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  موجز السياسة
  . النزاعات في السودانمعالجة : بالتقسيطالسالم 

  
 الجيش الشعبي لتحرير السودان/ الشعبيةحرآةالبين حكومة السودان و) CPA( وبل توقيع اتفاقية السالم الشاملق
)SPLM/A ( من رغمعلى الو.  بداية مرحلة جديدة من السالم في السودانره باعتبا بالترحيب٢٠٠٥في يناير عام 

 اإلشادة بجهود اإلطراف  األمر الذي يستدعي، قد أنهت الصراع بين جنوب وشمال البالدأن اتفاقية السالم الشامل
 من يتم التعامل معهاإال أن هذا الصراع ما هو إال واحد من شبكة واسعة من النزاعات المسلحة و التي  ،المشارآة

دارفور ازدادت ي تعاني من العنف وعدم االستقرار،  فف البالد مناطق عدة من مازالتف ،خالل ثالث عمليات سلمية
 انه من غير الواضح إذا ما آانت السودان ، آما٢٠٠٦م اقية السلمية في شهر مايو من عاحدة النزاع منذ توقيع االتف

  . نحو السالموباتجاه إنهاء الحرب األهلية فعليا تتحرك 
  
، )CR (Conciliation Resourcesالوفاق  والتابعة لموارد )Accord (د أآور مجلةالعدد الثامن عشر من إن

 Concordis بالتعاون معإصدارها والتي تم ، النزاعات في السودانمعالجة :خطوة بخطوةبعنوان السالم 
International وتطرح  السالم،صنع ل التجارب االخيره، تتفحص بعض العوامل المسببة للصراعات في السودان و

 وتحتوي على مقاالت واإلنجليزيةالنشرة متوفرة اللغتين العربية و.  بناء سالم شاملأجلا يمكن فعله من  عمالتساؤل
 وفاعلين مدنيين الجيش الشعبي لتحرير السودان/ الشعبيةحرآةالتعبر عن مواقف الحكومة السودانية و ممثلي 

  . وخبراء دوليين
  

قد تكون ملهمة  والتي المستقاة بعضا من الدروس تشاطرولنتائج النشرة  تلخيصا هذه اسة ورقة السيوتعرض
  .  العالمفي أماآن أخرى حولوالسالم في السودان المستقبلية نحو لخطوات ل

  
  : النتائج األساسية

  
 أنرغم .  في ذلك البلد وهيكلية عمليات السالم الرسمية في السودان المحاور الرئيسة للنزاعنموذجيعكس  .١

 العالقات المتداخلة والمعقدة بين مختلف الصراعات تحتاج أن إال، ا مهمفراجاان أحدثهذا النهج قد 
 ما آانت هناك رغبة في تعزيز التطورات إذا في استراتيجيات صنع السالم المستقبلية  فاعليةأآثر لمعالجة
 . المهمة

، بينما يتم النخببين  على السلطة غالبا ما يتم وصف المفاوضات السلمية في السودان على انها مساومات .٢
 أآثر استراتيجيات صنع وبناء سالم إتباعلذلك من المطلوب . اإلقليمية المخاوفو المناصريناستثناء 

 العملية السلمية الجارية واالتفاقات بإمتالك الشعور شامل وتعزيز إجماع لبناء المستوياتشمولية ومتعددة 
 . المحققة

دان واتفاقية شرق السوفور للسالم ر واتفاقية دااتفاقية السالم الشامل،(لم تتعامل االتفاقات السلمية المختلفة  .٣
 بخصوص تقرارا اتخاذ تأجيل أو تجنب إلىفبسبب النزعة . بشكل شمولي مع مسببات الصراع) للسالم

 ما بعد عمليات االتفاقات، فانه من الضروري تطبيق هذه االتفاقيات  مرحلةإلىالقضايا المثيرة للنزاعات 
 . هاتمرار بالتفاوض لمنع خرقواالس

 اإلطراف شعور عمليات تعزز لتطوير اتفاقية السالم الشامللقد تم بذل جهود جبارة من قبل وسطاء  .٤
 نص متفق عليه، استطاع هؤالء الوسطاء التغلب إلى الوصول إلى فباإلضافة . لمفاوضات ابإمتالك المعنية

). أو الصعوبات(نشاطات بناء الثقة وحل المشاآل على عقبات تبدو عسيرة من خالل عملية مطولة من 
 للتوصل الزمينال مشترك بالمسؤولية إحساسلتوطيد و السياسية اإلرادةم لخلق امثل هذا االلتزام حيوي وه

 .  دروسا هامة لضمان السالم في دارفورتوفيرو سالم دائم اتفاقية إلى
 العمليات السلمية ألخذ توى القاعدة دورا هامابناء السالم على مسوتلعب عمليات الحوار الغير رسمية  .٥

لذلك  ،السالم الدائم دعم بإمكانه اجتماعي شامل إجماعلبناء ومجموعة النخبة محدودية  من ابعد نطاق إلى
 .  بشكل افضل مثل هذه المبادرات في المفاوضات السلمية المستقبلية في السوداندمج الضرورةفمن 
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  ةـلـامـالم شـاء سـية بنـيجـراتـتـر اسـويـتطو مـ دع٢ و ١
  

 عددا من االتفاقات السلمية ،متشابكةاللكن و ، لحل صراعات السودان المختلفة المتبعنهج التدريجيالفرز ألقد 
ما تم التوصل و. سالم شامل ودائمإلى بعضها ببعض للوصول  ربطإمكانية، لكن ليس من الواضح مدى المختلفة

  . ل مع النزاعات المسلحة في السودان هو نهج حصري للتعامإليه
  

تعد اتفاقية السالم الشامل خطوة هامة في عملية بناء سالم دائم في السودان، حيث تشمل بروتوآوالت للتعامل 
 هذه أن إال.  آما مهدت الطريق لدستور وطني مؤقت جديد،الدولةومع قضايا الحكم على المستوى الوطني 

على و ،ة ثنائية بين الطرفين العسكريين المسيطران في الحرب بين الشمال والجنوب اتفاقيإالاالتفاقية لم تكن 
التي الحدود والثروة و االلتزام بنطاق االتفاقية لمشارآة السلطة ، مسبقاإقصائها والتي تم ،األخرى األطراف
جنوب وشمال متحد بدال  محادثات داخلية بين على أنها  للتنميةبين الحكوماتمحادثات الآما تم تأطير . تفرضها

 التي تشعر بالتهميش األخرى األطراف تغريب أوبذلك تم إقصاء .  مختلفةبأجنداتمن مجموعات متنافسة 
 للحرب في الرئيس هذه المشاعر التي تتسم بالكراهية هي السبب إن. عزز مصداقية نجاحات النضال المسلحو

  . دارفور
  

      :تكلفة صنع السالم الحصري
 من العمليات التفاوضية الرسمية يهدد استدامة وصالبة اإلقليميةالمجموعات و السياسية اآلراءعدد من  إقصاء إن

 المناصرين مدى من أوسع إلىيجب دعم هذه العمليات من خالل ربطها بمبادرات تصل . الموقعةاالتفاقيات 
 والقادر على التعددي السياسي الميدان  هذا التوجه سيدعم تطويرأنحيث .  فاعلين في أي تسوية سلميةإلىليتحولوا 

  . مليات بناء السالمع إحساس الجميع بأنهم أصحابو اإلجماعتوفير 
  

قبول ، وبغياب  بين القادةالموقعة السلمية فشل االتفاقات ت احتماالأن تؤآد أخرى أماآنفالتجارب المختلفة في 
  . ، هي احتماالت عالية المجتمع آكللدىملموس 

  
  : شاملةسياسية بناء بيئة 

النزعة السائدة في النظام   حيث تستندالتباينو لقضايا التعددية  فعال سياسي حل بعد في تطويرالسودان بعدينجح لم 
 هذا إصالح لكن من الضروري. السياسي على مساومة السلطة بين النخبة الحزبية من خارج وداخل الحزب الحاآم

  للمشارآة-المهمشة المجموعات وأعضاء النساء ابما فيه –سية واالجتماعية  الفرصة لكل القوى السياتاحةإلالنظام 
لحقوق با االلتزامات الدولية إيفاء للثقة ويساعد على أهلنظام حكم ديموقراطي بقيادة وفي بناء سالم شامل 

  . والحريات المختلفة
  
اقية شرق السودان للسالم رغم نقاط ضعف هذه اتفو التطبيق المناسب التفاقية القاهرة واتفاقية دارفور للسالم أن إال

اتفاقية  رساءإلو تصبح جزاء من العملية الوطنية العامة نأل األخرى للمجموعات السياسية قد يسمح ات،االتفاقي
التغلب على ومساعدة دعم االنتخابات القادمة و لهذه العملية أساسيةالدستور الوطني المؤقت آمحاور و الشاملالسالم 
  . واإلقليميةالهوية السياسية قضايا 

  
  :  الجذريةاألسباب معالجة. ٣
  

 هذا النزاع متجذرة أسباب.  متشابكةأهليةحروب حول أهلية يوصف النزاع المسلح في السودان على انه حرب 
الحكومات المتعاقبة بالهيكليات وفقد تالعبت القوى االستعمارية . التاريخي للبالدوبعمق في التطور السياسي 

األسباب الظاهرية للنزاعات اتفاقات السالم الموقعة عالجت .  المجتمعات المحلية للمواردوصولإلضعاف  اإلدارية
تم خلق بيئة مالئمة لنظام سياسي عادل يوائم مصالح الجميع، فان احتمالية وما لم تتم معالجة اآلالم التاريخية . فقط

   .استمرار النزاع عالية
  

  : اعالقضايا المثيرة للنز
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 . السالم الموقعة في السوداناتفاقات بالشكل المطلوب من قبل أي من األراضي ملكية قضية لم تتم معالجة اآلنحتى 
  .  البلدأجزاءالسلطة في معظم و لحل قضايا الثروة أساسيا  تبقى عامالأنهارغم 

  
تمشيًا لطبيعية الجوفية بشكل آبير الموارد او األراضي اتفاق تم تجنب حل قضايا مثل ملكية إلى التوصل أجل من  

 اإلرادة أن إال.  قدرة على العمل في بيئة ما بعد االتفاقأآثر التشكيل ستكون حديثة األراضي هيئات أن مع االعتقاد
 الناشئةوالحديثة و لتوضيح العالقة ما بين الهيئات القضائية التقليدية أوالسياسية المحدودة للتعامل مع هذه القضايا 

السياسية التي و القانونية والقضائية األطر نقلة في إحداثلتحقيق سالم دائم البد من .  تقدم محدودإحراز إلى أدت
  .  موارد شامل يالئم الواقع السوداني المعقدإدارة نظام إلىآما تحتاج . األراضي إدارةتحكم 

  
 لتحقيق االستقرار الوطني األهميةة  في غاي-األزرقردفان الجنوبي وجنوب النيل آو بييأ - المناطق الثالثإن
 قد غذى الحرب بين جنوبي وشمالي البالد آما يبقى المحرك المناطق الفعال في تلك األراضيفتوطين . السالمو

جذب جيوش من الشمال و بعين االعتبار المؤهالت القوية لتفاقم النزاع المحلي األخذمع ،  لتجدد العنفالرئيس
 المتناحرة على التعامل مع مسببات اإلطرافيق البروتوآوالت يعتبر امتحانا لرغبة من هنا فان تطب. والجنوب
 نموذجا للعالقات بين مرآز األزرقالنيل و آردفان وجدت الرغبة سيشكل آال من بروتوآول جنوب إذا. الصراع

  . األخرى البالد أطرافالسودان مع 
  
   :تعزيز ملكية العمليات التفاوضية .٤

  . نجاحهاالمشارآة في مسؤولية إوالثقة و السياسية اإلرادةفاوض السلمية عامال هاما لخلق تعد عملية الت
  

 على العالقات السياسية واالقتصادية بين  للتنميةعملية السلطة بين الحكومية التفاوض المتبع في أسلوبرآز 
  المفاوضات الثنائيةتؤديبينما ف. تسريح الجيشوترتيبات  معقول نار إطالق وقف إلى مؤديا ، المختلفةطرافاأل

 امتالك تعزيز في السلطة بين الحكومات للتنمية تنجح مفاوضات ، تسوية بال قاعدة شعبيةإلىمبدئيًا  الحصرية
فعلى . دالتمثيل الدولي المساعو الوساطة المرنة والصبورة إلىويعود ذلك . تشجيع الثقة فيما بينهموللعملية  طرافاأل

 أن إال المراقبون، أراده مما أطول وقتا لسالم الشاملسبيل المثال، استغرقت المفاوضات حول تفاصيل تنفيذ اتفاقية ا
هذه   ما تعتبرعادةالضرورية لبناء الثقة، رغم انه و الخطوط العريضة للتنفيذ على تحديد  الوسطاءذلك ساعد
  . ة لالتفاقيات السلمي"الطفل الفقير"التفاصيل 

  
 أنها إال،  دارفور للسالم اتفاقيةإلى المفاوضات المؤدية إتباع أسلوب مفاوضات اتفاقية السالم الشامل في بالرغم من 

 إن.  والمجتمع الدولي ، المشارآةاألطرافتوقعات و ،خصوصية الصراعو ، للدروس التي تعلمها الوسطاءافتقرت
 الذي افرز اتفاقية األمر بالعملية التفاوضية المحدود لألطرافدمج الهو  اتفاقية دارفور للسالم    فشلأسباباحد 
  .  المشارآةلألطراف الناشطة السياسية لإلرادةممكن اعتبار نص االتفاقية آبديل غير المن . محلية ضعيفة بتملك

  
  : الدعم الدولي

الجيش الشعبي لتحرير / الشعبيةةحرآال في تشجيع حكومة السودان وأساسيا دورا ت األطراف الدولية الفاعلةلقد لعب
 في عملية أساسي الترآيز على تحقيق دور أن إال ، نايفاشادعم عمليةو على طاولة المفاوضات للجلوس السودان

 للوقاية من  نشاط مبكرإلىفتقار اإل إلى أدى الجيش الشعبي لتحرير السودان/ الشعبيةحرآةالوالسالم بين الحكومة 
  . النزاعات في دارفور

  
 تحقيقوجا على حساب بناء عملية صلبة قادرة على بأ على اتفاقية  بسرعة الضغط الدولي للتوقيعجاءفي المقابل، 

 أن  آمامتدن،  المختلفةاألطراف الثقة بين  مستوىإن .التفاقية دارفور للسالم  المحليةملكية اضعف الفما ،السالم
 غير آافيتين، عملية مماثلة لتلك المتبعة في اتفاقية السالم الشامل مج الدولية لدادةاإلر أو المحلية لحل النزاع اإلرادة

من و .تفاقية السالم الشاملال  الحالياإلطارو تناغمي أن يجب  اتفاق في دارفورالتوصل ألين آخذين بعين االعتبار أ
للتوصل لمتنازعة  اطراف التفاوضية لألقدراتال اآبرا في بناء  دور مسؤولية لعب على الشرآاء الدوليينهنا
  . تفاقيات ذات مصداقية وشرعية محليةال
  



 4

 للعملية السلمية، يحتاج الوسطاء إلى فهم مصالح هؤالء الدوليينوالالعبين المحليين واإلقليميين  للمحافظة على دعم 
 حرير السودانالجيش الشعبي لت/ الشعبيةحرآةلل  فهم المجتمع الدولي الضعيفأدىفعلى سبيل المثال، لقد . فهما جيدا

ثناء مفاوضات  أالجيش الشعبي لتحرير السودان/ الشعبيةحرآةلل السياسات الداخلية إدارة في آيفية إلى حدوث ارتباك
 الردود السياسية الدولية عادة ما إن إال. ا فهمهالضروريمجموعات المسلحة من ال دمج أجلفمن . السالم في دارفور

 العنف إيقاففي  أي تقدم إلحداث فهما شموليا للمجموعات المسلحة ضروريا نإ. آانت مبنية على تحليل غير دقيق
  . المتواصل في دارفور

  
، والذي لم اتفاقية شرق السودان للسالممفاوضات  الدولي المحدود في ه لمن المبكر الجزم بمدى تأثير التدخلأن إال

  . والمراقبةغياب المحفزات تيجة ل صعوبته نأوعلى سهولة التطبيق  االريترية،تدخل الحكومة يتعدى 
  

  :  البناءإلعادةالتخطيط 
 إعادة عملية التخطيط الحتياجات  تميزت، النزاعد بعماتكاملي لبناء السالم النهج ال بأهميةعتراف الدولي آنتيجة لال

ي لتحرير الجيش الشعب/ الشعبيةحرآةال جرت عملية التخطيط بقيادة حيث. ة غير اعتياديبشموليةبناء السودان 
  منتجة، نايفاشا مع محادثاتشكل مزدوج المتحدة للتنمية باألمم البنك الدولي وبرنامج  مندعمبو GOS و السودان

عدم وضوح و التنسيق الضعيف أن إال. خفض الفقرو للتنمية  شامَالَاإطارالذي يعد وتقرير مهمة التخطيط المشترآة 
  الوهن على  آما يبدو.سجل التطبيق في وضعفبطء في التطور  الإلى أدى األدوارضعف توزيع والمسؤوليات 

  . الممولينة وديعة متعددالتمويل   التي قدمتها في  إطار المصاريفوهيئة التقييم المشترآة لالظاهرية  األطرافملكية 
  

ت الوزاراو الحكومية -مؤسسات بينو فيما بين المؤسسات الغير حكومية أفضلبشكل من المطلوب التنسيق 
فقد .  المتزايد للمجتمع المدني المحلي جنب مع الدمجإلى، جنبا نليالمموة وديعة متعددالسكرتارية تمويل والحكومية 

فهم جيد للواقع المحلي، ولكن االستشارة على ومرحلة تحضيرية مكتملة و البناء إلعادةتوفر االلتزام المشترك 
  . ةكن آافيتالحكومي لم والمستوى المحلي 

  
 المماثلالشمال قد تم تجاهلها في التحليل و من هيئة التقييم المشترآة للجنوب المستقاة الدروس أن يبدو ،لألسف
 للحاجات المحلية، وتوقعات أعمقفانه لمن الممكن تحسين هيئة التقييم المشترآة لدارفور من خالل فهم . لدارفور

  .  الجذرية للصراعاألسبابوالمجتمعات الريفية والمدنية 
  
  :  النخبة الشعبي ال اقتصاره علىمستوىالعلى بناء السالم  .٥
  

 السالم العادل إلى التحول الفعال من العنف المسلح أجلمن الضروري بناء السالم على جميع مستويات المجتمع من 
  . والدائم

  
  : دور الفاعلين في المسار الثاني

 حوارية غير مبادرات(تلعب عمليات المسار الثاني لذلك ، يعد تطوير العالقات صمغ العمليات السلمية المستدامة
 من خاللحيث . في تطوير العالقات الفعالة وبناء الثقة)  المختلفةاألحزاب قريبين من قيادات أشخاصرسمية بين 
اآتشاف حلول خالقة و ، لوقف النارالملحة ابعد من الحاجة  ما هو  إلى النظر يستطيع المتفاوضونالمسار الثاني

  المسار الثانيمحادثات آما يستطيع مفاوضو .األوسعالديناميكيات االجتماعية و الجذرية للصراع األسباب ةعالجمل
 في األوسع لضمان بقاء الصورة أنصارهمو المتفاوضة األطرافلعب دورا حاسما في الحفاظ على العالقات بين 

  . إعادة البناء مجاال آمنا العتبار خيارات وتوفير األذهان
  

المحادثات الرسمية محدودة بشكل عام، ويعود ذلك وفي السودان تعتبر قنوات االتصال بين مبادرات المسار الثاني 
أن و األوسع الصورة هذه الوسطاء يحدد أن انه من الضروري إال. الوسطاءو الرسمية األطراف قلق إلىبشكل آبير 

  . مخاوفهم بعين االعتباروخذ طموحاتهم أل أنصارهم على اتصال مع يبقى المتفاوضون
  

  :تطوير دور المجتمع المدني في بناء السالم
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 األقلعلى - تأثير قوة ذات فيما مضى تمع السوداني المدني والتي آانت مؤسسات المجأضعفتخالل العقود الماضية 
ل بناء سالم  من خالأسبابها نزاعات السودان بدال من معالجة أعراضلتصبح مجرد مؤسسات تعالج    -في الشمال

  . فعال
  

 أآثرشبكات و تحالفات إلىاالنضمام وفقد آافحت المؤسسات الغير حكومية بشكل خاص للتغلب على المنافسة 
خارجيا، تحتاج . افتقار التخصصو ، على التمويل الخارجي،تعاونية وفاعلية، جزئيا بسبب اعتمادها الزائد عن الحد

داخليا، . على عملهاالمفروضة تحرر من القيود القانونية الوعما لعملها  دأآثر مناخ إلىالمؤسسات الغير حكومية 
المصداقية والتي والشفافية وااللتزام بالديموقراطية و األخالقيةالقيم ويجب العمل على تطوير ممارساتها الجيدة 

آاء مستقلين لتعرف على شرعلى استعزز مصداقية هذه المؤسسات في السودان آما ستساعد الممولين الدوليين 
  . وحقيقيين

  
  : العمليات السلمية على المستوى القاعدي

 لعمليات ضروريالعدالة و لتحقيق االستقرار  نحو النخبةة القاعد التي تبدأ منلمبادراتلالدائم و الدعم الحساس إن
في حل النزاعات التمويل السوداني للسالم قد ساهمت و"  لشعب-شعب"عمليات  مثل فمبادرات.  السودانإحياء إعادة

يمكن لبناء السالم على . أخرىتوفير عبرا قيمة لكيفية التعامل مع ديناميكيات مشابهة في مجتمعات والمحلية 
تمع المدني  مع المجأفضل  وتعاوٍنتفاعٍلتشجيع و ، عميق على الحكمتأثير يكون له أنالمستوى القاعدي 

 ما لم آمنا السالم غير  هذا يبقى، تحقيقه على المستوى السياسيتمالسالم الذي فمهما آان نوع . الحكومات الحاآمةو
  . يقترن بسالم على المستوى المحلي

  
  :  في عملية السالمالنساءإشراك 

 تم  إال أنه قد، وفي حلها على مستوى المجتمعاتالمحليةنزاعات النساء السودان في رغم االنخراط العميق ل
فبينما خيبت العمليات السلمية ظن . السالمالرسمية لصنع عمليات ال في ،هنتمثيل الحاالت أحسنفي  و أتجاهلهن،

 الحكم أنظمةو العمليات التفاوضية على.  النسائيةمشارآة السياسيةلل ةجديد خلقت فرصا أنها إالممثالت النساء 
  .  بشكل جدينه يتم اخذ وجهة نظرأنو النساء من المشارآة بشكل آامل وفعال على مستويات صنع القرار تمكين

  
  : نون والعائدوالالجئ
لم  آما ، من الفاعلين الرئيسينلدى أي أولويةالجئين حول تطبيق االتفاقيات السلمية  بين ال نشر معلومات دقيقةال يعد

.  السالم الشاملتوقيع اتفاقية منذ "اآلخر "عن  مجتمعات الالجئين يطرأ أي تغيير على االنطباعات الراسخة لدى
  . المجموعات الهشة بشكل عادل وبشفافيةوالعائدين ويتم دعم الالجئين  أنيجب 

  
  : الختام

 حل نزاعات السودان من أجل ومن المجتمع،يتطلب السالم شبكة معقدة من العمليات التكاملية على جميع مستويات 
 يتوجب على آما على – السودانية بشكل جدي األحزابجميع  فيجب دمج .أآثر شموليةالمطلوب توفر نهج 

  .  واقعاأن يصبحلسالم  ما قدر لإذامنسقة و دعم مبادرات سالم شمولية ة الفاعلاألطراف الدولية
  
  
  

  .موارد الوفاق مؤسسة غير حكومية بخبرة تفوق العشر سنين في العمل على تحويل الصراع الدولي
، الرجاء االتصال ‘السودانفي نزاعات المعالجة : بالتقسيطالسالم ’ للحصول على نسخة من أوللمزيد من المعلومات 

  : السيدة سارة ويلير علىأو ثسبالسيد آرون جريفي
Conciliation Resources, 173 Upper Street, London N1 1RG, UK 

Tel: + 44 (0)20 73 59 77 28 Email: accord@c-r.org 
www.c-r.org 

  
  


