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مقدمــــــة

لعام االنتقالي السودان دستور لیصبح ،1953 لعام الذاتي الحكم قانون بتعدیل استقاللھ بدأ السودان
واثنین انتقالیة،  دساتیر ثالثة البالد  شھدت  االستقالل، من  عامًا وأربعین الثالثة وخالل .1956 
في الدستوري بالتطور یتعلق فیما الجدل، تمحور وقد وجمھوریة. دستوریة أوامر وعدة دائمین،
االستقالل، على عقود مضي أربعة من الرغم دائم،على دستور إقرار السودان، حول فشل البالد في
أصدره الذي الدستور على "دائم" صفة بإطالق العقبة تلك تخطي نمیري السابق الرئیس وحاول 
عام في أصدرتھ الذي الدستور في نفس الشيء القومیة اإلسالمیة  الجبھة 1973؛ وفعلت في عام
حول التمحور یتم كل ھذا أن المدھش حقًا، من إذ نمیري. تجربة أنھا لم تتعلم شیئًا من مؤكدة ،1998
عن البحث أن األمر، واقع وفي اهللا. إال دائم أال على السائدة تصر ثقافتھا بالد في الدستور "دیمومة"
یمر بمنعطفات ھامة قد بلد الدستوري ألي التطور أن إذ متغیر ھو محض وھم، غیر دائم دستور
األمر األكثر أھمیة التغّیر. إن ثم التطور ومن عن أن یتوقف اإلطالق على ال یمكن ولكنھ وكبیرة
مستقرًا تطورًا دستوریًا تكفل التي األسس حول عام اتفاق الوصول إلى ھو دائم دستور وضع من
الدستوریة، والقضایا اإلنسان حقوق حول قضایا النقاش أن تثیر تأمل اللجنة التحضیریة إن للسودان.
تجعل تبني إستراتیجیة إلى یفضي بل بما الموضوع، محكمة حول صیاغات الوصول إلى لمجرد لیس
أھم من تلك واحدة تعتبر وھي السودانیة، الدستوریة الثقافة من یتجزأ جزًء ال اإلنسان حقوق من ثقافة

السودان. في دستوري إلجماع تمھد التي النقاط
جنوب فترة االستقالل كان طیلة ففي الطوارئ"، "دولة المستقل السودان نطلق على أن الممكن من
مما العادیة، القوانین متاحة في ظل سلطات استثنائیة في أو حالة طوارئ، تحت محكومًا  السودان
حالة ھناك كانت عامًا، وأربعین الثالثة فترة نصف خالل وفي فعلیة. طوارئ إلى حالة بھا یرقى
الحكومة فقد ظلت المتبقیة، الفترة من سنوات فقط ثالث وفیما عدا  السودان. في شمال معلنة طوارئ
فرض إلى في حاجة الحكومة معھا تكن لم متعددة، استثنائیة تشریعات من بسلطات مستمدة تتمتع
فیما أیام معدودة مجرد الطوارئ" من الخالیة الثالث "السنوات تلك وقد كانت آخر حالة طوارئ.
فعل لمظاھرات كرد العام، أخریات في الدولة أمن لقانون وتعدیلھ ،1973 لدستور إعالن نمیري بین
منذ الكاملة الحریات من بحالة یتمتع لم السوداني الشعب أن یعني مما .1973 أغسطس في الطالب
الضمانات ألغت بإجراءات أمنیة انتھت ما سرعان معدودة، ألیام عامًا؛ إال من خمسة وعشرین أكثر

.1973 التي اشتمل علیھا دستور القلیلة
فإن ھذه، والحال والمدنیة. العسكریة الحكومات من كل بواسطة الطوارئ حالة لفرض اللجوء تم لقد

* االنتقالیة الفترة في الدستوریة التحدیات
إلى االنتقال قضایا السودان: في  المدني  "المشروع كتاب من فصل 

والسالم"** الدیمقراطیة

*** حسن عبد السالم
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الدستوریة الدیمقراطیة بین الفاصل الخط یطمس منتخبة حكومة بواسطة االستثنائیة السلطات استخدام
كمحاولة استخدم قد االستثناء أن مبدأ إذ العسكریة. لالنقالبات شرعیة ویعطي العسكري، وبین الحكم

األساسیة. اإلنسان حقوق أساسًا النتھاك الدستوریة، وأصبح من لتبریر التنصل
الفعلي الدستور باعتبارھا االستثنائیة إلى السلطات النظر المنطقي من فإنھ الظروف، مثل ھذه في
الذي المدى وما ھو ومتى ُتستبعد؟ كیف تطبق؟ بتلك السلطات؛ األول القسم فسیھتم ولذا للسودان،
الدستوري بالدور  أیضًا،  وسیھتم،  ظلھا؟ في اإلنسان ضمانات حقوق ھي وما تتخذه؟ أن یفترض

المسلحة. للقوات
نوعیة ذلك، في بما األخرى؛ الرئیسیة الدستوریة  المسائل لمخاطبة  الورقة ستنتقل فقط، ذلك بعد
والنظام العقوبات، وقانون اإلنسان، حقوق ضمانات وأوضاع المصیر، تقریر وحق الدستور،
الدستور بالتفصیل، الورقة، تتناول ولن الدستور.  إعداد بموجبھا  تتم التي والعملیة االنتخابي،
أن على أھمیة أنھا تؤكد إال وإعداده، الثابت، الدستور مناقشة أثناء أن یسود یجب الذي االنتقالي

انتقالي. دستور أي في اإلنسان حقوق ضمانات تسود
وعلى السودان. في دستور مستقبلي أي في اإلنسان حقوق كلھ، ھو مركزیة ذلك خالل الرئیسي، األمر إن
ینبغي اإلنسان حقوق ضمانات صیاغة، وفرض إال أن آلیات ومثالیة، عالمیة اإلنسان حقوق أن من الرغم
الدستوریة المسائل الكثیر من أن الحظ حسن ومن الراھن، السودان ومناسبة لوضع واقعیة تكون أن
نتج لقد اإلیقاد. مجموعة عن المبادئ الصادر وإعالن أسمرا إعالن المبدأ، في من حیث تم حلھا، قد
لكل الحقوق المواطنة األساس اعتبار حول التسییر، لجنة تقره إجماع، االتفاقین التاریخیین ھذین عن
ضرورة وحول الثقافة، أو النوع، أو العرق، أو الدین، بسبب التمییز بدون الدستور، بواسطة المكفولة
وضع حول خالفات وجود من ذلك، وبسبب من على الرغم دستورًا علمانیًا. السودان یكون دستور أن
الورقة. ھذه في مناقشتھا المسائل ستتم ھذه فإن واإللحاد، العلمانیة بین ونتیجة للخلط في السیاسة، الدین

دستوري لالستثناء السودان: تاریخ
لقد للجیش؛ السلطة الوزراء بتسلیم رئیس سودانیة تجربة دیمقراطیة أول انتھت ،1958 نوفمبر في
الرغم الجیش، وعلى قیادة مع باالجتماع األمة حزب قیادة بقیام التسلیم والتسلم، لذلك، التمھید تم
ھامًا تفویضًا االجتماع قد شكل أن إال االنقالب، في ذلك، غیرت رأیھا، بعد قد الحزب قیادة من أن
مباركتھما بمنح الكبیرتین الطائفتین زعیما قام أعقبت االنقالب، التي القلیلة األیام وفي لقیادة الجیش.
أما الدستور. ضد جریمة باعتباره  االنقالب ضد عام رأي تكوین التأیید ذلك منع وقد   لالنقالب،
االنقالب في الفعلي الشیوعیین اشتراك حول جدال في الدخول (وبدون ،1969 بانقالب یتعلق فیما
اآلخرین. والیساریین الشیوعیین تأیید على مایو قد حاز انقالب الثابت أن فإن عدم اشتراكھم) من
وبین بینھم خالفات نشوب بعد ذلك، إال عن یتوقفوا ولم االنقالب؛ في تأیید الشیوعیون أستمر وقد
المحافظة، األحزاب أما .1971 یولیو في االنقالبیة المحاولة ھو  لإلصالح وكان منھجھم النظام.
محاولة لیس التاریخ استدعاء ھذا من الغرض إن .1977 عام بعد نظام مایو بدورھا، أیدت، فقد
تاریخیًا، تستبعد، لم السودانیة المدنیة أن األحزاب لتوضیح ببساطة ولكن السیاسیة، األحزاب تجریم
ھو عن ذلك، ساد، فضًال الذي إن السلطة. على لالستیالء غیر شرعیة كوسیلة االنقالب العسكري
المعنوي لمیثاق الثقل كل ومع االنقالب األخیر، حالة في وحتى جید. وانقالب سیئ انقالب بین التمییز
التعرف بغیة االنقالب حكمھ على المدنیین قد أرجأ عددًا من السیاسیین الدیمقراطیة، فإن عن الدفاع
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ھو االنقالب بأن انطباع إعطاء االنقالبیین وراء محاولة السبب ھو ولعل ھذا االنقالبیین. ھویة على
.1989 في الجیش وأنھ امتداد لمذكرة الجیش، قیادة انقالب

السیاسي التفكیر في سائدة فكرة ھي للدیكتاتوریة، كتبریر واالستثنائیة، الخاصة فكرة الظروف إن
الحكم حقبة إلى  تمتد جذورھا أن القول، الممكن ومن الفكریة. مدارسھ بمختلف  السوداني، 
في حدیث" "حكم نظام (بریطانیا) بتأسیس دیمقراطیة وشبھ دولة لیبرالیة قامت حیث اإلستعماري.
تلك كانت أنفسھم. لقد حكم أھلھا على قدرة وعدم تخلف البالد بدعاوى وعسكري، شكل دیكتاتوري
جر وقد اإلنسان، لحقوق انتھاك ذاتھ، حد في االستعمار، إن االستثناء. لم تنتھ، لفقھ التي البدایة، ھي

متعددة. أخرى انتھاكات إلى
في السودان؛ لتطورھا مختصر تحلیلي تاریخي بعرض مبتدئًا االستثناء، فكرة بمناقشة القسم ھذا سیقوم
بغرض مختلفة، استثنائیة بالترویج لظروف المختلفة الحكومات األخیرة، قامت عام المائة خالل ففي
في االستثنائیة السلطات تلك  فشلت المعنیة، كل األحوال وفي الدستوري. الحكم قواعد من التحلل
السلطات في ممارسة عام، بشكل أسوأ، النظم العسكریة كانت وبینما وضعت لمواجھتھ. ما مواجھة
التعسفیة. للمناھج للجوء مستعدة األخرى، ھي كانت، المنتخبة االنتقالیة الحكومات فإن االستثنائیة،

1856-1898 االستعماري الحكم
لموظف والقضائیة، والمدنیة العسكریة العلیا، الرئاسة الثنائي الحكم اتفاقیة من الثالثة المادة فوضت
مطلقة؛ فكل بسلطة العام الحاكم تمتع لقد بریطانیًا. الدوام، على كان، والذي العام، الحاكم واحد ھو
وعلى منھ. بموجب منشور كانت تصدر واللوائح، اإلداریة كل األوامر ذلك بما في السودان، قوانین
في الدیمقراطیة من نوع أي إلدخال محاولة أي ھناك تكن فلم بریطانیا، في البرلماني النظام من الرغم
مجلسًا كبیرة، بدرجة المجلس، كان كثیرًا، فقد األمر من العام الحاكم مجلس تأسیس ولم یغیر السودان.
الحقًا، ُأسس الذي لشمال السودان االستشاري المجلس كان وكذلك إنجلیز. بیرواقرطیین من استشاریًا
أول فقد كانت ،1948 في عام ،التي أسست التشریعیة الجمعیة األساس. أما في استشاریًا كان فدوره
من لھا المقدمة القوانین مشاریع في النظر حقھا من وكان التعیین. بجانب االنتخاب، على قام مجلس
وكان السودانیین. من نصفھم آخرین، عضوًا عشر واثني العام، الحاكم من المكّون العام؛ الحاكم مجلس
لھ العام كان الحاكم أن أي قوة القانون؛ لھ تصبح أن قبل أي مشروع على العام الحاكم من موافقة البد
سلطتي إبالغ بشرط منفردًا، القوانین إصدار حق أیضًا، لھ، وكان قانون، مشروع أي على الفیتو حق
الخارجیة، الثنائي، والعالقات الحكم دولتي بین بالعالقات المتعلقة المسائل ظلت الثنائي.بینما الحكم
التشریعیة. الجمعیة اختصاصات خارج والدینیة، العرقیة باألقلیات المتعلقة والعملة، واألمور والدفاع،

1964-1958 األول العسكري االنقالب
وقد عسكري. انقالب طریق عن السلطة باستالم للجیش العلیا القیادة قامت ،1958 نوفمبر  في 
العسكري المجلس في والقضائیة التنفیذیة والتشریعیة العلیا  السلطة األول الدستوري األمر حصر
العامة الطوارئ  حالة وكانت عبود. الفریق لرئیسھ السلطات تلك بتفویض قام األخیر ثم األعلى؛
الحالة، تلك واستمرت السودان،  دفاع قانون من الثانیة  المادة بموجب أعلنت،  قد البالد، في
لعام السودان دفاع قانون بإصدار الجدید النظام  قام لقد  .1964 في العسكري الحكم نھایة حتى
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على اإلعدام؛  بینھا من عدیدة، عقوبات القانون ذلك في وُفرّضت السودان. دفاع والئحة 1958
الحكومة، كراھیة على  والحض العمل، عن واإلضراب سیاسیة، أحزاب تكوین مثل أفعال،
في واسعة سلطات الداخلیة وزیر الطوارئ الئحة منحت بینما الحكم. نظام تغییر ومحاولة
تمت وقد التحفظي.  بمعلومات، واالعتقال اإلدالء على األفراد وإجبار والمصادرة، التفتیش،
أو تحفظیًا، السیاسیین المعارضین من عدد سجن تم فقد واسع؛ بشكل السلطات، تلك ممارسة
انقالبیة. القیام بمحاولة بتھمة ،1959 عام في  شنقًا،  ضباط خمسة وُأعدم خاصة، محاكمات بعد

المتسلط البرلمان الثانیة1969-1964: الدیمقراطیة
جنوب في علیھا  ُأبقي أنھ إال  أكتوبر، لمیثاق استجابة السودان شمال في الطوارئ حالة  إلغاء تم
میثاق جعل في وتنحصر التعدیالت تعدیلھ؛ االنتقالي لسنة 1956 بعد بالدستور العمل السودان. وُأعید
وتم الدستور. بتعدیل الخاصة إلغاء مجلس الشیوخ، وحذف المادة وفي الدستور، من جزًء أكتوبر
دائم لمجلس برئیس لیسمح الدستور، بتعدیل أعمالھا ابتدرت تأسیسیة جمعیة انتخاب عام 1965، في

السیادة.
نوابھ وطرد الشیوعي، الحزب حل والحقوق األساسیة في الدستور من الحكومة موقف تجلى وقد
یزال ال تناولھا أن إال الحادثة، تلك على عقود ثالثة مرور الرغم من وعلى التأسیسیة. من الجمعیة
اقترحت الجمعیة أن فبعد دستوریة. بإجراءات غیر حكومة منتخبة قیام إمكانیة الستیعاب ضروریًا
فقامت الدستور.  تعدیل بدون ممكن غیر ذلك أن لھا تبین الشیوعي، الحزب بحظر قانون  إصدار 
للشیوعیة، یروج أن یحاول أو یروج شخص أن ألي ال یجوز أنھ “ الخامسة لتتضمن المادة بتعدیل
أن یعمل أو لإللحاد یروج أن یحاول أو یروج أن شخص ألي یجوز ال محلیة، كما أم دولیة كانت
المادة 46 أیضًا، عدلت، وقد مشروعة"، غیر أخرى وسیلة أي أو باإلرھاب الحكم تغییر نظام على
دیسمبر 1965، صدر وفي البرلمان. في أعضاًء یصبحوا أن من شیوعیة منظمة لمنع أعضاء أي
أعضاء قام وقد البرلمان. من الثمانیة الشیوعیین النواب طرد وتم الشیوعي، الحزب بحل قانون
قرارًا العلیا المحكمة أصدرت ،1966 التعدیل؛ وفي دیسمبر ضد دعوى برفع الشیوعیین البرلمان
التأسیسیة الجمعیة فقررت التعدیل. على ترتبت التي النتائج كل بإلغاء وأمرت التعدیل، دستوریة بعدم
بمواصلة عضویتھم الشیوعیین للنواب السماح وعدم العلیا، محكمة االستئناف القرار لدى استئناف 
المحكمة قرار بعدم صحة بیان بإصدار ،1967 إبریل في مجلس السیادة، قام بینما  الجمعیة. في
وقد االستقالة. السیادة احتجاجًا، وقبل مجلس باالستقالة القضاء رئیس فقام باالنحیاز. وأتھمھا قانونًا،

إلزامي. ولیس تقریري، قرار العلیا بأنھ قرار قاضي المحكمة الحكومة مؤیدي بعض وصف
السلطات؛ بین الفصل ومبدأ القضاء استقالل على الھجوم في بارزًا معلمًا الحادثة تلك  كانت  لقد
وقت بعد وذلك وحكومتھ،  دیمقراطیًا منتخب برلمان بواسطة تمت أنھا حقًا، ومن المفارقة 

الدستور. في المبدأ ذلك  تضمین ومن القضاء، باستقالل أكتوبر ثورة مناداة من قصیر

متعددة وقھر دائم أیدیولوجیة وجوه نظام مایو 1985-1969:
األساسیة، الحریات تقیید السلطة، في تولیھ فور شرع، وقد یساریة، نفسھ ثورة معتبرًا مایو نظام بدأ
لونھ غیر النظام الالحقة، السنوات مدى الثورة المضادة. وعلى لمواجھة الزمًا إجراًء ذلك باعتبار
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لم الذي الوحید الشيء متشددًا للشریعة. تفسیرًا طبقت یمنیة إلى حكومة لینتھي مرات، عدة  السیاسي،
االستبدادیة. طبیعتھ ھو مایو نظام في  یتغیر

المتعلقة الجرائم من قائمة ضم والذي الرابع، الجمھوري األمر النظام  أصدر ،1970 مایو في
ونشر األخبار الجمعیات، كجرائم، تكوین أعتبر الجمھوري، األمر ذلك وفي للدولة؛ األساسي بالنظام
أھداف النیل من شأنھ من فعل أي و والطائفیة، الدینیة االنتماءات واستغالل الكاذبة، واإلشاعات
فرض كما األمن، للبولیس وأجھزة واسعة سلطات األمر وأعطى اإلضراب. االشتراكیة، و الثورة
األولى لنظام األیام ومنذ اإلعدام. عقوبة ذلك بما في بموجبھ،  مة المجرَّ األفعال على متشددة عقوبات
المحاكمة لمبادئ  وانتھاكات محاكمة، أو تھمة بدون االعتقال حاالت من العدید ھناك  كان مایو،

الجھات. مختلف للمعارضین من القضاء نطاق خارج ومصادرات، وقتل العادلة،
بشكل األساسیة والحقوق الحریات فیھ ُعرفت وقد الدائم. الدستور النظام أصدر ،1973 عام في
حسین حسن المقدم محاولة أعقاب وفي الواحد. الحزب نظام على قام بمجملھ، الدستور، جید، ولكن
أجھزة انتھاك من تحد كانت التي البسیطة القیود وإلغاء الدستور، تعدیل تم ،1975 عام في االنقالبیة
محاكم أمام  مدنیین بمحاكمة لیسمح الدولة، أمن قانون إصدار تم كما األساسیة. للحقوق السلطة
السودان دولة وأصبح العادلة. مع ضمانات المحاكمة تتعارض خاصة، خاصة، وبموجب إجراءات

بولیسیة.
تم  ،1983 سبتمبر  ففي الحریات. مصادرة في أكبر خطوات نمیري خطا الثمانینات، بدایة  وفي 
اإلسالمیة اإلجراءات كل لیضّما الجنائیة اإلجراءات وقانون لسنة 1974، العقوبات تعدیل قانون
نمیري أعلن وفي إبریل 1984، القاضي. اجتھاد ومبدأ الحدود، (المزعومة) بكامل جرائم وعقوبات
ومحاكم الناجزة العدالة محاكم بتكوین وقام والشیطان؛ األعداء لمواجھة البالد، الطوارئ في حالة
خارج ومن مدربین، غیر المحاكم قضاة تلك وضمت القوانین. تطبیق تلك الطوارئ، لإلسراع في
اتھام وتم  للمتھمین. ضمانات وبدون إیجازیة، إلجراءات وفقًا أعمالھا  ومارست القضائیة، الھیئة
وجرائم للشرب، الجلد أحكام علیھم ووقعت  إعتباطي.  بشكل  الشریعة،  أحكام بمخالفة المواطنین
على السرقة، والنھب؛ واإلعدام على خالف من والقطع القطع، عقوبات وطبقت األخرى؛ العام النظام
ذلك بقیام تأكد المعارضین، وقد إلرھاب اإلسالم یستخدم النظام أن الواضح من وكان والقتل. الزنا،
مقننة تكن جریمة لم وھي الردة. بتھمة ،1985 ینایر في طھ، محمد محمود األستاذ نمیري بإعدام 
العادیة. المحاكم بجانب العمل، في الطوارئ، حالة رفع بعد المحاكم، تلك استمرت وقد ھذا، آنذاك.

جدیدة الدیمقراطیة الثالثة: شرعیة
المنتخبة والحكومة  ،1985 إبریل في السلطة تولت  التي  االنتقالیة، الحكومة  من كل مارست لقد
األھلیة، للحرب األمنیة والتحدیات مایو، آثار على القضاء استخدام تم فقد استثنائیة؛ سلطات

الطوارئ. حالة كمبررات لفرض الطبیعیة والكوارث بالبالد، تمر التي والظروف االستثنائیة
االنتفاضة. بعد عام لمدة اإلنتقالي الحكم الوزراء ومجلس العالي االنتقالي العسكري المجلس تولى
بإفساد متعلقة جرائم في المتھمین المواطنین ،1985 لسنة االنتقالي الدستور من وحرمت المادة 2/23
لحمایة حقوقھم العلیا للمحكمة اللجوء من حق دستور 1964، وخرق واالقتصادیة السیاسیة الحیاة
مایو، انقالب مدبري بمحاكمة  مكثفة، إعالمیة  تغطیة ظل في قامت، محاكم وُشكلت الدستوریة. 
للبترول، العامة الھیئة مدیر محاكمة الفساد. وفي تھم والمتھمین في الفالشا، الیھود ترحیل ومنفذي
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ھامة على معلومات یتستر بأنھ مجلس االتھام العتقاد محاكمة، أو تھمة بدون الشھود، أحد اعتقال تم
المتھم. إلدانة

حكومة قامت ،1987 یولیو  25 ففي  واسعة. استثنائیة سلطات المنتخبة  الحكومة  مارست وقد
ذلك في بما طوارئ مناطق القانون ذلك  حدد وقد الطوارئ. حالة  قانون بإصدار الصادق السید
إقتصادیة أنشطة فیھا  تتم كانت  التي والمناطق المسلح، النھب الحربیة، ومناطق العملیات  مناطق
جنوب أما والسیول. بالفیضانات المتأثرة المناطق أضیفت ،1988 فیضانات وبعد مشروعة. غیر
من وأجزاء كردفان، وجنوب دار فور، وكذلك طوارئ، منطقة منذ 1987، أعتبر بأكملھ فقد السودان
التحفظي االعتقال في ذلك بما واسعة بسلطات المناطق تلك في الجیش األزرق. وتمتع النیل مناطق
مخالف ھو من تقدیر وكان أحكام الطوارئ. بخرق مشتبھ ألي شخص محدودة، غیر لمدد واالعتقال،
أیضًا أولئك شمل بل خیانة؛ أو لتمرد، المرتكبین األشخاص على یقتصر فلم الطوارئ واسعًا، ألحاكم
العقوبة لتلك وكانت الجرائم. لألشخاص المتھمین بارتكاب تلك أو مادي معنوي، یقدمون دعم الذین
اقتصادیة، طوارئ منطقة 1987 ُاعتبرت الخرطوم عام لمدى الحیاة. وفي السجن أو اإلعدام الجرائم
في أمنیة طوارئ ومنطقة ،1988 وسیول فیضانات أعقاب في طبیعیة لكوارث طوارئ ومنطقة

.1988 دیسمبر
في المحامین  نقابة وقادت الدیمقراطیة. سقوط  أشھر حتى ستة كل في الطوارئ حالة ُجددت وقد 
الجمعیة وقد قامت محاكمة. أو تھمة بدون االعتقال خاصة سلطات الطوارئ ضد حملة ینایر 1989،
في للمحاسبة الجیش یخضع بأن  وطالبت األحكام تلك  على باإلعتراض  لذلك، نتیجة التأسیسیة،

األخرى. الطوارئ ومناطق الحرب، مناطق
في القضاء نطاق  خارج وقتل  وتعذیب محاكمة  أو تھمة بدون  اعتقال حاالت  عدة  ھناك وكانت
برلماني نائب إعتقال تم أنھ  حتى بالحرب.  المتأثرة  المناطق  في  واألقالیم، خاصة وفي  الخرطوم 
البرلمانیة. لحصانتھ صارخ إنتھاك في محاكمة، أو تھمة بدون كردفان)، جنوب من كافي (ھارون

النظام الحالي
حالة ُأعلنت و االستثنائیة. السلطات تقنین في السلطة، على إستیالئھ بمجرد الحالي، النظام  شرع 
بأن مخول منھ شخص أو أي الدولة لرأس أجاز الذي الثاني؛ الدستوري األمر  بموجب الطوارئ
أي مصادرة أجاز لھ سلطة كما عسكریة، خدمة أمنیة أو أداء على شخص أو یجبره أي یعتقل “
التي القلیلة الضمانات أما وبشكل متعسف. واسع، نطاق السلطات على تلك وتم استخدام ممتلكات.
الشخص وحق لالعتقال، األقصى المدة مثل ،1995 وعام 1992 لعام الدولة قانون أمن علیھا أحتوى
ُیسمح لم فإنھ اعتقالھ، ألمر القضائیة المراجعة  طلب في  وحقھ اعتقالھ، بأسباب ُیخطر أن  في
االستثنائیة السلطات ولكن كل .1998 إبریل في الطوارئ إال ولم ُتلغ حالة اإلطالق. على بممارستھا

ُتمارس. زالت ال االنقالب عشیة النظام ادعاھا التي
اإلنسان، حقوق من منظمات العدید اإلنسان، بواسطة حقوق ضد النظام وجرائم انتھاكات توثیق تم لقد
الدستور نحو االنتقال عن النظام فیھ یعلن  الذي الوقت في وحتى  ھنا. یشغلنا أن یستدعي ال  بما
وحقوق لبرنامج للدیمقراطیة المعارضة تبني إن واسعة. استثنائیة بسلطات قد احتفظ فإنھ  والمؤسسیة

االنتھاكات. على تلك فعل كرد تم تحدیدًا، قد اإلنسان،
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التجمع(1) من االنتقالي المقدمة دستور مسودة
للسودان الدیمقراطیة القیادات تفكیر یوضح المعدة حیث أنھ االنتقالي مسودة الدستور المھم تناول من
الفترات قصورات  أن تكشف المسودة إن الحكم.  التجمع سدة  تبوأ  إذا للحكومة، المحتمل  والمسار 

كلھا. لم یتم تالفیھا االنتقالیة
"على أنھ وتقرر الحالي، النظام بجرائم المتھمین األشخاص المسودة، إلى من المادة 62 تشیر إذ
القوانین طائلة تحت یقعون الذین األشخاص یتمتع ال الدستور، في ھذا آخر أي نص الرغم من
وتمضي المادة (الحریات والحقوق)". ھذا الباب الدستور بأحكام ھذا 80 من المادة الصادرة بموجب
بتقویض ضد أي شخص، تتعلق تھمة مبدئیة، ھناك أن محكمة مختصة أنھ "متى ما قررت لتشرح 63
أو المشاركة في تقویضھ، أو على بالتآمر أو بالتحریض، أو ،1989 یونیو النظام الدیمقراطي في
في اإلسالمیة القومیة الجبھة أقامتھ الذي العسكري الحكم نظام استمرار في وجھ أي على المساعدة
أي كرامة إذالل أو امتھان أو اإلداري، االقتصادي، أو أو السیاسي، في الفساد 1989، أو یونیو 30
لمثل یحق فال تقدم؛ مما التستر على أي أو بالتحریض أو أو اإلثراء غیر المشروع، من المواطنین،
دستوریة أي في الطعن حق ولیس لھ الباب، الواردة في ھذا بالحریات والحقوق التمتع ھذا الشخص
الموجھة إلیھ". من التھمة ثبوت براءتھ حین إلى منھا إداري یحرمھ أو أمر قضائي، أو حكم قانون

وإجراء والتدابیر الالزمة، اإلجراءات واتخاذ والمراسیم، القوانین كافة بإصدار 80 وتسمح المادة
حقوق وانتھاكات جرائم في للتحقیق الحاجة إن ذكرھا. السابق األفعال مرتكبي لمعاقبة المحاكمات
الحقوق تجمید لكن مثار جدال؛ لیست مرتكبیھا، ومعاقبة الحالي النظام وتتم تحت تمت التي اإلنسان،
ورقة إن البراءة. افتراض لمبدأ القانون، وإنكار  واضح لسیادة حكم خرق ھو المسودة في  الوارد
اإلجراءات تلك تستدعي ال المحاسبة أن توضح الفترةاالنتقالیة" والعدالة في اإلنسان حقوق "أنتھاكات

 االستثنائیة.
والحریات الحقوق تقیید یجوز "ال الطوارئ،وتقرر سلطات المسودة من 60 المادة تتناول كما
القیود تلك كانت متى الدستور؛ التي ینص علیھا فیما عدا تلك الدستور، ھذا في علیھا  المنصوص
أو العامة، اآلداب أو العامة، الصحة العام، أو النظام القومي، أو األمن الزمة لحمایة أو  ضروریة
محكمة من قضائي حكم بموجب إال القیود ھذه من أي ُیفرض اآلخرین وحریاتھم، على أال حقوق
السابقة، الطوارئ تشریعات على متقدمة خطوة ھو مختصة محكمة على النص إن مختصة".
السابقة الطوارئ تشریعات مثالب  نفس من  تعاني المادة صیاغة  فإن األخرى،  المسائل  في  ولكن
الحقًا. ُسیوضح الذي النحو أكثر من وجھ على في المادة إلى أن ُتعدل ھذه وتحتاج السودان، في

العسكریة المدنیة والعالقات الطوارئ سلطات
العالقة، ھذه وستكون األساسیة. حقوق اإلنسان أسئلة من والعسكریین واحدة المدنیین بین العالقة تعد

الوقت. نفس في االنتقالیة، ھامة، ومعقدة الفترة في
ذكره سبق وكما بسھولة. تتحقق على الجیش المدنیین تجعل سیطرة التي بالشروط السودان یتمتع ال
والعدید ناجحة، انقالبات بضعة عبر في السیاسة؛ انخراط الجیش من طویًال تاریخًا ھناك فإن أعاله،
الفصائل من عدد وجود مع كبیرة لدرجة ُمعسكر السودان إن الفاشلة. االنقالبیة المحاوالت  من
إلى الناصر عبد زمن منذ العسكریین، القادة من عدد نظر لقد السیاسیة. األجندة ذات العسكریة
نزع مجرى وفي القناعة. بھذه یحتفظ البعض والزال للوصول للسلطة، مشروعة كوسیلة االنقالبات
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عدم حاالت تنشأ أن المتوقع من فإنھ االنتقال، فترة بعد أو الذي سیتم أثناء الملیشیات، وحل السالح
تمرد. وسیكون أو انشقاق، أو عصیان، أحداث ینجم عنھ قد الذي األمر عدد من المقاتلین وسط رضا
مظاھر من مظھر أي على شدید، ترد بعنف أن في الدولة رغبة كما أن كبیرًا، للتمرد العودة إغراء
فیھ یلعب إلى قطر بلد ُمَعسّكر، من السودان، تحول فإن كبیرة. وباختصار، ستكون أیضًا التمرد،
السیاسیة المھارة من  الكثیر البالد، سیتطلب للدفاع عن  سیاسي غیر كجھاز المحدد دوره الجیش

الحكیم. والتخطیط
الموضوع. من القضایا المتعلقة بھذا القسم عددًا ھذا سیفحص

متى؟ الطوارئ؛ سلطات .1
الوجود تھدد ظروف تنشب عندما طارئة سلطات إلى باللجوء السلطة تقوم أن المشروع من
سلطات استخدام تحول األوسط، والشرق  أفریقیا في البلدان، من  العدید في ولكن  القومي.
أدمن فقد الخصوص. ھذا استثناًء في السودان یمثل وال دائمة. حالة مؤقت إلى أمر من الطوارئ
الطوارئ سلطات استخدام فیھا التي أصبح الدرجة الطوارئ إلى سلطات استخدام المسئولون
عن دفاعًا 1984 عام في ُأعلنت  التي الطوارئ فحالة وللدستور؛ األساسیة  للحقوق مھددًا

العامة. األخالق على خطر أكبر نفسھا، ھي أصبحت، األخالق العامة
حالة لفرض جدًا واضحة شروط على المستقبل، في السوداني، الدستور یحوي أن یجب
الكوارث أن كما القومي. األمن على وحقیقي كبیر خطر ھناك یكون  أن إذ یجب  طوارئ،
حالة إعالن تستدعي وال تعبئة عامة، تتطلب واألخالق العامة الصحة على والخطر الطبیعیة

طوارئ.
أن ویجب استثنائیة، سلطات التنفیذیة السلطة تمنح بل الدستور تجمد ال الطوارئ حالة  إن 
المنعقدة كمحكمة العلیا، المحكمة صادر من حكم قضائي (1) على: للطوارئ أي تشریع یشمل
مختصة محكمة بواسطة دوریة قضائیة (2) مراجعة و طوارئ. حالة إعالن بوجوب دستوریة،
التنفیذیة قد السلطة ما كانت في إذا لھا حق الفصل األمر) یكون استدعى لو مغلقة جلسة (في
القضائیة. للمراجعة فترة أشھر كأقصى تعتبر فترة ستة ویجب أن القانونیة، بالشروط التزمت
أي أو الطوارئ حالة قانونیة حول عدم المحكمة الدستوریة التنفیذیة بقرار السلطة تلتزم أن ویجب
مؤشرًا سیشكل القرارات تلك لمثل التنفیذیة السلطة إذعان إن بموجبھا؛ الممنوحة السلطات من

وممارساتھا. الدیمقراطیة بقیم وااللتزام السودان في الدستوري النضج مؤشرات من ھامًا
ذلك مثل ولكن ثابت، دستور إقرار یتم لم إذا طوارئ حالة فرض في ماثًال ھناك إغراًء إن
تتطلب ضمانات أكبر التي ھي االستقرار وعدم االنتقال فحاالت جسیمًا، خطًأ سیكون الفرض
على قیود حادة على انتقالي أي دستور أن یحوي السلطة. ویجب في استخدام التعسف في من

نفسھا. طوارئ، وعلى سلطات الطوارئ حالة فرض

الطوارئ؟ سلطات ھي ما .2
الممكن، فمن والسیاسیة. المدنیة الحریات بعض ُتجمد أن طوارئ، حالة ظل في الممكن، من
الممكن أن ومن التنقل، حریة التعبیر، أو حریة على قیود معینة تفرض أن المثال، على سبیل
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المساس عدم یتوجب التي والحقوق المبادئ من عدد ھناك أن بید التحفظي. باالعتقال حتى یسمح
حاالت مع للتعامل الدولي اإلنساني القانون تطویر تم لقد الطوارئ. حالة ظل في حتى  بھا

الطبیعیة لحقوق اإلنسان. فیھا الضمانات تتوفر ال التي الحاالت على ینطبق وھو الحرب
أن السوداني یجب الدستور فإن طوارئ حالة في بھ مسموح غیر أو مسموح ھو ولتحدید ما

بما في ذلك: اإلنساني للقانون األساسیة الدولیة العھود ُتؤخذ في االعتبار

1949؛ لعام علیھا، والمعاقبة الجماعیة، اإلبادة العھد الدولي لمنع •
1949؛ لعام األربعة جنیف عھود • 

.1977 لعام جنیف اإلضافیة التفاقیة • البرتوكوالت
إنالتطورالذي فيذلك الحقفيالمحاكمة. لحقوق اإلنسانبما االتفاقیاتضماناتأساسیة توفرھذه
بوجود نزاع التعذر أن یعني دولیة، جنائیة محكمة تأسیس ذلك في بما الدولي، اإلنساني القانون بلغھ
الحكومة، أن یتصرفوا خارج لممثلي الممكن غیر فمن للحصانة. مسوغًا یمكن أن یصبح ال مسلح
والتحلیل. المراجعة من بعضًا حالة طوارئ، كل أعقاب ھناك، في یكون أن وینبغي القانون.  نطاق

القومي الجیش طبیعة .3
أولیًا ذلك شرطًا وُیعد بالفعل. مسّیس غیر قومیًا جیشًا الزمن بمرور ینشئ السودان أن ینبغي
سبق التي لألسباب وقتًا نتیجة سیستغرق الجیش، ذلك مثل إنشاء اإلنسان. ولكن الحترام حقوق
أن المستقبل ینبغي في السودان دستور أن تعني واألمن الجیش حساسیة اعتبارات إن ذكرھا.
التي المسائل  ومن ضمن المسلحة. القوات  ودور تكوین كبیرة،  لدرجة الغالب  یفحص، وفي

الفحص: تتطلب

بأنھا المھمشة المناطق من الكثیر ستشعر المسلحة؛ للقوات والدیني والجھوي العرقي التكوین .i
الضباط. حصص في إیجابي سیاسة تمییز ُتتبع أن ینبغي حجمھا؛ لذا من أقل بقدر ُمثلت قد

من المختلفة؛ األقالیم تمثل خاصة وحدات ذو قومي جیش أو السودان، لجنوب موحد جیش . ii
بوحدات الغالب في الشعب سیطالب حیث السودان جنوب في خاصًة المطلب ھذا ُیثار الغالب أن

الحساسیة. في غایة أمر أن ھذا ویوضح التاریخ السودان فقط. جنوب من
المغري من سیكون الضباط، لبعض العالي للتسیّیس فعل السیاسة؛كرد في الجیش تمثیل .iii
ھذا ھل ولكن كان. مھما سیاسي أي دور من بحرمان العسكریین اللیبرالیین بعض یطالب أن
توتر في السیاسة القومیة، إلى الجیش لمصالح مؤسسي أي تمثیل، یؤدي غیاب إذ قد واقعي؟
الدفاع مدنیًا؛ ولكن وزیر یكون أن للفحص، ھو التي تحتاج المحتملة من المخارج خطیر. واحد

العلیا للبرلمان. الغرفة في عددًا معینًا من النواب لتمثیلھ ینتخب أو ُیعین للجیش أن یمكن
االقتصادیة العسكریة المؤسسة تأسیس منذ والتجاري؛ االقتصادي النشاط الجیش في انخراط .iv
من الرغم وعلى التجاري، مع القطاع قویة صالت السوداني الجیش طور في بدایة الثمانینات
العسكریة التجاریة التعاونیة المؤسسة أن إال  1985 في االقتصادیة العسكریة المؤسسة حل
مسودة تعالج أن ینبغي المستقبل.  في المصالح لتناقض ذلك أن یؤدي ویمكن موجودة. ظلت

بعنایة مفرطة. المسألة ھذه الدستور
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في مشتركة سمة األمنیة األجھزة من العدید إلنشاء النزعة تعد األمن؛ أجھزة تعدد .v
في یثق ال الرئیس ألن ذلك وینشأ السودان. ذلك في بما األوسط إفریقیا والشرق بلدان
لھ. والًء أكثر بدیل وإنشاء علیھا، التجسس في الموجودة، ویرغب األمنیة األجھزة
الموجودة، لألجھزة المالزمة والقضائیة القانونیة بالقیود المسئولین بعض لضیق أو
احتوائھا. ینبغي  محتملة  مخاطر ھذه كل سریة. أكثر جدیدة أجھزة تأسیس  في  والرغبة
والدیمقراطیة؛ القومي األمن  حمایة  ھي األمنیة لألجھزة  تقدم التي التبریرات أكثر إن
نفسھا. الدیمقراطیة األجھزة  وتعزیز تقویة ھي للدیمقراطیة حمایة أكبر أن حین في

شرعیة االنقالب العسكري عدم .4
في تستدعي ال لدرجة واضح األمر وھذا للشرعیة؛ صارخ ھو انتھاك االنقالب العسكري إن
فقد الورقة، ھذه في موضح ھو وكما ذلك، من الرغم وعلى القوانین. في علیھ النص الحقیقة
مما األحیان. بعض في بھ والقیام بل العسكري، االنقالب لقبول مستعدًا العدید من السیاسیین كان
ُیعتبر أن إلى ویحتاج االنقالب الدستور، االنقالب في شرعیة عدم على النص یستدعي معھ،
وباقي األوسط والشرق وإفریقیا داخل السودان شامل في معنوي استنكار طریق عن شرعي غیر

العالم. أنحاء
إطار في وتطویره إعداده یتم سوف ثابت في السودان دستور أي أن االعتبار، في وإذا ُوضع
في وإقلیمیة دولیة ھناك مسئولیة فإن ذلك ُیعني أنھ ستكون إقلیمي ودولي. باشتراك سالم عملیة
مسئولیة تدویل إلى االنقالب سیؤدي أن تجریم مما ُیعني السودان، في الدستوریة الحفاظ على
لن دستوریة حكومة في السودان على انقالب حدوث فإن آخر وبمعنى على الدستوریة. الحفاظ
والمجتمع السودان جیران مشروع، بشكل یخص، موضوعًا  بل داخلیًا؛ سودانیًا أمرًا یصبح

الدولي.
قدرة في یتجسد سوف السودان في القانون وسیادة حكم الدستوري للنضج النھائي االختبار إن
ومطالبة االنقالب شرعیة عدم إعالن على انقالبیة، محاولة حدوث حالة الدستوریة، في المحكمة

بإبطالھ. الدولي والمجتمع السوداني الشعب

دستوریة مسائل
على طبقت إذا أحكام الطوارئ، تطبق أال والسالم ینبغي الدیمقراطیة السودان یحقق في المستقبل عندما
التالیة: المسائل سیثیر ممتدة؛ مما لفترة الدستور لحكم إمكانیة تتوفر وینبغي أن نادرًا، اإلطالق، إال

یصل الدستور مدى ینبغي أن إلى أي .1
وحده. العرف على بالكامل تعتمد إذ مكتوبة دساتیر بریطانیا، مثل البلدان، بعض في توجد ال
تعدیلھا یتطلب بسیطة وجامدة دساتیر المتحدة،  الوالیات  ،مثل اآلخر البعض لدى وتوجد 
بشكل توضح معقدة دساتیر األخرى البلدان بعض لدى توجد بینما ومطولة. صعبة إجراءات
شائعًا الدساتیر مثل تلك وقد كان والمواطنین. وواجبات الدولة، وأجھزتھا، سلطات مفّصل

النموذج. ذلك إرتریا، مثل التكون حدیثة البلدان، من عدد وأتبعت الدول االشتراكیة وسط
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في یوجد ال إذ  السودان حالة في معقوًال  خیارًا یشكل ال بریطانیا مثل العرفي االتجاه إتباع   .i
من الرغم وعلى عملیًا. ذلك الدستور مثل من تجعل استمراریة إجماع أو السوداني السیاسي المركز
من دساتیر مواد طفیفة، بتعدیالت بھا، انتقلت التي والسھولة السرعة مالحظتھ تجدر فإن مما ذلك
التي والفعالیة االنتخابات بھا التي نظمت الفعالیة وكذلك (1985 ،1964) السابقة االنتقالیة األنظمة
شمال السودان، في أن ذلك البرلمانیة. ویعني األغلبیات أساس على الحكومات اإلئتالفات بھا ُكونت
الدساتیر في (نموذج وستمنستر) من المستمدة والشرعیة االستمراریة من درجة األقل، ُتوجد على
(1964،1985 في 1956، وعدلت ،1953 لسنة الذاتي الحكم كقانون األول في االنتقالیة (ُقننت
في السودان فعاًال یكون أن یمكن  ال ذاتھ حد العرفي في الدستور أن من على الرغم أنھ یعني مما
لدستور أسس وضع في تساعد أن الممكن من سودانیة انتقالیة عرفیة مبادئ دستوریة ھناك فإن

وعملي؛ مقبول
أساسیة مجموعة قواعد مبدئیة على الدستور قائم كان إذا ألنھ البسیط، للتناول مزایا عدة ھناك .ii
المجلس، وسینال بواسطة تبنیھا یتم التي العادیة التشریعات عن یتمیز أن سھولة األكثر من فسیصبح
البسیط الدستور یكون أیضًا أن وفھمھ وحیاده. الدستور وُیرجح وتسھل قراءتھ أكبر، حصانة  بذلك

العادي. عبر التشریع وقتھا في فیھا لیقرر للمشرع التفاصیل من الكثیر ألنھ یترك مرونة أكثر
والدستوري المؤسسي االستقرار إلى یفتقر بلد ففي مزایاه؛ لدیھ أیضًا األقصى الحد  تناول .iii
في یساعد أن التفاصیل یتناول دستور یستطیع حدوده داخل والقیم الھویات حول نزاعات وتوجد
سیادة مبدأ یضیع أن الممكن  ومن قیدًا. یصبح أن أیضًا الممكن من ولكن السیاسي،  االستقرار
ضرورة تنشأ أن الغالب وومن المتنوعة. القانونیة التشریعات على األساسیة الدستوریة القواعد
كلیًة. تعدیلھ على بقدرتھ المشرع أن یشعر الباب فتح ذلك یعني وقد الدستور أحكام بعض لتعدیل

التزام من للتأكد ومشروعة بسیطة وسیلة ھو الدولیة اإلنسان حقوق معاھدات تضمین إن .iv
المعاھدات بإستخدام ملزمة المحاكم تكون أن ویجب األساسیة، اإلنسان بحقوق الدستور السودان

أحكامھا. إلى كأساس للوصول الدولیة
السودانیة تتخذه األحزاب أن ینبغي أساسي، ھو قرار تبنیھ سیتم الذي نوع الدستور القرار حول إن
الوثیقة كانت كلما األساسیة، المحاور حول  إجماعًا ھناك  كان فكلما عام وبشكل ودوائرھا.
نتیجة اآلخرین من ضمانات إلى السیاسیة والقوى الدوائر حاجة زادت وكلما مختصرة- الدستوریة

یصیر أكثر تعقیدًا. أن الدستور على الثقة كلما تعین لعدم
سیعكس أنھ  األرجح فمن الثابت، الدستور قبل  سیطبق الذي  االنتقالي بالدستور یتعلق ما وفي
بالطبع تعدیالت ھناك وستكون البرلمانیة الفترات في سادت التي الدستوریة االنتقالیة األعراف
، وأن حقوق اإلنسان الدولیة، معاھدات یتضمن أن المھم ومن تقریر المصیر، حق بإعتبار خاصة

الطوارئ. سلطات استخدام على صارمة قیودًا تحدید أیضًا یتضمن،

الوحدة تحدي .2
فإن كل من نفس الوقت وفي الرئیسیة؛ السیاسیة القوى كل قبل من المصیر تقریر مبدأ حق لقد تم قبول
ذلك في بما السیاسیة، كل القوى وبیانات مجموعة  إیحاد عن المبادئ الصادر وإعالن إعالن أسمرا
مؤثرة جنوبیة دائرة ھناك أن المعروف ولكن من كخیار مفضل. الوحدة إلى تدعو الشعبیة،  الحركة
القومي ستكون الدستور تواجھ من یصوغون التي التحدیات ذلك أن من ویتبع باالستقالل؛ تطالب
وتقع المصیر،  تقریر استفتاء  في یصوتون لدى من مفضًال  الوحدة خیارًا من تجعل صیغة إیجاد
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مقنعة وضع حیثیات في المصیر للجنوب تقریر لممارسة حق أثناء التحضیر على الشمال المسئولیة
ذلك. على بناًء قراراھم، تلك الحیثیات، واتخاذ الجنوبیین تقییم على یكون وسوف للوحدة،

فإن من ذلك الرغم على لكل المواطنین. الحر االختیار بواسطة سینتج السودان في الوحدة تحقیق إن
المسودة من 67 المادة إذ تنص الحر، مع ذلك االختیار تتعارض التجمع دستور مادة في مسودة ھناك
ال التحضیریة اللجنة إن أراضیھ". وسالمة ووحدتھ، السودان، یدعم سیادة أن مواطن كل "على
وضعھا ولكن األخرى؛ التجمع وأدبیات مسودة الدستور في أولي كخیار الوحدة تعترض على وضع
مرتكبًا لالنفصال یدعو فرد حزب أو ذلك من أي آخر تمامًا إذ یجعل أمر المواطنة واجبات ضمن
المسودة أیضًا وتحرم بحتة، ممارسة شكلیة المصیر تقریر ممارسة حق من ویجعل لجریمة الخیانة،
بحقوق یطالب من وصف في السودان في طویًال تاریخًا عرقي. إن ھناك األحزاب على أساس تكوین
لتلك المحتملة التفسیرات بعض تؤدي أن الممكن ومن بالعنصریة؛ المضطھدة العرقیة  الجماعات

النوبة. جبال واتحاد أبناء واتحاد األحزاب األفریقیة، البجا، مؤتمر مثل المواد حظر تنظیمات
الخیانة اتھامات بإلقاء القومیة وال للعواطف المبھمة المناشدات قضیة الوحدة على أساس كسب یتم لن
الموحد السودان الشمالیون السیاسیون  القادة جعل إذا ستفوز، الوحدة قضیة  إن االنفصالیین. على

شاقًا. عمًال أمامھم إن فیھ. العیش في راغبة العرقیة المجموعات كل یجعل بما موطنًا جذابًا،
السودان، لجنوب الدستوریة الخیارات ورقة في السودان بجنوب الخاصة القضایا مناقشة تمت لقد

بالتفصیل. ھنا، مناقشتھا تتم لن ولذا،
  

ثابت حق المصیر تقریر حق .3
إلى 64 المادة وتشیر المصیر. تقریر بحق التجمع دستور ومسودة أسمرا إعالن من كل یعترف
مناخ في "تتم ممارستھ أن بشرط إنسانیًا ودیمقراطیًا أساسیًا"، "حقًا المصیر باعتباره تقریر حق
القانون". یحددھا على إجراءات بناًء ودولیة، إقلیمیة رقابة ظل والدیمقراطیة، وتحت الشرعیة من
خیار أبیي منطقة السودان (أعطیت لشعب جنوب تقریر المصیر حق الوثیقتان على تؤكد حین وفي
الحق اإلنساني ھذا لقصر توضیح أي ُیقدم لم فإنھ ، كردفان) جنوب أو السودان االنضمام إلى جنوب
العدل ومع المبدأ مع والمتسق المنطقي األمر إن السودان. جنوب شعب على اٍألساسي والدیمقراطي
شعوب جنوب كردفان، نوبة لیشمل یمتد أن یعني مما السودان. شعوب على، الحق أن ینطبق أن
أغلب أن في البعض یجادل قد السودان. شمال ونوبة فور، دار وشعوب والبجا، جنوب النیل األزرق،
أكثر حكم في مطالبھا عبرت عن قد جمیعًا أنھا إال المصیر بحق تقریر تطالب لم المجموعات ھذه

ثقافاتھا ومجتمعاتھا. خصوصیة على الحفاظ في وعن رغبتھا دیمقراطیة
سودان في البقاء لصالح وُصّوت المصیر تقریر في حقھ السودان جنوب منح إذا أنھ ذكره یجدر مما
بعد ذلك، تكون، أن ینبغي والجنوب الشمال بین كونفیدرالیة فإن العالقات بترتیبات فیدرالیة أو موحد
مجلس أو أي فیدرالي مجلس ضمن مجالسھ لھ سیكون والجنوب الشمال من كًال أن بمعنى متساویة

الجنوبیة. كالوالیة تمامًا المصیر تقریر في الحق بالضرورة، الشمالیة، للوالیة وسیكون آخر
المدافعین كثیر من لقد أحدث بالضرورة، االنفصال. یعني، ال المصیر تقریر حق أن على التأكید ینبغي
وقد واالنفصال. المصیر تقریر حق في ذلك أنفسھم) بین الكثیرین (بما أذھان في خلطًا عن الوحدة
یؤدي ال الحقیقة أنھ لالنفصال. حتمًا یقود المصیر تقریر حق أن بتصویر الوحدة ھدف أضروا بذلك
من األربع كل یمنح فإنھ الحالي الدستور اإلثیوبي إلى إذا نظرنا المثال لالنفصال. فعلى سبیل حتمًا
اللغة اختیار في والحق إقلیمي، ذاتي في حكم ذلك، الحق ویتضمن المصیر تقریر حق قومیة  عشرة
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وبین االنفصال بین  االختیار ذلك، في بما كثیرة؛  أخرى وحقوق  والتعلیم، اإلدارة في المستخدمة
إثیوبیا، االنفصال عن تفكر في ال اإلثیوبیة القومیات إن اإلثیوبي؛ الفیدرالي االتحاد من البقاء كجزء
إثیوبیا، ترك في یفكرون ال فإنھم الذاتي؛ الحكم في مسبوقة غیر تاریخیة بحقوق تمتعھا بسبب وذلك
الشروط بالتفصیل، اإلثیوبي، الدستور یحدد بینما وارد. غیر ببساطة، ذلك، فإن لألغلبیة، وبالنسبة
الجوھر، حیث من المصیر یمثل، تقریر حق إن تقرر قومیة ما االستقالل. أن یمكن بموجبھا التي
تمامًا إلیھ، ُینظر أن ینبغي المصیر تقریر حق إن الموحدة. إثیوبیا في القومیات بین للمساواة ضمانًا

أساسي. ودیمقراطي إنساني كحق التجمع، دستور مسودة في ورد كما
ُحددت، لقد السوداني. الدستوري الشكل على ممیز أثر إتباعھ، بمجرد المصیر، تقریر لحق سیكون
الئق غیر أمر وھذا اإلكراه؛ عن طریق وتم ضم العدیدین بواسطة الغزاة، السودان حدود تاریخیًا،
یكون ینبغي أن ذلك، من على العكس القادم؛ للقرن استقبالھا اإلنسان أثناء حقوق احتضنت في بالد

جعلھ كذلك. في سیساعد المصیر تقریر حق وإقرار متساویین، أفراد بین حرًا السودان إتحادًا
ولھذا، استفتاء. في قرار التخاذ یتیمة  ممارسة لیس وھو جماھیري،  المصیر حق تقریر حق إن
بشكل دائم. الحق بھذا ستتمتع السودان شعوب فإن أسمرا، إعالن في ورد كما الحق تضمین وبمجرد
على ذلك تمامًا. وینطبق یختفي لكن وارد. ولكنھ یعتبرونھ غیر قد أو عدم ممارستھ، یختارون قد

الحق. بھذا یطالبون الذین األزرق النیل والنوبة، وشعب جنوب الجنوبیین،

المحلیة الدیمقراطیة .4
وشدید المساحة شاسع قطر (كونھ الفریدة لظروفھ نتیجة السودان بأن فھم الدوام، على ساد، لقد
للقرن األولى العقود في السودان، تمتع لقد المركزیة والالمركزیة. من إلى مزیج یحتاج التنوع)
في ُبذلت وقد الریفیة. المناطق إلى جذورھا وامتدت بكفاءتھا، اشتھرت مدنیة العشرین، بخدمة
أن المؤسف المحلي. الحكم دیمقراطیة تحقیق  بغرض مخلصة  محاوالت الستینات والسبعینات
تسھیل األساسي إداریة، غرضھا إجراءات مجرد  إلى حالیًا، تقلیصھا،  تم قد المحلیة  الدیمقراطیة

التكلفة. وتقلیل المركزیة الحكومة سیطرة
مقاطعات، ست السودان إلى جمھوریة تقسیم أنھ سیتم على التجمع دستور من مسودة 11 المادة تنص
األجزاء تلك وُتعّرف  الخرطوم. القومیة العاصمة معتمدیة إلى باإلضافة والیات، أو أقالیم، أو
مسألة أن ذلك ویعني والشمالیة؛ والشرقیة، وكردفان، فور، ودار والوسطى، بأنھا: الجنوبیة، الستة

بعد. ُتحسم لم الفیدرالیة أو الالمركزیة
على بالغ أثر لھ سیكون المحلي- للحكم قانون إلى تشیر التجمع أعدھا التي الدستور مسودة أن إال
تفكیر من بعضًا الدستور التجمع. وُتبرز مسودة قیادة فور إجازتھ بواسطة المحلیة، الدیمقراطیة وضع
ستسعى، بأن “الحكومة المسودة تقرر الخصوص،  ھذا  ففي األھلیة؛  اإلدارة موضوع في التجمع
بالطرق الجماھیر رغبات من  التأكد بعد األھلیة،  باإلدارة االستعانة إلى ممكنًا،  ذلك  كان حیثما
مزایا التقلیدي المحلیة لنظام اإلدارة وإن خالفي؛ موضوع األھلیة اإلدارة موضع إن الدیمقراطیة".
ومقبول ومفھوم بسیط أ. نظام أنھا على عنھا المدافعون یركز ففي حین الوقت. نفس في وعیوب،
ومتاحة حقیقیة محلیة ھي (ب) حدیثة)؛ لمواقع وعمدھا شیوخھا انتخاب أعادت الجماھیر(التي من
المناطق في طویًال یمكثون ما نادرًا والذین مرتبات، یتقاضون الذین الموظفین عكس للجماھیر،
د. طوعي ألحكامھ؛ وانصیاع للقانون، اجتماعي قبول لتحقیق فعالة وسیلة لذلك، ج. إنھا، الریفیة؛
السلطات تركز ب. دیمقراطي؛ غیر نظام فھي: أ. أما العیوب جدًا. اقتصادي اإلدارة األھلیة نظام
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أساسي. بشكل محافظ، أنھ نظام ج. نفس الشخص؛ القریة- في على مستوى والقضائیة- التنفیذیة
وضوحًا، أكثر األھلیة نظام اإلدارة مزایا فیھا تبدو مناطق بھ شدید التنوع؛ وتوجد قطر السودان إن
فإن علیھ، المناطق. تلك في األرجح، غیر مرغوبة على وھي أخرى، مناطق عیوبھا في تبرز بینما
في البالد. إذ المحلي للحكم نظمًا مختلفة ھناك تكون أن من الممكن أن تدرك أن حكومة المستقبل على
المواطنون یختار وحیثما المواطنون. یختاره فیھا منطقة في أي األھلیة اإلدارة نظام ُیطبق أن ینبغي
توفرھا، على الحرص أساسیة یجب أن ھناك ضمانات ُیوفر لھم؛ بید أن األھلیة، فیجب اإلدارة نظام
أن ُیستشار ینبغي كما ذلك ممكنًا. كان حیثما السلطات، بین النظام على االنتخاب، والفصل قیام وھي
ومن بالنسبة لھم؛ المفضل النظام لتحدید المعارضة، سیطرة تحت الواقعة المناطق المواطنون في

األساسیة. المواقع لكل االنتخاب على یقوم نظامًا تقریبًا مكان أي في المواطنون أن یختار المحتم

والثقافیة العرقیة الحقوق .5
العنصریة العالقات ورقتي في مفصل، بشكل الثقافیة، والحقوق العرقیة موضوع مناقشة تمت لقد
مسودة في إثارتھا تمت التي الدستوریة جوانبھا لبعض أھمیة ھناك أن وحریة التعبیر، إال والعرقیة،

التجمع الوطني الدیمقراطي. دستور
المحلیة- اللغات الجبھة اإلسالمیة دستور بینما یذكر اللغویة، أنھ یتعلق بالسیاسة فیما المؤسف، األمر
اللغة استخدام الممكن ومن اللغة الرسمیة، ھي العربیة أن "اللغة على تنص التجمع دستور مسودة  فإن

توضیحًا. ال یتطلب بحیث الوضوح، من ھو االعتبار في المحلیة اللغات وضع إن اإلنجلیزیة".
ومناھج التعلیم سیاسات الدولة "تحدد تنص على: دستور التجمع مسودة فإن بالتعلیم، فیما یتعلق أما
لقد المسئولیة". وحس الفضیلة ویغرس قیم الوطن، حب یعزز وترعاه بما التعلیمیة، المراحل كل في
مع ذلك المنسجم من وكان الدستور، مسودة في الدولیة حقوق اإلنسان مواثیق الوطني التجمع ضّمن

المقرر القومي. في اإلنسان حقوق تدریس على ُینَّص أن
تدریس حاز ولقد التقلید سیستمر؛ ھذا أن األرجح ومن قدیم في السودان، تقلید الدین تدریس التالمیذ إن
حاجة ھناك إن السلطة. على الحالي قبل استیالء النظام من حتى األولى، على المكانة الدین اإلسالمي
ومن النبیلة. الروحیة  والمعتقدات المسیحي الدین من لكل التعلیمیة المقررات في مساحة  إلعطاء
وأن النبیلة، الروحیة والمعتقدات المسیحیة مع اإلسالم فیھا یشترك التي القیم التالمیذ یدرس أن المھم
فكل سالم. في یتعایشوا أن الممكن من وأنھ الوجود، مع للتعامل وسائل جمیعھا أن ُیدرسوا، أیضًا،

متسامح. مجتمع المعتقدات، ولخلق لمختلف المتساویة الحقوق ضروریة لضمان المسائل ھذه

العلمانیة .6
الوقت في تشیر وھي وخالفیة. معقدة جدًا مسألة السودان في الحیاة العامة في الدین دور تعتبر مسألة
ھناك الشریعة، لقوانین الواسع وللتأیید إسالمیة، دولة لبناء اإلسالمیة الجبھة إلى مشروع الراھن
فعل (كما ، مسیحیة" "دولة السودان جنوب إعالن درجة إلى التسییس، عالیة مسیحیة لنشوء احتمال
مناقشة فإن لذا، القریب. المستقبل أن ذلك غیر منظور في الرغم من على زامبیا)، في الرئیس شیلوبا
المھم ومن إسالمیة. دولة على المترتبة بالضرورة، مناقشة حول اآلثار ھي، السودان في العلمانیة
حالة وفي مواطنیھا. جمیع أدیان العلمانیة الدولة تحترم إذ اإللحاد؛ تعني ال العلمانیة أن التركیز على
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ُتستنبط الممكن أن الروحیة النبیلة. ومن والمعتقدات اإلسالم، والمسیحیة، ذلك یتضمن فإن السودان
من واإلداري- القانوني النظام جوانب من والعدید الدستور في -المنعكسة للمجتمع األساسیة المبادئ
الدستوریة. الوحید للحقوق األساس ھي تمییز- -بال تكون المواطنة أن المھم أنھ من إال الدینیة، القیم

االستعماریین الحكام وحتى السودان، في في الحیاة العامة ھامًا دورًا الدوام، على اإلسالم، لعب لقد
األساس لتكون الشریعة السودان، فتركوا شمال في اإلسالم تجاه للغایة، حساسین، كانوا البریطانیین،
على المستندین الدینیین السیاسیین للزعماء الكبیر الدور یعكس كما الشخصیة. األحوال لقوانین
اإلسالم استبعاد السودان. إن في بعیدًا عن السلطة أبدًا السیاسي لم یكن اإلسالم أن الدینیة، الطوائف

واردًا. احتماًال ال یعتبر السودان في السیاسیة من
المواثیق الدولیة المسلمون فیھ بلد یعتبر وفي المسلمین، غیر ُمعتبرة من أقلیة فیھ ُتوجد في بلد ولكن،
خیارًا یصبح الشریعة على مبنیًا دستوریًا فإن نظامًا ملزمة علمانیة) بالضرورة (وھي لحقوق اإلنسان

مقبول. غیر
ھي المواطنة القاضیة بأن أسمرا، إعالن مقررات على توافق التسییر لجنة أن ذلك، من ویخلص
الثقافة، أو النوع، أو العرق، الدین، أو أساس على التمییز الدستوریة، بدون للحقوق الوحید األساس
إعالن بحماس كامل، اللجنة، وتؤید اإلنسان. حقوق لحمایة المعقول األساس ھو ذلك أن باعتبار

السودان. في علمانیة دولة عن "اإلیقاد" الذي یدعو إلى المبادئ الصادر

الجنائي القانون .7
قانون أساس على الدولة بقیام الخاصة القضایا القانونیین والخبراء األكادیمیین من عدد تناول 
ھو وضعھا التي اآلراء  وبعض المجال. ھذا في الممیزین من النعیم أحمد عبد اهللا وُیعد إسالمي.

تضم: وآخرون
 

أخرى أساسیة حریات ومع حریة العقیدة، مع تنسجم ال اإلسالمي القانون المؤسسة على الدولة .i
-وخاصة خالل زمان التاریخیة الفترات معظم اإلسالم خالل لقد كان والتنظیم. التعبیر حریة مثل،
في أنھ إال والیھودیة. المسیحیة مثل األخرى، الدیانات من وتسامحًا تقدمیة أكثر الرسول محمد-
أي تفسیر حرفي أن تعني حظر الردة، خاصة اإلسالمي، القانون فإن طبیعة الحدیث عصرنا
إلى تفاسیر الرجوع إمكانیة من الرغم وعلى األساسیة. غیر متوافقة مع الحریات یجعلھا للشریعة
في السودان، ذلك فرض على مؤثرة قادرة سیاسیة قوة ال توجد إال أنھ وتسامحًا، مرونة أكثر

اإلسالمیة القومیة. الجبھة علیھا تسیطر دولة تعني السودان في إسالمیة دولة حالیًا؛ إن
وتمنع إمكانیة المصیر، تقریر حق إمكانیة تستبعد اإلسالمیة تطبق الشریعة إسالمیة دولة ii. إن
(مسلمة بالرجل المرأة مساواة أیضًا تمنع كما المسلمین وغیر المسلمین بین المتساویة  المعاملة
الدولة معارضة  یجعل العقوبات قانون في الردة تجریم فإن ذلك إلى إضافة غیر مسلمة).  أو
الممكن من أنھ  ومع باإلعدام.  علیھا  ومعاقبًا العظمى، الخیانة جریمة  مع متساویة اإلسالمیة
التفسیرات تلك كل أن إال  للردة، قاطعًا تجریمًا  تتضمن  ال للشریعة معتدلة تفسیرات تصور
أكثر قطعیة الى شكل االنزالق األقل، على امكانیة على كلھا، وتشتمل ضمني؛ تمییز على تنطوي

وجھادیة.
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خاصة المواطنین، على حقوق تعدیًا سیشكل البالد،  أجزاء بعض في فقط، الشریعة، تطبیق .iii
المواطنة ما معنى مواطنھم. في بقوا إذا إّال علمانیة، بقوانین یتمتعوا لن الذین المسلمین، غیر

البالد؟ من محدد جزء في یبقى عندما بحقوقھ، فقط، سیتمتع المرء كان إذا  المشتركة،
على القانون، موضوع فإن فقط، الوالیة  أو اإلقلیم، في القانون ستصبح الشریعة كانت إذا . iv
قانون عبر فقط ممكنة المواطنة المتساویة حًال. إن تتطلب معضلة الفیدرالي، سیظل المستوى
األساس المواثیق تلك أصبحت وطالما  اإلنسان. لحقوق الدولیة المواثیق من مستمد علماني
ذلك، سیوفر كما تساؤل. موضع سیصبح حقیقًة"، "إسالمیة الدولة تصبح أن إمكانیة فإن للتشریع،
المواثیق مع غیر متوافقة باعتبارھا إقلیم، أي في الشریعة، في دستوریة للطعن أرضیة أیضًا،
حیث للشریعة- أقالیمھا أي من تطبیق حالة في إثیوبیا، في األمر ھذا یثور أن الممكن من الدولیة.

لھا. التابعة اإلنسان حقوق لجنة أو الفیدرالیة الحكومة بواسطة فیھا الطعن الممكن من
حقوق مع غیر متوافق اإلسالمي- للقانون معین تفسیر على المستند الحالي الجنائي القانون v. إن
وغیر النساء التمییز ضد الخصوص، على وجھ أن نذكر، ویمكننا عدة مستویات. في اإلنسان
الجرائم، من لعدد م محكَّ الغیر والتعریف والمھینة، العادیة الغیر البشعة العقوبات  المسلمین،

إعتباطیة. سلطات القضاة ُیعطي الذي االجتھاد ومبدأ الردة،  وجریمة
الموضوع ھذا جدید، وسیتجدد عقوبات قانون إلى القادمة، االنتقالیة الفترة في سیحتاج السودان، .vi
ظل إبریل 1985، انتفاضة تلت التي سنوات األربع مدى فعلى القادمة، في السنوات الخالفي
العالي االنتقالي العسكري رفض المجلس وقد ینتھ. لجدل لم موضوعًا العقوبات قانون موضوع
الدیمقراطي؛ االتحادي الحزب زعیم “فیتو” على مستندًا ،1983 سبتمبر عقوبات قانون إلغاء
إحدى في سبتمبر، وصف قوانین -والذي المھدي الصادق السید فشل ،1986 انتخابات وبعد
قامت حكومتھ ذلك، فقد من الرغم وعلى في إلغائھا، بھ، كتبت التي الحبر ال تساوي بأنھا المرات،
كبیرة). درجة إلى الترابي صنع المسودة من (كانت 1988 لسنة العقوبات قانون مسودة بتقدیم
وأحیل ذلك القانون، صدور المجتمع المدني دون مؤسسات التي قادتھا الحملة الواسعة حالت لقد
مختلفة، وجاء أربعة مشاریع بالنظر في ُكلفت التي لجنة القصر العقوبات إلى موضوع قانون
بإصدار الحالیة الحكومة قامت عام 1991 وفي تلك اللجنة. حدًا ألعمال لیضع انقالب 1989،

.1988 قانون الحالي، المطابق لمسودة العقوبات قانون
بمواثیق االلتزام على التجمع أصدرھا التي الدستور ومسودة أسمرا إعالن من كل یؤكد  .vii
العقوبات قانون في الواردة المعاییر من العدید أن ذلك على ویترتب الدولیة، اإلنسان حقوق
من ذلك الرغم وعلى في المستقبل. عقوبات قانون أي من تكون جزًء أن یمكن لسنة 1991، ال
القلق ذلك وینبع عقوبات بدیل. لقانون مسودة أي یصدر لم التجمع أن قلقة من التسییر لجنة فإن
في مسودات مفصلة عدة أصدر قد أن التجمع ذلك، بحقیقة مقارنة ومن من تجربة 1989-1985

مواضیع أخرى.
كبدیل: اآلتي التسییر لجنة وتقترح ھذا،

نسخة الواقع، في ھو ،1974 لسنة قانون العقوبات 1974. إن بقانون العمل إعادة الممكن من .i
في الھند. ُطبق كما البریطاني العموم قانون من المستمذ 1925 لسنة العقوبات من قانون  أخرى
القضاة من المقدرة المساھمات بفضل سودانیًا أصبح قد القانون ھذا أن المحللین معظم ویرى
جنوب السودان. في القتل جرائم في الدیة ذلك تطبیق أمثلة ومن بتطبیقھ. قاموا السودانیین الذین
في تحدیدھا للظروف المثال، على سبیل الثقافي؛ مراعاة التنوع في كانت المحاكم حساسة لقد
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السودانیین، إضافًة والقانونیین القضاة لمعظم مألوف العقوبات قانون أن كما لالستفزاز، المكونة
على قانون 1974، كبیر حد إلى استند قد ،1994 لسنة للعقوبات الشعبیة أن قانون الحركة إلى

.1974 قانون إلى تحویلھ بمكان السھولة ومن
الحریات مع المتعارضة المواد استبعاد بغرض ،1974 قانون لمراجعة حاجة ھناك أن بید .ii
من جزًء الدولیة  اإلنسان حقوق مواثیق تصبح أن ذلك، لتنفیذ المتاحة الطرق ومن العامة،
تلك على أحكامھا استنادًا ُتصدر أن المحاكم بمقدور أن یعني مما السودانیة، المحلیة   القوانین
صادق التي الدولیة  والمعاھدات المواثیق كل جعل إلى تدعو التحضیریة اللجنة إن  المواثیق. 

األولى. تسود نشوء تعارض حالة وفي الوطني، التشریع جزًء من السودان  علیھا

الدستوریة والمحكمة القضاء استقالل .8
محكمة باعتبارھا للدستور، الحارس الحدیث، السودان تاریخ مدى على العلیا، المحكمة ظلت
السلطة تحویل وھو لذلك، والبدیل علیھ. المحافظة تنبغي إیجابیًا أمرًا ذلك ویعتبر دستوریة.
معقدًا. أمرًا دستوریة، سیكون محكمة إلى من مجلسیھا)،  واحد (أو باعتبارھا محكمة التشریعیة،
التعسف في إلمكانیات ویفتح الباب والتشریعیة، القضائیة بین السلطتین الفصل مبدأ یضعف فھو

نقاط تثور: عدة ھناك استعمال السلطة.

محاسبة أو القومیة الطوارئ بحجة القانون ُأھدرت سیادة حكم السابقة، البرلمانیة األنظمة خالل .i
األعذار على تلك استنادًا بإفراط، السلطات، تلك استخدام تم وقد السابقة. في العھود المسئولین
بالتفصیل النقطة مناقشة تلك تمت الطوارئ. لقد من أجلھا ُأعلنت األغراض التي إنجاز یتم ولم

أعاله.
ممیزًا. وحتى الدوام، على األساسیة كان، والحریات اإلنسان حقوق عن الدفاع في المحامین ii. دور
القانون، حكم قضایا سیادة إبقاء في نجحوا السودانیین قد المحامین الحالي، فإن النظام ظل في
في ذلك االنتقالي  الدستور  مسودة وضعت ولقد السیاسي. النضال قلب في  القضاء واستقالل 
لتعزیز ملزمون بالسعي مستقلة، والمحامون مھنة المحاماة أن: “ على 73 المادة فنصت االعتبار،

المھنة”. بأخالقیات وااللتزام في الدستور والدفاع عنھا المكفولة والحقوق الحریات احترام
في التقلید ھذا واستمر للدستور. الحارس العلیا المحكمة االنتقالیة األولى الفترة لقد جعل دستور .iii
إلى من 179 المواد أن نذكر أن العدل في السودان. ومن فعالیتھ ذلك أثبت وقد الالحقة. الدساتیر
المادة أن إال جید. بشكل صیاغتھا تمت قد القضاء، تتناول التي االنتقالي مسودة الدستور من 195
انتباه إلى تحتاج ضد اإلنسانیة والجرائم اإلنسان حقوق انتھاكات مرتكبي محاكمة تحدد التي 188
إلیالء فإن ھناك حاجة مثل تلك األحوال، مقبوالًً في إجراًء محاكم خاصة إنشاء ُیعد بینما خاص.
وضمانات المحاكمة العادلة، لمعاییر وفقًا ستعمل الخاصة المحاكم تلك أن للتأكد من خاصة عنایة

اإلنسان. حقوق
إدارة ورقة (أنظر الموضوع، ھذا في المسائل ھي أھم القضائي واإلصالح القضاء بناء إعادة iv. إن

القضائي). والعون العدالة
ھي: التي تثور األساسیة المسائل الدستوریة نفسھا، فإن المحكمة بموضوع فیما یتعلق

االجتھاد، ھو ذلك مبدأ في بما اإلسالمي، القانون فإن الراھن، الدستور ظل في القانون؛ مصدر . i
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حقوق عھود على مصادق السودان أن من الرغم على القانونیة.وذلك، للقاعدة أساسي مصدر
حقوق اإلنسان مواثیق تكون بأن تقر لجنة التسییر العالمي. إن اإلعالن من بدًء الدولیة؛ اإلنسان
تفسیر الدستوریة المحكمة على  القانونیة، وأن للقاعدة األساسي  المصدر بالضرورة، الدولیة،

ذلك. ضوء على الدستور
وعزلھم؟ لقد تعیینھم عن ومن المسئول فیھا؟ یجلس إن من ینبغي الدستوریة؛ المحكمة تكوین .ii
یمكن ال شلل. حالة في القضاء السوداني اإلسالمیة القومیة الجبھة سنوات من حكم العشر تركت
وال اإلنسان، حقوق عن محایدین مدافعین الموالین للنظام، الحالیین القضاء من العدید أن ُیعتبر
اإلنسان. حقوق من أھم مبادئ القضاء ھو استقالل إن القضاء. بمھمة لھم ُیعھد أن لذلك، یمكن،

معینة استقالل أجھزة قومیة .9
السلطة عن مستقلة تكون أن یجب بعینھا ھامة مؤسسات فإن فعاًال المجتمع الدیمقراطي یكون ألن
من العالي التعلیم ومؤسسات القومي، واإلعالم المدنیة، الخدمة ھي: المعنیة والمؤسسات التنفیذیة.

االنتخابات. ولجنة العام، المراجع ودیوان وغیرھا، جامعات
االستقالل االنتقال من أن إال إیجابي، بشكل المؤسسات تلك دستور التجمع استقالل عالجت مسودة
النامیة والمتقدمة البلدان من العدید في ھناك إن تحدیات.   عدة تواجھھ الفعلي لالستقالل الورق على
المدنیة الخدمة حالة المدنیة (في العلیا الوظائف ورھط الحكومة دقیقة بین صالت حد سواء، على
یشكل ما السودان ینجح أن توقع الطموح من فإنھ لذا، وضوحًا). أكثر الصلة ھذه فإن واإلعالم

على األقل. االعتبار، في المثال ُیوضع أن المھم من ولكن المتحدة الوالیات مثل لدولة تحدیًا

االنتخابي النظام .10
وفي السودان؛ في االنتخابیة للسیاسة على الفخر الطویل والباعث التاریخ للنظر، الملفتة الحقائق من
األوسط التي والشرق إفریقیا في القلیلة األقطار من السودان ُیعد إذ خاص. بشكل السودان، شمال
ففي استغالل. أو غش بدون الدیكتاتوریة، بعد انھیار شھور عدة سریع، بشكل انتخابات عقد تستطیع
وكانت الدیمقراطیة  استعادة من شھور بعد ونزیھة حرة انتخابات ُعقدت و1986 من 1965 كل
النھائیة. النتیجة على الغش من القلیلة ولم تؤثر الحوادث مقبولة، المفاجآت، بعض من فیھا بما النتائج
تلقائي، بشكل أن یقود، ینبغي ال االنتخابیة الدیمقراطیة بتجذر الفخر المبرر فإن ذلك، الرغم من وعلى

بالتشریع االنتخابي. السائد، فیما یتعلق استمرار الوضع إلى
(والتي االنتخابي التشریع قضایا أن إذ أساسي، بشكل السودان، شمال إلى القادمة المناقشة ستشیر
الدستوریة بالخیارات الخاصة المؤتمر، ورقة في سُتناقش الشمال) في نظیرتھا مع وتختلف تتفق

السودان. لجنوب
انتخابي نظام على وقائمة واحد مجلس نیابي على تاریخیًا، مقصورة السودان، انتخابات ظلت لقد
"نموذج غرار  على دائرة لكل واحد نائب طریق  عن النواب  معظم انتخاب خاللھ یتم  مزدوج،
“ قاعدة على النظام ویقوم بالخریجین. الخاصة المقاعد طریق عن البقیة انتخاب ویتم وستمنستر"
وتحتكر الحكومة، المقاعد أغلبیة تنال التي األحزاب الحزب أو یشكل حیث كل الغنیمة”، الفائز ینال

التنفیذیة. السلطة
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بعض إلثارة حاجة ھناك كما أن االنتخابي، للنظام العدیدة الخیارات لدراسة بعض حاجة إن ھناك
ذلك: األسئلة بما في

ففي أول النظامین؛ السودان خبر مجلسان؟ لقد واحد أم مجلس نیابي بالسودان یكون أن ینبغي i. ھل
مجلس إلغاء تم ،1965 وفي للشیوخ؛ للنواب وآخر واحدًا  مجلسین، ھناك كان برلمانیة، فترة
ُحسمت لصالح وجیزة مناقشة بعد وذلك ومعینین، منتخبین أعضاء على یحتوي كان الشیوخ الذي
ھناك ولكن السابق، بشكلھ الشیوخ  مجلس استعادة المصلحة لیس من الواحد. المجلس برلمان
الشمال في (خاصة السودان في الجھوي واإلثني االنقسام أن إذ المجلسین. قویة لصالح نظام حجج
الفیدرالیة، وتستلزم الفیدرالیة، ما من نوع أو نظام فیدرالي إلى الحاجة یطرح الجنوب) مواجھة
(الوالیات، المختلفة الوحدات الشیوخ مجلس یمثل حیث المجلسین، نظام السلطات، مركزیة ال أو
العام. االنتخابي النمط على القومي النواب مجلس ویقوم ، غیرھا) أو القومیات أو األقالیم، أو
األقل، على فیدرالي بوضع األرجح- -على سیطالب جنوب السودان أن االعتبار، الوضع في مع
أن أو فیدرالي. إال قومي ومجلس مجلس نواب شمالي، مع للجنوب مجلس نواب ویتضمن ذلك

الصدد. ھذا في متعددة أشكال ھناك
بالنظام استثناء خاص ھو للخریجین خاصة مقاعد تخصیص إن الخریجین"؛ مستقبل "مقاعد .ii
من نمط على 83، باإلبقاء في المادة ضمنًا، التجمع، مسودة دستور السوداني. تنادي االنتخابي
والمرأة. االتحادات، والنقابات، تمثیل ستضمن العامة االنتخابات أن على بنصھا الخاصة، المقاعد
ھناك إن خاص. بتمثیل تاریخیًا، طالبت، وقد الحدیثة، بالقوى عمومًا، المجموعات، تلك وُتعرف
مؤثرون بشكل كل المجتمعات، أن المتعلمین، في إذ المطلب، وأخرى ضده. ذلك عوامل لصالح
الحقیقة، االنتخابي تلك النظام یعكس أن تبرر ھناك حیثیات فإن وعلیھ، حجمھم. مع متكافئ غیر
الحدیثة القوى لعبت التحدي. لقد لذلك حًال الخریجین مقاعد وتمثل إضافیًا؛ نفوذًا المتعلمون وُیعطي
ضمانًا تمثیًال خاصًا منحھم ویشكل والدیمقراطیة، االستقالل أجل النضال من في مركزیًا دورًا
وإدخال االنتخابي، لتعدیل النظام ضرورة ھناك فإن الحجة، تلك ُقبلت واالستقرار. إذا للدیمقراطیة
اإلسالمیة القومیة الجبھة  كما فعلت االنتخابي، النظام استغالل خطر (لتقلیل نسبي تمثیل نظام
لمبدأ أنھا انتھاك ھي الخاصة المقاعد القویة ضد القاعدة االنتخابیة. الحجة توسیع أو ،(1986 في
الخاص التمثیل ضد المناقشة وتمضي الدیمقراطیة. ضد بالتالي وھي واحد، لشخص واحد صوت
لصالح ھي األقوى إن الحیثیات مختلفة جدًا. واحد بمعاییر مجلس في نواب وجود لتقرر صعوبة

مجلس الشیوخ. في مقاعد الخریجین وضع
ینبغي ال  الذین والالجئین المغتربین، لتمثیل جغرافیة؛  غیر  لمقاعد قویًا مبررًا أیضًا ھناك .iii
في المساھمة في الحق ُیمنحوا أن ویجب الدنیا، أنحاء كل في مشتتون السودانیین إن  تجاھلھم.
الداخل). إرتریو لفرصة مساویة الشتات فرصة إرتریو إرتریا، ُمنح استقالل (عند بالدھم. مستقبل
تمدید ببساطة، ھي، بل انتخابیة مختلفة؛ معاییر أو إضافیًا الجغرافیة مجلسًا غیر المقاعد تعني وال

فیھ. دورًا المغتربون لُیعطي االنتخابي للنظام
أم دائرة) ، لكل واحد (نائب المباشر التمثیل على أساس  االنتخابي النظام یقوم أن ینبغي iv . ھل
المباشر، التمثیل نظام اإلفریقیة الطریقتین؟ تفضل معظم البلدان یجمع نظام أو النسبي، التمثیل
في الناخبین وألن االنتخابیة،  والدائرة النائب بین مؤسسة عالقة ولوجود بساطة األكثر ألنھ
في یتم الذي  التحریف فإن  وعلیھ، جغرافیة؛ أسس على التصویت یفضلون  الریفیة المناطق 
فقد فمثًال؛ أیضًا، مثالب، التمثیل المباشر لنظام أن إال وارد. غیر بریطانیا) (مثل الغربیة البلدان
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منھا. وقد إزاحتھم تقریبًا، المستحیل، من یغدو بحیث النواب، لبعض إقطاعیات تصبح الدوائر
النسبي، وھناك التمثیل على یقوم نظامًا نامیبیا) و إفریقیا (جنوب اإلفریقیة البلدان بعض اختارت
إفریقیا؛ بباقي قیاسًا عالیة من (التمدن) ، نسبة یوجد في السودان أیضًا. كما ممكنة أخرى خیارات
أسالیب استخدام امكانیة یرجح مما مستقرین، وناخبین ریفیین بین انقسامًا السودان في فإن علیھ،
النسبي التمثیل من ما نوع استخدام لصالح حجج إحتمال وجود ذلك على وینبني مختلفة. انتخابیة
اإلبقاء االحتماالت الممكنة، ھي من واحدة القومیة. في العاصمة ربما أو الحضریة، المناطق في
الذین أصواتًا ألعلى المرشحین المقاعد بعض مع القومیة، العاصمة في دائرة نائب لكل نظام على
أساس على الخریجین، أو مقاعد الجغرافیة المقاعد غیر تؤسس ألن قوي مبرر ھناك یفوزوا. لم

. النسبي التمثیل
أو معقدًا مثًال)، البسیطة، بسیطًا (باألغلبیة البرلمان القرارات في إصدار أن یكون الممكن من .v
المسائل ببعض یتعلق فیما المختلفة، األقالیم من تأیید الحصول على یشترط أو أكبر، أغلبیة یتطلب

الثلثین. أغلبیة على الحصول یشترط أن یمكن المثال، سبیل على الدستور، فتعدیل الھامة.
كل الفائز "ینال وستمنستر، نموذج في السلطة. في للمشاركة دستوریة ضروة ھناك تكون vi. قد
في تفوز أن  في األمل ھو لھا یتبقى ما وكل فعلیة، سلطة بأي المعارضة تتمتع وال الغنیمة"،
تتوفر البلدان من جد قلیل عدد ھناك فإن وإفریقیا، األوسط الشرق في ولكن القادمة. االنتخابات
أو معین ھو سیطرة حزب السائد الوضع یكون أن إلى أدى مما السلطة، لتغییر أمكانیة فعلیة فیھا
أن ویمكن دائمة. معارضة إلى اآلخرین مما یحول ممتدة، لفترات على السلطة أحزاب تحالف
ُمعتبرة، إثنیات أن ُتحرم الممكن أسس عرقیة، فمن التصویت على تم للغایة إذا ذلك مشكًال یكون
في األصوات بأغلبیة یفوز العمال  كان حزب بریطانیا (في  السلطة. في  المشاركة من نھائیًا،
عدم من وبسبب ھم الحكومة، دائمًا كانوا المحافظین ولكن الثمانینات والتسعینات، في سكوتلندا
واالستقالل). الذاتي الحكم في االسكتلندیین مطالب  أّججوا  فإنھم سكوتلندا، لمطالب حساسیتھم
أسس إئتالفیة على حكومة إقامة الدستور في النص ھو ذلك االحتمال، لمثل المعالجات من واحدة
المثال سبیل على وزاریة محددة. حصة األصوات من نسبة معینة ینال حزب ُیمنح أي حیث أوسع،

جنوب إفریقیا. مثل عرقیًا المنقسمة البلدان بعض في ھو الحال ھذا فإن
حول القرار في ھامًا المستقلة األخرى والوكاالت االنتخابات لجنة دور أن یكون من الممكن .vii
ھناك ستكون إذ الیقین. وجھ على االنتخابي السودان تاریخ أال یؤخذ المنازعات االنتخابیة، ویجب
دائرة، لكل واحد نائب ظل نظام تحت األھمیة، من یكون وسوف لالنتخابات. لرصد مستقل حاجة
یمكن كما ممكن. حد أقصى إلى مستقلة وكالة بواسطة ذلك یتم أن ویجب الدوائر، حدود وضع
حیث أولى، تقاضي كمرحلة مستقلة وكالة أمام االنتخابیة المنازعات في والفصل التحقیق یتم أن

الثانیة. الدرجة ھو القضاء یكون
 

الدستور إعداد مسار
نفسھ. الدستور محتوى بعض جوانبھا، أھمیة عن تقل في ال الدستور، إعداد تتم بھا التي الطریقة إن
تطلعاتھم یعكس وأن المواطنین السودانیین، بین الشرعیة السوداني الجدید الدستور یكتسب أن  یجب
وحتى . الدستور بأنھم "یمتلكون" السودانیون یشعر أن أیضًا، كما یجب، الحقوق، في  ومطالبھم
یكون جیدًا، لن الدستوري، القانون افضل خبراء من والصادر كلیًا الجودة عالي بشكل الدستور المعد
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الدستور. في عملیة إعداد السوداني الشعب جماھیر تشارك أن من الضرورة المطلوب. إن بالشكل
سوف الخطوات التالیة أن أن نتوقع السودان، یمكننا تجاه السالم والتعددیة في تقدم حدوث بافتراض

الدستور: إعداد عملیة في تساھم
األطراف بین مشابھة، دولیة وساطة أي أو  "اإلیقاد" رعایة تحت السلمیة،  التسویة قامت إذا .i
تبني تم فإذا القادم. الدستور تحدید في حاسمًا دورًا ستلعب المفاوضات تلك طبیعة فإن  المتحاربة؛
علمانیًا ینبغي أن یكون (1) فإن الدستور كأساس للمفاوضات، اإلیقاد عن الصادر المبادئ إعالن

للوحدة. الفرص أفضل لیعطي مصاغًا و(2)
الحكومة مع  أو فردیًا جماعیًا ثم التجمع، داخل السیاسیة، بین األحزاب السیاسیة المناقشات مسار .ii

الحالیة. السودانیة
المناطق في والتسویة السودان، جنوب في المصیر تقریر حق لممارسة تقود التي العملیة .iii
المحلي، المستوى وعلى القومي، المستوى على السالم تحقیق عملیة إن المتأثرة بالحرب. األخرى
الدعائیة الحمالت االستفتاء، بإجراءات مقدمًا، الجنوبیین، الناخبین تعلیم مؤقتة، إدارة وتأسیس
السودان. كل في سیاسیة لیقظة مسبوقة عملیة غیر -ستكون النظر ووجھات األحزاب لمختلف
المشروع ذلك بمعزل عن یكونوا لن الشمالیین ولكن، المباشرین، الجنوبیون المستفیدین سیكون

لتأسیس الدیمقراطیة. الكبیر
البلدان الحدیثة بعملیات من العدید مرت لقد القومیة؟ المشاورات في سیُتخذ الشكل الذي ھو ما .iv
المواطنین عقد مشاورات موسعة مع تضمن ذلك حالة إرتریا، الدستور. في سابقة لتبني مشاورات
تم وقد المبدئیة. المقترحات على فعلھم وردود نظرھم، لوجھات واالستماع البالد، كل أجزاء في
البدائل وتتضمن الغرض. لذلك خصیصًا ُأعدت دستوریة لجنة بواسطة المشاورات تلك إجراء
مندوبون أو القائمة األحزاب ممثلو یحضره دستوري قومي مؤتمر أو برلمانیة دستوریة لجنة

الغرض. لذلك منتخبون
مقصورًا على یكون المؤتمر المھم أال دستوري. من مؤتمر قومي السودان ھو في المفضل v. الخیار
أوسع مشاركة یجب ضمان والسیاسیة؛ إذ االجتماعیة للنخبة آخرین السیاسیة، وممثلین األحزاب
أن وبھذا، یمكن المؤتمر. قبل وبعد المشاورات، من عدة أشكال طریق عن للتجمعات المختلفة،

بالفعل. قومیًا، المؤتمر یكون
الدستور. عملیة إعداد في دورًا تلعب لن الذاتیة والمصالح المغانم سیاسة أن الساذج افتراض من سیكون
لإلنقسام، ومحدثة دمویة حرب من ینبع لوطن األھمیة بمكان مفر منھ. ومن ال الحقیقة في الدور ھذا
التحریر بحمایة وحركات المسلحة الفصائل ُتطالب وسوف المتنازعة. األطراف تسویات بین تتم أن
فإنھ لذا، تلك المصالح. من األدنى الحد ضمان في یفشل دستور، أي أن یستمر یتوقع وال مصالحھا،
تؤسس سوف دیمقراطیة- أو غیر سریة تتم بطریقة -التي قد المفاوضات السیاسیة أن من مناص ال
أسیرًا الدستور یكون ینبغي أال أوسع. مشاركة تشجیع األھمیة ولكن من الدستوریة. بعض األحكام
التاریخیة التسویات  تجاوز  على قادرًا للمستقبل، ویجب أن یكون  األساس یصبح أن بل للماضي؛
مع السودانیة، سویًا الجماھیر ومواثیق لطموحات دائمًا انعكاسًا یصبح وأن بالوجود، سمحت لھ التي

األساسیة. حقوقھم حمایة
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خالصــــــة
حاولت، لقد اللجنة. وتفویض طاقة یتخطى فذلك للسودان، دستور مسودة إعداد التسییر لجنة تحاول لم
لصیاغة سعیھم في السودانیین الدیمقراطیین ستواجھ التي األساسیة المسائل على المقابل، أن تركز في
قطع لقد السالم. ظل في جمیع مواطنیھ حقوق یحترم لوطن دیمقراطي وضع األساس دستور یستطیع
والمجتمع السودانیین المواطنین  مسئولیة النھایة، في ولكنھا، الصدد. ھذا كبیرًا في شوطًا  التجمع
حقوقھم ویضمن السودانیین، جمیع تطلعات حقیقًة یمثل للسودان القادم الدستور أن من المدني التأكد

استثناء. بدون

بعض تالفي تم فیھا وقد الحقًا، إعدادھا بمسودة مختلفة تم سكرتاریة الشئون القانونیة فاجأتنا المؤتمر انعقاد عند (1)
لم بالنقد المسودة القدیمة تناول فإن لذا بالتجمع المختصة األجھزة قبل تتم إجازتھا من لم أیضًا أنھا القصورات على

التجمع. قیادات بعض تفكیر أوجھ لبعض عرض أنھ حیث من أھمیتھ یفقد

حسن، السالم عبد أعده على بحث استنادًا كتبت وقد المذكور، في الكتاب فصل ھي الدراسة ھذه *
بكمباال، المنعقد السودان، في االنتقالیة في المرحلة اإلنسان حقوق مؤتمر في للمناقشة وقدمت كورقة

.1999 11 فبرایر 8 إلى خالل الفترة من  یوغندا،

دوفال تحریر ألیكس والسالم"، الدیمقراطیة إلى االنتقال قضایا السودان: في المدني "المشروع **
السودانیة. الدراسات الناشر: مركز حسن. السالم وعبد

والدیمقراطیة حقوق اإلنسان مجال سوداني مقیم بلندن، ناشط في حسن، محامي السالم عبد ***
حكم القانون. وسیادة


