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هناك إسهام سوداني أصيل في القاموس السياسي يتمثل في مصطلح "تاجيليتي" وهو
مشتق من كلمة "تأجيل". صك المصطلح حكام السودان من الحقبة االستعمارية

ليصفوا به فن المراوغة والتسويف الذي تتسم به سياسة النخبة في السودان. بحسب
منظور المرء، فقد يمكن تفسير "تاجيليتي" بحيث تعني استراتيجية ماكرة لتجنب

المواجهة المباشرة والسماح لوزن الوضع القائم الثقيل بدفع النفوس الغاضبة إلى قبول
الحلول الوسط، أو بحيث تعني الكلمة المراوغة السياسية من قبل طبقة سياسية

طماعة نادراً ما تفي بوعد أو اتفاق. 

بغض النظر عن المذكور، فقد ربحت لعبة تاجيليتي في 17 يوليو/تموز 2019 عندما قام
الطرفان الرئيسيان في السودان من بعد عزل البشير، وهما المجلس العسكري
االنتقالي وقوى إعالن الحرية والتغيير (وهو تحالف عريض من األحزاب السياسية
والنقابات المهنية) بتوقيع األطر العامة لصفقة تقاسم السلطة، التي نصت على

المشاركة في الحكم لثالث سنوات وثالثة أشهر إلى حين االنتقال إلى حكم حكومة
منتخبة. ومشاهد إبرام االتفاق قد تكون دالة أكثر من محتواه. 

جاء بالنيابة عن المجلس العسكري االنتقالي اللواء محمد حمدان دقلو (الشهير
بحميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، في حين قدمت قوى الحرية والتغيير بالنيابة عنها

أحمد الربيع، وهو مُعلم فيزياء وناشط بتجمع المهنيين السودانيين. واجه الرجالن
الكاميرات بطلّة متحفظة وهما يتصافحان بعد توقيع الوثيقة، في حين وقف ورائهما،

وهما يصفقان، الوسيطان، محمد الحسن لباد من االتحاد األفريقي، والمبعوث اإلثيوبي
محمود درير. انسالت دمعة أو دمعتين على وجنة درير تأشيراً باللحظة العاطفية، وقالت

الصحافة الموالية لحميدتي أن األخير فعل المثل. ووراء الكواليس كان ممثلو القوات
النافذة الذين تنافسوا على إمالء مستقبل السودان: المبعوث األمريكي دونالد بوث،

الذي قابل رئيس المجلس العسكري، برهان، قبل يوم، ودبلوماسيون من المملكة
المتحدة واالتحاد األوروبي وسفيرا اإلمارات والسعودية؛ وقد انشغلوا جميعاً بالهمس

في آذان هذا الطرف وذاك. 

يعتبر حميدتي والربيع غريبان على المؤسسة السياسية السودانية. فحميدتي هو قائد
ميليشيا خاصة قوية انبثقت عن حملة الخرطوم لمناوئة التمرد في دارفور، وربيع القادم

من تجمع المهنيين هو ناشط شجاع، لكنه انشغل بالسياسة بسبب الظروف القائمة،
دون أن يكون ورائه حزب سياسي يدعم مغامرته في دهاليز السلطة. 

عمّ السرور بعد توقيع وثيقة تقاسم السلطة، لكن مع خروج حميدتي من القاعة
الفسيحة بفندق كورنثيا الخرطوم – ذلك المبنى بيضاوي الشكل المهيمن على أفق

المدينة حيث انعقدت الجولة األخيرة من المفاوضات – هتف بعض األفراد من صفوف
الحاضرين عن الصحافة واإلعالم، شعار "مدنية" بصوت جهوري، ليسمعهم. على مدار
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شهور، كانت "مدنية" هي شعار الحركة االحتجاجية التي أجبرت الجيش السوداني وقادة
األمن على خلع الرئيس البشير من القصر، في انقالب 11 أبريل/نيسان، واختطاف

السلطة تحت لواء "المجلس العسكري االنتقالي". منذئذ، تدور معركة إرادات طاحنة
بين المجلس العسكري والحركة االحتجاجية التي يقودها تجمع المهنيين وحلفائه تحت

مظلة قوى إعالن الحرية والتغيير، موضوعها هو تقرير طبيعة حقبة ما بعد البشير. 

إن المتظاهرين الذين هيمنوا على الشوارع وأمّنوا بأرواحهم لقوى الحرية والتغيير
موقعها على طاولة التفاوض، لخّصوا المشهد السياسي السوداني في مطلب أساسي
هو سمو الحكم المدني على العسكري. وكما كان متوقع، فقد دُهش الكثيرون إذ رأوا

أبطال الحركة يتفاوضون على حل وسط فيما يخص مطلبهم األساسي بالحكومة
المدنية، ويوافقون على اتفاق مع المجلس االنتقالي وزعيمه القوي حميدتي. إنهم هم

نفس الجنراالت الذين أمروا قبل أسابيع معدودة بالفض العنيف العتصام هائل أمام
مقر القوات المسلحة السودانية، في 3 يونيو/حزيران، والذي كان قبل ذلك وعلى مدار
شهور كعبة تحج إليها المطالب والمظالم المختلفة، وساحة شهدت على إبداع محتجّي

الحضر وتضامن المواطنين، والقتل الغاشم ألكثر من مئة متظاهر. للتصدي لمظالم
وشكاوى المتظاهرين، اشتملت الصفقة على إنشاء لجنة للتحقيق مع إمكانية طلبها

لدعم أفريقي إقليمي، لكن دون النصّ على تدابير ملموسة للمحاسبة. 

إن وثيقة 17 يوليو/تموز المعنونة "االتفاق السياسي إلنشاء هياكل ومؤسسات الحكم
في الفترة االنتقالية بين المجلس العسكري االنتقالي وقوى إعالن الحرية والتغيير" قد

أخفقت في تسوية قضايا مركزية، ومن بعض األوجه من األسهل تسليط الضوء على ما
تفتقر إليه الوثيقة مقارنة بتسليط الضوء على ما تضمه، لكن تعريف الوثيقة بالمحذوف
منها قد يعني وبسهولة السقوط في فخ إطالق األحكام القيمية عليها، بينما من المبكر
للغاية إصدار حُكم نهائي حول االتفاق. إلى جانب اإلعالنات الرنانة حول النوايا الحسنة

وروح التعاون وااللتزام بالحوار، تنص الصفقة أيضاً على ثالثة هياكل رئيسية للحكم:
مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي. إضافة إلى المذكور، فهي تنص

على المشكالت والواجبات التي يتعين على السلطات االنتقالية التعاطي معها. 

فمجلس السيادة – وهو إعادة تشكيل لمؤسسة الرئاسة النافذة خالية من البشير –
يتكون من 11 عضواً، بينهم 5 من الجيش يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين من
قوى إعالن الحرية والتغيير، إضافة إلى عضو مدني يتفق عليه الطرفان. وتكون رئاسة
هذا المجلس في يد الجيش خالل األشهر الـ 21 األولى من بعد توقيع االتفاق، في حين
يتولى عضو مدني منصب رئيس المجلس فيما تبقى من شهور المرحلة االنتقالية (18

شهراً). ترشح قوى إعالن الحرية والتغيير رئيساً للوزراء و20 وزيراً بحد أقصى،
باستثناء وزيرا الدفاع والداخلية اللذين يعينهما األعضاء العسكريين بمجلس السيادة.

إال أن مجلس السيادة يحتفظ بسلطة التصديق على مرشحيّ قوى إعالن الحرية
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والتغيير. 

معادلة تقاسم السلطة هذه تلخص محتوى الصفقة، وهي عبارة عن جُزر منعزلة من
الفهم وسط بحر من المجهول. الهيكل العظمي األساسي لالتفاق موجود منذ أواخر

يونيو/حزيران، وهو مماثل إلى حد بعيد للمقترح المقدم من كبار رجال األعمال
السودانيين الذي قدموا من الباب الخلفي للوساطة، في أعقاب مذبحة 3

يونيو/حزيران. تبقى سلطات وامتيازات مجلس السيادة مبهمة وغير مستقرة، وكذلك
سلطات وصالحيات الوزارة وإجراءات صناعة القرار بالوزارة والمجلس وفيما بين
الجهتين. كما أن تكوين المجلس التشريعي ومهامه – الذي أعلن رئيس المجلس

العسكري أنه لن ينشغل بالتشريع إذ أنه هيئة غير منتخبة – يبقى نقطة خالفية كبيرة.
ولقد عبّر االتفاق عن طلب قوى إعالن الحرية والتغيير بنصيب الثلثين من المجلس

وعبر عن عدم قبول المجلس العسكري لذلك المطلب. 

إن المجهول في صفقة كورنثيا – أي لحم االتفاق ال عظمه – قد تم تسليمه إلى منطق
"تاجيليتي" العتيد... تم ركله إلى األمام، على أن يتم التفاوض عليه في "اإلعالن

الدستوري" الذي سيصدر فيما بعد. أعلن الطرفان في البداية عن يوم الجمعة الموافق
19 يوليو/تموز موعدهما النهائي للصيغة النهائية لالتفاق. إن على قوى إعالن الحرية

والتغيير – التي زلزلت جراء االنقسامات حول الوثيقة التي وقعتها للتو – واجبات وفروض
كبيرة عليها االهتمام بها خالل هذه الفترة األبدية الوجيزة للغاية في الوقت نفسه من

الوقت السياسي. فالحزب الشيوعي وشركائه في قوى الوفاق الوطني قد أعلنوا
رفضهم للصفقة قبل توقيعها، ومنذئذ أطلقوا سلسلة من االتهامات الالذعة ضد حليفتهم

قوى إعالن الحرية والتغيير. والجبهة الثورية السودانية – وهي مظلة تضم حركات
مسلحة دخلت في محادثات مع ممثلي قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا بالتزامن مع

محادثات كورنثيا – تبدو محبطة للغاية وتتهم قوى الحرية والتغيير بإعادة تشغيل
أسطوانة الخرطوم العتيدة بإقصاء الهامش في السودان لحظة ظهور المكاسب

السياسية وتماثلها للحصاد. أظنني رأيت دمعة أو دمعتين في مؤتمرهم الصحفي في
أديس أبابا الذي انعقد معزوالً وحيداً. 

واألهم بكثير هو الشقاق واإلحباط في "لجان المقاومة الشعبية" الخاصة باألحياء، وهي
المعادلة الجديدة والناجحة بقوة التي ابتكرها المتظاهرون السودانيون، المستمرون في

مواجهة غضب المؤسسة األمنية القاتل. في حين دارت المحادثات في فندق كورنثيا،
راح المتظاهرون في السوكي والضعين ومناطق أخرى يراوغون الرصاص، ولم تكلل

جهودهم تلك بالنجاح في كل الحاالت. أعلنت بعض اللجان أن عملية كورنثيا ضربة من
الثورة المضادة، وأكدوا التزامهم باستمرار النضال لتحقيق "المدنية" الحقيقية. وقال
آخرون بأنها خطوة أولى في االتجاه الصحيح، وهي كلمات منقولة عن حميدتي. وقال

أكثر المتشككين رفضاً للعملية إنه رأى البشير يلوح بعصاه الشهير في وجه حشد قوى
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إعالن الحرية والتغيير التي تجمعت في 18 يوليو/تموز احتفاالً بصفقة كورنثيا في
الساحة الخضراء بالخرطوم، التي تم تغيير اسمها – عن استحقاق – إلى "ساحة

الحرية". 

وفي النهاية، سوف يخبرنا الزمن إن كانت صفقة كورنثيا حقاً خطوة في االتجاه
الصحيح أم مجرد فصل آخر من فصول لعبة "تاجيليتي" السودانية العتيدة.
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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