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امللخص التنفيذي
نفذ معهد أحباث السالم جبامعة اخلرطوم هذا التكليف بطلب من وحدة الدعم اإلسرتاتيجي ابلوكالة الربيطانية للعون
اخلارجي و بتمويل منها .يستند هذا العمل علي اجملهودات السابقة ملعهد أحباث السلم يف دعم عمليات السالم يف
السودان والتعاطي مع جهود السالم احلالية ومن أجل تقدمي الدعم للحكومة االنتقالية يف سعيها لتحقيق السالم العادل
والشامل يف السودان ،و يتوائم هذا اجلهد مع األهداف الرباجمية واملبادئ العريضة لربامج االستقرار والنمو يف السودان.
ويتمثل اهلدف الكلي هلذا التكليف يف توفري فهم أفضل لعلميات السالم واالتفاقيات السابقة ووضع خارطة طريق
لعمليات السالم خالل الفرتة االنتقالية.
شهد السودان منذ ا ستقالله يف مخسينات القرن املاضي نزاعات وصراعات وحروب متصلة .وكانت ذروة جتليات هذه
النزاعات انفصال جنوب السودان يف يوليو  .2011وتسببت هذه الصراعات املدمرة يف اجلنوب ودارفور والنيل األزرق
وجنوب كردفان والشرق يف نزوح وتشرد وموت املاليني وتدمري خدمات التعليم والصحة وفقدان سبل كسب العيش يف
هذه املناطق ،وفقدان فرص النمو واالستقرار وتشوهات اجتماعية واقتصادية وبيئية عصية علي احلصر والتدقيق وبكلفة
مادية كبرية.
تعود أسباب النزاعات إيل جمموعة شائكة من العوامل السياسية والثقافية واالجتماعية ذات الطبيعة املتداخلة ،ميكن
تصنيفها مجيعا من منظور سياسي أبزمة الدولة وشرعيتها واستخدامها كأداة لالستغالل االقتصادي األمر الذي يدفع
النخب السياسية للتنافس من أجل السيطرة علي مؤسساهتا .وتالعبت النخب األنظمة املتعاقبة ابهلياكل اإلدارية للدولة
للحيلولة دون سيطرة السكان احملليني علي املوارد  ،ومت توظيف األيدولوجيا العربية اإلسالمية للسيطرة علي جهاز الدولة
وتسي يس العرقية وأصبحت تكتيكات (فرق تسد) املوروثة من احلقبة االستعمارية فلسفة موجهة للحكم خالل الثالثة
عقود املاضية وظلت التنمية غري املتوازنة وهتميش األطراف مسة غالبة للتنمية يف البالد.
بذلت احلكومات املتعاقبة يف اخلرطوم كثري من اجلهد والعمل لصنع السالم وكانت أكثرها مصداقية أتفاقية أديس أاباب
( ) 1972بني احلكومة السودانية وحركة األاننيا املتمردة يف جنوب السودان ،وحظي السودان بعشر سنوات من السالم
واألمن والطمأنينة ومت طي هذه الفرتة إبندالع احلرب مرة أخري يف جنوب السودان يف العام (.)1983
أبرم نظام الرئيس املخلوع عمر البشري خالل سنوات فرتة حكمه  2019 -1989أربع أتفاقيات سالم رئيسة مع
جمموعات سودانية خمتلفة .فقد وقع يف العام ( ) 2006أتفاق سالم أبوجا مع حركة حترير السودان (مناوي) وأتفاق
سالم الشرق يف العام ( )2006ووثيقة الدوحة لسالم دارفور يف العام ( )2011وأتفاقية السالم الشامل (نيفاشا).
ويتناول هذا التقرير ابلفحص والدراسة هذه االتفاقيات.
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وهنالك ما ال يقل عن ثالث حقائق رئيسة تشكل واقع أتفاقيات السالم يف السودان ،أوالً املشاركة املكثفة لألطراف
اخلارجية اإلقليمية والدولية يف هذه األتفاقيات ُمنذ بدايتها ومرورا ابلتفاوض وحيت الوصول إيل مراحل التوقيع النهائي.
اثنيا مت التوقيع علي ثالث أتفاقيات يف حبر عام واحد وهي أتفاقية السالم الشامل ( )2005وأتفاقييت أبوجا والشرق يف

العام ( .)2006اثلثا شكلت أتفاقية السالم الشامل االطار الذي اثرى حمتوي ومضمون األتفاقيات اليت جاءت بعدها.
ساهم املناخ السياسي الدويل يف بداايت األلفية الثالثة ويف أعقاب هجمات سبتمرب ( )2001وإعالن الوالايت املتحدة
األمريكية احلرب علي اإلرهاب يف تسريع الوصول ألتفاقية السالم الشامل ،فقد كان توقيت األتفاق حامساً ابلنسبة
للحكومة السودانية اليت كانت يف حالة من الضعف والوهن عندما بدأت مفاوضات السالم ،وكانت معظم اراضي جنوب
السودان حت ت سيطرة اجليش الشعيب لتحرير السودان الذي نقل احلرب إيل مساحات خارج اجلنوب وسيطر على أغلب
أراض جنوب كردفان وجنوب النيل األزرق .ووصل يف هناايت التسعينات إىل شرق السودان حيث متركزت قواته على
احلدود األرترية .و فيما يتعلق ابحلركة الشعبية و اليت رغما عن جناحاهتا العسكرية إال أهنا اخفقت يف منع حكومة السودان
من استغالل النفط األمر الذي ساعد احلكومة يف حتسني األوضاع االقتصادية ،و هلذا السبب فقد رأت احلركة أن التأخري
يف التوقيع على اتفاق السالم يصب يف مصلحة احلكومة ويعزز من موقفها التفاوضي .يف ظل هذه املواقف متكن اجملتمع
الدويل من دفع الطرفني صوب االتفاقية .و فتح التوقيع على اتفاق السالم الشامل الباب على مصراعية للتوقيع على
االتفاقيات األخرى.
توفر لتشكيلة من االطراف مصلحة يف عمليات السالم املختلفة يف السودان ،بعضها بشكل مباشر وأخرايت غري مباشر.
على الصعيد القومي :حكومة السودان و اجملموعات املتمردة و النازحون و الالجئون و غريهم من املتأثرين املنحدرين من
مناطق النزاعات وسكان الوالايت املتأثرة ابلنزاعات و اجملموعات غري املسلحة واالحزاب السياسية واملليشيات العربية
والقادة الدينيون و زعماء القبائل ومنظمات اجملتمع املدين و اجملموعات النسوية و الشبابية.
شارك ضمن الوسطاء طيف واسع من األطراف األقليمية والدولية و الذين لعبوا دورا كبريا يف التمهيد لالتفاقيات رغما
عن تباين سبل الوساطة يف كل اتفاقية .و ابألحرى مت تطبيق ضروب شىت من التوسط وفقا ملقتضي احلال .و خري شاهد
يف هذا اخلصوص اتفاقية السالم الشامل ،والذي استعني فيه مبفاوض دائم يعين ابلقضااي التنظيمية الكلية واالشراف العام
وخرباء يف الصياغة القانونية لإلتفاقيات وخرباء يف اجملاالت الفنية وخرباء خمتصون إبستلهام جتارب دولية ُمشاهبة ووسطاء
سياسيون (اصدقاء اإليقاد من أمريكا و بريطانيا والنرويج) لتقريب وجهات النظر بني اجلانبني ،وكبار السياسيون واخلرباء

الغربيون ملمارسة الضغوط علي طريف النزاع و لتشجيعهم .غري أن الوسطاء بذلوا غاية جهدهم حلصر املشاركة يف طاولة
املفاوضات بني احلكومة واحلركات املسلحة ،ابعتبارها اجلهات احملورية ،مما أفقد أتفافيات السالم الشمولية ابلتايل ألقي
ُ
أبثر سالب علي تنزيل نصوصها إيل أرض الواقع.
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استخدم الوسطاء يف خمتلف حماداثت السالم السودانية مناهج متشاهبة تتمحور يف منوذج قسمة الثروة والسلطة بني
احلكومة واحلركات املسلحة ابعتبارها اجلهات ذات الثقل .ومن انحية املقدرات الفنية انلت التفاقية السالم تصيب
األسد من األهتمام  ،وكانت األطراف الرئيسة على أهبة االستعداد لدرجة تنظيم ورش حتضريية لفرق التفاوض.
ومل هتدف أتفاقيات السالم السودانية إيل متثيل طيف واسع وقطاع عريض من أصحاب املصلحة احلقيقيني ،فقد متحور
االهتمام أبطراف النزاع من محلة السالح ،ومل يتم التعامل ابجلدية الالزمة مع أحزاب املعارضة ومنظمات اجملتمع املدين
إبعتبارها أطراف أصيلة يف العملية السلمية  .أتفافية الدوحة لوحدها خطت منهج خمتلف مبنح منظمات اجملتمع املدين
الدارفوي فرصة يف املشاركة وتوصيل صوهتا ورأيها يف مسودة األتفاق يف مكان التفاوض قبل التوقيع عليها رغم عن عدم
املشاركة املباشرة يف غرف التفاوض.
وقد نتج عن عدم مشولية عمليات السالم وجود جمموعات متعددة ومتنوعة تضم أحزاب على املستوى القومي وحركات
متمردة غري موقعة متواجدة خارج حماداثت السالم ومواصلة للقتال.وشرعت اجملموعات الدارفورية املتمردة يف خرق أتفاقية
السالم وتبادل اهلجمات املسلحة فيما بينها (حركة حترير السودان/مناوي وحركة حترير السودان  /عبد الواحد) .ووفرت
منطقة أبيي أرضية لكل املخربني مشاالً وجنوابً للتعبري عن رفضها وسخطها من األتفاقيات.
فيما يتعلق ابملضمون واحملتوي تناولت أتفاقية السالم الشامل (نيفاشا) جذور النزاع الرئيسية ابلرتكيز علي التباين يف الثروة
بني أقاليم البالد غري أهنا مل تصل إيل عمق مؤمتر املائدة املستديرة يف العام (1965م) ابلنظر يف املظامل املسترتة واملتجذرة
العرف واألخيلة .و وضعت
والتمايز املوروث جملموعات بعينها ذات مكاسب خشنة وانعمة تقرها سياسات الدولة ويقننها ُ
أتفاقيات السالم معاجلات جلزء من املشاكل واألزمات املوروثة للدولة السودانية ولكنها أغفلت النظر إيل املعايري املتجزرة

والتباين واإلمتيازات اليت حتصل عليها اجملموعات املسيطرة واليت تستمد وجودها من األخيلة والتصورات املوجودة.
يسود إمجاع عام بني كثري من السودانيني أبن أتفاقيات السالم مل ُحتقق السالم واالستقرار يف البالد .ومن ضمن الشواهد
اليت تُقدم انفصال جنوب السودان وجتدد النزاعات يف جنوب كردفان والنيل األزرق والصراع الدائر يف دارفور وحتول
الصراع يف الشرق من نزاع منخفض احلدة إيل نزاع معقد مشبع ابلسياسة ذات الطابع القبلي ،وتشظي اجملتمع يف دارفور
بسبب احلرب واملواجهات املتواصلة بني املسريية ودينكا نقوك يف أبيي .كل هذه الصراعات تُدلل علي فشل أتفاقيات
السالم وأخفاقها يف إحداث حتول حقيقي يف املشهد السياسي العام يسمح مبشاركة واسعة ومجاعية يف السلطة ،مبا يف
ذلك املهمشني.
ميكن القول أبن هياكل وبروتكوالت إنفاذ السالم كانت احللقات األضعف يف معمار أتفاقيات السالم .ويعود أحد
األسباب يف هذا الضعف إيل عدم وجود (نية خالصة) ورغبة لدي أطراف العملية يف تنفيذ بنودها  ،فاملفاوضات أثناء
حماداثت السالم تعكس ضراب من السياسة الواقعية ()Realpolitikأكثر من كوهنا إلتزام ابألجندة الوطنية اليت
تضع يف األعتبار مصاحل األطراف أو اجملموعات األخرى  ،وتشمل املشاكل املتأصلة األخرى (أ) عدم أشراك مجيع
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األطراف املسلحة( .ب)جتزئة املشاكل السودانية و إقصاء أصحاب املصلحة من غري محلة السالح( .ج) عدم تطبيق
البنود الرئيسية يف األتفاقيات( .د) غياب آليات احملاسبة( .ه) إضطراب اجملمتع الدويل( .و) إستخفاف احلكومة السودانية
ابألتفاقيات وعدم مصداقيتها( .ز) عدم توفر امللكية احمللية لالتفاقيات( .ح) ضعف التنسيق.
الدروس املستفادة
 .1هنالك حوجة ماسة لالنتقال من صفقات السالم اليت تتخذ طابع الصفقات بني األطراف املتنافسة إيل سالم
حقيقي وشامل يشارك فيه مجيع أصحاب املصلحة وعلي وجه التحديد الضحااي والذين تضرروا بشكل مباشر
من تلك النزاعات .مبعىن أخر فإن احلاجة اليوم إىل تسوية ومساومة اترخيية كبديل للمساومات والتسوايت
السياسية.
 .2ساهم ظهور املنابر املتعددة ملعاجلة قضااي احلرب والسالم يف السودان يف التأثري بشكل ملحوظ علي الفرص
املمكنة واملتاحة للوصول إيل سالم شامل يف البالد  ،وحيت أتفاق السالم الشامل مل يكن شامالً واملؤسف أن
األطراف /اصحاب املصلحة الدولية واإلقليمية عجزت عن تفادي هذا النقص الذي صاحب أتفاقية السالم
الشامل.
 .3مل تنجح أتفاقيات السالم ،اليت استندت علي احملاصصة يف الثروة والسلطة ،يف حتقيق الغاايت واألهداف املرجوة
ألهنا هنجت هنج توزيع املناصب علي النخب املتصارعة يف أعلي هرم السلطة دون وجود أي أاثر ملموسة علي
املستوايت القاعدية.
 .4وهناك عنصر غياب النوااي احلسنة وسيطرة املصاحل الذاتية لقادة احلركات واجملموعات علي حساب املصاحل
الوطنيا العليا واحللول املستدامة طويلة األمد وأصبح بعض قادة التمرد يتصرفون ابحثني عن مصاحلهم اللحظية
الذاتية.
 .5جيب أن تتجاوز أتفاقيات السالم سقف إنعدام األمن اجلسدي إيل األمن الوجودي للمجموعات اليت تفرقها
الفوارق الومهية (حنن ضد هم) علي سبيل املثال يف حالة دارفور (عرب ضد زرقة) واخلطاب املنسوب إيل النائب
األول لرئيس اجلمهورية السابق "حنتاج إيل أرض دارفور وليس إنساهنا".
 .6إجياد منرب موحد حللحلة كل النزاعات يف البالد أمر ضروري لتجنب إعادة إنتاج األزمات وتفجر األوضاع
من جديد  ،فاملباد رات املتوازية تعمل علي تشتيت اجلهود وإضاعة فرص السالم ولذلك جيب جتنبها.
 .7يعترب األمن مسألة رئيسية لنجاح اجل هود متعلقة بصناعة السالم يف البداية وأثناء مراحل التنفيذ ويُتيح وقف
إطالق النار ذا مصداقية الفرصة لألطراف املختلفة للحوار بنوااي خملصة ،كما يزيل احلل الدائم للمشكلة األمنية
عقبة أساسية أمام تطبيق األتفاقية.
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 .8ال تنتهي العملية السلمية ابلتوقيع علي األتف اقية وتكتسب مرحلة مابعد التوقيع نفس القدر من األمهية .ومن
هنا تنبع أمهية موضوع املتابعة اللصيقة واملراقبة والتقييم واملراجعة خالل منتصف الفرتة اليت يشارك فيها أصحاب
املصلحة املباشرين وغري املباشرين.
 .9هنالك ضرورة إلستكمال معمار حوكمة أتفاقيات السالم وإقتسام واضح للسلطات وبرتكوالت التنفيذ
واإلجراءات وآليات التنسيق بني خمتلف مستوايت احلكم وهذا يضمن تقليل اإلحتكاك بني املؤسسات احلكومية
الدائمة واإلنتقالية املؤقتة املعنية ببناء السالم.
 .10تنبع مشولية أي أتفاق سالم من مشاركة أصحاب املصلحة يف العملية السلمية حبيث تصبح األتفاقية مملوكة
ألصحاب املصلحة املباشرين ،خاصة يف املناطق املتأثرة ابلنزاعات ،ويوفر إشراك كل أصحاب املصلحة يف
مجيع مراحل العملية السلمية الضمانة احلقيقية لشمولية وإستدامة العملية السلمية.
 .11لن يتوفر إلتزام حقيقي من كل أطراف العملية مامل توضع عقوابت تطال املنتهكني لألتفاقيات ،ويف غياهبا رمبا
يتواصل خرقهم هلا.
 .12تتعقد املفاوضات بسبب تشرذم املتمردين و لن تنجح يف حال عدم إشراك كل األطراف املعنية.
.13بناء القدرات وتنميتها خطوة ضرورية ال عىن عنها يف أي عملية للسالم.
 .14التجارب العملية أثبتت خطل اإلعتماد علي دبلوماسية (التاريخ النهائي) كأسرتاتيجية للوصول إيل أتفاقيات
السالم والتوقيع علي املواثيق وخري مثال لذلك أتفاقية سالم دارفور .
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يف إطار سعيه لتحقيق السالم وقع نظام عمر البشري ( )2019- 1989علي عدد من اتفاقيات السالم مع
خمتلف من اجملموعات السودانية املسلحة ،فقد ابرم أتفاقية السالم الشامل مع احلركة الشعبية  2005واتفاق
أبوجا مع حركة حترير السودان (مناوي)  2006وأتفاقية سالم الشرق  2006واتفاقية الدوحة  ،2011ومل
تُنفذ أي من هذه األتفاقيات كما كان يفرتض .ونتج عن هذا ذلك انفصال جنوب السودان واستمرار احلرب
يف أكثر من مكان يف الوطن إيل حني إزاحة البشري عن السلطة يف أبريل .2019
اإلخفاق يف حتقيق السالم الشامل والعادل كان ضمن عوامل أخري أشعلت ثورة ديسمرب ( ،)2018ولذلك
كان من الطبيعي واملتوقع أن تضع احلكومة االنتقالية حتقيق السالم يف بداية سلم األولوايت .والسؤال احملوري
الذي يبحث عن إجابة هو كيف يتحقق السالم العادل والدائم والشامل ؟ ولإلجابة علي هذا السودان علينا
الوقوف علي )1( :عمليات السالم ( )2اتفاقيات السالم اليت وقعها نظام البشري ،وابلنظر إيل تلك
األتفاقيات بنظرة فاحصة نقف علي مكامن اخلطأ والصواب ومسببات الفشل ويتبني عندها عدم حاجة
احلكومة االنتقالية إيل إعادة اخرتاع العجلة ولكنها حباجة إيل التعلم من التجارب السابقة لتجنب األخطاء.
كانت اتفاقيات السالم السابقة ترتكز بشكل أساسي علي منهج اقتسام الثروة والسلطة ومت تطبيق هذا النمودج
يف كل أتفاقيات السالم السابقة بدرجات متفاوتة ومل ُُيرز هذا النموج أي درجة من درجات النجاح ،وتضيع
قضااي هامة وتدخل يف طي النسيان خالل الصراع حول نسب الثروة والسلطة بني أطراف العملية السلمية ،
وتوزع املناصب علي قادة اجملموعات املسلحة ينما ينال عامة اجلنود والضباط يف تلك اجملموعات فتات الثروة
والسلطة يف أفضال األحوال أو يذهبوا طي النسيان .ويتواصل النزيف مع جتدد احلرب مرة أخرى.

يتوىل معهد أحباث السلم جبامعة اخلرطوم هذا التكليف بناءً علي طلب ومتويل وحدة الدعم االسرتاتيجي التابعة

للوكالة الربيطانية للعون اخلارجي  .ويسعي املعهد إيل دعم االنتقال من خالل فحص جهود السالم السابقة وتوثيق
املشاكل والنقائص يف تلك اجلهود وتقدمي توصيات من أجل تعاطي أفضل يف املستقبل مع صناعة وبناء السالم يف
السودان.

تتمثل أهداف التكليف الرئيسية فيما يلي :
 .1النظرة الفاحصة إلتفاقيات وعمليات السالم السابقة (أتفاقية السالم الشامل وأتفاق سالم دارفور والشرق
ووثيقة الدوحة).
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 .2حت ديد املشاكل الرئيسية اليت صاحبت جهود السالم السابقة.
 .3طرح الدروس املستقاة.
 .4تقدمي التوصيات ومعامل الطريق إيل األمام.
يرتكز هذا التكليف علي اجلهود السابقة ملعهد أحباث السلم لدعم عمليات السالم يف السودان .فقد كان املعهد من
ضمن مكوانت اجملتمع املدين اليت سامهت يف إنتاج وثيقة هايدلبريغ اليت قامت عليها أتفاقية سالم الدوحة .وكان املعهد
منرب لعدد من املؤمترات والورش اليت شارك فيها عدد مقدر من األطراف احمللية واخلارجية للتحاور والنقاش حول قضااي
ذات صلة مبلف السالم واحلرب يف السودان .وحظي النزاع يف دارفور علي وجه التحديد حبيز كبري من النقاشات وأصدر
املعهد بشأنه مطبوعة قيمة (اخلطاب).
كما ميثل التكليف تعاطي املعهد مع جهود السالم احلالية ودعم احلكومة االنتقالية يف سعيها لتحقيق السالم الشامل
والعادل ويتناسب مع األهداف السامية لربانمج االستقرار والنمو يف السودان ويساهم هذا التدخل املخطط له يف أهداف
برانمج االستقرار والنمو علي النحو التايل:
 .1يساعد التكليف احلكومة ،عرب تقدمي مراجعة شاملة للجهود السابقة ،للتعاطي بشكل أفضل مع عملية السالم
ويدعم االنتقال احلايل يف البالد.
 .2يتجاوب التكليف مع السالم كأولوية ملحة للحكومة االنتقالية.
 .3يساهم يف خطط معهد أحباث السلم علي املدي الطويل واخلاصة بعملية بناء السالم والتعايف يف السودان.
 .4يساهم يف التدخالت احملتملة لوحدة الدعم االسرتاتيجي وإسنادها ملفوضية السالم واجلهات األخرى ذات
الصلة أثناء الفرتة االنتقالية.
وتتمثل املخرجات املتوقعة للتكليف يف األيت :
 .1فهم أفضل التفاقيات وعمليات السالم السابقة
 .2خارطة طريق لعمليات السالم أثناء الفرتة االنتقالية.
اخلطوات املطلوبة للتأكد من استدامة وأتثري النتائج
 .1توثيق التدخالت عرب ( )1إنتاج تقرير شامل ابلعربية واإلجنليزية والرتويج له وجعله متاحاً ( )2احلصول علي
القبول عرب تبين مفوضية السالم للتوصيات.
 .2تنظيم ورش عمل للرتويج واملناصرة علي املستوي القومي والوالئي ابلتعاون مع شبكات السالم.
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يرتكز التقرير بشكل أساسي علي ( )1البياانت النوعية اليت مت مجعها عرب املراجعة الصارمة لألدبيات املتوفرة ويشمل ذلك
البحث عرب اإلنرتنت )2( .مراجعة االتفاقيات ( ) 3مقابالت شخصية تستند علي قائمة حتقق مهيكلة أعدها فريق
عمل وتغطي  23سؤال مقسم علي النحو التايل( :أ) إبتدار وتوقيت وحمتوي وتغطية األتفاقيات( .ب) أصحاب املصلحة
والوساطة ومشاركة ومتثيل أصحاب املصلحة واألطراف املعنية( .ج) تنفيذ االتفاقيات (د) التقييم الكلي (ه) الدروس
املستفادة .ويف غضون ذلك يتم التواصل والتشاور مع  30شخصية من الشخصيات املؤثرة ومتثل طيفاً واسعاً من
املعنيني من السودان وجنوب السودان وأكادمييني وتكنوقراط شاركوا بطريقة أو أبخري يف عمليات السالم وانشطي اجملتمع
املدين وسياسني ومسؤويل احلكومة .اجلد ول أدانه يوضح السمات األساسية للشخصيات اليت أجريت معها املقابالت
وفقاً لألتفاقية.
تلقي فريق الدراسة األساسي مساعدة مهمة من ثالثة مساعدي حبث هلن خربة سابقة يف كتابة البحوث وإسهمن
أسهاما مقدرا يف البحث.
أتثرت منهجية البحث إيل حد كبري جبائحة كوروان وذلك بسبب تقييد احلركة واإللتزام ابإلشرتاطات الصحية وقواعد
التباعد االجتماعي ،ولذلك اعتمدت الدراسة تداول قائمة عرب الربيد اإللكرتوين وتبني أن هذا اخليار غري عملي بسبب
عدم إملام بعض األشخاص املؤثرين إبستخدا م احلاسوب أو لديهم مشاكل تقنية ولذلك أصبح خيار االتصال خيار
البد منه رغم الرهق واإلزعاج يف شهر رمضان.
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يتسم اتريخ السودان بعد االستقالل ابإلضطراب املستدام وكانت ذروة هذه االضطراابت انفصال اجلنوب يف ،2011
إذ خاض السودان،و قبل انفصال اجلنوب بوقت طويل ،نزاعات متواصلة وحروب متطاولة .وتداولت السلطة نظم غري
مستقرة  ،وتداول للحكم بني انقالابت عسكرية وحكومات دميقراطية تعددية قصرية األجل .وأضاف وصول اجلبهة
اإلسالمية إيل السلطة عرب انقالب عسكري يف يونيو  1989فصل آخر من فصول عدم االستقرار املتطاول ،كانت
أتفاقية السالم مبثابة ساحنة اترخيية إلصالح املاضي التعيس ولكن لألسف انشطر الوطن مشاالً وجنوابً واحتفل اجلنوب
ابلوطن اجلديد قبل إكمال ترتيبات االنفصال وكما كان متوقعاً فقد دقت طبول احلرب علي احلدود املشرتكة بسبب
احتالل قوات الدولة الوليدة حلقول نفطية يف السودان لفرتة وجيزة.
السؤال الذي يفرض نفسه إبحلاح طاغ هو  ..ماهي العوامل اليت تقف وراء النزاعات الطويلة والعنيفة واملستمرة يف
السودان طول اتريخ البالد؟ من ضمن العوامل الكثرية هناك عامالن رئيسيان يف اتريخ السودان  ،أوالً احملاوالت املستمرة
ملختلف النخب احلاكمة إلجبار اجملموعات املختلفة لتبين اهلوية العربية اإلسالمية ،سعت احلكومات املتعاقبة وبدرجات
متفاوتة إبستخدام موارد الدولة واللجوء أحياانً إيل العنف (Harir and Tvedt 1994, Sørbø and
) .Ahmed 2013اثنياً وعلي النقيض من السياسة املشار إليها أعاله قاومت األطراف السياسات املتبعة يف اخلرطوم
وخري مثال لذلك مقاومة احلركة الشعبية لتحرير السودان للسياسات املصنوعة يف اخلرطوم ،وكانت النتيجة املباشرة انفصال
جنوب السودان.
متثل التنمية غري املتوازنة بني خمتلف أجزاء الوطن  ،إضافة إيل السياسات املتعلقة ابهلوية ،واحدة من العوامل األساسية يف
تفجر النزاعات يف السودان ،إذ تعود اجلذور األويل للخلل التنموي إيل عهد االستعمار حيث تركزت احملاوالت التنموية
َّ
يف مناطق بعينها ،وتواصلت مسرية الت نمية غري املتوازنة حيت حدث حتول نوعي يف سبعينات القرن املاضي عندما أمثرت
جهود التنمية القومية سياسات موجهة حنو تعزيز جهود الصادر ومتت إجازة قوانني إلجارة األراضي الزراعية الشاسعة
للزراعة األلية ،األمر الذي قلل من سيطرة السلطات احمللية علي األراضي وأدي إيل إفقار قطاعات كبرية من الناس وإيل
حشد الناس سياسياً كما حدث يف جنوب كردفان والنيل األزرق ).(Johnson 2011
ترتب علي عجز الدولة عن السيطرة علي أقاليمها أن قامت النخب احلاكمة بتوظيف منط عالقة السادة -الوكالء كأداة
لتقوية سلطاهنم ) .(Woodward 1990غري أن فشل عالقة السادة -الوكالء أحال السودان إيل دولة غري مستقرة
وقابلة للوقوع يف براثن النزاعات  ،وخاض السودان ثال ث جتارب برملانية قصرية األمد ( )1958- 1954و(1964
 )1969و( ) 1989- 1985مقابل فرتات عسكري طويلة األمد ()1985- 1969( )1964- 195811

( )2019- 1989وشهد ت احلقبة األخرية (حقبة اإلنقاذ) التوقيع علي عدد من أتفاقيات السالم والفرتة االنتقالية
التفاقية السالم الشامل وانفصال اجلنوب .شكل تسييس األثنية جزء من مشروع بناء الدولة يف السودان (Abdul-
) ،Jalil 1984حيث اكتسبت اهلوية األثنية دوماً أمهية يف السودان وميكن الزعم أبن اهلوية يف السودان نتاج حملاوالت
النخبة يف بناء الدولة .تفوق اإلسالميون ( )2019- 1989علي كل احلكومات السابقة يف أتجيج الصراعات وتكثيف
الفوارق واإلنقسامات اإلثنية وأصبح العنف جزء أصيل وأساسي يف االستقطاب املاثل ومل يقتصر األمر علي القوي
املسلح ة بل مشل كذلك الوكالء ضمن اسرتاتيجية حماربة التمرد .أمثرت هذه الرتتيبات يف تعميق النزاعات وتوسيع
اهلوة بني خمتلف اجملموعات.
وابلطبع الميكننا إغفال العوامل اإلقليمية والدولية يف نزاعات السودان وهنالك عوامل يتوجب علينا متحيصها :أوالً شكلت
وضعية السودان املبهمة داخل االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية عالقات السودان مع جريانه يف هاتني الكتلتني،
علي وجه التحديد تنظر مصر إيل التطورات احلادثة أبهنا تضر مبصاحلها ،وألسباب اترخيية تعترب مصر السودان حديقتها
اخللفية .اثنياً أتثرت عالقات السودان خالل فرتة احلرب الباردة ابلتوجهات األيدولوجية  ،كان السودان خالل حقبة
الثمانينات من أكثر الدول املستفيدة من العون األمريكي يف أفريقيا جنوب الصحراء  ،(Keen 2012: 36).وهذا
يعين أن املصاحل املختلفة لألطراف اخلارجية تُشكل نزاعات السودان وهلذا لن نستطيع القول أبن نزاعات السودان هي
نزاعات داخلية خالصة ،وقد إتضح هذا األمر يف كل اجلهود املبذولة لصناعة السالم ولعبت األطراف اخلارجية دوراً
واضحاً يف كل األتفاقيات اليت مت التوصل إليها أثناء فرتة حكم نظام اإلنقاذ ،وعلي الرغم من ذلك سامهت األطراف
اخلارجية يف تعميق املشاكل يف ذات الوقت الذي تساعد فيه األطراف السودانية وذلك بسبب تعدد وتضارب مصاحل
تلك األطراف اخلارجية خاصة فيما يتعلق أبتفاقية سالم دارفور ،فقد تعقدت األمور أكثر بعد توجيه احملكمة اجلنائية
الدولية التهم إيل عمر البشري مما أدي إيل تقسيم مواقف اجملتمع الدويل حني تباعدت الشقة بني االحتاد األفريقي والقوي
الغربية.
تعترب احلالة يف السودان ،يف جممل القول ،حالة معقدة وهذا التعقيد إمتد للدولة الوليدة يف جنوب السودان وذلك لإلرتباط
الوثيق بني الدولتني.فقد تولت دولة جنوب السودان الوساطة يف العملية السلمية اليت بدأت بعد سقوط نظام البشري بني
احلكومة االنتقالية واجملموعات املنضوية حتت لواء اجلبهة الثورية .ويف ذات الوقت جنح السودان يف توقيع اتفاق سالم يف
جنوب السودان بني الرئيس سلفاكري وانئبه السابق رايك مشار يف مايو ( ) 2018والذي مهد الطريق لتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية يف جنوب السودان يف مارس ( .)2020يف واقع األمر السودان وجنوب السودان يشرتكان يف (اهلشاشة
التبادلية ) واليت تعين أن إندالع النزاع يف األويل يلقي بثقله علي الثانية والعكس صحيح.
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2.2

جهود بناء وصناعة السالم

بذلت احلكومة يف اخلرطوم جهود كثرية لتحقيق السالم وأكثر هذه اجلهود مصداقية تعود إيل العام ( )1972عندما
قام الرئيس منريي ابلتوقيع علي أتفاقية أديس أاباب مع متمردي األاننيا يف جنوب السودان ومنحت األتفاقية اجلنوب حكم
شبه ذايت مستقل  ،نعم اجلنوب بعشرة أعوام من السالم والطمأنينة مث إندلعت احلرب مرة أخري يف العام ( )1983ومل
تُبذل جهود حقيقية حيت متت اإلطاحة حبكم الرئيس منريي .حاول اجمللس العسكري االنتقايل ( )1986-1985بقيادة
املشري سوار الذهب فتح قنوات التواصل مع احلركة الشعبية لتحريرالسودان ولكن جون قرنق رفض اإلنضمام إيل العملية
السلمية .وحاولت حكومة الصادق املهدي كذلك التفاوض مع احلركة الشعبية ،وكان مصري احملاولة الفشل بسبب التنازع
السياسي بني األحزاب املكونة للحكومة وخاصة اجلبهة اإلسالمية القومية  ،وجنحت اجلبهة اإلسالمية يف إحداث شرخ
يف العالقة بني احلركة الشعبية والقوي الليربالية األخرى يف السودان) .(Sørbø and Ahmed 2013كما أهتمت
القوي اليت سعت إيل التواصل مع احلركة الشعبية ابإلرتباط مع العدو ) .(El-Affendi 2013وكانت مبادرة املريغين
للسالم يف العام ( ) 1988من أكثر احملاوالت جدية لتحقيق السالم يف الثمانينات وأفسدها أنقالب نظام البشري يف
العام (.)1989
حاول نظام البشري حتقيق السالم من بوابة احلرب خالل الفرتة من ( )1997- 1989وكان من الطبيعي أن جتلب
هذه التوجهات السياسية كوا رث كثرية وصلت إيل مرحلة إعالن اجلهاد وحتويل النزاع إيل حرب دينية بني (املؤمنني
والكفار) ،وتزامنت هذه التوجهات احلكومية مع فتح أبواب السودان أمام اجملموعات اجلهادية املتطرفة من شيت بقاع
األرض وإنشاء ماكان يُعرف ابملؤمتر الشعيب العريب اإلسالمي .ويف العام ( )1997أقدم النظام علي التوقيع علي أتفاقية

عمر
سالم اخلرطوم مع اجلناح املنشق من احلركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة رايك مشار وال أكول ،ولكن األتفاقية مل تُ ّ

كثريا وسرعان ماعاد مشار والم أكول إيل احلركة الشعبية حتت زعامة قرنق مرة أخري.

طرحت وساطة اإليقاد وبدعم من شركاء اإليقاد حماولة جادة لصناعة السال م أمثرت بعد مفاوضات طويلة وشاقة عن
توقيع أتفاقية السالم الشامل يف ( )2005وشكلت األتفاقية عالمة فارقة يف اتريخ السودان احلديث ووضعت حداً
ألطول حرب أهلية يف القارة األفريقية ومهدت لفرتة انتقالية إمتدت لست سنوات .مث مارس مواطين جنوب السودان
حقهم تقرير املصري وكانت املحصلة انفصال جنوب السودان يف يوليو ( .)2011وكانت أتفاقية السالم الشامل هتدف
ُ
إيل جعل الوحدة جاذبة وإرساء دعائم احلكم الراشد واالستقرار السياسي ومعاجلة املظامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية
ولكنها إنتهت إيل جعل االنفصال جاذابً ،وزادت حدة األزمات االقتصادية واالجتماعية ).(Komey 2011
وسيطرت أسئلة اقتسام السلطة والثروة علي كامل املشهد السياسي ومت إمهال قضااي مهمة مبا فيها األسباب اجلذرية
للنزاعات  ،وإفتقدت أتفافية السالم الشامل (الشمولية) وواجهت حتدايت كثرية يف تنزيل البنود إيل أرض الواقع وأفرزت
مشاكل ونزاعات أخري كما يعرض التقرير الحقا.
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واندلعت احلرب يف دارفور يف ذات الوقت الذي كان جيري التفاوض حول أتفاقية السالم الشامل ،وكالعادة جلأت احلكومة
إيل خيار احلرب للتعامل مع الوضع يف دارفور واستعانت ابلوكالء ملواجهة اجملموعات املسلحة يف دارفور وكانت النتيجة
املباشرة هلذا التوجه احلكومي مفاقمة ا ألوضاع (ماليني من النازحني والالجئني واملشردين) وقتل األرواح وتدمري املمتلكات
ومل متثل إدانة احملكمة اجلنائية الدولية لعمر البشري أي مفاجأة  .وكانت احملاولة األويل لوقف إطالق النار يف دارفور وصنع
السالم يف أجنمينا مث أتفاق سالم دارفور يف أبوجا وكان األتفاق يفتقد إيل الشمولية مثل أتفاقية السالم الشامل ،حيث
وقعت حركة حترير السودان بقيادة مناوي علي األتفاق يف حني امتنعت احلركات األخرى عن التوقيع وتواصلت احلرب
يف دارفور  ،ومضي أتفاق سالم دافور يف طريق احملاصصات يف السلطة والثروة بذات طريقة وفهم أتفافية السالم الشامل
وتراجع االهتمام ابلقضااي احلامسة اجلذرية يف إشعال النزاعات.
واصلت احلكومة هنج (السالم ابلتجزئة) ووقعت علي أتفاق سالم الشرق يف أمسرا يف  14أكتوبر  . 2006ومل حتصل
أتفاقية الشرق علي أي إهتمام عاملي مقارنة أبتفاقية السالم الشامل وأتفاقية سالم دارفور ووثيقة الدوحة ،وعكست
األتفاقية رغبة نظامي اخلرطوم وأمسرا حل النزاعات متدنية احلدة وبدون أي رغبة ملعاجلة املشاكل املزمنة اليت يعاين منها
األقليم ) ،(Assal 2013aوكانت األتفاقية عبارة عن ترتيبات لقسمة السلطة بني كبار أعضاء جبهة الشرق ومنحهم
مناصب وزارية دون معاجلة جذور املشكلة كمايتضح الحقاً( .ملزيد من النفاصيل أنظر امللحق )3
وكانت احملاولة األخرية لنظام عمر البشري لصنع السالم هي مفاوضات سالم الدوحة اليت أمثرت عن التوقيع علي وثيقة
الدوحة للسالم يف دارفوور يف يوليو ( )2011بني حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة ورفضت اجملموعات املسلحة
األخرى التوقيع مثل حركة العدل واملساواة (األقوي عسكراي) ومتسكت حركة حترير السودان (عبد الواحد) مبوقفها الرافض
للتفاوض منذ العام ( ) 2006وعادت حركة مناوي اليت وقعت علي أتفاقية سالم دارفور إيل التمرد يف العام ()2010
) .(Tubiana 2013وكانت أتفاقية الدوحة مثلها مثل أتفاقية أبوجا غري شاملة لكل اجملموعات املسلحة يف دارفور.
مل حتصل أتفاقية سالم الدوحة علي االهتمام الذي حظي به أتفاق سالم أبوجا .كان لتوقيت التوقيع علي أتفاقية سالم
الدوحة أمهية خاصة ،حيث مت التوقيع بعد مخسة أايم من انفصال جنوب السودان الذي كان حمبطاً للمفاوضني.
أاتح سقوط نظام البشري يف أبريل ( )2019الفرصة لتعاطي إجيايب مع جهود السالم ،ووضعت احلكومة االنتقالية حتقيق
السالم كأولوية قصوي يف براجمها وخططها ،ويف وقت سابق لتكوين احلكومة االنتقالية تواصل اجمللس العسكري مع
احلركات املسلحة حبثا عن السالم .ومع تويل حكومة عبد هللا محدوك زمام األمور ساد األعتقاد إبمكانية حتقيق السالم
يف خالل ( 6أشهر) ولكن ذلك مل يكن أمرأ واقعياً ،ومع تواصل مفاوضات السالم يف جواب مل تتم تسوية القضااي
األساسية بعد ،واألمر املزعج هو عدم تواجد بعض اجملموعات املسلحة األساسية يف مفاوضات جواب ،واملقلق حقاً عدم
استيعاب دروس عمليات السالم السابقة ومتوقع أن تكرر هذه املفاوض ات ذات األخطاء السابقة جلهود صناعة وبناء
السالم.
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ختاما ميكن القول أن جهود احلكومات السودانية لصنع السالم منذ العام ( 1956وحيت  )2019كانت قصرية األمد
وغري شاملة وتبنت مناذج بناء السالم الليربالية اليت تركز علي إقتسام الثروة والسلطة ،األمر الذي يُفسر عدم جناح احملاوالت

السابقة جلهود السالم كماهو ُمبني يف تفاصيل خمتلف األتفاقيات الواردة يف املالحق .فالنزاع وجهود السالم يف السودان
مل تك جمرد قضااي داخلية بل كانت هنالك روافع وتدخالت خارجية وتبعات متباينة هلذه التدخالت علي خمتلف أطراف

العملية السلمية وهلا أثر يف خمرجات عمليات السالم وتطبيق بنودها ،رأينا هذا األثر يف مفاوضات أتفاقية السالم الشامل
وأتفاقية سالم دارفور  ،وعلي الرغم من أن تقييم العوامل والتدخالت اخلارجية يقع خارج نطاق هذه الدراسة ولكن
اإلشارة إيل هذه األدوار اخلارجية كانت ضرورية عند تناول جهود صناعة وبناء السالم يف السودان.
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اجلزء الثالث :االبتدار والتوقيت والتغطية
 3.1االبتدار والتوقيت
هناك مااليقل عن ثالثة أشياء تعكس الواقع املعاش يف أتفاقيات السالم يف السودان  ،أوال  :حدوث مشاركة واسعة
ألطراف أقليمية ودولية يف هذه األتفاقيات يف كل مراحلها  ،اثنياً مت التوقيع علي ثالث من هذه األتفاقيات يف حبر عام
واحد (السالم الشامل وأبوجا والشرق) .اثلثا كانت أتفاقية السالم الشامل مبثابة اإلطار الذي أثري منهج وحمتوي
األتفاقيات األخرى ،وهنا يُطرح السؤال املتعلق بقضااي االبتدار والتوقيت وتبدو اإلجابة متوفرة يف مستوايت خمتلفة
تشمل حكومة السودان واحلركات املتمردة والدول األفريقية اجملاورة واجملتمع الدويل.

كانت أتفاقية السالم الشامل حصيلة إجتماعات متواصلة بني احلكومة السودانية واحلركة الشعبية لتحرير بدأت منذ
التسعينات يف أبوج ا وفرانكفورت ومدريد أديس أاباب ونريويب ،و كان املناخ السياسي الدويل يف أعقاب هجمات 11
سبتمرب يف الوالايت املتحدة األمريكية داعماً للتوصل إيل سالم يف السودان ،فقد وردت إشارات قوية حلكومة السودان
لوجود فرص لتطبيع العالقات مع الوالايت املتحدة األمريكية واجملتمع الدويل ،فقد كان لتوقيت اتفاقية السالم الشامل
كان النتاج النفط في نهاية التسعينات
والدور الصيني المتعاظم في السودان
والقرن األفريقي في الدفع بالجهود التي
بذلتها الواليات المتخدة ودول الترويكا
لجلب الطرفين المتحاربين إلى طاولة
التفاوض في مطلع األلفية التالثة.
مقابة مع عطا البطحاني2020 ،

أمهية قصوى للطرفني رعما عن أاتحته الفرصة للحكومة السودانية لتفادي حالة االهنيار لكنه
مل يك مناسبا لعجزها حينئذ عن حتقيق املكاسب اليت تطمع لتحقيقها لكوهنا يف أضعف
حاالهتا عندما بدأ التفاوض .أتثرت قدرات فريق التفاوض احلكومي ابملوقف العسكري
الضعيف ع لي األرض وحالة العزلة الدولية اليت جتاهبها مع اجملتمع الدويل .عندما قررت
احلكومة التفاوض مع احلركة الشعبية كانت معظم مساحات األرض يف جنوب السودان
تقع حتت سيطرة اجليش الشعيب لتحرير السودان إبستثناء بعض املدن الكبرية مثل جواب

وملكال وواو وغريها من املدن الرئيسة األخرى .وكانت حركة قواهتا مقيدة ماعدا تلك اليت تتم عرب القوافل العسكرية ،و
اليتسىن ألي طائرة عسكرية أو مدنية اهلبوط أو االقالع بشكل طبيعي يف جنوب السودان ما مل يتم أتمني حميط املطار.
إضافة إيل ذلك إمتد نفوذ احلركة الشعبية (اجليش الشعيب) ليشمل مناطق خارج اجلنوب مثل جبال النوبة والنيل األزرق.
ويف هناية التسعينات وصل نفوذ اجليش الشعيب لشرق السودان وتواجدت قواته علي احلدود مع إرتراي وتدهورت عالقات
السودان اخلارجية بعد إعالن اجلهاد عقيدة عسكرية للجيش وفوات الدفاع الشعيب.
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كان توقيت بداية املفاوضا مناسباً للحركة الشعبية لتحرير السودان اليت كانت تسيطر علي مناطق كبرية وواسعة داخل
وخارج اجلنوب وتستند علي عالقات دولية وإفريقية داعمة ملواقفها ولكنها عجزت عن منع احلكومة السودانية من
استخراج البرتول الشئ الذي ساعد األخرية يف حتسني أوضاعها االقتصادية ،وكانت رؤية احلركة الشعبية أن أي أتخري يف
التوقيع علي األتفاقية يفيد احلكومة السودانية ويعزز موقفها التفاوضي ،ويف ظل هذه الظروف استطاع اجملتمع الدويل
دفع الطرفني إيل طاولة التفاوض.
مثل التوقيع علي بروتكوالت ميشاكوس ،ا حدى بروتوكوالت اتفاقبة السالم الشامل يف  20يوليو  ،2002مصدرا
إلهلام ح كومة السودان واألطراف اإلقليمية والدولية علي إعداد أتفاقية سالم دارفور علي ذات النسق .وقد سبق أتفاق
سالم دارفور عدد من جوالت التفاوض يف أبشي يف تشاد عام ( .)2003وعقدت إجتماعات أخري يف جنيف
( )2004وأجنمينا ،تشاد ( )2004وأديس أاباب ،أثيوبيا ( )2004وأبوجا ،نيجرياي ( 2004و  2004و .)2006
و أمثرت جوالت التفاوض املختلفة يف التوقيع علي بروتكويل الرتتيبات األمنية واإلنسانية بني احلكومة السودانية وحركة
العدل واملساواة وحركة حترير السودان .ووقعت األطراف علي إعالن مبادئ يف اجلولة اخلامسة يف ( .)2005وانقسمت
حركة حترير السودان بعد التوقيع إيل فصيلني (مناوي وعبد الواحد) ،مما أدي إيل أتخري التوقيع علي األتفاقية حيت العام
(.)2006
يف شرق السودان جاء توقيت التوقيع علي األتفاقية يف حلظة حرجة للحكومة السودانية وجبهة الشرق املتواجدة علي
احلدود مع إرتراي وسامهت أوضاع بعينها يف دفع الطرفني صوب مفاوضات السالم واليت مشلت:
• عززت جمزرة مدينة بورتسودان ،اليت قتل فيها ( ) 29شخص من متظاهري مؤمتر البجا برصاص القوات احلكومية،
مواقف جبهة الشرق وزادت الضغوط الداخلية واخلارجية علي حكومة السودان.
• اهلجمات املتواصلة من قبل اجملموعات املتمردة املتواجدة علي احلدود األرترية علي القوات احلكومية واإلعتداء
علي خط أانبيب البرتول والسيطرة علي مهشكوريب وطوكر وبعض القري احلدودية اجملاورة.
• عزز التوقيع علي أتفافية السالم الشامل وتكوين حكومة الوحدة الوطنية رغبة األطراف املختلفة يف جتنب املزيد
من إراقة الدماء وتفاقم األوضاع ،ويف ذات الوقت أصبحت جبهة الشرق يف موقف ضعيف بعد انسحاب
قوات اجليش الشعيب لتحرير السودان من اجلبهة الشرقية بعد توقيع أتفاقية السالم الشامل ،إضافة إيل تراجع
الدعم اإلرتري للمتمردين ،مماأجربهم علي الدخول يف مفاوضات مع احلكومة السودانية ،وأيضاً رغبة احلكومة
السودانية يف إضعاف حركات دارفور يف إرتراي وخاصة (العدل واملساواة) .كل هذه العوامل شجعت احلكومة
يف الذهاب ملفاوضات سالم الشرق.

17

• ارتبط رفض اتفاق سالم دارفور واإلخفاق املرتتب علي ذلك ابلعنف املتصاعد وغياب األمن املثري للقلق يف
دارفور .ونتيجة لذلك بذلت جهود مقدرة للوصول إيل سالم يف دارفور من قبل أطراف حملية وخارجية واشتملت
هذه اجلهود علي مبادرة هايدلبريغ ( ) 2008واليت استضافها معهد ماكس بالنك وشاركت فيها جمموعات
كبرية من أصحاب املصلحة من األكادمييني والناشطيني ومنظمات اجملمتع املدين ،ومتثلت خمرجات املبادرة يف
إعالن هايدل بريغ حول النزاع يف دارفور .وأعقب ذلك سلسلة من جوالت التفاوض يف قطر أمثرت التوقيع
علي وثيقة الدوحة للسالم .واستطاعت احلكومة استناداً علي وثيقة الدوحة التوقيع علي عدد من األتفاقيات
الثنائية مع بعض األجنحة املتمردة مثل حركة العدل واملساواة .وساهم اإلدراك الواسع من قبل احلكومة
وجمتمعات دارفور واألطراف األقليمية والدولية مصحوابً بتدهور حاد يف األوضاع األمنية وتشرذم وتشظي
اجملموعات املتمردة والدعم السخي من قطر و كل هذه العوامل ،مصحوبة ابلرهق الذي أصاب أطراف النزاع،
سامهت يف إاتحة الفرصة لنشوء األتفاقية.
 3.2احملتوى والتغطية
كان منهج تقاسم الثروة والسلطة يف أتفاق السالم الشامل هو املوجه والدليل لكل أتفاقيات السالم األخرى وهذا األمر
ميكن توضيحه يف اجلدول أدانه الذي ُيوي احملتوايت األساسية لكل اتفاقية .ووفقاً لذلك تظهر كل األتفاقيات يف
شكل جتميع لكل الربوتكوالت ،بينما متثل قسمة الثروة والسلطة لب كل من هذه األتفاقيات ،وأعتربت من العناصر
األساسية لعملية بناء سودان ينعم ابلسالم  ،وأكدت قسمة السلطة الطبيعة الفيدرالية للبالد وخلقت يف نفس الوقت
عددا كبريا من املؤسسات يف األقاليم املتأثرة ابلنزاعات من أجل إدارة األتفافية املعنية.
جدول احملتوايت الرئيسية التفاقيات السالم يف السودان
وثيقة الدوحة
.a

.b

.c
.d
.e
.f

.g

أتفاقية الشرق
حقوق اإلنسان
واحلرايت
األساسية
قسمة السلطة
والوضعية
اإلدارية لقسمة
الثروة يف دارفور
تعويض وعودة

اتفاقية أبوجا
أ.
ب.
ت.
ث.

قسمة
السلطة
قسمة الثروة
الرتتيبات
األمنية

أتفاقية السالم الشامل
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

ترتيبات
التنفيذ

قسمة السلطة
قسمة الثروة
الرتتيبات األمنية
احلوار الدافوري
الشروط العامة
بتنفيذ واجلداول
الزمنية

النازحني
العدالة
واملصاحلة
الرتتيبات األمنية
شروط تنفيذ
احلوار
واملشاورات

أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

ح.

الداخلية
اجلدول الزمين
للتنفيذ.
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بروتكول
ميشاكوس
الرتتيبات األمنية
قسمة الثروة
قسمة السلطة
بروتكول فض
النزاع يف جنوب
كردفان والنيل
األزرق
بروتكول فض
النزاع يف أبيي

مت تنفيذ منهج دولة واحدة ذات نظامني يف أتفاقية السالم الشامل ،والذي عملت مبوجبه احلكومة الوطنية حتت منظومة
إدارتني :احلكومة القومية واليت متثل الشمال وحكومة جنوب السودان اليت متثل جنوب السودان .ويف ظل أتفاق سالم
دارفور مت إنشاء السلطة االنتقالية لدارفور ،بينما كان جملس تنسيق والايت شرق السودان املكون من والة الوالايت الشرقية
مسئوال عن اإلشراف علي تنسيق تنفيذ أتفاقية سالم الشرق.
وفقا لوثيقة الدوحة لسالم دارفور فقد مت إنشاء السلطة اإلقليمية لدارفور ومت تكليفها إبعتبارها السلطة األساسية املعنية
إبنفاذ األتفاقية ابلتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليني .وتقوم بدور مركزي يف تعزيز وتنسيق وترقية كل
مشاريع وأنشطة إعادة اإلعمار يف فرتة ما بعد النزاع يف دارفور .ومت حتديد أنشطة السلطة االنتقالية لتعمل يف املقام األول
علي ترقية:
• السالم واألمن
• التنمية االقتصادية االجتماعية واالستقرار والنمو
• العدالة واملصاحلة والتعايف.
إضافة إيل ذلك مت إنشاء مؤسسات تنفيذية يف كل أتفاقية وتشمل مفوضية األراضي ومفوضية إصالح اخلدمة املدنية
ومفوضية األمن .ويف دارفور مت النص علي إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة الدمج وصندوق التعويضات وجرب الضرر
ومفوضية األراضي ومفوضية دارفور لتنفيذ الرتتيبات األمنية وعملية دارفور لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج ومفوضية
العدالة واملصاحلة .ومت إنشاء صندوق املاحنني إعتماداً علي تقديرات بعثة التقييم املشرتكة للسودان وفقاً ألتفاق السالم
الشامل إلدارة املوارد املالية لتمويل املشروعات يف القطاعات ذات األلوية ،حتديداً التنمية املؤسسية وبناء القدرات وسيادة
حكم القانون واحلوكمة والسياسات االقتصادية واإلدارة والقطاعات اإلنتاجية (تنمية الريف والقطاع اخلاص) واخلدمات
االجتماعية األساسية (صحة وتعليم وصرف صحي) والبين التحتية وسبل كسب العيش واحلماية االجتماعية واملعلومات
اإل حصائية .ومبوجب اتفاقييت سالم دارفور وسالم الشرق مت إنشاء صندوق إعادة اإلعمار والتنمية لتمويل املشاريع املختلفة
ومعاجلة املشاكل التارخيية وعدم التنمية.كما مت النص على النسبة املئوية يف ما يعرف ابملشاريع القومية (مثل النفط واملعادن
وامليناء وسكر كنانة أخل) يف االتفاقيات املعنية.
كما مت تفويض السلطة االنتقالية لدارفور اإلشراف علي تنفيذ مجيع بنود أتفاقية الدوحة مبا يف ذلك الصالحيات الواردة
ضمن سلطات والايت دارفور ،حيث منحت السلطة االنتقالية مسؤوليات مقدرة فيما خيص التنسيق من أجل تسهيل
التعاون واالتصاالت فيما بني والايت دارفور وكذلك مع الشركاء الدوليني واإلقليميني حول قضااي إعادة اإلعمار والتنمية.
يف دارفور ،وبسبب الطبيعة اخلاصة للنزاع والبعد األثين وجتريف التعايش السلمي الذي تشكل عرب التاريخ ،مت احلوار
والتشاور االجتماعي ومت إنشاء مفوضية (احلقيقة والعدالة واملصاحلة) لتحقيق ذلك الغرض.
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يسود اعرتاف عام أن أتفاقيات سالم السودان قد عاجلت معظم أسباب النزاع من جذورها يف البالد .ولكن تبقى قضااي
حمددة ،حتديداً قضااي األراضي وأبيي ،واليت مل جتد حظها من املعاجلة كما ينبغي ،إذ مت ترك معظم التفاصيل لتعاجل أثناء
تنفيذ األتفاقيات واليت ثبت الحقاً أهنا مصدر أساسي للعنف وعدم االستقرار يف البالد  .علي أي حال تعاين معظم
األتفاقيات من خلل واضح يف قضااي اجلندر والشباب.
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اجلزء الرابع :أصحاب املصلحة والوساطة والتمثيل
 4.1العملية :
أتفاقية السالم الشامل
ي نظر إيل أتفاق السالم الشامل إبعتباره عالمة فارقة يف اتريخ السودان إلهنائه أطول حرب أهلية يف أفريقيا .ويتعلق
إبنشاء فرتة انتقالية لستة أعوام وعقد انتخاابت قومية يف ( )2009وإجراء استفتاء لتحديد مستقبل جنوب السودان يف
( .)2011وكان الغرض من وضعه جعل الوحدة جاذبة للجنوبيني قبل هناية فرتة الستة أعوام االنتقالية .وتتشكل أتفاقية
السالم الشامل من ستة بروتكوالت ،وقعت عليها حكومة السودان واحلركة الشعبية لتحرير السودان ومشلت بروتكول
م شاكوس وأتفاقية الرتتيبات األمنية وبروتكول قسمة السلطة وبروتكول حل النزاع يف جنوب كردفان والنيل األزرق
وبروتكول حل النزاع يف أبيي .وعلى الرغم عن إسم أتفاقية السالم الشامل ،مل تكن األتفاقية شاملة من حيث استيعاب
كل أصحاب املصلحة علي الصعيد الوطين ،فقد كانت األطراف الرئيسية املتفاوضة هي حزب املؤمتر الوطين ،وميثل
الشمال واحلركة الشعبية لتحرير السودان ،ومتثل جنوب السودان واملناطق الثالث .كان الوسيط يف أتفاقية السالم الشامل
اهليئة احلكومية (اإليق اد) والشركاء الدوليني اآلخرين (الوالايت املتحدة واململكة املتحدة والنرويج وكندا) واألمم املتحدة
واالحتاد األفريقي.
هدفت أت فاقية سالم دارفور إيل حل النزاع يف دارفور و عقدت حتت رعاية االحتاد األفريقي بدعم من األمم املتحدة
واململكة املتحدة والوالايت املتحدة واألطراف الدولية األخرى ،وأصبح االحتاد األفريقي يف هذه املرة راعي كامل التفاوض
وكانت نيجرياي هي الدولة املضيفة وتشاد وسيط رئيسي ولعبت ليبيا وتشاد دور الوسيط .وهدفت مفاوضات السالم
االنتقال من وقف إطالق النار إيل أتفاق سالم شامل  ،وجنم عن جوالت التفاوض األويل والثانية والثالثة التوقيع علي
بروتكويل الرتتيبات األمنية واإلنسانية من قبل حكومة السودان وحركة العدل واملساواة وحركة جيش حترير السودان ،ومت
التوقيع يف اجلولة اخلامسة علي إعالن مبادئ من قبل األطراف غري أن حركة /جيش حترير السودان أنقسم إيل فصيلني
(عبدالواحد ومناوي).
قدم الوسطاء األتفاقية إيل األطراف يف ( 25أبريل) ووضعوا اترخيا هنائيا للتوقيع عليها حبلول ( 30أبريل) ،ومنح األطراف
أربعة أايم لإلطالع ول فهم النص املعقد الذي ينص علي أقتسام السلطة والثورة وترتيبات إدارية وأمنية وتعويض عودة
الالجئني والنازحني ،وقدمت األتفاقية إيل األطراف ابللغة اإلجنليزية ،ومت توفري النسخة العربية من الوثيقة قبل يومني فقط
من املوعد النهائي .ومل يتسين للمتمردين اشراك قواعدهم يف دارفور ومشاورهتم .وبناء على ذلك طلبوا ثالثة أسابيع
لإلطالع علي األتفاقية والتعليق عليها غري أن طلبهم ُرفض وقامت الوساطة بتمديد املوعد النهائي ( 48ساعة) ،وكانت
احلكومة هي اجلهة الوحيدة اليت أبدت استعدادها للتوقيع علي األتفاقية.
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مارس فريق الوساطة ضغوطاً علي املتفاوضني للتوقيع علي األتفاقية بدون منحهم احلق يف التشاور الكايف مع قواعدهم أو
حىت فهم الوثيق ة اليت كتبت ابإلجنليزية يف البدء ومل تقدم النسخة العربية إال قبل ساعات قليلة من التاريخ النهائي املفرتض،
ويف غضون ذلك وصل كبار املسؤولني إيل أبوجا وحاولوا الضغط علي األطراف للتوقيع علي األتفاقية وذهب إيل أبوجا
كل من الرئيس النيجريي أوابساجنو وانئب وزير اخلارجية روبرت زوليك ووزير اخلارجية الربيطاين للتنمية الدولية هيالري
بن ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي ألفا عمركوانري .ومت التوقيع علي سالم دارفور يف مايو ( )2006بني احلكومة
السودانية وأحد الفصائل املتمردة (حركة حتريرالسودان) ..ويف مسعي للتأثري علي الفصائل األخرى لإلنضمام إيل األتفاقية
حدد جملس األمن والسلم ابالحتاد األفريقي يوم ( 31مايو) إبعتباره موعدا هنائياً أخرياً وبذل الوسطاء واجملتمع الدويل يف
الشهور التالية جهودا عديدة إلقناع األطراف الغري موقعة ابلتوقيع ولكنها ابءت ابلفشل.
مت تعيني جربيل ابسويل مفاوضا رئيسيا لعملية السالم ممثال لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف ( 30يونيو .)2008
وطلب جملس األمن والسلم يف االحتاد األفريقي إنشاء جلنة عالية املستوي لدارفور يف يونيو ( .)2008وأنشئت اللجنة
يف يوليو  2009وترأسها الرئيس السابق جلنوب أفريقيا اثبو أمبيكي وإنضم إليها الحقا الرئيس النيجريي السابق عبد
السالم أبوبكر والرئيس البورندي السابق بيري بواي بصفة مشاركني يف اللجنة .وكلفت اللجنة ابلرتكيز علي قضااي السالم
واملصاحلة والعدالة  .ومل تستطع بعثة االحتاد األفريقي يف السودان توفري األمن الهل دارفور وهلذا حتولت جهود اجملتمع
الدويل إيل استبدال بعثة االحتاد األفريقي ببعثة حلفظ االمن من االحتاد األفريقي واألمم املتحدة ،غري ان احلكومة السوادنية
عارضت القرار املقدم من قبل األمم املتحدة يف هذا اخلصوص .ونتيجة لذلك مت التوصل إيل صيغة وسط إبنشاء بعثة
خمتلطة من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وحلت البعثة املشرتكة لألمم املتحدة واألحتاد األفريقي (يوانميد) حمل بعثة
االحتاد األفريقي يف السودان يف يناير (.)2008
أتفاق سالم شرق السودان
ظهرت احلاجة إيل محاية اتفاقية السالم الشامل وتكوين حكومة الوحدة الوطنية وذلك بتجنب مزيد من التصعيد يف
البالد .وهلذا مورست الضغوط علي احلكومة السودانية للتعامل مع االوضع يف الشرق .ومن انحية أخري أدرك مؤمتر البجا
واألسود احلرة حمدودية قدارهتا العسكرية بعد انسحاب احلركة الشعبية وتناقص الدعم اإلرتري .وجلس الطرفان للتفاوض
علي اتفاق سالم الشرق ( .)2006وكانت األطراف الرئيسية يف األتفاق هي احلكومة واليت يسيطر عليها حزب املؤمتر
الوطين وجبهة الشرق اليت تتكون من مؤمتر البجا واألسود احلرة إضافة إيل بعض مكوانت الشرق األخرى.
رحب الطرفان ابلوساطة اإلرترية يف مفاوضات السالم ،ووصفت احلكومة جهود الوساطة ابلعامل الرئيسي إلجناز األتفاقية،
وخالفا ألتفاقية السالم الشامل كانت معظم جلسات احلوار غري مباشرة وخلف األبواب املغلقة بتيسري من اجلانب
اإلرتري ،ورحب أهل الشرق ابلتوقيع علي األتفاق ولكن عدد منهم أشار إيل عدم مشولية األتفاق وسيطرة مؤمتر البجا
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واألسود احلرة علي الكياانت األخرى .وعلي سبيل املثال عرب ( ) %71من عينة مسح أجري يف والية القضارف عن
رضائهم عن األتفاقية ولكن ( )%61منهم أشاروا إيل عدم مشولية األتفاق .(Assal and Ali, 2007).
وثيقة الدوحة لسالم دارفور
بدأت حماداثت السالم يف الدوحة يف يوليو ( ) 2009بني احلكومة السودانية وحركة العدل واملساواة بوساطة من فريق
الدعم والوساطة املشرتك ( )JMSTواحلكومة القطرية .واستضافت قطر عدد من الوفود لفرتة طويلة ومت اللجوء إيل
جهد املسارات املتعددة يف التوسط يف نزاع دارفور ويتضمن املسار األول حكومة السودان مع اجملموعات املتمردة ،والثاين
مع ممثلي اجملتمع املدين .ووافقت حركة العدل واملساواة علي املشاركة بينما رفضت حركة حترير السودان جناح عبد الواحد
اللحاق مبحاداثت السالم بسبب عدم ثقتها يف حكومة السودان ،وأيضا لسبب آخر هو استضافة احملاداثت يف دولة
عربية اليثقون هبا .كما وجهت الوساطة الدعوة أيضا ملمثلي اجملتمع املدين ألول مرة حضور احملاداثت يف الدوحة من
أجل التوصل إيل وثيقة تعكس أراء املدنيني .ومت إصدار وثيقة الدوحة  ،بعد انتهاء االجتماع مع اجملتمع املدين طالبت
ابلوقف الف وري إلطالق النار وبدء املفاوضات والعدالة وإهناء اإلفالت من العقوبة وحل نزاعات األراضي وعودة مجيع
النازحني إيل قراهم وإخالء املستوطنني.
يف ( 23فرباير  ) 2010وقعت حكومة السودان وحركة العدل واملساواة علي أتفاقية إطارية ووقف إلطالق النار .وجرت
املفاوضات حتت رعاية الرئيس التشادي إدريس ديب ،وأدي هذا األمر إيل تشرزم جديد وتكوين حركة التحرير والعدالة
والتحاقها ابملفاوضات يف الدوحة .وحذرت حركة الع دل واملساواة االنسحاب من مفاوضات الدوحة يف حال توجيه
الدعوة إيل اجملموعة املتمردة األخرى للمشاركة .وعرضت قطر تقدمي قرابة املليار دوالر للتنمية يف دارفور إذا جنحت
املفاوضات ومت جتاهل هتديدات حركة العدل واملساواة .وقعت احلكومة وحركة التحرير والعدالة أتفاقية اطارية حلل النزاع
يف دارفور يف مارس ( .)2010وقد نص االتفاق االطاري علي توقيع أتفاق السالم النهائي وبروتكول التنفيذ يف الدوحة
قبل هناية مارس ( .)2010وأعاد حتديد اتريخ هنائي إلهناء حماداثت السالم والوصول إيل أتفاق سالم إيل األذهان
دبلوماسية التاريخ النهائي اليت طبقت قي أبوجا.
تواصلت املفاوضات يف الدوحة يف احلكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة يف (6يونيو  )2010مث اهنارت أتفاقية
وقف إطالق النار املوقعة بني احلكومة وحركة العدل واملساواة بسبب هجمات احلكومة اليت استهدفت حركة العدل
واملساواة وجيش حترير السودان -عبدالواحد يف هناية أبريل ويف مطلع مايو .ونتيجة لذلك رفضت حركة العدل واملساواة
استمرار املفاوضات وتزايد التوتر بني احلكومة وحركة العدل واملساواة بعد جتميد املفاوضات يف الدوحة.
عادت املفاوضات بني احلكومة وحركة التحرير والعدالة يف الدوحة يف الثامن من أكتوبر .ونظرت األطراف يف املسودة
املقدمة من قبل قسم عمليات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة .وانقضي التاريخ النهائي دون التوصل إيل إمجاع بشأن
الرتتيبات األمنية وقضااي قسمة السلطة ومت متديده لفرتة أسبوع ،وأكدت حركة التحرير والعدالة عدم استعدادها للتنازل
23

عن موضوع األقليم الواحد وانئب للرئيس من دارفور .وطالب ابسويل متديد عملية التفاوض حيت العام ( )2011يف
حماولة إلقناع حركة العدل واملساواة للموافقة علي الوثيقة سوية مع حركة التحرير والعدالة.
قدم فريق الوساطة إيل الطرفني مقرتحات يف ( 30ديسمرب )2010ورفضتها احلكومة السودانية  ،بينما قبلتها حركة
التحرير والعدالة ،وكان منهج فريق الدعم والوساطة املشرتك ( )JMSTيف احملاداثت هو وضع مسودة أولوية وتقدميها
بشكل منفصل إيل األطراف من أجل التوصل إيل وثيقة متفق عليها ،ويف ( 23فرباير  )2011تقدم فريق الوساطة
مبقرتحات إيل األطراف حول القضااي العالقة ،ورفضت حركة العدل واملساواة وحركة التحرير والعدالة املقرتحات اجلديدة
وذكرت حركة العدل واملساواة أن املقرتحات مل تليب مطالب احلركات واملتمثلة يف األقليم املوحد ومنصب انئب الرئيس.
انعقد مؤمتر أصحاب املصلحة يف دارفور بتاريخ ( 31-27مايو) .وأعلن يف هناية املؤمتر إجازة مسودة أتفاق السالم
اليت تفاوض بشأهنا املتمردين واحلكومة .ووقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة يف (11يوليو) علي وثيقة
الدوحة لسالم دارفور.
 4.2أصحاب املصلحة
اهتمت أطراف متنوعة بعمليات السالم املختلفة اجلارية يف السودان بعضها بشكل مباشر وبعضها بشكل غري مباشر،
فعلي الصعيد الوطين هنالك حكومة السودان واملتمردي ن والنازحني والالجئني واجملموعات األخرى املتأثرة ابلنزاع
واملوجودين يف الوالايت األخرى املتأثرة ابلنزاع واجملموعات غري املسلحة واألحزاب السياسية واملليشيات العربية والقادة
الدينيني والقبليني ومنظمات اجملتمع املدين واجملموعات الشبابية والقبلية .غري أن الوسطاء عمدوا يف كل األحوال إيل
اقتصار املشاركة يف طاولة التفاوض علي حكومة السودان واجملموعات املسلحة ،الشيئ جعل أتفاقيات السالم غري شاملة
وألقي بتأثريه علي جناح تنفيذها .وعلي املستوي اإلقليمي هناك االحتاد األفريقي واإليقاد وقطر وجامعة الدول العربية
وتشاد وليبيا ونيجرياي وأرتراي وعلي الصعيد الدويل األمم املتحدة والوالايت املتحدة والنرويج والدول األوربية األخرى.
 3-4الوساطة
استخدم الوسطاء يف حماداثت السالم السودانية املختلفة ،نفس املناهج تقريباً والقائمة على منوذج ( ) paradigm
قسمة السلطة والثروة والذي ينظر إىل احلكومة السودانية واحلركات املتمردة أبعتبارها اصحاب املصلحة احملوريني .وفيما
يتعلق ابلقدرات الفنية فقد حظي اتفاق السالم الشامل ابهتمام اكثر ،إذ كان اصحاب املصلحة الرئيسيني أكثر استعداداً
قبل بدء التفاوض،إاىل درجة عقد ورش حتضريية لفرق التفاوض .كما كانت فرق الصياغة ،واليت ساعدت الوسطاء ،على
درجة عالية من الكفاءة .ومن الواضح ان حصول اتفاق السالم الشامل على اهتمام أكرب كان مرده اقتناع اصحاب
املصلحة غري املباشرين (خاصة من اوراب والوالايت املتحدة) أبن ااتحة الفرصة للجنوب لالنفصال هي الطريقة األفضل
لتسوية احلرب االطول يف افريقيا.
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 4-4التمثيل
مل تستهدف اي من اتفاقيات السالم السودانية متثيل طيف واسع من اصحاب املصلحة الوطنيني .وكان الرتكيز أكثر على
االطراف املتحاربة يف النزاع من الذين تيسر هلم محل السالح .ومل يتم التعامل بشكل جاد مبا يكفي مع احزاب املعارضة
ابعتبارها اطراف يف االتفاقية .وتقريباً مل يكن للنساء أي مشاركة .وكانت وثيقة الدوحة لسالم دارفور استثناء يف هذا
اخل صوص بسبب منح الفرصة ملنظمات اجملتمع املدين الدارفوري ،ويشمل (النازحني والالجئني واجملموعات النسوية
والشبابية) ،للتعبري عن موقفها والتعليق على مسودة االتفاقية يف الدوحة قبل التوقيع عليها رغماً عن عدم السماح هلم
ابلدخول اىل قاعة التفاوض.
 5-4املخربون
ونتيجة لعدم مشولية عمليات السالم املختلفة ،فقد كان هنالك دوماً خمربني لالتفاقيات ،إذ تشككت األحزاب السياسية
املعارضة على املستوى القومي يف هذه االتفاقيات على الدوام .كما مل ترض بعض االجنحة وجمموعات الضغط داخل
احلكومة السودانية احياانً عن االتفاقيات املختلفة وحاولت وضع العراقيل إلعاقة انفاذها .وظلت احلركة الشعبية لتحرير
السودان -مشال وحركة العدل واملساواة واجملموعات املتمردة الرافضة للتفاوض ،خارج حماداثت السالم وواصلت القتال
على االرض .وبدأت اجملموعات املتمردة من دارفور يف انتهاك االتفاقية ويف اهلجوم على بعضها البعض :حركيت حترير
السودان بقيادة عبد الواحد نور ومين اركو مناوي واجلبهة الثورية .وعلى سبيل املثال حدثت هجمات بني األطراف املوقعة
وغري املوقعة .فقد هامجت حركة حترير السودان -عبد الواحد ،حركة التحرير والعدالة يف مايو  .2013اضافة اىل ذلك
تشكيل اجلب هة الثورية السودانية :حيث شكلت اجملموعات املتمردة السودانية األقوى (احلركة الشعبية مشال وحركة عبد
الواحد وحركة مناوي والعدل واملساواة من دارفور وجنوب كردفان والنيل االزرق) ،شكلت اجلبهة الثورية السودانية .ومتثل
هدف جمموعات املعارضة املسلحة السودانية يف االطاحة ابلرئيس عمر البشري وخلق سودان يسوده العدل واإلنصاف،
اضافة اىل إعادة هيكلة السودان .وخاض املتمردين املعارك يف دارفور وجنوب كردفان يف  2012و ،2013وظلت ابيي
بؤرة توتر ااتحت الفرصة للمخربني من الشمال واجلنوب التعبري عن سخطهم.
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اجلزء اخلامس :تطبيق اتفاقيات السالم
على الرغم من التباين فيما بني االتفاقيات لكن ما جيمع بينها هو عدم تنفيذ اي منها وفقا ملا مت التوافق عليه .وهنالك
مجلة من العوامل اليت تؤثر يف هذا اخلصوص ،البعض منها متأصالً يف لب االتفاقيات او الطريقة اليت جرى هبا التفاوض،
وهناك عوامل تتصل ابلتطورات اليت طرأت بعد التوقيع على هذه االتفاقيات .على اي حال فإن املشاكل الرئيسية كانت
يف مرحلة التنفيذُ .يلل هذا اجلزء تنفيذ هذه االتفاقيات من خالل تناول البنود املفتاحية املتصلة ابلرتتيبات األمنية وقسمة
السلطة والثروة ،كما يقدم تقييماً كلياً والدروس املستفادة.

"غالباً ما متثل هياكل وبروتوكوالت السالم املكون االضعف يف معمار السالم

يف السودان .واحد اسباب ذلك عدم اخالص االطراف النية أثناء التفاوض،
فالتفاوض اثناء حماداثت السالم يعكس بطريقة او أبخرى السياسة الواقعية
بدالً عن االلتزام ابالجندة الوطنية اليت تضع يف االعتبار مصاحل األطراف أو
اجملموعات االخرى".

مقابلة -عطا البطحاين .2020
متثل الرتتيبات االمنية يف اتفاقيات السالم املختلفة االشكالية االوىل يف عملية التنفيذ .وتشمل هذه الرتتيبات نشر
اجليوش وعملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج .وعلى الرغم من متاثل الرتتيبات االمنية فيما خيص اعداد اجلنود املراد
نزع سالحهم وتسرُيهم وإعادة دجمهم ،فقد وضع اتفاق السالم الشامل اساساً جديداً للقوات املسلحة وأعلن وقفا دائما
للعدائيات وانشاء الوحدات املشرتكة املدجمة ذات اعداد متساوية للقوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير
السودان .كما نص الربوتوكول ايضاً على ابقاء القوات املسلحة واجليش الشعيب على عمليات منفصلة لكن يكون االثنني
حتت أمرة القوات املسلحة القومية للسودان .اضافة اىل ذلك شدد الربوتوكول على اعادة انتشار ( )91.000من جنود
القوات املسلحة من اجلنوب اىل الشمال خالل فرتة عامني ومنح اجليش الشعيب فرتة مثانية اشهر لسحب القوات من
الشمال .وسارت هذه الرتتيبات كما ينبغي ما عدا مسألة املناطق الثالثة (ابيي وجنوب كردفان والنيل االزرق) واليت
عقدت الرتتيبات االمنية واندلعت احلرب يف املنطقتني يف .2011
احتوى اتفاق سالم دارفور على بند رئيسي يتعلق بنزع سالح مليشيا اجلنجويد و كان يفرتض ان تقوم به احلكومة خالل
مخسة أشهر بعد التوقيع على االتفاقية .وعلى احلكومة ايداع خطة منفصلة لالحتاد االفريقي لنزع سالح اجلنجويد .اضافة
اىل ذلك اشارت اتفاقية سالم دارفور إىل نزع السالح والتسريح واعادة الدمج ،وان تقوم احلركات املسلحة املوقعة على
االتفاقية بنزع سالحها بعد نزع سالح اجلنجويد .ومل يتم تطبيق الرتتيبات االمنية التفاق سالم دارفور حىت نكوص حركة
مناوي املوقعة على االتفاقية وذلك يف .2010
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كما اشتمل اتفاق سالم الشرق على الرتتيبات االمنية .ومتثلت اخلطوة االوىل يف وقف اطالق النار الشامل والذي رفعت
بعده حالة الطواريء ،ومت اطالق سراح السجناء السياسيني .وتولت الرتتيبات كل من اللجنة العسكرية العليا املشرتكة و
جلنة اإلدماج املشرتكة  ،لكن حال عدم توفر التمويل من عمل هاتني اللجنتني وقامت القوات املسلحة السودانية بدمج
( )1.554مقاتالً من بني ( ) 5.417من مقاتلي جبهة الشرق ،على أن يتم اعادة دمج بقية املقاتلني .وكان معظم
الذين مت دجمهم من بني الذين فصلوا سابقاً من القوات املسلحة السودانية ،ومل يرض الذين اعيد دجمهم يف جمتمعاهتم مما
جعلهم يتظاهرون ضد مفوضية نزع السالح والتسريح واعادة الدمج ،وبقيت املهددات االمنية ماثلة لفرتة طويلة بعد
التوقيع على اتفاق س الم الشرق مثل األلغام االرضية واالجتار يف البشر واهلجمات ضد الالجئني االثيوبيني واالريرتيني
وبقااي املليشيات القبلية.
فيما خيص وثيقة الدوحة لسالم دارفور فقد تسبب انعدام التمويل يف تنامي املخاوف لدى قادة حركة التحرير والعدالة
وسخط اجلنود الذين كانوا يف انتظار الرتتيبات االمنية وادماجهم يف القوات املسلحة .وأدى عدم االتفاق حول عدد
مقاتلي حركة التحرير والعدالة اىل أتخري الرتتيبات االمنية .فقد زعمت حكومة السودان ان حركة التحرير والعدالة ال يتوفر
هلا اكثر من  3000اىل  4000جندي ،بينما زعمت احلركة وجود عدد اكرب من ذلك .ويف هناية االمر تفاوضت
حكومة السودان مع حركة التحرير والعدالة على عدد املقاتلني والضباط املراد ادماجهم .ووافقت احلكومة يف نوفمرب
 2013على ادماج عدد ( )2500اىل ( ) 3000مقاتل من حركة التحرير والعدالة يف اجليش والشرطة .ولكن مل تكتمل
العملية حىت هناية وثيقة الدوحة وحل السلطة االنتقالية .وامجاالً مل يتم تنفيذ الرتتيبات االمنية حرفياً كما ورد يف اتفاقيات
السالم ،وليس من املستغرب أن ساءت االوضاع االمنية يف بعض احلاالت كما حدث يف دارفور بعد اتفاق سالم دارفور
ووثيقة الدوحة ونفس الشيء حدث يف اتفاق السالم الشامل اىل درجة اندالع احلرب يف جنوب كردفان والنيل االزرق.
متثل قسمة السلطة بنداً حامساً يف اتفاقيات السالم االربع .ويف واقع االمر تشكل حجر الزاوية والنموذج الذي تؤسس
عليه هذه االتفاقيات .وابلنسبة التفاق السالم الشامل فقد عزز بروتوكول قسمة السلطة نظام احلكم االحتادي وأعلن،
اضافة اىل ذلك ،تكوين حكومة وحدة وطنية جديدة لتعمل حتت اداريت احلكومة القومية ،ومتثل الشمال ،وحكومة جنوب
السودان ،متثل اجلنوب .وان تُنشأ هيئة تشريعية ثنائية اجمللس  ،ينال فيها املؤمتر الوطين  %52و احلركة الشعبية %28
واالحزاب الشمالية االخرى املعارضة  %14و تذهب  %6لالحزاب اجلنوبية االخرى .استحوز املؤمتر الوطين على
 %70من املناصب احلكومية يف الشمال ،بينما انلت احلركة الشعبية واحزاب املعارضة الشمالية  %30املتبقية .أما
املناطق الثالثة (ابيي وجنوب كردفان والنيل االزرق) فقد توزعت االنصبة كاآليت %55 :للمؤمتر الوطين و %45للحركة
الشعبية .وقد مت تنفيذ قسمة السلطة نسبياً بشكل جيد ابلنسبة التفاق السالم الشامل ،حيث كان من مصلحة الطرفني
املوقعني تنفيذه.
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"مل يقر اتفاق السالم الشامل مستوايت النزاع املختلفة ومل يرتك لالخرين من خيار سوى
االنضمام للمؤمتر الوطين أو احلركة الشعبية ومل يتوفر خيار اثلث .الشيء الذي خلف
فجوات عديدة فقد حرم بعض املعارضني من الشرعية ،وكان التأثري سالباً عند تقييم
ا الهداف االساسية اليت صممت االتفاقية من اجلها .فالسالم مل يسود يف البلدين و ال
تزال منطقة أبيي واقليمي جنوب كردفان والنيل االزرق تنزف و مل ُيدث اي تقدم فيها
حىت بعد  15عاماً".
مقابلة -الم أكول اجاوين 2020
وابلنسبة التفاق سالم دارفور فقد كان اقتسام السلطة من اكثر القضااي خالفا ،إذ مت انشاء منصب كبري مساعدي الرئيس
اضافة اىل السلطة االنتقالية االقليمية لدارفور ،على ان حتدد الوضعية الدائمة لدارفور عرب االستفتاء .وبينما فضلت
جمموعات دارفور املسلحة ان تكون دارفور اقليماً واحداً ،امعنت حكومة السودان يف تقسيم دارفور واضافت واليتني
جديدتني للوالايت الثالث املوجودة سلفاً .وحصلت احلركات املوقعة على اتفاق سالم دارفور على مثانية مقاعد يف
السلطة االنتقالية واثىن عشر مقعداً يف اجمللس الوطين وواحد وعشرين مقعداً يف اجملالس التشريعية يف والايت دارفور
الثالث .وحري بنا التمعن يف حقيقة ان اتفاق السالم الشامل كان قد قسم سلفاً املناصب بني املؤمتر الوطين واحلركة
الشعبية ومل يتبق سوى القليل لباقي اجملموعات املعارضة مبا يف ذلك اجملموعات الدارفورية.
وفيما يتعلق ابتفاق سالم شرق السودان فقد عني الرئيس عمر البشري ثالثة من كبار قادة جبهة الشرق يف اجلهاز التنفيذي
القومي .ابالضافة اىل ذلك مت ختصيص مثانية مقاعد يف اجمللس الوطين التشريعي ملمثلي جبهة الشرق ،عالوة على عشرة
مقاعد يف كل جملس تشريعي لوالايت شرق السودان الثالثة .كما حصلت جبهة الشرق على منصب انئب الوايل يف
والييت كسال والقضارف ،وانلت أيضا ستني منصب يف اهلياكل االحتادية والوالئية ،لكن تنامت الشكاوى أبن املناصب
اليت حصلت عليها جبهة الشرق كانت رمزية كما اثرت االنقسامات السياسية داخلها على اختيار املرشحني .ومل يتم
تطبيق عدد من البنود املتع لقة برتتيبات قسمة السلطة يف اتفاق سالم الشرق :مشاركة جبهة الشرق يف السلطة القضائية
القومية وتشكيل جملس تنسيق والايت الشرق واملؤمتر التشاوري بعد مرور ثالثني يوماً من اتفاق الشرق والتوقيع عليه
وادماج اتفاق الشرق يف الدستور الوطين االنتقايل لعام .2005
وكما حدث يف اتفاق سالم دارفور مل يتم تطبيق سوى النذر اليسري من قسمة السلطة يف وثيقة الدوحة لسالم دارفور إن
مل يتم جتاهلها متاماً .ويف حقيقة االمر ابستثناء تعيني التجاين سيسي رئيساً للسلطة االنتقالية ،وحيدر جالوكوما والياً على
والية غرب دارفور ،والحقاً وزيراً احتادايً للشباب والرايضة ،مل يتم ملء او منح مناصب ذات امهية .وقامت احلكومة وحركة
التحرير والعدالة بتأجيل التصويت على الوضعية االدارية لدارفور حىت حتقق االستقرار يف االقليم واجرى االستفتاء يف ابريل
 2016وكانت نتيجته االبقاء على نظام اخلمس والايت كما هو .وكان يفرتض انتهاء اجل السلطة االنتقالية حبلول 14
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يوليو  2015بعد اربعة اعوام من التوقيع على اتفاق الدوحة ،لكن مت متديده لعام اضايف .وانتهى اجل وثيقة الدوحة قبل
حتقيق اهدافها ومل تنشأ عدد من اهلياكل املهمة مثل (املفوضيات).
ومتثل قسمة الثروة جانب اخر ميكن عربه قياس مدى تنفيذ اتفاقيات السالم .وابلنسبة اىل اتفاق السالم الشامل يتمثل
جزء رئيسي من بروتوكول قسمة الثروة يف انشاء مفوضيات االراضي واملفوضية القومية لالراضي ومفوضية اراضي جنوب
السودان ومفوضيات االراضي الوالئية .وانشئت مفوضية اراضي جنوب السودان ولكن مل تنشأ املفوضية القومية حىت
انتهاء أجل الفرتة االنتقالية .وتنال الوالايت املنتجة للنفط نسبة  %2من االيرادات ويقسم متبقي االيرادات مناصفة بني
حكوميت السودان وجنوب السودان .وتقوم احلكومة القومية جبمع االيرادات من ضرائب الدخل الشخصي والشركات
واجلمارك ،بينما جتمع ح كومة جنوب السودان االيرادات من ضرائب الدخل الشخصي وارابح األعمال يف جنوب
السودان .ومت اعتماد نظام مصريف ثنائي واصدار عملة جديدة تعكس تنوع السودان الثقايف.
أدى رفض حكومة السودان دفع التعويضات الفردية اىل اضعاف اتفاق سالم دارفور ،كما ذكر سابقاً ،االمر الذي ادى
اىل توقيع فصيل واحد على االتفاق .فقد اصرت حكومة السودان على أن يتم انشاء صندوق اعادة االعمار وصندوق
مفوضية التعويض ،بدالً عن التعويض الفردي ،والتزمت بدفع  30مليون دوالر.كما انشأت اتفاقية سالم دارفور صندوق
اعادة اعمار وتنمية دارفور والتزمت احلكومة بسداد مبلغ  500مليون دوالر .وانشأت اتفاقية السالم ايضاً مفوضية مراقبة
التخصيص املايل والنقدي واليت كلفت ابدارة حتويل االموال اىل دارفور .مل يتم تشغيل صندوق اعادة اعمار وتنمية دارفور
بسبب عدم توفر التمويل وعدم وجود االلتزام من جانب احلكومة.
وابلنسبة لشرق السودان فقد انشأت اتفاقية سالم شرق السودان صندوق تنمية واعادة اعمار شرق السودان .ونشأ هذا
الصندوق بعد اربعة اعوام من التوقيع على اتفاق سالم الشرق .وعقد مؤمتر للماحنني يف عام  2010حيث تعهد املاحنون
بدفع مبلغ ( ) 3.547مليون دوالر لشرق السودان .والتزمت حكومة السودان بسداد ( )600مليون دوالر بنهاية العام
 .2013وكان مصري صندوق اعمار الشرق الفشل( .انظر امللحق .)3

"كان صندوق تنمية واعمار الشرق ضعيفاً يف موارده ويف ختصيص تلك املوارد .ومل
يتوفر له داعمني قادرين وملتزمني ،واعتمد يف املقام االول على مؤمتر املاحنني يف
الكويت .ومل تك االموال املخصصة كافية وشاهبا الفساد .وانفقت االموال على
مشروعات مل متثل االولوايت ألهل شرق السودان".
مقابلة -مصطفى علي 2020
أتسيساً على نصوص اتفاق سالم دارفور ،أكدت وثيقة الدوحة لسالم دارفور على ضرورة حتويل االموال اىل صندوق
اعادة اعمار دارفور عرب مفوضية مراقبة ختصيص املوارد .وجاءت التعهدات هلذا الصندوق من حكوميت السودان وقطر.
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فقد إلتزمت حكومة السودان بتخصيص مبلغ ملياري دوالر خالل فرتة مخسة أعوام ،اضافة اىل منظومة للتمويل االصغر،
بينما تعهدت قطر ابستثمار ملياري دوالر يف السلطة االنتقالية لدارفور ،وانشاء بنك للتنمية ،واعادة االعمار يف دارفور.
وكان يفرتض عقد مؤمتر للماحنني بعد ثالثة اشهر من التوقيع ويعقبه صندوق ائتمان للماحنني .وعجزت حكومة السودان
عن حتويل االموال اىل السلطة االنتقالية ،االمر الذي أثر على قدرة السلطة االنتقالية يف القيام مبسؤولياهتا .وترددت قطر
يف االستثمار وانشاء بنك تنمية دارفور .وانعقد مؤمتر املاحنني بعد ثالثة اعوام من وثيقة الدوحة لسالم دارفور ،وتضائلت
االموال اليت تعهد هبا املاحنني ومل يتم استالمها حىت تفكيك السلطة االنتقالية لدارفور.
القضااي املتقاطعة :بعيداً عن الرتتيبات األمنية وقسمة السلطة والثروة ،توجد قضااي متقاطعة اثرت على تنفيذ هذه
االتفاقيات .وقبل االنتقال إىل اجلزء الثاين وتقدمي تقييماً كلياً ،فإن من الضروري تناول هذه القضااي هنا .حتتوي مجيع
اتفاقيات السالم على نصوص خاصة إبنشاء املفوضيات القومية وجمالس التنسيق واملؤمترات القومية ..اخل ومل يُفعل سوى

القليل منها ،يف أفضل األحوال ،يف مجيع االتفاقيات يف هذا اخلصوص .ومت جتاهل مفوضيات حساسة مثل ،مفوضيات

االراضي ،والعدالة واملصاحلة ،أو مل متنح املوارد الكافية حال انشاءها للقيام أبعماهلا .ومل يتم انشاء مفوضية االراضي اليت
ينص عليها اتفاق السالم الشامل .وانشأت مفوضية مراقبة ختصيص املوارد ولكنها كانت بدون اسنان ،ومل يتم انشاء
جملس تنسيق شرق السودان حىت هناية اتفاق سالم الشرق .ويفصل اجلزء التايل حول هذا االمر ويقدم تقييماً شامالً.

"مل تكن االطراف املشاركة يف اتفاقيات السالم يف السودان جادة حول
الدميوقراطية وحقوق االنسان واالنصاف اجلندري".
مقابلة -الم اكول اجاوين 2020
تتمثل الفجوة الرئيسية يف خمتلف اتفاقيات السالم فيما خيص القضااي املتقاطعة يف غياب ادماج اجلندر ،وهذا االمر كان
واضحاً يف كل املراحل ،منذ التفاوض وحىت التنفيذ ،فقد كادت مشاركة النساء من جانيب احلكومة واحلركات املسلحة
خالل التفاوض أال ترى ابلعني اجملردة ومل يتم اشراك النساء يف مرحلة التنفيذ ،وعلى سبيل املثال جتاهلت قسمة السلطة،
النساء متاماً ،ويف حالة ادخاهلن فيمنحن مناصب رمزية جتعلهن غري فاعالت فيما خيص اختاذ القرار.
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اجلزء السادس :التقييم الكلي
ميكن اجلزم أبن مجيع االتفاقيات واجهت اشكاالت عميقة حالت دون جناحها ،ومل يتم تطبيق اي منها بنية صادقة .ومل
ينجح النموذج الذي صممت عليه (قسمة السلطة واملوارد) ،يف حتقيق االثر املتوقع احداثه ،ويعود السبب يف ذلك
االخفاق اىل اشكاالت يف العمليات والتصميم والتفاوض والتنفيذ .فقد كان للرتكيز على املناصب يف املستوايت العليا يف
املؤسسات احلكومية أثرا كبريا يف جتاهل املشاكل واملظامل على املستوى احمللي واليت تشكل جوهر اسباب احلرب االهلية.
وميثل غياب االرادة السياسية واالستحفاف من جانب حكومة السودان وتناقض اجملتمع الدويل وغياب االحساس ابمللكية
احمللية عوامل اساسية خلف فشل اتفاقيات السالم .وتوضح هذه القضااي بشكل اكثر تفصيالً ادانه.

"كان املخربني يف معظم احلاالت من اعضاء حزب املؤمتر الوطين من خمتلف
اخللفيات وهلم مصاحل متباينة ومتعارضة ،فقد عارض البعض منهم عدم
اشراكهم يف التفاوض ،ونظر البعض االخر اىل اجلنوب ابعتباره ارضا
للدعوة ،وهلذا مل يرغبوا يف وجود حكومة قوية يف اجلنوب ومل يرغبوا يف
انفصال اجلنوب ،بل رغبوا يف ان يكون اجلنوب حديقة خلفية هلم .وهناك
من أتثرت مصاحله بوجود احلركة الشعبية/اجليش الشعيب شريكاً جديداً يف

احلكومة ".الفاتح الصديق -مقابلة.2020

وفر اتفاق السالم الشامل النموذج الذي ارتكزت عليه بقية االتفاقات االخرى ،وعلى الرغم من االشكاالت اليت واجهها
اتفاق السالم الشامل إال ان احلكومة السودانية مل تتعلم من تلك املشاكل أو االخطاء عند التعامل مع اتفاق سالم دارفور
واتفاق سالم الشرق ووثيقة الدوحة .وابلنسبة التفاق السالم الشامل فقد اضاع املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية كل الفرتة
االنتقالية يف التنازع حول من ُيصل على ماذا ويف االختالف حول االرقام املتصلة اباليرادات املتعلقة ابلنفط ،وما اذا
ك ان جنوب السودان ُيصل على نصيبه ام ال وحول املفوضية القومية للنفط .وايضاً كان هناك خمربون.
لكن مشاكل اتفاقيات السالم ال تقتصر على مشاكل التنفيذ فحسب ،فهي متأصلة يف كل املراحل وكل مستوايت
صناعة السالم وبناء السالم ،على الرغم من ان مشاكل التنفيذ هي األكثر أتثرياً .وفيما يلي نورد املشاكل الرئيسية اليت
أثرت سلباً على تنفيذ اتفاقيات السالم ونسفت جهود بناء السالم.
عدم اشراك كل اجملموعات املسلحة :مل تشتمل عملية سالم واحدة على كل األطراف .فقد كان اتفاق السالم الشامل
شأانً بني احلركة الشعبية/اجليش الشعيب واملؤمتر الوطين ومت اقصاء التجمع الوطين .كما كانت اتفاقية الشرق شأانً بني جبهة
الشرق واملؤمتر الوطين .وحىت عندما يتم اشراك مجيع احلركات املسلحة يف التفاوض ال توقع مجيعها على االتفاق وهذا ما
حدث يف اتفاق سالم دارفور ووثيقة الدوحة لسالم دارفور.
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جتزئة املشاكل السوداين :قاد التوصيف اخلاطيء للمشاكل يف خمتلف احناء البالد ابعتبارها مشاكل اقليمية اىل منهج
يتعامل معها ابلطريقة اجملزأة .إذ أن املشاكل يف دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل االزرق ،امنا هي مجيعاً
مشاكل قومية حتتاج اىل منظور قومي عريض للتعامل معها .فاالزمة على املستوى القومي هي ما ينتج االزمات يف
األطراف.
إقصاء أصحاب املصلحة غري املسلحني :يف معظم احلاالت احنصرت املفاوضات بني حكومة السودان واجملموعات
املسلحة وكان هناك جتاهالً كامالً للمدنيني وكل من ال ُيمل السالح ،فقد اقصى اتفاق السالم الشامل واتفاق سالم
دارفور واتفاق سالم الشرق ممثلي اجملتمع املدين أو ممثلي اجملتمعات املتأثرة ابحلروب من النازحني والالجئني ،كما مت جتاهل
النساء بشكل خاص ،وحاولت األطراف ،حتت ضغط الوسطاء واجملتمع الدويل ،إصالح هذا االمر يف مفاوضات سالم
الدوحة ولكن تصاعدت املخاوف من التمثيل وان من ش اركوا فيها مل يشاركوا يف املفاوضات بشكل حقيقي.
عدم تنفيذ البنود الرئيسية :اشتملت كل اتفاقيات السالم على بنوداً رئيسية تتعلق ابقتسام السلطة والثروة وكان لتطبيق
هذه البنود أمهية قصوى لنجاح االتفاقيات ،فقد نصت مجيع االتفاقيات على انشاء املفوضيات وصناديق التنمية .وابستثناء
مفوضية اراضي دارفور ،مل يتم انشاء املفوضيات والصناديق االخرى ،أو يف حال انشاؤها كان اداؤها مقيداً ،وعدم حل
مشكلة ابيي كان عمالً اخر حامساً.

"تعامل املؤمتر الوطين مع املؤسسات واهلياكل االحتادية يف اتفاق السالم
الشامل وكأهنا مستقلة عن االتفاقية بينما ركزت احلركة الشعبية/اجليش
الشعيب على جنوب السودان فقط وجتاهلت املؤسسات القومية املؤثرة على
تنفيذ اتفاق السالم الشامل .وادار املؤمتر الوطين املفوضية القومية للنفط
دون اي مراقبة من احلركة الشعبية واليت احنصر اهتمامها يف احلصول على
نصيبها من النفط البالغ  %50يف انتظار حدوث االنفصال لتنال كل
النفط .ومل تتلق مفوضية التقييم التابعة التفاق السالم الشامل سوى
الشكاوى ابعتبارها امراً روتينياً ومل تتخذ اي اجراءات ملعاجلة هذه
الشكاوى .وكانت مثلها مثل احلركة الشعبية يف انتظار االستفتاء
واالنفصال".
الفاتح الصادق -مقابلة2020
غياب آليات احملاسبة :مل تك هناك طريقة ميكن عربها توقيع اجلزاءات على األطراف اليت خترب تنفيذ االتفاقيات .وتعهد
الوسطاء الدوليني يف اتفاق سالم دارفور عزل ومعاقبة االطراف الرافضة للتوقيع على االتفاقية او اليت تعيق تنفيذها .وقد
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انتهكت مجيع االطراف املوقعة على االتفاقيات بنودها ،لكن مل ُيدث اي شيء من جانب الضامنني او اجملتمع الدويل.
وكما نرى يف املالحق اليت تفصل االتفاقيات املختلفة فإن االنتهاكات حدثت مع افالت من العقوبة.
الرتكيز على اقتسام السلطة يف املستوايت العليا للسلطة :وحدث هذا نتيجة لنموذج اقتسام السلطة الذي مينح االولوية
او األمهية لكبار قادة التمرد لنيل املناصب العليا على املستوايت االحتادية والوالئية ويف غضون ذلك يتم جتاهل جذور
النزاعات والظالمات على املستوايت احمللية .ويظهر هذا االمر جلياً يف اتفاق سالم الشرق حيث حصل كبار القادة على
مناصب احتادية ومت جتاهل املشاكل على املستوى احمللي ،ويف اتفاق السالم الشامل ،خاصة يف جنوب كردفان والنيل
االزرق ،كانت هنالك مظامل تتصل بعدم حصول الناس على ما وعدوا اايه .ومل تك اتفاقية سالم دارفور ووثيقة الدوحة
استثناءاً.
اجملتمع الدويل املتناقض :كان النظام السابق متعطشاً للحصول على دعم اجملتمع الدويل لكنه مل يقدم تنازالت ذات
موثوقية .وكان تعاطي اجملتمع الدويل مع حكومة السودان أمراً يصعب فهمه إن مل يكن غريباً .فقد طالب احلكومة
السودانية ابحرتام حقوق االنسان وحقوق األفراد وان خيضع للمحاسبية وان يكون شفافاً ملتزما ابلدميوقراطية والتوزيع
العادل للثورة والسلطة .وكل هذه االشياء مضمنة يف اتفاقيات السالم املختلفة .وعلى الرغم من ذلك مل يتخذ اجملتمع
الدويل اي رد فعل يذكر عندما حتجم حكومة السودان عن القيام هبذه االمور ،كما فعلت مراراً وتكراراً .ومتثل تناقض
اجملتمع الدويل يف فرض عقوابت االمم املتحدة والوالايت املتحدة مصحوبة خبطاب عدائي ويف نفس الوقت جترى
مفاوضات السالم.

"ترتكز عمليات السالم اللربالية على اسكات البندقية وال تعاجل قضااي
صناعة السالح وبيعه من اجل تقليل أو اسكات العنف .البد وان يكون
السالم شامالً وأن ثقافة استيعاب محلة السالح ليست بعملية لصناعة
السالم ،إذ اهنا حتمل بذور فنائها يف نفسها".
مقابلة -الم اكول اجاوين 2020

االستخفاف وغياب املصداقية من جانب حكومة السودان :ليس غريباً تعرض مجيع اتفاقيات السالم اىل مشاكل
رئيسية .فقد تركزت املشاكل اجلوهرية يف مرحلة التنفيذ ،ومع وجود اشكاالت تتصل ابلتصميم وعمليات السالم.،
وتعمدت حكومة السودان تكرار نفس االخطاء يف كل االتفاقيات اليت توقع عليها .وقد كان عدم االلتزام ابيفاء التعهدات
ومواصلة (احلياة كما هي) نسقا متكررا عرب مراحل تنفيذ اتفاقيات السالم.
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غياب امللكية احمللية :ونتيجة القصاء الناس على املستوايت احمللية ،فقد اعتربوا اتفاقيات السالم شأانً خاصاً ابحلكومة
واملتمردين .وكان يتوقع من مشاركة اجملتمع املدين يف حماداثت سالم الدوحة ،املساعدة يف احلصول على الدعم احمللي،
لكنهم مل ُيضروا بصفة مفاوضني ،بل عوملوا كأطراف مساعدة للضغط على األطراف املسلحة ،مىت ما حدث مجود يف
التفاوض ويف الرتويج لالتفاقية بني قواعدهم .كما ساهم عدم التمثيل احلقيقي للنساء يف زايدة االحساس ابالستالب
على املستوايت احمللية.
ضعف التنسيق بني أجهزة احلكم اليت خلقت لتطبيق االتفاقات والسلطات احلكومية الروتينية
التكتيك السياسي حيث ان حكومة السودان خالل فرتة االنقاذ طبقت اسرتاتيجية (فرق تسد) من اجل تعزيز سلطاهتا
على مجيع مناحي احلياة العامة يف البالد ،وانعكس هذا يف اتساع خطوات التشرذم بني االحزاب السياسية وجمموعات
الضغط وحىت احلركات املسلحة .وكان لتشظي احلركات املسلحة ،والذي حركته افعال حكومة السودان ،أثر خاص على
عمليات السالم ،خاصة ملف دارفور ،الشيء الذي أمثر عدم مشولية عمليات السالم وعدم استدامة اتفاقيات السالم.
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اجلزء السابع :الدروس املستقاة وخارطة الطريق
 .1هنالك حاجة ماسة لالنتقال من سالم الصفقات بني صفوات متنافسة اىل سالم حقيقي وشامل يشرك كل
اصحاب املصلحة وعلى وجه التحديد الضحااي املتضررين من النزاع العنيف .ومعىن هذا اننا يف امس احلاجة
اىل تسوية أو مساومة اترخيية وليس تسوية أو مساومة سياسية.
 .2اثر خلق منابر متعددة ملعاجلة املسائل املتعلقة ابلسالم يف السودان سلباً وبشكل واضح على فرص الوصول اىل
سالم شامل ومستدام يف البالد .ويف هذا اخلصوص مل تتوفر الشمولية حىت يف اتفاق السالم الشامل .ولسوء
احلظ عجزت األطراف واصح اب املصلحة الدولية واالقليمية عن جتنب هذا املأزق.
 .3مل ُيقق منوذج (( Paradigmالسلطة والثروة ،والذي تبنت ه كياانت الوساطة يف اتفاقيات سالم السودان،
النتائج املتوقعة على االرض ،ألهنا قد امثرت يف معظم االوقات قسمة للمناصب واحلوافز للنخب يف رتب
السلطة العليا دومنا احداث اثر ملموس على املستوى القاعدي.
 .4انعدام االرادة احلسنة ومنح االولوية للمصاحل قصرية املدى لقادة احلركات واجملموعات ،مبعىن اهنم ساعني جلين
الثمار ملصاحلهم الذاتية.
 .5جيب ان ال تقتصر اتفاقيات السالم على معاجلة انعدام االمان الشخصي ولكن أن متتد لتشمل فقدان االمان
الوجودي للمجموعات اليت تقسمها الثنائية املفرغة اليت تعمل بنظام (حنن) و(هم) .مثالً "يف دارفور العرب ضد
الزرقة" واخلطاب املنسوب اىل النائب االول لرئيس اجلمهورية السابق (حنتاج اىل ارض دارفور وليس اهلها)".
 .6يعترب انشاء منرب موحد حلل مجيع النزاعات داخل البالد امراً ضرورايً لتجنب جتدد النزاع مرارا و تكرارا .وتؤدي
املبادرات املتوازية اىل تشتيت جهود صناعة السالم ،وعليه يتوجب جتنبها الهنا تشتت االنتباه عن حتقيق اهلدف.
 .7يعترب االمن امراً مفتاحياً لنجاح اي جهود لصناعة السالم يف مراحل البداية والتنفيذ وميكن وقف اطالق النار
املوثوق به االطراف من التفاوض بنوااي طيبة كما يزيل احلل الدائم (املعضلة االمنية) عائقا مهما ُيول دون
تنفيذ االتفاقية.
 .8ال تنتهي العملية السلمية ابلتوقيع على اتفاقيات السالم وتنال مرحلة ما بعد االتفاقية ،املتعلقة ابلتنفيذ ،نفس
القدر من االمهية ،مما جيعل مواضيع املتابعة والرقابة والتقييم املتواصلني واملراجعة يف منتصف الفرتة واليت يشارك
فيها اصحاب امل صلحة املباشرين وغري املباشرين ذات امهية خاصة.
 .9يعترب ضمان التنفيذ الكامل لالتفاقية أكثر امهية من حمتواها.
.10البد وان ُيتوي معمار حوكمة اتفاقية السالم رؤية واضحة للسلطات وبروتوكوالت واجراءات التنفيذ وآليات
التنسيق بني خمتلف مستوايت احلكومة .وسوف يضمن هذا االمر تقليل التناقض بني االجسام الربوقراطية
العادية واملؤسسات املؤقتة/االنتقالية لبناء السالم.
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.11تنبع مشولية اي اتفاق للسالم من مشاركة كل اصحاب املصلحة يف العملية السلمية .مما يعزز من احساسهم
مب لكية االتفاق ،خاصة بني اصحاب املصلحة املباشرين يف املناطق املتأثرة ابلنزاعات .ولنجاح اي اتفاقية البد
ان تكون مشولية وهذا يعين ضرورة استيعاب مجيع أصحاب املصلحة يف وقت مبكر او قبل التوقيع على
االتفاقية .واملشاركة الفاعلة للنساء أمر ضروري ال غىن عنه الستدامة السالم.
 .12يف غياب العقوابت اليت توقع على منتهكي االتفاقية لن يتوفر إلتزام حقيقي لدى األطراف جتاه االتفاقية
وسيتواصل خرقها.
 .13تتعقد عملية التفاوض بسبب تشرذم املتمردين (ال توجد اتفاقية انجحة دون اشراك كل األطراف).
.14يتوجب أن يكون بناء القدرات وتطويرها للتنفيذ جزءاً اصيالً من أي عملية لبناء السالم.
 .15ثبت خطل دبلوماسية التاريخ النهائي كاسرتاتيجية للوصول اىل اتفاقية السالم والتوقيع على اتفاق للرتاضي كما
حدث يف حالة اتفاق سالم دارفور.
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