالً والترتيبات السياسية الناتجة عنها 

أن تستوعب هؤالء الفاعلين الجدد.

3.1   كيف تستخدم هذه الورقة

لتحقيق  الرامية  بالجهود  المهتمين  أو  المنخرطون في،  الورقة هم األشخاص  له هذه  تتوجه  الذي  الرئيسي  الجمهور 
المواءمة بين المصالح السياسية في السودان، بما في ذلك ممثلي حكومة السودان في كل مستويات وفروع السلطة؛ 
ممثلي األحزاب السياسية؛ حركات  المعارضة؛ دوائر المجتمع المدني، بما في ذلك األكاديميين ، والروابط واالتحادات 
المهنية، ومجموعات النساء والشباب؛ والمنظمات اإلقليمة والدولية والدول الداعمة للسودان ؛ والمجموعات واألفراد 

المهتمين.

في  تسهم  التي  والممارسات  المفاهيم  القارئ  منها  أدوات”يستخلص  “حزمة  بمثابة  تكون  أن  الورقة  هذه  من  قصدنا 
مجهودات التوافق السياسي. على سبيل المثال، يمكن للقارئ استخدام دراسات الحالة ليستخلص خاصية فنية معينة قد 

تكون مهمة، أو أن يعتمد على منهج دراسات الحالة والخيارات ليصمم نموذجاً جديداً للتوافق السياسي في السودان.

تستخدم الورقة و المنهجية المنظمة لها عن قصد مصطلح “خيارات”، بدالً عن “حلول” أو “توصيات” طالما كانت 
ترتيبات التوافق السياسي الفّعالة حقاً ال يمكن صياغتها والبت بشأنها إال بواسطة شعب السودان من خالل عمليات 

 ”Shaping the Future: Prospects for Economic and Political Cooperation between South Sudan and the Sudan“ 3  انظر
Conflict Dynamics International 2013   
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سياسية تقوم على المشاركة وتشمل الجميع. ومع ذلك، تقدم الورقة سلسلة من األفكار المدروسة والمعّدة بعناية كمنصة 
للنقاش والحوار، مما يساعد على تزويد الجمهور المعني باألدوات المناسبة لتحديد أو تصميم الحلول الخاصة به.

قُّسمت الورقة إلى خمسة أقسام. يقدم القسم الثاني المفاهيم الرئيسية والتصنيف )التيبولوجيا( التي تتيح منهجية منظمة 
للنظر في مجاالت الفرص بالنسبة للتوافق السياسي. ويقدم القسم الثالث الترتيبات والعمليات القائمة الخاصة بالتوافق 
السياسي. ويقدم القسم الرابع ست فئات من خيارات التوافق السياسي، في حين يقدم القسم الخامس بعض المالحظات 

الختامية.
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2.   منهج هيكلي للتوافق السياسي 
يقدم هذا القسم المفاهيم والمناهج الرئيسية للتوافق السياسي التي يمكن استخدامها الستكشاف الخيارات بالنسبة لترتيبات 
السياسي، ومؤشرات  للتوافق  من ست عناصر  المنهج تصنيفاً  السودان. ويشمل هذا  المستقبلية في جمهورية  الحكم 

ترتبط بالتوافق السياسي، ونهج خطوة بخطوة لتطبيق التصنيف واألدوات األخرى. 

روح التوافق السياسي   1.2

ما هو التوافق السياسي؟  1.1.2

النظر والعمل على  المصالح ووجهات  التعبير عن  لنفسه كيف يمكن  الشعب  المهمة في كيفية حكم  من االعتبارات 
تلبيتها في شكل متوازن ويتحقق انسجامها بشكل يمّكن ترتيبات الحكم من العمل بفاعلية. ومن الضروري، خاصة حين 
تتباين وجهات النظر والمصالح بشدة أو في المجتمعات الخارجة من نزاعات أو غيرها من أزمات، أن يضع الفاعلين 

السياسين ترتيبات وعمليات تتيح لهم التوفيق بين مصالحهم ووجهات نظرهم السياسية بطرق يختارونها بإرادتهم.

التوافق السياسي هو نظرية وحزمة من المناهج تساعد المواطنين على مواءمة مصالحهم ووجهات نظرهم السياسية 
في ترتيبات الحكم وعمليات الحوار السياسي بهدف إدارة االختالفات ومنع النزاع العنيف. ويتعلق التوافق السياسي 
أهداف،  السياسي  التوافق  مصطلح  ويشمل  عادل.  بشكل  االعتبار  في  للناس  السياسية  المصالح  ووضع  باستيعاب 

وترتيبات، وعمليات، أو نتائج التوفيق المتبادل بين مصالح ووجهات نظر االطراف المتصارعة4.

جوهر التوافق السياسي هو توفيق المصالح في أوضاع تفتقر لالجماع الشامل، ولكن ال يغيب عنها االجماع  بالكامل. 
والتوافق السياسي، كما نستخدمه هنا، ال يعني بأي شكل أو يرتبط بإسترضاء أو”رشوة” المعارضين من خالل العطايا 
التوافقية   الديمقراطية  مثل  أخرى  بمفاهيم  وترتبط  تدريجاً   تطورت  السياسي  للتوافق  السياسية  والنظرية  السياسية. 

والديمقراطية االجماعية5.

ما هي مزايا التوافق السياسي؟  2.1.2

يقدم منهج التوافق السياسي الذي نعرضه هنا مزايا كبيرة مقارنة بمناهج الحكم والتفاعل السياسي األخرى لعدة أسباب.

لمواءمة المصالح السياسية  أوال، باستخدام عدد من “العناصر” المتضافرة وكشف الروابط بينها من ما يتيح فرصاً 
المختلفة او المتصارعة، أكثر من التركيز األحادي أو غير المترابط على تقاسم السلطة، وتصميم النظم االنتخابية، 

وإجراءات صنع القرارات التشريعية، أو غير ذلك من مجاالت.

ثانياً، بإدخال إعتبارات التوافق من خالل المشاركة الشعبية وكذلك من خالل الترتيبات التقليدية والعرفية، فإن التوافق 
السياسي يمضي أبعد من العمليات أو اآلليات النخبوية والمؤسسية ويتيح فرصاً أوسع إلمتالك المواطنين لآلليات أو 

العمليات الناتجة عنه.

4  تعريف التوافق السياسي الذي نقدمه هنا مأخوذ بتصرف من التعريف المقدم في:                                                                                                         
Brian Barry, ”Political Accommodation and Consociational Democracy,“ British Journal of Political Science 5, no. 4 )1975(: 477–505

Arend Lijphart, ”Consociational Democracy,“ World Politics 21, no. 2 )1969(, 207–225 :ً5  انظر أيضا
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ثالثًا، ال يقتصر التوافق السياسي على صيغة واحدة من أشكال الحكم مثل النظم الفيدرالية.

رابعاً، ألن التوافق السياسي يركز على العمليات والترتيبات ليواءم المواطنين بين مصالحهم ووجهات نظرهم السياسية، 
تكون ترتيبات التوافق السياسي على األرجح مقبولة ومستخدمة أكثر من تلك التي قد ينظر لها بوصفها مفروضة - أو 

مفروضة بالفعل – من قبل شريحة محدودة من المجتمع أو من الخارج.

2.2  منهج التوافق السياسي

يتيح التوافق السياسي منهجية منظمة الستكشاف خيارات تحقيق مواءمة المصالح ووجهات النظر السياسية. وتتكون 
المنهجية الكلية من إطارين – المضمون والعملية – إلى جانب عدد من الخطوات  لتطبيق هذين االطارين على صياغة 
الخيارات. يرتبط االطار األول بالعمليات السياسية التي  تسعى لبناء اإلجماع مستقبالً. ويرتبط االطار الثاني بترتيبات 
الحكم الموضوعية التي قد تنجم عن العمليات السياسية. وفي حين يعتمد التوافق السياسي على العملية والمضمون على 

السواءـ، تركز هذه الورقة على مضمون ترتيبات الحكم.

1.2.2 تصنيف التوافق السياسي

تصنيف من ستة عناصر للتوافق السياسي 

يمكن استيعاب ترتيبات الحكم الموضوعية من خالل تصنيف يتكون من ستة عناصر، أو مجاالت تركيز، يمكن من 
خاللها فهم المصالح السياسية: )1( البنية السياسية والالمركزية؛ )2( النظام االنتخابي؛ )3( الجهاز التنفيذي؛ )4( الجهاز 

التشريعي؛ )5( المشاركة الشعبية؛ )6( الترتيبات التقليدية والعرفية )انظر الشكل 1(.

يتيح هذا التصنيف أداة تشخيصية لتحديد فرص التوافق السياسي الفّعال في ظل ترتيبات الحكم القائمة، بدالً من طرح 
حلول شاملة عبر كل عنصر. وباإلضافة إلى ذلك، فهو يسّهل ويهيكل فهم خيارات ترتيبات الحكم  التي بمقدورها 
التوافق  واحد  عنصر  على  التركيز  يعّزز  حين  وفي  فرصاً.  تمّثل  التي  المجاالت  هذه  في  السياسي  التوافق  تعزيز 

المتبادل، فإن التصنيف يقدم أداة لضفر العناصر في “حبل” أقوى لحزم المصالح جمعيا معاً.

وينطبق التصنيف )التيبولوجيا( الخاص بالتوافق السياسي على التفاعالت السياسية داخل الكيان الواحد مع الكيانات 
ذات الطبيعة الدولية )الدول على سبيل المثال(، وينطبق كذلك على التفاعالت السياسية بين الوحدات المكونة للتركيبات 
متعددة الكيانات )مثل تكوينات الدول المستقلة المتفاعلة سياسياً وإقتصادياً وغير ذلك(. وُيستخدم هذا التصنيف الحقاً 

في هذه الورقة. لتقييم الخيارات القائمة والمقترحة ويوفر نموذجاً لتطوير خيارات التوافق السياسي.
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التوافق السياسي على مستويين

ُيستخدم التصنيف لتقييم ووضع خيارات التوافق السياسي على مستويين: 

المستوى القومي )كامل جمهورية السودان( ▪

المستوى ما دون القومي )مثل الكيانات أو الوحدات المكونة لجمهورية السودان( ▪

على سبيل المثال، فيما يتعلق بالنظام الفيدرالي القائم على الواليات والموجود قبل التوقيع على إتفاقية السالم الشامل 
وسريان الدستور القومي اإلنتقالي في 2005، ينظر هذا التصنيف إلى التوافق السياسي ليس على المستوى القومي 

فحسب، وإنما أيضا داخل كل من الواليات المكونة له )داخل جنوب كردفان على سبيل المثال(.

هذه المنهجية ذات المستويين تساعد على ضمان إتساق ترتيبات التوافق السياسي التي توضع وتطبق على المستوى 
القومي و”مالءمتها” للترتيبات التي ُوضعت على مستوى الكيانات ما دون القومية، سواء كانت واليات، أو أقاليم، أو 

وحدات أخرى.

مؤشرات لقياس فاعلية التوافق السياسي

يتطلب التوافق السياسي الفعال أكثر من مجرد منح الفاعلين المختلفين مقعداً على الطاولة؛ فهو يتطلب أيضاً منحهم حق 
المشاركة في القرارات والقضايا التي تمس حياتهم وقضايا دوائرهم. وعالوة على ذلك يتطلب توفير وسائل المشاركة 
السياسية المستمرة التي تساعد على تحسين جودة الخيارات وكفالة الفهم الواسع لها وقبول أي ترتيبات مقترحة للحكم.

الشكل 1 – عناصر التوافق السياسى
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يمكن، واضعين في البال هذه العوامل، وفي ضوء التركيز األساسي للتوافق السياسي على مواءمة المصالح السياسية، 
قياس العديد من المؤشرات لتقييم إلى أي مدى تعكس ترتيبات الحكم مختلف مكونات التوافق السياسي بشكل فعال. 

وتشمل أمثلة هذه المؤشرات: 

فاعلية التوافق المتبادلة ▪

عدالة التمثيل السياسي6  ▪

عدالة التأثير على صنع القرار السياسي ▪

درجة وفاعلية المشاركة السياسية ▪

في حين قد تساعد هذه المؤشرات على إضفاء الدقة على تقييم ترتيبات الحكم والخيارات المتعلقة بالتوافق السياسي، 
لكن هذه الورقة ال تستخدم تلك المؤشرات بشكل مباشر. فهي ُتقّدم هنا كأدوات محتملة لتساعد على توجيه المزيد من 

التقييم لهذه الترتيبات والخيارات أو لغيرها.

2.2.2  تطبيق منهج التوافق السياسي

تتكون عملية وضع وتطبيق خيارات التوافق السياسي من سبع خطوات. وقد استخدم منهج الخطوات السبع في عملية 
وضع الخيارات المطروحة في هذه الورقة الحقاً، ويمكن كذلك استخدام الخطوات السبع لصياغة خيارات إضافية.

)I ونقدم هنا الخطوات السبع ونوضحها كذلك في الشكل 2 )تجد وصفاً أكثر تفصيالً لها في الملحق

تقييم الترتيبات القائمة والمقترحة. 1
تحديد المصالح السياسية. 2
تحديد مجاالت فرص التوافق السياسي. 3
صياغة االعتبارات المتعلقة باستكشاف الخيارات. 4
بلورة الخيارات. 5
القيام بمشاورات الختبار الخيارات. 6
التطبيق. 7

تركز هذه الورقة باألساس على الخطوات الخمسة األولى من العملية. وعملية وضع الورقة ونشرها واالستفادة من 
نتائجها هي بحث مباشر عن الخطوة 6.

6  تعبير عدالة equity يستخدم هنا لتأكيد أهمية العدل fairness أكثر من المساواة. العدل يقوم على التوزيع غير المتحيز للموارد والسلطة، أو التمثيل طبقاً للحاجة، في 
حين تقوم المساواة على التوزيع المتساوي على الكافة بغض النظر عن الحاجة الفردية.
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الشكل 2 – منهج التوافق السياسي
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مجاالت الفرص للتوافق السياسي فى السودان   .3
1.3    الترتيبات القائمة

أو  القائمة  الترتيبات  آفاق  لتقييم  السياسي  التوافق  واستكشاف خيارات  الفرص  في مجاالت  بالنظر  األولى:  الخطوة 
الذي  السبع  الخطوات  منهج  في  األولى  الخطوة  وهذه هي  السياسية.  النظر  ووجهات  المصالح  المقترحة الستيعاب 
وصفناه في القسم الثاني والشكل 2. وقد ُحددت ترتيبات التوافق السياسي القائمة في الدستور القومي المعدل؛ وعدد 
من إتفاقيات السالم؛ بما في ذلك وثيقة الدوحة لسالم دارفور؛ وإتفاقية سالم الشرق، ودساتير الواليات، والتشريعات 

القومية  كما في نصوص أخرى.

ونقدم تحليالً وتقييماً مفصالً للترتيبات القائمة في الملحق IV. ويشير هذا التحليل إلى أن الترتيبات القائمة في السودان 
فشلت في استيعاب المصالح ووجهات النظر المتنوعة في البالد. وُيرجع هذا الفشل إلى قصور المطلوبات الواردة في 
النصوص القائمة، وكذلك إلى القصور في تطبيق هذه النصوص في الممارسة. وعالوة على ذلك، فقد ُبثت النصوص 

القائمة عبر العديد من الوثائق التي ُوضعت في عمليات منفصلة مما أدى إلى عدم االتساق.

2.3    تحديد المصالح

الخطوة الثانية: هي تحديد المصالح السياسية. والمصالح السياسية هي مصالح ترتبط بترتيبات الحكم أو عمليات الحوار 
السياسي.  وتحديد المصلحة هى جمع مصالح ودوافع أصحاب المصلحة السياسيين في ضوء سياق معين  و المزاوجة 

بين هذه المعلومات لتحديد مجاالت فرص التوافق السياسي.

وضعت كونفليكت دايناميكس خيارات من أدوات تحديد المصالح  يمكن أن تتيح منهجية منظمة لهذا التحديد، وتيّسر 
التحليل المقارن للمصالح المتعددة بين الفاعلين المتعددين، وتلقي الضوء على مجاالت الفرص. وعلى الرغم من أن 
هذه الورقة ال تعرض هذه األدوات، فإن كونفليكت دايناميكس قد أجرت مشاورات مكثفة في السودان كشفت عن تعدد 

المصالح. وقد صّب فهم هذه المصالح مباشرة في تحديد مجاالت الفرص وصياغة االعتبارات والخيارات.

3.3    مجاالت الفرص

يتيح تقييم النصوص المتعلقة بالتوافق السياسي الموجودة والمقترحة )انظر الملحق IV(، إلى جانب تحديد المصالح 
السياسية أساساً الستكشاف المجاالت التي قد توفر فرصاً لتحقيق استيعاب فّعال للمصالح ووجهات النظر السياسية. 
التي تمثل فرصاً الستيعاب المصالح ووجهات  لبعض هذه المجاالت وعبر العناصر الستة  وهذا القسم يقدم عرضاً 

النظر السياسية. 

1.3.3  البنية السياسية والالمركزية

يقدم عنصر البنية السياسية والالمركزية فرصاً للتوافق السياسي عبر العديد من ترتيبات الحكم المتطرفة فى المركزية 
او الالمركزية. وتقع هذه الفرص عبر ثالثة أبعاد: الالمركزية السياسية، واإلدارية والمالية )انظر الصندوق 1(.
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مجاالت فرص التوافق السياسي في هذا العنصر تشمل:

المزيد من المركزية السلطة إلى الوحدات دون القومية، سواء كان في دولة موحدة تفوض سلطاتها،  أو في  ▪
نظام فيدرالي شديد الالمركزية

أنماط مختلفة من الوحدات دون القومية في نظام فيدرالي )مثل األقاليم إضافة إلى الواليات( التي قد تستوعب  ▪
المصالح السياسية على نحو أفضل

المركزية مالية أكثر فاعلية لمعالجة احتياجات المواطنين المرتبطة بالموارد في مختلف أنحاء البالد ▪

المركزية غير متماثلة )سواء عبر األبعاد السياسية، أو اإلدارية، أو المالية( لتعكس احتياجات المجتمعات  ▪
المختلفة عبر السودان ولتمكين الوحدات دون القومية من االضطالع بالسلطات حسب الحاجة  والقدرة

النظام االنتخابي  2.3.3

يتيح عنصر النظام االنتخابي فرصاً للوفاق السياسي عبر نطاق من النظم األكثرية المحضة إلى النظم النسبية الخالصة. 
ويقع عدد من النظم “المختلطة” أو الهجين بين طرفي هذا النطاق.

مجاالت فرص التوافق السياسي في هذا العنصر تشمل:

شرط التأهيل المزدوج لالنتخابات الرئاسية )مثل االشتراط بأن ال يفوز الرئيس بأغلبية أصوات الناخبين على  ▪
المستوى القومي فحسب، وإنما أيضاً بنسبة معينة من األصوات في غالب الواليات.

نظام إنتخابي نسبي مع دوائر متعددة المقاعد ال نظام أكثرية ذي دوائر وحيدة المقعد لزيادة عالقة التناسب في  ▪
ترجمة األصوات إلى مقاعد

االنتخاب المباشر ألعضاء الغرفة الثانية من الجهاز التشريعي القومي )مجلس الواليات حالياً( ▪

خفض الحد األدنى المطلوب للحصول على تمثيل بناء على األصوات التي منحها الناخبون لحزب سياسي أو  ▪
لقوائم المرأة

قدرة األحزاب السياسية على تقديم قوائم مرشحين في تحالفات )ال أحزاب فردية( في قوائم الحزب وقوائم المرأة ▪

3.3.3  الجهاز التنفيذي

يتيح عنصر الجهاز التنفيذي فرصاً للتوافق السياسي من خالل اختيارات ضمن الجهاز التنفيذي في مختلف مستويات 
الحكم، وكذلك من خالل تخصيص الصالحيات واستخدام قواعد وإجراءات معينة خاصة بصنع القرارات القائمة على 
االجماع. وقد يتكون الجهاز التنفيذي من منصب واحد يملك كافة أو معظم سلطات الجهاز التنفيذي )الرئيس مثالً(، 

الالمركزية السياسية تشكل كيفية إدماج صوت المواطنين في القرارات السياسية وكيف يحمل المجتمع المدني السلطات والمسئولين 
المسئولية عن عواقب إختياراتهم.

الالمركزية اإلدارية تشكل كيفية صنع السياسات والقرارات وكيف تتحول إلى نتائج من ناحية توزيع الموارد.

الالمركزية المالية تشكل كيفية إسناد اإلنفاق، والعائدات، والتحويالت، واالقتراض إلى الحكومات في المستوى دون القومي. 

صندوق رقم 1 – الالمركزية السياسية، واإلدارية والمالية7

World Bank, ”Decentralization and Subnational Regional Economics,“ 2001, accessed October 16,2013  7  انظر
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أو منصبين يتقاسمان السلطة التنفيذية )رئيس وزراء وملك على سبيل المثال(، هيئة من عدة أعضاء )مثل المجلس 
التنفيذي(، أو غير ذلك من ترتيبات.

مجاالت فرص التوافق السياسي في هذا العنصر تشمل:

استخدام مجلس فيدرالي يتيح التمثيل اإلقليمي في السلطة التنفيذية القومية ▪

نظام برلماني – رئاسي هجين ينتخب فيه الجهاز التشريعي القومي الرئيس ▪

ضوابط وتوازنات رقابية Checks and balances على صنع القرار في السلطة التنفيذية القومية ▪

نائبان للرئيس يتم اختيارهما بالتناوب من أقاليم مختلفة ▪

منبر لحكام األقاليم لتقديم المشورة للرئاسة ▪

مستشار رئاسي واحد من كل إقليم ▪

مجلس وزراء يشكل بما يعكس التنوع في البالد ▪

4.3.3   الجهاز التشريعي

يتيح عنصر الجهاز التشريعي فرصاً التوافق السياسي فيما يتعلق بعمليات تكوين وبنية وصنع القرارات التشريعية.

مجاالت الفرص في هذا العنصر تشمل:

اشتراط األغلبية الساحقة في صنع القرار في الجهاز التشريعي بالنسبة للتشريعات الرئيسية ▪

حصص لتمثيل مجموعات مهمشة معينة وتمثيل مصالحها ▪

مجلس األقاليم لتمثيل حكومات األقاليم على المستوى القومي ▪

إمكانية أن يسن ويعدل كال المجلسين التشريعيين القوميين التشريعات ▪

5.3.3  المشاركة الشعبية

يتيح عنصر المشاركة الشعبية فرصاً للتوافق السياسي حول قضايا الشفافية وحرية المعلومات وكذلك آليات من قبيل 
االستفتاءات والمشورات.

مجاالت فرص التوافق السياسي في هذا العنصر تشمل:

اشتراط أن تعقد لجان التشريع جلسات استماع علنية حول التشريعات المقترحة ▪

اشتراط أن تنشر لجان التشريع مسودات القوانين مع تخصيص فترة لجمع التعليقات المكتوبة والنظر فيها ▪

حرية تداول المعلومات حول التشريعات ▪

استفتاءات ُتعقد بمقتضى الدستور أو بمبادرات من المواطنين ▪
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 New Dawn Charter, 2013; Sudan Tribune, ”Islamists counter ‘New Dawn’ charter with ‘Islamic Dawn,’“ February 23, 2013  8
http://www.sudantribune.com/spip.php?article45629

6.3.3  الترتيبات التقليدية والعرفية

يتيح عنصر الترتيبات التقليدية والعرفية فرصاً للتوافق السياسي في عالقته بدور السلطات التقليدية على المستويات 
القومية، والوالئية والمحلية.

مجاالت فرص التوافق السياسي في هذا العنصر تشمل:

مجلس الحكماء )كبار السن(، القادة الدينيين، أو غيرهم من أعضاء المجتمع ذوي التأثير على المستومى القومي ▪

غرفة تشريعية ثالثة في جهاز تشريعي متعدد الغرف  )غرفة أولى وثانية وتقليدية( تمثل القادة التقليديين ▪

غرفة ثانية في نظام تشريعي ثنائي الغرف تمثل القادة التقليديين ▪

تعيين القادة التقليديين كأعضاء إضافيين في غرفة تشريعية منتخبة ▪

منابر تقليدية لنقاشات المجتمع وصنع القرار على المستوى المحلي ▪

هيئات أو مجالس استشارية تمثل القادة التقليديين على المستويات القومية، والوالئية والمحلية في موازاة هياكل الدولة ▪

7.3.3  الفرص عبر العناصر الستة

ترتبط االختيارات في اي واحد من العناصر إرتباطاً وثيقاً باالختيارات عبر العناصر األخرى. ونتيجة لذلك، ففرص 
التوافق السياسي ماثلة ليس فقط في كل عنصر وإنما عبر العناصر. فعلى سبيل المثال، يفتح النظام الفيدرالي المبني 
على األقاليم بدالً عن الواليات الفرص لتداول منصب نائب الرئيس بين األقاليم أو الفرصة لمجلس لألقاليم ليكون بمثابة 
الغرفة الثانية upper من الجهاز التشريعي القومي  وكمثال آخر، يفتح الجهاز التشريعي المكون من مجلس فيدرالي 
متعدد األعضاء الفرصة لنظام انتخابي للجهاز التنفيذي يقوم على التمثيل النسبي ال األكثرية. ويمكن لمجاالت الفرص 

في عنصر واحد أن تكشف  الفرص في عنصر آخر.

Cross-cutting 4.3    المسائل الجامعة

العناصر، مما  الجامعة تقطع عبر هذه  القضايا  السياسي، لكن بعض هذه  التوافق  لتقييم  الستة إطاراً  العناصر  توفر 
يعطيها إمكانية التأثير على التوافق السياسي في العناصر الستة جميعاً. أهم ثالثة قضايا جامعة هي دور الدين في 

الحكم، والتنوع، والنوع. 

1.4.3  الدين والدولة

كان دور الدين في الحكم موضوعاً دائماً في الخطاب السياسي السوداني منذ االستقالل. فعلى سبيل المثال، عارض 
الحزب الشيوعي السوداني بقوة دستور 1968 االسالمي، وقاد سن قوانين الشريعة في 1983 إلى نقاش على المستوى 
الوطني. ومؤخراَ دعا ميثاق الفجر الجديد الصادر عن المعارضة في 2013 إلى فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات 
الدولة، ما دفع محرر صحيفة بارزة ليرد بميثاق الفجر االسالمي الذي يلح على االسالم والشريعة بوصفها أساس 

الحكم في السودان.8



15

يمثل تحديد ترتيبات الحكم التي تتيح المواءمة بين المصالح ووجهات النظر المتنوعة التي تشكل السجال حول الدين 
والحكم تحدياً رئيسياً يواجه الفاعلين السياسيين في السودان. وبإمكان التوافق السياسي أن يتيح األطر واألدوات التي 

تصب في مضمون نقاش بناء.

باستخدام عناصر التوافق السياسي الستة واستخالص الدروس من دراسات الحالة لتحديد التجارب المناسبة في أنحاء 
أخرى من العالم، يصبح من الممكن توليد خيارات للحكم يمكنها استيعاب العديد من المصالح ووجهات النظر المرتبطة 
بمسائل الدين والحكم. فعلى سبيل المثال تطبق البلدان ذات األغلبية المسلمة الشريعة باشكال متنوعة جداً، مما يوضح 
مدى العالقات الممكنة بين الدين ومؤسسات الدولة. ويمكن االستفادة من هذه التجارب لتقديم أمثلة ملموسة أو كوسيلة 

الستلهام أفكار جديدة وخالقة تالئم السياق السوداني.9 

2.4.3  التنوع والتوافق السياسي

السودان بلد ذي تنوع جغرافي، وثقافي وإثني هائل. وفي حين أن التنوع ليس امراً سلبياً بشكل متأصل – بل يمكن 
أن يكون إيجابياً – فقد تبرز المشكالت عندما ال تستوعب المصالح السياسية الناشئة عن هذا التنوع. وقد قاد إخفاق 
الحكومات السودانية المتعاقبة في إدارة التنوع في البالد بفاعلية إلى غياب التوافق السياسي. وقد نادت المجتمعات في 
كل أنحاء السودان في لحظات مختلفة بتغييرات في ترتيبات الحكم من اجل مراعاة التنوع في البالد بشكل أفضل. وفي 
وقت كتابة هذه الورقة، يقع إصالح الحكم لكي يعكس التنوع على نحو أفضل في قلب مطالب حركات ومجموعات 
المعارضة في الجنوب والغرب. على سبيل المثال، نادت المجتمعات في جنوب كردفان باستمرار بترتيبات حكم تكفل 

احترام حقوقهم الثقافية واللغوية.

إن روح التوافق السياسي وما توفره من أطر وأدوات مالئمة تماماً لتطوير ترتيبات حكم تعالج التحديات التي يطرحها 
الراهنة  الترتيبات  من  أخفق  ما  لتحليل  مسارات  يوفر  أن  السياسي  التوافق  لتصنيف  ويمكن  السودان.  في  التنوع 

والستكشاف الخيارات التي تعالج تلك الجوانب من الحكم التي تحتاج إصالحاً.

تقوم كافة الخيارات التي تطرحها هذه الوثيقة على فكرة أن مواءمة مختلف المصالح ووجهات النظر السياسية بشكل 
عادل ومتوازن هو مهمة اساسية للحكم، وتقدم دراسات الحالة بعض األمثلة حول كيف تم ذلك في أماكن أخرى، بشكل 
كامل أو جزئي. وهناك العديد من الترتيبات التي بإمكانها تحقيق هذه المصالحة، من النظم االنتخابية التي ُصممت 
لضمان تمثيل مجموعات األقليات في عمليات صنع القرار سعياً لالجماع، إلى هياكل الحكم التي تتيح صناعة القرارات 

قريباً من المجتمعات التي تتأثر بها.

وفي خاتمة المطاف، وكما في المسائل التي تطرحها العالقة بين الدين والدولة، فإن قيمة التوافق السياسي تمكن في 
قدرته على تمكين مستخدميه من تحديد واستشكاف وتطوير ترتيباتهم الخاصة في مجال الحكم.

3.4.3  النوع والتوافق السياسي

يكفل الدستور السوداني للنساء حقوقاً متساوية، كما وضعت إتفاقية السالم الشامل 2005 نظام الحصص في تمثيل 
النساء. ومع ذلك تبقى الالمساواة القائمة على النوع ويظل تحدي كفالة التمثيل المتساوي للنساء وضمان تأثيرهن على 

صنع القرار مثاراً للجدل والنقاش.

9  على سبيل المثال في نيجريا لكل والية أن تقرر ما إذا كانت تريد تطبيق الشريعة أم ال. وتطبق الشريعة على المسلمين فقط في مجاالت األحوال الشخصية واإللتزام 
الديني. وفي أندونيسيا تطبق الشريعة فقط في منطقة واحدة ذات استقالل ذاتي.
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وفي حين ال تتصدى الخيارات المطروحة في هذه الورقة لمسألة النوع، يمكن استخدام أطر وأدوات التوافق السياسي 
لمواجهة التحديات التي يطرحها التمثيل والتأثير في صنع القرار غير المتكافئين للنساء. وتمتد مجاالت الفرص أبعد 

من نظام الحصص إلى خطوط التوافق السياسي الستة10

5.3    عمليات التوافق السياسي

العمليات  من  عدد  تطرح  األخرى،  والنصوص  السالم،  وإتفاقيات  للدستور،  الموضوعية  النصوص  إلى  باإلضافة 
في  مجراها  تشق  التي  العمليات  من  مثال صغير  أدناه  المذكورة  العمليات  وتمثل  السياسي.  التوافق  فرصاً  الجارية 

السودان منذ 2010.

الحوار السياسي بين حزب المؤتمر الوطني واألحزاب السياسية األخرى

هناك عدد من المحاوالت المعلنة إلطالق حوار بين حزب المؤتمر الوطني وأحزاب سياسية أخرى. وعلى الرغم من 
أنه ال توجد عملية حوار رسمية في وقت كتابة هذه الورقة،  فقد وقعت حوارات ثنائية غير رسمية بين حزب المؤتمر 
الوطني وأحزاب أخرى كل على حدة، بما في ذلك حزب األمة والحزب االتحادي الديمقراطي. وقد تمخضت هذه 
الحوارات في بعض اللحظات عن إشراك أحزاب المعارضة في الحكومة، ومثال ذلك عندما انضم  الحزب االتحادي 

الديمقراطي إلى الحكومة في 2011.

األحزاب السياسية وحوارات المجتمع المدني

ظهرت في الفترة بين 2010 و2013 على األقل خمس مبادرات مختلفة خرجت من األحزاب السياسية والمجتمع المدني تدعو 
لحوار قومي حول دستور المستقبل مطالبة بعملية تشمل الجميع وتقوم على المشاركة 11. وقد نجحت بعض هذه المبادرات في أن 
تصل إلى أبعد من الخرطوم وتبدأ في جذب أعضاء من الجمهور انخرطوا في حوار حول عملية صناعة الدستور ومحتواه المحتمل. 
وتوفر هذه المبادرات منابر لمناقشة محتوى الدستور وتوسيع انخراط الجمهور، وكال األمرين مهم ألي جهد لوضع ترتيبات حكم  

يمكنها استيعاب تنوع المصالح والمنظورات في السودان.

الحوار بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال وحكومة السودان

ُعقد حوار منتظم بين حكومة السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال حول الترتيبات السياسية واألمنية االنتقالية 
لواليتي النيل األزرق وجنوب كردفان. وهذا الحوار يوفر مدخالً إلى نقاش أوسع حول الترتيبات السياسية الضرورية 
الستيعاب مصالح ووجهات النظر فى  هاتين الواليتين الحدوديتين. ويحمل هذا النقاش، بدوره، إمكانية أن يكون جسراً 
إلى حوار أشمل  حول ترتيبات الحكم، بما في ذلك الترتيبات على المستوى القومي. وفي وقت كتابة هذه الورقة، عقدت 

آخر المحادثات المباشرة  في أبريل 2013 وتضمنت النقاش حول وصول المساعدات اإلنسانية.

”Women’s Inclusion and Equity under the Transitional Constitution of the Republic of South Sudan, 2011,“ Conflict Dynamics International, 201310  أنظر

11   تشمل هذه المبادرات المبادرة السودانية لصناعة الدستور، مبادرة األيام، هيئة علماء المسلمين، جندرة الدستور، مبادرة شبكة الشراكة، والمفوضية القومية لمراجعة 

الدستور.
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الحوار بين مجموعات المعارضة الدارفورية وحكومة السودان

ُعقد حوار منتظم بين حكومة السودان والمجموعات الدارفورية المسلحة، بما في ذلك حركة التحرير والعدالة، حركة 
تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة. وقد تضمنت هذه الحوارات نقاشات حول ترتيبات الحكم لدارفور، ووضع 
إتفاقيات  المجموعات  بعض  توقيع  عن   الحوار  تمخض  وقد  القومية.  الحكومة  في  دارفور  وتمثيل  كإقليم،  دارفور 
المجموعات  مع  الحوار  يوفر  الشمال،  قطاع  الشعبية –  والحركة  السودان  بين حكومة  الحوار  ومثل  الحكومة.  مع 

الدارفورية المسلحة مدخالً إلى نقاش أوسع حول ترتيبات الحكم في السودان.

عملية مراجعة الدستور القومي

يمكن لعملية دستورية شاملة سياسياً وتتيح مشاركة شعبية أن توفر منبراً لمناقشة المسائل األساسية للوفاق السياسي 
في السودان. وقد دعا عدد من األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتحالفات، معتمدة جزئياً على ما تتيحه 
إتفاقية السالم الشامل من عملية مراجعة دستورية شاملة، إلى إطالق مثل هذه العملية. وقد بدأ بعضها برامج تعليمية 
وتوعوية للجمهور، وعقدوا ورش العمل ونشروا المواد حول المبادئ والممارسات في مجال العملية الدستورية.  وفي 
يوليو 2012 أعلنت الحكومة أن لجنة “مكونة من كافة األحزاب والطوائف الدينية والطرق الصوفية” ستشكل لتصيغ 

دستوراً سيكون إسالمياً “مائة بالمائة”.12 وما يزال ُينتظر االتفاق على التفويض المحدد وعضوية هذه اللجنة.

12  رويترز، “البشير يقول دستور السودان سيكون إسالمياً مائة بالمائة”، يوليو 2012،

http://mobile.reuters.com/article/worldNews/idUSBRE8660IC20120707?feedType=RSS&feedName=worldNews
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خيارات التوافق السياسي  .4
المصالح  الممكنة الستيعاب  الترتيبات  ونقدم  السودان.  في  السياسي   التوافق  فئات خيارات  القسم ستة من  يقدم هذا 
ووجهات النظر السياسية في “فئات”،  ألن أطر وأدوات التوافق السياسي يمكن استخدامها  لتوليد المزيد من الخيارات 

المحددة التي لم ُتطرح هنا.

وقد ُطّورت هذه الخيارات بناء على تقييم النصوص الموجودة حول التوافق السياسي )القسم 1.3(، وتحديد المصالح 
السياسية )القسم 2.3(، وبلورة مجاالت الفرص )القسم 2.3(، والبناء على كتل البناء الفنية المستخلصة من دراسات 
الحالة وفي البال عدد من االعتبارات توجه بلورة الخيارات )القسم 1.4(. وهذا القسم  يطرح هذه االعتبارات، التي 

ُطّورت بناء على نطاق واسع من المشاورات التي ُعقدت كجزء من البحث حول آفاق التوافق السياسي.

1.4    دراسات حالة وإعتبارات 

1.1.4   استخالص كتل البناء من دراسات الحالة

العديد من دراسات الحالة للخروج بخصائص رئيسية أو  للتوافق السياسي،  استخدمنا، كجزء من المنهجية المنظمة 
سمات مهمة للتوافق السياسي في الحالة السودانية. ومن المهم أن نالحظ أن سياقات دراسات الحالة ال تعتبر بأي حال 
مناظرة للوضع في السودان. بل إن دراسات الحالة قد ُحلّلت للخروج  بكتل بناء فنية يمكن استخدامها لتطوير خيارات 
أكثر مالءمة للسياق السوداني. وقد حللت أكثر من 20 دراسة حالة لتوفير مجموعة من كتل بناء التوافق السياسي يمكن 
االختيار منها. ويلخص الجدول أدناه السمات الفنية المستخلصة من العديد من هذه الدراسات  التي يمكن أن تكون ذات 

أهمية للسودان.

جدول رقم 1 – دراسات الحالة والمالمح الفنية الرئيسية ذات االهمية للسودان

النظام الفيدرالي حيث تحوز المقاطعات واألقاليم درجة عالية من االستقاللية، بما في ذلك  صالحية 	 
تحديد مستويات إنفاقها، وضرائبها وإقتراضها.

السكان االصليون لهم الحق في تقرير المصير، ويجب أن تضم المؤتمرات الدستورية التي تعالج 	 
قضايا السكان األصليين  مشاركتهم.

كندا 

النظام الفيدرالي حيث تقوم األقاليم إلى حد كبير على اساس إثني	 
الغرفة الثانية من الجهاز التشريعي تمثل األمم، والقوميات، والشعوب؛ وهي تحل النزاعات بين 	 

مستويات الحكومة وتبت بشأن مسائل تقرير المصير.
كافة األمم، والقوميات، والشعوب لها الحق في تقرير المصير  بما في ذلك الحق في االنفصال عن 	 

الدولة األثيوبية أو االنسالخ عن إقليم داخل أثيوبيا

أثيوبيا

دولة موحدة مع تفويض للسلطات إلى المستويات دون القومية لكن مع درجة عالية من االشراف 	 
والرقابة القومية. 

المنطقتان ذات االستقالل الذاتي  لهما إستقاللية مالية وإدارية أعلى، ويحتفظان بنصيب أعلى من 	 
السياسية؛  هياكلهما  في  والعرفي   التقليدي  القانون  ويدمجان  الطبيعية،  الموارد  الناتج عن  الدخل 

واحدي هاتين المنطقتين هي الجزء الوحيد من البالد الذي يطبق الشريعة. 

أندونيسيا

أمثلة للمالمح الفنية ذات األهمية للسودان دراسة الحالة
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دولة موحدة مع تركيز شديد للسلطة في يد الحكومة القومية	 
مجلس وصاية يتكون من ستة من القادة الدينيين وستة قضاة يمكنهم إلغاء أي تشريع ال يتسق مع 	 

الدستور والشريعة

إيران

نظام فيدرالي غير متماثل حيث يمكن للمحافظات أن “تنضم” opt in أو تلتئم لتشكل أقاليم جديدة، 	 
فتكتسب بالتالي إستقالالً إضافياً.

إلقليم كردستان وضع إستقالل ذاتي خاص؛ وتعلو قوانينه على القوانين القومية، ويتحكم في عائدات 	 
النفط المستخرج من أراضيه.

العراق

دولة موحدة مع تفويض معتبر للسلطات إلى المقاطعات	 
جهاز تشريعي قومي منتخب من خالل نظام مختلط؛ وفي الغرفة األولى 290 عضواً منتخباً من 	 

دوائر ذات عضو واحد، و47 إمرأة منتخبة مباشرة من المقاطعات، و12 عضو تعينهم األحزاب بما 
يتناسب مع نصيبهم من األصوات لتمثيل الشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال

الرئيس منتخب من خالل نظام ذي جولتين؛ ويتطلب الفوز من الجولة األولى الحصول على %50 	 
من األصوات وأكثر من 25% في غالبية الواليات

كينيا

دولة موحدة مع تركيز شديد للسلطة في يد الحكومة القومية	 
والمسيحيين 	  المسلمين،  بين  الحكومية  والوظائف  المقاعد  توزع  حيث  “طائفياً”  نظاماً  تستخدم 

واألقليات الدينية؛ ويختار الناخبون مرشحين من طائفتهم الدينية

لبنان

نظام فيدرالي يتكون من واليات وأقاليم	 
حكام تقليديين بالوراثة في تسعة من الواليات الثالثة عشر معترف بهم كسلطة في المسائل الدينية 	 

والعرفية كل في واليته 
المنصب التنفيذي القومي )ملك( ُيتداول بين هؤالء الحكام التسعة	 

ماليزيا

تتكون تاريخياً من نظام فيدرالي من واليتين، هما صربيا والجبل األسود، اتحدتا تحت دولة قومية 	 
واحدة )الحقاً انفصلت صربيا والجبل األسود إلى دولتين مستقلتين(

مقاطعتين ذات حكم ذاتي هما فويفودينا وكوسوفو  معترف بهما داخل دولة صربيا؛ وقد ُعهد بإدارة 	 
فويفودينا  إلى المجلس التشريعي الصربي، أما كوسوفو فتديرها األمم المتحدة

يتطلب صنع القرار في البرلمان القومي أغلبية كلية واغلبية ممثلي كل والية  	 

صربيا والجبل 
األسود

دولة موحدة مع تفويض معتبر للسلطات إلى المقاطعات	 
نظام رئاسي – برلماني هجين، حيث يحوز الرئيس سلطات تنفيذية كبيرة لكنه منتخب مباشرة من 	 

البرلمان القومي
شبكة منظمة من القادة التقليديين توازي النظام السياسي الرسمي في كافة مستويات الحكم	 
المشاركة الشعبية شرط في العملية التشريعية؛ وبدون المشاركة الشعبية في صك تشريعي معين 	 

يمكن إبطاله

جنوب أفريقيا

دولة موحدة مع تفويض السلطات إلى المقاطعات والمجتمعات ذات االستقالل الذاتي	 
يمكن للمقاطعات أن تكون جماعات مستقلة بناء على “الخصائص التاريخية والثقافية واالقتصادية 	 

المشتركة” للقوميات واألقاليم لها الحق في تقرير المصير

 اسبانيا

نظام فيدرالي  حيث تحوز الكانتونات درجة عالية من االستقاللية	 
أربعة أحزاب 	  القومي من مجلس من سبعة أعضاء يضمون ممثلين  من  التنفيذي  الجهاز  يتكون 

سياسية وفقاً لصيغة متفق عليها
االستفتاءات إلزامية للمصادقة على التشريعات الخاصة بقضايا معينة ذات أهمية قومية؛ والمواطنون 	 

بإمكانهم عقد استفتاءات من خالل العرائض

سويسرا

أمثلة للمالمح الفنية ذات األهمية للسودان دراسة الحالة
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دولة موحدة تحوي حكومتين، حكومة االتحاد وحكومة زنزيبار، ولكل منهما أجهزة تنفيذية وقضائية 	 
وتشريعية

تمثل حكومة االتحاد البلد الرئيسي تنزانيا وجزيرة زنزيبار	 
عدا 	  بزنزيبار  المتعلقة   المسائل  في  ولها صالحيات  زنزيبار  جزيرة  فقط  زنزيبار  حكومة  تمثل 

“مسائل االتحاد”، التي تشمل، وال تقتصر على، الشئون الخارجية وعائد الضرائب

تنزانيا

دولة موحدة بسلطات شديدة التركيز في يد الحكومة القومية	 
ميثاق علماني لألمة تحميه أجهزة الدولة مثل القضاء بصرامة	 
حد أدني من عشرة بالمائة يحول دون حصول األحزاب الصغيرة على تمثيل قومي	 

تركيا

نظام فيدرالي من سبع إمارات يقوم على هياكل حكم تقليدية تؤكد على سلطة حكام اإلمارات؛ ما 	 
يقارب السيادة  لكل إمارة، وحكومة قومية ضعيفة

يمكن للمواطنين أن يشاركوا في الحكومة من خالل إجتماعات مفتوحة أو مجلس	 

 اإلمارات العربية
المتحدة

دولة موحدة تتركز في إنجلترا مع ثالث مناطق أقليمية ذات تفويض: سكوتلندا، وويلز، وأيرلندا 	 
الشمالية؛  ولكل منطقة إقليمية درجة عالية من االستقالل بما في ذلك تشريعاتها الخاصة

السلطات 	  يمثل  لكنه  محدودة  سلطات  يملك  الذي  اللوردات  مجلس  هي  األولى  التشريعية  الغرفة 
التقليدية والقادة الدينيين

المملكة المتحدة

2.1.4  استخدام المصالح واالعتبارات لصياغة/وضع الخيارات

من وجهة نظر فنية محضة، هناك عدد كبير من خيارات التوافق السياسي نظراً إلمكانية تنوع الترتيبات عبر العناصر 
الستة. وفي نهاية األمر، فالخيارات األكثر نجاحا التوافق السياسي هى التى تواءم وتلبي أكبر عدد ممكن من المصالح 
أو غير  وتاريخية  فنية وسياسية  إضافية  يجب وضع عوامل  ذلك،  متوازن. ومع  وبشكل  السياسية  النظر  ووجهات 
ذلك من العوامل في االعتبار - من قبيل ما إذا كانت  ترتيبات حكم المعنية فعالة من ناحية التكاليف، أو ما إذا كانت 
مالئمة في ضوء التجارب السابقة في البالد - وقد ال يطرح المواطنين دائماً هذه العوامل عندما يعبرون عن مصالحهم 

السياسية.

مصالح المواطنين السياسية والعوامل المذكورة آنفاً نشير لها مجتمعة بـ”االعتبارات”. وتشمل أمثلة االعتبارات المحتملة 
االعتبارات ضرورية لصياغة خيارات  أو سالمة األراضي. وهذه  األقليات  الحكم، ضمانات حماية  الدين في  دور 
يمكنها استيعاب المصالح السياسية بفاعلية. وصياغة هذه االعتبارات هو الخطوة الرابعة  من المنهج الموصوف في 

القسم  2.2.2.

ويكفل استخدام االعتبارات في صياغة خيارات لترتيبات الحكم للتأكد من أن نتائج هذه العملية مرتبطة “link back “مع 
المصالح األساسية؛ وسيكون بإمكان المواطنين أن يروا مصالحهم وقد وضعت في االعتبار. يوضح الشكل 3 الرابط 

بين مصالح المواطنين السياسية، واالعتبارات والخيارات التي يمكن اشتقاقها منها.

تعكس الخيارت التي نعرضها أدناه المصالح المعبر عنها والعوامل األخرى التي تم تحديدها من خالل مشاورت مكثفة 
عبر أربعة سنوات في السودان. ونطرح االعتبارات هنا في مجموعات. وباإلضافة إلى المؤشرات التي ناقشناها سابقا، 
يمكن استخدام هذه االعتبارات – أو المصالح التي تصب فيها – كأساس لتقييم أي خيارات يمكن تطويرها/صياغتها.

أمثلة للمالمح الفنية ذات األهمية للسودان دراسة الحالة
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االعتبارات المرتبطة بطبيعة ودور الدولة 

الحفاظ على وحدة أراضي جمهورية السودان: خالفاً لوضع جنوب السودان سابقا، وباستثناء العملية التي أشرنا لها 
في بروتوكول إتفاقية السالم الشامل الخاصة بأبيي، فإن الحوارات السياسية األخيرة والجارية في السودان لم تؤسس 
على فصل إقليم من جمهورية السودان. ومع ذلك فمع استمرار النزاعات أو بلوغها طريق مسدود في أجزاء معينة من 
البالد بما في ذلك واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق ودارفور فقد بدأ بعضها يعبر عن االنفصال كمصلحة سياسية. 
ولموازنة هذه المنظورات ثمة اعتبار مهم هو تركيز االنتباه على خيارات بنية سياسية كلية  في سياق كيان واحد ذي 

طبيعة دولية.13

أو  المالي،  أو  االقتصادي،  االجتماعي-  أو  السياسي،  التهميش  معالجة  إن  المتخيل:  أو  الحقيقي  التهميش  معالجة 
المرتبط بالموارد في أطراف السودان، حقيقياً كان أو متخيالً – أصبح أمر معترف به كعامل رئيسي وراء النزاعات 
المتتالية في السودان.14 واالعتبار المهم هو قدرة خيارات التوافق السياسي على معالجة التهميش الحقيقي أو المتخيل 
ألقاليم السودان من خالل استيعاب المصالح ووجهات النظر السياسية للناس الذين يعيشون في هذه األقاليم. وومع ذلك، 
القرار  في صنع  وتأثيراً  للموارد، وتمثيالً  )وليس “متساوياً”(  متكافئاً  الفعالة تحتاج أن تضمن تخصيصاً  فالخيارات 

متكافئين لمختلف الدوائر في السودان.

الدور المتغير للدولة: في السودان، وغيره من أماكن، يتغير دور الدولة ودور مؤسسات الحكم، على وجه الخصوص؛  
المصالح  التوظيف، والحصول على الصحة، والتعليم( على  احتياجات معينة كأولوية )مثل  يقدمون  قد  فالمواطنون 
ووسائل  المعلومات  إلى  المتزايد  النفاذ  بسبب  تتغير   بالدولة  المواطنين  فعالقة  ذلك،  إلى  وباإلضافة  االيدولوجية. 

االتصال.

كفالة حكم فعال يستجيب الحتياجات المواطنين: يجب أن تكون ترتيبات التوافق السياسي وما يرتبط به من مؤسسات 
حكم مستجيبة الحتياجات المواطنين، تتيح وصوالً متكافئاً وعادالً للخدمات وتتجاوب مع مصالحهم.

االعتبارات المرتبطة بالتنوع

اإلدارة الفعالة للتنوع: سيتوجب وضع خيارات ترتيبات الحكم المستقبلية مع الوضع في االعتبار كيف يمكن لترتيبات 
معينة أن تستوعب العديد من المصالح واالعتبارات السياسية التي قد تنبثق من التنوع االثني، والديني، واللغوي وغيره 
من أشكال التنوع في السودان. وقد يتطلب هذا إهتماماً خاصاً بالمصالح ووجهات النظر في المستوى ما دون القومي. 
وفي حين ال يؤدي التنوع  بشكل آلي إلى تنافس المصالح ووجهات النظر السياسية، فإنه يقود إلى هذا الحال عندما ال 
تدير ترتيبات الحكم  التنوع بشكل فعال وتتيح له فضاء. وترتيبات الحكم يجب أن تدير هذا التنوع عبر أبعاد متعددة 
ومستويات عدة. علي سبيل المثال، السودان بلد متنوع دينياً، ليس من ناحية أن المواطنين يعتنقون أدياناً مختلفة، بل 
أيضاً من ناحية أن  لدى المواطنين ممارسات ثقافية مختلفة داخل كل دين.  وعالوة على ذلك، فالعديد من أشكال التنوع  

األخرى، مثل التنوع اإلثني وااليديولوجي تتقاطع مع التنوع الديني. 

13   لهذا السبب ال يمتد طيف  فئات الخيارات المقدم هنا  إلى كيانات متعددة )مثل دول مستقلة( تتفاعل معاً، مثلما هو الحال في الترتيبات الكونفيدرالية

14   انظر على سبيل المثال إتفاقية السالم الشامل

Sensitive to historical injustices and inequalities in ”...“ 2005 development between the different regions of the Sudan that need to be redressed...“  
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ضمانات حماية األقليات: يحتاج صياغة ترتيبات الستيعاب المصالح ووجهات النظر السياسية أن يوضع في االعتبار 
كيف يمكن حماية  األقليات السياسية واالثنية والدينية في السودان على أفضل نحو.

تسعى ترتيبات الحكم في لبنان إلى استيعاب  التنوع الديني في الجهاز التنفيذي للحكومة. وتملي االتفاقية العرفية التي تعود إلى 1989 
أن يأتي الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان من مجموعات دينية معينة. ويتكون الجهاز التنفيذي للبنان من رئيس، ورئيس وزراء، 
المناصب  فيها  ُوّزعت  إتفاقية  اساس  على  السبعة عشر  الدينية  لبنان  بين طوائف  التنفيذية  المناصب  توزيع  ويقوم  للوزراء.  ومجلس 
بالتساوي تقريباُ بين المسيحيين والمسلمين. ثم قُسمت المناصب بين طوائف المسلمين والمسيحيين بناء على نسبتهم من السكان.  الرئيس 
المسلمين  بين  بالتساوي  مقسم  الوزراء  ومجلس  شيعي.  مسلم  البرلمان  ورئيس  سني،  مسلم  الوزراء  ورئيس  ماروني،  مسيحي  دائماً 

والمسيحيين مع تولية المارونيين المسيحيين، واألرثوذكس، والسنة، والشيعة الوزرات المهمة.

الرئيس هو رأس الدولة، قائد القوات المسلحة، و”رمز وحدة األمة”. لكن في الممارسة  فالرئاسة اللبنانية هي منصب شرفي إلى حد كبير. 
ورئيس الوزراء هو رأس مجلس الوزراء ويحوز السلطات التنفيذية. ويمكن لمجلس الوزراء أن يقترح التشريعات إلى جانب البرلمان. 
ويجب أن يوقع الرئيس على كل القرارات ما عدا تعيين رئيس الوزراء وقبول استقال مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء اآلخرين 

المعنيين.

دراسة حالة 1 –  استيعاب التنوع في لبنان

يعكس الجهاز التنفيذي متعدد األعضاء في سويسرا تنوعها الثقافي، واللغوي، والديني ويوضح كيف يمكن للجهاز التنفيذي أن يستوعب 
العديد من المصالح. وفي سويسرا أربعة مجموعات لغوية رئيسية األغلبية المتحدثة باأللمانية، وأقليات تتحدث الفرنسية وااليطالية وأقلية 
صغرة جداً تتحدث الرومانش. وفي سويسرا تنوع ديني مع وجود مجموعات سكانية كبيرة من الكاثوليك والبروتستانت، وقد كان الدين 

تاريخياً مصدراً مهماً للتوترات والعنف.

أسس دستور 1848 مجلساً فيدرالياً ليكون الجهاز التنفيذي. ولهذا المجلس سبع أعضاء يتقاسمون السلطة بالتساوي في الوزارات السبعة 
)الشئون الخارجية، والمالية إلخ(. وينتخب البرلمان رئيس ونائب له من أعضاء المجلس السبعة ليكون رئيساً للمجلس لفترة سنة واحدة. 
وال يملك الرئيس سلطات أكثر من أعضاء المجلس اآلخرين وإنما فقط يترأس االجتماعات ويضطلع بواجبات تمثيل خاصة. والرئاسة 
يتناوبها األعضاء  بالمعني الحرفي  بدءاً من األكبر سناً. ينتخب مجلسا البرلمان أعضاء المجلس الفيدرالي انتخاباً غير مباشر عقب كل 
انتخابات عامة. ويعكس المجلس عموماً تنوع سويسرا من ناحية االيدولوجيا السياسية، واللغة، والنوع. وقد كان الدين تاريخياً معياراً 

في هذا الشأن لكن تراجعت أهميته مؤخراً.

دراسة حالة 2 – استيعاب التنوع في سويسرا

دراسة حالة 3 – ضمانات حماية األقليات في الهند

الهند واحدة من أكثر بلدان العالم تنوعاً من الناحية الديمغرافية، ويحتوي نظامها السياسي، على طائفة من ضمانات الحماية لالقليات 
اللغوية، واالثنية، والدينية، والقبلية. ويؤسس دستور الهند لسنة 1949 هيكالً فيدرالياً، يتكون حالياً من 28 والية. وتحتوي كل من هذه 
الواليات واحدة من المجموعات اللغوية الرئيسية في البالد وتستطيع كل منها تحديد لغتها الرسمية. وألن أقليات الهند اللغوية واالثنية 
تتركز في دوائر معينة، يتيح نظام االكثرية االنتخابي حصول مجموعات متنوعة على التمثيل في برلمان الشعب. ويخصص الدستور 
مقاعد في برلمان الشعب وفي المجالس التشريعيىة للواليات للطوائف والقبائل المحرومة تاريخياً مساوية تقريباُ لنسبتهم من السكان. وفي 
الوقت الحالي 7.5 في المائة تقريباُ من مقاعد البرلمان محجوزة للقبائل المسجلة في الدستور و15 في المائة محجوزة للطوائف المسجلة. 
وفي حين ال يحجز  الدستور مقاعد للنساء في البرلمان القومي، فهو يحجز لهن ثلث المقاعد في المجالس التشريعية للواليات. تحجز الهند، 
باإلضافة إلى  المقاعد في الهيئة التشريعية القومية والهيئات الوالئية والمحلية  لطوائف وقبائل بعينها، وظائف في الخدمة المدنية وفرصاً 
في القبول في مؤسسات التعليم التي تمولها الدولة.  وبالنسبة لألقليات اللغوية، ال يتيح الدستور للواليات أن تختار لغتها الخاصة فحسب، 
بل يحمي ويشترط على الواليات  تمويل التعليم بلغات األقليات. ويسمح لبعض األقليات الدينية بما في ذلك المسلمين واالمسيحيين واليهود 
أن يطبقوا قوانينهم الخاصة في المسائل الشخصية مثل الزواج والميراث وتبني األطفال. كذلك تعترف الهند ببعض األقاليم كمناطق 
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االعتبار  وضع  يجب  السياسي  التوافق  خيارات  عند صياغة  القرار:  على صنع  معقولة  رقابية  وتوازنات  ضوابط 
للموازنة بين ضمان ضوابط وتوازنات رقابية معقولة داخل وبين مؤسسات الحكم، من ناحية، ومنع شلل المؤسسة أو 

منح سلطة االعتراض )الفيتو( لألقليات من الناحية األخرى. 

اعتبارات اقتصادية – اجتماعية 

دور واهمية الدين في الحكم: دخلت العالقة بين الدين والدولة في قلب الخطاب السياسي في السودان منذ االستقالل. 
وتظل طبيعة هذه العالقة تمثل اعتباراً مهماً في تشكيل ترتيبات الحكم فى السودان. وتحديدا ترتيبات الحكم لتستوعب 
المصالح السياسية المختلفة النابعة من من مختلف وجهات النظر الدينية. ويرتبط أحد أهم االعتبارات بدور  االسالم 

والشريعة في المجتمع والسياسة وكيف يمكن استيعاب مصالح ودوائر تحمل وجهات نظر مختلفة حول هذه المسألة.

السياسية. فأي  النظر  للتوفيق بين المصالح وجهات  متأنياً  المرأة في ترتيبات الحكم نظراً  دور المرأة: يتطلب دور 
ترتيبات جديدة ينبغي أن تستوعب مصالح أو قضايا النساء المحددة التي تمثل أهمية خاصة للنساء، مثل ملكية األرض 
أدخله  الذي  الحصص  بنظام  التمثيل  أبعد من  الحكم  ترتيبات  أن تمضي  ذلك، يجب  إلى  المرأة. وباإلضافة  وحقوق 

الدستور القومي االنتقالي في 2005 ليشمل ترتيبات عبر العناصر الستة للتوافق السياسي.

أنه تجب  أو مجتمعياً،  السودان، سواء كان أساسها جغرافياً  الواقعة في  التنموية  التفاوتات  التنموية:تعني  التفاوتات 
بلورة ترتيبات التوافق السياسي مع الوضع في االعتبار كيف يمكن لترتيبات الحكم أن تعالج هذه التفاوتات. من خالل 
 ،”equalization grants“ تخصيص الثروة بما في ذلك المنح الفيدرالية لرفع مستوى الخدمات إلى مستوى النظير

على سبيل المثال.

دراسة حالة 4 – الترتيبات التقليدية والعرفية والدين في أثيوبيا

توضح ترتيبات الحكم في أثيوبيا كيف يمكن أن يستوعب النظام القضائي لبلد الشريعة االسالمية والقانون العرفي. فدستور أثيوبيا سنة 
1995 يعترف رسمياً  بالمحاكم الدينية والعرفية ويمكن مجلس نواب الشعب القومي وكافة الهيئات التشريعية اإلقليمية من االعتراف 
رسمياً بالمحاكم األخرى من هذا النوع. وقد استخدمت األجهزة التشريعية  القومية واإلقليمية هذه الفقرة لالعتراف بالعديد من المحاكم 
األسرة  بقانون  يتصل  فيما  القبلية  العرفية  بالعدالة  وتضطلع  الريفية  المناطق  في  الخصوص  وجه  على  المحاكم  هذه  وتنشط  العرفية. 

ونزاعات األحوال الشخصية.

وفي أثيوبيا نظام ممتد من محاكم الشريعة يوازي النظام القومي واإلقليمي للمحاكم المدنية. فعلى المستوى القومي تضم محاكم الشريعة 
محكمة الشريعة الفيدرالية االبتدائية، محكمة الشريعة الفيدرالية العليا، ومحكمة الشريعة الفيدرالية األعلى. كذلك تعترف كافة أقاليم أثيوبيا 
وتمول محاكم الشريعة اإلقليمية. وتعمل هذه المحاكم بنفس قواعد اإلجراءات شانها شأن المحاكم العادية. وبالنسبة للمسلمين األثيوبيين 

لمحاكم الشريعة الوالية على مسائل الزواج، واألسرة، والميراث، طالما قبل أطراف المنازعة بهذه الوالية.

حكم ذاتي تحكمها مجالس قبلية بقوانين تقليدية. فعلى سبيل المثال لمنطقة بودوالند ذات الحكم الذاتي بواسطة مجلس مستقل تعلو قوانينه 
على القوانين التي أجازتها الدولة. ويستطيع مجلس بودوالند المستقل أن يجيز قوانين في مجاالت واسعة بما في ذلك التعليم، والصحة، 

واستخدامات األراضي، ويعمل المجلس كمحكمة استئناف  في القضايا التي تصله من محاكم القرى التقليدية.
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القدرة على تحمل تكلفة مختلف الخيارات: أحد االعتبارات المهمة عند وضع خيارات التوافق السياسي في السودان، 
أو  الحكم  مستويات  أو  مستويات  من  المزيد  إضافة  تؤدي  وعموماً  الحكم.  ترتيبات  بمختلف  المرتبطة  التكلفة  هو 
البيروقراطية إلى تكاليف أعلى. وفي ضوء التحديات االقتصادية التي تواجه حكومة السودان، يجب وضع ترتيبات 

ذات تكلفة فعالة.

االستناد على تجارب السودان في التوافق

ترتيبات التوافق السياسي القائمة: لن يتم وضع خيارات التوافق السياسي في السودان من فراغ ويجب أن تعترف هذه 
العملية بترتيبات التوافق السياسي القائمة. وتشمل الترتيبات القائمة التي ُصممت لتحقيق التوافق السياسي اإلتفاقيات 
في شرق السودان ودارفور والبروتوكول الخاص بواليتي النيل األزرق وجنوب كردفان. وباإلضافة إلى ذلك، ففي 
الدستور اإلنتقالي عدة سمات صممت لتعزيز التوافق السياسي )انظر الملحق IV(. ويجب أن توضع هذه الترتيبات 

القائمة في البال عند وضع ترتيبات جديدة.

تمكين المواطنين من المشاركة الشعبية الفعالة: المشاركة الشعبية الفعالة سمة مهمة في التوافق السياسي. فوضع 
آليات ونظم تمكن المواطنينمن المشاركة في صنع القرار مكون مهم للوفاق الفعال.

يوضح نظام الالمركزية المالية في كندا أحد السبل التي تحول بها الحكومة  القومية الثروة إلى الحكومات دون القومية. تتشكل كندا من 
عشرة مقاطعات وثالثة أقاليم، يملك بعضها موارد طبيعية ثمينة. ويتيح النظام الفيدرالي سلطات كبيرة لحكومات المقاطعات واألقاليم، بما 
في ذلك التعليم والرعاية الصحية. ومع ذلك، ال تملك المقاطعات واألقاليم دخوالً كافية لتقديم هذه الخدمات، وتحصل مختلف المقاطعات 
واألقاليم على دخول متفاوتة، مما يخلق احتمال تفاوت مستويات الخدمات عبر البالد. وقد وضعت الحكومة الكندية القومية حزمة من 

اإلجراءات المالية لتصويب هذه التفاوتات ومعالجة التوترات التي تنشأ من تفاوت المقدرات المالية للوحدات دون القومية.

أنشأت الحكومة الكندية برنامجي تحويالت الصحة الكندي، والتحويالت االجتماعية الكندية لضمان حصول المقاطعات واألقاليم على 
موارد كافية لتقديم الخدمات. ويحول هذين البرنامجين منحاً من الحكومة القومية إلى  المقاطعات واألقاليم بغرض الحفاظ على المستوى 
القومي لبرامج الصحة والبرامج االجتماعية. ولضمان اتساق مستويات الخدمات عبر البالد، أنشأت الحكومة الكندية البرنامج الفيدرالي 
لرفع مستوى الخدمات Equalization Program of Canada، الذي يستخدم التحويالت المالية القومية لتمكين المقاطعات األقل ثراء 
من تزويد سكانها بخدمات عامة ترقى لمستوى ما يدفعونه من ضرائب.  ويمول هذا البرانامج بمنح غير مشروطة من الحكومة القومية 
من خالل “معادلة مساواة النظراء” “equalization formula,”  التي تقدر كم تستطيع كل مقاطعة أن تحصل من موارد مقابل الشخص 

مقابل المستوى القومي الذي ُيقدر على أساس متوسط دخول المقاطعات العشرة.

تحتوي ترتيبات الحكم في جنوب أفريقيا على آليات عديدة للمشاركة الشعبية، وفي عملية التشريع، خاصة، يقتضي دستور جنوب أفريقيا 
لسنة 1996 بوضوح المشاركة الشعبية في عملية التشريع على المستويين القومي ودون القومي. وكما عّرفت في الدستور، فالمشاركة 
الهيئات  التواصل مباشرة مع  من  المواطنون أيضاً  يتمكن  انتخابات دورية؛ ويجب أن  الحق في االقتراع في  أكثر من  الشعبية تشمل 
التشريعية، وأن ُينظر في آرائهم بجدية. وقد أكدت المحكمة الدستورية هذا الشرط في حكمها الصادر في 2006، إذ ذهبت إلى أن البرلمان 

إذا لم يشرك المواطن العادي بشكل حقيقي في سن أحد التشريعات، يعتبر هذا التشريع  غير دستوري ويلغى.

تشمل آليات المشاركة جلسات االستماع العامة، تقديم تعليقات شفهية ومكتوبة، والمحاكاة البرلمانية. وتتطلب قواعد البرلمان نشر كافة 
القوانين )ما عدا تلك التي تتعلق بالمال والتعديالت الدستورية( في الجازيتة الحكومية قبل تقديمها إلى البرلمان. ويجب أن تنشر القوانين 
مع ملخص  تفسيري ودعوة لتقديم تعليقات من الجمهور )مكتوبة أو شفهية(. وتعهد مهمة تيسير تعليقات الجمهور إلى اللجان البرلمانية. 
وعلى مستوى المقاطعات لكل مجلس تشريعي قواعده الخاصة التي تحكم المشاركة، لكن جلسات االستماع العامة شرط في معظم قوانين 

المقاطعات وفي “القوانين القومية المهمة”، ومشرعو  المقاطعات ملزمون بالنظر في تعليقات الجمهور.

دراسة حالة 5 – الالمركزية المالية  في كندا

دراسة حالة 6 – المشاركة الشعبية في جنوب أفريقيا
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االعتراف بالتجارب التاريخية: يتميز السودان بتاريخ زاخر من محاوالت التوافق السياسي، بما في ذلك الدساتير الست 
المختلفة.15 ويجب أن يكون التمعن في نجاحات وإخفاقات هذه التجارب ضمن اإلعتبارات في أي ترتيبات جديدة. 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تراعي هذه الترتيبات األسباب التاريخية الكامنة وراء النزاعات التي تدور في واليتي 

دارفور، أبيي، النيل األزرق وجنوب كردفان.

التعلم من التجارب الدولية واإلقليمية

التجارب الدولية: هناك العديد من األمثلة للتوافق السياسي الناجح والفاشل في مختلف أنحاء العالم. ويجب النظر في 
أفضل الممارسات الدولية، وأمثلة التوافق الناجح، والدروس المستفادة من التوافق الفاشل عند وضع ترتيبات الحكم 

في السودان.

2.4    فئات الخيارات الستة للتوافق السياسي

وضعنا، بناء على االعتبارات اعاله والمصالح المرتبطة بها، ستة فئات من خيارت التوافق السياسي في السودان. 
وهذه الفئات الستة هي:

دولة موحدة تفوض سلطاتها الفئة أ:   

الفئة ب: نظام فيدرالي والئي  

نظام فيدرالي إقليمي الفئة ج:   

نظام فيدرالي هجين الفئة د:   

االتحاد الحر الفئة ه:   

نموذج االجماع القومي الفئة و:   

تتعدى فئات الخيار هذه مجال التفاعل السياسي داخل الكيان الواحد ذي الصفة الدولية، وكذلك التفاعالت السياسية 
التي تشمل كيانات مستقلة خارج نطاق الدولة. ستستعرض تفاصيل الترتيبات الخاصة بكل فئة خيار وفقا للعناصر 
الستة، إلى جانب المزايا والعيوب الفنية لفئة الخيار. وتبين دراسات الحالة القصيرة في كل فئة خيار ما إذا كانت بعض 

الميزات الفنية للفئة قد تم استخدامها في بلد آخر.

من المهم التأكيد على أن فئات الخيارات هذه ال تمثل ترتيبات حكم موصى بها. فهي مجرد إيضاحات لنهج التوافق 
السياسي. ومن الممكن تصور طيف واسع من مزاوجات أخرى للخيارات وسوف يكون لكل منها مزايا وعيوب مختلفة 

بالنسبة للوفاق السياسي  

15   تشمل دساتير السودان لسنة 1956، 1964، 1985، 1998،  و2005.
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الفئة أ: الدولة الموحدة التي تفوض سلطاتها ■

تمثل فئة خيار الدولة الموحدة التي تفوض سلطاتها مجموعة من الخيارات ُتحقق فيها الالمركزية من خالل تخويل 
السلطة من المستوى القومي إلى كيانات إقليمية دون القومية أقسام أو دوائر. ويكمن الفرق الرئيسي بين تفويض السلطة 
. ويتطلب  القومي  المستوى  إلى  “استرجاعها”  أو  اإلختصاصات  يتيح سحب  أنه  في  الالمركزية  أشكال  وغيره من 
استرجاع اإلختصاصات في النظام الفيدرالي بشكل عام إجراء تعديل في الدستور أو استحداث نصوص جديدة. وقد 

يكون التفويض، كما هو الحال مع غيره من أشكال الالمركزية، متماثالً أو غير متماثل )انظر الصندوق 3(.

السياسية،  اإلختصاصات  بعض  وُتفّويض  ومحلية.  إقليمية  قومية،  للحكم:  مستويات  بثالثة  الفئة  هذه  خيارات  تتميز 
واإلدارية والمالية من المستوى القومي إلى المستوى اإلقليمي للحكومة بطريقة غير متماثلة )يمكن للمناطق المختلفة 
جمع  سلطة  اإلقليمي  المستوى  إلى  اآليلة  المالية  اإلختصاصات  وتشمل  مختلفة(.  إختصاصات  على  تحصل  أن 
اإليرادات وإدارة األراضي، واالستثمار واألنشطة االقتصادية األخرى، والموارد الطبيعية. وتحتفظ الحكومة القومية 
باإلختصاصات المهمة، وتشمل تلك االختصاصات المتعلقة بالدفاع القومي، والميزانية القومية، وتخصيص الموارد 

القومية. ويتم تفويض اإلختصاصات إلى الحكومات اإلقليمية على أساس “الجاهزية.” 

تمثل الالمركزية المالية جانباً مهماً من الخيارات في هذه الفئة. تقوم الحكومة القومية بمعالجة إختالل التوازن المالي 
الرأسي )بين الحكومة القومية والحكومات اإلقليمية( من خالل تخصيص نسبة عالية من إجمالي اإليرادات القومية 
إلى الحكومات اإلقليمية. وتعالج الحكومة القومية إختالل التوازن المالي األفقي )وسط الحكومات اإلقليمية( عن طريق 
تخصيص الثروة للمناطق على أساس معايير تشمل مستوى التنمية، وتاريخ اإلقليم، والتركيبة السكانية والجغرافية، 

وإمكانية تحصيل اإليرادات.

يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الرئيس، الذي يعين نائبين له، ومجلس للوزراء، ومساعدين، ومستشارين. ويتم 
انتخاب الرئيس من خالل نظام الجولتين وفق لشرط “التأهيل المزدوج”: لكي ينتخب المرشح في الجولة األولى، ليس 
عليه الحصول على أغلبية األصوات على الصعيد القومي  فحسب، بل أيضا على ما ال يقل عن 30% من األصوات 

في غالبية المناطق. وتتكون الهيئات التنفيذية اإلقليمية من حكام منتخبين عبر نظام الجولتين.

الهيئة التشريعية القومية عبارة عن مجلس تشريعي واحد يتكون من 350 عضواً ينتخبون من الدوائر الجغرافية ذات 
المقعد الواحد. ويتم تقسيم هذه الدوائر بواسطة لجنة ترسيم حدود مستقلة بعد ما ال يزيد عن ثالث سنوات من كل 

مكن أن تكون الالمركزية في السلطة وصنع القرار متماثلة وغير متماثلة وذلك في بعدين: الهيكل واإلختصاصات.

الهيكل: تعني الالمركزية المتماثلة وغير المتماثلة في هيكل الدولة أن األطر أو الترتيبات بين المستويات المختلفة للحكومة قد تكون 
متشابهة )متماثلة( أو مختلفة )غير متماثلة(. ومثال ذلك الهيكل الحالي المتماثل للسودان، حيث أن جميع الواليات لديها نفس المؤسسات 
واألطر للتفاعل مع الحكومة القومية. وربما يكون للسودان هيكل غير متماثل في حال أصبحت دارفور إقليما موحدا )نتيجة لالستفتاء 
المنصوص عليه في وثيقة الدوحة لسالم في دارفور( وظلت جميع الكيانات األخرى التي تشكل جمهورية السودان على حالها  كواليات.

 اإلختصاصات: يمكن تحقيق الالمركزية على مستوى األبعاد السياسية، اوإلدارية، والمالية عبر منح اإلختصاصات )من خالل تفويض 
أو وسيلة أخرى( لمختلف الكيانات المكونة للدولة )واليات، أقاليم، مقاطعات، وما إلى ذلك(. تحدث الالمركزية غير المتماثلة عندما تكون 
للكيانات المختلفة إختصاصات مختلفة. على سبييل المثال، قد يكون لبعض الكيانات المكونة للدولة إختصاصات أكثر في مجال التعليم 

واللغة، بينما يكون للبعض اآلخر إختصاصات أكثر تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية.

صندوق رقم 2 – الالمركزية المتماثلة وغير المتماثلة
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تعداد دوري للسكان. وتجاز توصيات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية. ويتكون الجهاز التشريعي 
اإلقليمي من مجالس إقليمية قوام كل منها 80 عضوا منتخبون من دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. وتتيح فئة الخيار 
هذه المشاركة العامة من خالل االستفتاءات. واالستفتاءات مطلوبة للنقاط التشريعية الرئيسية التي تشمل التعديالت 
الدستورية، ويسمو أي استفتاء تدعمه غالبية الناخبين على جميع التشريعات األخرى. وال تضع هذه الفئة الترتيبات 

التقليدية والعرفية ضمن هياكل الحكم الرسمية.

 جدول رقم 2 – الخصائص الرئيسية التوافق السياسي، الفئة ) أ ( أ

هيكل الدولة الموحدة: المركزية غير متماثلة للسلطة؛ ترتكز على المناطق؛ ثالثة مستويات )قومي 	 
، إقليمي والمحلي(

األساسية 	  بالوظائف  المتعلقة  اإلختصاصات  بكافة  القومية  الحكومة  تتمتع  اإلختصاصات:  توزيع 
للحكومة؛ تحظى الحكومات اإلقليمية بإختصاصات كبيرة لجمع اإليرادات وإدارة األراضي، ,النشاط 

االقتصادي، والموارد الطبيعية؛ ,يكون توزيع االختصاصات غير متماثل بين المناطق
توزيع الموارد: يكون توزيع الثروة من المستوى القومي إلى المستوى اإلقليمي على أساس نسبة 	 

المناطق على  بين  للثروة  العادل  التوزيع  القومي اإلجمالي، وتستند صيغة  الدخل  مئوية عالية من 
معايير تشمل السكان، ,التنمية االقتصادية في الفترة األخيرة، والقدرة على تحصيل اإليرادات

الهيكل السياسي 
والالمركزية

إنتخاب  الجهاز التنفيذي القومي نظام من جولتين مشروط بالتأهيل المزدوج	 
إنتخاب  األجهزة التنفيذية اإلقليمية: نظام من جولتين ) بدون شرط التأهيل المزدوج(	 
إنتخاب  األجهزة التشريعية القومية: نظام األغلبية والدوائر ذات المقعد الواحد	 
 إنتخاب  األجهزة التشريعية اإلقليمية: نظام األغلبية والدوائر ذات المقعد الواحد	 

النظام االنتخابي

الشكل 3 – الدولة الموحدة التي تفوض سلطاتها



29

وعزل 	  تعيين  يمكنه  القومية،  القضايا  في  واسعة  بسلطات  الرئيس  يتمتع  القومي:  التنفيذية  الجهاز 
نائبيه، ومجلس الوزراء، والمساعدين، والمستشارين

الجهاز التنفيذي اإلقليمي: )الوالة( حكام األقاليم	 
صنع القرار: يقرر مجلس الوزراء باألغلبية البسيطة؛ وموافقة رئيس الجمهورية مطلوبة عند سن 	 

التشريعات

الجهاز التنفيذي

الجهاز التشريعي القومي: مجلس تشريعي واحد يضم 350 عضوا	 
األجهزة التشريعية اإلقليمية: مجالس تشريعية إقليمية تضم كل منها 80 عضوا 	 
صنع القرار: تقرر الهيئة التشريعية باألغلبية البسيطة	 

الجهاز التشريعي

استفتاءات إلزامية؛ استفتاءات تسمو على كافة التشريعات األخرى	  المشاركة العامة
ال توجد ترتيبات تقليدية وعرفية رسمية	  الترتيبات التقليدية 

والعرفية

التفاعل بين العناصر

في فئة الخيار )أ(، تتيح العالقات بين العناصر نظاماً ذي درجة عالية من المركزية. فهيكل الدولة الموحدة، ونظام 
األغلبية االنتخابي، والجهاز التنفيذي القوي، والمجلس التشريعي الواحد، وعدم وجود ترتيبات تقليدية وعرفية، تعزيز 
جميعها مركزية السلطة على المستوى القومي، وفي أيدي عدد قليل من األحزاب واألفراد. ومع ذلك، فإن المركزية 
ال تعني وفاقاً سياسياً أقل فاعلية. ويشجع شرط التأهل المزدوج لالنتخابات الرئاسية المرشحين على حشد الدعم على 
الصعيد القومي، في حين توفر الالمركزية غير المتماثلة الفرصة لمناطق معينة للحصول على مزيد من الحكم الذاتي 
الستيعاب مصالحها السياسية من خالله، و تتيح آليات المشاركة العامة للشعب التدخل المباشر في الكيفية التي ُيحكمون بها. 

مزايا وعيوب الفئة )أ(

ترتبط فئة الخيار )أ( بمجموعة متنوعة من المزايا والعيوب. وال يمثل مايلي سوى عينة من المزايا والعيوب المحتملة 
وليس المقصود أن يكون حصراً شامالً.

قد تتسبب إمكانية استرجاع اإلختصاصات في خلق التوتر
الحكومات    اإلختصاصات  استرجاع  إمكانية  تقود  أن  يمكن 
اإلقليمية والمحلية إلى عدم الثقة في الحكومة القومية، خوفا 

من سحب إختصاصاتها في أي وقت 
قد يتسبب الحكم المركزي في إبعاد الشعب من صنع القرار
القرارت  معظم  فيه  تتخذ  الذي  المركزي  النظام  حالة  في 
المهمة على المستوى القومي، قد ُيبعد الجمهور العام أكثر 

من عملية صنع القرار
قد يتسبب ماضي الحكم المركزي في زيادة المعارضة ضد 

الهيكل الموحد
طالبت  وقد  السودان،  في  مركزيا  الحكم  ظل  تاريخياً، 
الذاتي على  الحكم  المستاءة من الوضع بزيادة  المجموعات 
المستوى دون القومية. ويمكن أن يزيد هيكل الدولة الموحدة 

المخاوف من استمرارية أو تصاعد المركزية

قد تمّثل إمكانية استرجاع اإلختصاصات محفزات للوفاق
استرجاع  على  القومية  الحكومة  إمكانية  توفر  أن  يمكن 
اإلختصاصات المخولة إلى المستويات دون القومية حوافز 
للوفاق السياسي والتعاون بين المستويين القومي والمستويات 

دون القومية.
قد يوجه التفويض التطلعات المحلية واإلقليمية نحو الحكم 

الذاتي
ربما تتمتع الحكومات اإلقليمية التي تفوض إليها العديد من 

اإلختصاصات المادية بدرجة عالية من الحكم الذاتي 
قد تقلل الحكومة المركزية القومية من التفكك

باإلختصاصات  تحتفظ  التي  القومية  الحكومة  تستطيع  قد 
األكثر أهمية وتشتمل على رئاسة قوية تقليل المخاوف من 

أن الالمركزية تؤدى الى التفكك

عيوب الفئة )أ( مزايا الفئة )أ(
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على  الممثلة  المصالح  حجم  من  السياسي  الهيكل  يحد  قد 
المستوى القومي  

تشريعي  ومجلس  برئاسة  الموحدة،  للدولة  السياسي  الهيكل 
أفراد  من  نسبيا  قليل  عدد  ايدي  في  السلطة  يضع  واحد، 
يقلل  ذلك،  إلى  وباإلضافة  القومي.  المستوى  على  الشعب 
نظام األغلبية اإلنتخابي من إحتمال أن يقوم هؤالء األفراد 

بتمثيل مصالح األغلبية.

المصالح  مع  المتماثل  غير  التفويض  مالءمة  يمكن 
واإلحتياجات المتنوعة

لتستوعب  المتماثلة  غير  التفويض  أنظمة  تصمم  أن  يمكن 
مصالح سياسية محددة في مناطق مختلفة من البالد أو فيما 
المتماثل  غير  للنظام  يمكن  وهكذا  المختلفة.  المكونات  بين 
أن يتناول مصالح سياسية متعددة ويتطور مع مرور الوقت 

ليتناول المصالح التي قد تطرأ  
قد تسهل اإلطار الزمني المرن اإلنتقال السلس

تستطيع المستويات دون القومية إمتالك إختصاصات إضافية 
تدريجيا بالقدر الذي تسمح به قدراتها اإلدارية والمؤسسية، 

بما يتيح المجال أمام اإلنتقال السلس  
قد تمهد حصص الثروة لتنمية أكثر إنصافا

تشمل  معايير  ترتكز على  الي  الثروة  تخصيص  إن صيغة 
التنمية االقتصادية والقدرة على جمع اإليرادات بإمكانها أن 
تزيد التحويالت المالية إلى المناطق المهمشة تاريخيا وتمهد 

لتنمية أكثر إنصاف

لبنية السياسية: المملكة المتحدة- نظام ملكي دستوري بحكومة برلمانية- هي دولة موحدة يتم فيها تفويض اإلختصاصات بشكل غير 
متماثل إلى اإلدارات اإلقليمية في اسكوتالند، ويلز، وأيرلندا الشمالية. يختلف تفويض اإلختصاصات حسب اإلقليم، لكنه يشمل التعليم، 
والصحة، والزراعة، والبيئة، والتنمية االقتصادية، والحكومة المحلية، والعدالة. وتشمل اإلختصاصات القومية النظم التشريعية والعدلية 
القومية، والعالقات والتجارة الدولية، والدفاع، والسياسة المالية والنقدية، والهجرة. وتدير الحكومة األقاليم التي ال تتمتع بإختصاصات 

مستقلة، بما في ذلك إنجلترا. 

المركزية المالية: تقوم الحكومة القومية بإدارة 95% من عائدات الضرائب، يشمل ذلك ضرائب األعمال، التي تجمع بواسطة الحكومات 
المحلية وتحول إلى الحكومة القومية إلعادة توزيعها. وتصل التحويالت من حساب الحكومة القومية إلى أكثر من 60% من إجمالي 
تمويل الحكومة المحلية؛ وتحّصل الحكومات المحلية )خالفا للحكومات المفوضة( ما تبقى من أموال عبر الضرائب على الممتلكات 

وغيرها من الرسوم. وتخصص الحكومة القومية الموارد المالية لإلدارات اإلقليمية على أساس عدد السكان في المقام األول. 

 دراسة حالة رقم 7 – الدولة الموحدة التي تفوض سلطاتها في المملكة المتحدة

دراسة حالة رقم 8 – الدولة الموحدة في كينيا

الهيكل السياسي: وفقا لدستورها للعام 2010، تتمتع كينيا بنظام المركزي وإختصاصات ُتفّوض إلى 47 مقاطعة. ولكينيا نظام رئاسي 
الحكومة  ، واإلسكان. وتحتفظ  الصحية  والخدمات  الزراعة،  المقاطعات  إلى  تفوض  التي  اإلختصاصات  تشريعيين. وتشمل  بمجلسين 
القومية باإلختصاصات التي لم يتم توزيعها بشكل محدد لحكومات المقاطعات، ويشمل ذلك التعليم، والدفاع، والخدمات الشرطية. تحول 
الحكومة القومية على األقل 15% من إيراداتها إلى حكومات المقاطعات، وللمقاطعات سلطة حصرية في فرض الضريبة على الممتلكات 
وتحصيل ضرائب الترفيه. ينعكس الهيكل السياسي لكينيا على جهازها التشريعي القومي حيث تمثل  الغرفة األولى )مجلس الشيوخ( 

المقاطعات؛ ويتألف مجلس الشيوخ من اثنين من الممثلين المنتخبين مباشرة من كل مقاطعة .

النظام االنتخابي: يتكون البرلمان الكيني من المجلس القومي )ممثل الشعب( ومجلس الشيوخ )ممثل المقاطعات(. ويتم انتخاب أعضاء 
الدوائر  انتخابية ذات مقعد واحد، وُتنتخب 47 امرأة من  النظام المختلط، وُينتخب 290 عضواً من دوائر  القومي من خالل  المجلس 
لتمثيل  البرلمان  القوائم الحزبية يرشحون بواسطة  المقاطعات، وُينتخب 12 عضواً من  التي تتطابق مع  الواحد  المقعد  االنتخابية ذات 
األقليات، والشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة. ويتم انتخاب أعضاء الغرفة الثانية أيضا من خالل النظام المختلط، ويضم المجلس 47 

عيوب الفئة )أ( مزايا الفئة )أ(
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الفئة )ب(: النظام الفيدرالي الوالئي ■

تتألف فئة خيار النظام الفيدرالي الوالئي من نظام فيدرالي يتكون من واليات. لقد مهد كل من الدستور القومي االنتقالي 
لعام 2005 ودستور 1998 لقيام مثل هذا النظام الوالئي. ومع ذلك، تتضمن هذه الفئة العديد من اإلختالفات الطفيفة 

بالمقارنة مع النظام المحدد في الدستور الوطني  االنتقالي.

كما هو الحال مع فئة الخيار )أ(، فإن الكيانات ما دون القومية - الواليات في هذه الحالة- تتمتع بإختصاصات كبيرة، 
بما في ذلك اإلختصاصات المالية، بالرغم من أن هذه اإلختصاصات متماثلة بين الواليات. وبالمقارنة بين فئة  الخيار 
)أ( والنظام الحالي، نجد أن هذه الفئة تعزز دور المفوضية القومية لتوزيع مراقبة اإليرادات المالية. يعاد تشكيل هذه 
المفوضية لتصبح هيئة مستقلة تماما تتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والتأهيل المناسب يقومون بوضع الصيغ الفنية 
لتوزيع الثروة واإلشراف على تنفيذ هذه الصيغ لضمان التوزيع العادل بين الواليات. وتستند هذه الصيغ على معايير 
تشمل مستوى التنمية في الوالية، والتجارب التاريخية الحديثة، وآثار النزاعات على الوالية، والظروف البيئية، والقدرة 
على جمع اإليرادات، والخدمات الحالية. يجب أن تجاز توصيات مفوضية مراقبة اإليرادات المالية بواسطة مجلسي 
الجهاز التشريعي القومي بأغلبية الثلثين. وباإلضافة إلى ذلك، تكلف اللجنة بنشر المعلومات الخاصة بالحصص الفعلية 
لكل والية من خالل وسائل اإلعالم ذات الصلة. ويضمن لجميع الواليات 50% من اإليرادات المتحصلة من الموارد 

الطبيعية المحلية .

يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الرئيس الذي يعين مجلس الوزراء. ويجب أن يعكس مجلس الوزراء تنوع البالد 
ويضم في عضويته على األقل 30% من النساء. يتم انتخاب الرئيس من خالل نظام الجولتين حيث تجري الجولة الثانية 
بين المرشحين اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات إذا لم يحصل أي مرشح على االغلبية المطلقة من األصوات 

في الجولة األولى. يتكون الجهاز  التنفيذي للواليات من الوالة المنتخبين أيضا من خالل نظام الجولتين .

يتكون الجهاز التشريعي القومي من مجلسين: المجلس القومي  )يمثل الشعب( ومجلس الواليات )يمثل الواليات(. ويتم 
انتخاب أعضاء المجلس القومي خالل نظام التمثيل النسبي باستخدام مزيج من قوائم األحزاب السياسية في الدوائر 
الجغرافية وقائمة األحزاب السياسية القومية التي يجب أن تمثل فيها المرأة نسبة 30% من المرشحين. ويتم اتخاذ القرار 

في المجلس القومي باألغلبية البسيطة.

يتكون مجلس الواليات من عضوين منتخبين مباشرة من كل والية. يمكن للناخبين في كل والية التصويت الثنين من 
الواليات  القرار في مجلس  ُيتخذ  اللذين حصال على أعلى عدد من األصوات.  المرشحين  انتخاب  المرشحين، ويتم 
بأغلبية ثلثي الممثلين: تتم إجازة التشريع ليس بثلثي األعضاء فقط ولكن أيضا بواسطة أعضاء من أغلبية الواليات. 
ويقدم مشروع التشريع في أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية وتتطلب إجازته موافقة كال المجلسين. يتكون الجهاز 

التشريعي في الواليات من مجلس تشريعي واحد لكل والية ينتخب بنظام التمثيل النسبي.

تسمح هذه الفئة للرئيس أو الجهاز التشريعي القومي بالشروع في االستفتاءات. وتكون لالستفتاءات التي يجيزها أغلبية 
الناخبين سلطة أعلى من أي تشريع آخر.

الشباب، واثنين من األشخاص ذوي اإلعاقة  بالمقاطعات ذات مقعد واحد و16 امرأة، واثنين من  انتخابية  ينتخبون من دوائر  عضواً 
ينتخبون من القوائم الحزبية. يتم انتخاب الرئيس من خالل نظام الجولتين بشرط “التأهيل المزدوج”، حيث يجب على المرشح الفائز 
الحصول على أكثر من 50% من مجموع األصوات في االنتخابات وأكثر من 25% من االصوات في نصف المقاطعات على األقل 

للفوز من أول جولة.
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المدنية.  المحاكم  بالتوازي مع  التي تعمل  المحاكم األهلية  التقليدية والعرفية نظام  بالتدابير  الخاصة  الترتيبات  تشمل 
وتشرف مجالس الشيوخ على الصعيدين القومي والوالئي على هذه المحاكم. وباإلضافة إلى ذلك، يجب على جميع 

مستويات الحكومة تعديل قوانين األراضي إلدماج القوانين والممارسات العرفية والتراث المحلي.

المدنية.  المحاكم  بالتوازي مع  التي تعمل  المحاكم األهلية  التقليدية والعرفية نظام  بالتدابير  الخاصة  الترتيبات  تشمل 
وتشرف مجالس الشيوخ على الصعيدين القومي والوالئي على هذه المحاكم. وباإلضافة إلى ذلك، يجب على جميع 

مستويات الحكومة تعديل قوانين األراضي إلدماج القوانين والممارسات العرفية والتراث المحلي.

الشكل 4 – نظام فيدرالي والئي

جدول رقم 3 – الخصائص الرئيسية للتوافق السياسي، الفئة ) ب (

هيكل الدولة الفيدرالي: يستند على الواليات؛ ثالثة مستويات )قومي، إقليمي ومحلي(	 
األساسية 	  بالوظائف  المتعلقة  اإلختصاصات  بكافة  القومية  الحكومة  تتمتع  اإلختصاصات:  توزيع 

توزيع  ويكون  اإليرادات؛  لجمع  كبيرة  بإختصاصات  الوالئية  الحكومات  وتحظى  للحكومة؛ 
االختصاصات متماثالً بين الواليات

توزيع الموارد:تحدد توزيعات الثروة بواسطة لجنة مستقلة؛ ويجب أن يقر الجهاز التشريعي توصيات 	 
هذه اللجنة؛ تمنح الواليات 50% من اإليرادات الناتجة من أي موارد طبيعية في الواليات

 الهيكل السياسي
والالمركزية

إنتخاب  الجهاز التنفيذي القومي: نظام من جولتين	 
إنتخاب  الجهاز التنفيذي الوالئي: نظام من جولتين	 
القوائم 	  مع  النسبي  التمثيل  نظام  الوطني عبر  المجلس  ينتخب  القومي:  التشريعي  الجهاز  إنتخاب  

القومية وكما دون القومية لألحزاب )تخصص 30% كحصة للنساء المرشحات في القائمة الحزبية 
القومية(؛ وينتخب ممثلين من مجلس كل والية

إنتخاب  الجهاز  التشريعي الوالئي: نظام التمثيل النسبي	 

النظام االنتخابي
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التفاعل بين العناصر

في فئة الخيار )ب(، نجد أن العالقة بين البنية السياسية، والسلطة التشريعية، والنظام االنتخابي تحمل إمكانية تعزيز 
الوفاق السياسي في الجهاز التشريعي القومي. تنتخب الغرفة األولى من الجهاز التشريعي القومي عبر النظام النسبي 
بقوائم قومية ودون قومية، مما يزيد من احتمال وجود جهاز تشريعي يمثل األحزاب السياسية بشكل متناسب ويتكون 
من أعضاء يمثلون المصالح القومية والمصالح دون القومية. وباإلضافة إلى ذلك، تعكس الغرفة الثانية من الجهاز 
التشريعي الهيكل الفيدرالي للدولة، مما يتيح لممثلي المصالح الوالئية تمثيل على المستوى القومي وتأثير على صنع 

القرار.

مزايا وعيوب الفئة )ب(

الجهاز التنفيذي القومي: يستطيع الرئيس تعيين وعزل - نائب رئيس واحد ومجلس وزراء؛ يجب أن 	 
يعكس مجلس الوزراء التنوع الجغرافي ويضم 30% من النساء

الجهاز التنفيذي الوالئي: والة الواليات	 
صنع القرار: يقرر مجلس الوزراء باألغلبية البسيطة؛ وموافقة رئيس الجمهورية مطلوبة عند سن 	 

التشريعات

الجهاز التنفيذي

الجهاز التشريعي القومي: مجلسان تشريعيان؛ تمثل جميع الواليات بشكل متساو في المجلس األعلى 	 
)مجلس الواليات(، وتمثيل في مجلس النواب )المجلس الوطني( بنسبة سكان الوالية 

الهيئات التشريعية الوالئية: مجالس تشريعية والئية واحدة 	 
صنع القرار: يقرر المجلس الوطني باألغلبية البسيطة؛ يتخذ مجلس الواليات بأغلبية ثلثي ممثليه	 

الجهاز التشريعي

استفتاءات؛ و تسمو االستفتاءات على كافة 	  الشروع في  القومي  التشريعي  للرئيس والجهاز  يمكن 
التشريعات األخرى

المشاركة العامة

تشرف مجالس الشيوخ على المستويين القومي والوالئي على نظام المحاكم األهلية	 
يجب على جميع مستويات الحكومة تضمين الممارسات العرفية في قوانين األراضي	 

 الترتيبات التقليدية
والعرفية

يمكن أن يحد النظام الوالئي من التأثير اإلقليمي على صنع القرار

في حالة النظام الفيدرالي الوالئي، يكون ألي والية منفردة تأثير 
ذلك،  وبعكس  القومي.  المستوى  على  القرار  على صنع  محدود 
ينتج عن النظام اإلقليمي عدد أقل من الكيانات دون القومية، مما 

يعطي كل كيان تأثير أكبر على صنع القرار.

يمكن أن يتسبب التركيز على التمثيل الوالئي في تجاهل التنوع 
داخل الوالية

يتجاهل التركيز على الواليات باعتبارها الوحدة الرئيسية للتمثيل 
حقيقة أن هناك العديد من المصالح المتعارضة داخل الوالية. وقد 

ال يوفر النظام الوالئي تمثيل جميع هذه المصالح.

من  قليال   )2013( الحالي  النظام  مع  التشابه  يوفر  أن  يمكن 
األعباء الناتجة عن التغييرات

اتفاقية  بموجب  القائم  للنظام  تدريجيا  تغييرا  النظام  هذا  يمثل 
السالم الشامل والمضمن في الدستور اإلنتقالي المعدل، مع بعض 
لذلك،  فعالية.  أكثر  لتحقيق وفاق سياسي  التي أجريت  التغييرات 
سيكون تنفيذه أسهل وأقل عبئا من بعض الخيارات التي قد تتطلب 

تعديالت أكثر شموال أو تنفيذ ترتيبات جديدة.

المستوى  على  الوالية  مصالح  الواليات  مجلس  يمثل  أن  يمكن 
القومي

يمكن أن يستوعب تمثيل الواليات على المستوى القومي في مجلس 
الواليات المصالح السياسية ووجهات نظر الشعوب التي تعيش في 

أجزاء مختلفة من البالد

عيوب الفئة )ب( مزايا الفئة )ب(
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الفئة )ج(: النظام الفيدرالي اإلقليمي ■

تشمل فئة خيار النظام الفيدرالي اإلقليمي مجموعة من األنظمة الفيدرالية التي تشكل األقاليم الوحدات المكونة لها، 
بدال من الواليات التي كانت األساس للنظام المنشأ بموجب اتفاقية السالم الشامل والدستور القومي اإلنتقالي. وتهدف 
الخيارات في هذه الفئة إلى التوفيق بين النهج الوالئي لألنظمة الذي تم تبنيه حديثاً، مع النهج اإلقليمي لالتفاقيات والعهود 
السياسية مؤخراً، مثل تلك المتعلقة بإقليم دارفور. تشتمل الخيارات في هذه الفئة على ثالثة مستويات من الحكم: قومية، 
إقليمية، ومحلية. ويكون توزيع االختصاصات بين األقاليم إما متماثالً )الخيار ج–1( أو غير متماثل )الخيار ج–2(، 
وبتفويض متدرج لإلختصاصات على أساس “الجاهزية”. لذلك، وبموجب الخيار ج–2، ال تبدأ جميع األقاليم بمجموعة 
كاملة من اإلختصاصات التي يجوز لها أن تنالها، لكنها تحظى بإختصاصات إضافية حالما أصبحت مستعدة لذلك. 

الهيكل السياسي: دولة اإلمارات العربية المتحدة عبارة عن اتحاد يضم سبع إمارات. يتيح الهيكل السياسي لدولة االمارات سلطة مقدرة 
الخارجية، والدفاع واألمن،  السياسة  القومية  الحكومة  السياسيين ألبوظبي ودبي. وتشمل اختصاصات  الممثلين  إمارة، خصوصا  لكل 
والتعليم، والصحة العامة. وتشمل اختصاصات اإلمارات جميع المسائل التي لم توكل صراحة للحكومة القومية. إضافة لذلك يمنح الدستور 
أبوظبي  إمارة  وتقوم  للضرائب،  قومي  نظام  يوجد  منها. ال  داخل حدود كل  والثروة  الطبيعية  الموارد  الكاملة على  السلطة  اإلمارات 
بتخصص عائداتها النفطية الكبيرة لإلمارات األقل ثراءا. وقد أنتج هذا النظام نظاما يتميز باختصاصات محدودة على المستوى القومي 

ودرجة عالية من االستقالل الذاتي لإلمارات المؤسسة.

الدين والدولة: اإلسالم هو الدين الرسمي لدولة اإلمارات. وتلعب الشريعة اإلسالمية والعرف دورا في تشكيل التشريع، وٌتدمج المحاكم 
الشرعية في النظام القانوني لكل إمارة ولهذه المحاكم والية قضائية كاملة على الخالفات العائلية، بما في ذلك الطالق، والميراث، وحضانة 

األطفال، وغيرها من المسائل المدنية بين المسلمين.

الثالثة.  واألقاليم  العشر  لمقاطعاتها  اإلختصاصات  من  واسعة  مجموعة  تفوض  المركزية  فيدرالية  دولة  هي  كندا  السياسي:  الهيكل 
والتجارة  الخارجية،  والسياسة  الوطني،  الدفاع  مثل  الكنديين،  جميع  على  تؤثر  التي  المسائل  القومية  الحكومة  اختصاصات  وتشمل 
والتبادل التجاري. وتتمتع المقاطعات بنطاق واسع من اإلختصاصات وسيطرة كبيرة على اتخاذ القرارات اليومية. وتتمتع المناطق ذات 
الكثافة السكانية المنخفضة بسلطة أقل من المقاطعات، خصوصا فيما يتعلق بإدارة األراضي العامة والموارد الطبيعية. يحمي الدستور 
اختصاصات المقاطعات، لكنه ال يحمي اختصاصات المناطق اإلقليمية. وييسمح مجلس االتحاد المكون من األجهزة التنفيذية للمقاطعات 

والمناطق اإلقليمية، لحكومات المستوى دون القومي بالتفاعل مع الحكومة القومية في القضايا الحاسمة.

المشاركة العامة: يجب على الحكومة القومية في كندا توفير الوصول إلى المعلومات حول السياسات والبرامج والخدمات والمبادرات. 
ويتيح التعرف على المبادرات لألفراد التعبير عن آرائهم حول مواضيع معينة، وفي بعض المناسبات المشاركة في عملية صنع السياسات.

دراسة حالة رقم 9 – النظام الفيدرالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

دراسة حالة رقم 10– النظام الفيدرالي في كندا

يمكن أن يكرس نصيب الوالية من عائدات الموارد التنمية غير 
المتكافئة

عندما تحتفظ بنسبة %50 من عائداتها من الموارد الطبيعية، قد 
خالفا  تنميتها  لتمويل  أكبر  قدرة  بالموارد  الغنية  الواليات  تمتلك 

للواليات شحيحة الموارد.

يمكن أن يزيد نصيب الوالية من عائدات الموارد من استقاللية 
الوالية

الطبيعية،  الموارد  من  عائداتها  من   50% بنسبة  تحتفظ  عندما 
على  اعتمادا  أقل  الطبيعية  بالموارد  الغنية  الواليات  ستكون 

التحويالت الواردة من الحكومة القومية.

عيوب الفئة )ب( مزايا الفئة )ب(
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على سبيل المثال، تتمتع بعض األقاليم بالسيطرة على نظام تعليمها، بينما تدير الحكومة القومية التعليم في أقاليم أخرى. 
وتخصص الحكومة القومية الموارد لألقاليم بنفس الطريقة التي تخصصها بها للواليات في فئة الخيار )ب(.

 يتكون الجهاز التنفيذي القومي إما من الرئيس الذي يعين نائب الرئيس ومجلس الوزراء )الخيار ج–1(، أو المجلس 
التنفيذي الفيدرالي )الخيار ج–2(. ويتم انتخاب الهيئة التنفيذية بواسطة مجلس األقاليم. بالنسبة لخيار المجلس التنفيذي 
الفيدرالي، يتكون المجلس من عضو واحد من مجلس كل إقليم في البالد. ويتم تداول رئاسة المجلس بين أعضائه بواقع 
سنة واحدة لكل، ويتخذ المجلس قراراته باإلجماع. ويتكون الجهاز التنفيذي اإلقليمي من حكام منتخبين بنظام الجولتين.

يتكون الجهاز التشريعي القومي من غرفتين: المجلس الوطني )يمثل الشعب( ومجلس األقاليم )يمثل األقاليم(. ويتكون 
األغلبية  بتصويت  القرارات  األقاليم  مجلس  يتخذ  إقليم.  كل  من  مباشرة  منتخبين  اثنين  من عضوين  األقاليم  مجلس 
المؤهلة “qualified majority voting“ ، ويعني هذا أن القرار ال يجاز فقط بأغلبية األقاليم، بل يجب أن تشكل تلك 
األقاليم 60% من إجمالي عدد السكان في البالد. يتكون الجهاز التشريعي اإلقليمي من مجالس تشريعية وحيدة الغرفة. 
وتتشابه النظم االنتخابية وإجراءات اتخاذ القرار بالنسبة لألجهزة التشريعية القومية ودون القومية مع تلك الواردة في 

الفئة )ب(.
الشكل 5 – نظام فيدرالي إقليمي
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 جدول رقم 4 – الخصائص الرئيسية للتوافق السياسي، فئة الخيار )ج(

إقليمي؛ 	  متماثل؛  غير  الفيدرالية:  الدولة  هيكل 
ثالثة مستويات )قومي، إقليمي والمحلي(

القومية 	  الحكومة  تتمتع  اإلختصاصات:  توزيع 
بالوظائف  المتعلقة  اإلختصاصات  بكافة 
اإلقليمية  الحكومات  تحظى  للحكومة؛  األساسية 
بإختصاصات كبيرة في جمع اإليرادات؛ يكون 

توزيع االختصاصات غير متماثل بين األقاليم
توزيع الموارد: نفس ما ورد في الفئة )ب(	 

ثالثة 	  إقليمي؛  متماثل؛  الفيدرالية:  الدولة  هيكل 
مستويات )قومي، إقليمي والمحلي(

القومية 	  الحكومة  تتمتع  اإلختصاصات:  توزيع 
بالوظائف  المتعلقة  اإلختصاصات  بكافة 
الحكومات اإلقليمية  األساسية للحكومة؛ تحظى 
بإختصاصات كبيرة في جمع اإليرادات؛ يكون 

توزيع االختصاصات متماثال بين األقاليم
توزيع الموارد: نفس ما ورد في الفئة )ب(	 

 الهيكل السياسي
والالمركزية

نفس ما ورد في الخيار ج–1	  إنتخاب  الهيئة التنفيذية القومية: تنتخب بواسطة 	 
مجلس األقاليم

من 	  نظام  اإلقليمية:  التنفيذية  الهيئات  إنتخاب  
جولتين 

دون 	  وما  القومي  التشريعي  الجهاز  إنتخاب  
نظام  عبر  الوطني  المجلس  ينتخب  القومي: 
والحزبية  القومية  دون  والقوائم  النسبي  التمثيل 
)تخصص 30% كحصة للنساء المرشحات في 
من  عضوين  ينتخب  القومية(؛  الحزبية  القائمة 

مجلس األقاليم ممثلين لكل اقليم
إنتخاب  األجهزة  التشريعية اإلقليمية: نفس ما 	 

في الفئة )ب(

النظام االنتخابي

الجهاز التنفيذي القومي: مجلس تنفيذي فيدرالي 	 
يتكون من عضو واحد من مجلس األقاليم من كل 

إقليم في البالد بنظام رئاسي تبادلي
األجهزة التنفيذية دون القومية: حكام األقاليم	 
الفيدرالي 	  التنفيذي  المجلس  يقرر  القرار:  صنع 

باإلجماع

الجهاز التنفيذي القومي: يستطيع الرئيس تعيين 	 
وعزل نائب الرئيس ومجلس الوزراء؛ 

الجهاز التنفيذي اإلقليمي: حكام األقاليم	 
صنع القرار: نفس ما ورد في الفئة )ب(	 

الجهاز التنفيذي

نفس ما ورد في الخيار ج–1	  يتكون من غرفتين؛ 	  القومي:  التشريعي  الجهاز 
الغرفة  في  متساو  بشكل  األقاليم  جميع  تمثل 
الغرفة  في  وتمثل  األقاليم(،  )مجلس  الثانية 

األولى )المجلس الوطني( بنسبة سكان اإلقليم 
تشريعي 	  مجلس  اإلقليمي:  التشريعي  الجهاز 

واحد
صنع القرار: نفس ما ورد في الفئة )ب(	 

اجلهاز التشريعي

نفس ما ورد في الفئة )ب(	  نفس ما ورد في الفئة )ب(	  المشاركة العامة
نفس ما ورد في الفئة )ب(	  نفس ما ورد في الفئة )ب(	  الترتيبات التقليدية 

والعرفية

الخيار ج–2 الخيار ج–1
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التفاعل بين العناصر

بطريقة  تترابط  التشريعية  والسلطة  التنفيذية،  والسلطة  االنتخابي،  والنظام  السياسية،  البنية  أن  نجد  )ج(،  الفئة  في 
تعزز مصالح األقاليم. واألقاليم هي الوحدة األعلى في المستوى دون القومي، وينعكس هذا الهيكل اإلقليمي في النظام 
تمثيل  األقاليم-  القومي- مجلس  التشريعي  الجهاز  الثانية من  الغرفة  التنفيذية والتشريعية. وتتيح  للسلطتين  االنتخابي 
المصالح اإلقليمية وضمان تأثيرها على صنع القرار على الصعيد القومي. وعالوة على ذلك، فإن الرئيس يمثل المناطق 
إما بشكل غير مباشر )في الخيار ج–1 حيث ينتخب مجلس األقاليم الرئيس( أو غير مباشر )في الخيار ج–2، حيث 

يتكون الجهاز التنفيذي من المجلس الفيدرالي التنفيذي ورئاسة بالتبادل بين األقاليم. 

مزايا وعيوب الفئة )ج(

فيما يلي عرض لبعض مزايا وعيوب الفئة )ج(

تجاهل  في  اإلقليمي  التمثيل  على  التركيز  يتسبب  أن  يمكن 
التنوع داخل اإلقليم

يتجاهل التركز على األقاليم باعتبارها الوحدة الرئيسية للتمثيل 
حقيقة أن هناك العديد من المصالح المتعارضة داخل اإلقليم. 
قد ال يوفر النظام اإلقليمي يتم تمثيل جميع هذه المصالح، ، 
في هذا الخيار، كما في خيارات أخرى، فإن الترتيبات داخل 
الوحدات ما دون القومية قد تحتاج إلى تفصيل ومن المحتمل 

أن تقلل من هذا العيب
المزيد من التعقيدات واألعباء على هياكل الحكم 

إلى  باإلضافة  للحكومة  اإلقليمي  المستوى  تأسيس  تم  إذا 
من  سيزيد  ذلك  فإن  والمحلية،  الوالئية  القومية،  المستويات 
تعقيدات وأعباء الحكم وقد يضع “مستويات” من الحكومات 

بين المواطنين وممثليهم.

السياسية  األقاليم  تعكس  أن  اإلقليمية  للتكوينات  يمكن 
التاريخية

السياسية  البنية  وتعكس  اإلقليمية  التكوينات  تعترف  قد 
التاريخية لما كان عليه شمال السودان في ذلك الحين وبعد 

االستقالل مباشرة، حيث كان مقسما إلى ستة أقاليم

يمكن أن يسد الحكم على أساس إقليمي الفجوة بين النظام 
الوالئي واالتفاقيات القائمة على النظام اإلقليمي 

حاليا هناك فجوة بين النظام الفيدرالي الوالئي في السودان 
المثال،  سبيل  )على  األخيرة  لالتفاقيات  اإلقليمي  واألساس 
اتفاقيات دارفور(. يمكن أن يساعد تأسيس النظام الفيدرالي 

على األقاليم في سد هذه الفجوة.

على  اإلقليمية  المصالح  األقاليم  مجلس  يمثل  أن  يمكن 
المستوى القومي

يمكن أن يستوعب تمثيل المناطق على المستوى القومي في 
الشعوب  نظر  ووجهات  السياسية  المصالح  األقاليم  مجلس 

التي تعيش في أجزاء مختلفة من البالد.

عيوب الفئة )ج( مزايا الفئة )ج(
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الفئة )د(: النظام الفيدرالي الهجين ■

تتصور فئتا الخيار )ب( و )ج( أنظمة فيدرالية تتكون من واليات وأقاليم، على التوالي. ومن الممكن أيضا تصور  
نموذج فيدرالي هجين “مختلط” بأنواع مختلفة من الوحدات المكونة )على سبيل المثال، مزيج بين الواليات واألقاليم(. 
وتتميز مثل هذه النظم الفيدرالية الهجين بعدم تماثلية هيكلية، تكون مصحوبة في بعض الحيان أيضا بعدم تماثل في 
اإلختصاصات المفوضة للكيانات المكونة. وتستطيع الواليات بإستمرار الحصول على الكثير من اإلختصاصات حالما 
كانت على استعداد للقيام بذلك. ال تعتمد تقسيمات الثروة على نوع الوحدة. كما يمكن للواليات أيضا “تشارك في” 

ترتيبات مع واليات أخرى لتشكيل أقاليم )انظر صندوق 3(.

تتمتع الحكومة القومية بجميع اإلختصاصات المتعلقة بالمهام األساسية للحكومة، ويشمل ذلك السياسة الخارجية، والدفاع 
الوطني، واإلدارة المالية، إال أن هناك سلطة وإختصاصات كبيرة يتم تفويضها إلى الحكومات اإلقليمية، وبقدر أقل، 
إلى حكومات الواليات. تتمتع الحكومات اإلقليمية باالستقالل في صياغة دساتيرها وتحديد هياكلها السياسية واإلدارية 
الداخلية. ولديها أيضا سلطة أكبر من حكومات الواليات على اإليرادات، والمنصرفات، وإدارة الموارد الطبيعية. ومع 

North
5.69%

Darfur
23.49%

East
14.17%

الصيغة األقليمية رقم 3 الصيغة األقليمية رقم 4

Kordofan
9.13%

الصيغة األقليمية رقم 1 الصيغة األقليمية رقم 2

الشكل 6 – اربعة مفاهيم لتركيبات أقليمية ونسب سكانية مئوية 
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ذلك، تتمتع حكومات الواليات بإختصاصات كبيرة، تشمل بعض من سلطة جمع الضرائب والسيطرة على الشرطة 
المحلية. كما ورد في الفئة )ب(، تحدد مفوضية مراقبة اإليرادات المالية تخصيص الثروة إلى الحكومات اإلقليمية و 
الوالئية. وتحتاج توصيات مفوضية مراقبة اإليرادات المالية إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس األعلى ومجلس النواب 

في الهيئة التشريعية القومية، وكذلك أغلبية الممثلين عن كل والية و إقليم .

يتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئيس ورئيس للوزراء. يمثل الرئيس رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة. 
وتتطلب إجازة التشريعات موافقة رئاسية، إال أن الجهاز التشريعي يستطيع التغلب على الفيتو الرئاسي بأغلبية الثلثين. 
يتم انتخاب الرئيس بنظام الجولتين وبشرط “التأهيل المزدوج”: وحتى ينتخب في الجولة األولى، يجب على المرشح 
الحصول ليس فقط على أغلبية األصوات على المستوى القومي بل أيضا الحصول على ال يقل عن 30% من األصوات 
في غالبية من الواليات واألقاليم. ويتم انتخاب رئيس الوزراء بواسطة الجهاز التشريعي القومي ويقوم بتعيين مجلس 
الوزراء )بموافقة الهيئة التشريعية(. يتخذ مجلس الوزراء القرارات باألغلبية البسيطة. ويجب موافقة رئيس الجمهورية 

ورئيس الوزراء معا على جميع المراسيم والمعاهدات )األخيرة بموافقة الهيئة التشريعية(

الجولتين  أنظمة  عبر  المنتخبين  والوالئيين  اإلقليميين  الحكام  من  القومية  دون  ما  للكيانات  التنفيذية  الهيئات  تتكون 
من   %60 من  أكثر  على  الحصول  عليه  يجب  األولى،  الجولة  في  المرشح  ينتخب  وحتى  ساحقة:  أغلبية  باشتراط 
االصوات. وباإلضافة إلى ذلك، تتميز انتخابات حكام األقاليم بشرط التأهيل المزدوج: وحتى ينتخب المرشح في الجولة 
األولى، يجب عليه الحصول ليس فقط على أغلبية من األصوات على مستوى اإلقليم، بل أيضا الحصول على ما ال 
يقل عن 30% من األصوات في غالبية الواليات المكونة لالقليم. يشرف حكام اإلقاليم على األمن اإلقليمي، ويجيزون 
التشريعات اإلقليمية، ويعينون مجلس الوزراء اإلقليمي. ويقوم حكام الواليات بإنجاز نفس المهام على مستوى الوالية .

يتكون الجهاز التشريعي القومي من ثالث مجالس: مجلس النواب، مجلس الشيوخ، و مجلس كبار السن. ويتم انتخاب 
األعضاء  انتخاب  يتم  بينما  الواحد،  المقعد  ذات  الجغرافية  االنتخابية  الدوائر  من  النواب  لمجلس  الـ350  األعضاء 
ال200 لمجلس الشيوخ من خالل نظام التمثيل النسبي على أساس الدوائر االنتخابية الجغرافية متعددة التمثيل مع شرط 
الحصول على 4% لنيل التمثيل. ويعاد ترسيم الدوائر االنتخابية الجغرافية بعد كل تعداد سكانى بواسطة لجنة ترسيم 
حدود مستقلة. ويكون توزيع المقاعد في كل من مجلسي الشيوخ والنواب متناسبا مع عدد سكان كل إقليم ووالية، ويتخذ 

كل من المجلسين القرارات باألغلبية البسيطة.

يتم تعيين أعضاء مجلس كبار السن الـ 300 بواسطة حكام األقاليم والواليات وهم جميعهم زعماء تقليديين. يجب أن 
يوافق مجلس كبار السن على جميع التشريعات المتعلقة باألراضي، والموارد الطبيعية، والثقافة، على الرغم من أن 
تصويت األغلبية الثاني لغرفتي البرلمان يمكن أن يبطل قرارات مجلس كبير السن. تتكون المجالس التشريعية للكيانات 
دون القومية من مجلس إقليمي ومجالس تشريعية وحيدة الغرفة ُتنتخب بنظام التمثيل النسبي بشرط الحصول على %3 

من األصوات.

تتطلب هذه الفئة أن تقوم الحكومات اإلقليمية وحكومات الواليات بربط الجمهور العام من خالل المنتديات من أجل 
المشاركة. كما في الفئة )ب(، يعمل نظام المحاكم التقليدية بشكل متواز مع المحاكم المدنية. وتشرف مجالس كبار السن 
على المستويين القومي والوالئي على هذه المحاكم. باإلضافة إلى ذلك، يجب على جميع مستويات الحكومة تعديل 

قوانين األراضي إلدماج القوانين والممارسات العرفية والتراث المحلي 
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الشكل 7 – نظام فيدرالي هجين

يستخدم مصطلح فدرالية “اختيار اإللتزام بالنصوص الدستورية” لإلشارة إلى النظم والترتيبات التي يكون فيها الكيان الحدودي المحدد 
- إذا ما كان دولة مستقلة ذات سيادة أو كيان دون قومي داخل الدولة- يستطيع أن يختار االنضمام )أو اإلنخراط في( ترتيبات فيدرالية. 
للدخول في ترتيبات  الكيان الحدودي  الدستورية” هو الطابع الطوعي لقرار  المهمة لفدرالية “اختيار اإللتزام بالنصوص  من الجوانب 

الفيدرالية؛ حيث يقرر بنفسه رغبته وزمن انضمامه لالتحاد االقليم المعين. 

يمكن أن تعني فدرالية “اختيار اإللتزام بالنصوص الدستورية” أشياء مختلفة. وكما تصور في هذه الفئة، يجب أن تأتي الكيانات  اإلقليمية 
طوعا من أجل االتحاد ألنها تصبو إلى المزايا التي يمكن أن يحققها لها االتحاد في اإلقليم )على سبيل المثال، العراق، الصومال( ويشمل 
هذا الحاالت التي تقرر فيها الوحدات ما دون القومية االتحاد من أجل تشكيل إقليم أوسع حيث تتفق دول مستقلة على االنضمام معا كجزء 

من وحدة فيدرالية .

صندوق رقم 3 –  فيدرالية “اختيار اإللتزام بالنصوص الدستورية”

 جدول رقم 5 – الخصائص الرئيسية للتوافق السياسي، فئة الخيار )د(

هيكل الدولة الفيدرالية: أربعة مستويات )قومي، إقليمي، والئي، والمحلي(	 
األساسية 	  بالوظائف  المتعلقة  اإلختصاصات  بكافة  القومية  الحكومة  تتمتع  اإلختصاصات:  توزيع 

اإلقليمية  الحكومات  تتمتع  المالية؛  واإلدارة  الوطني،  الدفاع  الخارجية،  السياسة  وتشمل  للحكومة؛ 
بسلطة واسعة تشمل الحق في صياغة دساتيرها وتحديد هيكلها السياسي واإلداري مع وسلطة كبيرة 
على اإليرادات/المنصرفات والموارد؛ وتحوز الحكومات الوالئية بعض من السلطة لجمع الضرائب 

والسيطرة على الشرطة المحلية
توزيع الموارد: تحدد توزيعات الثروة بواسطة لجنة مستقلة؛ ويجب أن يقر الجهاز التشريعي وأغلبية 	 

الممثلين من كل والية وإقليم توصيات هذه اللجنة

الهيكل السياسي 
والالمركزية
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التفاعل بين العناصر

التقليدية  والتدابير  التشريعية،  والسلطة  التنفيذية،  والسلطة  االنتخابي،  النظام  بين  العالقة  تشجع  )د(،  الخيار  فئة  في 
الجهاز  يكون  أن  احتمال  من  االنتخابي  النظام  ويزيد  والتوازنات.  الرقابية  الضوابط  من  عديدة  مستويات  والعرفية 
التشريعي، بأعضاء مجالسه الثالثة المنتخبين بالتمثيل النسبي ودوائر انتخابية ذات عضو واحد، والمعينين بواسطة 
الهيئات التنفيذية للكيانات ما دون القومية، ممثالً لمجموعة واسعة من المصالح لهذه المجالس الثالثة، ويمثل كل منها 
مكونات مختلفة، سلطة اتخاذ القرارات، بما في ذلك الغرفة الثالثة، التي تدمج الترتيبات التقليدية والعرفية في السلطة 

التشريعية.

مزايا وعيوب الفئة )د(

عرض لبعض مزايا وعيوب الفئة )د( في الجدول أدناه

إنتخاب  الجهاز التنفيذي القومي: نظام من جولتين بشرط التأهيل المزدوج )يتطلب الفوز في الجولة 	 
األقل من األصوات في غالبية  30% على  القومي ونسبة  المستوى  أغلبية األصوات على  األولى 

الواليات واألقاليم(
إنتخاب  الهيئات التنفيذية اإلقليمية/الوالئية: نظام من جولتين بالنسبة لحاكم اإلقليم والواليات، بشرط 	 

التأهيل المزدوج لحكام األقاليم 
إنتخاب الجهاز التشريعي القومي: تنتخب الغرفة األولى من الدوائر الجغرافية ذات المقعد الواحد 	 

النسبي؛  التمثيل  نظام  عبر  الثانية  الغرفة  وتنتخب  مستقلة،  لجنة  بواسطة  تعداد  كل  بعد  والمحددة 
وينتخب مجلس كبار السن بواسطة حكام األقاليم والواليات وبموافقة الهيئات التشريعية للوالية

إنتخاب  الهيئات  التشريعية اإلقليمية/الوالئية: تنتخب الهيئات اإلقليمية والوالئية بالنظام النسبي	 

النظام االنتخابي

الجهاز التنفيذي القومي: الرئيس هو رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويعين مجلس استشاري؛ 	 
يرأس رئيس الوزاء الحكومة ويعين مجلس الوزراء؛ ويجب أن يوقع الرئيس ورئيس الوزراء على 

جميع المراسيم والمعاهدات
على 	  ويوافقون  األمن،  على  والواليات  األقليم  حكام  يشرف  اإلقليمية/الوالئية:  التنفيذية  الهيئات 

التشريعات، ويعينون مجالس الوزراء 
بأغلبية 	  النقض  التشريعي تجاوز حق  للجهاز  التشريعات )يمكن  الرئيس على  القرار: يوافق  صنع 

الثلثين(، يقرر مجلس الوزراء باألغلبية البسيطة؛ وموافقة رئيس الوزراء

الجهاز التنفيذي

الجهاز التشريعي القومي: ثالثة مجالس تشريعية؛ تضم الغرفة األولى 350 عضوا والغرفة الثانية 	 
200 عضوا، جميعهم موزعين بالتناسب استنادا على عدد سكان كل إقليم/والية؛ يضم مجلس كبار 

السن 300 عضوا، جميعهم زعماء تقليديين 
الهيئات التشريعية الوالئية: مجالس تشريعية والئية واحدة 	 
صنع القرار: يقرر المجلس الوطني باألغلبية البسيطة؛ ويتخذ مجلس الواليات القرار بأغلبية ثلثي 	 

ممثليه

الجهاز التشريعي

ضرورة إقامة المنابر على المستويين اإلقليمي والوالئي من أجل المشاركة العامة	  المشاركة العامة

تشرف مجالس كبار السن على المستويين القومي واإلقليمي على نظام المحاكم األهلية	 
يجب على جميع مستويات الحكومة تضمين الممارسات العرفية في قوانين األراضي	 

الترتيبات التقليدية 
والعرفية



عملية  من  للحكومة  اإلضافية  المستويات  تجعل  أن  يمكن 
توزيع االختصاصات أمراً غير واضح

خطر  من  الحكم  ومستويات  الحكومية  الكينات  عدد  يزيد 
مثال،  واضح.  غير  يكون  سوف  االختصاصات  توزيع  أن 
بين  لالختصاصات  الواضح  التوزيع  النظام  سيتطلب 

الحكومات اإلقليمية والوالئية لتجنب التداخل.
التعقيدات  اإلضافية  الحكومة  مستويات  تزيد  أن  يمكن 

والتكلفة 
مجالس  ثالثة  بوجود  ومكلفا  معقدا  النظام  يكون  أن  يمكن 
إألى  والوالئية  اإلقليمية  التشريعية  الهيئات  في  تشريعية 

جانب الحكومات االقليمية والوالئية
يمكن أن تؤدي الحكومات اإلقليمية إلى تهميش الواليات

قد يتولد شعور لدى الواليات بأنها مهمشة أو مستغلة بواسطة 
نظام يشجع الحكم اإلقليمي

يمكن أن يكون نظام اختيار الزعماء التقليدين غير تمثيلي
مجلس  التقليدين  الزعماء  اختيار  أنظمة  من  ينتج  أن  يمكن 

غير تمثيلي ومطعون في شرعيته

بالنصوص  اإللتزام  “اختيار  فدرالية  تسمح  أن  يمكن 
الدستورية” بتطور تدريجي للنظام

االنضمام  في  للواليات  المتاحة  الفرصة  تسمح  أن  يمكن 
واالتحاد، إذا رأت أن ذلك يشكل تقدما لمصالحها المشتركة، 
للنظام بالتطور بمرور الوقت. مثال، يمكن أن يتيح لواليات 

دارفور الثالث االندماج معا في إقليم دارفور الموحد. 
بالنصوص  اإللتزام  “اختيار  فدرالية  تقوي  أن  يمكن 

الدستورية” التماسك اقليمي 
يمكن أن توفر السلطة المتزايدة واالستقاللية المالية لألقاليم 

حافزا للواليات لتشكيل اقليماً موحداً في المستقبل
المستويات المتعددة للحكومة يمكن أن تستوعب العديد من 

المصالح
تتيح المستويات المتعددة للحكومات ما دون القومية الفرص 
الستخدام أنظمة انتخاب مختلطة ومعايير قطاعية يمكن أن 

تسهل تمثيل مدى واسع من المصالح. 
المتعلقة  المصالح   السن  كبار  مجلس  يستوعب  أن  يمكن 

بقضايا التقاليد واألعراف
تستوعب  أن  والوالئية  اإلقليمية  السن  كبار  لمجالس  يمكن 
تمثيل  عبر  والعرف،  التقاليد  بقضايا  المتعلقة  المصالح 
الزعماء التقليدين على المستوى القومي واإلقليمي، ويشمل 

ذلك األراضي، والموراد الطبيعية والثقافة.
يمكن أن  تشجع الضوابط والتوازنات على تبني تشريعات 

التوافق السياسي
يشجع توزيع السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء الضوابط 
توزيع  ويشجع  التنفيذي،  الجهاز  داخل  والتوازنات  الرقابية 
داخل  والتوازنات  الضوابط  الثالثة  المجالس  بين  السلطة 
الوزراء  رئيس  يعد  ذلك،  إلى  باإلضافة  التشريعي.  الجهاز 
التشريعية  للهيئة  ويمكن  التشريعية،  الهيئة  أمام  مسؤوال 
الضوابط  لنظام  ويمكن  الرئاسية.  النقض  حقوق  تجاوز 
والتوازنات أن يدعم عملية التشريع المتأني التي تشجع على 

تبني تشريعات تستوعب العديد من المصالح

الهيكل السياسي: يعتبر العراق جمهورية المركزية برلمانية مكونة من 18 محافظة وإقليم كردستان الذي تتمتع بحكم شبه ذاتي )يضم 
ثالث محافظات من ال18 محافظة(. اختصاصات الحكم مقسمة بشكل غير متماثل بين الحكومة القومية، اإلقليم، والمحافظات. قد تندمج 
فيدرالياً عن طريق االستفتاء، كما فعلت كردستان. وتعتبر األقاليم وحدات فيدرالية بينما  واحدة أو أكثر من المحافظات لتشكل إقليماً 
تعتبر المحافظات وحدات دون قومية تتبع للحكومة القومية. تحتكر الحكومة القومية إختصاصات حصرية تشمل السياسة الخارجية، 
واألمن القومي، والسياسات الضريبية والجمركية. تتمتع األقاليم بأوضاع حكم شبه ذاتي ويمكنها وضع دساتيرها، وفرض الضرائب، 
وتنظيم قوات األمن الخاصة بها، واالعتراض على التعديالت الدستورية فيما يتعلق بالمسائل اإلقليمية أو التي تقع تحت صالحية اإلقليم 
أو الصالحيات المشتركة. داخل اإلقليم، يسود القانون اإلقليمي على القانون القومي، والسلطة التشريعية الكردية تمتلك صالحية تعديل 

دراسة حالة رقم 11– النظام الفيدرالي الهجين في العراق

عيوب الفئة )د( مزايا الفئة )د(
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الفئة )ه( االتحاد الحر ■

ترتكز فئة خيار االتحاد الحر على تصور وحدات لديها القدرة على االتحاد - من خالل اختياراتها الحرة والطوعية- مع 
دولة مستقلة. االتحاد الحر ليس بالضرورة خيار حكم قائم بذاته؛ بل يمكن أن يدمج في ترتيبات وفقاً لفئات الخيار )أ، 

ب، ج أو د(.

يصلح االتحاد الحر الستيعاب المصالح السياسية عند الدفاع عن السيادة أو الطموح إليها، كحل وسط بين االستقالل 
واالندماج. فهوي يسمح االستقالل واالندماج باختالف بسيط، يظهر االتحاد الحر متغيرات كبيرة في العالقة بين الدولة 

الرئيسية ذات السيادة والدولة المرتبطة بها، ويمكن أن يؤدي إلى درجات واسعة النطاق من الحكم الذاتي.

تحدد المفاوضات بين الدولة الرئيسية والدولة المرتبطة بمستوى من االستقاللية واإلختصاصات المحددة التي تشكل 
الترتيب الخاص بحرية االتحاد. عادة ما تتضمن هذه الترتيبات هيئة تشريعية منتخبة محليا إلى جانب سلطة قانونية 
الترتيبات،  المحلية اختصاصاتها. كما أن  التشريعية  الهيئة  إذا تجاوزت  الرئيسية فقط  الدولة  مستقلة بحيث تعترض 

إلى  اإلختصاصات  تفويض  يتم  الذاتي.  بالحكم  يتمتعان  وإقليمين  إقليمية  بحكومات  موحدة  دولة المركزية  اندونيسيا  السياسي:  الهيكل 
مستويات الحكومة اإلقليمية، والمقاطعات والحكومات المحلية. ومع ذلك، فإن الرئيس والبرلمان المكون من مجلسين يتمتعان بسيطرة 
الضريبي  كبيرة من االستقالل  يمارسان درجة  وبابوا  آتشيه  الذاتي وهما  الحكم  إقليمي  فإن  المقابل،  األقاليم. وفي  كبيرة على  ورقابة 
واإلداري، ويحتفظان بحصة أكبر من دخليهما من مواردهما الطبيعية. تتبع اندونيسيا نظاما لسن القوانين يحصر اإلختصاصات بين 
الرئيس والبرلمان، مما يساعد على عدم تركيز السلطة القومية ويشجع على عملية صنع قرار أكثر إنصافا. تشمل االختصاصات التي 
تحتفظ بها الحكومة القومية السياسة الخارجية، والدفاع، واألمن، والقضاء، والسياسات النقدية والضريبية، والدين، والتخطيط القومي 
للتنمية، واستكشاف الموارد الطبيعية. تعتمد الحكومات اإلقليمية ماليا على الحكومة القومية، وتسيطر الحكومة القومية على تحصيل 
اإليرادات وعمليات التوزيع. يبلغ حجم المنح الحكومية غير المشروطة المقررة قوميا بين 70% إلى 80% من الميزانيات اإلقليمية، 
وتتلقي األقاليم 15% من عائدات النفط و35% من عائدات الغاز. تتمتع أقاليم الحكم الذاتي الخاصة بسلطة إدماج التقاليد المحلية والقوانين 

العرفية داخل هياكلهم السياسية اإلقليمية، وكذلك 70% من عائدات النفط والغاز.

الذاتي  الحكم  الواحد إلقليم  المجلس  ذات  التشريعية  الهيئة  ، وهو  بابوا  الشعب في  يتكون مجلس  للتقاليد والعرف:  اإلقليمية  الترتيبات 
في بابوا، من سكان بابوا األصليين. ويأتي النواب من المجتمعات العرفية، والجماعات الدينية، والنساء، حيث تضم كل مجموعة ثلث 
في  الوحيد  اإلقليم  هو  وآتشيه  البابوا.  مواطني  وحماية حقوق  والتقاليد،  بالعادات  والتمسك  التشريع،  المجلس  مهام  وتشمل  األعضاء. 
إندونيسيا الذي يحكم كليا بالشريعة، وهي أيضا تعترف بالعادات، بشرط أن تكون متوافقة مع الشريعة. ويسد الـ”والي نانجروى”، وهو 

رئيس الدولة في آتشيه، تاريخ وتقاليد اإلقليم، ولديه سلطة اإلشراف على العادات وتسيير شؤون مؤسسات الدولة.

دراسة حالة رقم 12 – الدولة الموحدة الهجين في اندونيسيا

التشريعات الوطنية التي ال نقع ضمن االختصاصات الحصرية للحكومة القومية. ورغم أن الدستور يشير إلى أن المحافظات، مثل األقاليم، 
تتمتع بسلطة على أي منطقة ال تخضع حصريا للصالحيات القومية، فإن الحكومة القومية قد قيدت السلطة المالية واإلدارية بشدة في 

واقع األمر. 

توزيع الموارد واإليرادات: تمتلك المحافظات المنتجة للنفط سلطة مشتركة مع الحكومة القومية على إدارة النفط والغاز. ينص الدستور 
على أن تقسم عائدات النفط في جميع أنحاء البالد وأن يراعي تخصيص هذه اإليرادات المناطق المهمشة سابقا. ومع ذلك، يرهن تنفيذ 
هذا التخصيص بتشريعات وصلت الى طريق مسدود منذ عام 2007. لقد اجازت كردستان قانون نفط وغاز إقليمي يتتيح لها توقيع 
عقود النفط الدولية )وبذلك تستلم وتدير اإليرادات( مباشرة. وينادي الدستور أيضا بالتوزيع العادل لإليرادات األخرى للسماح للحكومات 
دون القومية بالقيام بمهامها بفاعلية. يدعو الدستور إلى إنشاء لجنة عامة لإلشراف على توزيع اإليرادات، ولكن هذه اللجنة لم تنشأ بعد. 
على الرغم من تلقي حصته من ميزانية الحكومة القومية العامة، إال أن إقليم كردستان يتمتع باستقالليته المالية، بما في ذلك الرقابة على 

الضرائب، واالستثمارات، والقروض داخل اإلقليم. 
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تشمل عادة رئيس تنفيذي منتخب محليا  يتحمل مسؤولية إدارة القوانين المحلية والقومية، وسلطة قضائية مستقلة تتحمل 
المسؤولية الكاملة في تفسير القوانين المحلية. وفي معظم الحاالت، تظل السياسة الدفاعية والخارجية في أيدي الدولة 

الرئيسية .

هذا  مثل  ويتطلب  الرئيسية.  للدولة  االختصاصات  بعض  يترك  بينما  الذاتي  للحكم  كبيرة  مساحة  الحر  االتحاد  يتيح 
الترتيب التعاون بين الدولة الرئيسية والدولة المتحدة معها، خصوصا في تنسيق االختصاصات التي ستبقى مع الدولة 

الرئيسية، والتي ستفوض إلى دولة المتحدة، أو التي سيتم تقاسمها بين الكيانين.

وتشمل اتفاقيات االتحاد أيضا أحكاما صريحة أو ضمنية لخيار الدولة المتحدة الذي يأتي الحقاً بخصوص البقاء في 
االتحاد. ويجوز للدولة المتحدة أن تبرم االتفاقيات االقتصادية وغيرها من االتفاقيات مع دول أخرى، طالما أن تلك 

االتفاقات ال تعرقل عالقاتها مع الدولة الرئيسية أو تتداخل مع العالقات الخارجية للدولة الرئيسية 

 التفاعل بين العناصر

النظام  إن  بأهميتها.  محتفظة  تظل  العناصر  هذه  بين  العالقات  لكن  لكل عنصر،  محددة  خيارات  )ه(  الفئة  تمثل  ال 
االنتخابي، والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية ترتبط بالهيكل السياسي في تقديم درجة عالية من الحكم الذاتي للدولة 

المتحدة التي تتمتع بسلطة منتخبة محليا ورئيس تنفيذي.

مزايا وعيوب الفئة )ه(

عرض لبعض مزايا وعيوب الفئة )هـ( في الجدول أدناه

يمكن أن تضعف كثرة االتحادات الحكم القومي
إذا سعت العديد من الكيانات ما دون القومية إلى اتباع خيار 
االتحاد الحر، فقد تضعف الدولة الرئيسية على نحو مخل، 
خصوصا إذا كانت الدول المتحدة معها تمتلك مصادر رئيسية 
للدخل )على سبيل المثال، لموارد طبيعية ، تبادل تجاري(. 
وفي أسوأ الحاالت، يمكن أن تعاني الدولة الرئيسية نقصا في 

التمويل ويفلت األمر من يدها.

درجة  إلى  محمية  المتحدة  الدولة  استقاللية  تكون  سوف 
كبيرة 

في إطار ترتيب االتحاد الحر، تتمتع حكومة الدولة الرئيسية 
بقدرة ضئيلة جدا على ممارسة السلطة على الدولة المتحدة 
في  لالختصاصات  التقسيم  هذا  تضمين  ويمكن  معها. 
يتطلب  مما  المراجعة،  من  محميا  يكون  وبالتالي  الدستور، 

الدعم من الدولة المتحدة.
قد يفشل تحقيق السيادة الالحقة

خطر  في  المتحدة  الدولة  تقع  أن  في  السيادة  تأخير  يتسبب 
عدم  أو  االستقالل  على  االستفتاء  إجراء  يتأخر  أن  احتمال 

تحققه بسبب القيود السياسية أو غيرها.
الدولة  نفوذ  من  السلطة  لتقاسم  آليات  غياب  يقلل  أن  يمكن 

المرتبطة
الذاتي للدولة  في حين يوفر االتحاد الحر المزيد من الحكم 
المتحدة، فهناك تركيز أقل على آليات تقاسم السلطة مقارنة مع 
بعض من الخيارات األخرى. يومكن أن يؤدي غياب آليات 
تقاسم السلطة إلى نفوذ أقل للدولة المتحدة في االختصاصات 

الحصرية للدولة الرئيسية، مثل الدفاع والشؤون الخارجية.

يمكن أن تيح السيادة الالحقة الوقت للتحول السلس
آليات الحر  االتحاد  ترتيبات  تشمل  األحيان  من  كثير   في 
 لتحقيق السيادة بعد تأخير )على سبيل المثال، يؤجل التصويت
 على البقاء في االرتباط لعدة سنوات أو لحين تحقيق معايير
 محددة(. يمكن أن يكون تأخير السيادة أداة مفيدة في السودان
 من خالل إتاحته الوقت لتحقيق االستقرار وتطوير المؤسسات
.السودانية قبل معالجة مسألة السيادة من قبل الكيانات المتحدة

يمكن أن تكون الترتيبات مرنة وبتكلفة مريحة
لتلبية  تكييفه  ويمكن  للغاية  مرن  الحر  االتحاد  نموذج 
االختصاصات  تقسيم  يتخذ  أن  يمكن  المتنوعة.  االحتياجات 
من  يكون  قد  مثال،  للتكلفة.  تقاسم  عنه  ينتج  وقد  شكل  بأي 
التكاليف  تقاسم  الرئيسية  والدولة  المتحدة،  للدولة  المفيد 

المتعلقة بقوات األمن والقوات المسلحة .

عيوب الفئة )ه( مزايا الفئة )ه(
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دراسة حالة -13 االتحاد الحر بين بوغانفيل و بابوا غينيا الجديدة

دراسة حالة -14 االتحاد الحر بين كاليدونيا الجديدة و فرنسا

بوغانفيل إقليم مستقل ذاتيا ومتحد اتحاداً حراً مع بابوا غينيا الجديدة . تم التوصل إلى اتفاق سالم في عام 2001 ومنحت بوغانفيل الحق 
في اكتساب المزيد من السيطرة على اختصاصات الحكم. اعتمد إقليم بوغانفيل دستورا في عام 2004 لتحديد هياكله اإلدارية المستقلة، 
وليكون بمثابة القانون األعلى في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص بوغانفيل. فوضت معظم اختصاصات الحكم إلى بوغانفيل، وتشمل 
التعليم، والخدمات الصحية، والزراعة، والشرطة. تتمسك بابوا غينيا الجديدة باختصاصات تشمل الدفاع، واألمن، والعالقات الخارجية، 
وإدارة االقتصاد القومي، وربما يتم تحويل اختصاصات إضافية أو تقاسم المزيد منها مع مرور الوقت. تقع على عاتق بوغانفيل مسؤولية 
تحصيل اإليرادات، واإلقليم مطالب بالمساهمة في تمويل بابوا غينيا الجديدة. تسمح االتفاقية لبوغانفيل باالعتماد على نفسها ماليا. وقد أنشأ 
نظام منح لدعم بوغانفيل حتى تعتمد على ذاتها. تتيح ترتيبات االتحاد الحر لبوغانفيل تشكيل حكومتها الخاصة، بما في ذلك جهاز تشريعي 
بمجلس تشريعي واحد، وجهاز تنفيذي، ونظام للمحاكم. ويسمح الدستور بإنشاء مستويات أخرى من الحكومة ويعترف بمجلس الحكماء 
الموجود مسبقا باعتباره مستوى رسمي من مستويات الحكومة. يتم انتخاب أعضاء الهيئة التشريعية مباشرة، وهناك لمقاعد مخصصة 
للمرأة والمقاتلين السابقين. ويتكون المجلس التنفيذي من رئيس منتخب ونائب رئيس معين، وامرأة عضوة في المجلس التشريعي يعينها 
الرئيس، وأعضاء معينين اخرين، منهم من يمثل بعض المناطق المحددة. ويسمح الدستور باالستفتاءات وغيره من إجراءات المشاركة 
الجماهيرية في صنع القانون. ربما يجري اقليم بوغانفيل استفتاء من أجل االستقالل في غضون 10 إلى 15 سنة بعد إنشاء الحكومة التي 
تتمتع بالحكم الذاتي. يعترف الدستور ببنية العشيرة والقيادات العرفية لمجتمعات بوغانفيل، وكذلك أدوار، ومسؤوليات، وسلطة الزعماء 

التقليديين.

كاليدونيا الجديدة جماعة فرنسية خاصة a special collectivity of France أنشئت بموجب اتفاق نوميا 1998 بعد حركات مختلفة 
لالستقالل. ينقل االتفاق اختصاصات الحكم اتفاق تدريجيا من الحكومة الفرنسية إلى حكومة كاليدونيا الجديدة على مدى فترة 15 عاما. 
وقد يعقد استفتاء على تقرير المصير في ما بين 15 إلى 20 عاما من إنشاء حكومة كاليدونيا الجديدة، مع إمكانية “رفع الوالية”.  تحتفظ 
فرنسا باختصاصات بما في ذلك العالقات الدولية، والعدالة، والنظام العام، والدفاع، والمالية، والعمالت، والتعليم الثانوي والعالي ما لم تتم 
الموافقة على تقرير المصير خالل استفتاء. ولكاليدونيا الجديدة أن تنضم إلى منظمات إقليمية ودولية بصفة مراقب. حالما يتم نقل السلطات 
التشريعية، ال يجوز لفرنسا استعادتها. يعتبر الرئيس الفرنسي هو رئيس الدولة. وتعتبر اللجنة التنفيذية المكونة من 11 عضوا أعلى سلطة 
تنفيذية في كاليدونيا الجديدة، وويمثل مفوض سام الحكومة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة. تتكون السلطة التشريعية من مجلسين وهما 
مجلس من 54 عضوا وغرفة ثانية تتكون من 16 القادة التقليديين يتم التشاور معهم حول المسائل المتعلقة بهوية السكان األصليين في 
كاليدونيا الجديدة. يتم تعيين اللجنة التنفيذية بواسطة السلطة التشريعية، ويتم انتخاب المجلس التشريعي بشكل غير مباشر من خالل نظام 

التمثيل النسبي. لكاليدونيا الجديدة اثنين من النواب وسيناتور واحد في الغرفة الثانية في المجلس الوطني الفرنسي.

أجري استفتاء على اتفاق نوميا في عام 1998. تمت الموافقة على االتفاق بواسطة ما يقرب من 72% من سكان كاليدونيا الجديدة. 
ويواصل سكان كاليدونيا الجديدة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الفرنسي، واالنتخابات الرئاسية الفرنسية، والبرلمان األوروبي. 

أنشا اتفاق نوميا “مواطنة” كاليدونيا جديدة بدال عن “الجنسية” الفرنسية.
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الفئة )و(: نموذج االجماع الوطني ■

تعكس فئات الخيار المطروحة حتى اآلن درجة من الالمركزية استنادا على المناطق اإلقليمية أو الوحدات. وتعكس 
فئة نموذج االجماع الوطني سلسلة من الخيارات تنحو بعيدا عن النهج الذي تغلب فيه اإلقليموية في تشكيل ترتيبات 
الحكم وتوزيع االختصاصات. وتشير عبارة “توافق”، كما هي مستخدمة هنا، إلى ترتيب تجتمع فيه مختلف المكونات 

مع بعضها لترتبط بطريقة تستوعب المصالح والتصورات السياسية لمختلف المكونات.

الغرض من ترتيبات التوافق السياسي في هذه الفئة عبر العناصر الستة هو غرس الشعور بالهوية السودانية القومية 
وتشجيع التجمع القومي لعناصر المجتمع السوداني تسوية لالنقسامات اإلقليمية، واالثنية والقبلية. وواحدة من وسائل 
تعزيز هذا الشعور بالهوية القومية  هي تدريب موظفي الخدمة المدنية وارسالهم للعمل في مناطق أخرى غير مناطقهم 

األصلية.

هناك مستويين للحكومة في هذه الفئة: قومي ومحلي. يحدد المستوى القومي توزيع الثروة استنادا على معايير تشمل 
تقع  المحلية.  مستوى  على  العوامل  من  وغيرها  الطبيعية،  والموارد  المحتملة،  المحلية  اإليرادات  البشرية،  التنمية 
على عاتق الحكومات المحلية مسؤولية تنفيذ البرامج الحكومية وتوفير الخدمات وهي مدعومة بشكل كبير من قبل 

المؤسسات والموارد الوطنية.

المجلس  تعيين أعضاء هذا  ويتم  قومي بعضوية سبعة أشخاص.  تنفيذي  القومية من مجلس  التنفيذية  السلطة  تتكون 
بواسطة األحزاب الخمسة التي حصلت على أكبر عدد من األصوات على الصعيد القومي )ممثلين عن كل من الحزبين 
اللذين حصال على أكبر عدد من األصوات، وواحد من كل من األحزاب الثالثة التي تلي في عدد األصوات(. ينتخب 
المجلس رئيسا لمدة سنتين باإلجماع أو كحد أدنى خمسة أصوات من سبعة، وتتخذ معظم القرارات بتصويت األغلبية 

البسيطة. و تتطلب بعض القرارات )التي تم تحديدها في الدستور( خمسة من سبعة أصوات على األقل.

النواب  )الخيار و–2(. ويسمى مجلس  أو مجلسين  )الخيار و–1(  القومية من مجلس واحدة  التشريعية  الهيئة  تتكون 
أغلبية  مختلط  نظام  من خالل  424 عضوا  عددهم  البالغ  الوطني  المجلس  أعضاء  انتخاب  ويتم  الوطني.  بالمجلس 
المفتوحة  السياسية  األحزاب  قوائم  من  ونصفهم  الواحد  المقعد  ذات  الجغرافية  الدوائر  من  منتخب  نصفهم  نسبي:   -
المطروحة على المستوى القومي. هناك 30% عبارة عن حصة للمرأة في القوائم الحزبية، ويمكن للناخبين التعبير عن 
تفضيلهم لمرشحين أفراد على القائمة. تتخذ الهيئة التشريعية القرار بتوافق اآلراء إذا كان ذلك ممكنا أو عن طريق 
األغلبية البسيطة. بالنسبة للخيار )و–2(، حيث هناك مجلسين، الغرفة الثانية في الهيئة التشريعية هي مجلس اإلدارة 
التقليدية. ويعين أعضاء  المجلس الـ34 بناء على نظام يحدده مؤتمر قومي لإلدارة التقليدية يسبق االنتخابات. يتشاور 
مجلس اإلدارة التقليدية مع المجلس الوطني حول التشريعات، ولكن ال يشترط موافقته على تلك التشريعات. تتيح فئة 

الخيار هذه فرص محدودة للمشاركة العامة، خالل المشورة شعبية على التشريع مثالً.
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جدول رقم 6 – الخصائص الرئيسية للتوافق السياسي، فئة الخيار )و(

نفس ما ورد في الخيار )و–1(	  )قومي، 	  مستوين  األقاليم:  على  يقوم  ال  اتحاد 
محلي(

القومية 	  الحكومة  تتمتع  اإلختصاصات:  توزيع 
المحلية  الحكومات  وتدعم  اإلختصاصات  بكافة 

بشدة
توزيع الموارد: تحدد الحكومة القومية توزيعات 	 

الثروة إلى الحكومات المحلية

الهيكل السياسي 
والالمركزية

إنتخاب  الجهاز التنفيذي القومي: نفس ما ورد 	 
في الخيار )و–1(

انتخاب الجهاز التشريعي القومي: مجلس وطني 	 
مجلس  تعيين  يتم  )و–1(؛  الخيار  في  ورد  كما 
سلفاً  يحدده  نظام  على  استنادا  التقليدية  لإلدارة 

مؤتمر اإلدارة التقليدية 
 	 

إنتخاب  الجهاز التنفيذي القومي: ينتخب المجلس 	 
نالت  أحزاب  خمسة  بواسطة  القومي  التنفيذي 
أكبر عدد من األصوات على المستوى القومي؛ 
التنفيذي  المجلس  بواسطة  الرئيس  وينتخب 
القومي لمدة سنتين باالجماع أو خمسة أصوات 

من سبعة كحد أدنى
ينتخب 	  القومي:  التشريعي  الجهاز  انتخاب 

الجغرافية  الدوائر  من  بنصف  الوطني  المجلس 
ذات المقعد الواحد، ونصف من القوائم الحزبية 

مع 30% حصة المرأة

النظام االنتخابي

 الشكل 8 – نظام االجماع الوطنى

الخيار و–2 الخيار و–1
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نفس ما ورد في الخيار )و–1(	  قومي 	  تنفيذي  مجلس  القومي:  التنفيذي  الجهاز 
التي  الخمسة  األحزاب  يمثل  أعضاء  من سبعة 
نالت أكبر عدد من األصوات المجتمعة )استنادا 

على صيغة 2-2-1-1-1(  
باألغلبية 	  التنفيذي  المجلس  يقرر  القرار:  صنع 

البسيطة؛ تتطلب القرارات للقضايا المنصوص 
عليها فى الدستور خمسة من سبعة أصوات كحد 

أدنى

اجلهاز التنفيذي

مجلس 	  مجلسان؛  القومي:  التشريعي  الجهاز 
وطني بعضوية 424؛ ومجلس لإلدارة التقليدية 

بعضوية 34
صنع القرار: نفس ما ورد في الخيار )و–1(	 

تشريعي 	  مجلس  القومي:  التشريعي  الجهاز 
بعضوية 424

صنع القرار: يقرر الجهاز التشريعي باالجماع 	 
إذا أمكن أو باألغلبية البسيطة

اجلهاز التشريعي

نفس ما ورد في الخيار )و–1(	  فرص محدودة لمشاركة العامة؛ كما في المشورة 	 
الشعبية حول التشريع

املشاركة العامة

اإلدارة 	  في مجلس  التقليدين  الزعماء  تمثيل  يتم 
التقليدية

ال توجد ترتيبات تقليدية وعرفية رسمية	  الترتيبات التقليدية 

والعرفية

التفاعل بين العناصر

في الفئة )و(، على الرغم من أن السلطة مركزة بدرجة عالية في الحكومة القومية، فإن العالقات بين النظام االنتخابي، 
والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والترتيبات التقليدية والعرفية تتيح الفرص للتوافق السياسي. ويضمن النظام 
االنتخابي للسلطة التنفيذية القومية أن يعكس المجلس التنفيذي الوطني مجموعة واسعة من المصالح السياسية. ووفقاً 

للخيار )و–2(،  تشمل السلطة التشريعية القومية الترتيبات التقليدية والعرفية من خالل مجلس اإلدارة التقليدية.  

مزايا وعيوب الفئة )و(

عرض لبعض مزايا وعيوب الفئة )و( في الجدول أدناه

يمكن أن يشكل غياب المستويات الدنيا للحكومة تحديا أمام 
توفير الخدمات

أن  والمحلي  القومي  بين  حكومية  مستويات  لغياب  يمكن 
يشكل عائقا أمام تقديم الخدمات  بشكل فاعل، خصوصا في 
فيما  الحصول عليها  المساواة في  التي عانت عدم  المناطق 

سبق

يقلل مبدأ الال أقاليم من النزعة اإلقليموية
قد تساعد الخيارات في هذه الفئة في تجاوز النزعة اإلقليموية 
على  القائمة  الحكم  ترتيبات  الغاء  خالل  من  السودان  في 
األقاليم والواليات. ويمكن أن تشجع هذه الخيارات وتكرس 

الهوية السودانية. 
قد يشجع الجهاز التنفيذي متعدد األعضاء التوصل إلى وفاق 
يمكن أن يتيح الجهاز التنفيذي القومي متعدد العضوية للهيئة 
في  متعددة  مصالح  يمثلون  الذين  األفراد  تمثل  أن  القومية 
نفس الوقت، ويوفر فرصاً للوفاق السياسي أكبر من األجهزة 

التنفيذية ذات العضو الواحد أو العضوين.

عيوب الفئة )و( مزايا الفئة )و(

الخيار و–2 الخيار و–1
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لبنان دولة موحدة شديدة المركزية وتقسم إلى ستة مناطق إدارية تسمى محافظات. وتقسم المحافظات، ما عدا بيروت، إلى مناطق مقسمة 
بدورها إلى بلديات. وتحتفظ الحكومة القومية بسيطرة كبيرة على عمليات الحكم المحلي. وُتحدد الالمركزية المالية واإلدارية بالتعارض 
الواضح بين السلطات التي تمتلكها البلديات من الناحية الفنية من خالل القانون، وتلك السلطات التي تحوزها في الممارسة الفعلية. وتعمل 
الدولة بنظام يعرف بالنظام الطائفي. وتسعى الطائفية إلى استيعاب المصالح  الطائفية العديدة والمتنوعة ألهل لبنان، الذين هم خليط من 
طوائف المسيحيين، والمسلمين السنة، والمسلمين الشيعة، والدروز، وغيرهم من األقليات الدينية من خالل محاصصة المناصب الحكومية 

والوظائف العامة على اساس االنتماء الديني.

يتكون الجهاز التنفيذي للحكومة من رئيس ورئيس وزراء ومجلس للوزراء. رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية مسلم سني، 
والرئيس الذي  يعينه المجلس التشريعي مسيحي ماروني. وينقسم الوزراء إلى عدة طوائف. وتتجسد السلطة التنفيذية في رئيس الوزراء 
الذي يعين ويترأس مجلس الوزراء. ودور الرئيس رمزي. وتدار كل واحدة من المحافظات الستة بواسطة محافظ يعينه مجلس الوزراء.

في لبنان جهاز تشريعي أحادي الغرفة يسمى مجلس النواب. ويقسم المجلس التشريعي مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ثم يعاد تقسيم 
المقاعد بين إحدى عشر مجموعة طائفية. ويجب على المرشحين لمقاعد المجلس التشريعي أن يخوضوا االنتخابات كممثلين لواحدة من 
هذه الطوائف األحد عشر. ويجري االقتراع من خالل طريقة حصول كل ناخب على عدد من األصوات مساو لعدد المقاعد المخصصة 
bloc vote .ويملك رئيس المجلس التشريعي، وهو مسلم شيعي، سلطة تعيين كافة موظفي البرلمان، وسلطة تأخير المقترحات التشريعية، 

ودعوة البرلمان للتصويت وإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان.

دراسة حالة 15 – االتحاد الالإقليمي في لبنان

سيكون النظام االنتخابي بسيطا
يبسط نظام انتخاب الرئيس من داخل المجلس التنفيذي النظام 

االنتخابي.
يمكن لمجلس اإلدارة التقليدية أن يستعيد الثقة في الزعماء 

التقليدين
يمكن أن يساعد استخدام نظام المجلسين مع مجلس لإلدارة 
التقليدية في استعادة وبناء الثقة في الزعماء التقليديين، حتى 

ولو كان لهؤالء الزعماء دور استشاري فقط

عيوب الفئة )و( مزايا الفئة )و(
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5.  االستنتاج
آفاق جديدة للتوافق السياسي والسالم  1.5

كل  أن  من  الرغم  وعلى  السودان.  جمهورية  في  السياسي  التوافق  خيارات  من  مجموعات  الورقة ست  هذه  قدمت 
مجموعة لديها مزاياها ومثالبها إال أن المجموعات الست كلها صممت بحيث تأخذ في االعتبار أهم المصالح ووجهات 
النظر باإلضافة لالعتبارات الكبري مثل الجغرافيا واإلرث التاريخي. وكان الهدف وراء المنهج الذي أّتبع والخيارات 
التي أعدت هو تحفيز النقاش حول تدابير الحكم في السودان ويمكن األخذ به، كلياً أو جزئياً، كوسيلة لتصميم هياكل 

الحكم التي تحقق التوافق السياسي والتصالح المشترك.

2.5    العمليات المهيئة للتوافق السياسي

تتعلق خيارات التوافق السياسي التي طرحتها هذه الورقة بالتدابير الفنية للحكم )“جوهر” تدابير الحكم(. ُعّرف التوافق 
السياسي في مستهل هذه الورقة بأنه هو المفهوم الذي يحتوي ليس فقط الترتيبات العملية للحكم وإنما أيضاً العمليات التي 
يمكن من خاللها تحقيق الموائمة المشتركة لمصالح المواطنين السياسية ووجهات نظرهم. هنالك سلسلة وثائق منفصلة 

توضح محتوى هذه العمليات ومنهجيتها والخيارات الممكنة لتلبية المصالح السياسية ووجهات النظر. 

ومهما يكن األمر فإن األطر والخيارات الفنية المطروحة هنا يمكن االستفادة منها اعتباراً من أكتوبر 2013 في إيجاد 
مادة وساطة مشتركة عبر العديد من عمليات الحوار السياسي في السودان. وأوضحت تحليالت تدابير تحقيق التوافق 
“بالقطعة” في  الحكم  ترتيبات  السياسي وتطوير  التناول  4، أن نهج  الملحق  القائمة، والتي نستعرضها في  السياسي 

السودان قد أنتج تدابير حكم غير متسقة أحياناً ولم تلب المصالح السياسية بالفعالية المطلوبة.

من خالل تقديم هذه المادة المشتركة للعديد من عمليات الحوار السياسي الجارية يمكن لألطر والخيارات المطروحة 
الحوار  عمليات  مختلف  أخذ  في  للمساعدة  مشتركة  ولغة  مشتركة  أدوات  مجموعة  توفر   )1( أن:  السياسي  للتوافق 
المصالح  مختلف  لتلبية  المثلى  الكيفية  الوطني حول  للحوار  مدخالت  توفر   )2( السودان”،  “كل  نهج  نحو  السياسي 
الحكم على  ترتيبات  مختلف  في  االتساق  انعدام  القضاء على  في  المساعدة   )3( النظر،  السياسية ومختلف وجهات 

المستوى القومي وما دونه من مستويات.

الجوانب التي تحتاج للمزيد من البحث  3.5

يمكن االستمرار في إجراء المزيد من البحوث في عدد من الجوانب إلسناد الجهود السودانية الرامية إلى االستقصاء، 
وبناء اإلجماع، وتنفيذ ترتيبات الوفاق السياسي. وقد حددنا أثناء البحث والمشاورات التي أجريناها إلعداد هذه الورقة 

عدداً من هذه الجوانب التي تشمل:

المزيد من التوضيح بشأن الخيارات األولية للعمليات التي يمكن أن تساعد في تلبية مختلف المصالح  ▪
السياسية ومختلف وجهات النظر والتي يمكن أن تقود نحو اتباع نهج “كل السودان” )بعد إجراء المزيد 

من المشاورات(
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إعداد المزيد من الخيارات المفّصلة عن الوفاق السياسي المرتبط باألجهزة التنفيذية والتشريعية والنظام  ▪
االنتخابي

المزيد من البحث في التدابير التقليدية والعرفية ▪

استقصاء الروابط المشتركة بين اإلسالم والوفاق السياسي ▪

▪ 
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الملحق 1: منهجية التوافق السياسي
قدمنا في القسم الثاني من هذه الورقة سبع خطوات تشّكل المنهجية التي تطبق على أطر التوافق السياسي. وفي هذا 

الملحق نقدم المزيد من التفاصيل عن هذه الخطوات السبع.

الخطوة 1: تقييم الترتيبات القائمة 

الخطوة األولى للنظر في خيارات التوافق السياسي هي تقييم الترتيبات القائمة حالياً ومدى فعاليتها في تحقيق الموائمة 
بين المصالح السياسية. فإذا ما كان ُينظر لهذه الترتيبات على نطاق واسع على أنها فعالة ال يكون هنالك من سبب وجيه 

لتغييرها.

وكنقطة انطالق أولية فإن تقييم الترتيبات القائمة ينظر في ترتيبات الحكم في العناصر الست، والروابط التي تربط 
بينها، وكيفية تطبيق هذه الترتيبات على أرض الواقع. أي، من المهم أن ننظر في تصميم النظام بجانب كيفية تطبيقه.

الخطوة 2: تحديد المصالح السياسية ورسم خارطتها

ما دام التوافق السياسي يعنى بتوفيق مختلف المصالح السياسية ومختلف وجهات النظر يصبح من المهم تحديد هذه 
المصالح السياسية المراد توفيقها ورسم خارطة لها. يمكن إجراء هذا من خالل مشاورات مكثفة ثنائية وجماعية ومن 

خالل مناقشات المجموعات الصغيرة.

الخطوة 3: تحديد جوانب الفرص والعمليات التوافق السياسي

تساعد عملية تقييم ترتيبات التوافق السياسي القائمة على رسم خارطة المصالح السياسية في إلقاء الضوء على بعض 
أو  القائمة  السياسي  الحوار  عمليات  تحديد  المرحلة  هذه  في  المهم  من  السياسي.  للتوافق  فرصاً  تمثل  التي  الجوانب 
المخطط لها ألن التوافق السياسي يهتم بذات القدر بترتيبات الحكم النهائية من أجل تحقيق التوافق إضافة إلى اهتمامه 

بالعمليات التي يتم من خاللها هذا التوافق.

الخطوة 4: تطوير اعتبارات إعداد الخيارات

بما أن العناصر الست ما تزال في مرحلة التصنيف والدراسة ومن الممكن أن تطرأ تغييرات على الترتيبات داخل كل 
مجموعة، فقد يكون هنالك عدد كبير من الخيارات الممكنة لتوفيق مختلف المصالح السياسية ومختلف وجهات النظر. 
وللمساعدة في التركيز على عدد بسيط من مجموعات الخيارات تم تحديد عدد من االعتبارات. وتعتبر هذه هي العوامل 
التي ينبغي مراعاتها عند إعداد الخيارات. وتشتمل هذه االعتبارات على مختلف المصالح السياسية ووجهات النظر التي 
تم جمعها. غير أنه من المهم النظر في عوامل أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال تكلفة ترتيبات الحكم، والتجارب 

الدولية في توليف بعض الخيارات وهل نجحت في تأدية الغرض المطلوب بشكل مرضي أم لم تنجح.

الخطوة 5: إعداد الخيارات

ينبغي أن تشتمل  السياسي.  التوافق  التالية هي إعداد مجموعة من خيارات  الخطوة  فإن  باستخدام االعتبارات أعاله 
مجموعة الخيارات هذه، بصفة عامة، مختلف الترتيبات “لمخاطبة” مصالح المواطنين. ال يمكن لكل الخيارات أن تلبي 
كل الخيارات بشكل فعال. من أهم عناصر إعداد الخيارات هو استخدام مؤشرات التوافق السياسي للمساعدة في تقييم 

فعالية مختلف الخيارات. 
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الخطوة 6: تنفيذ حملة تواصل الختبار الخيارات

يمكن اختبار الخيارات التي أُعدت بهذه المنهجية )لنرى ما إذا كانت فعالً ستؤدي إلى توفيق مختلف المصالح السياسية 
ومختلف وجهات النظر( عبر حملة تواصل مع مدًى واسع من الجهات. ويمكن أن تشمل هذه الحملة األفراد والجهات 

التي تمت استشارتها أوالً لمعرفة المزيد عن المصالح السياسية الواردة بالخطوة 2.

تساعد اإلفادات التي تجمع عبر حملة التواصل في تشذيب خيارات التوافق السياسي وربما إعادة تصميمها.

الخطوة 7: التنفيذ

الخطوة األخيرة في هذه العملية هي تنفيذ الخيارات التي أمكن بناء قدر ممكن من اإلجماع حولها.
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 الملحق 2: مصطلحات التوافق السياسي من األلف
         إلى الياء

الالمركزية غير المتساوية: التوزيع غير المتساوي للسلطة والمسؤولية للوظائف العامة في الحكومة المركزية وما 
دونها من المنظمات الحكومية شبه المستقلة. ويمكن فعل ذلك دستورياً أو عبر القوانين العادية، وينتج عنه ترتيبات 
أنه للوحدات الوالئية أو االقليمية  الدستورية أن تنص على  إدارية مختلفة أو هياكل تمويل مختلفة. ويمكن لألحكام 
“تختار” أو “ترفض” نوعيات معينة من العالقات مع الحكومة المركزية، أو بالنسبة لبعض المجموعات الوالئية أو 

االقليمية التي تتمتع بعضها بترتيبات تمنحها حكماً ذاتياً خاصاً.  

جهاز تشريعي ثنائي: جهاز تشريعي تتكون من غرفتين تشريعيتين أو برلمانين، تلعب أي منهما دوراً محدداً في إجازة 
مشاريع القوانين، وليس بالضرورة أن يكون الدوران متساويان.

الديموقراطية المتحدة أو االتحاد: هى شكل من أشكال الحكم يتضمن إشراك زعماء أحزاب وأحزاب تمثل مجموعات 
مختلفة. نشأ هذا الشكل من الحكم كوسيلة إلدارة المجتمعات التي شهدت انقسامات عميقة بسبب النزاعات، ويتضمن 
قسمة السلطة بين مجتمعات متنافسة بينها انقسامات عرقية أو لغوية أو دينية أو أية عوامل أخرى في بلد رفضت فيه 
صيغة حكم األغلبية أو صيغة الحزب الواحد لعدم بحسبانهما صيغتان غير عمليتان. وكان هذا المفهوم أو المصطلح 

قد اخترعه عالم السياسة الهولندي آريند ليجفارت.

فيه لكل مستوى بعض  باالنتخاب ويكون  الحكم  أكثر من  أو  فيه، دستورياً، مستويان  ينشأ  الفيدرالية: نظام سياسي 
االستقاللية عن اآلخر كما تكون فيه الحكومات على أي مستوى مساءلة أمام ناخبيها. يخالف هذا النظام النظام المركزي 

الذي يكون فيه مصدر السلطة السياسية والقانونية واحداً موحداً.    

األول في السباق: نظام انتخابي في الدوائر التي تنتخب ممثالً واحداً عنها، يكون الفائز فيها المرشح الذي يحصل على 
أعلى األصوات. المطلوب للفوز هنا فقط األغلبية البسيطة ال األغلبية المطلقة. يدلي الناخبون في هذا النظام بأصواتهم 

للمرشحين ال لألحزاب السياسية. 

المخصصات المالية: الكيفية التي يتم بها توزيع المنصرفات واإليرادات والتحويالت والقروض بين الحكومة المركزية 
والحكومات الوالئية/االقليمية.

الدائرة الجغرافية: الدائرة االنتخابية المحددة جغرافياً التي تنتخب ممثالً إلرساله للبرلمان القومي أو المجالس التشريعية 
المنتخبة األخرى.

الغرفة البرلمانية األدنى: في االجهزة التشريعية الثنائية، هي عموماً الغرفة ذات العضوية المنتخبة األكبر وبالتالي 
األكثر تمثيالً. وهي عادة ما تكون األقوى بين الغرفتين إذا لم تكن السلطة مقسمة بينهما بالتساوي.

الحد األدنى: المستوى األدنى من اإلسناد )عادة ما يكون نسبة من عدد األصوات الصحيحة المدلى بها( الذي يحصل 
قانون  داخل  في  إما  الحد  هذا  ويحدد  مقعد.  للمنافسة على  يتأهل/تتأهل  المرأة حتى  قائمة  أو  السياسي  الحزب  عليه 

االنتخابات )“الحدود الدنيا الرسمية”( أو أن تعد األصوات حسابياً بحكم األمر الواقع )“الحدود الدنيا الفعلية”(.
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معظم  تظل  أكثر.  أو  برلمانيتين  أو  تشريعيتين  غرفتين  من  يتكون  تشريعي  نظام  الغرف:  متعدد  التشريعي  الجهاز 
األنظمة التي تعمل وفق هذا النظام اجهزة تشريعية ثنائية.

الدائرة متعددة المقاعد: الدائرة االنتخابية التي ينتخب فيها أكثر من ممثل واحد للجهاز التشريعي  أو أي كيان منتخب 
آخر. تنال األحزاب، وفق نظام التمثيل النسبي، مقاعد بحسب نصيبها من األصوات. ويمكن أن يلبي نظام الدوائر 

متعددة المقاعد مصالح المجتمعات التي ال تمثل أغلبية لكنها تتمتع بمساندة كبيرة.

التصالح المشترك: عملية مساعدة أحزاب متعددة لديها مصالح متنافسة إليجاد مصالح متبادلة و/أو التوصل التفاق.

أحكام الخيار الحر: فقرات في الدستور أو القانون تسمح للوحدات الوالئية/االقليمية باالختيار بين التقّيد بما جاء في 
تلك األحكام أو عدم التقّيد.

فيدرالية الخيار الحر: نظام يسمح للوحدات الوالئية/االقليمية بأن تختار اإللتزام بقوانين قومية معينة، ما يخلق في 
الواقع فيدرالية غير متساوية السلطات/الحقوق.

االتفاق الموازي: أنواع من إجراءات اتخاذ القرار تتطلب أغلبية بسيطة – أو عظيمة – متزامنة داخل مجتمعين أو 
أكثر إلجازة أنواع معينة من القرارات. أستخدم هذا النوع من أنواع اتخاذ القرار في المجالس التشريعية في كل من 

أيرلندا الشمالية وصربيا والجبل األسود )2006-2003( ضمن خيارات أخرى.

نظام األكثرية/األغلبية: نظام قائم على مبدأ أن المرشح/المرشحين أو الحزب الذي يفوز بأكثرية األصوات )أكثر من 
أي مرشح/مرشحين أو حزب آخر(، أو بفوز بأغلبية األصوات )50% + 1 أو أغلبية مطلقة( يعلن فائزاً/فائزين.

الوفاق السياسي: أهداف وعمليات أو نتاج تصالح مشترك حول مصالح سياسية ووجهات نظر متباينة. وهو أكثر 
شموالً من قسمة السلطة أو الديموقراطية المتحدة في كونه ال يقّيد نفسه فقط بالتصالح المشترك بين الكيانات السياسية.

قائمة الحزب السياسي: قائمة المرشحين الذين اختارهم الحزب السياسي للدخول في االنتخابات تحت إسم الحزب في 
دائرة انتخابية يجري التصويت فيها بنظام القوائم الحزبية.

قسمة السلطة: ترتيبات حكم تتشّكل بين حزبين سياسيين أو أكثر تنتج عن مساومات تحدث بين هذه األحزاب قبل 
االنتخابات أو بعدها.

التمثيل النسبي: نظام انتخابي قائم على مبدأ أن المواطنين الذين يتم اختيارهم التخاذ القرارات العامة نيابة عن السكان 
يمثلون أو يوازون، عدداً ووالًء، المجموعات االجتماعية التي تشّكل أولئك السكان. تتطلب كل أنظمة التمثيل النسبي 

استخدام نظام الدوائر متعددة المقاعد. ويعرف أيضاً بالتمثيل الكامل.

القوائم الحزبية للتمثيل النسبي: : نظام يقدم من خالله كل حزب أو مجموعة قائمة مرشحين لدائرة انتخابية متعددة 
المقاعد. يصّوت الناخبون للحزب الذي يختارونه وتمأل المقاعد من القوائم حسب نصيب كل حزب من األصوات. يتم 
اختيار المرشحين الفائزين، في نظام القوائم الحزبية المقفولة، من القوائم حسب ترتيبهم في القوائم. أما في نظام القوائم 

المفتوحة فإن الناخبين يمكنهم التأثير على ترتيب المرشحين من خالل التصويت لمن يختاروهم من مختلف القوائم.

الحكومة المستجيبة )ال الحكم المستجيب(: الحكومة المستعدة والقادرة على االستجابة السريعة للتغّيرات المجتمعية، 
وعلى األخذ في الحسبان لتوقعات المجتمع المدني في تحديد المصالح العامة، وعلى مراجعة إجراءاتها وسياساتها.
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دائرة المقعد الواحد: دائرة انتخابية ينتخب منها ممثل واحد للجهاز التشريعي  أو أي كيان انتخابي آخر. ويستحوذ 
المرشح/الحزب الذي يحصل على أعلى األصوات على المقعد، مستبعداً األحزاب األخرى من التمثيل في تلك الدائرة.

األغلبية العظمى: أي عملية اتخاذ قرار تتطلب أكثر من األغلبية البسيطة )%50 + 1( من األصوات للمصادقة على 
قرار. من األمثلة الشائعة لهذه األغلبية قواعد الثلثين والثالث أرباع واإلجماع. مقارنة مع عملية األكثرية أو األغلبية 

البسيطة فإن هذه العملية تجعل من العسير تغيير الحالة الراهنة. وتعرف أيضاً بقاعدة األغلبية المقّيدة.

الجهاز التشريعي ذو الغرفة الواحدة: الجهاز التشريعي  الذي تتكّون من غرفة تشريعية واحدة.

الدولة المركزية: دولة ذات مركز واحد للسلطة السياسية السيادية على العكس من الدولة الفيدرالية. يمكن أن تتبع هذه 
الدولة مركزية أو المركزية إال أن الحكومات الالمركزية االقليمية أو المحلية ال تتمتع دستورياً بوضع الحماية.

الغرفة األعلى: إحدى غرفتي الجهاز التشريعي  ثنائي الغرف، وهي عادة ما تضم ممثلي األقاليم/الواليات الفيدرالية 
أو أن تكون “غرفة مراجعة”. تكون الغرفة األعلى بصفة عامة هي ذات النفوذ األقل بين الغرفتين إذا لم تكن السلطة 

مقسمة بينهما بالتساوي.

قائمة المرأة: قائمة مستقلة من المرشحات النساء تعدها عادة منظمة نسوية للترشح في انتخابات في دوائر القوائم 
االنتخابية.

توضيح الكلمات المستخدمة في ورقة التوافق السياسي

كتل البناء: عناصر الخيار، أو االختيارات التكميلية من بين مختلف المجموعات لتجميع خيارات متجانسة للتوافق 
السياسي.

االعتبارات: تنقية احتياجات المواطنين ووجهات نظرهم وتطلعاتهم التي تعّبر عن نفسها في شكل مصالح سياسية.

النظام االنتخابي: طريقة تحويل األصوات إلى مقاعد في كيان المنتخب، بما في ذلك أشكال التمثيل )األغلبية والنسبي(، 
المقررة،  للمدة  العام  المنصب  يتقلد  من  بشأن  للتقرير  انتخابية  نتائج  إلى  الخام  األصوات  مجاميع  ترجمة  وأنظمة 
والمؤسسات االنتخابية والعمليات )بما في ذلك تسوية النزاعات االنتخابية( التي تجعل من االنتخابات أداة فعالة في 

التوافق السياسي.

السلطة التنفيذية: إحدى السلطات الثالث للحكم، وتتكّون من رأس الدولة ورئيس الحكومة و/أو أجهزة أخرى تساعد 
ورئيس  الرئيس  )مثل  التنفيذي  الجهاز  تشّكل  التي  المكاتب  خاصة  وتنفيذها،  الوطنية  السياسات  على  االشراف  في 

الوزراء( وتقّسم الصالحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

اإلطار: الهيكل أو النظام النظري األساسي

الجهاز التشريعية: إحد السلطات الثالث للحكم، ويصنف عادة إلى جهاز تشريعي أحادي الغرفة أو ثنائي الغرف. 
الجهاز التشريعية مسؤول عن إنشاء القوانين وتغييرها وعن المصادقة على الموازنة القومية.

جوانب الفرص: الترتيبات أو الخيارات المحتملة في عنصر معين من عناصر التوافق السياسي لديها إمكانية كامنة في 
تعزيز التوافق السياسي.
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التوافق  التكميلية في عنصر معين من عناصر  الخيارات  تتكّون من  األّولي(: ترتيبات حكم  الخيار  الخيار )بخالف 
السياسي.

المصالح السياسية: “الخيارات التي يتم التوصل إليها بعقالنية”، أو الخيارات التي يتوصل إليها الفرد في ظل توافر 
كل المعلومات الممكنة عن تلك الخيارات وبدائلها.

السياسي  النظام  تحدد  التي  البعض  ببعضها  وعالقتها  والوالئية/االقليمية  القومية  الوحدات  تكوين  السياسي:  الهيكل 
والحدود. هنالك العديد من مختلف أشكال وأنواع الوحدات الوالئية/االقليمية التي تشّكل الهيكل السياسي.

المشاركة العامة: اآلليات واألنظمة التي يؤثر بها الجمهور ويشارك في التحكم في وضع األوليات، وصناعة السياسات، 
وتخصيص الموارد. 

العنصر: أحد جوانب التركيز أو األعمدة الست لمؤسسات الحكم التي يمكن من خاللها السعي لتلبية المصالح السياسية. 
التشريعية،  والسلطة  التنفيذية،  والسلطة  االنتخابي،  والنظام  والالمركزية،  السياسي  الهيكل  هي:  الست  والعناصر 

والمشاركة العامة، والتدابير التقليدية والعرفية.

األدوات: أدوات التحليل للتوافق السياسي.

التدابير التقليدية والعرفية: الممارسات العرفية ومؤسسات الحكم، الرسمية وغير الرسمية، التي قامت وفق قوانين 
مستمدة من العرف وثقافة السكان المحليين.

التصنيف: تصنيف وتحليل العناصر الست.
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الملحق 3: تغّيرات المشهد السوداني
شهدت جمهورية السودان، منذ استقاللها، تغّيرات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية وسياسية هامة. أصبح السودانيون 
اليوم أكثر شباباً وتعدداً وتعليماً وتحّولوا نحو الحياة الحضرية أكثر من أي وقت من األوقات في تاريخهم. وبرزت إلى 

حّيز الوجود أشكال اقتصادية جديدة في الصناعية والتجارة. وقد أدت هذه التغّيرات 

الديمغرافية واالقتصادية، مقرونة بانفصال الجنوب والتغّيرات السياسية االقليمية التي أحدثتها ثورات الربيع العربي 
والنزاع المتواصل في جنوب وغرب البالد، إلى إحداث تغيير في طبيعة الفعل السياسي في السودان.

ففي العام 1956 كان يعيش في الواليات الشمالية للسودان )التي تشّكل اآلن جمهورية السودان( أقل من عشر ماليين 
نسمة، يعيش 11% منهم فقط في المناطق الحضرية. وكانت نسبة النساء المتعلمات ال تتعد 3% والرجال 28%. وكان 
القطن يشّكل محصول الصادر األكبر، ومشروع الجزيرة هو أكبر المشاريع االقتصادية، وبريطانيا هي أكبر شريك 

اقتصادي.

وخالل هذه العقود الست منذ االستقالل تضاعف عدد سكان السودان ثالث مرات ليصبح 30 مليون، وتضاعفت نسبة 
والرجال إلى ما يقارب الضعفين. وتحّول شكل االقتصاد بفضل النفط والذهب، وتغّير  النساء المتعلمات 17 ضعفاً 
شركاء السودان التجاريين األساسيين نحو الصين ودول الخليج. أدت هذه التوجهات االجتماعية واالقتصادية طويلة 
المدى إلى انقسامات مجتمعية قادت إلى طرح أسئلة من قبيل ماذا يعني أن تكون سودانياً من حيث المدى الزمنى 

لألجيال المختلفة.

 16  مصلح ة اإلحصاء السودانية، التقرير الختامي: التعداد السكاني األول )1955/1956(، الخرطوم، 1961؛ مصلحة اإلحصاء السودانية، التقرير الختامي: التعداد 
السكاني الثاني )1973(، الخرطوم، 1977؛ مصلحة اإلحصاء السودانية، التقرير الختامي: التعداد السكاني الرابع )1993(، الخرطوم، 1995؛ الجهاز المركزي 

 )إجمالي عدد سكان الواليات الشمالية للسودان- جمهورية السودان اليوم(
16

الشكل 9 – ارتفاع عدد السكان
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هنالك العديد من التحديات السياسية المباشرة التي أدت إلى رفع أثر هذه التوجهات االجتماعية واالقتصادية طويلة 
البلدين،  بين  الحدود  محدودة على طول  متقطعة  نزاعات  اندالع  السودان  لجنوب  الرسمي  االنفصال  أعقب  المدى. 
وفقدان كبير لعائدات النفط، واستمرار النزاعات في جنوب كردفان والنيل األزرق، وعدم حسم وضعية منطقة أبيي. 
إضافة إلى ذلك فقد تلقى السودان “رذاذاً” من ثورات الربيع العربي التي اجتاحت شمال أفريقيا والشرق األوسط حيث 
شهدت دول مثل تونس ومصر وليبيا تغّيرات كبيرة هددت بتخطي السودان كمثل يقتدى به في التغيير والحداثة. وقد 
إلى  واالقتصادية،  واالجتماعية  الديمغرافية  بالتغّيرات  مقرونة  المباشرة،  والخارجية  الداخلية  التحديات  هذه  أسهمت 
إثارة “عاصفة مثالية” من انعدام االستقرار السياسي واالقتصادي مع احتمال تفاقم االنقسامات االجتماعية والنزاعات 

والمظالم.

أفرزت هذه التغّيرات المتباينة – المباشرة وبعيدة المدى، والداخلية والخارجية – بيئة سياسية لم تتشّكل بعد. وعلى 
الرغم من عدم استقرار واضطراب هذه الفترة االنتقالية الحالية إال أنها تمثل فرصة سانحة للشعب السوداني للدخول 

في حوار حول القضايا األساسية، بما في ذلك نظم الحكم وتدابير المشاركة في الشؤون السياسية ودور اإلسالم. 
إذ أن الممارسة السياسية القائمة على اإلرث األيدولوجي قد تراجعت لصالح الرؤية العملية للعالقة بين المواطن 

والدولة.

نسبة تعليم المرأة في 1956

توزيع نسب سكان الحضر والريف والرعاة، 
2009

توزيع نسب سكان الحضر والريف والرعاة، 
    1956

 نسبة تعليم المرأة في 2009

17   نفس المصدر

18   نفس المصدر

الشكل 10 –  ارتفاع مستويات تعليم المرأة17 

 
18

الشكل 11 – ارتفاع نسبة السكان بالمناطق الحضرية
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أصبحت القضايا الخالفية في الجمهورية السابقة – بما في ذلك الطبيعة الديموقراطية للدولة والحاجة إلى تطبيق 
الالمركزية – متفق عليها اآلن بحكم األمر الواقع، كما أصبح الحوار اآلن يدور حول الكيفية التي يتم بها تطبيق 

هذه المبادئ. شب اآلن عن الطوق جيل جديد من المواطنين ال تقّيده أية قيود من الميول السياسية ألبائهم وحريص 
كل الحرص على بناء مستقبل أفضل. وبما أن هذه الموجة الديمغرافية المرتفعة تواجه التحديات الداخلية والخارجية 
التي تخلق زخماً ودعماً لإلصالح فإن ذلك يعني أن السودان أمامه فرصة سانحة إلعادة تشكيل نفسه كدولة مستقرة 

آمنة ومزدهرة.

السودانية في 2009     الصادرات     أهم وجهات 

النسب المئوية إلجمالي الصادرات في 1972    

19   مصلحة اإلحصاء السودانية، كتاب اإلحصاءات السنوية )2009(، الخرطوم، 2009

20   مصلحة اإلحصاء السودانية، كتاب اإلحصاءات السنوية )1973(، الخرطوم، 1973؛ مصلحة اإلحصاء السودانية، كتاب اإلحصاءات السنوية )2009(، الخرطوم، 

2009

الشكل 12 – شركاء السودان التجاريين19 

الشكل 13 – التغّير االقتصادي20
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النسب المئوية إلجمالي الصادرات في 2008
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الملحق 4: الترتيبات الحالية للتوافق السياسي
الخطوة األولى : للنظر في جوانب الفرص والبحث عن خيارات التوافق السياسي هي تقييم الترتيبات القائمة والمخطط 

لها من خالل عدسة كونفليكت دايناميكس )Conflict Dynamics( ذات العناصر الست للتوافق السياسي.

وكما أوضحنا من خالل هذه الورقة فإن دراسة التوافق السياسي تبحث ترتيبات الحكم الشاملة المستقرة طويلة المدى 
التي يمكنها استصحاب المصالح المتباينة وتفادي الترضيات قصيرة المدى وما شابهها من حلول وقتية.

تمثل جوانب التركيز، أو العناصر، ست أجزاء مختلفة من هيكل الحكم يمكن من خاللها تيسير أمر التوافق السياسي: 
)1( الهيكل السياسي )2( النظام االنتخابي )3( السلطة التنفيذية )4( السلطة التشريعية )5( المشاركة العامة )6( التدابير 

التقليدية والعرفية. يمكن شرح وتقييم كل عنصر بمعزل عن العناصر األخرى إال أن كل هذه العناصر مرتبطة ببعضها 
البعض. لهذا فإن فهم كيفية تلبية أي هيكل حكم معّين لمصالح متباينة يتطلب نظرة عريضة لكل العناصر الست وكيفية 

ارتباطها ببعضها البعض.

لتلبية  السودان  القائمة في جمهورية  للترتيبات  الكامنة  تقييم كل من االمكانيات  إلى  الورقة  القسم من  نسعى في هذا 
مختلف المصالح السياسية ووجهات النظر المتباينة وكيفية تطبيق هذه الترتيبات عملياً على أرض الواقع، ألنه في واقع 
الحال فإن أفضل الترتيبات ال يمكن أن تكون فعالة إذا كان تطبيقها ضعيفاً. ومهما يكن األمر، وطالما أن هذه دراسة 
مكتبية ال ميدانية، فإن التحليالت ستتركز على كيفية تطبيق المكّونات األساسية للترتيبات القائمة ال على االستعراض 

الشامل لكيفية التطبيق. 

يحدد هذا القسم أيضاً نقاط التالقي واالختالف بين مختلف الترتيبات التي تشّكل هيكل الحكم في السودان. تم التوصل 
لهذه االتفاقات عبر عمليات منفصلة عن بعضها البعض، كما أن كل هذه االتفاقات ال تنسجم كل االنسجام مع بعضها 

البعض. وعليه فإن الدستور الدائم البد أن يخاطب أي غموض موجود.

الوثائق القانونية األساسية

دستور السودان االنتقالي المعّدل )2011(؛ وثيقة الدوحة للسالم في دارفور )2011(؛ اتفاق سالم شرق السودان )2006(. 
يمكن االطالع على كامل قائمة الوثائق التي تشكل مصادر للتوافق السياسي في الجدول )1( في نهاية هذا الملحق.  

العنصر 1: الهيكل السياسي والالمركزية  ■

لجمهورية السودان نظام فيدرالي يتكّون من ثالث مستويات للحكم؛ قومي ووالئي ومحلي. تشّكل النظام الحالي، المنصوص عليه في 
الدستور االنتقالي، بواسطة اتفاق السالم الشامل وينص على قيام هيكل حكم ال مركزي فيدرالي من واليات غير متساوية السلطات 
والصالحيات )بوجود أحكام خاصة تنطبق على واليات مختلفة مثل النيل األزرق وجنوب كردفان ومنطقة أبيي(. كذلك ينص اتفاق 
سالم شرق السودان ووثيقة الدوحة للسالم في دارفور على تمثيل سياسي خاص وتحويل إيرادات للسكان الذين يعيشون في دارفور 
وشرق السودان. وبصفة عامة تتوقع هذه األحكام أن تتمتع الواليات بقدر كبير من الحكم الذاتي. غير أن تجربة واقع الحال تقول 
أن الكثير من هذه الالمركزية لم يطبق. ويبدو من غير الراجح تطبيقها مستقبالً دون إحداث تغيير كبير في المنظور العام، والسيما 
هيمنة السلطة التنفيذية القومية، وضعف قدرة الواليات في استنباط إيرادات، وضعف قدرة بيروقراطية تقديم الخدمات على المستويين 

الوالئي والمحلي.
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لجمهورية السودان نظام فيدرالي يتكّون من ثالث مستويات للحكم؛ قومي ووالئي ومحلي. وينص النظام القائم بموجب 
متساوية  غير  واليات  من  فيدرالي  مركزي  ال  حكم  هيكل  قيام  على   2011 للعام  المعدل  االنتقالي  السودان  دستور 

السلطات والصالحيات. تم تدعيم هذا النظام باتفاق سالم شرق السودان ووثيقة الدوحة للسالم في دارفور.

يتكّون  قيام نظام حكم “ديموقراطي المركزي”  2011 على  المعدل في  السودان  االنتقالي لجمهورية  الدستور  ينص 
من ثالث مستويات حكم: )أ( قومي، )ب( والئي، )ج( محلي. تحترم مستويات الحكم، عند إدارة النظام الالمركزي 
للبالد، المبادئ اآلتية التي تحكم الروابط فيما بينها: )أوالً( احترام كل منها لذاتية اآلخر، )ثانياً( التآزر في أداء أعباء 
الحكم ومساعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية. وتشمل المبادئ األخرى التعاون والتواصل والتنسيق 

والتسوية السلمية للنزاعات عبر كافة مستويات الحكم.21 

توزيع الصالحيات

الدستور االنتقالي لجمهورية السودان المعدل في 2011

يحدد الدستور االنتقالي المعدل 45 سلطة تختص بها الحكومات الوالئية كلياً، تشمل شرطة الوالية، والسجون، والحكم 
المحلي، وأجهزة اإلعالم الوالئية، والخدمات االجتماعية، والجهاز القضائي الوالئي، واألراضي والموارد الطبيعية 
الصحية،  والرعاية  القومي،  الدستور  تخضع ألحكام  أن  الدينية على  والشؤون  الوالئية،  الثقافية  والشؤون  الوالئية، 
والتعليم في مرحلتي األساس والثانوي، والزراعة الوالئية، ووالشؤون البيئية الوالئية، والقوانين التقليدية والعرفية. 
وحدد الدستور االنتقالي المعدل أيضاً 25 سلطة أخرى تتشاركها الحكومة القومية والحكومات الوالئية، تشمل التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، والتعليم العالي، والسياسات الصحية، والخدمات العامة، والنظام المصرفي، وتوليد الكهرباء 

وإدارة المياه، وإدارة الثروة الحيوانية.   )أنظر الجدول 2 في نهاية هذا الملحق للقائمة الكاملة للصالحيات(.

إذا نشأ نزاع بين الحكومة القومية والحكومات الوالئية فإن الدستور االنتقالي المعدل ينص على أن تكّون الحكومتان 
المتنازعتان لجنة لتسوية األمر. وإذا لم تتوصل اللجنة لتسوية فإن المحكمة الدستورية هي الجهة المخّولة بالبت في 

األمر وفق معايير أربع:22 

“)1( الحاجة لالعتراف بسيادة األمة مع مراعاة ذاتية الواليات؛ )2( ما إذا كانت هنالك حاجة للتقاليد/األعراف القومية؛ 
والحريات  لألشخاص  اإلنسان  حقوق  وحماية  الشعب  رفاه  لترقية  الحاجة   )4( األعلى؛  للسلطة  الخضوع  مبدأ   )3(

األساسية”

اتفاق الدوحة للسالم في دارفور

لم تضّمن بعد وثيقة الدوحة للسالم في دارفور في الدستور االنتقالي المعّدل إال أنها تؤكد مجدداً أهمية الهيكل الفدرالي 
الالمركزي. وتدعو الوثيقة إلى “إقامة نظام حكم فيدرالي تخول فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً 
واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة”. وتقرر الوثيقة 
التمثيل النسبي  لمواطني دارفور على المستوى القومي والمستويين الوالئي والمحلي بناًء على إجمالي نسبة السكان. 
وتحدد الوثيقة كذلك أن الحركات الموقعة على الوثيقة “ينبغي أن تمثل على كافة مستويات الحكم وفقاً لبروتوكوالت 
إضافية” بين كل حركة والحكومة القومية.23 وقد وّقع فصيل من فصائل حركة العدل والمساواة – لم يك طرفاً في 

الوثيقة – الحقاً على الوثيقة عبر بروتوكول مثل الذي أشارت إليه الوثيقة.

21   الدستور االنتقالي لجمهورية السودان للعام 2005 )المعدل في 2011(، المواد 25 و26

22   المصدر نفسه، المواد 66 و111 والجداول د-هـ

23  وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، المواد 4-2 و 8
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24   المصدر نفسه، المادة 10

25   المصدر نفسه، المواد 5 و7

26   الدستور االنتقالي لوالية النيل األزرق، 2005، المادة 1؛ الدستور االنتقالي لوالية جنوب كردفان، 2006، المادة 1

27   الدستور االنتقالي المعدل، 2011، المادة 143 : “تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من اإليفاء 

بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز على أساس النوع أو الجنس أو 
العنصر أو الدين أو االنتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو اإلقليم”

إضافة إلى النظام الوالئي القائم في السودان حددت الوثيقة إنشاء سلطة دارفور االقليمية لتكون مسؤولة عن التعاون 
والتنسيق بين واليات دارفور. ومنحت الوثيقة السلطة االقليمية صالحيات واسعة، شملت التصالح، وإعادة اإلعمار 
والتنمية، وعودة واستقرار النازحين والالجئين، واستخدام األراضي، والتعليم، والصحة والبيئة، وحماية حقوق اإلنسان، 
والسيطرة على األسلحة الصغيرة والخفيفة. غير أن الوثيقة أقرت أن صالحيات السلطة االقليمية ينبغي أن ال تتعارض 
أو تؤثر على السلطات الحصرية لواليات دارفور أو الحكومة القومية. وتقرر الوثيقة كذلك تنظيم استفتاء لتقرير الوضع 

اإلداري لدارفور، يكون خيار الناخبين فيه بين البقاء على نظام الواليات أو أن تكون لدارفور حكومة اقليمية.24 

اتفاق سالم شرق السودان

يقرر اتفاق سالم شرق السودان التزام األطراف بضمان “مشاركة فاعلة ومنصفة ألهل شرق السودان في مستويات 
الحكم الوقومي والوالئي والمحلي؛ وفي كافة المؤسسات” بناًء على “السوابق المماثلة ودرجة تخلف وتهميش الشرق 
ومبدأ التمييز اإليجابي”. إضافة إلى ذلك نص االتفاق على أن تعقد الحكومة القومية مؤتمراً قومياً جامعاً لمراجعة نظام 

الهيكل اإلداري الحالي للدولة.25 

مثله مثل وثيقة الدوحة، فقد نص اتفاق سالم شرق السودان على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز التعاون والتنسيق بين 
واليات الشرق الثالث. ونص االتفاق كذلك على أن يتكّون المجلس من 15 عضو، بمن فيهم والة الواليات الثالث 
)يترأسون المجلس بالتناوب(، ورؤساء المجالس التشريعية الثالث، وثالثة ممثلين لجبهة الشرق، وستة ممثلين يختارهم 

األعضاء اآلخرين.

االتفاقات المتعلقة بواليتي جنوب كردفان والنيل األزرق

تم تضمين برتوكول تسوية النزاع في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق )2004( في الدستور االنتقالي، وتضّمن 
دستورا واليتي النيل األزرق وجنوب كردفان على ترتيبات لطبيعة الحكم الالمركزي )2005 و 2006 على التوالي(، 

حيث نص الدستوران “ممارسة الحكم الذاتي في إطار الحكم الالمركزي الذي نص عليه الدستور االنتقالي.” 26

توزيع الموارد واإليرادات

دستور جمهورية السوداني االنتقالي المعّدل، 2011

خاطب دستور جمهورية السوداني االنتقالي المعّدل، 2011 قضية التوزيع العادل للثروة القومية. ويدعم الدستور التنمية 
المتوازنة، واإلنصاف المالي، والشفافية، والمساءلة. إحدى أهم مبادئ الدستور هي أن تقتسم الموارد والثروة العامة في 
السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من اإليفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية.27 

تحصيلها.  والوالئية  القومية  للحكومتين  يحق  التي  اإليرادات  مصادر  مختلف  على  المعّدل  االنتقالي  الدستور  نص 
وضريبة  المبيعات،  ووضريبة  والمطارات،  الموانئ  وإيرادات  الجمارك،  رسوم  القومية  اإليرادات  مصادر  تشمل 
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أرباح األعمال، وضريبة الدخل الشخصي القومية، والمنح والمعونات المالية األجنبية، ومعظم إيرادات النفط. تحصل 
الواليات المنتجة للنفط على 2% على األقل من النفط الذي تنتجه.28  تشمل أهم موارد إيرادات الواليات نسبة إيرادات 
النفط الذي تنتجه، وضريبة الدخل الشخصي الوالئية، وضرائب الزراعة، والعون األجنبي. )أنظر الجدول 2 للجصول 

على القائمة المكتملة لصالحيات اإليرادات(.

يالحظ أن صالحيات تحصيل اإليرادات للواليات محدودة مقارنة بصالحيات الحكومة القومية. إضافة إلى ذلك فإن 
هنالك موردين هامين، هما موردي ظاهر األرض وباطنها، لم يردا في قائمة اإليرادات التي يمكن للواليات الحصول 
والتجارية  العامة  واالستخدامات  الغابات،  وموارد  الرعاة،  للسكان  الرعي  حقوق  على  األرض  ملكية  تؤثر  عليها. 
لألرض، والموارد تحت األرض مثل الذهب والمعادن، والزراعة التجارية، واستخدام األرض لألغراض العامة )مثل 
المدارس(، والحظائر الطبيعية القومية، وتدهور البيئة أو حمايتها. استبعدت موارد ظاهر األرض وباطنها عمداً من 
أحكام اتفاق السالم الشامل الذي نص على “ال يعتزم االتفاق مخاطبة ملكية هذه الموارد، إذ اتفق الطرفان على إنشاء 
آلية لتسوية هذه القضية”.29 غير أن هذه اآللية لم تنشأ أبداً. نص الدستور االنتقالي المعدل على أن تصبح حقوق األرض 
المعامالت  قانون  القومية تسيطر اآلن على معظم األراضي. وينص  الحكومة  أن  إال  المشتركة،30  الصالحيات  من 

المدنية لسنة 1984 المعدل على تبعية كل األراضي غير المسجلة للحكومة القومية.31 

الذاتية  إيراداتها  لدعم  الوالية  للحكومات  القومية  الحكومة  من  الموارد  تحويل  المعدل على  االنتقالي  الدستور  ينص 
ولمعالجة التوزيع غير المتساوي لإليرادات. وإلدارة تخصيص الموارد هذه نص الدستور االنتقالي المعدل على إنشاء 
مفوضية مراقبةو توزيع وتخصيص الموارد المالية التي عهد إليها بمراقبة ِمنح التوازن وضمان تقّيد اإليرادات المحولة 
للمناطق المتأثرة بالنزاع بما جاء في الصيغ المتفق عليها. تتكّون هذه المفوضية من ثالثة ممثلين للحكومة القومية 
ووزراء المالية في كل الواليات. ويقر الدستور االنتقالي المعدل أيضاً بـ “االحتياجات الملّحة” لواليتي جنوب كردفان 
والنيل األزرق ومنطقة أبيي، وينص على إنشاء الصندوق القومي إلعادة اإلعمار والتنمية لرفع مستوى تنمية المناطق 

المتأثرة بالنزاع لمتوسط المستوى التنموي القومي.32  

وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، 2011

حددت وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، 2011 مبادئ تخصيص الثروة من الحكومة القومية للحكومات الوالئية بشكل 
يتجاوز ما ورد في هذا الشأن في الدستور االنتقالي المعدل، بما في ذلك تعويض أهل دارفور لمخاطبة المظالم التي 
جرها النزاع، وبرنامج للتنمية المتسارعة في دارفور، وتمويل نظام التمويل األصغر في دارفور. وتنص الوثيقة تحديداً 
في هذا الشأن على أن تقوم مفوضية مراقبة وتخصيص الموارد المالية بتخصيص أموال لواليات دارفور بناًء على 
عدد السكان، ومؤشرات التنمية، وجهد الوالية في تحصيل اإليرادات، وأثر الحرب، والحجم الجغرافي. إضافة إلى 
هذه المخصصات، نصت الوثيقة على أن تقوم الحكومة القومية بتقديم الدعم المالي للخدمات االجتماعية في دارفور؛ 
اإلصالح، وإعادة التأهيل، وتقويم انعدام التوازن في صندوق تنمية وإعادة إعمار دارفور؛ وتخصيص أموال لدارفور 

من صندوق اإليرادات القومي33 

28    المصدر نفسه، المادة 146.

29   اتفاق السالم الشامل، بروتوكول قسمة الثروة، 2004، المادة 2-1

30   الدستور االنتقالي المعدل، 2011، المادة 144

31   ليز الدين ويلي،”إمكانية تحقيق السالم: الفشل في اإليفاء بالتزامات األرض في اتفاق السالم الشامل، 2010

32   الدستور االنتقالي المعدل، 2011، المواد 142، 150
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اتفاق سالم شرق السودان، 2006

يجدد اتفاق سالم شرق السودان، 2006 تأكيد بعض مبادئ توزيع الثروة التي وردت بوثائق أخرى، بما في ذلك زيادة 
المخصصات المالية للمناطق المتأثرة بالحرب. وينص االتفاق أيضاً على إنشاء صندوق إلعادة إعمار وتنمية شرق 

السودان لدعم التحويالت التي ترد من مفوضية مراقبةو توزيع وتخصيص الموارد المالية.34 

جوانب التالقي واالختالف

هناك تضارب هيكلي بين الدستور المعدل الذي ينتهج نهجاً يرّكز على الواليات وبين وثيقة الدوحة واتفاق الشرق اللذان 
ينتهجان، بحكم األمر الواقع، نهجاً يمزج بين النظامين الوالئي واالقليمي. لم يقّسم الدستور االنتقالي المعدل الواليات 
إلى أقاليم على الرغم من هذين االتفاقين يتضمنان كيانات اقليمية، مثل السلطة االقليمية لدارفور. لم تنفذ هذه االتفاقات 
بالكامل حتى اآلن، وحتماً ستقود كل هذه المناهج، في نهاية المطاف، إلى طرح أسئلة هامة عن ما إذا كانت كل واليات 
وأقليم السودان ستعامل بالتساوي أم أنه من االفضل االستمرار في النهج الحالي في عدم التساوي لالعتراف بالمظالم 

التاريخية وتوفير بيئة أنسب للتوافق السياسي.

التقييم

يوفر نظام السودان الالمركزي، من حيث المبدأ، فرصاً للتمثيل السياسي على المستوى الوالئي والتأثير على صنع 
القرار من خالل منحه لصالحيات واسعة وبعض سلطات تحصيل اإليرادات للحكومات الوالئية. ومهما يكن األمر 
فإنه ال يبدو أن نموذج النظام الالمركزي الحالي قد نّفذ بالكيفية المثلى لضمان وجود درجة كافية من التوافق السياسي 

لدعم وتعزيز السالم واالستقرار.

ولم يصبح ال  المعدل يظل السودان، عملياً، دولة مركزية نسبياً  وعلى الرغم من هذه االتفاقات والدستور االنتقالي 
مركزياً بدرجة مؤثرة خالل الفترة 2010-2000. وقد نتج عن ضعف تطبيق الدستور واتفاقات السالم في والدة نموذج 
تمارس من خالله الحكومة المركزية، وال سيما السلطة التنفيذية القومية، سلطة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً وإدارياً أكبر 

مما ورد بهذه االتفاقات.

فعلى سبيل المثال ينص الدستور االنتقالي المعدل على إنشاء مجلس للواليات لتمثيل الواليات على المستوى القومي. 
لمجلس الواليات، الذي يعمل بمثابة الغرفة األعلى للجهاز التشريعي ، على الورق، سلطة أعلى من الغرفة الدنيا في 
قضايا تخص الواليات بما فيها الالمركزية. تمّثل كل والية بممثلين اثنين في المجلس، ما يساعد على تلبية مصالح 
الواليات قليلة السكان التي كثيراً ما تهّمش على المستوى السياسي القومي. غير أن هذا المجلس فشل حتى اآلن في 

لعب أي دور هام في تعزيز مصالح الواليات.

نصت وثيقة الدوحة واتفاق سالم شرق السودان على إيجاد آليات محددة لتلبية مصالح أهل دارفور وشرق السودان. 
الموقعة على  المناطق، وللحركات  السياسي لشعوب هذه  التمثيل  التمييز اإليجابي في  إذ أقرت كلتا االتفاقيتين على 

االتفاقيات على المستوى القومي وعلى المستويين الوالئي والمحلي. إال أن هذه النصوص لم تنفذ كلها.

إضافة إلى ذلك للواليات خيارات محدودة في استنباط اإليرادات نظراً ألن أهم موارد اإليرادات، من نفط وأراض 
وجمارك، تظل تحت سيطرة الحكومة القومية. وعليه فإن الواليات تكافح من أجل تحصيل اإليرادات وتعتمد اعتماداً 

33   المصدر نفسه، المواد 26، 18-21، 25

34   المصدر نفسه، المواد 20، 23
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كبيراً على التحويالت التي تأتيها من الحكومة القومية. وبالمثل فإن العديد من الحكومات المحلية تعتمد اعتماداً اساسياً 
على تحويالت الحكومات الوالئية. كذلك فإن ضعف قدرة بيروقراطية تقديم الخدمات على المستويين الوالئي والمحلي 

قد حد كثيراً من فعالية العملية الالمركزية.35 

وعلى الرغم من توّقع كل من الدستور االنتقالي المعّدل ووثيقة الدوحة واتفاق سالم شرق السودان لتحويالت مالية 
كبيرة، بناًء على عدٍد من المعايير، إال أنه من غير الواضح عدد التحويالت التي تمت بالفعل. أنشئت مفوضية مراقبة 
و توزيع وتخصيص الموارد المالية بواسطة مرسوم جمهوري في العام 2006 لمعالجة عدم عدالة توزيع اإليرادات 
بين الواليات إال أنها عانت في البداية من انعدام القدرة والموارد. وبدأت المفوضية منذ ذلك الوقت في تطوير صيغة 
لتخصيص الموارد من الحكومة القومية لحكومات الواليات. غير أن هذه الصيغة لم تعمم على نطاق واسع كما أنها 
ارتكزت على مدى عريض من المعايير التي يوازن بعضها بعضا مما قلل من فاعلية التوزيع. وما يزال هنالك قدر 
كبير من عدم اإلنصاف بين الواليات، مع وجود عالقات واهية بين تناسب التحويالت مع عدد السكان ونسب الفقر. 
إضافة إلى ذلك فإن الواليات نفسها ال تستخدم صيغاً شفافة في تخصيص الموارد لحكوماتها المحلية، ما قاد إلى أن 

تكون التحويالت غير كافية وال يمكن توقع توقيتها.36 

ويمكن القول بصفة عامة أن القليل فقط من نصوص الالمركزية قد طبقت بالفعل، كما أنه يبدو من غير الراجح تطبيق 
ذات النصوص مستقبالً دون حدوث تغيير جوهري في الحوافز السياسية واالقتصادية وفي القدرات.

العنصر 2: النظام االنتخابي ■

دستور جمهورية السودان االنتقالي المعّدل، 2011

يؤكد دستور جمهورية السودان االنتقالي المعّدل، 2011على حق المواطنين في الترشح واالنتخاب “لكل مواطن بلغ 
السن التي يحددها الدستور أو القانون الحق في أن َينتِخب وُينتَخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الُحر عن إرادة 
الناخبين وُتجرى وفق اقتراع سري عام” وفي تشكيل أحزاب سياسية.37 حدد الدستور االنتقالي المعّدل نظام انتخاب 
إنشاء  كذلك على  الدستور  التشريعي.38 ونص  الجهاز  انتخاب  كيفية  يحدد  لم  أنه  إال  أدناه(  )أنظر  بجولتين  الرئيس 
وطريقة عمل مفوضية انتخابات قومية مستقلة تتكّون من تسع أعضاء لإلشراف على االنتخابات القومية والوالئية، 

وعلى االستفتاءات وتسجيل الناخبين.39 

ُينتخب رئيس السودان عبر نظام الجولتين. وُينتخب أعضاء مجلس الواليات انتخاباً غير مباشر بواسطة المجالس التشريعية الوالئية 
)بواقع ممثلين اثنين لكل والية(، وينتخب أعضاء المجلس الوطني عبر نظام مختلط: 60% من دوائر انتخابية ذات مقعد واحد و%40 
من قوائم األحزاب السياسية وقوائم المرأة. تضمن وثيقة الدوحة واتفاق سالم الشرق التمثيل النسبي لدارفور إال أن هذه النصوص لم 
تضّمن في قانون االنتخابات القومي. وبصفة عامة يمكن القول أنه ومن واقع التجربة فإن النظام االنتخابي لم يترجم األصوات إلى 
مقاعد بالفعالية الالزمة في انتخابات 2010. وُيعزى هذا جزئياً إلى أن النظام ليس نسبياً وبالتالي تضررت منه األحزاب الصغيرة، 

وجزئياً إلى حدوث تجاوزات على نطاق واسع في التصويت وفي عد األصوات.

 The World Bank, ”Sub-National Public Expenditure Review: Fiscal Transfers and Own Revenue Mobilization,“ Khartoum, 2013; International   35 

.Monetary Fund, ”Sudan: Selected Issues Paper,“ Washington, DC, 2012
36   المصدر نفسه

37  الدستور االنتقالي المعدل، المواد 40-41

38   المصدر نفسه، المواد 54 و57
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وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، 2011

المعدل،  االنتقالي  الدستور  أرساها  التي  االنتخابات  تحكم  التي  المبادئ  تأكيد  دارفور  في  للسالم  الدوحة  وثيقة  تعيد 
وتضيف أن إقامة هذه االنتخابات ستتم وفق رقابة محلية ودولية. إضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تعيد تأكيد “أن تمثيل أهل 

دارفور على المستوى القومي ينبغي أن يعكس نسبة سكان دارفور من إجمالي عدد سكان السودان”.40 

اتفاق سالم شرق السودان، 2006

أعاد اتفاق سالم شرق السودان تأكيد المبادئ التي تحكم االنتخابات التي أرساها الدستور االنتقالي المعدل. إضافة إلى 
ذلك ينص االتفاق على اعتماد “السوابق المماثلة ودرجة تخلف وتهميش الشرق ومبدأ التمييز اإليجابي في تحديد تمثيل 

أهل شرق السودان”.41 

الترتيبات في االتفاقيات والنصوص القانونية األخرى

 )1( هي  سياسية،  مؤسسات  ألربع  االنتخابية  األنظمة   2011 للعام  المعدل   2008 الوطني،  االنتخابات  قانون  حدد 
الرئاسة، )2( مجلس الواليات، )3( الجهاز التشريعي القومي، )4( المجالس التشريعية الوالئية.42 

نصف  من  أكثر  )أي  المطلقة  األغلبية  يكسب  الذي  المرشح  هو  فيه  الفائز  يكون  أغلبية  نظام  عبر  الرئيس  ُينتخب 
األصوات الصحيحة المدلى بها(. في حالة فشل أي مرشح في إحراز األغلبية المطلقة ُتجرى جولة ثانية من التصويت 
بين المرشحين االثنين الذين أحرزا أعلى األصوات من األصوات الصحيحة المدلى بها. أما والة الواليات فيتم انتخابهم 
النظر عن إحرازه ألكثر من نصف  الذي يحرز أعلى األصوات بغض  الفائز هو المرشح  عبر نظام تعددي يكون 

األصوات.43 

ُينتخب أعضاء مجلس الواليات بطريقة غير مباشرة عبر المجالس التشريعية الوالئية؛ يدلي أعضاء المجلس التشريعي 
الوالئي بصوتين، ويكون العضوان صاحبا أعلى األصوات هما الفائزان. أما أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 
354 فيتم انتخابهم عبر نظام “مختلط” يجمع بين نظام األغلبية ونظام التمثيل النسبي: 60% من دوائر انتخابية جغرافية 

ذات مقعد واحد و40% من قوائم األحزاب السياسية وقوائم المرأة )15% و25% على التوالي(. يتعّين على الحزب 
المجالس  أعضاء  وينتخب  المرأة.  وقوائم  الحزبية  القوائم  عبر  بمقعد  ليفوز  األصوات  من  األقل  على   %4 إحراز 

التشريعية الوالئية بذات طريقة انتخاب أعضاء المجلس الوطني.44 

جوانب التالقي واالختالف

يتضّمن كل من الدستور االنتقالي المعّدل ووثيقة الدوحة واتفاق سالم شرق السودان التزاماً واضحاً بمبادئ االنتخابات 
المناطق  تمثيل  تضمن  نصوص  لوجود  يفتقر  اإلنتخابات  قانون  أن  غير  الحكم.  لشرعية  كمصدر  والنزيهة  الحرة 
التمييز  القائم على  التمثيل  بمبدأ  السودان  واتفاق سالم شرق  الدوحة  وثيقة  التزام  من  تماماً  النقيض  المهمشة. على 

اإليجابي. وينبغي بالتالي تضمين هذه النصوص في قانون االنتخابات.

39   المصدر نفسه، المادة 127
40   وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، المواد 2-3

41   اتفاق سالم شرق السودان، المواد 1، 7
42   قانون االنتخابات القومي، 2008، المواد 26-33

43   الدستور االنتقالي المعدل، المادة 54. قانون االنتخابات القومي، المادة 26

44   الشكل 12 – نتائج انتخابات 2010 لقوائم المرأة )أعلى( ونتائج القوائم الحزبية )أسفل(، األصوات وعدد المقاعد المحرزة في الواليات الشمالية
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التقييم

يتيح النظام االنتخابي للرئيس للمرشح أن يفوز بأغلبية معتبرة من األصوات من جزء واحد فقط من الدولة دون أن 
يكون جاذباً لكل األقاليم. ففي انتخابات 2010 وجد الرئيس عمر البشير نفسه المرشح الوحيد للرئاسة )عقب انسحاب 
مرشح الحركة الشعبية( وبالتالي لم يجد منافسة. ويتطلب نظام انتخاب الوالة حصول المرشح على أعلى األصوات في 

انتخابات تعددية )والتي يمكن أن تكون أقل من األغلبية(.

يمنح النظام االنتخابي لممثلي مجلس الواليات درجة من التمثيل السياسي والتأثير على صنع القرار من خالل منحه 
لفرص التمثيل المتساوي للواليات، بما في ذلك الواليات المهمشة تاريخياً وذات العدد األصغر من السكان. غير أن 
التمثيلين عن ذات  المعينة يحصل على كال  الوالية  الوالئي في  التشريعي  المجلس  يمتلك األغلبية في  الذي  الحزب 

الدائرة، ما يقّوض امكانية تلبية مصالح أحزاب األقلية.

نسب  بذات  تمثيل  إلى  الناخبين  تتطلعات  الوالئية  التشريعية  والمجالس  الوطني  للمجلس  االنتخابي  النظام  يعبر  ال 
التصويت. وعلى الرغم من أن بعض األعضاء ينتخبون عبر نظام التمثيل النسبي إال أن معظم األعضاء ينتخبون من 
دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، في ظل عدم الربط بين أصوات األغلبية وأصوات التمثيل النسبي )أي أن األحزاب ال 
تمنح مقاعد عن األصوات النسبية بشكل يعّوضها مباشرة عن انعدام التكافؤ الناتج عن أصوات األغلبية(. إضافة إلى 
ذلك فإن الحد األدنى البالغ 4% لألحزاب السياسية للفوز بمقعد في دوائر القوائم الحزبية وقوائم المرأة، والنص على 
تسليم األحزاب لقوائمها على المستوى الوالئي، والنص على خوض األحزاب لالنتخابات كأحزاب منفردة ال كتحالفات، 

كلها أمور تنحاز لصالح األحزاب الكبيرة ذات الهياكل التنظيمية القومية القوية.

ومما يفاقم هذه العوامل افتقار قانون االنتخابات القومي ألية نصوص خاصة لضمان تمثيل المصالح السياسية لمناطق 
متباينة ومهمشة في الغالب مثل دارفور وشرق السودان وواليتي النيل األزرق وجنوب كردفان. وعلى العكس من 

ذلك تماماً نصت وثيقة الدوحة واتفاق الشرق على ضرورة استفادة المنطقتين من التمييز اإليجابي من حيث التمثيل.

أوضحت انتخابات 2010 أن النظام االنتخابي في السودان ال يوزع األصوات إلى مقاعد بصورة نسبية. وحتى أصوات 
قوائم المرأة والقوائم الحزبية، التي اعتمدت مبدأ نظام التمثيل النسبي، نتج عنها فوز المؤتمر الوطني بمقاعد أكثر من 

نصيبه من األصوات. وُيعزى هذا أساساً للعوامل المذكورة أعاله )أنظر الشكل 12(



71

.وعلى الرغم من أن انتخابات 2010 قد زادت من تمثيل بعض المناطق المهمشة، مثل دارفور، إال أنها قللت من 
تمثيل أحزاب المعارضة. وقد كان تقليل التمثيل هذا أوضح ما يكون بسبب أن هذه االنتخابات مّثلت إيذاناً بالتحّول من 
الحصص المتفاوض عليها بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واألحزاب األخرى. وكانت هذه الحصص قد ضمنت 

حداً أدنى من التمثيل ألحزاب المعارضة في الجهاز التشريعي القومي.

األحزاب  ضد  هيكلياً  انحاز  الذي  نفسه  االنتخابي  النظام  عن  المعارضة  استيعاب  في  االنتخابات  فشل  نتج  وقد 
الصغيرة، وعن كيفية تنفيذ االنتخابات. وشملت االخفاقات ونقاط الضعف التي أثرت على أداء أحزاب المعارضة عدم 
وجود قيود على منصرفات الحمالت االنتخابية، والقوانين التي تحد من حرية األحزاب والمرشحين في تنظيم حمالتهم، 
وعدم كفاية التوعية بالحقوق المدنية واالنتخابية، وعدم تساوي الفرص في االستفادة من األجهزة اإلعالمية. وإضافة 

لكل هذا فقد فشلت أحزاب المعارضة في تعبئة الناخبين، وقرارها في نهاية المطاف بمقاطعة االنتخابات.45 

الشكل 14 – نتائج انتخابات 2010 لقوائم المرأة ونتائج القوائم الحزبية، األصوات وعدد المقاعد المحرزة في الواليات 
الشمالية      

نسبة األصوات: القوائم الحزبية نسبة األصوات: القوائم الحزبية غير المؤتمر الوطني

الوطني المؤتمر  المرأة  المقاعد: قوائم  نسبة التصويت: قوائم المرأة نسبة 

45   أنظر على سبيل المثال: المنتدى المدني القومي، “تقرير مراقبة: انتخابات السودان العامة”، الخرطوم؛ مركز الخاتم عدالن للتنوير والتنمية البشرية، تقرير مراقبة 
االنتخابات العامة، الخرطوم، 2010
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 العنصر 3: السلطة التنفيذية ■

تتكّون السلطة التنفيذية، على المستوى القومي، من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. وعلى المستوى الوالئي تتكّون 
االنتخابية  النظم  أعاله   2 العنصر  تحت  استعرضنا  قد  وكنا  الوالئية.  الوزراء  ومجالس  الوالة  من  التنفيذية  السلطة 

المستخدمة في اختيار المسؤولين التنفيذيين على المستويين القومي والوالئي.

دستور جمهورية السودان االنتقالي المعّدل، 2011

يعّين الرئيس، من بين مسؤولين آخرين46 ، نائبي الرئيس، ومجلس الوزراء، ووزراء الدولة، ومساعدي ومستشاري 
الرئيس، وقضاة المحكمة الدستورية )بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الواليات(، ورئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا. 

يوضح الجدول 4 بنهاية هذا الملحق صالحيات الرئيس ومجلس الوزراء.

ُيشترط موافقة الرئيس على كل مشروعات القوانين لتصبح قوانين سارية، ويحق له نقض مشروعات القوانين )يمكن 
بموافقة  للرئيس،  ويحق  بغرفتيها.47   الهيئة  أعضاء  ثلثي  بأغلبية  الرئيس  نقض  رفض  القومية  التشريعي   للجهاز 
الجهاز التشريعي  القومية، إعالن حالة الطوارئ التي تتيح له ممارسة مهام أجهزة الدولة األخرى أو مهام حكومات 
الواليات.48  يمكن للجهاز التشريعي  القومية توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس أو نائب الرئيس بأغلبية ثالث أرباع 
الدستورية أو أي  المحكمة  أمام  الوزراء  الرئيس أو مجلس  غرفتيها. ويمكن ألي شخص تحدي أي إجراء من قبل 

محكمة أخرى.49  

أو  باإلجماع  قراراته  الورزاء  مجلس  ويتخذ  أخرى.  تنفيذية  جهة  أي  قرارات  على  الوزراء  مجلس  قرارات  تسود 
باألغلبية البسيطة، ويكون كل الوزراء مسؤولون، تضامنياً وفردياً، عن قرارات المجلس.50  

الشامل والدستور االنتقالي قبل تعديله وبعد انفصال جنوب السودان في 2011، أن يكون أحد  اتفاق السالم  يشترط 
نائبي الرئيس من الجنوب واآلخر من الشمال بحيث يكون النائب األول من غير اإلقليم الذي يكون منه الرئيس )وفي 
هذه الحالة من جنوب السودان(. ويشترط اتفاق السالم الشامل والدستور االنتقالي قبل تعديله موافقة النائب األول على 
إعالن حالة الطوارئ وعلى إنهائها، وعلى إعالن الحرب، وعلى التعيينات المشار إليها في اتفاق السالم الشامل، وعلى 

استدعاء الجهاز التشريعي  القومية وعلى تعليق جلساتها.51  وقد ألغى تعديل الدستور هذه النصوص.

الذي  الوالية  مباشراً، ومجلس وزراء  انتخاباً  المنتخب  الوالي،  التنفيذية من  السلطة  تتكّون  الوالئي  المستوى  وعلى 
يعّينه الوالي. ويجوز للمجلس التشريعي الوالئي عزل الوالي عبر طرح صوت ثقة بموافقة ثالث أرباع أعضائه بعد 

تتكّون السلطة التنفيذية من الرئيس، ونائبي رئيس، ومجلس الوزراء، إضافة إلى العديد من المسؤولين المعينين اآلخرين. للسلطة التنفيذية 
صالحيات واسعة في الدستور االنتقالي المعّدل ومن خالل التجربة والممارسة. نصت كل من وثيقة الدوحة واتفاق سالم الشرق على 
التمثيل في السلطة التنفيذية القومية، بما في ذلك منصب نائب الرئيس لشاغل من دارفور. وقد أعطى االتفاقان أولوية للتمثيل السياسي على 
التأثير على عملية اتخاذ القرار السياسي بحسب أن الدستور ال يمنح نواب الرئيس والمستشارين والمساعدين الرئاسيين صالحيات رسمية.

46   الدستور االنتقالي المعدل، المواد 62-63، 109-110، 119
47   المصدر نفسه، 98

48   المصدر نفسه، المواد 159-160
49  المصدر نفسه، المواد 59-60، 72

50   المصدر نفسه، المواد 64، 68
51  الدستور االنتقالي المعدل، المواد 58، 62؛ اتفاق السالم الشامل، بروتوكوا قسمة السلطة، 2004، المواد 2، 3
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أن يكون الوالي قد قضى في منصبه ما ال يقل عن اثني عشر شهراً. ويجوز لذات المجلس عزل وزير والئي بأغلبية 
ثلثي أعضائه.52 

وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، 2011

تنص وثيقة الدوحة للسالم في دارفور على أن “ُتَمَثل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان” كما 
تنص على  “يجري تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق المساواة والتمثيل السياسي لكل السوادنيين، بما في 
ذلك من دارفور.”53  وعلى المستوى القومي أيضاً تنص الوثيقة على أن يعّين الرئيس أحد أبناء/بنات دارفور مساعداً 
للرئيس ,وأن يحتفظ خمسة من الوزراء القوميين وأربعة وزراء دولة من دارفور بمقاعدهم على أن يعّين الرئيس 

وزيرين مركزيين آخرين وأربعة وزراء دولة آخرين من دارفور.54 

وعلى المستوى الوالئي، نصت وثيقة الدوحة على أن يكون للسلطة االقليمية لدارفور هيئة تنفيذية تتكّون من الرئيس 
االقليمية  السلطة  رئيس  وضع  ويأتي  والمفّوضين.  الوزراء  من  وعدد  للرئيس،  ومساعداً  دارفور،  واليات  ووالة 

البروتوكولي مباشرة بعد الرئيس ونائبيه.55 

اتفاق سالم شرق السودان، 2006

ينص اتفاق سالم شرق السودان، على المستوى القومي، أن يعّين الرئيس مساعداً له ومستشاراً له من قائمتي مرشحين 
إليه جبهة الشرق. يشارك المساعد في جلسات مجلس الوزراء، ومجلس األمن القومي، ومجلس التخطيط  ترفعهما 
القومي، إضافة إلى إشرافه على صندوق إعادة إعمار وتنمية الشرق. وينص االتفاق كذلك على احتفاظ جبهة الشرق 

بمنصبين وزاريين وتحصل جبهة الشرق على منصب إضافي في مجلس الوزراء.

وعلى المستوى الوالئي ينص االتفاق على حصول مرشحي جبهة الشرق على مناصب كمستشارين في الجهاز التنفيذي 
بوالية الخرطوم، ونواب والة في واليتي كسال والقضارف، ووزير بمجلس وزراء والية البحر األحمر، ومستشار في 
كل والية من واليات الشرق الثالث. وعلى المستوى المحلي ينص االتفاق على ترشيح جبهة الشرق لثالثة إداريين في 

كل والية من واليات الشرق الثالث.56 

جوانب التالقي واالختالف

تنسجم نصوص االتفاقات الثالث التي استعرضناها في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية وصالحياتها المؤسسية. غير أن 
المكان  الدوحة  الرئيس. حددت وثيقة  الوظيفي في حالة خلو منصب  التسلسل  الثالث غير متسقة من حيث  الوثائق 

البروتوكولي لرئيس السلطة االقليمية خلف نائبي الرئيس بالرغم من أن الدستور االنتقالي المعّدل لم يؤكد ذلك.

التقييم

أن  إال  التنفيذي  الجهاز  في  بعينها  لمجموعات  تمثيل سياسي  ينص  المعّدل ال  االنتقالي  الدستور  أن  الرغم من  على 
اتفاق سالم الشرق ووثيقة الدوحة تنصان على تمثيل مصالح اقليمية في الجهاز التنفيذي عبر مناصب نائب الرئيس، 

52   المصدر نفسه، المادة 137

53   وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، المادة 4

54   المصدر نفسه، المادة 10

55   اتفاق سالم شرق السودان، المواد 8، 14، 16، 18

56   اتفاق سالم شرق السودان، المواد 8، 14، 16، 18 
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ومساعدي الرئيس، ومجلس الوزراء. غير أن هذه النصوص تمثل ترتيبات مؤقتة تم التفاوض عليها مع أقاليم معينة 
وال تمثل محاولة شاملة لزيادة التمثيل السياسي في الجهاز التنفيذي، وبالتالي ال تستوعب كل األقاليم المهمشة.

إضافة إلى ما تقدم فإن الوثائق الثالث تضع أهمية بالغة على التمثيل السياسي ال على النفوذ في التأثير على صناعة 
القرار، وتظل سلطة التعيين في يد الرئاسة. نائبا الرئيس يعينهما الرئيس وال يتمتعان إال بسلطات مؤسسية محدودة. 
ومثلما أن الرئيس يعّين بإمكانه أن يعفي وأن يحدد مهام وصالحيات مساعديه. وعلى الرغم من أن العمل في الرئاسة 

يوفر للمساعدين إمكانية التأثير على صنع القرار إال أن هذه التأثير غير مؤكد من الناحية المؤسسية.

مجلس الوزراء معّين هو اآلخر من قبل الرئيس وتتخذ قراراته باإلجماع أو األغلبية البسيطة. المزج بين األعضاء 
المعينين وإجراءات اتخاذ القرار بـ”اللجوء” لألغلبية )تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة إذا تعّذر اإلجماع( يعني أن 

تأثير العضو على اتخاذ القرار محدود جداً.

عّين الرئيس نواباً له ومساعدين ومستشارين بالترتيبات التي استعرضناها أعاله. فقد عّين الرئيس عمر البشير علي 
عثمان محمد طه كنائب أول للرئيس والحاج آدم يوسف، من دارفور، كنائب للرئيس في العام 2011. غير أن الحاج آدم 
يفتقر لمساندة أهم المجموعات المتمردة في دارفور. وعّين الرئيس البشير أيضاً موسى محمد أحمد، قائد جبهة الشرق، 
مساعداً للرئيس. ال يضمن الدستور نفوذاً لنائبي الرئيس أو المساعدين والمستشارين الرئاسيين. وكإنعكاس لعدم ضمان 
النفوذ هذا كان مني مناوي، من دارفور وزعيم جيش تحرير السودان، الذي عّين كبيراً لمساعدي الرئيس في 2007، 

قد استقال من منصبه في العام 2010.

إضافة إلى ما تقدم فإن الدستور االنتقالي المعّدل ال يشتمل على أية نصوص بخصوص قسمة السلطة التنفيذية قبل 
إجراء االنتخابات المضمنة في اتفاق السالم الشامل، بما في ذلك النص على أن نائبي الوالي في كل من واليتي جنوب 

كردفان والنيل األزرق يعينان من الطرف اآلخر.57 

العنصر 4: الجهاز التشريعي  ■

يتكّون الجهاز التشريعي  على المستوى القومي من غرفتين، هما المجلس الوطني ومجلس الواليات. وعلى المستوى 
االنتخابي  النظام  استعرضنا  الوالئية.  التشريعية  المجالس  هي  واحدة  غرفة  من  التشريعي   الجهاز  تتكّون  الوالئي 

المستخدم في اختيار الهيئات التشريعية القومية والوالئية في العنصر 2 أعاله.

للسودان جهاز تشريعي يتكّون من غرفتين، هما المجلس الوطني ومجلس الواليات. تتطلب معظم التشريعات موافقة الغرفتين، إال أن 
الدستور يمنح مجلس الواليات سلطات أعلى في التشريعات التي تؤثر على مصالح الواليات، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحكم 
الالمركزي. نصت وثيقة الدوحة واتفاق الشرق على عدد ممثلي دارفور والشرق في المجلس الوطني إال أن هذه األعداد غير مضمنة 

في الدستور االنتقالي المعّدل. وفي واقع األمر فإن الجهاز التشريعي ال يلعب دوراً كبيراً بسبب هيمنة الجهاز التنفيذي القومي.

57     اتفاق السالم الشامل، بروتوكول تسوية النزاع في والية جنوب كردفان/جبال النوبة ووالية النيل األزرق
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دستور جمهورية السودان االنتقالي المعّدل، 2011

يتكّون مجلس الواليات من عضوين من كل والية ومراقبين اثنين من منطقة أبيي ينتخبهما مجلس منطقة أبيي. ال 
يحدد الدستور االنتقالي المعّدل عدد أعضاء المجلس الوطني )أنظر قانون االنتخابات القومي أدناه(. يخدم أعضاء كلتا 

الغرفتين لفترات مدة الواحدة منها خمس سنوات. نلّخص في الجدول 5 بنهاية هذا الملحق مهام هاتين الغرفتين.

ينص الدستور االنتقالي المعّدل على أن يكون اتخاذ القرار في أي من الغرفتين باإلجماع أو التوافق، متى ما كان 
ذلك ممكناً، أو باألغلبية البسيطة من الحضور، باستثناء ما ينص الدستور على إجراءات أخرى بشأنه. يمكن للجهاز 
ثالث  بأغلبية  للرئيس  العظمى  الخيانة  تهمة  توجيه  يمكنها  كما  الثلثين  بأغلبية  للرئيس  نقض  أي  التشريعي  رفض 

أرباعها. نلّخص في الجدول 6 بنهاية هذا الملحق مختلف إجرءات اتخاذ القرارات.

يحال أي مشروع قانون أجازه المجلس الوطني إلى لجنة دائمة مكّونة من الغرفتين للنظر فيه والتقرير بشأن ما إذا 
كان مشروع القانون يؤثر على مصالح الواليات. إذا رأي أن مشروع القانون يؤثر على مصالح الواليات تتم إحالته 

إلى مجلس الواليات.58 

وعلى المستوى الوالئي لكل والية مجلسها التشريعي. المجالس التشريعية الوالئية مسؤولة عن كتابة وإجازة الدساتير 
الوالئية االنتقالية.59 

وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، 2011

على المستوى القومي تنص وثيقة الدوحة على تمثيل دارفور في الجهاز التشريعي  القومية بنسبة سكانها على أن تحتفظ 
بأعضائها فيها البالغ عددهم 96. 60

وعلى المستوى االقليمي نصت وثيقة الدوحة على إنشاء مجلس السلطة االقليمية. يتكّون هذا المجلس من 67 عضواً، 
بمن فيهم الرئيس ونائبين له، وممثلين للحركات، وممثلين للمجالس التشريعية الوالئية. وتشمل صالحيات اإلشراف 
والمراقبة والتنظيم التي يتمتع بها المجلس فحص القوانين، وإجازة موازنة السلطة االقليمية، وتبني سياسات في حدود 
والتوصية  االقليم،  هذا  مثل  قيام  حالة  في  دارفور  اقليم  لدستور  لإلعداد  لجنة  وتكوين  االقليمية،  السلطة  صالحيات 

باالجراءات التشريعية “التي تعزز التنسيق والتعاون بين واليات دارفور.”61 

اتفاق سالم شرق السودان، 2006

على الصعيد القومي ينص االتفاق على تخصيص 8 مقاعد بالمجلس الوطني لجبهة الشرق. وعلى المستوى الوالئي 
ينص االتفاق على تخصيص 10 مقاعد لجبهة الشرق في أي من المجالس التشريعية بواليات الشرق الثالث، بما في 
ذلك رئاسة إحدى اللجان في أي مجلس تشريعي. وعلى المستوى المحلي ينص االتفاق على تخصيص 5 مقاعد لجبهة 

الشرق في أي مجلس حكم محلي بشرق السودان.62 

58    المصدر نفسه، 81
59   المصدر نفسه، المادة 138

60   وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، المواد 3، 5
61   المصدر نفسه، المادة 10

62  اتفاق سالم شرق السودان، المواد 9، 17، 18
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الترتيبات في االتفاقيات والنصوص القانونية األخرى

يحدد قانون االنتخابات القومي، 2008 )المعّدل في 2011( عدد أعضاء المجلس الوطني بـ  63354 

ينص بروتوكول تسوية النزاعات في واليتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل األزرق على منح الهيئات التشريعية 
الوالئية مسؤولية إضافية باإلشراف على عملية المشورة الشعبية. الغرض من هذه العملية هو جعل اتفاق السالم الشامل 
“خاضعاً إلرادة الشعب في الواليتين عبر هيئتيهما التشريعيتين المنتخبتين ديموقراطياً”. ينص البروتوكول إضافة لذلك 
على منح الهيئتين التشريعيتين بهاتين الواليتين مسؤولية تكوين “مفوضية تقييم وتقويم برلمانية لتقييم مدى تطبيق اتفاق 

السالم الشامل في كل والية.”64 

جوانب التالقي واالختالف

منحت وثيقة الدوحة واتفاق سالم الشرق عدداً محدداً من الممثلين في الجهاز التشريعي  القومية. وإضافة لذلك منح 
اتفاق الشرق جبهة الشرق تمثيالً إضافياً في المجالس التشريعية الوالئية والمحلية. غير أن هذه النصوص غير مضّمنة 

في النظام االنتخابي، ومن غير الواضح كيفية تضمين أو إضافة هذه المقاعد اإلضافية.

التقييم

يعتبر مجلس الواليات )الغرفة األعلى( من حيث المبدأ هو األداة األولية الستيعاب المصالح على المستوى الوالئي 
والمستوى القومي. يتعّين على مجلس الواليات إجازة أي مشروع قانون يؤثر على مصالح الواليات. ويمكن للمجلس 
بالحكم  تتعلق  تشريعات  ابتدار  ويمكنه  الوطني،  المجلس  موافقة  دون  الثلثين(  )بأغلبية  التشريعات  هذه  مثل  إجازة 
الالمركزي. هذه الصالحيات مجتمعة جعلت مجلس الواليات رقيباً مؤسسياً على أية محاولة لتقويض الحكم الالمركزي.

وعلى الصعيد العملي فإن مجلس الواليات لم يقم بهذا الدور الرقابي بالفعالية الالزمة. وُيعزى هذا جزئياً إلى المركزية 
العالية القابضة في هيكل المؤتمر الوطني كحزب سياسي، وهو ما يحد كثيراً من نفوذ المشّرعين كأفراد وهو ما جعل 
الجهاز التشريعي خاضعة للجهاز التنفيذي. إضافة إلى ذلك فإن عضوية اللجنة الدائمة بين الغرفتين ومعايير اتخاذ 

القرار فيها غير واضحة.

العنصر 5: المشاركة العامة  ■

التأثير في عملية وضع  يتضمن عنصر المشاركة العامة في التوافق السياسي آليات وأنظمة يمكن للجمهور عبرها 
األوليات، وصنع السياسات، وتخصيص الموارد والمشاركة فيها جميعاً. وعلى الرغم من أن المشاركة في االنتخابات 

تعتبر عنصراً هاماً من عناصر المشاركة العامة إال أننا أفردنا لها عنصراً خاصاً بها لوحدها هو العنصر 2.

63   قانون االنتخابات القومي، 2008 )المعّدل في 2011(
64   بروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية حول تسوية النزاعات في واليتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل األزرق، 2004، المادة 3

ينص الدستور االنتقالي المعّدل على أن تكون المشاركة العامة في شكل استفتاءات، وجلسات عامة للهيئات التشريعية، وعبر ديوان 
المظالم العامة. إضافة إلى ذلك ينص الدستور على إجراء المشورة الشعبي في كل من واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق وعلى 
استفتاء في منطقة أبيي. ونصت وثيقة الدوحة واتفاق الشرق على المشاركة العامة، بما في ذلك النص على قيام حوار اقليمي في 
دارفور وشرق السودان واستفتاء لتقرير ما إذا كانت دارفور ستظل اقليماً واحداً أم ال. غير أن معظم آليات المشاركة العامة هذه لم تنّفذ.
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دستور جمهورية السودان االنتقالي المعّدل، 2011

يمثل االستفتاء إحدى أهم آليات المشاركة العامة في الدستور االنتقالي المعّدل. منح الدستور الرئيس والمجلس الوطني 
سلطة إحالة المسائل لالستفتاء العام. تكون لالستفتاء الذي يجاز باألغلبية البسيطة قوة النفاذ على أي تشريع آخر.57 
إضافة إلى ذلك فإن الدستور قد حدد أن تكون جلسات الجهاز التشريعي  القومية مفتوحة للجمهور وأن تنشر مداوالتها 

برغم أن أن أعضائها من حقهم عقد مداوالت بعينها خلف أبواب مغلقة.66 

ونص الدستور كذلك على إنشاء كيان مستقل يدعى ديوان المظالم العامة “للنظر في الشكاوى المتعلقة بالمظالم التي 
يعانيها المواطنون من مؤسسات الدولة ... بعد استنفاد كل الوسائل وكل مراحل التقاضي من قبل الشاكي”. للديوان 

سلطة التوصية بالحلول لهذه المظالم ورفعها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني.67 

وأخيراً نص الدستور على إجراء المشورة الشعبية في واليتي النيل األزرق وجنوب كردفان وعلى االستفتاء في منطقة 
أبيي.68 

وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، 2011

النواحي. وتشمل هذه التخطيط، والتصميم،  العديد من  العامة ألهل دارفور في  نصت وثيقة الدوحة على المشاركة 
والتنفيذ لبرامج اإلنعاش وإعادة اإلعمار؛ ووضع وتنفيذ سياسات قسمة الثروة؛ واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد 
أصحاب  وحقوق  األرض  بقضايا  يتعلق  فيما  المتأثرين  مع  التشاور  على  الوثيقة  نصت  ذلك  إلى  وإضافة  والتنمية. 

الحواكير بشأن استغالل ثروات باطن األرض، بما في ذلك النفط.69 

العائدين  والالجئين  للنازحين  الفعالة  المشاركة  وتيسير  وتمكين  “لتعزيز  آليات  إيجاد  على  األطراف  الوثيقة  ألزمت 
وضحايا النزاع والمجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بمخاطبة أثر النزاع 
المتصل بالحقوق االنسانية وحقوق اإلنسان وعملية العودة”. وتضمنت هذه اآلليات إجراءات خاصة لضمان مشاركة 
الشباب والمرأة.70 وارتباطاً بهذه اآلليات ألزمت الوثيقة األطراف على تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والمجتمع 

المدني في إعادة إدماج المقاتلين السابقين.71 

إضافة إلى هذه النصوص أرست الوثيقة عملية للمشاركة العامة داخل دارفور أطلقت عليها حوار وتشاور دارفور 
الداخلي. ووفقاً لوثيقة الدوحة فإن هذا الحوار”يتم عبر المشاورة الشعبية والحوار للسعي لترسيخ السالم في دارفور 

وتعزيز بناء الثقة وتشجيع المصالحة والوحدة بين أهل دارفور والسودان بصفة عامة”72 

وأخيراً نصت الوثيقة على أن يكون الرئيس هو المسؤول عن الموافقة على تعيين رئيس السلطة االقليمية، وتعيين 
مفوضية االستفتاء إلجراء استفتاء مراقب دولياً خالل سنة واحدة لتقرير ما إذا كانت دارفور ستبقى تحت نظام الواليات 

الحالي أم تصبح اقليماً واحداً بواليات.73 

65   الدستور االنتقالي المعدل، المادة 165
66   المصدر نفسه، 88

67   المصدر نفسه، المادة 129
68   المصدر نفسه، المواد 140-141

69   وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، المواد 1، 17، 38، 40-41
70   المصدر نفسه، المادة 42
71   المصدر نفسه، المادة 73
72   المصدر نفسه، المادة 76
73   المصدر نفسه، المادة 10
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اتفاق سالم شرق السودان، 2006

في وضع  المواطنين  الدولة مشاركة  “ترعى  تقرأ:  التي  المادة  العامة عبر  المشاركة  الشرق على  اتفاق سالم  نص 
مشاورة  على  االتفاق  فقد نص  الدوحة  وثيقة  مثل  ذلك  في  ومثله  تنفيذها”.  وفي  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 

الحكومة لكل المواطنين المتأثرين بتنمية األرض أو الموارد الطبيعية.74 

الدعم  لنشر االتفاق وحشد  السودان  اتفاق سالم شرق  إلى هذا نص االتفاق على عقد مؤتمر تشاوري حول  إضافة 
له، وتيسير تنفيذه، وتوفير منتدى لكل أهل الشأن لطرح مالحظاتهم وتقديم توصياتهم. ووفقاً لالتفاق يشمل المؤتمر 
قادة المجتمع والزعماء التقليديين، واألحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والمهنيين، والزعماء 

الدينيين، ورجال األعمال، والمغتربين على أن تكون به مشاركة كافية للمرأة والشباب.75 

الترتيبات في االتفاقيات والنصوص القانونية األخرى

نص االتفاق اإلطاري لجنوب كردفان والنيل األزرق، الموقع في يونيو 2011 على أن “المشورة الشعبي هي حق 
ديموقراطي وآلية لتأكيد آراء أهل جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل األزرق في االتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه 

بين حكومة السودان والحركة الشعبية.”76 

جوانب التالقي واالختالف

يرسي الدستور االنتقالي المعّدل ووثيقة الدوحة واتفاق الشرق آليات محددة لتعزيز المشاركة العامة. غير أن تدابير 
المشاركة العامة تتفاوت تفاوتاً كبيراً من حيث الظروف العملية. فعلى سبيل المثال ال الحصر نجد أن آلية المشورة 
الشعبية تنحصر فقط في مواطني واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق بينما نجد المشاركة العامة منصوص عليها في 

العديد من المواد كمبدأ ولكنه غير مقّيد تقييداً صارماً بآليات تضمن تنفيذه.

التقييم

لتيسير  اآلليات  بعض  وترسي  السياسية  الشؤون  في  العامة  المشاركة  دور  ناقشناها  التي  السياسية  االتفاقيات  تعزز 
المشاركة. غير أنها تضع آليات المشاركة هذه في العديد من النصوص في إطار المشورة الشعبية في اتفاق معّين أو 

لفترة زمنية محددة ال كترتيب قائم مستمر.

على الرغم من أن اتفاق السالم الشامل قد حوى نصوصاً عن استفتاء منطقة أبيي ومشورة شعبية في كل من واليتي 
جنوب كردفان والنيل األزرق إال أنها جميعها لم تنفذ. لم يتم استفتاء منطقة أبيي. وعلى الرغم من بدء االستعدادات 
لها في والية جنوب كردفان إال أن المشورة الشعبية لم تتم بسبب اندالع النزاع. تمت المشورة الشعبية في والية النيل 
األزرق إال أن العملية لم تكتمل ولم يتم نشر التقرير النهائي بسبب اندالع النزاع. إلى ذلك تم تأجيل تنظيم استفتاء 

وضع منطقة أبيي.

74   اتفاق سالم شرق السودان، المواد 19، 21
75  المصدر نفسه، المادة 33

76   االتفاق اإلطاري لجنوب كردفان والنيل األزرق، الموقع في يونيو بين حكومة السودان والحركة الشعبية بشأن الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة 

الشعبية والتدابير السياسية واألمنية في الواليتين، المادة 3.
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العنصر 6: التدابير التقليدية والعرفية ■

دستور جمهورية السودان االنتقالي المعّدل، 2011

المعنوية  القوة  المعّدل على أن “األديان، والمعتقدات، والتقاليد واألعراف تظل من مصادر  االنتقالي  الدستور  نص 
تقتصر مصادر  أن ال  أنه يجب  المعّدل على  االنتقالي  الدستور  إلى ذلك نص  السوداني.”77 إضافة  للشعب  واإللهام 
التشريعات القومية على “الشريعة اإلسالمية وإجماع الناس” بل أن تشتمل أيضاً على “قيم وأعراف شعب السودان، بما 

في ذلك تقاليدهم ومعتقداتهم الدينية، وذلك بالنظر للتعدد الموجود في السودان”78 

للمجموعات  “يكون  كحقوق:  أيضاً  ولكن  كمبادئ  فقط  ليس  واألعراف  التقاليد  هذه  المعّدل  االنتقالي  الدستور  يبرز 
العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا 

معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات واألعراف”.79 

ألزم الدستور االنتقالي المعّدل كل مستويات الحكم عند تعديل قوانين األرض بالقياس “بالممارسات والقوانين العرفية 
برفع توصياتها وفق  القومية لألراض  المفوضية  ألزم  الدولية”، كما  والممارسات  المحلية واالتجاهات  والموروثات 

االعتراف بالقوانين والحقوق العرفية لألرض”80 

وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، 2011

استفادت وثيقة الدوحة من أحكام الدستور االنتقالي المعّدل التي تعترف بالحقوق والقواني العرفية لملكية األرض لتنص 
على “يجب إقرار وحماية حقوق ملكية األراضي القبلية )الحواكير( والحقوق التاريخية المتعلقة باألرض والمسارات 
التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه”81 وشجعت الوثيقة أطراف نزاعات األرض، بما في 

ذلك النزاعات المرتبطة بعملية العودة، على استخدام الطرق التقليدية في تسوية هذه النزاعات.82 

وافقت أطراف وثيقة الدوحة على تقوية اإلدارة األهلية، وهي هيكل للزعماء التقليديين يسير موازياً للهياكل الحكومية 
وتنمية  وتخطيط  والتصحر،  البيئي  التدهور  األهلية  لإلدارة  الممنوحة  الصالحيات  تشمل  معها.  ويتقاطع  الرسمية 
األراضي بالتعاون مع الجهات المختصة األخرى عبر مفوضية أراضي دارفور. ونصت وثيقة الدوحة كذلك على أن 
اإلدارة األهلية ينبغي أن “تحترم التقاليد المجتمعية التاريخية الراسخة واألعراف والممارسات التي لعبت دوراً هاماً 

في المجتمع”83 

77    الدستور االنتقالي المعدل، المادة 4.

78    المصدر نفسه، المادة 5
79   المصدر نفسه، المادة 47

80   المصدر نفسه، المواد 143-144
81   وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، المادة 34

82   المصدر نفسه، المواد 38، 52
83   المصدر نفسه، المواد 13، 34، 58

يتضمن الدستور االنتقالي المعّدل إشارات غامضة للتدابير التقليدية والعرفية، بما في ذلك النص الذي يلزم كل مستويات الحكم عند 
العرفية  الحقوق  حماية  على  بالنص  األحكام  هذه  من  الدوحة  وثيقة  واستفادت  العرفية.  بالممارسات  بالقياس  األرض  قوانين  تعديل 
لملكية األرض. وتعهدت الوثيقة كذلك بتقوية اإلدارة األهلية في دارفور واالعتراف بدور اإلدارة األهلية ومجالس األجاويد في تسوية 

النزاعات. غير أن هذه االتفاقيات ال تتضمن الكثير من األشياء المحددة، كما أن اإلدارة األهلية غالبا ما تظل ضعيفة.
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األهلية  اإلدارة  بدور  الوثيقة  اعترفت  المصالحة والعدالة.  في عملية  التقليدية دوراً  المؤسسات  الدوحة  منحت وثيقة 
ومجالس األجاويد “في تعزيز عملية العدالة والمصالحة” عبر مؤتمرات المصالحة. ونصت الوثيقة أيضاً على إشراك 

زعماء اإلدارة األهلية وشيوخ المعسكرات في لجنة العدالة المسؤولة عن اإلشراف على الدعاوى والتعويضات.”84 

اتفاق سالم شرق السودان، 2006

مثله في ذلك مثل الدستور االنتقالي المعّدل ووثيقة الدوحة، فقد اشتمل اتفاق الشرق على نصوص تلزم كافة مستويات 
الحكم بتعديل التشريعات المتعلقة باستخدام األرض وملكيتها بالقياس بالقوانين والممارسات العرفية.85 

في الوقت الذي نجد فيه هذه الوثائق متسقة في تأكيدها على أهمية التدابير التقليدية والعرفية إال أنها ال تذكر الكثير عن 
الهياكل المحددة واآلليات التي تتضمنها رسمياً في تدابير الحكم القائمة حالياً.

التقييم

تعترف كل الوثائق التي استعرضناها هنا بأهمية التدابير التقليدية والعرفية، خاصة فيما يتعلق بحقوق األرض، وتسوية 
النزاعات، والعدالة، والمصالحة. يمكن لهذه النصوص أن توفر فرصاً للتصالح المشترك إال أنها تظل غامضة. فعلى 
لإلدارة األهلية ومجالس األجاويد، خاصة فيما يتعلق بعملية العدالة  سبيل المثال ال تحدد وثيقة الدوحة دوراً محدداً 

والمصالحة، وال توضح كيفية تعزيزها لدور المؤسسات الرسمية عوضاً عن منافستها.86 

أنها ظلت ضعيفة. فالحكومة السودانية تعّين  بتقوية اإلدارة األهلية إال  الدوحة  التزام أطراف وثيقة  على الرغم من 
أفراد هذه اإلدارة ما جعلهم قريبين من المؤتمر الوطني وغالباً ما يمثلون قبائل واثنيات محددة بدالً عن تمثيلهم لمناطق 
جغرافية. كذلك فإن التدخل الحكومي المتزايد في شأن اإلدارة األهلية قلّص من درجة شرعيتها في نظر أهل دارفور.87  

84   المصدر نفسه، المواد 55، 58
85  اتفاق سالم الشرق، المادة 21

 Jérôme Tubiana, Victor Tanner, and Musa Adam Abdul-Jalil, ”Traditional Authorities’ Peacemaking Role in Darfur,“ )Washington: United States   86
.)Institute of Peace, 2012

87   المصدر نفسه
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90   مكتب األمم المتحدة للشئون األنسانية، “ خارطة عامة: الواليات والمدن الرئيسة وطرق المواصالت في السودان، 2012. ملحوظة: هذه الخريطة ال توضح انشاء 
والية غرب كردفان في 2013

90
 الشكل -15 خارطة السودان



82

الجدول 1– مصادر نصوص التوافق السياسي

وحركة  السودان  حكومة  بين  بالدوحة  وقع  اتفاق 
التحرير والعدالة

16 يوليو 2011 التحرير  لحركة  السياسية  المشاركة  بروتوكول 
والعدالة وإدماج قواتها

وحركة  السودان  حكومة  بين  بالدوحة  وقع  اتفاق 
التحرير والعدالة

14 يوليو 2011 وثيقة الدوحة للسالم في دارفور

اتفاق وقع بأديس أببا بين حكومة السودان والحركة 
الشعبية لتحرير السودان )شمال(

28 يونيو 2011 اتفاق إطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية 
بين  الشراكة  بشأن  )شمال(  السودان  لتحرير 
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان 
واليتي  في  واألمنية  السياسية  والترتيبات  )شمال( 

النيل األزرق وجنوب كردفان

اتفاق وقع بأديس أببا بين حكومة السودان والحركة 
الشعبية لتحرير السودان

20 يونيو 2011 الشعبية  والحركة  السودان  حكومة  بين  وقع  اتفاق 
لتحرير السودان بشأن الترتيبات اإلدارية واألمنية 

المؤقتة لمنطقة أبيي )اتفاق منطقة أبيي(

اتفاق وقع في الدوحة بين حكومة السودان وحركة 
التحرير والعدالة

23 فبراير 2010 اتفاقية إطارية لتسوية النزاع في دارفور

2008 )عدل 2011( قانون االنتخابات الوطني

وجبهة  السودان  حكومة  بين  أسمرا  في  وقع  اتفاق 
شرق السودان

19 يونيو 2006 اتفاق سالم شرق السودان

اتفاق وقع في أبوجا بين حكومة السودان وحركة/
جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة

5 مايو 2006 اتفاق سالم دارفور

2005 )عدل 2011( دستور جمهورية السودان االنتقالي 

اتفاق ست بروتوكوالت وملحقين وقع بين حكومة 
السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان

9 يناير 2005 اتفاق السالم الشامل

بروتوكول واليتي النيل األزرق وجنوب كردفان؟

مالحظات عن أطراف االتفاق أو النص )عند 
الضرورة( التاريخ مصادر النصوص
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االنتقالي، 20w05 المعدل في 2011( السودان  والمشتركة )دستور جمهورية  والوالئية  القومية   الجدول 2 – أهم الصالحيات 

أ-ج   – الجداول 

دستور الوالية، بشرط توافقه مع 	 
الدستور القومي ودستور جنوب 

السودان حيثما كان مناسباً؛
شرطة الوالية والسجون الوالئية؛	 
الحكم المحلي؛	 
إعالم الوالية والمنشورات الوالئية 	 

وأجهزة اإلعالم الوالئية؛
الرعاية االجتماعية، بما فيها 	 

المعاشات الوالئية؛
الخدمة المدنية على مستوى الوالية؛	 
السلطة القضائية الوالئية، وإقامة 	 

العدل على مستوى الواليات بما في 
ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الوالئية، 
مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية 

واإلجراءات المدنية والجنائية؛
أراضي الوالية ومواردها الطبيعية؛	 
الشئون الثقافية داخل الوالية؛	 
تنظيم المسائل الدينية؛	 
اقتراض األموال من الداخل	 
والخارج على أساس ضمان الوالية 	 

المحض في إطار االقتصاد الكلي 
القومي؛

تعيين وتوظيف عاملي الوالية وتحديد 	 
صالحياتهم ودفع مرتباتهم؛

إدارة األراضي التابعة للوالية 	 
وإيجارها واستغاللها؛

إنشاء مؤسسات إصالح الشباب 	 
وصيانتها وإدارتها؛

إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية 	 
الصحية بما في ذلك المستشفيات 

والمؤسسات الصحية األخرى؛
وضع النظم الخاصة بالشركات 	 

التجارية والترخيص بممارسة 
األعمال التجارية وشروط العمل 

وساعات العمل وأيام العطلة داخل 
الوالية؛

األعمال والمشاريع المحلية؛	 
تسجيل الزواج والطالق والميراث	 

المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها؛	 
التعليم في الكليات والمعاهد المهنية 	 

والبحث العلمي؛
السياسة الصحية؛	 
التنمية الحضرية والتخطيط 	 

واإلسكان؛
التجارة والصناعة والتنمية 	 

الصناعية؛
تقديم الخدمات العامة؛	 
األعمال المصرفية والتأمين؛	 
اإلفالس واإلعسار؛	 
الترخيص للتصنيع؛	 
المطارات وفقاً لمعايير ونظم 	 

الطيران المدني؛
النقل النهري؛	 
االستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها 	 

واإلغاثة ومكافحة األوبئة؛
النظم الخاصة بحركة المرور؛	 
توليد الكهرباء وإدارة المياه	 
والنفايات؛	 
اإلعالم والمطبوعات ووسائط 	 

اإلعالم والهيئات اإلذاعية 
واالتصاالت السلكية والالسلكية؛

إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها؛	 
اإلغاثة وإعادة التوطين واإلعادة 	 

للوطن وإعادة التأهيل وإعادة 
اإلعمار؛

ابتدار االتفاقيات الدولية واإلقليمية 	 
والتفاوض بشأنها وإتمامها في 

مجاالت الثقافة والرياضة والتجارة 
واالستثمار والقروض والمنح 

والمساعدة الفنية مع الحكومات 
األجنبية والمنظمات غير الحكومية 
األجنبية، وذلك دون إخالل بالنظم 

القومية
التخطيط والسياسات المالية 	 

واالقتصادية؛

الدفاع الوطني واألمن الوطني 	 
وحماية الحدود الوطنية.

الشئون الخارجية والتمثيل الدولي.	 
الجنسية والتجنس.	 
جوازات السفر والتأشيرات.	 
الهجرة واألجانب.	 
العملة وسك العملة والرقابة على 	 

سعر الصرف.
المحكمة الدستورية والمحاكم القومية 	 

األخرى.
الشرطة القومية )بما فيها إدارة 	 

التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون 
الجنائية الثنائية واإلقليمية والدولية 
والمعايير والنظم، بما فيها معايير 

تدريب الشرطة في العاصمة 
القومية(.

تحديد وتوفير األجور والعالوات 	 
لموظفي الخدمة المدنية والموظفين 

اآلخرين في الحكومة القومية.
الخدمات البريدية؛	 
الطيران المدني؛	 
الشحن البحري؛	 
المنارات؛	 
المالحة والشحن؛	 
األراضي القومية والموارد الطبيعية 	 

القومية.
البنك المركزي وتأسيس البنوك 	 

القومية وإصدار العمالت الورقية.
الكمبياالت والسندات األذنية؛	 
الموازين والمقاييس والمعايير 	 

والتقويم والتوقيت.
األرصاد الجوية؛	 
 إنشاء السجون القومية	 
المؤسسات القومية المتضمنة في 	 

اتفاقية السالم أو المنصوص عليها في 
هذا الدستور؛

الصالحيات القومية الصالحيات المشتركة الصالحيات الوالئية
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والمواليد والوفيات والتبني االنتساب؛	 
إنفاذ القوانين الوالئية؛	 
التشريعات التي ُتسن بموجب 	 

سلطة قانون العقوبات باستثناء 
فرض عقوبات جنائية على اإلخالل 

بالقوانين القومية التي هي من 
االختصاصات القومية؛

تنمية الموارد الطبيعية والموارد 	 
الغابية والمحافظة عليها وإدارتها؛

المدارس االبتدائية والثانوية وإدارة 	 
التعليم الخاص بها؛

القوانين المتعلقة بالزراعة داخل 	 
الوالية؛

 مهابط الطائرات بخالف مهابط 	 
المطارات الدولية والقومية ضمن 

نظم الطيران المدني؛
 الطرق والنقل العام داخل الوالية؛	 
 السياسة السكانية وتنظيم األسرة؛	 
 ضبط التلوث البيئي؛	 
 اإلحصاء والمسوحات الوالئية؛	 
 إجراء االستفتاءات داخل الوالية؛	 
 األعمال الخيرية والهبات؛	 
 النظم الخاصة بالمحاجر؛	 
 تخطيط المدن والريف؛	 
المواقع الثقافية والتراثية الوالئية؛ 	 

المكتبات والمتاحف، وغيرها من 
المواقع التاريخية األخرى للوالية؛

 التقاليد والقانون العرفي؛	 
 الشئون المالية بالوالية؛	 
الري وإقامة السدود على الصعيد 	 

الوالئي؛
ميزانية الوالية؛	 
السجالت واآلثار القديمة والنصب 	 

التذكارية على الصعيد الوالئي؛
رخص المركبات؛	 
خدمات اإلسعاف ومكافحة الحرائق؛	 
الترفيه والرياضة داخل الوالية؛	 
رخص حمل األسلحة النارية؛	 
علم وشعار الوالية. 	 

تعزيز دور المرأة؛	 
السياسة المتعلقة بالجنسين؛	 
المراعي والخدمات البيطرية 	 

ومكافحة أمراض الماشية واألمراض 
الحيوانية؛

سالمة وحماية المستهلك؛	 
السلطات المتبقية وفقاً للجدول )هـ(؛	 
حماية ورعاية األمومة والطفولة؛	 
الموارد المائية، ماعدا المياه 	 

المشتركة بين الواليات؛
بالرغم مما نصت عليه الجداول )أ( 	 

و)ب( و)ج( العناية بأي موضوعات 
متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد 

والتخطيط االقتصادي؛
ضبط جودة العقاقير البشرية 	 

والحيوانية.
تنظيم حيازة واستغالل األراضي 	 

وممارسة الحقوق المتعلقة بها.

الجمارك ورسوم اإلنتاج والصادر؛	 
حقوق الملكية الفكرية، بما فيها 	 

البراءات وحقوق المؤلف؛
العلم الوطني والشعار الوطني 	 

والنشيد الوطني؛
إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن 	 

جمهورية السودان؛
الديون القومية واالقتراض على 	 

أساس االئتمان العام؛
التعداد القومي والمسوحات	 
واإلحصائيات القومية؛	 
 حاالت الطوارئ القومية؛	 
 النقل الدولي والنقل فيما بين 	 

الواليات، بما في ذلك الطرق 
والمطارات والممرات المائية 

والموانئ البحرية والسكك الحديدية؛
 المرافق العامة القومية؛	 
 المتاحف الوطنية ومواقع التراث 	 

الوطني؛
 التخطيط والسياسة االقتصادية 	 

الوطنية؛
 هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل 	 

والمياه العابرة للحدود والنزاعات 
الناشئة عن إدارة موارد المياه 

المشتركة فيما بين الواليات الشمالية، 
أو أية نزاعات تنشب بين الواليات 

الشمالية والجنوبية؛
اإلعالم القومي والمطبوعات ونظم 	 

االتصاالت السلكية والالسلكية؛
 الضريبة القومية وتحصيل 	 

اإليرادات القومية؛
 الميزانية القومية؛	 
القوانين التي تنظم االنتخابات القومية 	 

ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية 
لالنتخابات؛

-38 إصدار البطاقة الشخصية 	 
القومية.
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 الجدول 3 –مموارد االيرادات القومية )دستور جمهورية السودان االنتقالي، 2005 )المعدل في 2011(
 المواد 147-148

)أ ( عوائد األراضي الوالئية وعقاراتها،
)ب ( الرسوم على الخدمات بالوالية،

)ج( الرخص،
)د( ضريبة الدخل الشخصي الوالئية،

)هـ( الرسوم على السياحة،
)و( نصيب الوالية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 

192)5( من هذا الدستور،

)ز( مشروعات الحكومة الوالئية والمحميات القومية،
)ح( رسوم الدمغة،

)ط( الضرائب الزراعية،
)ي( المنح والمساعدات الخارجية،

)ك( الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً 
للتشريعات القومية،

ضرائب  مع  تتعارض  ال  أخرى  والئية  ضرائب  أي  )ل( 
الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان،

)م( القروض واالستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من 
هذا الدستور،

)ن( أي ضرائب أخرى يحددها القانون

)أ ( الضريبة القومية على الدخل الشخصي،
)ب ( ضريبة أرباح األعمال على الشركات،

)ج( الرسوم الجمركية وضرائب االستي راد،
)د( إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،

)هـ( رسوم الخدمات،
)و( العائدات البترولية،

)ز ( مشروعات وأعمال الحكومة القومية،
)ح ( المنح والمساعدات الخارجية،

)ط( ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات 
أو الضرائب األخرى على تجارة التجزئة والخدمات،

)ى( رسوم اإلنتاج،
السودان  بنك  من  االقتراض  ذلك  في  بما  القروض  )ك( 

المركزي والجمهور،
)ل( أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

 

الجدول 4 – مهام الرئيس ومجلس الوزراء القومي )دستور جمهورية السودان االنتقالي، 2005 )المعدل في 2011(، المواد 
66 ،58 

)أ( تخطيط سياسات الدولة،
)ب( إنفاذ اتفاقية السالم الشامل،

القومية  والموازنة  القومية  القوانين  مشاريع  ابتدار  )ج( 
والمعاهدات الدولية واالتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف،

للمراجعة  القومي  الوزاري  األداء  حول  التقارير  تلقي  )د( 
واتخاذ اإلجراء،

أو  للعلم  للواليات  التنفيذي  األداء  حول  التقارير  تلقي  )هـ( 
بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة والية من 

جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،
)و( تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير، 
وفقاً للجدولين )هـ( و)و( من هذا الدستور، فيما إذا كانت له 

صالحية ممارسة هذه االختصاصات. فإذا ما قرر 

)أ( يصون أمن البالد ويحمي سالمتها،
)ب( يشرف على المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً 

للقيادة في الحياة العامة،
وفقاً  والقضائية  الدستورية  المناصب  شاغلي  يعين  )ج( 

لنصوص هذا الدستور والقانون.
)د( يرأس مجلس الوزراء القومي،

يؤجل  أو  لالنعقاد  القومية  التشريعي   الجهاز  يدعو  )هـ( 
انعقادها أو ينهي دورتها،

)و( يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،
)ز( يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور 

والقانون،
)ح( يبتدر التعديالت الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

موارد اإليرادات القومية الصالحيات المشتركة
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اختصاصه بها، يقوم بإخطار مستويات الحكم األخرى برغبته 
على  االعتراض  حالة  وفي  االختصاص.  ذلك  ممارسة  في 
ذلك من قبل أي مستوى حكم، تشكل لجنة بوساطة المستويات 

المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية،
)ز( أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

اإلدانة  العفو ويرفع  أحكام اإلعدام ويمنح  )ط( يصادق على 
ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

)ي( يمثل الدولة في عالقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة 
ويعتمد السفراء األجانب،

)ك( يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق 
على المعاهدات واالتفاقيات الدولية بموافقة الجهاز التشريعي  

القومية،
)ل( ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول 

الدستور،
)م( أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

االنتقالي، 2005 )المعدل في 2011(،  السودان  الواليات )دستور جمهورية  الوطني ومجلس  المجلس  الجدول 5 – مهام 
المواد 74-75، 80-81

أي  أو  الالمركزي  الحكم  نظام  حول  التشريعات  ابتدار  )أ( 
مسائل أخرى ذات مصلحة للواليات، على أن يتطلب إقرار 

هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،
مستويات  كل  بها  تسترشد  وتوجيهات  قرارات  إصدار  )ب( 

الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،
)ج( المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة 

المحكمة الدستورية،
)د( إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة

)أ( تولي التشريع في كل االختصاصات القومية مع مراعاة 
البند 5 )ب(،

بالدولة  المتعلقة  والسياسات  والبرامج  الخطط  اعتماد  )ب( 
والمجتمع،

)ج( إجازة الموازنة السنوية القومية،
)د( المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية،

)هـ( مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

5)3( )أ( بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على 
كلما كان  )3( )ب(   5 للمادة  وفقاً  الالزمة  البديلة  المؤسسات 

ذلك مالئماً،
)هـ( اإلشراف على الصندوق القومي إلعادة البناء والتنمية،

البترول  مفوضية  تحيلها  التي  االعتراضات  في  الفصل  )و( 
القومية بموجب نصوص المادة 191)4( )د( من هذا الدستور،
)ز( طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق 

الفّعال للنظام الالمركزي وتخويل السلطات.

)و( إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،
األداء  عن  تقارير  لتقديم  القوميين  الوزراء  استدعاء  )ز( 
التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط 

معين،
أداء  أو  أدائهم  عن  القوميين  الوزراء  استجواب  جواز  )ح( 
وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة 
المجلس  لثقة  فاقداً  اعُتبر  إذا  القومي  الوزير  بعزل  الحقة، 

الوطني.

5)3( )أ( بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على 
كلما كان  )3( )ب(   5 للمادة  وفقاً  الالزمة  البديلة  المؤسسات 

ذلك مالئماً،
)هـ( اإلشراف على الصندوق القومي إلعادة البناء والتنمية،

البترول  مفوضية  تحيلها  التي  االعتراضات  في  الفصل  )و( 
القومية بموجب نصوص المادة 191)4( )د( من هذا الدستور،
)ز( طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق 

الفّعال للنظام الالمركزي وتخويل السلطات.

)و( إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،
األداء  عن  تقارير  لتقديم  القوميين  الوزراء  استدعاء  )ز( 
التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط 

معين،
أداء  أو  أدائهم  عن  القوميين  الوزراء  استجواب  جواز  )ح( 
وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة 
المجلس  لثقة  فاقداً  اعُتبر  إذا  القومي  الوزير  بعزل  الحقة، 

الوطني.

مهام مجلس الوزراء القومي مهام الرئيس
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الجدول 6 – قواعد واجراءات اتخاذ القرار في الجهاز التشريعي  القومي )المواد 59، 60، 81، 89، 98، 101، 110، ،135، 
 167 ،156 

البسيطة  باألغلبية  أو  التوافق،  أو  باإلجماع 
بموافقة الرئيس

كلتا الغرفتين إجازة التشريعات )االستثناءات مدونة أدناه(

أغلبية ثالث أرباع كلتا الغرفتين توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس أو نوابه

أغلبية ثالث أرباع كلتا الغرفتين لتأدية  مؤهل  غير  الرئيس  كان  إذا  ما  تحديد 
مهامه بسبب اختالل قواه العقلية أو الجسدية

أغلبية ثالث أرباع كلتا الغرفتين تعديل الدستور

أغلبية ثلثين كلتا الغرفتين رفض نقض الرئيس

أغلبية ثلثين كلتا الغرفتين المصادقة على تعيين المراجع العام

أغلبية ثلثين مجلس الواليات المصادقة على تعيين واستبعاد قضاة المحكمة 
الدستورية

أغلبية ثلثين بموافقة الرئيس مجلس الواليات طريق  عن  قانون  مشروع  أي  وإجازة  تعديل 
إعادة  دون  الغرفتين  بين  المشتركة  اللجنة 

مشروع القانون إلى المجلس الوطني

أغلبية ثلثين بموافقة الرئيس مجلس الواليات الحكم  بشأن  تشريعات  وإجازة  ابتدار 
الواليات  عدد  ذلك  في  بما  الالمركزي، 

وأسمائها وعواصمها وحدودها الجغرافية

البسيطة  باألغلبية  أو  التوافق،  أو  باإلجماع 
بموافقة الرئيس

المجلس الوطني إجازة الموازنة

إجراء اتخاذ القرار اجمللس املسؤول القضية



  Conflict Dynamics International

والحكم  الوساطة  في  تتخصص  ربحية  غير  مستقلة  منظمة   Conflict Dynamics International
وبناء السالم ووضع السياسات اإلنسانية. وتعمل المنظمة لوضع خيارات تقنية مبتكرة لصنع السالم 
وبناء السالم في السياقات االنتقالية من خالل عملية للبحث التطبيقي ومنهجية شاملة لالستشارات 
المتكررة وااللتزام بالحياد. تأسست Conflict Dynamics في عام 2004 وتعمل على الوفاء بمهمتها 
عبر ثالثة مجاالت للبرنامج: )1( بناء السالم في الدول التي تمر بالمراحل االنتقالية، )2( فتح آفاق 

جديدة في السياسة اإلنسانية، )3( نقاط الضغط لمنع النزاعات وحلها.

في   2008 منذ  السودان  وجنوب  السودان  في  دايناميكس  كونفليكت  عمل  عبر  الورقة  هذه  إعدت 
برنامج الوفاق السياسي في السودان وجنوب السودان.

تشمل األوراق األخرى الواردة في هذه السلسلة:

 Shaping the Future: Prospects for Economic and Political Cooperation  	 
between South Sudan and the Sudan )August 2013(

 Building the House of Governance: Political Accommodation in South Sudan  	
)May 2012(

 Envisioning the Future: Options for Political Accommodation between North and  	
South Sudan following the Referendum )September 2010(
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