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ّ
ملخ�ص
بعد مرور �أق ّل من عام على تق�سيم ال�سودان «الكبري» ال�سابق �إىل جمهورية ال�سودان ال�شمايل
وجمهورية جنوب ال�سودان اجلديدة � -أو للتو�ضيح �شمال وجنوب ال�سودان  -دخلت الدولتان م ّرة
�أخرى يف حالة حرب .ويبدو �أن �سنوات من اجلهود الدولية التي بذلت لو�ضع ح ّد لعقود من ال�صراع
من خالل امل�ساعدة يف التفاو�ض على اتفاق ال�سالم ال�شامل ( )CPAالعام  ،2005واجلهود التي
بذلت فيما بعد ل�ضمان حدوث عملية انف�صال �سل�س بني ال�شمال واجلنوب ،مل ت�سفر عن �شيء.
ن�ص عليه اتفاق ال�سالم ال�شامل،
يف كانون الثاين/يناير � ،2011أ�سفر ا�ستفتاء �أجري يف اجلنوبّ ،
عن الت�صويت ب�أغلبية �ساحقة ل�صالح التق�سيم .وعلى مدى الأ�شهر ال�ستة التالية ،كان من املفرت�ض
بال�شمال واجلنوب التفاو�ض على الق�ضايا العالقة ،لكنهما ف�شال يف تنفيذ ذلك .واحل�صيلة كانت
اندالع النزاع جمدد ًا ،وفور ًا تقريب ًا ،بعد �أن �أ�صبح اجلنوب م�ستقال.
يف البداية ،ت�ض ّمن ذلك ا�شتباكات على طول املنطقة احلدودية بني القوات امل�سلحة ال�سودانية
( )SAFوحركات التح ّرر يف املناطق التي ّ
ف�ضلت االندماج مع اجلنوب .لكن ،بحلول ني�سان�/أبريل
 ،2012حت ّول القتال �إىل حرب بني ال�شمال واجلنوب ،حيث عرب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
(� )SPLAإىل ال�شمال وق�صفت القوات امل�سلحة ال�سودانية القرى الواقعة على مقربة من احلدود يف
اجلنوب .وحينها توقفت �صادرات النفط من اجلنوب ،واندلعت نزاعات �أخرى يف كال البلدين.
كان النفط �أحد الدوافع الرئي�سة لل�صراع بني الدولتني ال�سودانتني .وبعد اال�ستقالل ،تفاقم هذا
ال�صراع لأن نحو  75يف املئة من النفط ال�سوداين كان ُينتج �أ�سفل احلدود التي تف�صل الآن ال�شمال
عن اجلنوب ،الأمر الذي ق َّل�ص �إىل حد كبري عائدات ال�شمال� .أما �سل�سلة النزاعات الأخرى ،والتي
�أدت ب�سرعة �إىل العنف ،فهي ت�شمل على وجه اخل�صو�ص حماوالت ال�سيطرة على الأرا�ضي على طول
احلدود بني ال�شمال واجلنوب يف جنوب كردوفان ،والنيل الأزرق ،و�أبييه .ويف هذه الأثناء يعاين
ك ٌل من ال�شمال واجلنوب من النزاعات الداخلية ال�سيا�سية والقبلية ،فيما يحاوالن بناء الدولة على
أرا�ض ّ
مقطعة وفق ركائز م�ؤ�س�سية غاية يف الب�ؤ�س.
� ٍ
وهكذا ،ف�إن ف�شل اجلهود حتى الآن لإحالل ال�سالم يف ال�سودان الكبري ،خا�صة يف �إطار م�شروع
اتفاق ال�سالم ال�شاملِّ ،
التب�شر باخلري بالن�سبة �إىل فر�ص جت ُّنب عقود جديدة من النزاعات ومن
الإفقار املتوا�صل لكال البلدين .وكل الدالئل ت�شي ب�أن عملية االنتقال من ال�سودان الكبري �إىل جمهوريتي
ال�شمال واجلنوب ال�سودانيني لن تكون خامتة ال�صراع ،بل على الأرجح بدايات نزاعات عدة �أخرى.



مقدمة
بعد مرور �أق ّل من عام على تق�سيم ال�سودان «الكبري» ال�سابق �إىل جمهورية ال�سودان (ال�شمايل)
وجمهورية جنوب ال�سودان (اجلديدة) � -أو �شمال وجنوب ال�سودان للتو�ضيح  -دخلت الدولتان م ّرة
�أخرى يف حالة حرب .ويبدو �أن �سنوات من اجلهود الدولية التي بذلت لو�ضع ح ّد لعقود من ال�صراع
من خالل امل�ساعدة يف التفاو�ض على اتفاق ال�سالم ال�شامل ( )CPAالعام  ،2005واجلهود التي
بذلت فيما بعد ل�ضمان حدوث عملية انف�صال �سل�س بني ال�شمال واجلنوب ،مل ت�سفر عن �شيء.
ن�ص عليه اتفاق ال�سالم ال�شامل و�أُجري يف اجلنوب،
يف كانون الثاين/يناير � ،2011أ�سفر ا�ستفتاء ّ
عن االقرتاع ب�أغلبية �ساحقة ل�صالح التق�سيم .وكان من املفرت�ض ،على مدى الأ�شهر ال�ستة التالية� ،أن
يتفاو�ض ال�شمال واجلنوب على الق�ضايا العالقة للتي ّقن من �أنه عندما تظهر جمهورية جنوب ال�سودان
�إىل ح ّيز الوجود يف متوز/يوليو� ،ستفعل ذلك بطريقة �سلمية ،و�أن عملية االنف�صال �ستكون ّ
منظمة.
ومع ذلك ،مت الق�ضاء على فر�ص حدوث عملية تق�سيم �سلمي حتى قبل حلول موعد اال�ستقالل يف
متوز/يوليو.
كبلد َف َق َد ثلث
ور�سخ و�ضعه الذي ت�ضاءل كثري ًا ٍ
مع �أنه بدا �أن ال�شمال َق ِبل نتائج اال�ستفتاءّ ،
�أرا�ضيه ،وثالثة �أرباع نفطه� ،إال �أن هذا مل يحدث يف الواقع� .أما اجلنوب فكان منق�سم ًا جد ًا ،على
ال�صعيد الداخلي ،ومتزعزع ًا وغري م� ّؤهل �أ�سا�س ًا للدخول يف
مفاو�ضات ناجحة يف �ش�أن الق�ضايا املع ّلقة .وبالتايل ،حدثت حدثت عملية االنف�صال بينما بقيت مروحة من
عملية االنف�صال بينما بقيت مروحة من امل�شاكل الكربى من امل�شاكل الكربى من دون ّ
حل.
دون ح ّل.
اندلع ال�صراع جم ّدد ًا فور ح�صول اجلنوب على اال�ستقالل
تقريب ًا .ت�ض ّمن ذلك ،يف البداية ،ا�شتباكات على طول املنطقة احلدودية بني القوات امل�سلحة
ال�سودانية وحركات التح ّرر يف املناطق التي ّ
ف�ضلت االندماج مع اجلنوب .ومع ذلك ،حت ّول القتال
بحلول ني�سان�/أبريل � 2012إىل حرب بني ال�شمال واجلنوب ،حيث َعبرَ َ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان �إىل ال�شمال ،وق�صفت القوات امل�سلحة ال�سودانية القرى الواقعة على مقربة من احلدود يف
اجلنوب.
تفرت�ض هذه النتيجة البائ�سة للم�شكلة ،التي كانت هدف ًا ملحاولة �شاملة حل ّل ال�صراع قام بها
املجتمع الدويل ،وقفة للتفكري .ظاهري ًا ،بدا �أن اتفاق ال�سالم ال�شامل الذي ُتفا َو�ض عليه بني ال�شمال
واجلنوب ،وتخ ّللته الكثري من جهود االقناع والدعم الدويل ،مي ّثل حماولة رائدة ومبتكرة حل ّل م�شكلة
بدا �أنها م�ستع�صية على احل ّل على مدى عقود .فحزمة االتفاقيات والربوتوكوالت التي ت�ش ّكل اتفاقية




السودان :من صراع إلى صراع

لل�صراع� ،إذ هي مل تَكت َِف فقط ب�صياغة حلول و�سط
ال�سالم ال�شامل بذلت كل ما يف و�سعها لو�ضع ح ّد ّ
�شجعت �أي�ض ًا عملية التح ّول الداخلي يف كل من ال�شمال واجلنوب يف اجتاه �أكرث
بني الطرفني ،بل ّ
دميقراطية .من الناحية النظرية ،مت التغا�ضي عن بع�ض امل�شاكل� ،أما من الناحية العملية ،فلم ين ّفذ
�سوى القليل من البنود.
ومع �أن هياكل ال�شمال واجلنوب كانت احتادية مركزية ر�سمي ًا� ،إال �أنهما كانا يف الواقع دولتني يحكم
ك ٌّل منها حزب واحد .ومل يكن �أي من اجلانبني مهتم ًا حق ًا ب�إجناح االتفاق .كان ال�شمال يوهم نف�سه
بالتفكري يف �أن اجلنوب لن يجر�ؤ على االنف�صال ،وبالتايل مل يبذل �أي جهد جلعل الوحدة مقبولة.
ال�ست،
كما كان اجلنوب عازم ًا على االنف�صال مهما فعل ال�شمال ،واعترب معظم قادته فرتة ال�سنوات ّ
التي فر�ضها اتفاق ال�سالم ال�شامل قبل عقد ا�ستفتاء على اال�ستقالل ،لي�ست فر�صة جلعل الوحدة
ممكنة ،بل فرتة انتظار عليهم حت ُّملها قبل احل�صول على اال�ستقالل .قتل جون قرنق ،زعيم اجلنوب
الذي دخل يف مفاو�ضات اتفاق ال�سالم ال�شامل والذي �أراد �أن مينح الوحدة فر�صة ثانية ،يف حادث
ّ
حتطم طائرة هليكوبرت بعد �ستة �أ�شهر من توقيع االتفاق .وكان قرنق �آخر زعيم جنوبي كبري على
قناعة تا ّمة ب�أن الوحدة رمبا تكون ممكنة ومرغوبة لكال البلدين.
ُيف�ضي ف�شل حماولة ح ّل ال�صراع ،مم ّثلة يف اتفاق ال�سالم ال�شامل� ،إىل الكثري من الت�سا�ؤالت حول
املا�ضي .على �سبيل املثال :ملاذا ف�شلت املحاولة؟ هل لأن املفاو�ضني جنحوا �أ�سا�س ًا يف �إقناع اجلانبني
بتوقيع جمموعة من االتفاقيات التي مل ي�ؤمنوا بها ومل يكن يف ن ّيتهم احرتامها� ،أم لأن املجتمع الدويل
أهم
مل ميار�س مايكفي من ال�ضغط ل�ضمان تنفيذ االتفاق؟ هذه ت�سا�ؤالت جوهرية بالت�أكيد ،بيد �أن � ّ
الق�ضايا التي مل حت ّل بعد تتعلق بامل�ستقبل �أكرث منها باملا�ضي.
ف�شل اتفاق ال�سالم ال�شامل ،كما �أظهره على نحو �سيء جت ّدد حالة احلرب بني ال�شمال واجلنوب،
ّ
اليب�شر باخلري بالن�سبة �إىل فر�ص جت ّنب عقود جديدة من ال�صراع وا�ستمرار �إفقار البلدين .وميكن
التو�صل �إىل اتفاق جديد .ولي�س من الوا�ضح
لتجربة املا�ضي �أن تكون �إما عام ًال م�ساعد ًا �أو عائق ًا �أمام ّ
ما �إذا كان ّ
بالتو�صل اىل ت�سوية �سلمية ،مي ّثل �أداة الغنى
التدخل الدويل ،من دون التزام طريف النزاع
ّ
عنها لتحقيق ال�سالم �أو جم ّرد هدنة م�ؤقتّة من القتال الذي من امل�ؤ ّكد �أن ي�ست�أنفه اجلانبان بحما�سة
متج ّددة .فهل احلرب حتم ّية لأنها مت ّثل بالن�سبة �إىل البلدين هروب ًا من امل�شاكل الداخلية وال�سيا�سية
واالقت�صادية التي يبدو �أال الح ّل لها؟

جذور التو ّتر
منذ �أيام ال�سيادة الأنغلو – م�صرية امل�شرتكةُ ،ق ِّ�سم ال�سودان ر�سمي ًا �إىل منطقتني اثنتني هما:
ال�شمال واجلنوب� .ش ّكل ال�شمال ،ذو الأغلبية العربية وامل�سلمة ،ما �أطلقت عليه ال�سلطات اال�ستعمارية

مارينا أوتاوي ومي السعدني

الفرن�سية «الدولة النافعة» ،حيث يرت ّكز كل مايتو ّفر من موارد وكل ماحتقَّقَ من تنمية .وبدا اجلنوب،
الأفريقي و«الوثني» ،منطقة نائية من دون موارد من الأف�ضل تركها ل�ش�أنها ولآليات ّ
املب�شرين ،مع
حمايتها من قرا�صنة العبيد.
كان ث ّمة حدود داخلية ر�سمية ،يف ظل ال�سيادة امل�شرتكة ،جعلت اجلنوب بعيد ًا عن متناول ال�شمال.
مر�سمة،
ومن �سوء حظ ال�صراعات احلالية� ،أن هذه احلدود الداخلية مل تكن حم ّددة بو�ضوح والهي ّ
حيث كانت مت ّر ،مع ذلك ،يف �أر�ض تعترب غري ذات قيمة.
ولذا لي�س من امل�ستغرب �أن يجد اجلنوب نف�سه ،عندما ا�ستق ّل
ال�سودان يف العام  1956و ُر ِفع احلاجز بني املنطقتني ،يف خلق اكت�شاف النفط يف هجليج و�ضع ًا خطري ًا ب�صفة
حمددة،
موات للغاية .ومل يمَ ِ�ض وقت طويل حتى بد�أ يحاول خا�صة ،لأنه يقع يف منطقة حدودها غري ّ
و�ضع غري ٍ
وبالتايل ،ا ّدعى ال�شمال واجلنوب ملكيته له �آنذاك
التحري�ض للح�صول على و�ضع جديد.
مل يكن ال�صراع يف ال�سودان �أبد ًا �ش�أن ًا ثنائي ًا ب�سيط ًا بني والآن.
ال�شمال وبني اجلنوب .فقد تقاطع االنق�سام بني املنطقتني مع
م�شاكل �أ�سا�سية كانت موجودة يف داخلهما .كان ال�شمال ،الذي َح َك َم البالد ب�أ�سرها ،متزعزع ًا للغاية
من الناحية ال�سيا�سية ،وكانت ال�سلطة تتنقل جيئة وذهاب ًا بني حكومات ع�سكرية ومدنية ،بدء ًا من
التوجهات الإ�سالمية .وكان اجلنوب عموم ًا م�ستا ًء
تلك التي ي�سيطر عليها الي�سار �إىل احلكومات ذات ّ
من ال�شمال املُهيمِ ن ولكنه منق�سم ب�ش ّدة �أي�ض ًا ،خ�صو�ص ًا على �أ�س�س قبل ّية ،وهي االنق�سامات التي
ا�ستغ ّلتها حكومات ال�شمال ب�صورة منهج ّية لإ�ضعاف حركات التمرد اجلنوبي وهي� :آنيا  -نيا يف
ال�سنوات الأوىل ،وبعد العام  ،1983احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها.
لكي نفهم امل�أزق احلايل ،من املهم �أن ندرك �أن القتال احلاد بني ال�شمال واجلنوب وقع يف معظمه
و�سط البالد ،حول احلدود الداخلية ال�سابقة بني ال�شمال واجلنوب .ولع ّل مايزيد الأمور تعقيد ًا �أنه تبينّ
�أن املنطقة التي تعربها هذه احلدود غري املحدّدة بو�ضوح غنية بالنفط ،مايجعلها مورد ًا طبيعي ًا حيوي ًا
لكال اجلانبني .اكت�شفت �شركة �شيفرون النفط بكميات جتارية يف العام  1978بالقرب من مدينتي
بانتيو وهجليج ،على مقربة من احلدود بني ال�شمال واجلنوب .هذا االكت�شاف جعل من الأهمية مبكان
لل�شمال الإبقاء على �سيطرته على املنطقة ،يف حني و ّفر املزيد من احلوافز للمتم ّردين اجلنوبيني كي
يقاتلوا لل�سيطرة على املنطقة .وخلق اكت�شاف النفط يف هجليج و�ضع ًا خطري ًا ب�صفة خا�صة ،لأنه يقع
يف منطقة حدودها غري حمدّدة ،وبالتايل ،ادّعى ال�شمال واجلنوب ملكيته �آنذاك والآن.
متتّع ال�سودان ،عند اكت�شاف النفط ،بالفرتة الأكرث �سلم ّية يف تاريخه امل�ضطرب يف حقبة مابعد
اال�ستقالل .وكان اتفاق ُو ِّقع يف �أدي�س �أبابا العام  1972قد و�ضع ح ّد ًا النتفا�ضة اجلنوب ،وح ّول
ال�سودان �إىل احتاد غري متكافئ ،حيث تب ّو�أ اجلنوبيون منا�صب يف احلكومة املركز ّية ،لكنهم متتّعوا
�أي�ض ًا بدرجة من احلكم الذاتي .لكن ال�شمال م ّر ،يف �أوائل الثمانينيات ،بفرتة �أخرى من اال�ضطرابات
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التي و�ضعت ح ّد ًا لل�سالم .فالرئي�س جعفر منريي ،والذي كان يتولىّ ال�سلطة منذ العام � ،1969أو ًال
كقائد ع�سكري ويف وقت الحق كرئي�س منتخب للجمهورية ،غيرّ �سيا�ساته جذر ّي ًا بطريقتني� :أعلن
�أن ال�سودان �س ُيح َكم من الآن ف�صاعد ًا بال�شريعة الإ�سالمية ،ماخلق م�شاعر اال�ستياء واخلوف يف
�أو�ساط العدد الكبري من ال�سكان غري امل�سلمني يف البالد ،خ�صو�ص ًا يف اجلنوب .وبد�أ يف الوقت
نف�سه تفكيك اتفاق �أدي�س �أبابا الذي كان هو نف�سه قد �ساعد يف التفاو�ض عليه من خالل �إلغاء جمل�س
النواب املنتخب يف اجلنوب ،وفيما بعد ،من خالل تق�سيم املنطقة �إىل ثالثة �أقاليم منف�صلة،وهو ما
اعتربه اجلنوبيون مناورة فا�ضحة وفق ًا ملبد�أ « َف ّرق ت َُ�سد».
بحلول العام  ،1983كانت البالد تنزلق من جديد �إىل �أتون احلرب والأمناط القدمية من
ال�صراعات .كان ال�صراع بني ال�شمال واجلنوب يطفو �إىل ال�سطح .وقد زادت ح ّدة عدم اال�ستقرار
يف ال�شمال بعدما �أطيح النمريي يف العام  .1985و�أعقبت خلعه من من�صبه فرتة من احلكم املدين
وانقالب ع�سكري �آخر يف العام � 1993أو�صل �إىل ال�سلطة حتالف ًا من القادة الع�سكريني والإ�سالميني
املتط ّرفني برئا�سة عمر الب�شري .اندلعت احلرب يف و�سط البالد ،فيما كانت احلكومة ال�شمالية ُت�ش ِعل
�إوار االنق�سامات واال�شتباكات القبلية يف اجلنوب .وزادت عوامل جديدة من تعقيد هذه احلالة :ترافق
تفاقم املناف�سة لل�سيطرة على املوارد النفطية يف و�سط البالد مع تغيري �شركاء ال�سودان النفطيني
الأجانب (عندما رف�ضت �شركات النفط الغربية ال�سيا�سات ال�سودانية وان�سحبت من هذا البلد،
ودخلت �شركات �صينية وماليزية وهندية لتحل حم ّلها) ومع ال�صراع النا�شئ يف �إقليم دارفور غرب
ال�سودان ،بعد العام  .2003وقد و�ضع التوقيع على اتفاق ال�سالم ال�شامل يف العام  2005ح ّد ًا للحرب
املفتوحة بني ال�شمال واجلنوب ،لكن كل امل�شاكل الأخرى بقيت مت� ّأججة .وت�صل هذه ال�صراعات الآن
�إىل ذروتها ثانية مع ف�شل عملية االنف�صال.

العودة �إىل ال�صراع
ث ّمة �أربعة �أنواع من ال�صراعات ُت ِل ّم بال�سودانني اليوم .الأول هو ال�صراع الدائر بني ال�شمال
واجلنوب على النفط .ي� ّؤجج هذا ال�صراع �شعور ال�شمال باملرارة من انف�صال اجلنوب ،وفقدان
الأر�ض وعائدات النفط ،واملكانة الناق�صة التي يجد �أنه انحدر �إليها نتيجة لذلك .ومع �أن ال�شمال
َق ِب َل االنف�صال ر�سمي ًاَ ،من يزور البالد اليحتاج �إىل وقت طويل ليكت�شف �أن معظم النا�س يف الواقع
مل ي�ستوعبوا هذا الواقع اجلديد وي�شعرون باال�ستياء ال�شديد .من جانبه ،اجلنوب غا�ضب على
رف�ض ال�شمال ال�سماح ب�إجراء ا�ستفتاء يف منطقة �أبيي احلدودية املتنازع عليها والذي كان من �ش�أنه
تخ�ص ال�شمال �أو اجلنوب ،وتنفيذ الأحكام الأخرى اخلا�صة باملناطق
تقرير ما �إذا كانت املنطقة ّ
احلدودية .وي�شعر اجلنوب �أي�ض ًا باال�ستياء من االزدراء العام الذي عامله به ال�شمال تاريخي ًا .ويظهر

مارينا أوتاوي ومي السعدني

الغ�ضب املتبادل ب�أجلى �صوره يف اخلالف حول ر�سوم العبور التي ينبغي على اجلنوب ،الذي لي�ست
له �سواحل� ،أن يدفعها �إىل ال�شمال ل�شحن نفطه عن طريق خط �أنابيب ميت ّد �إىل حمطة بور �سودان.
ويبدو اجلانبان ،يف �إطار هذا النزاع ،على ا�ستعداد لإ�ضعاف نف�سيهما اقت�صادي ًا ملجرد ت�سجيل نقاط
�ضد بع�ضهما البع�ض .وهكذا ،بحلول ني�سان�/أبريل  ،2012مل ت�شحن �أي كميات من النفط ،ولذا مل
يح�صل اجلنوب على عائدات من املبيعات ،وال ال�شمال ح�صل على ر�سوم العبور.
ت�شمل املجموعة الثانية من ال�صراعات ،والتي �أ ّدت ب�سرعة �إىل �أعمال عنف ،حماوالت لل�سيطرة
على الأرا�ضي على طول احلدود بني ال�شمال واجلنوب .ولخُ ِّ �ص ال�صراع يف حديث �أجراه �أحد كاتبي
هذه الورقة مع ح�سن الرتابي� ،أحد �أقدم ال�سا�سة الإ�سالميني يف ال�سودان وحليف الرئي�س الب�شري
الذي حت ّول �إىل عدو ،الذي قال« :ال�شمال اجلديد له جنوب جديد» .يف بيئة مرحلة ما بعد االنف�صال،
حتارب حكومة اخلرطوم يف ال�شمال حركات مت ّرد حول �أطرافها اخلارجية  -يف جنوب كردفان ويف
النيل الأزرق و�أبيي  -كما حاربت يف املناطق نف�سها �ضد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان/اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان قبل ا�ستقالل اجلنوب� .سبب ال�صراع يف هذه املناطق وجود العديد من
اجلماعات املتم ّردة امل�سلحة ،مايجعله خمتلف ًا متام ًا عن احلرب
االقت�صادية بني البلدين التي ر ّكزت يف معظمها على خطوط
الأنابيب وتخ�صي�ص املوارد .ولذا ،التو�صل �إىل اتفاق بني التزال ال�سلطات القبلية مهيمنة يف معظم �أنحاء
اخلرطوم وجوبا لن ي�ؤ ّدي ،على الأرجح� ،إىل ت�سوية النزاعات اجلنوب .ولئن كانت هذه املمار�سات مت ّثل ر ّد ًا مفهوم ًا
يف املنطقة احلدودية لأن حركات التحرير قد ت�ش ّكلت ،و ّمتت على عجز احلكومة يف جوبا عن احلفاظ على
تعبئة ال�سكان املحليني ،كما �أن �سيطرة العا�صمتني «�ضعيفة» يف وجودها ،ناهيك عن توفري �إدارة ف ّعالة يف كثري من
�أح�سن الأحوال .لقد بد�أت املناطق احلدودية تبدو �أ�سو�أ مما �أنحاء البالد ،ف�إنها ت�ضعف احلكومة �أكرث ،وتخلق
كانت قبل توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل يف العام 2005؛ فالقتال حلقة مفرغة ي�صعب ك�سرها.
ينت�شر على نطاق وا�سع ،والقيادة �أ�صبحت �أكرث ت�شرذم ًا.
املجموعة الثالثة من ال�صراعات ،والتي تنطوي �أي�ض ًا على �أعمال عنف ،تدور حالي ًا داخل جنوب
ال�سودان ،حيث يتم التناف�س على �سلطة حكومة جوبا ،ويعجز امل�س�ؤولون احلكوميون ،املفتقدون �إىل
اخلربة والعاجزون ،عن فر�ض النظام البريوقراطي يف البلد اجلديد .ويبدو �أن مفهوم املعار�ضة
ال�سيا�سية مفقود يف الدولة اجلديدة ،حيث ينف�صل ال�سا�سة عن احلركة ال�شعبية احلاكمة وي�ش ّكلون
ميلي�شيات م�س ّلحة على نحو روتيني بدل ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية .ف�ض ًال عن ذلك ،التزال ال�سلطات
القبلية مهيمنة يف معظم انحاء اجلنوب .ولئن كانت هذه املمار�سات مت ّثل ر ّد ًا مفهوم ًا على عجز
احلكومة يف جوبا عن احلفاظ على وجودها ،ناهيك عن توفري �إدارة ف ّعالة يف كثري من �أنحاء البالد،
ف�إنها ت�ضعف احلكومة �أكرث ،وتخلق حلقة مفرغة ي�صعب ك�سرها.
ت�شهد العديد من الواليات اجلنوبية م�ستويات عالية من العنف وعدم اال�ستقرار امل�ستمر ،التي
يت�سبب يف الكثري منها التناف�س لل�سيطرة على املوارد الطبيعية ،كالأرا�ضي وحقوق الرعي واملياه،
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وحتى النفط .ويف حني �أن مثل هذه ال�صراعات �أمر حتمي يف بلد جديد حيث حتاول احلكومة
ال�ضعيفة فر�ض هياكل الدولة احلديثة من فوق يف جمتمع يتعينّ عليه مع ذلك االعتماد على املنظمات
االجتماعية القائمة والهياكل القبلية� ،إال �أن هذا اليجعلها �أق ّل تدمري ًا .وت�ضيف حقيقة �أن اخلرطوم
التزال ت�صطاد يف املاء العكر للتوتّرات القبلية ،كما فعلت قبل ا�ستقالل اجلنوب ،بعد ًا �سيا�سي ًا �آخر
على هذه امل�شكلة.
املجموعة الرابعة من ال�صراعات داخل ّية بالن�سبة �إىل ال�شمال الذي ي�سعى �أي�ض ًا �إىل بناء دولة جديدة
على �أرا�ضيه التي ُق َّ�صت .ويف حني يتق ّدم ال�شمال على اجلنوب من حيث بنيته التحتية الأ�سا�سية ،على
�سوء حالها� ،إال �أن فيه نظام ًا �سيا�سي ًا بالي ًا حيث يهيمن العجائز على احلكومة واملعار�ضة واجلي�ش
على ح ّد �سواء .ولأنها فقدت �صدق ّيتها بعد �أن خ�سرت اجلنوب ّ
وتورطت يف مايبدو �صراع ًا النهاية له،
الحتظى ال�سلطات املدنية والع�سكرية �سوى بالقليل من االحرتام والوالء .يف الواقع ،ماحال حتى الآن
دون �إطاحة حكومة اخلرطوم نتيجة لالنف�صال هو حقيقة �أن املعار�ضة فقدت �صدق ّيتها هي الأخرى.
فقد ف�شل منوذج الربيع العربي يف البلدان الأخرى حتى الآن يف حتفيز اال�ستياء الوا�ضح على �أر�ض
الواقع وحتويله �إىل حركة جديدة و�شعبية ،كما ف�شل يف �أن ي�ؤ ّدي �إىل ن�شوء نوع من املعار�ضة اجلديدة
ّ
واملنظمة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستمر ت�شريد ال�سكان يف ال�شمال حيث يعانون من عدم اال�ستقرار نتيجة
النزاع يف دارفور ،ويتح ّملون اال�ضطهاد من القبائل ال�شرقية ،وي�صارعون �شعور ًا متزايد ًا بال�سخط
يف كل مكان لأن الأو�ضاع االقت�صادية �آخذة يف التدهور.
يف نهاية املطاف ،يجد ال�سودان نف�سه غارق ًا يف �شبكة مع ّقدة من امل�شاكل املر ّكبة .وكل الدالئل ت�شري
�إىل �أن االنتقال من ال�سودان الكبري �إىل جمهوريتي ال�سودان وجنوب ال�سودان لي�س نهاية ال�صراع بل
بداية �صراعات جديدة متع ّددة.

بلدان اثنان وم�صدر واحد للإيرادات
بد�أ ال�سودان ت�صدير النفط اخلام يف العام  ،1999وو�صل تد ّفق النفط �إىل م�ستوى � 490ألف برميل
املوحد .واليزال النفط �إىل اليوم
يف اليوم بحلول العام  ،2009ماجعل النفط من �أكرب املوارد للبلد ّ
حافز ًا اقت�صادي ًا كبري ًا ل�شمال وجنوب ال�سودان .ويف حني
ثبت �أن االعتماد على النفط ُيع َتبرَ عائق ًا خطري ًا على املدى
عتَب عائق ًا
يف حني ثبت �أن االعتماد على النفط ُي رَ
الطويل �أمام التنمية االقت�صادية و�إر�ساء الدميقراطية يف
خطري ًا على املدى الطويل �أمام التنمية االقت�صادية
ّ
و�إر�ساء الدميقراطية يف معظم البلدان ،ف�إنه مي ّثل يف معظم البلدان ،ف�إنه ميثل يف املدى الق�صري خ�شبة خال�ص
للدول الفقرية .وال�سودان لي�س ا�ستثنا ًء يف هذا ال�سياق،
املدى الق�صري خ�شبة خال�ص للدول الفقرية.
مايجعل النفط �أكرب م�صدر مبا�شر لل�صراع.

مارينا أوتاوي ومي السعدني

عندما �أجري اال�ستفتاء يف  9كانون الثاين/يناير � ،2011ش ّكل النفط ن�سبة  70-60يف املئة من
عائدات احلكومة يف ال�شمال و 98يف املئة يف اجلنوب .خلق النفط منطقة مزدهرة �صغرية يف بلد
كان يعاين فيما عدا ذلك �أو�ضاع ًا وخيمةّ ،
يو�ضحها بالتف�صيل مق ّر �شركة النفط املت�ألق يف اخلرطوم
املتهالكة .و�إ�ضافة �إىل االزدهار �سريع الزوال الذي و ّلدته الزيادة املفاجئة يف العائدات ،جلب النفط
ت�ش ّوهات خطرية على االقت�صاد ال�سوداين .فقد �أ�صيبت البالد بقوة مبا ي�س ّمى املر�ض الهولندي
(( ،)Dutch Diseaseوهي حالة من الك�سل والرتاخي الوظيفي)� ،إذ �أُهمِ لت الزراعة التي كانت
تعترب �شريان احلياة يف البالد قبل اكت�شاف النفط ،و�أ�صبح ال�سودان �أكرث اعتماد ًا على الواردات
الغذائية وال�صادرات النفطية .وبني عامي  2000و  ،2008بلغ متو�سط مع ّدل النمو ال�سنوي لقطاع
الزراعة يف ال�سودان  3.6يف املئة فقط ،بعد �أن كان  10.8يف املئة يف العقد ال�سابق 1.و�أ ّدى انخفا�ض
الإنتاج الزراعي واالعتماد على الواردات الأكرث تكلفة من دول �أخرى �إىل ح�صول �أزمات غذائية
كبرية يف كل من ال�شمال واجلنوب� .صحيح �أن الزراعة التزال ّ
توظف  80يف املئة من القوى العاملة،
لكنها الت�ش ِّكل �سوى ثلث الناجت املح ّلي الإجمايل يف ال�شمال .يف اجلنوب ،حيث الأر�ض وفرية وخ�صبة
يف معظمها ،التزال الزراعة متخ ّلفة �أي�ض ًا.
يتم �إنتاج نحو  75يف املئة من النفط ال�سوداين �أ�سفل ّ
اخلط اال�ستعماري القدمي الذي كان يف�صل
ال�شمال عن اجلنوب و�أ�صبح خط احلدود بني البلدين بعد االنف�صال .ولع ّل مايجعل الو�ضع قاب ًال
لال�شتعال� ،أن جزء ًا كبري ًا من حقول النفط يقع على مقربة من هذا اخلط الفا�صل ،مايخلق �إمكانية
التخ�صه ر�سمي ًا .حدث هذا يف الواقع يف ني�سان/
�أن ي�ستويل �أي من اجلانبني على حقول النفط التي
ّ
�أبريل  2012عندما عرب جي�ش اجلنوب �إىل ال�شمال وا�ستوىل على حقول نفط هجليج قبل �أن يرتاجع
مرة �أخرى .ومايفا ِقم ال�صعوبات �أنه يتعينّ ت�صدير كل النفط عن طريق ميناء بور �سودان يف ال�شمال،
وهو حمطة خط الأنابيب الوحيدة يف البالد .البديل بالن�سبة �إىل اجلنوب ،واملتم ّثل بنقل النفط
بال�شاحنات جنوب ًا �إىل ال�ساحل الكيني� ،أمر غري عملي ،كما �أن �إن�شاء خط �أنابيب جديد �إىل تلك
الوجهة يبقى باهظ التكاليف ،ويحتاج �إىل �سنوات عدة.
قبل ح�صول جمهورية جنوب ال�سودان على اال�ستقاللُ ،ن ِّظم تقا�سم عائدات النفط مبوجب اتفاقية
ال�سالم ال�شامل :ن�سبة  2يف املئة منها تذهب مبا�شرة اىل الواليات املنتجة (ال�شمال واجلنوب لدى
ٍّ
كل منهما هيكل احتادي)� ،أما الن�سبة املتبقية فتو َّزع بالت�ساوي بني اخلرطوم وجوبا .مل يكن اجلنوب
�أبد ًا را�ضي ًا عن تلك ال�صيغة ،وبعد ح�صوله على اال�ستقالل ،توقف بال�ضرورة عن تقا�سم عائدات
النفط مع ال�شمال� .أ ّدى ذلك �إىل خ�سارة كبرية لل�شمال يف العائدات ،التي ت�صل ح�سب تقديرات
�صندوق النقد الدويل �إىل  7.77مليار دوالر من متوز/يوليو  2011حتى نهاية العام � ،2015أي نحو
 1.7مليار دوالر �سنوي ًا .و ُق ّدرت �إيرادات احلكومة بنحو  9.26مليار دوالر يف العام  ،2011ماي�شري �إىل
�أن فقدان عائدات النفط �سيكون �ضربة مد ّمرة لل�سودان .ويف حماولة للتعوي�ض عن فقدان عائدات
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النفط ،طالبت اخلرطوم اجلنوب يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2011ب�أن يدفع مبلغ  32دوالر ًا للربميل
ر�سم عبور للنفط الذي يتم �شحنه عرب خط الأنابيب �إىل ميناء بور �سودان .ويعتقد خرباء ال�صناعة
النفطية �أن معدل  3-2دوالر للربميل �سيكون ر�سم عبور منا�سب ًا على ال�صعيد الدويل .ور ّد ًا على ذلك
عر�ضت جوبا دفع ر�سم غري واقعي هو �أي�ض ًا يبلغ � 41سنت ًا للربميل.
ا�ست�ؤنفت املفاو�ضات التي �ساعد فيها ثابو مبيكي رئي�س جلنة االحتاد االفريقي رفيعة امل�ستوى
ب�ش�أن ال�سودان ،والتي ت� ّأ�س�ست يف ت�شرين الثاين�/أكتوبر  2009للم�ساعدة يف تنفيذ اتفاق ال�سالم
ال�شامل ،ثم انهارت مرات ع ّدة .وجرى اقرتاح العديد من احللول من خمتلف الو�سطاء لكنها كانت
ُتر َف�ض من �أحد الطرفني :اقترُ ِ ح ح ّل و�سط ب�ش�أن ر�سوم عبور النفط ،وال�سماح بالديون املت�أخرة،
وحتى التحويالت النقدية من اجلنوب �إىل ال�شمال يف مقابل ال�سيطرة اجلنوبية على منطقة �أبيي،
لكن من دون جدوى.
ومع �سعي اخلرطوم لإنقاذ كربيائها الوطني وتعوي�ض بع�ض خ�سائرها املتو ّقعة من الإيرادات و�إ�صرار
تفجرت التوتّرات �أكرث 2.ففي �شباط/فرباير
كت�سبة حديث ًاّ ،
جوبا على ت�أكيد �سيادتها الوطنية املُ َ
 ،2012ق ّررت حكومة جنوب ال�سودان وقف �إنتاجها من النفط متام ًا ر ّد ًا على م�صادرة اخلرطوم
املزعومة ملا ت�صل قيمته �إىل  815مليون دوالر من النفط ،ر ّد ال�شمال قائ ًال �إنه ي�أخذ ر�سومه «�سداد ًا
عيني ًا» لأنه مل ي�ستلم �أي مدفوعات لقاء عبور النفط من اجلنوب منذ متوز/يوليو .ومع �أن ال�سودان
طلب من ال�صني ،وهي م�ستثمر بارز يف جمال النفط ال�سوداينّ ،
التدخل وت�سهيل املفاو�ضات ،مل
يتح ّقق �أي جناح ملمو�س حتى الآن.

ال�شمال و«اجلنوب اجلديد»:
النزاعات احلدودية بني ال�سودان وجنوب ال�سودان
مل يعالج اال�ستفتاء الذي �أُجري يف كانون الثاين/يناير  ،2011والذي �أق ّر ب�أغلبية �ساحقة انف�صال
املر�سمة،
اجلنوب ،العديد من الق�ضايا الإقليمية املهمة :امل�ساحات احلدودية غري الوا�ضحة وغري ّ
وم�س�ألة ما �إذا كان يتعينّ �أن تبقى �أبيي �ضمن ال�شمال �أو �أن ت�صبح جزء ًا من اجلنوب ،وو�ضع واليتي
جنوب كردفان والنيل الأزرق ،وهما املنطقتان ال ّلتان اعترُ ِ ف بهما بو�ضوح كجزء من ال�شمال ،لكن
يتو ّقع �أن يتم منحهما و�ضع ًا خا�ص ًا وفق ًا لأحكام اتفاقية ال�سالم ال�شامل ب�سبب عالقاتهما مع اجلنوب.
وت�شمل هذه امل�شاكل الإقليمية م�سائل قومية مع ّقدة يف كل من ال�شمال واجلنوب ،ومظامل حم ّلية
عميقة اجلذور ،وتناف�س ًا على املياه واملراعي بني القبائل املحل ّية.
�أ ّدت الق�ضايا العالقة يف �ش�أن املناطق احلدود ّية �إىل اندالع �أعمال العنف بعد االنف�صال مبا�شرة

مارينا أوتاوي ومي السعدني

تقريب ًا .املواجهات التي بد�أت يف البداية على �أنها حوادث منف�صلة ومعزولة �إىل ال�شمال من احلدود،
حت ّولت �إىل قتال بني حركات يفرت�ض �أنها متج ّذرة يف املناطق املتنازع عليها ،وبني القوات امل�سلحة
مي�ض وقت طويل حتى �أ�صبح اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أي�ض ًا ،والذي
ال�سودانية .ومع ذلك ،مل ِ
�أ�صبح اجلي�ش الر�سمي للجنوب بعد االنف�صال� ،أحد الأطراف امل�شاركة ،وبد�أ العنف ينت�شر عرب
احلدود و�إىل اجلنوب ،وال�س ّيما والية الوحدة .وبحلول ني�سان�/أبريل  ،2012كانت القوات امل�سلحة
وعبرَ َ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �إىل ال�شمال واحتل بلدة
ال�سودانية ت�شنّ غارات عرب احلدودَ ،
هجليج .ومنذ االنف�صال بذلت جلنة االحتاد االفريقي رفيعة امل�ستوى اخلا�صة بال�سودان و�إثيوبيا
وال�صني وقوى دولية �أخرى ،حماوالت و�ساطة ،وهيمن و�ضع منطقة �أبيي و�سحب القوات من املناطق
احلدودية على جل�سات التفاو�ض .ومع �أن اجلهود كانت كبرية ،مل تنجح الو�ساطات.

تر�سيم احلدود

يف وقت مب ّكر من املفاو�ضات التي �أف�ضت �إىل اتفاق ال�سالم ال�شامل ،مت الإقرار باحتماالت حدوث
نزاع ينجم عن ال�شكوك التي حتوم حول الرت�سيم الدقيق للحدود بني ال�شمال واجلنوب .ونتيجة
ين�ص على �أن ت�ستكمل اللجنة الف ّنية للحدود بني ال�شمال
لذلك ،ت�ض ّمن اتفاق ال�سالم ال�شامل �شرط ًا ّ
واجلنوب عملية تر�سيم احلدود يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من توقيع االتفاق ،لكن هذا مل يحدث .وجرت
جهود �إحياء اللجنة بانتظام طوال فرتة اتفاقية ال�سالم ال�شامل ،وزادت وتريتها خالل الأ�شهر التي
�سبقت اال�ستفتاء ،لكن جمدد ًا من دون جدوى.
يعود جزء من ال�سبب يف هذا الإهمال �إىل �أن العديد من املناطق احلدودية املتنازع عليها خلقت
نزاعات حول حقوق الأر�ض التي ،مع حني �أنها حيوية بالن�سبة �إىل ال�سكان املح ّليني ،التبدو يف غاية
الأهمية من وجهة نظر ال�سيا�سة الوطنية .ويف الواقع ،ت�شري ال�صراعات التي حدثت م�ؤخر ّا يف �أبيي
وجنوب كردفان والنيل الأزرق �إىل �أن امل�شاكل التنبع من �ضعف عملية تر�سيم احلدود ،بل من خالفات
�أكرث جوهر ّية بكثري .وحتى لو كانت اللجنة الفنية للحدود بني ال�شمال واجلنوب �أكرث ج ّدية يف تنفيذ
مهمتها ،ف�إن معظم ال�صراعات كانت �ستطفو على ال�سطح.

�أبيي

كان من املفرت�ض �أن تتم ت�سوية م�س�ألة ما �إذا كانت منطقة �أبيي �ست�صبح جزء ًا من ال�شمال �أو
اجلنوب قبل اال�ستفتاء املق ّرر يف كانون الثاين/يناير  ،2011والذي كان من �ش�أنه �أن يرتافق مع
اال�ستفتاء على ا�ستقالل جنوب ال�سودان .وجرى التعامل مع نزاع �أبيي يف اتفاق ال�سالم ال�شامل،
و�ش ّكل ف�ص ًال منف�ص ًال ومع ّقد ًا يف االتفاق ،و ُم ِن َحت املنطقة و�ضع ًا �إداري ًا خا�ص ًا .ومع �أن انعكا�سات
هذه امل�س�ألة مهمة� ،إال �أن اال�ستفتاء مل يحدث ،ماح ّول املنطقة �إىل م�شكلة متفاقمة.
�أبيي بب�ساطة هي منطقة �صغرية تقطنها ب�شكل دائم جمموعة من ال�سكان اجلنوبيني ،الدينكا
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الرحل الذين
نقوك ،لكن ت�ستخدمها على نطاق وا�سع �أي�ض ًا ،خالل موا�سم مع ّينة ،قبائل امل�سريية ّ
يتن ّقلون مبوا�شيهم ذهاب ًا و�إياب ًا عرب احلدود ويتبعون الأمطار واملراعي .هذا اال�ستخدام املختلط
للأرا�ضي هو الذي دفع �إىل نقل املنطقة ،التي كانت تت�أ ّلف تاريخي ًا من م�شيخات الدينكا الت�سع� ،إىل
�سيطرة كردفان يف العام  .1905رمبا كان بالإمكان ح ّل امل�شكلة املحلية اخلا�صة با�ستخدام الأرا�ضي
لو كان اجلانبان اتّفقا على حدود مرنة ت�سمح للبدو باالنتقال ذهاب ًا و�إياب ًا كما فعلوا تقليدي ًا .ومع
ذلك ،امل�شكلة كانت قومية ال حم ّلية :كان من املتو ّقع �أن ي�ص ّوت الدينكا نقوك ،الذين ين�سجمون �أكرث
مع اجلنوب ،يف اال�ستفتاء ،وفق ًا لذلك ،بدعم من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان/اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان؛ ومع ذلك ،مل تكن اخلرطوم تريد التخ ّلي عن قطعة من الأرا�ضي كانت ت�سيطر
عليها منذ العام .1905
عندما ت�ص ّدى املتفاو�ضون يف البداية يف اتفاق ال�سالم ال�شامل �إىل م�س�ألة �أبيي ،زاد الق�ضية
تعقيد ًا �أن املنطقة كانت تعترب �أر�ض ًا غنية بالنفط .وكانت جلنة حدود �أبيي ،التي �أن�شئت يف العام
 2005لرت�سيم �أرا�ضي م�شيخات الدينكا الت�سع� ،ض ّمت حقول نفط هجليج �إىل �إقليم �أبيي� .ش ّكل
هذا ال�ضم �ضربة للخرطوم لأن �أبيي �ستحتفظ ،يف املدى الق�صري ،باملزيد من عائدات النفط الذي
تنتجه ،ويف املدى البعيد ،قد يحتفظ اجلنوب بها ك ّلها �إذا �ص ّوتت �أبيي ل�صالح االنف�صال ،كما بدا
مرجح ًا .ولذا ،ا�ست�أنفت اخلرطوم قرار جلنة �أبيي ومت نقل الق�ضية �إىل حمكمة التحكيم الدائمة يف
ّ
الهاي ،والتي ق�ضت يف العام  2009ب�أن هجليج مل تكن تاريخي ًا جزء ًا من �أرا�ضي امل�شيخات القدمية
بل تقع يف والية كردفان .ولذا ،مت �أخذ البلدة النفطية من �أبيي وو�ضعها داخل حدود جنوب كردفان،
ماجعلها نقطة �ساخنة متنازع ًا عليها ي ّدعي ال�شمال وجنوب ال�سودان �أنها جزء من �أرا�ضيه.
ا�ستمر اخلالف حول و�ضع �أبيي .و�أ ّدى ذلك �أو ًال �إىل �إلغاء اال�ستفتاء على و�ضع املنطقة ب�سبب
النزاع بني اجلانبني حول من له احلقّ يف الت�صويت .ا ّدعى اجلنوب �أن ال�سكان امل�ستق ّرين والدائمني
هم من يجب �أن ي�ص ّوتوا .وجادل ال�شمال ب�أن بدو امل�سري ّية �أي�ض ًا لهم احلق يف امل�شاركة يف خطوة من
تو�سل ب�أ�سئلة حول َمن ِمن قبيلة امل�سري ّية
�ش�أنها �أن ت�ؤ ّثر على �سبل عي�شهم ،وهو موقف معقول� ،إ ّال �أنه ّ
ا�ستخدم فعلي ًا مراعي �أبييَ ،ومن �سيتم جلبه للت�أثري يف نتائج اال�ستفتاء على نحو غري متثيلي.
ثاني ًا� ،أظهرت اخلرطوم من خالل �أفعالها �أنها تهدف �إىل جعل الإقليم جزء ًا اليتج ّز�أ من ال�سودان،
متجاهلة �شروط اتفاق ال�سالم ال�شامل لإجراء ا�ستفتاء يف �أبيي .ففي �أيار/مايو  ،2011عمدت �إىل
ح ّل �إدارة �أبيي (التي كانت ّ
تنظم �ش�ؤون املنطقة املتنازع عليها طوال الفرتة االنتقالية التفاق ال�سالم
ال�شامل) وا�ستولت القوات امل�سلحة ال�سودانية على البلدة الرئي�سة ،مات�س ّبب يف فرار الآالف واندالع
الأعمال العدائية بني ال�شمال واجلنوب� .أف�ضت اجلهود الدولية يف حزيران/يونيو �إىل توقيع الطرفني
اتفاق �أمن احلدود والآلية ال�سيا�سية والأمنية امل�شرتكة ،وتب ّني جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة
القرار الرقم  ،1900الذي �أن�ش�أ قوة الأمم املتحدة الأمنية امل�ؤقتة لأبيي ( .)UNISFAكان من
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املفرت�ض بتلك القوة ،التي �ستز ّود بـ 4200من الإثيوبيني �أ�صحاب الق ّبعات الزرقاء ،ر�صد ،والتح ّقق
من� ،إعادة انت�شار جي�شي ال�شمال واجلنوب  -القوات امل�سلحة ال�سودانية واجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان  -خارج املنطقة على النحو املطلوب يف االتفاق؛ وكان من املفرت�ض �أي�ض ًا �أن ت�ساعد ق�سم
�شرطة �أبيي يف احلفاظ على الأمن ،وكذلك الإ�شراف على توزيع امل�ساعدات الإن�سانية.
وفق ًا لروايات الأمم املتحدة ،ف�شل كل من ال�شمال وجنوب ال�سودان يف االن�سحاب متام ًا من هذه
املنطقة ،ماجعل من ال�صعب على القوة الأمنية امل�ؤقتة لأبيي التابعة للأمم املتحدة القيام مبها ّمها.
وبعد �أن وجد ال�سودان ثغرات يف تفوي�ض القوة ،قال �أنه لن ي�سحب قواته من منطقة �أبيي حتى
ا�ستكمال انت�شار طاقم القوة الأمنية امل�ؤقتة لأبيي الـ ،4200وهو ما مل يتم حتى كتابة هذه ال�سطور .مع
�أن والية القوة الأمنية امل�ؤقتة لأبيي ُمدِّ َدت ،وتوا�صلت اجلهود جللب ال�شمال واجلنوب �إىل املداوالت
حول �أبيي ،وا�ستمرت املنا�شدات لإن�شاء بعثة حت ّقق ومراقبة م�شرتكة للحدود للم�ساعدة يف حكم
املنطقة ،مل يتم اتّخاذ �أي قرارات حا�سمة على هذا ال�صعيد.

جنوب كردفان ووالية النيل الأزرق

�إ�ضافة �إىل �أبيي ،ت�شكل واليتا جنوب كردفان والنيل الأزرق جزء ًا من «املناطق الثالث» ،وهي املناطق
املتنازع عليها التي متت ّد بطول احلدود بني ال�شمال واجلنوب .بد�أ القتال يف جنوب كردفان يف مرحلة
مابعد االنف�صال ،ولكنه �سرعان ما امت ّد �إىل والية النيل الأزرق املجاورة .وو�صل �إىل م�ستويات مثرية
للقلق يف هجليج ،حيث �شنّ اجلنوب غارات عرب احلدود ومن ثم احت ّل البلدة ،وبلغ ذروته يف �إعالن
ال�شمال احلرب على اجلنوب يف  19ني�سان�/أبريل .2012
يعود تاريخ ال�صراع يف هذه املنطقة �إىل بداية مت ّرد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها يف
العام  .1983وب�سبب التهمي�ش ال�سيا�سي والثقايف الذي مار�سته احلكومة يف اخلرطوم �ض ّدهم ،ق ّرر
العديد من �أبناء �شعب النوبة املحلي يف والية جنوب كردفان االن�ضمام �إىل التم ّرد .ر ّد ًا على ذلك ،مت
ا�ستهدافهم ب�شكل كبري من جانب اجلبهة القومية الإ�سالمية ،وهي �سلف ما ُيع َرف الآن بحزب امل�ؤمتر
الوطني احلاكم يف ال�شمال .ومع �أن �إطالق النار تو ّقف يف العام  ،2002و�أُدمجِ َ ت هذه الواليات يف
يتم ح ّل هذا النزاع الإقليمي يف الواقع �أبد ًا.
�إطار �أحكام اتفاق ال�سالم ال�شامل ،مل ّ
�أق ّر اتفاق ال�سالم ال�شامل بوجود امل�شكلة ب�شكل غري مبا�شر من خالل ت�ضمينه «بروتوكول ح ّل
النزاع يف والية جنوب كردفان والنيل الأزرق»ُ .و ّقع الربوتوكول يف العام  ،2004وهو افرت�ض �أن
جنوب كردفان والنيل الأزرق �ستبقيان يف ال�شمال ،لكنه �أق ّر ب�أن �سكانهما ت�ض ّرروا ب�ش ّدة من ج ّراء
احلرب ،وب�أن الكثري منهم يتعاطفون مع اجلنوب ،وقاتلوا جنب ًا �إىل جنب مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .ولذا ،مت منح الواليتني هيكل حكم خمتلف ًا �إىل حد ما �أكرث من غريهما ،وب�شروط �أكرث
تف�صي ًال بالن�سبة �إىل احلكومة املحلية� ،إ�ضافة �إىل تقا�سم العائدات .كما �ش ّكل اتفاق ال�سالم ال�شامل
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جلنة للأرا�ضي يف كل والية ملعاجلة النزاعات الإقليمية التي كانت يف �صلب جزء كبري من ال�صراع.
�أخري ًا� ،أن�ش�أ الربوتوكول جلنة لل ّر�صد يف كل من الواليتني لدرا�سة الآثار املرتتّبة على تنفيذ االتفاق
ون�ص على �أنه الب ّد من م�شاركة ال�سكان يف «امل�شاورات ال�شعبية» من دون حتديد �شكلها �أو نطاقها.
ّ
بد�أت هذه امل�شاورات ال�شعبية ب�أ�سلوب �سل�س ن�سبي ًا يف والية النيل الأزرق ،لأن احلزبني الرئي�سني ،حزب
امل�ؤمتر الوطني يف ال�شمال واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها ،كانا يقيمان عالقة تعاون �إىل
ح ّد ما هناك .مت حتقيق قدر �ضئيل جد ًا من التقدم يف والية جنوب كردفان� ،إذ �أ ّدى اخلالف حول
نتائج التعداد ال�سكاين للوالية �إىل �إلغاء انتخابات حاكم الوالية و�أع�ضاء املجل�س الت�شريعي فيها يف
العام  3.2010وعندما �أجريت االنتخابات �أخري ًا يف �أيار/مايو � ،2011شابت العملية عيوب خطرية،
مادفع الكثريين �إىل الت�شكيك يف �شرع ّية فوز ّ
مر�شح حزب امل�ؤمتر الوطني يف من�صب احلاكمية.
ا�س ُت�ؤ ِنف القتال يف والية جنوب كردفان يف حزيران/يونيو  ،2011حتى قبل ا�ستقالل اجلنوب،
ب�سبب التوتّر امللتهب الذي ا�ستم ّر بعد انتخابات �أيار/مايو .وعندما دخلت القوات امل�سلحة ال�سودانية
ال�شمالية جنوب كردفان لنزع �سالح جميع الأطراف الفاعلة من غري القوات امل�سلحة ال�سودانية،
قاومتها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -قطاع ال�شمال ،ما �أ ّدى �إىل وقوع ا�شتباكات عديدة
وت�شريد الجئيه� .ألقت حكومة اخلرطوم بالالئمة يف اال�شتباكات على عاتق اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان لأن احلركة ال�شعبية  -قطاع ال�شمال كانت يف البداية جزء ّا من ذلك التنظيم .ومع ذلك،
زعم قادة احلركة ال�شعبية – قطاع ال�شمال ب�أنها �أ�صبحت كيان ًا م�ستق ًال يف �أعقاب ت�شكيل حكومة
جنوب ال�سودان .وقد اعرتف رئي�س حكومة جنوب ال�سودان �سالفا كري ب�أن ث ّمة «عالقة تاريخية» بني
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية – قطاع ال�شمال ،لكنه اليزال ينكر دعم اجلنوب
4
تلك اجلماعة املتم ّردة.
يف  28حزيران/يونيو  ،2011و ّقعت حكومة ال�شمال واحلركة ال�شعبية – قطاع ال�شمال ،يف �أدي�س
�أبابا ،اتفاق ًا �إطاري ًا يف جمالني ،وافق الطرفان مبوجبه على �إن�شاء جلنة �سيا�سية م�شرتكة ،وجلنة
�أمنية م�شرتكة لواليتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ،وا�ستكمال التزام كال الطرفني املُع َلن بوقف
�إطالق النار .ومع �أن االتفاق ُو ِّقع ،وا�صل ال�شمال عمليات الق�صف اجلوي ،وت�صاعدت اال�شتباكات
العنيفة على الأر�ض ،وتوا�صل ارتفاع عدد ال�ضحايا ،كما يتّ�ضح من �صور الأقمار اال�صطناعية التي
ت�شري �إىل وجود مقابر جماعية .وتقول احلركة ال�شعبية – قطاع ال�شمال �إنها التزال ملتزمة مبحاربة
حكومة الب�شري و�إ�سقاطها ،وتبدو اخلرطوم �صامدة يف جهودها الرامية �إىل فر�ض هيمنتها على
املنطقة.
كان من املحتّم مع ت�صاعد وترية العنف ب�سرعة يف كل من �أبيي وجنوب كردفان �أن ميت ّد ال�صراع
�إىل والية النيل الأزرق .ففي �أيلول�/سبتمرب  ،2011ا�شتبكت القوات امل�سلحة ال�سودانية مع احلركة
ال�شعبية – قطاع ال�شمال هناك؛ و�أعلن الرئي�س الب�شري حالة الطوارئ يف والية النيل الأزرق ،و�أقال
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التو�صل �إىل ح ّل �إال بعد نزع �سالح احلركة ال�شعبية – قطاع ال�شمال .لكن
حاكمها ،وذكر �أنه الميكن ّ
احلركة ال�شعبية ترف�ض نزع �سالحها ،فيما يوا�صل �شمال ال�سودان �ضرب املنطقة ،مايجعل و�صول
امل�ساعدات الإن�سانية الدولية �صعب ًا .وبحلول �أواخر ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2011كان ال�شمال قد
ا�ستوىل على مدينتي الكرمك ودمي من�صور ،ويف �شباط/فرباير  ،2011طرد احلركة ال�شعبية -
قطاع ال�شمال من بلدة موكا بوالية النيل الأزرق.
يف ني�سان�/أبريل  ،2012دخل اجلي�ش اجلنوبي هجليج .ويف حني اعترب ال�شمال �إىل تق ّدم قوات
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �إىل هجليج عم ًال عدوانيا ،ا ّدعى اجلنوب �أنه كان ير ّد على الق�صف
اجلوي ال�شمايل املتوا�صل لوالية الوحدة (يف جنوب ال�سودان) و�أنه يطالب بالأرا�ضي التي وجد �أنها
تخ�صه .رف�ضت جوبا يف البداية االن�سحاب من املنطقة على الرغم من النداءات الدولية ،لكن
ّ
اخلرطوم ر ّدت بق�صف هجليج وجنحت يف نهاية املطاف يف طرد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
منها .وقد ا�ستم ّرت اال�شتباكات على طول احلدود و�صدرت من اجلانبني ت�صريحات خطرية عن
«حرب �شاملة».

جنوب ال�سودان :بناء الدولة من ال�صفر
مل تكن املعار�ضة ال�سودانية اجلنوبية يوم ًا ،على الرغم من هدفها امل�شرتك املتم ّثل باال�ستقالل،
موحدة متام ًا� .إذ يتو ّزع خمتلف �سكان البالد على �أر�ض كبرية ويق�سمهم �ضعف و�سائل املوا�صالت
ّ
�أكرث ،مايجعل من ال�صعب تطوير هو ّية م�شرتكة يف الواقع �إال يف معار�ضة ال�شمال .وقد تركت وفاة
جون قرنق بعد �أ�شهر فقط من توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها
بال قائد قوي .ومل يحظ خليفته �سلفا كري �أبد ًا بالقدر نف�سه من االحرتام� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،سارعت
اخلرطوم �إىل اال�ستفادة من كل فر�صة لت�سعري �إوار الفتنة يف اجلنوب ،كما فعلت مرات عدة من
قبل .ويف الواقع� ،أحد الأ�سباب التي �أ ّدت �إىل ا�ستئناف ال�صراع بعد فرتة التوقف املن�صو�ص عليها يف
اتفاق �أدي�س �أبابا يف العام  1972هو قرار الرئي�س ال�سوداين �آنذاك جعفر منريي بتق�سيم اجلنوب �إىل
ثالث واليات منف�صلة ،وهو القرار الذي ر�أى فيه اجلنوب ،عن حق ،مناورة لزرع بذور االنق�سامات.
�إن بناء دولة يف �أر�ض وا�سعة غري �ساحلية مه ّمة �صعبة للغاية حتى يف ظل عدم وجود �صراع .بيد
�أن جنوب ال�سودان لي�س يف حالة �سالم .فاالن�شقاقات ال�سيا�سية والقبل ّية التي ابتلي بها اجلنوب
خالل احلرب الأهلية الثانية والفرتة االنتقالية يف اتفاق ال�سالم ال�شامل التزال م�ستمرة على نحو
مثري للده�شة يف بلد م�ستقل اليوم ،مايع ّقد كثري ًا االحتماالت املث ّبطة بالفعل لبناء الدولة اجلديدة.
وما يزيد الأمور �صعوبة ،هو �أن اجلنوب كان دائم ًا اجلزء الأقل تط ّور ًا يف ال�سودان ،وكان ينظر �إليه
بو�صفه «دولة عدمية الفائدة» يف ظل ال�سيادة امل�شرتكة ويف نظر حكومة اخلرطوم .اجلنوب لديه بنية
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�أ�سا�سية بائ�سة ،كما هو وا�ضح من خالل عدم وجود طرق مع ّبدة خارج جوبا .وهو يتو ّفر على القليل
من اخلربة يف جماالت احلكم الذاتي والإدارة ،كما �أن م�ؤ�س�ساته التعليمية وال�صحية بدائية .ويف
حني يتوفر اجلنوب على دخل كبري� ،إال �أنه ي�أتي فقط من النفط.

والتمرد يف اجلنوب
احلركات العديدة
ّ

ته ّدد االنق�سامات ال�سيا�سية والقبل ّية املت�شابكة ب�صرف انتباه البالد عن جهود بناء الدولة،
وتغرقها يف حالة من الفو�ضى الداخلية ،مايزيد الب�ؤ�س الناجم عن جت ّدد القتال مع ال�شمال .ال�سكان
متن ّوعون� ،إذ ي�ش ّكل الدينكا ن�سبة تق ّدر بـ 40يف املئة ،والنوير  20يف املئة ،والـ 40يف املئة الباقية
تتو ّزع على عدد كبري من القبائل الأ�صغر حجم ًا .وقد كانت قبيلة الدينكا من الالعبني الرئي�سيني يف
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها ،يف حني كان النوير �أكرث ارتباط ًا باحلركة االنف�صالية
ال�سابقة �أنيا – نيا.
�سيطرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها على
تهدد االنق�سامات ال�سيا�سية والقبل ّية املت�شابكة ب�صرف اجلنوب ،خالل الفرتة االنتقالية يف اتفاق ال�سالم ال�شامل،
ّ
انتباه البالد عن جهود بناء الدولة ،وتغرقها يف حالة مثلما �سيطر حزب امل�ؤمتر الوطني على ال�شمال ،مع �أنه
كانت توجد �أحزاب وحركات حترر �أخرى �أي�ض ًا .وقد فازت
من الفو�ضى الداخلية ،مايزيد الب�ؤ�س الناجم عن
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها بـ 160مقعد ًا يف
جتدد القتال مع ال�شمال.
ّ
انتخابات اجلمعية الت�شريعية جلنوب ال�سودان التي �أجريت
يف ني�سان�/أبريل  ،2010كما فازت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -التغيري الدميقراطي (من�ش ّقة
عن احلركة ال�شعبية وجي�شها) مبقعدين ،فيما ح�صل حزب امل�ؤمتر الوطني على مقعد واحد ،وذهبت
املقاعد ال�سبعة الباقية �إىل امل�ستقلني .كان جزء كبري من املعار�ضة يقوم على القبل ّية.
من ح�سن حظ هذا البلد و�سوء حظ املح ّللني الذين يحاولون فك رموز ال�سيا�سة يف البالد ،مل
تكن الفروقات بني املعار�ضة ال�سيا�سية والقبل ّية وا�ضحة �أبد ًا .فقد متتّع الدينكا بح�ضور مهيمن يف
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها ،لكن املنظمة بذلت �أي�ض ًا جهد ًا كبري ًا لدمج اجلماعات
الأخرى ،حتى �أنها ع ّينت بع�ض ممثليهم يف منا�صب قيادية .وعلى �سبيل املثال ،الرئي�س �سلفا كري
هو من الدينكا ،وريك م�شار نائب الرئي�س من النوير .لكن العالقات بني الطرفني مل تكن م�ستق ّرة،
حيث كان ما�شار يدخل ويخرج من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وجي�شها متى �شاء ،و� ّأ�س�س
ّ
منظمة م�ستق ّلة ت�سعى �إىل التفاو�ض مبا�شرة مع اخلرطوم ،حتى �أنه و ّقع اتفاق ًا يف العام  ،1997و�أن�ش�أ
قوة ع�سكرية �سعت �إىل مناف�سة احلركة ال�شعبية وجي�شها قبل �أن يعود �إىل احلركة يف العام .2002
وباملثل ،ال�سج ّالت املت�شابكة مت ّيز �أع�ضاء �آخرين يف القيادة.
اليزال عدد من اجلماعات وامليلي�شيات املتم ّردة يعمل يف جنوب ال�سودان اليوم .فقد �شاركت
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ميلي�شيا قوات دفاع جنوب ال�سودان يف احلرب الأهلية الثانية ،وعقدت حتالف ًا م�ضطرب ًا مع اخلرطوم
بني عامي  1983و  .2005ومع �أن العديد من جنودها دُمجِ وا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
بعد �إعالن جوبا يف كانون الثاين/يناير  ،2006الذي و�ضع �أ�سا�س ًا لتوحيد القوات الع�سكرية للجنوب،
ت�شري الأخبار الأخرية �إىل �أن امليلي�شيا رمبا عاودت الظهور يف جنوب ال�سودان ،ورمبا حتاول ت�شكيل
5
حتالف مع جمموعات �أخرى.
�أُ ِّ�س َ�ست حركة حترير جنوب ال�سودان/جي�ش حترير جنوب ال�سودان ( ،)SSLM/Aالتي تعمل يف
منطقة �أعايل النيل ،يف العام  1999يف �سياق االقتتال الداخلي بني النوير ،وهي تعار�ض الآن حكم
احلركة ال�شعبية جلنوب ال�سودان .وقد ا�ستولت م�ؤخر ًا على قواعد تابعة جلي�ش التحرير ال�شعبي
ال�سوداين ،وتعهدت بتقدمي الدعم الع�سكري �إىل الأطراف املتو ّرطة يف النزاع يف والية جونقلي .ومن
املثري لالهتمام �أن نالحظ �أن بيرت غاديت كان يقود حركة حترير جنوب ال�سودان/جي�ش حترير
جنوب ال�سودان ،وهو الذي و ّقع منذ ذلك احلني اتفاق �سالم مع جوبا ،وي�ساعد الآن على قيادة حملة
نزع ال�سالح يف والية جونقلي التي ،ويا لل�سخرية ،ت�ؤ ّثر على �أ�سلحة حركة حترير جنوب ال�سودان/
جي�ش حترير جنوب ال�سودان ،من بني حركات �أخرى.
مت�� ّردت احلركة الدميقراطية جلنوب ال�سودان/اجلي�ش الدميقراطي لتحرير ال�سودان
( )SSDM/Aاملقاتلة �أي�ض ًا �ضد حكومة �سلفا كري ،وحكم احلركة ال�شعبية .مت ت�أ�سي�س احلركة يف
العام  2010على يد الزعيم ال�سابق للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان /اجلي�ش ال�شعبي جورج �أثور
بعد �أن ف�شل يف احل�صول على من�صب حاكم والية جونقلي يف االنتخابات التي ا ّدعى �أنها ُز ِّو َرت .ومع
�أن �أثور قتل يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2011التزال احلركة ن�شطة ن�سبي ًا ،وتعترب واحدة من �أبرز
حركات التم ّرد يف البالد .و�أ�شار البع�ض �إىل �أن احلركة الدميقراطية جلنوب ال�سودان لعبت دور ًا يف
ت�أجيج لهيب ال�صراع القبلي يف والية جونقلي بني املوريل والنوير.
ظهرت يف الآونة الأخرية جمموعتان جديدتان لتح ّدي احلركة ال�شعبية :اجلبهة الوطنية
ويتزعمها جاك دنغ غري املعروف ن�سبي ًا،
الدميقراطية ،التي ت� ّأ�س�ست يف �أيلول�/سبتمرب ،2011
ّ
وت�سعى �إىل �إ�سقاط حكومة كري ،وتتّهمها بـ«الف�ساد والقبل ّية واالنزالق �إىل الهاوية» .كما �شهد �شهر
كانون الأول/دي�سمرب � 2011صعود احلركة ال�شعبية لتحرير
القبلي الذي يغلي قائم ًا
جنوب ال�سودان/اجلي�ش ال�شعبي ،التي تدعو �إىل �أن حتكم اليزال الكثري من النزاع
ّ
اخلرطوم جنوب ال�سودان ،مق ّلدة بذلك ر�ؤية لوحدة مماثلة ب�سبب م�شاكل قدمية جد ًا �أ ّدت تاريخي ًا �إىل ح�صول
لر�ؤية الراحل جون قرنق 6.واتّهم جنوب ال�سودان اخلرطوم ا�شتباكات ،مثل حق الو�صول �إىل الأرا�ضي واملياه
مرار ًا بدعم متم ّردين وميلي�شيات كهذه ،لكن الرئي�س الب�شري واملراعي� ،أي �إىل و�سائل ك�سب العي�ش ل�سكان الريف.
نفى ذلك ب�شكل قاطع.
ومايزيد النزاعات تعقيد ًا هو رمبا حقيقة �أن الأ�سلحة ال�صغرية تتو ّفر بكرثة يف جميع �أنحاء البالد،

17

18

السودان :من صراع إلى صراع

لأن ك ًال من احلركة ال�شعبية واحلكومة ال�شمالية ت�سعى �إىل ت�سليح امليلي�شيات القبل ّية لأغرا�ضها
اخلا�صة .ومن امل�ؤ ّكد �أن الأ�سلحة ت�س ّربت من هذه امليلي�شيات ومن اجلي�ش ال�شعبي نف�سه ،مايجعل من
ال�سهل على �أي فريق لديه مظامل �أن يتح ّول �إىل ممار�سة العنف.
القبلي الذي يغلي قائم ًا ب�سبب
وبعيد ًا عن ال�سيا�سة ،على امل�ستوى املحلي ،اليزال الكثري من النزاع
ّ
م�شاكل قدمية جد ًا �أ ّدت تاريخي ًا �إىل ح�صول ا�شتباكات ،مثل حق الو�صول �إىل الأرا�ضي واملياه
واملراعي� ،أي على و�سائل ك�سب العي�ش ل�سكان الريفّ .
وتو�ضح احلاالت الثالث �أدناه اخللط املع ّقد
بني الق�ضايا ال�سيا�سية واملحلية ،وهو ما ُي�ض ِعف البلد اجلديد ّ
اله�ش ويع ّقد مهمة بناء الدولة.

والية جونقلي

احتدم النزاع ،منذ االنف�صال ،يف جونقلي بني قبائل النوير واملوريل ،وهما قبيلتان من الرعاة
تعتمدان اعتماد ًا كبري ًا على الزراعة وتربية املا�شية و�أ�سفر عن م�صرع ماي�صل �إىل � 3000شخ�ص
وت�شريد �أكرث من � 140ألف ًا .ال�صراع قائم منذ فرتة طويلة ،وي�شمل حق الو�صول �إىل الأرا�ضي وملكية
املا�شية ،لكنه ت�شابك يف بع�ض الأحيان �أي�ض ًا مع ق�ضايا �سيا�سية �أو�سع نطاق ًا.
بد�أت �أحدث جولة من �أعمال العنف يف حزيران/يونيو  2011بهجوم �ش ّنته قبائل النوير على قبائل
موريل يف مقاطعة بيبور �شمل عمليات �إغارة وا�سعة على املا�شية ،و�أ�سفر عن العديد من الوفيات .ور ّد ًا
على ذلك� ،ش ّنت قبائل املوريل هجوم ًا انتقامي ًا يف مقاطعة �أورور ،ما �أ�سفر عن مقتل ما اليق ّل عن
� 640شخ�ص ًا .ومنذ ذلك احلني ،نهبت قبائل النوير واملوريل قرى بع�ضهم البع�ض ،و�ش ّنت هجمات
وع ِّبئ ال�شباب
انتقامية ،وقامت بغارات على املا�شية ،وعمليات خطف يف بيبور وجايل و�أكوبو و�أورورُ .
من القبيلتني يف هذه املمار�سات ،وظهر «اجلي�ش الأبي�ض» من جديد «ل�ضمان �أمن ما�شية النوير على
املدى الطويل».
يف العام  ،2006ق َم َع برنامج نزع ال�سالح الذي ن ّفذته احلركة ال�شعبية/اجلي�ش ال�شعبي ،وهو
منظمة مقاتلة غري ر�سم ّية من النوير تقليدي ًا ،اجلي�ش الأبي�ض ،الأمر الذي اعتربه البع�ض ّ
تدخ ًال
ذا دوافع �سيا�سية للح ّد من تعبئة وقوة اجلي�ش الأبي�ض .وقد عاد هذا الأخري �إىل الظهور الآن لوقف
عمليات النهب التي تقوم بها قبائل املوريل ،وفق ًا لأفراده الذين اليثقون يف حكومة الوالية �أو حكومة
و�سع اجلي�ش الأبي�ض الهدف الذي �أن�شئ من
جنوب ال�سودان للقيام بذلك 7.ويف الآونة الأخريةّ ،
�أجله :بد�أ الدينكا االن�ضمام �إىل اجلي�ش ،وتغيرّ ال�صراع من حماولة وقف الإغارة على املا�شية �إىل
تناف�س بني النوير والدينكا من جهة واملوريل من جهة �أخرى.
يف كانون الأول/دي�سمرب املا�ضيّ ،
د�شنت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (التي لديها
تفوي�ض حتى  8متوز/يوليو  2012لدعم حكومة جنوب ال�سودان يف جهودها يف جمال بناء الدولة
والتنمية االقت�صادية) جهد ًا كبري ًا �إن�ساني ًا ون�شرت كتيبة يف بيبور لل�سيطرة على اال�شتباكات .ومع
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ذلك ،ا�ستم ّرت الغارات و�أعمال العنف و�أودت بحياة �آالف الأ�شخا�ص و�ش ّردت حواىل � 120ألف ًا .ويف
�شباط/فرباير � ،2012أ�شار النوير �إىل ا�ستعدادهم للتعاون مع القبائل يف �إثيوبيا لت�شكيل قوة حدود ّية
بهدف «عزل» قبيلة املوريل ،ماي�شري �إىل اتّ�ساع رقعة ال�صراع .ويف �آذار/مار�س � ،2012أعلنت حكومة
جنوب ال�سودان بدء حملة نزع ال�سالح بقيادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جونقلي عرب عدد
من املقاطعات ،ويف حني ُجمِ ع عدد كبري من الأ�سلحة حتى الآن ،فقد وقعت ا�شتباكات مع اجلي�ش
ال�شعبي ،وترت ّدد قبيلتا املوريل والنوير يف التخ ّلي عن ال�سالح ما مل َي ِعد مناف�سوهم بالقيام بال�شيء
نف�سه.
مايع ّقد الأمور �أكرث هو وجود جماعات املتم ّردين يف والية جونقلي والواليات املجاورة مثل احلركة
الدميقراطية جلنوب ال�سودان/اجلي�ش الدميقراطي وحركة حترير جنوب ال�سودان/جي�ش حترير
جنوب ال�سودان ( ،)SSLM/Aوكالهما ت�شاركان يف التم ّرد �ضد الرئي�س كري وحكومته .وقد ت�سهم
احلركتان يف زيادة اال�شتباكات� ،أو على الأق ّل يف وجود �أ�سلحة �سائبة يف الوالية ،حيث تع ّهدت حركة
حترير جنوب ال�سودان/جي�ش حترير جنوب ال�سودان على وجه اخل�صو�ص بتقدمي الدعم الع�سكري
�إىل الأطراف املع ّنية بالنزاع يف والية جونقلي .ومن بني العديد من العقبات التي تواجه احلكومة
اجلديدة يف بناء امل� ّؤ�س�سات وال�سيطرة على �أرا�ضيها ،الب ّد �أن ي�ش ّكل حت ّدي نزع �سالح جونقلي
والتعامل مع املناف�سات القدمية عقبة ك�أدء.

واليتا وراب والوحدة

لي�ست جونقلي هي الوالية الوحيدة يف جنوب ال�سودان التي د ّمرتها الغارات على املا�شية والعنف
القبلي .ففي كانون الثاين/يناير  ،2012هاجم �شباب من مقاطعة ماينديت يف والية الوحدة مقاطعة
جماورة يف وراب ،ما �أ�سفر عن مقتل ما اليق ّل عن � 78شخ�ص ًا ،و�أطلق د ّوامة من العنف املتج ّدد.
ومع �أنه لي�س ثمة دليل على �أن هذه الهجمات ترتبط بتلك التي حتدث يف والية جونقلي� ،إال �أن وجود
الأ�سلحة ال�سائبة واحلركة امل�ستم ّرة للجماعات املتم ّردة مثل
احلركة الدميقراطية جلنوب ال�سودان/اجلي�ش الدميقراطي مع �أن ال�صراعات القبل ّية يف اجلنوب كانت ُته َمل يف
وحركة حترير جنوب ال�سودان/جي�ش حترير جنوب ال�سودان الغالب� ،إال �أن الأحداث الأخرية ت�شري �إىل �أن االقتتال
البد �أن يزيد م�ستويات عدم اال�ستقرار لهذا
يف هذه املنطقة �ساهم يف عملية مكافحة الغارات والهجمات الداخلي ّ
االنتقامية التي تت�شابه �إىل ح ّد بعيد .وامت ّدت �أعمال العنف البلد الذي �أن�شئ حديث ًا.
�أي�ض ًا �إىل والية البحريات.
التو�صل �إىل ت�سوية �سلم ّية بني واليات
مع �أن الدعوات توا�صلت �إىل و�ضع برنامج نزع �سالح لت�شجيع ّ
وراب والبحريات والوحدة ،ف�إن العداء وانعدام الثقة ،الذي ي�شبه ذلك املوجود يف والية جونقلي،
اليزال قائم ًا .فقد اتّهم البع�ض حمالت نزع ال�سالح ال�سابقة ب�أنها «متييز ّية» ،بحيث ت�ضع بع�ض
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املجموعات يف و�ضع غري م� ٍؤات وال ت�ستهدف جميع حاملي ال�سالح على ح ّد �سواء.
ثم ،مع �أن ال�صراعات القبل ّية يف اجلنوب كانت ُته َمل يف الغالب� ،إال �أن الأحداث الأخرية ت�شري �إىل
�أن االقتتال الداخلي الب ّد �أن يفاقم م�ستويات عدم اال�ستقرار لهذا البلد الذي �أن�شئ حديث ًا� .إذ الت�ؤ ّدي
م�شكالت الطرق غري املع ّبدة ،ووجود الأ�سلحة غري امل�شروعة ،وعدم �سيطرة حكومة اجلنوب على
الدولة ،وق�صف اخلرطوم اجلوي املزعوم لواليات الوحدة ووراب و�شمال بحر الغزال و�أعايل النيل،
واال�شتباكات التي وقعت فيها� ،إال �إىل ت�صعيد هذه الأزمة ،مايف�سح املجال �أمام الوالءات القبلية التي
تنتق�ص من ال�سيادة وال�سيطرة البريوقراطية للحكومة التي التزال �ضعيفة.

عدم اال�ستقرار واال�ستياء يف ال�شمال
جمهورية ال�سودان م�ضطربة كما جمهورية اجلنوب .ف�إ�ضافة �إىل تنامي ال�صراع مع اجلنوب ،تواجه
اجلمهورية العديد من امل�شاكل الأخرى حول �أطرافها ،وخا�صة يف دارفور ويف املنطقة ال�شرقية،
وال�سيما يف �أو�ساط �شعب البجا .وتواجه ،ف�ض ًال عن ذلك ،م�شاكل �سيا�سية خطرية يف ال�صميم :عمر
ّ
الب�شري هو الذي �أ�شرف على تفكيك البلد ال�سابق وفقد هيبته .والتحالف طويل الأمد بني اجلي�ش
وحزب امل�ؤمتر الوطني� ،إ�ضافة �إىل �سابقته ،اجلبهة القومية الإ�سالمية ،الذي كانت تقوم عليه قوة
الب�شري ،متوتّر منذ فرتة طويلة ،والالفت للنظر �أن ك ًال من احلكومة واملعار�ضة يف �أيدي عجائز
يفتقدون �إىل الأفكار واملبادرات اجلديدة .فعمر الب�شري ،وهو �أ�صغرهم �سن ًا ،يبلغ الثامنة وال�ستّني
من العمر ،فيما يبلغ ح�سن الرتابي ،الزعيم ال�سابق للجبهة
والبد
اال�ستياء االجتماعي واالقت�صادي �شديد،
ّ
القومية الإ�سالمية ،و�أ�صبح الآن معار�ض ًا للب�شري ،الثمانني،
�أن يزداد مع ا�ستمرار عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف
وال�صادق املهدي ،زعيم حزب الأمة الذي اليزال �صوت ًا
زعزعة االقت�صاد.
معار�ض ًا مهم ًا ،يف ال�ساد�سة وال�سبعني .اال�ستياء االجتماعي
واالقت�صادي �شديد ،وال ب ّد �أن يزداد مع ا�ستمرار عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف زعزعة االقت�صاد.
�شهدت اخلرطوم تظاهرات حمدودة طيلة العام  2011ب�سبب ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية،
وانقطاع املياه الذي طال �أمده ،وغري ذلك من امل�شاكل التي ت�ؤ ّثر على احلياة اليومية .و�سيكون من
قبيل املبالغة كثري ًا يف هذه املرحلة احلديث عن ربيع �سوداين ،لكن كان ث ّمة الكثري من دالئل التعبئة
بني الطالب وجمموعات ال�شباب مثل «قرفنا» ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستياء الغا�ضب من كل دوائر احلكومة
ومن جمودها .ويف بلد �أطاحت االنتفا�ضات ال�شعبية فيه النظام ب�صورة دور ّية قبل وقت طويل من
َن ْحت م�صطلح «الربيع العربي» ،الينبغي جتاهل اال�ستياء ب�سهولة .ومن امل�ؤ ّكد �أن احلكومة الت�أخذ
الأمر با�ستخفاف ،فحتى االحتجاجات ال�صغرية تواجهها �شرطة مكافحة ال�شغب ب�إجراءات قمعية
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و�سريعة.
ويف حني هد�أت االحتجاجات ،يف اجلزء الأكرب منها ،التزال ث ّمة م�شاعر ا�ستياء يف �شوارع
اخلرطوم ،ويف واليات الأطراف يف ال�سودان ،وحتى داخل �صفوف حزب امل�ؤمتر الوطني ،مايت�س ّبب
يف جعل الو�ضع الراهن م�ضطرب ًا وغري م�ؤ ّكد� .إذ ت�شري الإجراءات التي اتّخذتها احلكومة ال�سودانية
حتى الآن �إىل �أنها غري م�ستع ّدة لال�ستجابة للمطالب ال�شعبية ب�إجراء �إ�صالحات اقت�صادية و�سيا�سية،
وهو موقف ميكن �أن ي�شي مبرحلة من عدم اال�ستقرار اخلطري والفو�ضى يف املنطقة يف مرحلة مابعد
الربيع العربي.

دارفور

بد�أ ال�صراع يف دارفور يف ني�سان�/أبريل  2003بهجوم �شنته حركة حترير ال�سودان/جي�ش حترير
ال�سودان ( )SLM/Aوحركة العدل وامل�ساواة ( )JEMعلى قواعد حكومية يف الفا�شر ،عا�صمة
�شمال دارفور .و�أطلقت احلركتان ،وهما جماعتان متم ّردتان تتّخذان من دارفور مركز ًا لهما ،مت ّرد ًا
�ضد اخلرطوم احتجاج ًا على قمعها غري العرب و�إهمال املنطقة .ور ّدت احلكومة ال�سودانية �سريع ًا
بحملة ق�صف ،مدعومة على الأر�ض مبيلي�شيا اجلنجويد .و�أ ّدى هذا �إىل حلقة مفرغة من العنف
ّ
لطخت �سمعة ال�سودان حتى يف الوقت الذي كانت حكومته ت�ستع ّد لتوقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل لو�ضع
ح ّد للنزاع مع اجلنوب.
بحلول كانون الثاين/يناير  ،2004كان اجلي�ش ال�سوداين قد حت ّرك ل�سحق التم ّرد املت�صاعد يف
غرب دارفور ،ما �أجرب الآالف من الالجئني على الفرار �إىل ت�شاد .وبحلول �آذار/مار�س ،وجدت الأمم
املتحدة �أن اجلنجويد كانوا ميار�سون عمليات قتل منهجي بحق غري العرب يف دارفور ،ودعت يف
�أيلول�/سبتمرب �إىل نزع �سالح امليلي�شيات .وذكر �شهود عيان �أنه يف كثري من الأحيان كانت هجمات
اجلنجويد ،الذين كانوا ي�سرقون ويغت�صبون ويقتلون القرويني ،تعقب الغارات اجلوية التي ت�ش ّنها
ن�ش َئت
الطائرات احلكومية .بحلول العام  ،2005وجدت جلنة التحقيق الدولية ب�ش�أن دارفور ،التي �أُ ِ
مبوجب قرار جمل�س الأمن الدويل � ،1564أن ث ّمة جرائم حرب ترتكب يف دارفور .و ّقعت اخلرطوم
وحركة حترير ال�سودان/جي�ش حترير ال�سودان اتفاق �أبوجا لل�سالم يف العام  ،2006ون�شر االحتاد
الأفريقي بعثة حلفظ ال�سالم (ح ّلت حم ّله يف وقت الحق بعثة الأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي
امل�شرتكة يف دارفور ،يوناميد  )UNAMIDلكن القتال ا�ستمر.
طوال فرتة ال�صراع ،عزّزت الواليات املتحدة العقوبات االقت�صادية على ال�سودان ،والتي كانت
فر�ضتها عليه منذ العام  ،1997والتزال قائمة �إىل اليوم ،ويف �آذار/مار�س � ،2009أ�صدرت املحكمة
اجلنائية الدولية مذ ّكرات توقيف بحقّ الرئي�س الب�شري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد
الإن�سانية ،و�أ�ضافت �إليها اتهامات بالإبادة اجلماعية يف متوز/يوليو  .2010ومع ذلك ،توا�صلت �أعمال
العنف ،والتزال املنطقة يف حالة من اال�ضطراب .يكمن جزء من امل�شكلة يف ت�شرذم احلركات التي
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تقاتل يف دارفور ،حيث مل تكن ك ّلها على ا�ستعداد للتوقيع على االتفاقات نف�سها يف الوقت نف�سه.
يف متوز/يوليو ُ ،2011و ِّقع �أخري ًا على اتفاق الدوحة ،املعروف ر�سمي ًا با�سم وثيقة الدوحة لل�سالم
يف دارفور ،بني اخلرطوم وحركة التحرير والعدالة (حتالف من ع�شر جماعات متم ّردة �صغرية يف
دارفور) ،وهو االتفاق الذي �أن�ش�أ �صندوق ًا لتعوي�ض ال�ضحايا ،و«�سلطة دارفور الإقليمية» اجلديدة
لتتولىّ حكم املنطقة �إىل �أن يتق ّرر و�ضعها من خالل ا�ستفتاء ،وجمموعة من اتفاقات اقت�سام ال�سلطة.
مت �إن�شاء «جلنة متابعة التنفيذ» للإ�شراف على تنفيذ االتفاق .ومع ذلك ،مل تو ّقع االتفاق �سوى حركة
التحرير والعدالة ،يف حني رف�ضت احلركات الأخرى ،مبا يف ذلك حركة العدل وامل�ساواة ،التوقيع
عليه .ال�صراع م�ستمر ،فيما التزال الأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي وجلنة متابعة التنفيذ يدعمون
اجلهود الإقليمية حلفظ ال�سالم يف دارفور من خالل بعثة الأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي امل�شرتكة
للتو�صل �إىل
يف دارفور ،وي�سعون �إىل جلب كل اجلماعات املتم ّردة �إىل املداوالت ،يف نهاية املطافّ ،
ح ّل �أكرث دميوم ًة.
يف كانون الثاين/يناير � ،2012أن�ش�أ الرئي�س الب�شري واليتني جديدتني يف دارفور ،لي�صل املجموع
ن�شئ و�سط دارفور من والية غرب
�إىل خم�س واليات كما هو من�صو�ص عليه يف بنود اتفاق الدوحة� :أُ ِ
دارفور ،و�أن�شئت والية �شرق دارفور من والية جنوب دارفور ،وبقيت �شمال دارفور على حالها 8.و�أوكلت
ل�سلطة دارفور الإقليمية ،بزعامة التيجاين �سي�سي ،ب�ضع م�س�ؤوليات مهمة �أي�ض ًا ،مبا يف ذلك �إعادة
الإعمار وامل�صاحلة واحلكم الر�شيد يف دارفور.
مع �أنه يجري تنفيذ اتفاق الدوحة تدريجي ًا ،ومع �أن ح ّدة ال�صراع خ ّفت �إىل حد ما ،التزال املنطقة
ت�شهد مناو�شات بني اجلماعات املتم ّردة واحلكومة ،وعمليات خطف لعمال الإغاثة الدوليني ،وحرمان
الأ�شخا�ص امل�ش ّردين داخلي ًا ،وتدهور الو�ضع الإن�ساين .وكان تد ّفق كميات غري حم ّددة من الأ�سلحة
من ليبيا بعد تف ّكك نظام القذايف عامل ت�صعيد �إ�ضافي ًا يف ال�صراع الدائر .فقد رف�ض عدد من
اجلماعات املتم ّردة �صراح ًة اتفاق الدوحة لتج ّنب �أن ت�صبح غري ذات �صلة باملو�ضوع .ف�ض ًال عن ذلك،
مع وفاة خليل �إبراهيم زعيم حركة العدل وامل�ساواة يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2011جتد اجلماعة
املتم ّردة نف�سها يف حالة من الفو�ضى وقد انق�سمت بالفعل �إىل ف�صائل �أ�صغر حجم ًا ،ماي�سهم يف
انت�شار اجلهات الفاعلة امل�س ّلحة التي التلتزم ب�أي اتفاق.

�شرق ال�سودان واحلركة و�شعب البجا

يف ظ ّل ال�صراع الظاهر الذي يحظى بالكثري من االهتمام يف دارفور وعلى طول احلدود بني ال�سودان
وجنوب ال�سودان ،مل حتظ واليات البحر الأحمر وك�سال والق�ضارف يف �شرق ال�سودان باهتمام يذكر،
مع �أن امل� ّؤ�شرات الإن�سانية منخف�ضة للغاية ،والتح ّديات للأمن الغذائي واجلفاف خطرية .ويف حني
�أن الواليات ال�شرقية غنية كثري ًا باملوارد (تتباهى هذه الواليات باملناطق الزراعية اخل�صبة ومناطق
الرعي ،واملعادن مثل الذهب والنفط والغاز الطبيعي) ،نادر ًا مايتمتّع ال�سكان الأ�صل ّيون من قبيلتي
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البجا والر�شايدة داخل هذه الواليات برثوة املنطقة ،والتي تعمل ،بد ًال من ذلك ،ل�صالح النخبة يف
اخلرطوم.
ت�ضم �شعب
مع �أن مقاتلني من اجلبهة ال�شرقية (حتالف م�ؤمتر البجا ،وهي جماعة عرقية �سيا�سية ّ
البجا و�أ�سود الر�شايدة الأحرار ،وهي جماعة م�سلحة من قبيلة الر�شايدة) و ّقعوا اتفاق �سالم �شرق
ال�سودان مع احلكومة ال�سودانية النهاء مت ّردهم يف العام  ،2006نزل البجا والر�شايدة �إىل ال�شوارع،
منذ انف�صال اجلنوب ،للتعبري عن عدم ر�ضاهم عن احلكومة وعدم احرتامها كل بنود االتفاق.
وي�ؤ ّكد البجا غري العرب ،على وجه اخل�صو�ص� ،أن االتفاق اليفعل �سوى القليل ملعاجلة التهمي�ش
امل�ستمر لقبيلتهم .وقد ورد م� ّؤخر ًا �أن مقاتلي البجا �أعادوا تنظيم �صفوفهم يف جبال حميد ،على
اجلانب الآخر من احلدود الأريرتية ،والتي ي�ش ّنون منها هجمات على القوات ال�سودانية� .إ�ضاف ًة �إىل
ذلك� ،أعرب م�ؤمتر البجا ،يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2011عن ا�ستيائه من خالل االن�ضمام �إىل
اجلبهة الثورية ال�سودانية ،وهو ائتالف من املعار�ضة وجماعات املتم ّردين التي ت�سعى �إىل �إطاحة
الرئي�س الب�شري.
ومايزيد الأمور تعقيد ًا� ،أنه مل يتم �أبد ًا نزع �سالح البجا والر�شايدة بالكامل بعد اتفاق ال�سالم يف
العام � ،2006إىل جانب انخفا�ض م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية يف املنطقة ،ولذا الب ّد �أن وجود �أ�سلحة
�سائبة ي�سهم ب�شكل كبري يف تنامي عدم اال�ستقرارّ .
وتلخ�ص قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم
املتحدة الو�ضع يف �شرق ال�سودان ،حيث �أ�شارت �إىل �أن ال�صراع املحتدم عاد يغلي من جديد ،و�أنه
9
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بناء ال�سدود و�سخط املناطق الريفية

بد�أ م�صدر جديد لل�سخط بالظهور يف مناطق كانت هادئة يف ال�سابق �إىل ال�شمال من اخلرطوم،
على طول نهر النيل ،نتيجة لربنامج احلكومة الطموح لبناء �سدود جديدة �أو جتديد القدمية منها
لتلبية احلاجة املتزايدة يف البالد لتوليد الطاقة .ال�سدود الكبرية دائم ًا ماتكون م�شاريع �أ�شغال عامة
مثرية للجدل للغاية لعدد من الأ�سباب البيئية واالقت�صادية وال�سيا�سية� .إذ ترتتب على �إقامتها نتائج
بيئية يتم ا�ست�شعارها بعيد ًا عن موقع ال�س ّد .فال�سدود املُقامة مث ًال على نهر النيل �آخذة يف تغيري
ال�ساحل امل�صري على البحر املتو�سط،عن طريق تقليل كمية الطمي املنقول بوا�سطة املياه ،كما �أنها
تت�س ّبب دائم ًا مب�شاكل �سيا�سية لأنها ت�ش ّرد عدد ًا كبري ًا من النا�س ،كما هو احلال يف ال�سودان يف
الوقت احلايل.
يقع �سد مروي الذي بناه ال�صينيون يف العام  ،2009على مقربة من ال�شالل الرابع على نهر النيل
على بعد نحو  350كيلومرت ًا اىل ال�شمال من اخلرطوم .ومع �أنه يقال �أن ال�سد �ضاعف قدرة ال�سودان
يف جمال توليد الطاقة ،فقد �أ ّدى �أي�ض ًا �إىل تهجري � 15ألف �أ�سرة ،و�أ�صبح منذ ذلك احلني نقطة
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جت ّمع لكثري من الأفراد النازحني .ويف حني قبل بع�ض القرويني �أ�شكا ًال خمتلفة من التعوي�ضات
احلكومية لقاء نزوحهم� ،أعقب ذلك وقوع عدد من اال�شتباكات مع ال�سلطات .ويف ت�شرين الثاين/
نوفمرب وكانون الأول/دي�سمرب  ،2011جت ّمع �أكرث من  1000متظاهر للمطالبة مبزيد من امل�ساعدات
املحتجون بالغاز
لعائالت النازحني وا�ستقالة وزير الكهرباء وال�سدود .وفق ًا ل�شهود عيان ،قوبل ه�ؤالء
ّ
امل�سيل للدموع واالعتقاالت ،ماي�شري �إىل ق ّلة رغبة احلكومة يف تلبية احتياجات �سكانها.
�س ّد مروي لي�س م�شروع ال�س ّد الوحيد املثري للجدل من الناحية ال�سيا�سية الذي ت�سعى احلكومة �إىل
�إقامته .اخلرطوم تثري �أي�ض ًا م�س�ألة ارتفاع �سد الر�صري�ص يف والية النيل الأزرق .ومن املتوقع �أن
ي�ؤ ّدي هذا امل�شروع ،املق ّرر االنتهاء منه بحلول حزيران/يونيو � ،2012إىل تهجري � 22ألف عائلة �أخرى،
ماي�شي مبوجة وا�سعة من ال�سخط واال�ستياء وعدم اال�ستقرار .كما ته ّدد خطط بدء �إقامة م�شاريع
�سدود يف كل من كجبار ودال حياة ال�شعب النوبي ،ومن املتو ّقع �أن جتلب «كارثة ان�سانية» ت�ستدعي
10
«خماوف من دارفور �أخرى».

خامتة
حالة احلرب بني �شمال وجنوب ال�سودان ،وعدم قدرة اجلانبني على حل م�س�ألة عبور النفط،
وعدم قدرة الدولتني على �إحالل الأمن يف �أرا�ضيهما ،هي نتيجة حمزنة ل�سنوات من املفاو�ضات
مق�سم ،و�إيجاد نوع من
والو�ساطة واالتفاقات التي �سعت �إىل م�ساعدة ال�سودان� ،سواء ككيان واحد �أو ّ
اال�ستقرار.
ويبدو �أن كال اجلانبني ،ال ّلذين ربمّ ا قهرهما حجم امل�شاكل
يبدو �شمال وجنوب ال�سودان مقتنعني ب�أن ب�إمكان
التي يواجهانها ،جل�آ �إىل ال�شيء الذي يتو ّفران على خربة
�أحدهما احل�صول على ميزة على اجلانب الآخر من
طويلة فيه� ،أي احلرب .ففي خالل ب�ضعة �أ�شهر فقط ح�صلت
خالل القتال.
جمهورية جنوب ال�سودان على اال�ستقاللّ ،
وحتطم التق ّدم
الذي مت �إحرازه على مدى �أكرث من ع�شر �سنوات يف التو�صل
�إىل وقف �إطالق النار والتفاو�ض على ح ّل �شامل .ف�ض ًال عن ذلك ،ال �أحد من الطرفني يبدو على
ا�ستعداد لتقدمي تنازالت يف هذه املرحلة .وبعيد ًا عن االعتقاد ب�أنهما قد و�صال �إىل طريق م�سدود،
يبدو �شمال وجنوب ال�سودان مقتنعني �أن ب�إمكان �أحدهما احل�صول على ميزة على اجلانب الآخر من
خالل القتال.
والتو�سط
هذا الو�ضع يطرح ت�سا�ؤالت مقلقة للمجتمع الدويل ،الذي هرع ملحاولة لوقف القتال،
ّ
لإيجاد حلول ،واحلفاظ على ال�سالم .ونظر ًا �إىل ف�شل اجلهود ال�سابقة ،هل مي ّثل القيام بجهد دويل
�آخر املقاربة ال�صحيحة؟ �أو هل ت�سمح املحاوالت الدولية ،يف الواقع ،للجانبني مبوا�صلة ا�ستفزاز
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بع�ضهما بع�ض ًا وزيادة ح ّدة التوتّر ،على افرتا�ض �أنه �إذا وقعا يف م�أزق خطري ف�إن املجتمع الدويل
�سوف يتحرك وينقذهما من عواقب �أفعالهما؟
هذه لي�ست �أ�سئلة جمردة ،بل هي واقعية جد ًا .فالذين يعتقدون �أن اجلهود ال�سابقة مل تكن كافية،
وب�أن الف�شل يعود ،يف جزء منه� ،إىل عدم قيام املجتمع الدويل مبتابعة تنفيذ االتفاقات ،ي�ضغطون
الآن من �أجل ّ
تدخل دويل �أكرب يف تخلي�ص �شمال وجنوب ال�سودان من ال�صراع الذي بد�آه .ويف �ضوء
املعاناة التي خلقتها هذه احلرب ،واخل�سائر واالزدياد ال�سريع يف عدد الالجئني ،من ال�صعب القول
�أن وقف القتال بني ال�شمال واجلنوب  -وال�صراعات الأخرى التي ت�ؤ ّثر على البلدين  -الينبغي �أن
يكون �أولو ّية .مع ذلك ،ويف �ضوء الإخفاقات ال�سابقة ،يجب �أن تناق�ش وبج ّدية م�س�ألة ما �إذا كانت مثل
هذه اجلهود مل�ساعدة ال�سكان املحتاجني جتعل من ال�سهل على القادة موا�صلة القتال.
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مارينا �أوتاوي هي باحثة �أوىل يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل .يرت ّكز عملها على ق�ضايا التح ُّول ال�سيا�سي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أمن
اخلليج .عملت �أوتاوي فرتة طويلة حم ِّللة مل�س�ألة ت�ش ُّكل الأنظمة ال�سيا�سية وحت ّولها ،وتناولت
يف كتاباتها �إعادة البناء ال�سيا�سي يف العراق ومنطقة البلقان والبلدان الأفريقية .تنعك�س
جتربتها البحثية الوا�سعة يف من�شوراتها ،التي ت�شمل ت�سعة كتب �أ ّلفتها و�ستة ح ّررتها� .أما
�أحدث من�شوراتها فتت�ض ّمن كتاب «فر�ص التعددية وحدودها :واقع القوى ال�سيا�سية يف
العامل العربي»  ،Getting to Pluralismالتي �شاركت عمرو حمزاوي يف ت�أليفه ،وكتاب
«اليمن على �شفا الهاوية»  ،Yemen on the Brinkالتي �شاركت كري�ستوفر بوت�شيك يف
حتريره .كما و�ضعت �أوتاوي دلي ًال على الإنرتنت عن ال�سيا�سية العراقية بعنوان «العراق:
انتخابات .Iraq: Elections 2012 »2012
مي ال�سعدين هي باحثة م�ساعدة يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل .تخ ّرجت من جامعة �ستانفورد يف العلوم ال�سيا�سية ،و�ستبا�شر يف ف�صل اخلريف
درا�ستها للح�صول على بكالوريو�س قانون يف العام .2015

مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من
املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح
ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.

