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من�سق الربامج

معتز الفجريي

كادميي امل�ست�سار الأ

حممد ال�سيد �سعيد
مدير املركز

بهي  الدين ح�سن

إقليمية غري حكومية م�ستقلة تاأ�س�ست عام 1994. تهدف اإىل تعزيز  منظمة ا

ن�سان والدميقراطية، وحتليل ال�سعوبات التي تواجه  احرتام مبادئ حقوق الإ

ن�سان يف املنطقة العربية، ون�رش وترويج  تطبيق القانون الدويل حلقوق الإ

ن�س���ان، يلتزم املرك���ز يف ذلك بكاف���ة املواثيق والعهود  ثقاف���ة حقوق الإ

مم املتحدة. ن�سان ال�سادرة عن الأ عالنات العاملية حلقوق الإ والإ

 ي�س���عى املركز لتحقيق هذا اله���دف من خالل تطوير واقرتاح ال�سيا�س���ات 

طراف  والبدائل الت�رشيعية والد�ستورية والعمل على ترويجها و�سط خمتلف الأ

وراق التحليلية،  املعنية، واإ�سدار الدرا�سات النظرية وامليدانية، والتقارير والأ

ن�س���ان، وا�ستخدام  والدوريات واملطبوعات املتخ�س�س���ة يف جمال حقوق الإ

ن�سان يف املنطقة  ثارة ق�سايا حقوق الإ قليمية والوطنية لإ لي���ات الدولية والإ الآ

العربية، وتنظيم الدورات التعليمية وبناء القدرات وتنمية املعارف واملهارات 

ن�سان.  يف جمال الدميقراطية وحقوق الإ

مم  يتمت���ع املركز بو�سع ا�ست�ساري يف املجل�س القت�سادي والجتماعي بالأ

ن�سان وال�سعوب، وع�سوية  فريقية حلقوق الإ املتحدة، و�سفة مراقب باللجنة الأ

ن�سان، وال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات  ورومتو�سطية حلقوق الإ ال�سبكة الأ

حول حرية التعبري )ايفيك�س(.
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خري، ن�رشت  جميع املقالت الواردة بالكتاب، با�صتثناء الف�صل الأ

و�صط يف الفرتة من 12 فرباير 2005  من قبل بجريدة ال�رشق الأ

وحتى 14 مايو 2007.

تنويه
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ي�سعدنى اأن اأقدم لهذا الكتاب الذى يعالج اأزمة دارفور بعمق ومعرفة متناواًل 

زمة، فهي لي�ست جمرد اأزمة اإقليم يقع يف غرب ال�سودان واإمنا  كل اأبعاد هذه االأ

هله،  الأ ال�سديد  والتنوع  وثرواته  ال�سا�سعة  مب�ساحاته  كله  ال�سودان  اأزمة  هى 

فريقية  وانعكا�س ذلك كله عربيًا واأفريقيًا فال�سودان الذى يقع يف قلب القارة االأ

فريقية الوحيدة التى تن�ساب من اجلنوب  ويجاور ت�سع دول منها، هو الدولة االإ

اإيل ال�سمال عرب ال�سحراء لرتبط بني �سمال القارة وجنوبها برباط النيل، وجاءت 

احلرب اجلهادية يف اجلنوب ثم اأزمة دارفور من بعدها لت�سعل �رصاعًا اأفريقيًا 

عربيًا يخ�سي معه اأن يتحول ال�سودان نف�سه اإيل حاجز حقيقي بني �سمال القارة 

وجنوبها بعد اأن كان همزة و�سل حقيقية.

اأجمع  العامل  ي�سغل  اأ�سبح  الذى  دارفور  اأزمة  يف  ن�ساين  االإ اجلانب  وهناك 

بق�سوة ما يتعر�س له اأهل دارفور من انتهاكات وجرائم حرب يرتكبها اجلميع.

زمة تختلف متامًا من موقع اإيل اآخر  ولكن الغريب حقًا اأن نظرة العامل لهذه االأ

زمة وظروفها، اأو  حيان، واجلهل بحقيقة االأ نظرة حتكمها امل�سالح يف اأغلب االأ

حيان، وهذا ما يجعل لهذا  التقاط جانب من امل�سكلة وترك ما عداه يف بع�س االأ

ى  الكتاب فائدة وقيمة كبرية وخا�سة يف وطننا العربي الذى تعددت فيه الروؤ

زمة ب�سكل غريب، وغاب الدور العربي الفاعل يف اأزمة دارفور، حتى  حول هذه االأ

من دول اجلوار العربي فلعل هذا الكتاب ي�سىء الطريق ملن يريد اأن يعرف.



�0

همية الكربي لهذا الكتاب اأن موؤلفه ال�سيد ال�سادق املهدي الذى  وترجع االأ

كرب  ن�سار، جده االأ جمع بني الزعامة الدينية والزعامة ال�سيا�سية. فهو اإمام االأ

حممد اأحمد املهدي القائد والزعيم ال�سوداين الذى فجر الدعوة والثورة املهدية 

يف ال�سودان.

مة، كما كان رئي�سًا لوزراء  كما اأنه زعيم �سيا�سي اأي�سًا فهو رئي�س حزب االأ

ال�سودان املنتخب يف حقبتني من احلقبات الثالث التى حكم فيها ال�سودان حكمًا 

دميقراطيًا. ورغم اأنه زعيم طائفة، اإال اأن تكوينه ودرا�سته يف جامعة اأك�سفورد 

التى تخرج منها، جعلته يوؤمن بالدميقراطية ونظم احلكم احلديثة وينفتح علي 

العامل، مبا يف ذلك ما جاء به القرن اجلديد من اأفكار وتطورات عميقة ال ميكن 

جتاهلها.

ن�سان،  االإ حلقوق  الكامل  باالحرتام  عميقًا  اإميانًا  املهدى  ال�سادق  ويوؤمن 

هذه  يف  جاء  ما  فيها  مبا  كتاباته  وجميع  ال�سيا�سي  خطابه  بذلك  ويفي�س 

املخطوطة. ومل يكن ذلك خطابًا تبناه عندما اأ�سبح اأهم معار�سي احلكم احلايل 

يف ال�سودان، ولكنه اعتنق وطبق هذا الفكر عندما كان رئي�سًا للوزراء. ويل معه 

جتربة �سخ�سية ت�سهد علي ذلك، فعندما جاء موعد اجتماع اأول جمعية عمومية 

جند  مل  اإن�سائها-  من  �سنوات  ثالث  -بعد  ن�سان  االإ حلقوق  العربية  للمنظمة 

مكانًا يف الوطن العربي كله جنتمع فيه اإال اخلرطوم، ومل يكتف رئي�س الوزراء 

واإمنا  لنا بعقد االجتماع،  ال�سماح  الوقت علي جمرد  ال�سادق املهدى يف ذلك 

ح�رص بنف�سه واألقى خطاب االفتتاح وحتدث عن التزامه الكامل بالدميقراطية 

ن�سان، كان ذلك يف يناير 1997. ومل يتوقف ال�سادق املهدى  واحرتام حقوق االإ

عن الن�سال من اأجل ما يوؤمن به، فدخل ال�سجون وعرف اأ�ساليب القمع والقهر 

التى ا�ستخدمت �سده.

وال�سيا�سي  ن�سانى  االإ بالبعد  املهدى  ال�سادق  معرفة  كله  ذلك  ويوؤكد 

اأهل  ذلك  يف  مبا  جيداً،  واأهله  ال�سودان  يعرف  فهو  زمة؛  االأ لهذه  واالقت�سادي 

اأن  قبل  قليم،  لالإ النيابية املخ�س�سة  املقاعد  دارفور؛ حيث كان حلزبه معظم 

تاريخية  اأن هناك عالقات  1989، كما  ال�سلطة يف عام  اجلي�س علي  ي�ستوىل 

اأزمة  عن  املهدى  ال�سادق  يكتب  وعندما  باملهدية.  دارفور  اأهل  تربط  كانت 

دارفور، ي�سبح ذلك مرجعًا ال ميكن جتاهله ملن يريد اأن يعرف.
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حداث  االأ واكبت  التى  الكتابات  من  �سل�سلة  على  املخطوطة  هذه  وحتتوى   

خرى  حداث االأ �سا�سية، وكتبت يف حينها منذ بداأت اأزمة دارفور، وتتناول االأ االأ

املوؤثرة مثل اتفاقيات ما�ساكو�س ونيفا�سا وغريها، مما يجعل القارىء يعي�س 

ال�سادق املهدى -من  ية، يقدمها  بروؤ اأبعادها وي�ستنري  حداث ويتفهم  االأ هذه 

يف  يتجاهل  مل  واأنه  خا�سة  زمة،  االأ هذه  من  اخلروج  لكيفية  نظره-  وجهة 

خرى، القدمي منها، مثل قيام الدولة  التحليالت التى يقدمها م�ساكل ال�سودان االأ

ال�سودانية عند ا�ستقاللها علي ف�سيف�ساء الطائفية والع�سائرية، وعزل اجلنوب يف 

�سالمية والعربية ال�سائدة يف �سمال ال�سودان؛  احلقبة اال�ستعمارية عن الثقافات االإ

مر الذى خلق هوية اأجنلو فوئية م�سيحية يف اجلنوب. واقت�سار التنمية علي  االأ

طراف. خرى وخا�سة يف االأ مناطق معينة وتهمي�س بقية املناطق االأ

يحملها  التى  نقاذ،  االإ حكومة  �سيا�سة  علي  ترتبت  التى  امل�ساكل  وكذلك 

على  عروبية  اإ�سالموية  هوية  فر�س  حماولة  يف  امل�سئولية  املهدى  ال�سادق 

مر الذى عمق  جمتمع حافل بالتنوع الديني، والثقايف، واملذهبي، واحلزبي؛ االأ

الفرقة بني ال�سمال واجلنوب، مبا اأدخل فيها من �سيغة دينية جهادية، وخلق 

تباينًا حاداً بني ال�سودان وجريانه، اأدى اإىل عزلة ال�سودان عن جريانه.

الطرفان  حاول  وال�سعبي،  الوطني  املوؤمترين  بني  اخلالف  ن�سب  وعندما 

واإفريقي”،  “عربي  تق�سيمات  باإقحام  دارفور  ت�سفية ح�ساباتهما على م�رصح 

املرتبط  ال�سعبي  املوؤمتر  والتقى  قبل.  من  دارفور  تعرفها  مل  تق�سيمات  وهى 

بحركة العدالة وامل�ساواة بحركة حترير ال�سودان يف تعميق هذه التق�سيمات.

ويلقي ال�سادق املهدى ال�سوء على منهج احلكومة احلالية يف عقد اتفاقات 

ال�سالم، والتى تقوم على ت�سويات من �ساأنها اأن ت�سرت�سي القوى امل�سلحة فقط، 

ية وطنية �ساملة تعيد بناء الوطن علي اأ�سا�س جديد، اأ�سا�س فيه  وتفتقر اإىل روؤ

ق�سمة عادلة لل�سلطة والرثوة وفيه اعتماد املواطنة اأ�سا�سًا للحقوق الد�ستورية، 

وفيه اعرتاف بالتعددية الدينية والثقافية.

ويرى ال�سادق املهدى اأن كل اتفاقات الت�سوية التى متت من نيفا�سا، واأبوجا، 

اأحادية، ال  اأطراف  نها تتم بني  واتفاقية �رصق ال�سودان كلها اتفاقات ه�سة؛ الأ

تعرب تعبرياً �سادقًا عن القوى ال�سعبية واحلزبية املتعددة.

ويحتوى الكتاب على العديد من املو�سوعات التى قد تبدو بعيدة عن ق�سية 
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ي�ساعد يف فهم ق�سية  الكتاب،  اأثري يف هذا  اأن كل ما  راأيي  دارفور، ولكن يف 

دارفور وق�سية ال�سودان باأبعادها املختلفة.

ويف النهاية اأ�ستطيع القول اإن هذا الكتاب ي�ساعد القارىء يف اأن يفهم حقيقة 

اأزمة دارفور، التى �سارك يف �سنعها التاريخ واجلغرافيا وهي اأزمة حكم، واأزمة 

نظام  واأزمة  خارجي،  تدخل  واأزمة  هوية،  واأزمة  اإن�سان،  وحقوق  دميقراطية 

القائم على  العاملي،  من  ال�سالم واالأ اأن يحقق  دويل غري قادر وغري راغب يف 

العدل وفقًا للمواثيق الدولية.

ية كاملة لف�سيل �سيا�سي مهم يف ال�سودان، هو حزب  كما يقدم هذا الكتاب روؤ

مة بزعامة وطنية يف حجم ال�سيد ال�سادق املهدى، هى يف حد ذاتها �رصورة  االأ

لفهم ما يجرى يف ال�سودان.

حممد فائق       
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ول الف�سل الأ

اأزمة دارفور و�سياقاتها التاريخية
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عندما كان االنقالبيني يف ال�سودان يتوعدون اأمريكا ورو�سيا ويعلنون عن 

حد قادة النظام: ما هذا الطي�س؟ قال يل: اإن  ذان يف الفاتيكان، قلت الأ اإقامة االأ

�سيا�ساتنا قد اأعلت من �ساأن ال�سودان وجعلته رقما عامليا! والواقع اأن �سيا�سات 

وقد  فعلية،  �سدقية  باأية  مدعومة  غري  لفظا،  الر�سالية،  التو�سعية  االنقالبني 

خلقت �سده ا�ستقطابا حادا داخليا وا�ستقطابا وا�سعا خارجيا. 

الواليات  يف  �سيما  ال  ولوبيات،  جماعات  دته 
ّ
ج�س اخلارجي  اال�ستقطاب 

املتحدة، اأهمها �ستة: 

لوبي م�سيحي لنجدة امل�سيحيني يف ال�سودان.   .1

ن�سان لنجدة �سحايا التجاوزات.  لوبي جمعيات حقوق االإ  .2

مريكي لن�رصة اأفارقة ال�سودان.  فريقي االأ الكوك�س االأ  .3

جماعات مناه�سة الرق.   .4

هيئة رعاية احلريات الدينية يف العامل.   .5

اجلماعات ال�سهيونية.   .6

�سيا�سات النظام االنقالبي يف ال�سودان، ال �سيما اإ�سباغ الطابع الديني على 

هلية، وما �سحب ذلك من حما�سات مار�سالية، ا�ستقطبت تلك اللوبيات  احلرب االأ

ل�سالح احلركة ال�سعبية وجي�سها حتى اأنني قلت للمرحوم د. جون قرنق: »قادة 

ن النتائج العك�سية ل�سيا�ساتهم �سبت  نقاذ« ي�ستحقون اأن تقيم لهم متاثيل الأ االإ

ملاذا هذا الهتمام الدويل بال�سودان؟
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 .! يف م�سلحة احلركّةّّ

الدول  يف  داخلية  م�ساألة  ال�سودانية  هلية  االأ احلرب  جعلت  ال�سيا�سات،  هذه 

املجاورة لل�سودان، ويف اأكرث دول الغرب. 

تراجع  والدويل،  قليمي،  واالإ الداخلي،  امل�ساد  احلاد  اال�ستقطاب  وجه  ويف 

نقاذ« بانتظام اإىل اأن اأبرم اتفاقية نيفا�سا يف نياير 2005.  نظام »االإ

زمة بطريقة خلقت  نقاذ« االأ يف 2002، برزت اأزمة دارفور. واأدار نظام »االإ

الف،  ماأ�ساة اإن�سانية غري م�سبوقة: �سحايا هذه املاأ�ساة من نازحني مبئات االآ

ف، �ساروا »معرو�سات« جنائية يف ظرف انت�رصت يف  الآ والجئني بع�رصات االآ

ن�سان مثل »هيومان رايت�س وت�س«،  العامل مئات اجلمعيات املعنية بحقوق االإ

و»اأمن�ستي انرتنا�سنال« وغريهما، فانربوا للماأ�ساة، ووثقوا تفا�سيلها يف الوقت 

حداث اإىل النا�س يف كل  الذي نقلت ثورة االت�ساالت والف�سائيات تفا�سيل االأ

مكان بال�سوت الوا�سح وال�سورة احلزينة. 

نقاذ« �رصدت اإىل خارج الوطن اأعدادا كبرية من  كما اأن �سيا�سات نظام »االإ

ال�سودانيني، كثري منهم من دارفور. وقد �سار هوؤالء خاليا ن�سطة تك�سف املاأ�ساة 

وت�ستقطب التاأييد ل�سحاياها. 

�رصة الدولية ت�سعر بالذنب من موقفها متفرجة  حدث هذا يف وقت كانت االأ

درجة  رفعت  التي  هى  هذه  الذنب  عقدة  1994م.  عام  يف  رواندا  ماآ�سي  على 

موجهة  املتحدة  مم  االأ بعثات  من   %80 وجعلت  اأفريقيا  باأحداث  االهتمام 

فريقيا.  الأ

اإبان عهد حكومة الدميقراطية الثالثة، وحتديدا يف عام 1989، زرت اليابان 

الطبيعية،  ال�سودان  موارد  ا�ستغالل  يف  ا�سرتاتيجية  �رصاكة  عليها  وعر�ست 

ووافقت واتفقنا على برنامج ال�رصاكة على اأن يبداأ باإر�سال بعثة يابانية فنية 

لل�سودان لالطالع على تلك املوارد ثم اإبرام ال�رصاكة. 

اقرتحت  بالفكرة  رحب  الذي  الوزراء  جمل�س  اأمام  مر  االأ ا�ستعرا�س  لدى 

ال�سني �رصيكا يف  االقت�سادية، ومن  التنمية  اليابان �رصيكا يف  نتخذ من  اأن 

التكنولوجيا الع�سكرية يف اجتاه اآ�سيوي قا�سد. 

بعد انقالب 1989، قال يل املرحوم د. عمر نور الدائم اإنه يعتقد اأن ال�سفقة 

ى  روؤ كانت  ومهما  حكومتنا،  �سد  خارجيا  تاآمرا  حركت  التي  هي  اليابانية 
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االنقالبيني ال�سودانيني، فاإن اليد اخلارجية اخلفية كانت وراء االنقالب. وفيما 

بعد قال يل العميد ح�سن بيومي، اإن وراء االنقالب يدا خفية اأمريكية. ويف كل 

حوال، اهلل اأعلم.  االأ

و�سواء �سحت هذه القراءات اأم ال فاإن ال�رصكة التي اكت�سفت برتول ال�سودان 

اإذ  اأمنية،  �سباب  الأ الحقا  اأعمالها  اأوقفت  وقد  اأمريكية،  �رصكة  –�سيفرون- 
البرتول  اأ�سعار  ال�سالم، كما كانت  يئ�ست من فر�س  يونيو،  انقالب  اأنها، وبعد 

الظروف و�رصاء  ا�ستغالل هذه  النبي مكنه من  خ حممد جار  االأ متدنية.. دهاء 

�سيوي، خا�سة  امتياز �سيفرون بثمن زهيد. وا�ستطاعت احلكومة طرق اخليار االآ

ال�سيني ال�ستغالل البرتول. 

ب�سط  يف  ذلك  وتوظف  اأمريكية،  �سلعة  البرتول  تعترب  املتحدة  الواليات 

احلديثة ويف  والزراعة  ال�سناعة  اأهمية يف  للبرتول من  الكونية، ملا  هيمنتها 

اآلة احلرب. 

�سدقنا  اإذا  عدو  ورمبا  دويل  كمناف�س  مريكية،  االأ بالعيون  لل�سني،  ُينظر 

مريكي بيل قريتز يف كتابه »اخلطر ال�سيني«.  الكاتب االأ

ثالثية  جديدة  باردة  حرب  حمور  �سار  خا�سة  وال�سودان  عامة  اأفريقيا 

التي  وفرن�سا  ول،  االأ الدويل  الدور  احتالل  يف  اجلاهدة  اأمريكا  بني  �سالع  االأ

جنلو�سكوين، وال�سني القوة الدولية الناه�سة.  تناه�س املحور االأ

وكلما كان البرتول ال�سوداين جنوبيا وجدت الواليات املتحدة، ذات العالقة 

اخلا�سة بالقوى الغالبة يف اجلنوب، �سهولة يف التخل�س من العالقة ال�سينية. 

اإذ ركزت  اأبيي،  مريكية، خا�سة يف حدود منطقة  االأ هذا يف�رص بع�س املواقف 

واأفتت  البرتول  مريكية على حدود حقول  االأ الرئا�سة  »املحايدة« حتت  اللجنة 

ب�سمها لبحر الغزال اأي للجنوب. 

فريقي عامة على اأنه ينوع م�سادر  مريكيون للبرتول االأ ويف الواقع، ينظر االأ

بخطر  »امللغوم«  اخلليج  برتول  على  االعتماد  من  تقليال  مريكي  االأ البرتول 

من  مريكية ا�ستثمار كبري يف برتول ت�ساد، واالأ القاعدة واأخواتها. ولل�رصكات االأ

الت�سادي مرتبط بدرافور. يقال اإن يف دارفور موارد طبيعية كثرية مثل البرتول 

ال�رصاع  يف  كبرية  »جائزة«  متثل  ا�سرتاتيجية  �سلعة  وكالهما  واليورانيوم 

العاملي. 



��

بال�رصاع  متعلقا  بعدا  ال�سوداين  بال�ساأن  مريكي  االأ االهتمام  يف  اأن  �سك  ال 

العاملي على املوارد الطبيعية وباحلرب الباردة ثالثية اال�سالع. 

مم املتحدة. اإن الذي اأدخل  مريكي واالأ ولكن ينبغي التمييز بني االهتمام االأ

مم املتحدة مبوجب القرار 1590 يف ال�ساأن ال�سوداين هو م�ساحة عدم الثقة  االأ

بني طريف اتفاق نيفا�سا. لذلك اأ�رص وفد احلركة ال�سعبية على دور حرا�سة اأممية 

لالتفاقية. 

اأما القرارات اخلا�سة بدارفور فاأمرها وا�سح. يف هذا ال�سياق، وقعت احلكومة 

مني العام للقيام باإجراءات معينة يف يوليو 2004  ال�سودانية على اتفاق مع االأ

العدل  وحركة  ال�سودان،  حترير  حركة  مع  وقعت  كما  به.  التزمت  ما  تنفذ  ومل 

وامل�ساواة، اتفاقية اجنمينا لوقف اإطالق النار يف اأبريل 2004، واتفاقية اأدي�س 

طراف االتهامات بخرقها  2004، وتبادلت االأ اأبابا لو�سائل املراقبة يف مايو 

فريقي، مع�سدا بقرار  فريقية مبوجب قرار االحتاد االأ ما اأدى لرقابة القوات االأ

من رقم 1556 للت�سدي للتجاوزات ومعاقبة املعتدين. لذا �سدر من  جمل�س االأ

مم املتحدة التي كلفت بالتحري عن وجود  من القرار 1591. جلنة االأ جمل�س االأ

اإبادة جماعية يف دارفور، وهو اتهام اأحدث دويًا عامليًا وا�سعًا، اأ�سارت لوجود 

ن�سانية مما اأدى للقرار 1593. كما اأن عجز القوات  جرائم حرب وجرائم �سد االإ

فريقية عن القيام مبهامها على الوجه املطلوب و�رصورة تو�سيع �سالحيات  االأ

�ساقت  التي  1679.. هذه هي اخلطوات  للقرار  اأديا  املدنيني  اإىل حماية  القوة 

من الدويل اإىل ال�سودان.. وقد �سحبها راأي عام دويل  مم املتحدة وجمل�س االأ باالأ

جندة..  جعل ال�سعوب تدفع مباأ�ساة دارفور اإىل راأ�س االأ

يف  ن�سانية  االإ وجتاوزاته  يديولوجية  االأ ال�سوداين  النظام  اأجندة  فاإن  لذا، 

التي تف�رص  العوامل  البالد الطبيعية، هي  دارفور، وال�رصاع الدويل على موارد 

االهتمام الدويل الزائد بال�ساأن ال�سوداين، اأما حتّفظ احلكام ال�سودانيني على دور 

مم املتحدة املزمع، فال �سلة له بال�سيادة فقد جتاوزها بكثري من امتثاالتهم.  االأ

مم املتحدة تعزز املالحقات  �سباب القول اإن زيادة ح�سور االأ وعلى راأ�س هذه االأ

ن�ساين يف ال�سودان على ح�ساب  اجلنائية الدولية، وتعزز �سيادة القانون الدويل االإ

القب�سة ال�سمولية.. 

حقًا، اإذا عرف ال�سبب بطل العجب!!. 
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عندما اأقدم االنقالبيون على انقالبهم يف يونيو 1989، اقت�سموا املهام على 

ويف  هلية.  االأ احلرب  يديروا  واأن  يحموها،  واأن  ال�سلطة،  الع�سكريون  يت�سلم  اأن 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امللفات:  مبهام  املدنيون  �سالميون  االإ يقوم  املقابل، 

واخلارجية. 

ن  عوام من التجربة املرة، قال �سيخها: اإن ما يتعر�سون له االآ وبعد كل هذه االأ

هو عقاب اإلهي على فعلتهم. وقال اآخر: اإن ما فعلوا هو خطيئتهم التاريخية. 

ويعددن  االنقالب  ميجدون  زالوا  ما  االنقالب،  �سناع  من  اآخرين  ولكن 

نعم  ال�سالم.  اتفاقيات  واإبرام  مروي،  �سد  وبناء  البرتول،  ا�ستغالل  اإجنازاته: 

ـ   1969( املايوي  النظام  عهد  يف  �سيفرون،  اكت�سفته  الذي  البرتول  ا�ستغلوا 

موقفها.  وا�سلت  نف�سها  �سباب  ولالأ اأمنية،  �سباب  الأ ن�ساطها  وجمدت   ،)1985

بعد عامني  اأنهم  اتفقنا معهم،  وبعد مد وجزر،  الدميقراطي،  العهد  اأثناء  ولكن 

ال�سيد  مكن  االتفاق  هذا  خرين،  الآ حقوقهم  عن  يتنازلون  اأو  عملهم  ي�ستاأنفون 

وفتحوا  بخ�س،  ثمن  مقابل  ففعلوا  وعدهم،  ا�ستنجازهم  من  النبي  جار  حممد 

�سيوية. ولكن عائد البرتول ال�سوداين  الطريق ال�ستغالله عن طريق ال�رصكات االآ

اقتدى بعائد البرتول النيجريي ومل يظهر له اأثر تنموي وال خدمي. 

هل اأنقذ النقالبيون ال�سودان؟
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ن�ساء منذ عهد الدميقراطية، وهو  اإن �سد مروي هو ثالث ثالثة �سدود معدة لالإ

تعلية  تتم  اأن  ينبغي  وكان  ال�سودان.  الكهرومائية يف  الطاقة  لزيادة  مهم  �سد 

الثالث على  قدم  �سد مروي. ملاذا  ثم  �ستيت  �سد  يقام  اأن  ثم  الر�رص�س،  خزان 

اأغلبيتهم  علنت  الأ كافة،  ال�سودانيني  الري  مهند�سي  راأي  ا�ستطلعت  اإذا  ول؟  االأ

ولويات اأ�سبابًا  ولويات. ورمبا قال قائلهم: اإن لقلب االأ عدم �سحة هذا القلب لالأ

�سيا�سية جهوية ال فنية اقت�سادية!. اأما بالن�سبة لل�سالم كان هناك وقف م�ستمر 

طالق النار، وم�رصوع اإغاثة اإن�سانية مطبق با�سم �رصيان احلياة، واتفاق على  الإ

عقد موؤمتر قومي د�ستوري يف 1989/9/18 بال اأ�ستاذية اأجنبية وبال فر�س 

تقرير امل�سري. 

ولكن مهما اختلفت الروؤى حول هذه الق�سايا، فال ي�ستطيع االنقالبيون ردا 

على مقولة اأنهم دمروا وطنا با�سم تطبيق ال�رصيعة فيه!.

النخبة التي دبرت االنقالب �سفوة �سودانية ممتازة، واإذا قورنوا بر�سفائهم 

خوانية يف م�رص، ويف اجلزائر، ويف اليمن، ويف  من احلركات ذات املرجعية االإ

خرين  باك�ستان، فاإن النخبة ال�سودانية اأكرث تاأهياًل علميًا، واأكرث انفتاحًا على االآ

خفاق  داخليًا وخارجيًا، واأكرث وعيًا، مع هذا التاأهيل ملاذا كان ن�سيبهم من االإ

ما اإن مفاحته لتنوء بالع�سبة اأويل القوة؟.

�سباب واأهمها �سبعة هي:  تتكاثر االأ

يف  منهم  املعار�سة  يف  اأجنح  يديولوجية  االأ ى  الروؤ اأ�سحاب  جميع  �أواًل: 

قدام على ال�سلطة مل ي�سبقه حت�سري  ال�سلطة، الهدم اأ�سهل من البناء؛ ال�سيما واالإ

مدرو�س ملا يفعلونه بها؟!.

ال  لذلك  وهو  واإثنيًا،  وثقافيًا  دينيًا  التنوع  بالغ  ال�سوداين  التكوين  ثانيًا: 

حادية الدينية والثقافية، ال�سيما يف ظل مناخ داخلي اأدرك فيه غالبية  يقبل االأ

ومناخ  خرين،  باالآ االعرتاف  �رصورة  املركزية  والثقافة  للديانة  املنتمني 

ن�سان الدينية والثقافية.  خارجي اأكرث حفاوة بحقوق االإ

ثالثًا: املجتمع ال�سوداين ذو مقومات ذاتية، ا�ستع�ست على القب�سة ال�سمولية 

يف عهودها الثالثة وفر�ست تطلعاتها. 

حزاب  رابعًا: لكي ُيْحِكم االنقالبيون قب�ستهم، حلوا حزبهم نف�سه اأ�سوة باالأ
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ال�سلطة  اأجهزة  على  واعتمدوا  امل�ساءلة،  وانعدمت  امل�ساركة،  ف�ساقت  خرى  االأ

فجرفتهم فتنة املال وال�سلطان. 

خام�سًا: �سيق هام�س امل�ساركة يف حزبهم، اأفرز مذكرة الع�رصة، وانفجرت 

فانق�سم احلزب  �سالع بني ع�سكريني ومدنيني وطامعني  االأ �رصاعات متعددة 

على نف�سه انق�سامًا اأفقد التجربة توازنها. 

�ساد�سًا: برناجمهم التو�سعي خلق �سدهم ا�ستقطابا اإقليميًا وا�سعًا. 

�سابعًا: �سيا�ساتهم كونت �سدهم لوبيات دولية نافذة. 

خفاق هذه، اأجربت النظام على الرتاجع عن م�رصوعه احل�ساري.  عوامل االإ

ا�سرتاتيجيًا بدياًل، بل اتخذ طابع �سفقات وم�ساومات  الرتاجع مل يتخذ نهجًا 

نيفا�سا  اتفاقية  اإىل  وانتهت  الداخل،  من  ال�سالم  باتفاقيات  بداأت  وتر�سيات 

اجلنوبية،  جبهتها  يف  احلرب  اأوقفت  االتفاقية  هذه  اأن  ومع   )2005 )يناير 

وو�سعت التحول الدميقراطي يف اأجندتها، اإال اأنها يف التحليل النهائي، كر�ست 

�سفقة ثنائية، �سموها اتفاقية �سالم �سامل، بتحكيم ومباركة اأجنبية، ومن دون 

م�ساركة قومية. 

داخليًا  ا�ستقطابًا  خلقت  خطرية،  جتاوزات  دارفور  يف  االنقالبيون  ارتكب 

ماآ�ٍس،  من  �سحبه  وما  ذلك  ورغم  مدويًا.  دوليًا  اهتمامًا  اإليها  و�سدت  حاداً، 

دمرت دارفور ومزقت اإن�سانها، فاإن اتفاقية �سالم دارفور اأبقت على �سيا�سات 

االنقالبيني املرجتلة، وعلى �سقوف نيفا�سا الثنائية، ومل ت�ستجب ملطالب اأهل 

دارفور. 

التي فر�سها  الوطني عن �سيا�ساته املرجتلة  اإذا مل يتخل املوؤمتر  وحقيقة، 

على ال�سودان، دون م�ساركة اأهله، ومل يتخل عن �سقوف نيفا�سا الثنائية، فاإنه 

خرين حقوقهم امل�ستحقة، لذلك كان اتفاق  ال ي�ستطيع اأن يربم اتفاقًا يعطي االآ

القاهرة مظهريًا، واتفاق اأبوجا ن�سخة ثانية منه، و�ستكون االتفاقيات الالحقة 

مماثلة. 

ال�سامل  العادل  ال�سالم  اأن  تدرك  وعيًا،  كرث  االأ املعنية  طراف  االأ بداأت  وقد 

والتحول الدميقراطي احلقيقي، ال توؤ�س�سهما االتفاقيات الثنائية، مهما حظيت 

الكافة، ويومئذ  دراك  االإ به من مباركات خارجية. و�سوف ياأتي يوم يعم هذا 
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الحتواء  وحد  االأ ال�سبيل  هو  الوطني  جماع  االإ اأن  الواهمني،  بقية  يدرك  �سوف 

العوا�سم  يف  واملباركات  الو�ساطات  تب�سع  يف  جدوى  وال  ال�سعبية،  الغ�سبة 

مالءات اخلارجية:  جنبية، وال يف االمتثال لالإ االأ

وهو جار للم�سيح بن مرمي!. وذي علة ياأتي علياًل لي�ست�سفي به   
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الطبيعة  يف  اأن  ك�سف  احلديث  الع�رص  قبل  اأنه  خلدون،  ابن  اإ�رصاقات  من 

قوانني مطردة، وحاول اكت�ساف مثلها يف حركة املجتمعات مما جعله رائد علم 

فراد واملجتمعات على  ال�سو�سيولوجيا. ومن القوانني االجتماعية، اأن ح�سول االأ

وفرة مالية يوؤثر على �سلوكهم تاأثريا ملحوظا. كما اأن ال�سلطة بال رقابة مف�سدة. 

»َوَنْبُلوُكم  الب�رص.  بها  التي ميتحن  االبتالء  وال�سلطة من و�سائل  وهكذا فاملال 

نبياء: 35(.  َجُعوَن« )االأ
ْ
رْيِ ِفْتَنًة َواإَِلْيَنا ُتر ِّ َواخْلَ ِبال�رصرَّ

وقد حاول البع�س حديثا البحث عن قوانني �سلوكية مرتبطة بتوافر النفط. 

التي  البلدان  يف  قال:  الذي  رو�س  مايكل  ال�سو�سيولوجيا  عامل  هوؤالء  اأ�سهر 

على  قائم  �سيا�سي  بنظام  حتظى  وال  رئي�سيا،  ماديا  موردا  النفط  على  تعتمد 

هم هو اأن ارتفاع قيمة العملة  امل�ساءلة وال�سفافية فاإن التاأثري االقت�سادي االأ

نتاج يف املجاالت الزراعية  الوطنية ب�سبب اإيرادات النفط يوؤدي لزيادة تكلفة االإ

كما  العاملية،  �سواق  االأ يف  التناف�س  على  قادرة  غري  يجعلها  مما  وال�سناعية 

موال يف اأيدي الفئات املنتفعة باإيرادات النفط يدفعها اإىل نهم يف  اأن توافر االأ

النظام احلاكم  هم هو متكني  ال�سيا�سي االأ ال�سلع امل�ستوردة. والتاأثري  ا�ستهالك 

من تقوية اأجهزة القهر و�رصاء الذمم فتزيد قدراته على الرتغيب والرتهيب. 

يف اأكتوبر املا�سي، عقد موؤمتر يف مدريد ح�رصه لفيف من ال�سا�سة، وعلماء 

االقت�ساد، واخلرباء، لدرا�سة العالقة بني املوارد الطبيعية، واأهمها النفط، والنظم 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واكت�ساف روابط �سببية حولها. وا�ستنتج اأنه يف حالة 

ال�سودان: نعمة النفط ونقمته
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االقت�سادي  النظام  كان  اإذا  كالنفط،  طبيعي،  مورد  من  ريعية  اإيرادات  وجود 

ف�سيوَظْف  وال�سفافية،  للم�ساءلة  خا�سعا  ال�سيا�سي  والنظام  ومتنوعا،  را�سخا 

وقدمت  �سحيح.  والعك�س  والعباد.  للبالد  نعمة  جتعله  ب�سورة  املتدفق  الريع 

يجابية  ثبات احلالتني. وكان اأهم منوذج للحالة االإ درا�سات من بلدان كثرية الإ

ما قدمه كجيل ماقن، رئي�س وزراء الرنويج ال�سابق، الذي اأو�سح اأن الرنويجيني 

جيال القادمة،  راأوا البرتول �سلعة نا�سبة فقرروا و�سع اإيراداته يف �سندوق لالأ

وال يدخل يف امليزانية اجلارية اإال فوائد هذا ال�سندوق وقدرها 4% يف ال�سنة، 

ن 240 مليار دوالر، و�ساهم عائد فوائده يف دعم اال�ستثمار  وقد بلغ حجمه االآ

يف القطاعات املنتجة، ودعم دولة الرعاية االجتماعية التي ق�ست على الفقر 

وعممت اخلدمات. 

ويف املقابل، قدمت درا�سات عن بلدان اأخرى مثل ال�سودان. وذكرت حقائق 

توؤكد تاأثري البرتول على ال�سيا�سة الدولية. فبعد اأحداث احلادي ع�رص من �سبتمرب 

و�سط  مريكية تبني التحول الدميقراطي يف ال�رصق االأ قررت الواليات املتحدة االأ

اأن  تبينت  رهاب. ولكن بعد حني  االإ اأحد م�سادر  الدميقراطية  اأن غياب  بحجة 

الدميقراطية �ستاأتي لل�سلطة بعنا�رص م�ستقلة الراأي وغري ماأمونة على ا�ستمرار 

النظام ال�سائد بني منتجي وم�ستهلكي البرتول وال على �سالمة اإ�رصائيل، ال�سامن 

و�سط يف نظر اأمريكا.  من ال�رصق االأ خري الأ االأ

ال�سودان والبرتول: 

واقت�سادية  اأمنية  �سباب  والأ  ،1978 عام  يف  ال�سودان  يف  البرتول  اكت�سف 

1985، وقعت  1984. ويف  )�سيفرون( عملياتها يف  املكت�سفة  ال�رصكة  جمدت 

انتخابات  عرب  دميقراطي  لتحول  الطريق  فتحت  التي  رجب/اأبريل  انتفا�سة 

عامة حرة و�سعت ال�سلطة بيد حكومة منتخبة. 

�سيا�سة احلكومة املنتخبة النفطية: 

يف  العمل  با�ستئناف  امل�ستثمرة  ال�رصكة  ومطالبة  بالتجميد  علم  اأخذ   .1

ظرف عامني اأو االن�سحاب. 

ال�سودان  ملد  معهما،  اأو  ليبيا،  اأو  ال�سعودية،  مع  �سفقة  برام  الإ ال�سعي   .2

بقر�س برتويل عيني يرد م�ستقبال برميال بربميل. 

ثناء.  العمل على حتقيق ال�سالم يف هذه االأ  .3
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1989 وقع انقالب اتخذ �سيا�سات تخلى مبوجبها عن م�رصوع  ويف يونيو 

ال�سالم الذي كاد يثمر يف العام نف�سه، واخلايل من اأية رعاية اأجنبية ومن تقرير 

عليه  متفاو�س  �سالم  حتقيق  يف  مل  االأ معها  بدا  �سيا�سات  للجنوب.  امل�سري 

بعيدا، مما دفع �سيفرون لتنفيذ وعدها باالن�سحاب. ا�ستطاع النظام االنقالبي 

و�رصكات  اآ�سيوية  عامة  �رصكات  ال�سودان:  برتول  يف  اآخرين  م�ستثمرين  جذب 

البرتول امل�ساحب حلرب اخلليج  اأ�سعار  ارتفاع  ا�ستطاعت مع  غربية �سغرية، 

الثانية )1991( وا�ستعداد النظام اجلديد التباع �سيا�سة اأمنية خ�سنة، اال�ستثمار 

يف البرتول ال�سوداين فبداأ اإنتاجه وت�سديره يف 1999. 

كان للبرتول ال�سوداين اآثار مهمة �سيا�سية واقت�سادية ودبلوما�سية: 

ثار القت�سادية:  الآ

وميزان  الداخلي  املايل  امليزان  وحتول  احلكومة،  اإيرادات  ارتفاع   .1

منذ  النظام  �سحب  الذي  العملة  تدهور  ووقف  لفوائ�س  اخلارجي  املدفوعات 

ن�ساأته حتى �سار حجم اجلنيه ال�سوداين 0.04 من ال�سنت. 

االهتمام  وتقل�س  وخدماته،  البرتول  على  احلكومة  اهتمام  تركز   .2

وال�سناعي،  الزراعي  نتاج  االإ فانكم�س  خرى  االأ املجاالت  يف  باال�ستثمار 

وتدهورت ن�سبة ال�سادرات غري النفطية حتى �سارت 7% يف عام 2005. 

نفاق احلكومي قفزة كبرية ال يربرها ال�رصف التنموي واخلدمي  قفز االإ  .3

ولويات فر�ستها طبيعة النظام.  نفاق الأ بل ذهب االإ

ثار ال�سيا�سية:  االآ

باأعداد  البالد  ع�سكرة  عززت  ب�سورة  مني  واالأ الع�سكري  نفاق  االإ قفز   .1

كبرية من الف�سائل امل�سلحة. 

من دولة داخل الدولة.  مني درجة جعلت االأ نفاق االأ بلغ االإ  .2

مكانات املالية التي و�سعت يف يده بور�سة  �سار احلزب احلاكم مبوجب االإ  .3

خرى. ل�رصاء الوالء ال�سيا�سي ب�سورة مكنته من اخرتاق الكيانات ال�سيا�سية االأ

 

ثار الدبلوما�سية:  الآ

كانت �سيا�سة الواليات املتحدة نحو النظام ال�سوداين �سيا�سة قطيعة واحتواء 

1999 حينما �سدر تقرير جمل�س الدرا�سات اال�سرتاتيجية العاملية الذي  حتى 

هلية،  اأن البرتول ح�سن فر�س انت�سار النظام ال�سوداين يف احلرب االأ جاء فيه 

ثنائيا  اأ�سا�سا  واقرتح  هلية،  االأ للحرب  �سلمية  ت�سوية  حتقيق  لذلك  وينبغي 
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للنظام  ا�سرتي  البرتول  نيفا�سا.  التفاقية  مرجعا  بعد  فيما  �سار  للت�سوية 

ن�سبة  حتر�سه  جديدا  عمرا  تالها  وما  ال�سالم  اتفاقية  عرب  ال�سوداين  ال�سمويل 

52% من ال�سلطة وتعطيه فيتو على كيفية تطبيق االتفاقية وعلى وترية التحول 

ال�سالم  اتفاقية  بعد  ما  جعل  يف  الوطني  املوؤمتر  ا�ستخدمه  فيتو  الدميقراطي. 

اأ�سبه ما يكون مبا قبلها. 

�سلبيات عامة: 

مر من حديث حول فر�س  اإيرادات النفط خلقت ذهنية ريعية، وحتول االأ  .1

التنمية، واال�ستثمار، واخلدمات، ونقل التكنولوجيا اإىل املحا�س�سة يف توزيع 

ريع مر�سود. وعلى منط اتفاقية نيفا�سا، �سارت اتفاقيات ال�سالم الالحقة من 

الناحية االقت�سادية �سفقات لتوزيع عطايا مالية غري مرتبطة بربامج تنموية 

حمددة. وحتى اخلالف احلدودي بني ال�سمال واجلنوب حتول اإىل هاج�س برتويل، 

كما �سورته جلنة التحكيم اخلا�سة مبنطقة اآبيي. 

حقيقية  حما�سبة  اآليات  دون  البرتول  لريع  امل�ساحب  املايل  الت�سيب   .2

زاد من اأ�سباب الف�ساد ف�سار ال�سودان، ح�سب تقرير ال�سفافية العاملية، اأحد اأكرث 

ع�رصة بلدان ف�سادا يف العامل يف عام 2006. 

التكالب على ح�س�س يف اإيراد البرتول، واإعطاء اأولوية يف �رصفه لغري   .3

غري  قوات  عرب  الع�سكري  نفاق  واالإ مني،  االأ والتمكني  االجتماعية،  اخلدمات 

نظامية على نطاق وا�سع يف دارفور، مما اأدى يف النهاية لقرارات جترمي النظام 

وغريها من العوامل، جعلت مركزا معنيا بدرا�سة جدوى الدول ي�سنف ال�سودان 

�سمن ع�رص دول مرتدية اإىل جانب ال�سومال، والعراق، واأفغان�ستان، والكونغو، 

وهلم جرا. 

هذه احلقائق تدل على اأن نعمة البرتول يف ال�سودان �سارت نقمة ال ميكن 

اخلروج منها اإال عرب برنامج اقت�سادي قومي حمرر من ا�ستباكات املحا�س�سة، 

معني بربجمة التنمية واإزالة اآثار احلرب واآثار التهمي�س؛ يف ظل نظام �سيا�سي 

الركون  القانون.  حكم  و�سيادة  وال�سفافية،  وامل�ساءلة،  امل�ساركة،  على  قائم 

ريحية املانحني ال يجدي. اإن دافعي ال�رصائب يف  ملحا�س�سات الريع والتطلع الأ

الدول املانحة لن يدفعوا اأموالهم لنظام �سيا�سي ال يحظى بامل�ساءلة وال�سفافية، 

نظام جتربه رق�سات املحا�س�سة على ا�ستن�ساخ ما فعلته نخب املوؤمتر الوطني 

باقت�ساد ال�سودان يف جماالتها اجلهوية. 
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واآثار  واخلدمات،  التنمية  فجوة  معلومة:  م�ساكل  من  تعاين  دارفور  كانت 

املوارد  على  والرعاة  امل�ستقرين  الفالحني  بني  والنزاع  والت�سحر،  اجلفاف 

احلدودية  احلروب  عززته  الذي  امل�سلح  والنهب  القبلية،  والنزاعات  الطبيعية، 

بني دول اجلوار. هذه امل�ساكل اعرتفت بها احلكومة الدميقراطية )86ـ 1989( 

ودعت ملوؤمتر جامع يف الفا�رص لبحثها واتخاذ قرارات حا�سمة ب�ساأنها يف يونيو 

1989. ولكن انقالب 30 يونيو تبنى نتائج املوؤمتر بعد اأن غاب عنه ممثلو القوى 

ال�سيا�سية، ف�سارت التو�سيات ناق�سة لغياب اجلانب ال�سيا�سي، وزاد الطني بلة 

فاأعمل  ال�سيا�سيني،  خل�سومه  �سندا  دارفور  اعترب  اجلديد  االنقالبي  النظام  اأن 

فيها �سيا�سات ق�سدها فر�س واقع �سيا�سي واإداري جديد ي�سوق دارفور ق�رصا 

الن�سيج االجتماعي يف  اأفلح يف متزيق  ال�سيا�سية. هذا اجلهد املنهجي  ملظلته 

دارفور، ولكنه مل يفلح يف ك�سب دارفور �سيا�سيا للنظام االنقالبي. ووجد نف�سه 

يواجه م�ساكل متالحقة يف دارفور فعقد املوؤمترات ملواجهتها ولكن مل يفلح. 

قليم ال�سالح �سد  ومنذ مار�س 2003 ظهر عامل جديد، وهو حمل بع�س اأبناء االإ

احلكومة املركزية احتجاجا وتطلعا حللول �سيا�سية. 

دارات املحلية وال�سلطة املركزية  ى االإ تاأرجحت �سيا�سة النظام واختلفت روؤ

م�سلحة  انتفا�سة  اإىل  حتول  دارفور  يف  امل�سلح  االحتجاج  اأن  هو  املهم  ولكن 

مم  و�ساع حتى �سدر تقرير جلنة االأ ذات تاأييد داخلي وخارجي. وت�سل�سلت االأ

كارثة دارفور والنظام ال�سوداين
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املتحدة الدولية ب�ساأن التحقيق يف اأحداث دارفور يف 25 يناير املا�سي. 

كيف و�سلنا اإىل هذه املرحلة وما هو املخرج ال�سحيح؟

ن�سانية يف دارفور، دعونا للقاء جامع  منية واالإ �أوال: نتيجة لتدهور احلالة االأ

ية  للقوى ال�سيا�سية، وممثلني ملثقفي دارفور غري املنتمني حزبيا، وطرحنا روؤ

تكوين منرب  وتقرر   ،2002 يونيو  وت�سورا حللها يف  للم�سكلة  وا�سحة  قومية 

قومي للت�سدي للحل. ثم اأ�سدرنا يف 2003/12/8 درا�سة لتنوير الراأي العام 

و�ساع يف دارفور. ويف اأوائل فرباير 2004 عقدنا موؤمترا �سحافيا  بتطورات االأ

اأعلّنا فيه �رصورة اتخاذ اإجراءات عاجلة لبناء ثقة: اإدارية، واإغاثية، وحتقيقية 

ملعاجلة  جامع  ملوؤمتر  الدعوة  يف  تتمثل  و�سيا�سية  املرتكبة،  اجلرائم  حول 

امل�سكلة من جميع اأبعادها. لكن احلكومة مل ت�ستجب لهذا النداء وقررت الدعوة 

لتقدمي  ال�سيد  الدين  عز  ال�سيد/  برئا�سة  فعينت جلنة  بطريقتها،  مو�سع  ملوؤمتر 

عنا�رص  عليها  غلبت  بطريقة  كونت  اللجنة  املوؤمتر.  ذلك  بخ�سو�س  التو�سية 

النظام لذلك فقدت قوميتها وقاطعتها العنا�رص ذات الوزن ال�سعبي احلقيقي. 

مة  االأ تفاهم مع حزب  الوطني مذكرة  املوؤمتر  2004 وقع  ثانيا: يف مايو 

اأن النظام اعتربها مذكرة عالقات عامة مل  حلل م�ساكل دارفور. وبدا وا�سحا 

ال�سيد  برئا�سة  جلنة  عني  وعندما  كاملعتاد.  فيها  فم�سى  �سيا�ساته  على  توؤثر 

دفع اهلل احلاج يو�سف يف مايو 2004 للتحري عن التجاوزات التي حدثت يف 

اأوكل  اإدارية جديدة  اإجراءات  دارفور كونها دون تو�سيع اال�ست�سارة، كما اتخذ 

�رصاف على واليات دارفور الثالث لوزير داخليته دون اأدنى درجة من  فيها االإ

الت�ساور خارج اأجهزته. 

ثالثا: اأثناء عام 2004 توالت التقارير من جهات خمتلفة اأهمها تقرير هيئة 

الدولية،  زمات  االأ وجمموعة  الدولية،  العفو  ومنظمة  ن�سان،  االإ حقوق  مراقبة 

وهي تقارير ُم�ستقاة من النازحني اإىل مدن دارفور والالجئني اإىل اجلارة ت�ساد، 

اأن  على  واأجمعت  الدولية،  عالم  االإ اأجهزة  من  وا�سعا  جتاوبا  ووجدت  فن�رصت 

ا�ستهدف قبائل معينة.  لبط�س غري م�سبوق  دارفور تعر�ست  مناطق كثرية يف 

هذا بينما النظام ال�سوداين ينفي با�ستمرار اأنباء وحتليالت تلك اجلهات، فتقرر 

اأن نذهب يف وفد كبري لالطالع على احلقائق حول كارثة دارفور، وقد كان يف 

يونيو 2004. ويف 6/27/ 2004 وبعد العودة من واليات دارفور اأعلنت اأن 
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ما حدث من بط�س يف دارفور ميثل جرائم حرب واملطلوب اتخاذ اأربعة اإجراءات 

عاجلة لوقف تدهور املوقف هي: 

- ا�ستبدال حكام الواليات بحكام موؤهلني وذوي �سفة قومية الكت�ساب ثقة 

املواطنني. 

دارفور  يف  املرتكبة  اجلرائم  يف  للتحقيق  وموؤهلة  حمايدة  جلنة  تعيني   -

ولتعوي�س ال�سحايا. 

ن�سانية.  غاثات االإ - تكوين هيئة قومية لتن�سيق االإ

ال�سيا�سية  القوى  ي�سم  قومي  موؤمتر  عقد  على  املوافقة  احلكومة  اإعالن   -

وممثلي اأبناء دارفور املثقفني يف الداخل واخلارج، وممثلي حركات املقاومة 

�سيا�سية،  وا�سعة  اأجندة  املوؤمتر  يبحث هذا  اأن  القبائل. على  امل�سلحة، وممثلي 

اإدارية، وخدمية. واأن يح�رص هذا املوؤمتر  اأمنية،  اقت�سادية، اجتماعية، قبلية، 

جميع جريان ال�سودان كمراقبني و�سهود. 

اإىل طريق م�سدود ووا�سلت احلكومة  الوطنية و�سلت  لكن هذه املجهودات 

اأعمالها يف نطاق �سيا�ساتها املعهودة. 

النار  اإطالق  لوقف  اتفاق  اأبرم  جوالت،  وبعد  ت�ساد،  اجلارة  تو�سطت  رابعا: 

فريقي وبعد مفاو�سات متعددة  يف دارفور يف اأبريل 2004. وتو�سط االحتاد االأ

ن�سانية يف  غاثات االإ احللقات اأبرم اتفاق اإجرائي حلماية املدنيني ولتاأمني االإ

فريقي ن�رص قوات اأفريقية ملراقبة وقف اإطالق  نوفمرب 2004، وقرر االحتاد االأ

ن�سانية. ولكن هذه الو�ساطة مل تتقدم خطوة  غاثات االإ النار وحلماية ن�ساط االإ

جرائية، فاإن وقف اإطالق النار خرق  نحو اتفاق �سيا�سي. وحتى يف امل�سائل االإ

ن�سانية  االإ غاثة  االإ ومنظمات  ا�ستمر،  املدنيني  على  االعتداء  اأن  كما  كثريا، 

مل  دارفور  يف  منية  واالأ ن�سانية  االإ احلالتان  ل�سالمتها.  م�ستمرا  تهديدا  واجهت 

اإىل  الهاربني  اأعداد املدنيني  اأن  ال�ستة املا�سية. كما  �سهر  ت�سهدا حت�سنا يف االأ

مع�سكرات النازحني داخل دارفور والالجئني خارجها مل تنق�س بل زادت. 

�ساء اأفارقة يف طرابل�س يف اأكتوبر 2004 وفو�سوا العقيد  اجتمع خم�سة روؤ

اأبناء  من  عددا  دعا  العقيد  دارفور.  يف  ال�سالم  دعم  على  ليعمل  القذايف  معمر 

يكون  اأن  اأرادت  طرابل�س  ن  الأ �رصاعات  طرابل�س  لقاءات  �سهدت  وقد  دارفور، 

املنرب جامعا وحرا، واملوؤمتر الوطني »حزب احلكومة« اأراد اأن ي�سع للقاء �سقفا 
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ويتحكم يف ع�سويته. ويف النهاية مل تخل�س اللقاءات اإىل نتائج حمددة، ولكن 

اأبناء دارفور �سمل كوادر �سيا�سية، و�سخ�سيات  راء  �ساهمت يف تبادل وا�سع الآ

قبلية، وممثلني حلركات االنتفا�سة امل�سلحة. هذا اجلهد مع اأنه مل يكتمل اإال اأنه 

اأو�سع منرب حوار بني كافة مكونات دارفور الفكرية، وال�سيا�سية، والقبلية. ومن 

نتائج هذا احلوار غري املبا�رصة تكوين منرب دارفور القومي. هذه التطورات مع 

ق�سورها عن حتقيق اتفاق �سامل، فاإنها متهد ملوؤمتر قومي جامع رمبا ُيدعى 

اإليه يف امل�ستقبل. 

قليمي  خام�سا: امل�سار الوطني الداخلي و�سل اإىل طريق م�سدود، وامل�سار االإ

خر  فريقية والو�ساطة الليبية حقق اتفاقات اإجرائية ولكنه هو االآ بالو�ساطة االأ

مم املتحدة: ففي 3 يوليو 2004  مل يكن حا�سما. امل�سار الثالث هو املتعلق باالأ

اأربعة  جراء  الإ ال�سودانية  احلكومة  اتفاقا مع  املتحدة  مم  لالأ العام  مني  االأ اأبرم 

ولتاأمني  املدنيني،  وحلماية  اجلنجويد،  �سالح  لنزع  دارفور  يف  اإ�سالحات 

االلتزامات �سمن  اإىل قراهم. هذه  للنازحني  ولتاأمني عودة طوعية  غاثات،  االإ

من قراره رقم 1556 يف يوليو 2004 وبناًء  مطالب اأخرى اأ�سدر بها جمل�س االأ

مني العام وحكومة ال�سودان على خريطة طريق لتنفيذ ما  عليه، اتفق ممثل االأ

مني العام اأن  من االأ جاء يف ذلك القرار يف 5 اأغ�سط�س 2004. واألزم جمل�س االأ

حوال يف دارفور وبعد تقرير �سهر اأغ�سط�س،  يقدم له تقريرا �سهريا عن تطورات االأ

اأ�سدر املجل�س القرار رقم 1564. 

كان وزير خارجية الواليات املتحدة قد زار ال�سودان يف يوليو 2004 ونفى 

اأن يكون ما حدث يف دارفور »اإبادة جماعية«، ولدى عودته واجه نقدا فاأر�سل 

مريكيني هوؤالء عادوا بحيثيات  وفدا للتحري �سحبه ممثلون لنقابة املحامني االأ

مريكي  االأ اخلارجية  وزير  فاأعلن  اإبادة جماعية  دارفور  اأن ما حدث يف  توؤكد 

من  من التحقيق فيه. كون جمل�س االأ تاأييده لهذا اال�ستنتاج وطلب من جمل�س االأ

جراء هذا التحقيق، فاأ�سدرت تقريرها بعد ثالثة اأ�سهر من التحري  جلنة دولية الإ

حدوث  تف�سري  من  كرث  الأ قابلة  ب�سورة  نفى  التقرير   .2005  /1  /25 بتاريخ 

اإبادة جماعية ولكنه اتهم احلكومة ال�سودانية واجلنجويد بارتكاب جرائم حرب 

ن�سانية واتهم املقاومة امل�سلحة بارتكاب جرائم حرب واأو�سى  وجرائم �سد االإ

بتقدمي 51 �سخ�سا للمحاكمة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية. 
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مني العام، ف�ستكون  اأو�سى بذلك االأ من هذا التقرير، كما  اإذا قبل جمل�س االأ

جراءات متخذة  ن هذه االإ له نتائج خطرية على الو�سع ال�سيا�سي يف ال�سودان، الأ

من  مم املتحدة، اأي اأنها متعلقة بالتهديد لالأ حتت الف�سل ال�سابع من ميثاق االأ

على  وقع  اأنه  ال�سوداين  للنظام  بالن�سبة  مر خطورة  االأ ويزيد  الدوليني.  وال�سلم 

مم املتحدة حتت الف�سل ال�ساد�س رعاية  بروتوكوالت ال�سالم التي تطلب من االأ

و�سيكون  الدويل،  باالنتداب  اأ�سبه  ب�سورة  ال�سودان  يف  ال�سالم  عملية  و�سبط 

مم املتحدة مركز غري عادي ذو �سالحيات �سيا�سية، واقت�سادية، واإدارية،  لالأ

واأمنية وا�سعة. هذا الو�سع اأوجبته فجوة الثقة الوا�سعة بني احلكومة ال�سودانية 

على  اإال  عنه  ترتاجع  اأن  ال�سودانية  احلكومة  ت�ستطيع  وال  ال�سعبية،  واحلركة 

ح�ساب التزامها بربوتوكوالت ال�سالم!!.

دويل،  اتهام  قف�س  يف  ال�سودانية  احلكومة  و�سعت  دارفور  اأو�ساع 

اآثارا  البالد  و�ستواجه  دويل  انتداب  البالد حتت  و�سعت  ال�سالم  وبروتوكوالت 

�سيا�سية خال�ستها: 

اإذا  الدويل  للقرار  االمتثال  رف�س  اأو  قبول  حول  النظام  داخل  اختالف   -

�سدر. 

- اختالف بني النظام واحلركة حول املوقف. 

- ا�ستقطاب الراأي العام ال�سوداين بني موؤيدي احلكومة الذين يرف�سون هذا 

ل�سلطات  اإبعادا  نف�سها  ال�سالم  اتفاقيات  بتجميد  يطالبون  بل  �سدر  اإذا  القرار 

مم املتحدة املكت�سبة مبوجبها.  االأ

يف  طعن  من  اأ�سابه  ملا  للنظام  واملقاومة  االحتجاج  حركات  ت�سعيد   -

�رصعيته. 

واآثار قانونية خال�ستها: 

- دفاع املتهمني عن اأنف�سهم �سوف يجر اآخرين ويو�سع الدائرة. 

- فتح الباب لظالمات وجنايات �سابقة. 

- ا�ستقطاب حاد بني احلقوقيني ال�سودانيني. 

- لفت النظر حلقيقة ما حلق بالق�ساء ال�سوداين من تقوي�س ال�ستقالله. 

ثم ماذا؟

مم املتحدة تدعم ال�سالم وبروتوكوالته، وال ت�ستطيع اأن تتخلى عن تقرير  االأ
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بربوتوكوالت  حتتمي  اأن  تريد  ال�سودانية  احلكومة  دارفور.  اأحداث  يف  جلنتها 

ال�سالم  بروتوكوالت  تنفيذ  تريد  ال�سعبية  احلركة  دارفور.  تقرير  من  ال�سالم 

مم املتحدة ك�سامن لالتفاقيات وال ت�ستطيع اأن ترف�س  وتتطلع ب�سدة لدور االأ

احللول  على  م�ستع�سية  احلالة  اأن  اأخرى  مرة  يوؤكد  كله  امل�سهد  اللجنة.  تقرير 

بتناق�سات  واإحاطته  املوقف  خطورة  اجلميع  يدرك  اأن  واملطلوب  اجلزئية 

من، فاإن موؤمترا �سودانيا جامعا بحق  مدمرة. ومهما تكن عليه قرارات جمل�س االأ

ي�ستطيع اأن يجد خمرجا ينقذ ال�سالم والتحول الدميقراطي، وي�ستجيب ملطالب 

ن�ساف. اأما اإذا حيد عن هذا  املتظلمني امل�رصوعة، وي�سع اأ�سا�سا للم�ساءلة واالإ

النهج القومي القومي وغا�س الثنائي الذهبي يف اأوهامه، فاإن التناق�سات �سوف 

حترم ال�سودان من الفر�سة الواعدة التي تلوح اأمامه. 
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امل�سلمني،  خوان  االإ حلركة  ال�سوداين  الوريد  القومية،  �سالمية  االإ اجلبهة 

بحل  لنف�سها  ومكنت   ،1989 يونيو  يف  ع�سكري  انقالب  عرب  ال�سلطة  ا�ستلمت 

حزاب ال�سيا�سية والنقابات ومنظمات املجتمع املدين، ثم كونت حزب  جميع االأ

املوؤمتر الوطني لالنفراد باحلكم، اقتداء بالتجارب الفا�س�ستية احلديثة والتجربة 

هذا  ح�ساريا.  م�رصوعا  و�سموه  �سالم  االإ با�سم  النهج  هذا  اتخذوا  ال�ستالينية. 

امل�رصوع مكن حلزب املوؤمتر الوطني وا�ستقطب �سده قطاعا وا�سعا داخل اجل�سم 

�سالمي، وعمق ال�رصخ ال�سمايل اجلنوبي، وا�ستفز �سده عداء اإقليميا وح�سارا  االإ

قليمية واخلارجية التي مني بها اأ�سحاب »امل�رصوع  دوليا. العزلة الداخلية واالإ

احل�ساري«، واال�ستنزاف الع�سكري الذي اأحدثته املقاومة امل�سلحة بقيادة اجلي�س 

املوؤمتر  انق�سام  للنظام،  اأحدثه  الذي  واملعنوي  ال�سيا�سي  واال�ستنزاف  ال�سعبي 

الوطني على نف�سه، عوامل تراكمت فاأجربت النظام على الرتاجع. تراجع فاأبرم 

للجنوب.  امل�سري  تقرير  مبوجبها  وقبل   ،1979 الداخل  من  ال�سالم  اتفاقيات 

وتراجع فاأبرم نداء الوطن 1999، وقبل مبوجبه التعددية ال�سيا�سية. 

فانهارت  �سكلية  تنازالته  اأن  معه  وقعوا  ملن  اأثبت  احلالتني  يف  ولكنه 

اتفاقيات ال�سالم من الداخل وانهار نداء الوطن. ومن بني مفردات تراجع النظام 

قراره يف عام 1997 التوقيع على اإعالن املبادئ ال�ستة، التي اقرتحها و�سطاء 

و�ساطتهم  تن�سيط  من  يقاد  االإ دول  مكن  التوقيع  هذا   .1994 عام  يف  يقاد  االإ

بني احلكومة ال�سودانية »املوؤمتر الوطني« وبني احلركة ال�سعبية وجي�سها. هذه 

ال�سودان: بني املواجهة وامل�ساحلة
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عام  يف  مريكي  االأ الرافع  �سندها  اأن  بعد  اإال  حقيقيا  تقدما  حتقق  مل  الو�ساطة 

مر للتوقيع على اتفاقية �سالم نيفا�سا يف عام 2005. النظام  2002. وانتهى االأ

املقاومة  قوة  مع  االتفاق  هذا  باإبرام  اأنه  ت�سور  احلاكم  ال�سوداين  االنقالبي 

امل�سلحة الرئي�سية مبباركة دولية، �سمن ال�سيطرة على �سمال ال�سودان، مبا يف 

�سالموي مقابل التنازل للحركة عن اجلنوب.  ذلك اإخ�ساعه لربناجمه االإ

نظامه  لعمر  متديدا  واعتربها  االتفاقية  بهذه  الوطني  املوؤمتر  ا�ستب�رص 

ال�سالم  اتفاقية  دويل.  وبدعم  الرئي�سي  امل�سلحة  املقاومة  جي�س  مع  بتحالف 

هذه كانت معيبة وم�سيدة على رمال متحركة، ويف ظرف عامني من تطبيقها 

تك�سفت عيوبها.

�أوال: االتفاقية ا�ستملت على تناق�سات كبرية اعرتفت بالتعددية ال�سيا�سية، 

تلك  على  فر�ست  ثم  االتفاقية،  يف  امل�ساركة  من  بها  املعرتف  القوى  وغيبت 

القوى االمتثال لالتفاقية.

مني يف االتفاقية خطط لنظام ع�سكري ي�ستحيل تطبيقه  ثانيا: الربوتوكول االأ

على الواقع. بروتوكول اأوجب على ف�سائل م�سلحة مل ت�سارك فيه اأن متتثل له.

اأ�سا�س  على  قام  االتفاقية،  من  جزء  وهو  ما�ساكو�س،  بروتوكول  ثالثا: 

»ابارتايد« ثقايف بني ال�سمال واجلنوب، بينما لطريف االتفاقية برامج تتعدى 

حدود »االبارتايد« وال تلتزم به. 

رابعا: االتفاقية �سكتت عن ق�سايا مهمة كال�سيا�سة اخلارجية. وا�ستملت على 

بنود حمالة اأوجه، كو�سع العا�سمة وم�ستقبل منطقة اآبيي. فانفجرت اخلالفات 

بني طريف االتفاقية حول امل�سائل امل�سكوت عنها وحول تف�سري امل�سائل حمالة 

وجه.  االأ

خام�سا: االتفاقية �سمت نف�سها لل�سالم ال�سامل، مع اأنها وقعت يف وقت ت�سهد 

ب�ساأن  من  االأ جمل�س  واتخذ  ودولية.  داخلية  اأبعاد  ذات  مواجهات  دارفور  فيه 

دارفور قرارات مهمة –مثال- القرارات: 1591- 1593- 1706.

الوحدة  »حكومة  يف  �رصيكان  وهما  ال�سعبية،  واحلركة  الوطني،  املوؤمتر 

من. هذا ويف امل�سائل  االأ اتخذا مواقف متناق�سة مع قرارات جمل�س  الوطنية« 

�ساخنة  واأحيانا  باردة  حربا  الطرفان  يخو�س  واملالية،  منية  واالأ ال�سيا�سية 

هلية. ب�سورة انتك�ست بالثقة بينهما اإىل اأيام احلرب االأ

�رصيري.  موت  حالة  يف  ال�سامل،  لل�سالم  امل�سماة  االتفاقية  اأن  والنتيجة 

اتفاقية اأبوجا يف مايو 2006 اأ�سال ولدت ميتة. اأما اتفاقية اأ�سمرا يف اأكتوبر 
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2006، ففيها عيوب اتفاقية اأبوجا نف�سها مع وجود دور اإريرتي يجعلها رهينة 

ريرتي. هذه االتفاقيات مع قلة جدواها  ثيوبي/ االإ للتوتر الثالثي ال�سوداين/ االأ

طردت مفاهيم ال�رصعية والرتا�سي الوطني من املنابر ال�سيا�سية واأحلت حملها 

مطلبية �سيا�سية اإثنية اأو جهوية مدعومة بال�سالح. لذلك توالدت و�سوف تتوالد 

و�سط ويف ال�سمال. االتفاقيات التي  قليم االأ حركات مماثلة يف كردفان ويف االإ

توهم كثريون اأنها �سوف حتقق �سالما وا�ستقرارا، وتوهم املوؤمتر الوطني اأنها 

باملباركة  وحافال  امل�سلحة،  املقاومة  من  خاليا  جديدا  عمرا  له  تكتب  �سوف 

ال�سودان  يف  احلاكم  الوطني  املوؤمتر  جدواها.  قلة  توقعنا  كما  اأثبتت  الدولية، 

اأدرك ذلك، وخطط للمحافظة على متكينه عرب االنتخابات العامة.

لزخرفة  الطغاة  يجريها  متكني  انتخابات  االنتخابات:  من  نوعان  هنالك 

حل  يف  ت�ساهم  حرة  دميقراطية  وانتخابات  دميقراطية.  ب�سكليات  طغيانهم 

النزاعات بو�سائل �سلمية وحتقق االنتقال ال�سلمي لل�سلطة عن طريق االحتكام 

اإدارة  العامة،  احلريات  كفالة  هي:  احلرة  االنتخابات  ا�ستحقاقات  لل�سعب. 

حزاب  ي من االأ حمايدة لالنتخابات، اأجهزة دولة نظامية ومدنية غري منحازة الأ

املتناف�سة، واأن تكون اإمكانات ومالية الدولة غري جمندة ل�سالح اأي حزب. ويف 

ح�ساء النزيه لل�سكان، واأن ي�سبق  ال�سودان ينبغي اأن ي�سبق االنتخابات اإجراء االإ

يف  القانوين  توطينهم  اأو  لديارهم  الطوعية  والالجئني  النازحني  عودة  ذلك 

انتخابات عامة مع تدهور احلالة امل�ستمر يف  اإجراء  مناطق بديلة. وال ميكن 

دارفور. لقد تقدمنا يف مراحل خمتلفة بربامج حمددة حلل اأزمة دارفور كانت 

كفيلة يف حينها بتحقيق ذلك. 

تية:  جراءات الآ ن زاد �سوءا وميكن احتواوؤه بالإ املوقف الآ

�أوال: بناء الثقة با�ستبدال الوالة احلاليني بوالة ينالون قبوال عاما ال هوؤالء 

زمة.  الذين تع�سبوا حلزب معني وارتكبوا ممار�سات �سيئة، و�ساروا جزءا من االأ

جميع  معاجلة  تتناول  النار  اإطالق  لوقف  جديدة  اتفاقية  اإبرام  ثانيا: 

اإطالق  ينبغي التفاقية وقف  م�سائل  اآخر ف�سلت ع�رص  امل�ستجدات، ويف مقام 

النار اجلديدة اأن ت�سلحها. 

ثالثا: اتفاق اإعالن املبادئ ال�سابق، جتاوزه الواقع، وهنالك 12 بندا ينبغي 

عالن املبادئ اجلديد اأن يتناولها. الإ

ملتقى جامع  يدر�سه ويجيزه  اأن  ينبغي  املزمع  دارفور  �سالم  اتفاق  رابعا: 

لعنا�رص دارفور ال�سيا�سية واملدنية والقبلية. 
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يف  واال�ستقرار  ال�سالم  يكفل  ما  وحتقيق  دارفور،  �سالم  اتفاقية  اعتماد 

برنامج  و�سبط  نيفا�سا،  اتفاقية  عيوب  ومعاجلة  خرى،  االأ ال�سودان  مناطق 

املهام توجب عقد ملتقى وطني جامع ي�سم جميع  الدميقراطي. هذه  التحول 

القوى ال�سيا�سية التي كانت ممثلة يف اجلمعية التاأ�سي�سية لعام 1986، والقوى 

ال�سيا�سية التي اأفرزتها املقاومة امل�سلحة يف اجلنوب ويف الغرب ويف ال�رصق، 

والقوى ال�سيا�سية اجلديدة التي اأفرزتها املعار�سة املدنية، وممثلني ملنظمات 

جمتمع مدين، و�سخ�سيات وطنية خمتارة.

هذا امللتقى يقوم باإبرام اتفاقية ال�سالم ال�سامل العادل ويختار حكومة وحدة 

انتخابات عامة  اإجراء  الذي ين�س على  وطنية حقيقية وي�سع لها برناجمها، 

حرة جتريها احلكومة املعنية وتلتزم بجميع �رصوط نزاهة وحرية االنتخابات. 

كمراقبني  ال�سودان  جريان  م�ساركة  يتطلب  اخلال�س  ال�سوداين  اجلهد  هذا 

مم املتحدة. ال�سودان لي�س وحده يف مواجهة  للملتقى اجلامع، ويتطلب رعاية االأ

حتقيق وبناء ال�سالم، وحتقيق وحماية التحول الدميقراطي، فاإن ا�ستطاع اأن يحل 

�سلوب ال�سلمي فاإنه �سوف ي�سعف مناطق اأخرى عربية واأفريقية  اأزمته بهذا االأ

اأزماته  حل  اإمكانية  عن  بعيد  ن  االآ ال�سودان  حال  ظاهر  به.  يقتدى  باأمنوذج 

احلركة  ي�سالن  اأمرين  نقاذ«  »االإ نظام  جتربة  اإليه  جرت  فقد  الذاتية  بقدراته 

والتدويل.  امل�سلحة  امل�سي�سة  ثنية  باالإ املرفود  الت�سظي  الذاتية، هما  ال�سيا�سية 

رغم ذلك فاإن يف ال�سودان عوامل توؤهل جمتمعة لوثبة ذاتية ت�سلح حاله هي:

�أوال: رغم كل حماوالت التوهني والتدجني فاإن يف ال�سودان جمتمعا �سيا�سيا 

ومدنيا حيا وقادرا على احلركة. 

ثانيا: القوى ال�سيا�سية امل�سلحة يف ال�سودان مع كل ما دب فيها من عوامل 

ع�سبية اإثنية وعالقات خارجية حمتفظة مبرجعية وطنية وبا�ستعداد للتوا�سل 

ال�سيا�سي يحول دون التباين والقطيعة.

ثالثا: اإن يف تاريخ ال�سودان احلديث �سوابق اإجماع �سيا�سي اأ�سعف البالد يف 

اأحلك الظروف وحقق لها خمرجا. 

رابعا: كما اإن يف تاريخ ال�سودان احلديث �سوابق انتفا�سة �سعبية تنطلق من 

قاعدة �سيا�سية ونقابية ومدنية عري�سة تطيح باالحتقان ال�سيا�سي الذي ي�سببه 

اال�ستبداد.
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يريك  الذي  ملعي  االأ �سمن  يقعون  ال�سفاف  احلد�س  اأ�سحاب  اأي  املحد�سون 

ال  معاين  يطرقون  خفي،  طرف  من  الفنانون،  �سمع.  وقد  راأى  قد  كاأنه  الراأي 

ت�ستبني لغريهم اإال بعد حني، قال التجاين يو�سف ب�سري:

قم ملوحاك يف الدجى بني �سحوا..

نندي وبني �سهوان �ساكْر..

ينفـخ اهلل يف م�ساعرك اليقظى..

وجودا فخم الت�ساوير فاخْر..

ويفّجر لك الغيوب وين�رش..

بني عينيك عاملا من ذخائْر..

فتخري و�سف و�سور روؤى الوحي..

و�سغ وا�سنع الوجود املغايْر..

عدد من �سعرائنا منذ فرتة مل�سوا ال�سياع القادم علينا –مثال- حممد املكي 

اإبراهيم قال يف 1999م:

ولكن ها هي الوعول..

تاأوي اإىل �سعٍب جبل..

نفا�س.. مقطوعة الأ

بي�س.. وحتت البريق الأ

تنتظر ر�سا�س الرحمة..

احلالة ال�سودانية: م�سروع اغتيال اأم انتحار؟
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ويف العام نف�سه قال عامل عبا�س:

هل التي تعممت اأرجلنا؟..

اأم الرءو�س انتعلت اأحذية؟..

هل القمي�س ما نلب�س اأم الكفن؟..

وطن! وطن! كان لنا وطن!..

درمان،  اأم  يف  ال�سباب  من  ت�سكيليني  لفنانني  معر�سا  افتتحت  عام،  ومنذ 

فاإذا باللوحات، مع تنوعها واإبداعها، تكرر معنى واحدا: �سياع الوطن.

ثم حلقت البيانات العقالنية توثق هذا ال�سياع: بيان موؤ�رص الدول املرتدية 

للعام 2005م الذي و�سع ال�سودان اأولها، وبيان موؤ�رص اإدراك الف�ساد الذي و�سع 

ال�سودان اأكرث دول العامل العربي ف�سادا. 

امل�ستوى  على  امل�سئولني  لت�رصيحات  اال�ستماع  يكفي  هذه،  اأيامنا  ويف 

احلكومي القيادي وما فيها من ا�سطرابات وتناق�سات وحرية لندرك اأننا يف 

ال�سودان نعاين من حالة غرية م�سبوقة. 

 30 انقالب  اأن  زالوا يف حمميات ذهنية يعتقدون  الذين ما  عدد  قليل جداً 

يونيو)حزيران( 1989م قد ح�سم هوية ال�سودان، واأح�سن تطبيق ال�رصيعة، وحقق 

اأن  اأحد  ال�سامل. ولكن مل يعد خافيا على  ال�سالم العادل  الغذائي، واأبرم  من  االأ

ال�سودان مندفع نحو هاوية التمزق والتدويل. حقيقة يف�رصها كثري من مدبري 

ذان  مريكي ويجدون يف كثري من االآ االنقالب واأ�سياعهم بالكيد اال�ستعماري االأ

مريكي يف ال�سودان على الدور  نهم يقبلون قيا�س الدور االأ العربية اأذنا �ساغية الأ

يف  مريكي  االأ الدور  حقيقة  هي  فما  ولبنان،  والعراق،  فل�سطني،  يف  مريكي  االأ

ال�سودان؟ 

دارة ال�سيما بعد عام 1995م  مريكي كلينتون عملت االإ يف عهد الرئي�س االأ

من وعلى دعم جريانه �سده  وحادث اأدي�س اأبابا على جترمي النظام يف جمل�س االأ

�سقاطه.  ودعم معار�سيه الإ

كلينتون.  دارة  الإ خمالفا  نهجا  الق�سايا  من  كثري  يف  اتبعت  بو�س  اإدارة 

اأدانت نهج �سلفها بالرتدد واالمتثال لتعددية دولية ال تليق بهيمنة اأمريكا وال 

ويف  الدولية.  ال�سيا�سة  يف  واال�ستباقية  حادية  االأ نهج  اتخذت  لذلك  بقدراتها؛ 

اإىل  اأجله  ال�سودان خالفت نهج كلينتون ودعمت عملية ال�سالم والتفاو�س من 
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اأن اأبرمت اتفاقية �سالم يف يناير)كانون الثاين( 2005م. �سحيح اأن تفا�سيل 

اتفاقية ال�سالم كانت اأقرب اإىل اإمالء اأمريكي منها اإىل نتيجة تفاو�س �سوداين، 

مريكية نحو ال�سودان، مع دعمها لعمليات ال�سالم، خ�سعت  ولكن ال�سيا�سية االأ

لن�ساط �سبعة لوبيات قوية مل يفرت ن�ساطها ب�سبب التوقيع على اتفاقية ال�سالم، 

مريكي-  فريقي االأ اللوبيات هي: لوبي م�سيحي- ولوبي �سهيوين- والكوك�س االأ

احلريات  وجماعات  الرق-  حماربة  وجماعات  ن�سان-  االإ حقوق  وجماعات 

اأجهزة  يف  فعاال  ن�ساطا  ب�سطوا  هوؤالء  رهاب.  االإ حماربة  وجماعات  الدينية- 

عالم ويف الكوجنر�س الذي اأ�سدر قوانني:  االإ

�سالم ال�سودان نوفمرب 2002م.  .1

�سالم ال�سودان ال�سامل16 اأكتوبر 2004م.  .2

�سالم دارفور 5 مايو 2006م.  .3

والقهر  الظلم  اأ�سا�س  باعتباره  الوطني  املوؤمتر  ت�ستهدف  القوانني  هذه 

والف�ساد. ومهما وقع من اتفاقيات ب�سغط اأمريكي فاللوبيات ال تغري معاملتها 

االتفاقيات.  ي�ساهم يف تدمري  الذين وقعوا معه. هذا   له وتعمل على احت�سان 

و�سط ال�سيما يف عهد بو�س االبن متاأثرة  مريكية يف مناطق ال�رصق االأ ال�سيا�سة االأ

�رصائيلية؛ وهي �سيا�سة وا�سحة منذ عهد بن جوريون الذي  كثريا بال�سيا�سة االإ

حمر فاإننا نتمكن  قال: »لو متكنا من ال�سيطرة على مواقع حيوية يف البحر االأ

من اخرتاق �سور احل�سار العربي بل واالنق�سا�س عليه«. وهو اجتاه زاد حدة 

�رصائيلي. منذ تغلب اليمني االإ

اإن احلالة ال�سودانية تنم عن م�سهد اغتيال! ولفهم احلقيقة �سوف اأ�رصب مثال 

باأمر اآخر ذي خطر عظيم. 

عاملي  نظام  لتكوين  خططت  اأمريكية  جماعة  ظهرت  كلينتون  حكم  اأثناء 

اأحادي تقوده الواليات املتحدة حتت عنوان م�رصوع لقرن اأمريكي جديد. م�رصوع 

كروثمر:  �سارل�س  تعبري  على حد  كلينتون،  عهد  به  اأمريكا مما و�سف  يخل�س 

»�سنوات كلينتون �سهدت نهجا مفتوحا وفاقيا اعتذاريا يف ال�سيا�سة اخلارجية 

2005/7/18. ويف  »تامي«  الثانية«-  العاملية  احلرب  منذ  �سبق  ما  فاق كل 

مريكا و�سحب معه عددا من هوؤالء  عام 2000م انتخبوا بو�س االبن رئي�سا الأ

ى ليو�سرتاو�س  جنيلية، وروؤ �سولية االإ اأمريكا االأ ال�سقور الذين يعتمدون داخل 
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تكن  مل  الوا�سحة  هداف  االأ هذه  �رصائيلي.  االإ اليمني  مع  ويتحالفون  اليمينية، 

لتجد جماال لتحقيق اأهدافها لوال حوادث 11/ 9/ 2001م. هذه احلوادث فتحت 

مريكية مع اإيقاف  مريكية الكامنة يف ال�سيا�سة االأ حادية الهجومية االأ الباب لالأ

التنفيذ لتنطلق يف تنفيذ برناجمها ب�سورة جعلت كثريين يعتربونها هي التي 

دبرت احلوادث-مثال- كتاب تريي مي�سان بعنوان: اخلدعة. 

جندة  قيا�سا على هذا النمط، فاإن انقالب 30 يونيو 1989م اأعطى اأ�سحاب االأ

املعادية لل�سودان فر�سة لتحقيق مقا�سدهم يف ال�سودان ب�سورة جعلت كثريين 

يرون اأنها هي التي دبرت االنقالب.

ولكن ب�رصف النظر عن نظرية املوؤامرة، فهنالك حقائق وا�سحة هي: 

)منتجمري  لعلماء  من�سوبة  نبوءات  نتحدث عن  الثمانينيات  بداية  كنا يف 

حديث.  اإ�سالمي  لتطبيق  ال�سودان  توؤهل  كثرية  عوامل  اأن  مفادها  مثال(  واط 

لذلك، ولعوامل اأخرى متعلقة باإيجاد منرب لفكر اإ�سالمي م�ستنري يواجه حتديات 

�سالمية. ولكن  االإ والثقافة  الفكر  اأقمنا جماعة  والتمردات اجلنوبية،  ال�سيوعية 

�سالمية القومية( �سذت عن هذه الطروحات امل�ستنرية  اإحدى ف�سائلنا )اجلبهة االإ

�سالمي  واأيدت اإ�سالموية جعفر منريي يف �سبتمرب 1983م، ثم غامرت بالنهج االإ

يف تدبري انقالب يونيو 1989م، متخلية عن نهج القومية واال�ستنارة وعازمة 

التاريخي  اخلطاأ  هذا  اجلميع.  على  احلزبي  �سالموي  االإ برناجمها  فر�س  على 

ية اإ�سالموية حزبية ال توؤيدها  الفادح الذي اأراد مبوجبه االنقالبيون فر�س روؤ

طراف متعدد  اإال اأقلية ال تزيد على 15% من اأهل ال�سودان على وطن مرتامي االأ

ثنيات، واجلارات، خلق ا�ستقطابا  حزاب، والثقافات، واالإ ديان، واملذاهب، واالأ االأ

واجلنوب،  ال�سمال  بني  الفرقة  وعمق  ال�سمايل،  ال�سيا�سي  اجل�سم  داخل  حادا 

النتيجة  وكانت  جنبية،  االأ للتدخالت  وا�سعا  الباب  وفتح  اجلريان،  وا�ستعدى 

بالرتاجع  وهم  خطاأه  النظام  اأدرك  وعندما  للنظام.  وح�سارا  حادا  ا�ستقطابا 

�سا�س  ول، وتفتح الطريق الأ مل يرتاجع ب�سورة ا�سرتاتيجية متحو اآثار اخلطاأ االأ

جامع جديد للرتا�سي الوطني، بل اتخذ نهجا انتهازيا من ثالث حلقات: 

كل  ميثل  الوطني  املوؤمتر  اأن  افرت�ست  �سالم  اتفاقية  اإبرام  وىل:  االأ احللقة 

ال�سمال، واأن احلركة ال�سعبية متثل كل اجلنوب، وهو افرتا�س غري �سحيح، بل 

اجلميع. ومع  اتفاقا بني  بينهما ميثل  االتفاق  اأن  يعني  نه  الأ وافرتا�س خطري 
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يديولوجية،  اأن بني طريف االتفاق بعد امل�رصقني من عدم الثقة ومن فوارق االأ

وحده   1590 من  االأ جمل�س  قرار  مبوجب  املكثف  الدويل  الوجود  اأن  افرتا�سا 

خرين، وعن توافر  يكفي ل�سمان ح�سن تنفيذ االتفاقية ويغني عن م�ساركة االآ

الثقة بني طريف االتفاق وهذا غري �سحيح. 

2006م- اتفاقية كبلتها �رصورة  اأبوجا مايو  احللقة الثانية: هي اتفاقية 

االلتزام ب�سقوف اتفاقية نيفا�سا، ولذلك مل يوقع عليها اإال ف�سيل واحد من ثالثة 

مبوجب وعود قدمت له ال ي�ستطيع مقدموها تنفيذها فاأدرك اأنه قب�س الريح. 

الوطني  املوؤمتر  بني  �سلحا  متثل  التي  اأ�سمرا  اتفاقية  هي  الثالثة:  احللقة 

ريرتية وف�سيلني ال ميثالن كل ال�رصق.  والدولة االإ

ال�سلطة  على  ا�ستوىل  الذي  الوطني  املوؤمتر  اأن  هو  الثاين  التاريخي  اخلطاأ 

امل�سلحة.  ال�سودانية  القوى  مع  ثنائية  �سالم  اتفاقيات  يف  دخل  باالنقالب 

جميع  واإق�ساء  ال�سالح  حملوا  ملن  وم�ساومة  حما�س�سة  على  تقوم  اتفاقيات 

الثنائية  الفوقية  االتفاقيات  هذه  واملدين.  ال�سيا�سي  ال�سوداين  اجل�سم  عنا�رص 

املر�سعة بب�سمات اأجنبية جتهل الواقع ال�سيا�سي ال�سوداين، خلقت �سباقا نحو 

الت�رصذم الداخلي وفتحت الطريق اأمام تدويل ال�ساأن ال�سوداين باأكرث من ع�رصين 

ت�سع  وكلها  و1706   -1593  -1591  -1590 القرارات  اأهمها  دوليا  قرارا 

املوؤمتر الوطني يف خانة املراقبة، واملحا�سبة، والتجرمي. 

اإن الذين ا�ستهدفوا ال�سودان يف وحدته وا�ستقراره قد وجدوا الطريق اإىل مقا�سدهم 

عرب اأخطاء �سيا�سة النظام االنقالبي يف ال�سودان؛ النظام الذي خطط لالنفراد 

ن ينفرد بامل�سئولية عن �سياع ال�سودان وهنالك  بال�ساأن ال�سوداين فاإذا بحزبه االآ

خطاء الفادحة املرتكبة:  اأجندات عدائية كثرية نفذت و�سوف تنفذ من خالل االأ
 

عداء من جاهل ما يبلغ اجلاهل من نف�سه. ال يبلغ االأ

فما العمل؟ 

�سالم، وهو موؤهل لدور اإ�سالمي  ال�سودان موطن ح�سارة عريقة منذ قبل االإ

ن�سان  االإ وحقوق  ديان  االأ وحرية  املواطنة  يف  امل�ساواة  ي�ست�سحب  م�ستنري 

اأن يكون حلقة  اأفريقي. وموؤهل  العاملية. وموؤهل لدور و�سال مزدوج عربي/ 

حمر،  االأ البحر  وحو�س  النيل،  حو�س  الثالثة:  حوا�س  االأ يف  اإيجابي  تفاعل 

ها وجود م�رصوع  وحو�س ال�سحراء الكربى. هذه الر�سالة ال�سودانية ي�سرتط اأداوؤ
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يدعمه مناخ دويل مواكب. م�رصوع  ال�سودان  اأهل  يلتف حوله  وطني نه�سوي 

وطني قادر باآليات اجلهاد املدين اأن يعمل على ت�سفية النظام احلايل اأو ت�سفية 

�سيا�ساته وا�ستيعاب عنا�رصه الب�رصية يف ن�سيج دميقراطي جديد. قال ال�سابي: 

ي�رشم اأحداث الزمان ويربم. اإذا التف حول احلق قوم فاإنه   
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اأن  والذميمة كثرية. ولكن ال خالف  ن�سانية احلميدة  االإ ال�سودانيني  �سفات 

اأهم �سفتني اإن�سانيتني اإيجابيتني يت�سفون بهما هما: الكرامة والت�سامح.

اأ�سعف الت�سامح ال�سودانيني مرات يف التاريخ احلديث: ففي منت�سف القرن 

مع  متحدا  اأم  م�ستقال  -اأيكون  ال�سودان  م�ستقبل  حول  اخلالف  بلغ  الع�رصين، 

على   ،1953 فرباير  يف  ال�سودانية  حزاب  االأ اجتمعت  ذلك  رغم  اأ�سده.  م�رص- 

�سا�س الذي قامت عليه االتفاقية امل�رصية الربيطانية فيما بعد،  ية، كانت االأ روؤ

بلغ  اأخرى،  الوطني. ومرة  الذاتي وتقرير امل�سري  للحكم  الطريق  ر�سمت  والتي 

النزاع الوطني اأ�سده قبيل تقرير امل�سري، فاأجمعت القوى ال�سيا�سية يف دي�سمرب 

1955، على اإعالن ا�ستقالل البالد من داخل الربملان.

اإبراهيم عبود، وملا ووجه بوحدة  الفريق  وا�ستدت املواجهة يف عهد نظام 

ال�سودانيني يف اجلبهة الوطنية املتحدة، وجبهة الهيئات اأقدم على حل موؤ�س�سات 

حكمه الع�سكرية، وعقد ملتقى جامع ع�سكري �سيا�سي مدين خطط باإجماع الراأي 

لت�سفية احلكم الع�سكري، وحتقيق التحول الدميقراطي، وهلم جرا.

خر ا�ستقطابا  �سالموي النايف لالآ يعي�س ال�سودان منذ انقالب يونيو 1989، االإ

حادا داخل اجل�سم ال�سيا�سي ال�سمايل، وفيما بني ال�سمال واجلنوب.

موجها  خطابا  جيبي  يف  وجدوا   ،1989 يونيو   5 يف  اعتقلت  عندما 

�سنع  من  لي�ست  الرئي�سية  ال�سودان  م�ساكل  اأن  خال�سته  اجلديدة،  لل�سلطة 

جمع ال�سف الوطني فى ال�سودان
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واحلرب  والتنمية،  والتحديث،  التاأ�سيل  ق�سايا  فهناك  ال�سيا�سي،  النظام 

منفردا  حلها  الوطنية  طراف  االأ حد  الأ ميكن  ال  م�سريية  ق�سايا  وهي  هلية،  االأ

من  مفر  فال  حلها  يف  الدميقراطية  اأ�سلوب  ا�ستبطاأمت  واإن  اجلربية،  وبالقوة 

ومعكم  ذلك  على  فاأقدموا  الوطنية،  القوى  جميع  مب�ساركة  دميقراطيا  حلها 

والنزاع. اال�ستقطاب  اأ�سباب  من  مزيدا  البالد  وجنبوا  ال�رصعية  ومعنا   ال�سلطة 

عمقت  �سيا�سات  وطبقوا  ية  الروؤ بهذه  الوقت  ذلك  يف  االنقالبيون  يهتم  مل 

باإعطائها  اجلنوب  يف  هلية  االأ احلرب  وعّقّدت  ال�سمال،  يف  ال�سيا�سي  ال�رصخ 

معاديا. دوليا  موقفا  وا�ستدعت  اجلوار  دول  وا�ستعدت  دينيا،   طابعا 

يديولوجية  يف وجه هذا اال�ستقطاب املركب راجع النظام االنقالبي اأجندته االأ

اأبرم اتفاقية �سالم نيفا�سا )2005(  وبعد �سل�سلة من االتفاقيات غري املجدية 

البالد.  يف  للحكم  اجلديد  �سا�س  االأ منها  انبثق  الذي  والد�ستور  بنودها  وجعل 

وكانت هناك نزاعات يف دارفور ويف �رصق ال�سودان. 

حرب  جبهة  بعد  فيما  وفتح  دارفور  يف  النزاع  ت�ساعد   ،2003 عام  ومنذ 

اأهلية غربية، ويف مايو 2006، اأبرمت اتفاقية اأبوجا ل�سالم دارفور ويف اأكتوبر 

2006، اأبرمت اتفاقية اأ�سمرا.

للتحول  م�ستقر  �سا�س  الأ وال  عادل  �سامل  ل�سالم  توؤد  مل  االتفاقيات  هذه 

الدميقراطي، بل خلقت ثالثة ا�ستقطابات هي: 

1. ا�ستقطاب بني املوقعني عليها واملغيبني عنها من قوى �سيا�سية ومدنية 

وم�سلحة.

ودقة  بنودها  تف�سري  حول  اأنف�سهم  عليها  املوقعني  بني  ا�ستقطاب   .2

تنفيذها. 

3. اختالف بني املنفذين ال�سودانيني واملراقبني الدوليني.

مر تعقيدا، اأن املوؤمتر الوطني امل�سيطر مبوجب اتفاقية ال�سالم على  وزاد االأ

�سمال البالد، ي�ستمد مربر وجوده من التزام اإ�سالموي اأحادي االجتهاد، وهذا 

يتناق�س مع ما دعت اإليه االتفاقية من جعل الوحدة جاذبة، كما اأن جتاوزات 

 النظام يف دارفور و�سعت املوؤمتر الوطني يف موقع جترمي دويل ومالحقات.

من واالقت�ساد واخلدمات، والنتيجة  وهنالك نزاعات داخلية عديدة تدور حول االأ

اأن البالد على �سفا مواجهات داخلية وخارجية حادة.
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يف هذا الظرف اخلطري، ن�سطت هيئة جمع ال�سف الوطني، وات�سلت بجميع 

طراف الوطنية ثم قدمت للكافة تو�سياتها. اأهم ما جاء يف هذه التو�سيات: االأ

زمة التي متر بها البالد. 1. االعرتاف بفداحة االأ

الوطنية واقرتاح منرب جامع  الثنائي يف تناول احلوارات  النمط  2. جتاوز 

لها.

�سودانية  الوطنية واحلر�س على  زمات  االأ التب�سع اخلارجي حلل  3. جتنب 

امل�ساعي.

4. حتديد مبادئ معينة على اأ�سا�س اأنها ثوابت ال يجوز االختالف حولها، 

ن�سان.. الخ. مثل ا�ستقالل البالد- وحدتها- احلكم الرا�سد- حقوق االإ

5. اقرتاح تفا�سيل حول من يرعى امللتقى اجلامع، وتر�سيح جوبا بدال من 

اخلرطوم ل�سمان اأمن الف�سائل امل�سلحة الدارفورية.

االتفاق  بهدف  التداول حولها  املطلوب  املهمة  بامل�سائل  اأجندة  اقرتاح   .6

نها مو�سع خالف. الأ

7. ال�سيغة التي ورد بها الن�س على هذه البنود م�سللة، ملا ميكن اأن يلحق 

بها من �سوء، يف ذلك اقرتحنا اأن يكون الن�س على بنود اأجندة التداول حمايدا، 

فبدل الن�س الوارد يف التو�سيات: 

ال�سلطة  ق�سمة  يف  نيفا�سا  ببنود  االلتزام  واالتفاقيات-  بالد�ستور  االلتزام 

تي:  جندة كاالآ والرثوة.. اإلخ، يكون الن�س على بنود االأ

1- الد�ستور واالتفاقيات:

اأ- الد�ستور االنتقايل 2005. 

ب- اتفاقية نيفا�سا. 

ج- اتفاقية اأبوجا. 

د- اتفاقية �رصق ال�سودان. 

هـ- اتفاقية القاهرة. 

قاليم. 2- اأ�س�س اقت�سام ال�سلطة والرثوة يف كل االأ

3- التحول الدميقراطي.

4- االتفاق على القوانني البديلة.

5- االنتخابات. 
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6- قومية موؤ�س�سات الدولة املدنية والنظامية. 

و�سحايا  العام  لل�سالح  تع�سفيا،  �سيا�سيا،  املف�سولني  ق�سية   -7

اخل�سخ�سة.

8- امل�سارحة القومية وامل�ساءلة. 

9- احلكومة القومية االنتقالية.

10- ق�سية دارفور.

11- املوقف من القرارات الدولية.

ولكيال ي�سعر اأي طرف باخلوف من العزلة، ين�س على اأن القرار ب�ساأن البند 

جماع.  املعني يكون باالإ

هكذا ميكن اأن يكون لهذا اجلهد ال�سوداين، فر�سة لتحقيق حل باإجماع الراأي 

حول ال�سالم العادل ال�سامل والتحول الدميقراطي احلقيقي.

وبهذا النهج يحقق املجتمع ال�سيا�سي واملدين ال�سوداين مرة اأخرى، ت�سفية 

اأمنوذج قابل للقدوة يف مناطق م�سابهة.

لنف�سه  حققه  الذي  التمكني،  خنادق  يف  الوطني  املوؤمتر  تخندق  اإذا  اأما 

ال�سعي  ال�سالم، وحر�س على  اتفاقيات  اأخرى يف  وا�ستن�سخه ب�سورة  انقالبيا 

ملرحلة ثالثة من التمكني عرب انتخابات مطبوخة، فاإنه �سوف يعد بذلك امل�رصح 

النتفا�سة �سعبية �سده. 

باب  �سد  ومن  لفر�سة،  زمة  االأ حتويل  من  ال�سودان  ميكن  الوطني  جماع  االإ

الت�سظى والتدويل، هذا هو حمط الرجاء الوطني. 

ولكن! 

»اإنك ل تهدي من اأحببت ولكن اهلل يهدي من ي�ساء«.
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مريكية، بالتعاون مع مركز اأبحاث ال�سالم،  قدمت جملة ال�سئون الدولية االأ

دولة   146 الدرا�سة  تناولت  العامل.  يف  املرتدية  الدول  عن  م�سرتكة  درا�سة 

واختارت 12 مقيا�سا للحكم للدولة باجلدوى اأو عليها بالرتدي، اأهمها: ن�سبة 

التنموي  التوازن  للخارج-  واللجوء  الداخلي  النزوح  �رصدهم  الذين  ال�سكان 

طغيانه  اأو  من  االأ جهاز  ان�سباط  االجتماعية-  اخلدمات  حالة  االقت�سادي- 

انت�سار  ن�سان-  االإ حقوق  على  التعدي  ودرجة  الدولة-  داخل  دولة  لي�سبح 

دول  ع�رص  و�سنفت  البالد.  �ساأن  يف  جنبي  االأ والتدخل  النخب-  بني  الت�سظي 

العراق،  العاج،  �ساحل  الكنغو،  ال�سودان،  املرتدية هي:  الدول  قائمة  راأ�س  على 

زميبابوي، ت�ساد، ال�سومال، هايتي، باك�ستان واأفغان�ستان.

من قرارات  ال�سودان، كما مل يتخذ جمل�س االأ حكام على  مل ترد مثل هذه االأ

دانات لي�ست مقرتنة بعدم الر�سا  �سده منذ ا�ستقالله اإال يف العهد احلايل. هذه االإ

وهي  بال�سودان،  الثالثة  الدميقراطية  على  را�سية  تكن  مل  فاأمريكا  مريكي،  االأ

را�سية عن العراق بل وفخورة باأفغان�ستان.

جندة الواحدة -اأي تطبيق  �سالموية ذات برنامج االأ حزاب االإ اإن ا�ستيالء االأ

ال�رصيعة- على ال�سلطة بالقوة ثم حماولة تطبيق برناجمها على جمتمع متعدد 

اأكرث عداء،  اإقليمي معاد، وو�سط دويل  ديان واملذاهب والثقافات، يف و�سط  االأ

ول من  االأ الف�سل  واإقليميا ودوليا، وميثل  ا�ستقطابا داخليا  ال�سودان  �سّبب يف 

ال�سودان على راأ�س الدول املرتدية!
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االندفاع نحو الرتدي.

نقاذ« الذي اأدرك اإخفاق »م�رصوعه احل�ساري« ياأمل، باإبرام  كان نظام »االإ

لوقف  مو�سى  بع�سا  م�ساك  االإ ال�سعبية،  احلركة  مع  »ال�سامل«  ال�سالم  اتفاقية 

العزلة والرتدي ول�رصاء عمر جديد مبباركة دولية. 

يف  دارفور  يف  لل�سالم  واأبوجا   ،2005 يناير  يف  لل�سالم  نيفا�سا  اتفاقيتا 

مريكية.  دارة االأ مريكي وتفاخرت بهما االإ مايو 2006، اعتمدتا على الرافع االأ

ولكنهما �سارتا جزءا من وقود اأزمة النظام ال من حلها، ملاذا؟.

يقاد يف عام 1994 يف التو�سط بني حكومة ال�سودان  عندما �رصعت دول االإ

ال�سودانية مركزة على نظام حكم  ال�سيا�سية  ال�سعبية، كانت اخلريطة  واحلركة 

الذي  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  يقودها  الوطني، ومعار�سة  املوؤمتر  يقوده 

يقود اجلي�س ال�سعبي قوته ال�ساربة. ولكن بعد ع�رص �سنوات )يف 2005( عندما 

اأبرمت االتفاقية تغريت اخلريطة ال�سيا�سية: 

تراجعت قب�سة ال�سمولية منذ 1997 واعرتف النظام بالتعددية، ومنذ نداء 

1999 انتع�س املجتمع ال�سيا�سي واملجتمع املدين ال�سوداين و�سار  الوطن يف 

فكري  زخم  مة،  االأ حزب  بقيادة  يقاد،  االإ ثنائية  يف  املمثل  غري  خر،  االآ للراأي 

و�سيا�سي كبري. 

اإىل عربي  �سمايل جنوبي  النزاع من  نقلت »ع�سمة«  اجلديد  ال�سودان  فكرة 

على  مركزة  فن�سطت  اأخرى،  جنوبية  تيارات  عنها  تر�س  مل  ب�سورة  اأفريقي، 

مظامل اجلنوب. 

منذ اتفاقيات ال�سالم من الداخل يف عام 1997 تاأ�س�ست قوة دفاع جنوب 

ال�سودان، و�سار لها دور ع�سكري ملمو�س يف جبهات القتال بدعم من املوؤمتر 

الوطني. 

احلالة يف دارفور �ساءت بدرجة اأدت منذ عام 2002 لربوز اأحزاب �سيا�سية 

م�سلحة. 

ال�رصق  جبهة  وتكونت  ال�سودان  �رصق  يف  النزاع  تطور  اأقل  بدرجة  كذلك 

كحركة �سيا�سية م�سلحة. 

هذا الواقع اجلديد مل يوؤخذ يف احل�سبان، عندما اأبرمت اتفاقية �سالم نيفا�سا 

يف عام 2005 وو�سفت باأنها اتفاقية ال�سالم ال�سامل. 
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نها  الأ ال�سالم،  باتفاقية  رحبوا  خارجه  منهم  واأكرث  ال�سودان،  يف  كثريون 

اأوقفت االقتتال يف اأهم جبهاته ووعدت ببناء ال�سالم والتحول اإىل الدميقراطية 

بالبالد، ولكنها اأحدثت اآثارا اأخرى �سالبة اأهمها:

ال�سالح،  �سيا�سية م�سلحة حققت مطالبها بقوة  اأمنوذجا حلركة  �أوال: قدمت 

االجتاه  يف  اندفعت  اأخرى  حلركات  قدوة  �سكلت  التهمي�س،  اآيديولوجية  وعرب 

خر، اإال اإذا كان  نقاذ« ال يحفل بالراأي االآ نف�سه، ال �سيما بعد اأن تاأكد اأن نظام »االإ

م�سلحا.

ثانيا: قدوة نيفا�سا �سجعت االندفاع يف املطالب املدعومة بالعمل الع�سكري، 

ولكنها يف الوقت نف�سه و�سعت �سقوفا حائلة دون اال�ستجابة لها. هكذا متدد 

�سيناريو الت�سظي.

ثالثا: �رصيكا االتفاقية وعرب ع�رصين �سهرا من اتفاقهما وا�سرتاكهما بحكومة 

واحدة قدما اأمنوذجا ل�سيناريو اأزمة ال�سلطة عرب ثالثة حماور:

ماآخذ  اأربعة  االتفاقية  عن  بكتاب   2005 عام  اأبريل  يف  اأو�سحت  قد  كنت 

منية،  عليها، واأثبتت التجربة �سحتها، ال �سيما يف جمال بروتوكول الرتتيبات االأ

وبروتوكول م�ساألة اأبيي.

اندلعت حرب باردة بني طريف االتفاق، اأ�سا�سها اأن املوؤمتر الوطني يحر�س 

القدمي. وحتر�س احلركة  لنظامه  امتدادا  الوطنية«  الوحدة  على جعل »حكومة 

ال�سعبية على اأن جتعلها وجها »لل�سودان اجلديد«.

يخلف  باأنه  اتهموه  نقاذ«  »االإ نظام  مع  اتفاقيات  وقعوا  الذين  كل  رابعا: 

تيان بطرف دويل ثالث ملراقبة ومتابعة وتقييم  اأوجبت االإ وعده. فجوة الثقة 

تنفيذ االتفاقية، ب�سورة دولت ال�ساأن ال�سوداين تدويال غري م�سبوق يف قرار جمل�س 

من رقم 1590.  االأ

وما  امل�سلحة  امل�سي�سة  ثنية  باالإ حافال  دارفور  يف  حداث  االأ م�رصح  كان 

ن�سانية املرتكبة يف دارفور من  �سحبها من عوامل الت�سظي. وكانت املاآ�سي االإ

ن�سانية �سمن عوامل اأخرى، مدخال وا�سعا للتدويل  جرائم حرب وجرائم �سد االإ

وعلى  ن�سانية،  االإ غاثة  االإ منظمات  كرثة  ن�ساين  االإ ال�سعيد  على  ج�سدته  الذي 

من مبوجب الف�سل ال�سابع، واأهمها  مني قرارات جمل�س االأ ال�سعيد ال�سيا�سي واالأ

القرارات رقم: 1591- 1593- 1679- 1706 وهلم جرا.
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�سممت اتفاقية اأبوجا ليوقع عليها 3 من اأطراف النزاع مع حكومة ال�سودان، 

ولكن وقع عليها واحد. الو�سطاء الدوليون -بغباء �سديد- باركوا هذه ال�سفقة 

وداخل  الوطني  املوؤمتر  داخل  النق�سام  اأدت  اأنها  واحلقيقة  �سالم.  كاتفاقية 

رف�سوا  الذين  ولتحالف  ِمّنـِي(  )جناح  عليها  وقع  الذي  الدارفوري  الف�سيل 

التوقيع- جبهة اخلال�س- واإىل رف�س القوى ال�سيا�سية ال�سودانية -التحالف 

زادت  نها  الأ قبل  ذي  اأ�سواأ من  ب�سورة  زمة  االأ لزيادة  �سببا  ف�سارت  الوطني- 

ن�سانية، ومتدد االقتتال بالوكالة عرب  غاثات االإ اخلطر على املدنيني، وعلى االإ

احلدود الت�سادية ومع اأفريقيا الو�سطى. 

اإطالق  2006، التي يحمد لها وقف  اأكتوبر  اأما اتفاقية ال�رصق املربمة يف 

ريرتي، جرت معها  االإ الو�سيط  واعتمادها على  وثنائيتها  فاإن فوقيتها  النار، 

اختالفا بني الذين وقعوا عليها اأنف�سهم، واختالفا بينهم وبني من غيبوا عنها 

ريرتي وتطورات  ثيوبي االإ ريرتي ففي اإطار العداء االإ من اأهل ال�رصق. اأما البعد االإ

املوقف يف ال�سومال ينذر بتعقيد اإقليمي اآخر.

اإن فل�سفة اتفاقيات ال�سالم احلالية تقوم على اأ�سا�س ت�سويات وحما�س�سات 

و�سفقات بني ال�سلطة االنقالبية والقوى امل�سلحة، من دون اأدنى اعتبار ملفهوم 

ال�رصعية، وال امل�ساركة القومية، وال حتى ل�سمان �سم القوى اجلهوية املعنية 

من  و�ستجعل  بال�سالح  املدعومة  ال�سيا�سية  املطالب  �ستفرخ  فل�سفة  لالتفاق. 

ح�سلوا على »مكا�سب« حري�سني على ا�ستمرار ح�سورهم الع�سكري حلرا�ستها.. 

عالمية  مما اأدى اإىل نقل املواجهات الع�سكرية اإىل داخل املدن، واملخا�سنات االإ

اإىل داخل دواوين احلكومة. 

ملتقى  عرب  ال�رصعية،  على  االتفاقيات  تاأ�سي�س  اإىل  الفل�سفة  تتغري  مل  وما 

جامع فاإن الو�سع يف ال�سودان مر�سح ملزيد من الرتدي يف بيئة اإقليمية مر�سحة 

بدورها ال�سطرابات بال حدود.
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الف�سل الثاين

قمم موؤجلة ورهانات خا�سرة
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هلية يف البلدان، ق�سايا داخلية  منية، واحلروب االأ ن�سانية اأو االأ زمات االإ االأ

تتطلب جهدا وطنيًا �سادقًا حللها. فاإذا عجز اجلهد الوطني عن ذلك فاإن ظروف 

عجزت  فاإذا  حلها.  يف  للم�ساعدة  اإقليمية  مببادرات  تدفع  والت�سامن  التداخل 

قليمية فاإن الظروف الدولية الراهنة �سوف تدفع حتما نحو تدخل  املبادرات االإ

من  ال�سابع  الف�سل  حتت  القوة  ا�ستخدام  ذلك  يف  مبا  الو�سائل،  بجميع  دويل 

مم املتحدة.  ميثاق االأ

ومتدد  قليمية،  واالإ الداخلية،  احللول  عجزت  ال�سودانية،  دارفور  حالة  يف 

�سهريًا  احلالة  يتناول   2004 يوليو  من  االأ جمل�س  �سار  حتى  الدويل  التدخل 

التاأثري  يف  ن�سطا  �سار  الذي  مريكي  االأ الكوجنر�س  اأن  كما  القرارات.  وي�سدر 

يف  ال�سامل  ال�سودان  �سالم  قانون  اأ�سدر  العامل  يف  مريكية  االأ ال�سيا�سة  على 

2004/10/16، م�سيفا دارفور اإىل قانون �سالم ال�سودان القدمي.. هذه الدرجة 

قليمية. ولكنها  من التدويل ما كانت ممكنة لوال عجز املجهودات الداخلية واالإ

ن  بدورها �سار لها اأثرها املهم على اأية حماوالت داخلية اأو مبادرات اإقليمية الأ

من..  اأطراف النزاع يتاأثرون �سلبا اأو اإيجابا مبا يقرر ويفعل جمل�س االأ

مبقيا�س  الدويل  اجلهد  على  التفوق  ال�سيخ  �رصم  قمة  موؤمتر  ي�ستطيع  هل 

ال اأبداأ بتدوين معلومات  جابة عن هذا ال�سوؤ اجلدوى وامتالك زمام املبادرة؟ لالإ

زمة؟!.  وحتليالت ت�رصح ملاذا اأخفق اجلهد الداخلي يف احتواء االأ

�سروط جناح قمة دارفور
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زمة اجلديدة يف دارفور، اأ�رص النظام على الت�سدي لها  منذ ظهور بوادر االأ

يته  روؤ نطاق  منية ويف  االأ للمعاجلات  اأولوية  تعطي  التي  املعهودة  ب�سيا�ساته 

وحتتاج  م�سبوقة  غري  زمة  االأ هذه  اأن  على  يلح  كان  اآخر  راأيا  ولكن  احلزبية. 

ملعاجلات جذرية. 

حزاب  زمة دعونا جميع اأبناء دارفور يف االأ يف يونيو 2002، اأمام بوادر االأ

ية قومية حللها. وا�ستمرت امل�ساورات حتى اأ�سدرنا  ال�سيا�سية للت�ساور وبلورة روؤ

اأو�سحنا يف   2004 دارفور. ويف فرباير  م�ساألة  2003 عن  دي�سمرب  بيانا يف 

زمة. وال�ستكمال املعلومات عن املوقف بعثنا  موؤمتر �سحفي خطة الحتواء االأ

لهذا  ونتيجة   .2004 يونيو  يف  قمة  وفد  اآخرها  كان  دارفور  لواليات  وفودا 

كله اأعلنا يف موؤمتر �سحفي يف اأم درمان يف 2004/6/27 اأنه »اأزف الوقت 

جراءات حا�سمة وحازمة من �سقني:  الإ

ول: اإجراءات فورية لبناء الثقة وتفا�سيلها:  الأ

�سخا�س  الأ امل�سئولية  وت�سلم  ينحي  دارفور  واليات  يف  داري  االإ اجلهاز  اأ- 

موؤهلني بالكفاءة واملو�سوعية وااللتزام القومي. 

تي:  ب- تكوين اآلية حمايدة للقيام باالآ

تق�سي احلقائق عن اجلرائم. حما�سبة اجلناة. تعوي�س املت�رصرين. 

والدويل  الوطني  اجلهد  لتن�سيق  و�سعبية  ر�سمية  عليا  قومية  جلنة  تكوين 

يف  مني  واالأ الدفاعي  احلكومة  عمل  ح�رص  دارفور.  يف  ن�سانية  االإ غاثة  لالإ

القوات النظامية ودعمها لتتمكن من مهامها واإيجاد بدائل مدنية للقوات غري 

النظامية. 

املع�سكرات  النازحني ل�سبطها داخل  من داخل مع�سكرات  االأ مراجعة حالة 

وفيما حولها. 

العنف  ونبذ  بال�سفافية  يت�سم  عليه  متفق  قومي  اإعالمي  خط  اتخاذ 

والت�سالح. 

ال�سبعة  ذات  دارفور  اأجندة  لبحث  جامع  قومي  موؤمتر  عقد  الثاين:  ال�سق 

وقبلي.  اأمني-  اإداري-  خدمي-  اجتماعي-  اقت�سادي-  �سيا�سي-  ملفات: 

املوؤمتر يبحث هذه امللفات ويقرر ب�ساأنها. 

دارفور  واأبناء  دارفور  غلبية يف  االأ ية حزب  بروؤ املدعومة  املقرتحات  هذه 
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خرى ويف منظمات املجتمع املدين، مل تتجاوب معها احلكومة  حزاب االأ يف االأ

زمة دارفور يف اإطار �سيا�سات النظام التي �سبقت انفجار  بل وا�سلت اإدارتها الأ

قليمية.  زمة مع احلر�س على »ت�سوق« الو�ساطات االإ االأ

تية:  قليمية اأدت اإىل النتائج الآ الو�ساطات الإ

اتفاق وقف اإطالق النار يف اأبريل 2004 يف اجنمينا بو�ساطة ت�سادية. اتفاق 

غاثة يف اأبوجا يف 9 نوفمرب 2004.. لقاءات ت�سالح  حماية املدنيني وفرق االإ

اجتماعي عقدت يف ليبيا. 

فريقي ملراقبة وقف اإطالق  اإر�سال بعثة ع�سكرية افريقية اأر�سلها االحتاد االإ

ن�سانية، وحلماية املدنيني.  غاثة االإ النار، وحلماية فرق االإ

جنازات  االإ بع�س  حققت  قليمية  االإ الو�ساطات  اأن  يف  اثنان  يختلف  ال 

جرائية. ولكن عدد القوات املر�سلة من دون املطلوب كما ونوعا، ومل يتحقق  االإ

زمة و�سائر الق�سايا ال�سيا�سية العالقة. وقد علم  اأي تقدم يف بحث م�سببات االأ

زمة.. اإعالن يف �سكله  اأن الرئي�س النيجريي اقرتح اإعالن مبادئ كاإطار حلل االأ

احلايل ف�سفا�س. 

مم املتحدة ارتفاع  ن�سانية يف دارفور م�ستمرة يف التدهور وتقدر االأ احلالة االإ

منية  ن بعدد 2.4 مليون �سخ�س. واحلالة االأ عدد امل�رصدين من اأهل درافور االآ

يف ا�سطراب �سديد بحيث ال ياأمن اأحد اخلروج ب�سعة كيلو مرتات خارج املدن 

الكبرية. 

زمة �رصف االجتاه نحو مزيد من  قليمي، يف احتواء االأ العجز الداخلي، واالإ

1591، و1593. وتدهور   ،1590 من  التدويل كما يظهر يف قرارات جمل�س االأ

منية اأدى القرتاحات تدخل حلف الناتو.  ن�سانية واالأ و�ساع االإ االأ

اأمام هذه التطورات ماذا ت�ستطيع قمة �رشم ال�سيخ اأن تفعل؟!. 

اإذا اكتفت القمة باال�ستماع للطرف ال�سوداين الر�سمي وحده، واكتفت برف�س 

التدويل، واكتفت بالتمنيات الطيبة ملنابر احلوار الثنائي احلالية ال �سيما يف 

من  فالت  واالإ اجلنائية  للمحا�سبة  الدولية  لية  االآ رف�س  على  واأ�رصت  اأبوجا، 

العقوبة من دون تقدمي بديل ذي جدوى؛ فاإن القمة �سوف تلحق ب�سابقاتها يف 

ماين الطيبة غري املجدية.  �سل�سلة االأ

اإذا اأراد موؤمتر قمة �رصم ال�سيخ ب�ساأن دارفور اأن يناف�س يف اجلدوى وميتلك 
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زمام املبادرة فاإن ذلك يوجب: 

طراف ال�سودانية املعنية.  �أواًل: اإيجاد اآلية لال�ستماع لوجهات نظر جميع االأ

ثانيًا: الدعوة مللتقى جامع ي�سم القوى ال�سيا�سية ال�سودانية، وحركة حترير 

الدارفوري داخل  العدل وامل�ساواة، وممثلني للمجتمع املدين  ال�سودان، وحركة 

وخارج ال�سودان، وزعماء قبائل دارفور؛ وذلك لبحث اأجندة دارفور ذات امللفات 

ال�سبعة. على اأن يعقد امللتقى يف املكان املنا�سب جلميع املدعوين. 

و�سهود  كمراقبني  امللتقى  هذا  ال�سودان حل�سور  دعوة جميع جريان  ثالثًا: 

فريقية، واجلامعة العربية، حتت رعاية  وحملة نوايا طيبة، ومنظمة الوحدة االأ

مم املتحدة. وهنالك اأمران ينبغي اأخذهما يف احل�سبان هما:  االأ

نها  مم املتحدة؛ الأ ول: ينبغي اأال ي�سع اجلهد االقليمي نف�سه يف مواجهة االأ الأ

ن �سيا�ساتها اأك�سبتها ثقة قطاعات املت�رصرين من  متثل ال�رصعية الدولية، والأ

اأهل ال�سودان. 

يجابي مع القرار رقم 1593.  الثاين: �رصورة التعامل االإ

ن املت�رصرين  ن اإجراء قانونيا وكذلك موقفا �سيا�سيا، الأ لقد �سار هذا القرار االآ

يعدونه ان�سافا لهم وانت�سارا لق�سيتهم. اأما اجلانب القانوين فال �سبيل للتعامل 

�سا�سي واملادة »19« منه. اأما  معه اإال مبوجب الفر�س املتاحة يف نظام روما االأ

اجلانب ال�سيا�سي فرهن على ما يقبله املت�رصرون. 

تناق�ست  تغافلتها  فاإن  القمة  يحقق جدوى  وح�سمها  الق�سايا  هذه  تناول 

اجلدوى. 
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ا�ستقطبت  اإق�سائية  اأحادية،  اإ�سالموية  �سيا�سات   89 يونيو  انقالب  اتبع 

هلية  االأ احلرب  وعمقت  البالد.  يف  والنقابية  واملدنية  ال�سيا�سية  القوى  �سده 

باأبعاد مار�سالية جهادوية. واألبت �سده دول اجلوار، ولوبيات خارجية دينية، 

مريكية.  واإن�سانية ودبلوما�سية، ال �سيما يف الواليات املتحدة االأ

فرارا من هذا التطويق، تراجع النظام من »م�رصوعه« احل�ساري عرب خطوات: 

احلركة  من  املن�سقة  الف�سائل  مع  الداخل  من  ال�سالم  اتفاقيات  اإبرام  اأولها 

1997 وقع  القومي. ويف  مة  االأ الوطن مع حزب  اإبرام نداء  ال�سعبية، وثانيها: 

فانتظمت  يقاد  االإ دول  و�سطاء  اقرتحها  التي  املبادئ  اإعالن  وثيقة  النظام 

يقاد.  املفاو�سات بني احلكومة واحلركة ال�سعبية بو�ساطة كينية حتت مظلة االإ

ثم  والتمويل،  بالن�سح  يقاد  االإ اأن خ�سبها �رصكاء  اإىل  راوحت مكانها  ولكنها 

مريكي بعد عام 2000 بالوعد والوعيد والتحكيم فاأثمر ذلك كله  فّعلها الرافع االأ

اتفاقية نيفا�سا يف يناير 2005. 

داخليا  قبوال  لنف�سه  حقق  قد  االتفاقية  بهذه  اأنه  املطوق  النظام  اعترب 

تي:  وخارجيا، وا�سرتى عمرا جديدا. بهجة النظام مل تتم لالآ

�أوال: بنيت اتفاقية نيفا�سا على فكرة اإنهاء احلرب بني طريف االقتتال، وعلى 

اأ�سا�س اأن امل�سكلة بني ال�سمال واجلنوب واأن الطرفني ميثالنهما. 

خرين،  االآ غيب  ثنائيا  اتفاقا  الطرفان  وقع  واإمالء،  وحتكيم  �سغط  وبعد 

�سالم دارفور وم�سري الوطن
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وو�سعهم حتما يف خانة التحفظ امل�ساد. 

ثانيا: �سيا�سات النظام يف دارفور اأدت لربوز اأربعة عوامل جديدة فيه هي: 

ن�سانية، والتدويل.  ثنية امل�سي�سة، واملقاومة امل�سلحة، واملاأ�ساة االإ االإ

�سواء  انفجار اأزمة دارفور يف عام 2002 بفعل تلك امل�ستجدات، خطف االأ

يجاد حل �سيا�سي  التفاو�س الإ ال�سودان وخارجه. وعندما بداأ  ال�سيا�سية داخل 

زمة ات�سح اأن ال�سقوف التي و�سعتها نيفا�سا ال ت�سمح باأية ت�سوية حقيقية  لالأ

مع اأي طرف اآخر!.

البندقية،  فوهة  خارج  ل�رصعية  وجودا  يت�سورون  ال  احلرب  بارونات 

�ساحلة  كذلك  وحدها  هي  احلرب  لوقف  ال�ساحلة  اتفاقاتهم  اأن  ويت�سورون 

لبناء �سالمهم الذي يوؤ�س�سونه على م�ساومات وتر�سيات ومقاي�سات يف اقت�سام 

ال�سلطة والرثوة. واحلقيقة اأن بناء ال�سالم يوجب م�ساركة جميع القوى ال�سيا�سية 

واملدنية ويوجب نقل مفهوم امل�ساركة يف ال�سلطة اإىل ال�رصعية، ويف الرثوة من 

املحا�س�سة اجلهوية اإىل االحتياجات التنموية. ولكن الذي حدث هو ا�ستبدال 

هذه املقايي�س املو�سوعية بامل�ساومات والرت�سيات واملحا�س�سات الثنائية. 

كرث وعيا وحداثة اأال يح�رص  مريكي االأ كان ميكن للرافع اخلارجي، ال�سيما االأ

جهده يف احلث على توقيع اتفاقيات وقف االقتتال، واملحا�س�سة يف ظل ال�سالم 

ال�سالم.  اأي�سا لبناء  بل يهتم بجدوى االتفاقيات ال ملجرد وقف احلرب ولكنه 

والعراق،  فل�سطني،  املنطقة:  ق�سايا  يف  مريكية  االأ للمداخالت  امل�سرتك  العيب 

واأفغان�ستان، واإيران.. اإلخ يدل على اأنهم يركزون على القوة اخل�سنة ويهم�سون 

متاما دور القوة الناعمة اأي الفكرية، والثقافية، واملدنية! املفاو�سان والرافع 

فاتهم قول اأبي الطيب: 

الراأي قبل �سجاعة ال�سجعان هو اأول وهي املكان الثاين 

ومن دون درا�سة حقيقية لعرثات نيفا�سا انخرط الفرقاء يف نيفا�سا ال�سغرى 

اأي اتفاقية اأبوجا. 

�رصة  االأ ر�ساء  والإ امل�سلح،  العمل  لوقف  اأبوجا  على  الوطني  املوؤمتر  وقع 

الدولية، وللمحافظة على مكانته احلزبية امل�سنودة باتفاقية نيفا�سا. 

االتفاقية اجلديدة ولكنها حر�ست  نف�سها بجدوى  ت�سغل  الدولية مل  �رصة  االأ

تي:  عليها لالآ
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دولية،  والية  اعتماد  يوجب  دارفور  يف  ن�ساين  واالإ مني  االأ الو�سع  �أوال: 

والتوقيع على اتفاق يزيل حتفظات الدول التي تراعي خاطر احلكومة ال�سودانية 

من.  يف جمل�س االأ

مم املتحدة يحوالن دون ما �رصح به وزير  ثانيا: وقف االقتتال وحماية االأ

الدفاع ال�سوداين ورددته قيادة القاعدة من �سم م�رصح دارفور لعملياتها. 

ثالثا: احتواء تداعيات اأزمة دارفور يف غرب وو�سط اأفريقيا. 

رابعا: لكيال ت�سكل اأزمة دارفور عقبة يف �سبيل اتفاقية نيفا�سا. 

ولكن هاهو النظام ال�سوداين بعد التوقيع على نيفا�سا بعام، وتعديل بع�س 

نه يواجه:  ق�سماته، والتوقيع على اأبوجا يقف على حافة الهاوية الأ

1. حتديات م�سلحة جنوبا، وغربا، و�رصقا، ويف العا�سمة ومناطق اأخرى. 

اأكتوبر  انتفا�سة  التي �سنعت  القوى  2. جبهة �سيا�سية عري�سة قوامها كل 

1964 ورجب اأبريل 1985 وزيادة. 

3. قرارات دولية حتت الف�سل ال�سابع اآخرها القرار رقم 1679 

4. مالحقات دولية جنائية مبوجب القرارات 1591 ـ 1593. 

5. �سنف النظام مبوجب تقرير هيئة ال�سفافية العاملية لعام 2005 على اأنه 

كرث ف�سادا يف العامل العربي.  االأ

من  االأ �سئون  يف  بحاث  االأ وموؤ�س�سة  مريكية  االأ اخلارجية  ال�سئون  جملة   .6

من  وانطالقا   2005 لعام  العاجزة  للدول  الثاين  ال�سنوي  املوؤ�رص  اأ�سدرتا 

والهجرة،  والف�ساد،  اجلرائم،  وانت�سار  الداخلية،  ال�رصاعات  مثل:  موؤ�رصات 

قل عجزا  الدول االأ كرث عجزا مقابل  ال�سودان باأنه االأ و�رصعية احلكومة، �سنف 

يف العامل وهي الرنويج، وال�سويد وفنلندا. 

يف وجه هذا االحت�سار، فاإن ذخرية املوؤمتر الوطني واحلكومة التي ي�سيطر 

�سربين:  عليها ت�ست�سفى باالأ

1. تنظيم ملتقى ثنائي مع احلركة ال�سعبية لبحث عرثات اتفاقية نيفا�سا. اإن 

بني الطرفني بعد امل�رصقني وحتى اإذا اتفقا االتفاقيات التي تقوم كالعادة على 

الت�سكني فاإن م�ساكل اتفاقية ال�سالم اأكرب منهما وال حتل اإال يف اإطار قومي. 

خوة عبد الواحد، وخليل، ليوقعا  فريقي اأن ي�سغط على االإ 2. حث االحتاد االأ

على االتفاقية بالوعد والوعيد. 
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3. كيل االتهامات لقوى �سيا�سية غيبوها واأ�سقطوها من ح�سابهم، وظاهروا 

على اإ�سقاطها باأنها تعرقل اتفاقية ال�سالم. 

من ميزات النهج ال�سيا�سي الغربي اأن القرار ال�سيا�سي يرثي نف�سه بدرا�سات 

.)Second Track( ى فكرية م�ستمدة من الفلك الثاين وروؤ

عدد من املنابر الغربية بداأت تدرك عيوب االتفاقيات املربمة، وتدعو القوى 

احلوار  مثال،  قوميا،  ال�سودانية  امل�ساألة  لبحث  ال�سودانية  واملدنية  ال�سيا�سية 

2006(، وموؤمتر  ـ 7 مار�س   6( ال�سودانية يف كندا  امل�ساألة  ب�ساأن  اال�ست�ساري 

 ،)2006 مار�س   29( تنزانيا  يف  االنتقالية  املرحلة  حول  امل�ستديرة  املائدة 

وموؤمتر ال�سودان باأملانيا )12- 14 مايو 2006م(. تو�سيات هذه املوؤمترات 

تقول ب�رصورة امل�ساركة الوا�سعة يف حل م�سكالت ال�سودان على اأ�سا�س قومي. 

نام  املوؤمتر الوطني خمندق يف عنربه يعالج االحت�سار باال�سربين، ويقدم لالأ

م�سهدا ماأ�ساويا كوميديا يبكي اأهل ال�سودان وي�سحكهم!.

اأن  اإىل  التدويل  اأ�سباب  تزيد من  التي  الت�سظي  اأ�سباب  يزيد من  امل�سهد  هذا 

مر من اأهل ال�سودان.  يفلت االأ

نظام  اإليها  ي�سوقهم  التي  الهاوية  اأدركوا  الذين  ال�سودان  اأهل  اأمام  ويبقى 

كل  ي�سمل  وهذا  املمكنة،  املدنية  الو�سائل  بكل  ال�سغط  واملال،  اجلاه  اأ�سكره 

ال�ساعة  النظام يف  يدرك  اأن  اإحدى احل�سنيني:  لتحقيق  العنف  الو�سائل ما عدا 

مر يف اأيدي اأهل ال�سودان عرب ملتقى  احلادية ع�رصة خطورة املوقف، وي�سع االأ

جامع، ويقبل قرارات ذلك املوؤمتر على ح�ساب م�ساحله احلزبية ال�سيقة التي 

ح�رصتنا يف هذا اجلحر املظلم. 

اأو اأن يدرك بع�س عقالء النظام خطورة املوقف فينف�سو اأيديهم عن �سدنة 

الكوارث وينحازو لتطلعات ال�سعب امل�رصوعة.
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�سحكت باكيا عندما قراأت يف ال�سحف ال�سودانية مل�سئول قوله: اإن م�ساألة 

يقاد حللها!.. ماأ�ساة  ي من طريف احلكم رمبا اأحيلت لالإ اأيلولة وزارة الطاقة الأ

حل  يف  ال�سوداين  اجلهد  تراجع  ملهاة:  �سكل  يف  عليها  الدالئل  يوم  كل  تتكرر 

اأزمات الوطن ومتدد اجلهد الدويل!!.

غاثة بف�سل اجلهد  من واالإ �سهد اإقليم دارفور اأخريا حت�سنا ن�سبيا يف اأحوال االأ

اأطراف املقاومة  التح�سن واالختالفات بني  قليمي والدويل. رمبا �سجع هذا  االإ

امل�سلحة النظام لرياهن على تراجع اأهمية ق�سية دارفور، وينغم�س يف م�سغوليات 

تطبيق اتفاقية ال�سالم فح�سب. هذا رهان خا�رص.. اإن امل�سلحة الوطنية توجب 

اهتماما جادا مبلف دارفور، وطرح اآراء وا�سحة وحا�سمة للحل. 

مع  ال�سودان  حكومة  وقعت   ،2005/7/5 وبتاريخ  )بنيجرييا(،  اأبوجا  يف 

ال�سودان والعدل  هم يف دارفور: )حركتي جي�س حترير  االأ الف�سيلني امل�سلحني 

يف  النزاع  حلل  للمبادئ  اإعالن  على  االفريقي،  االحتاد  وبرعاية  وامل�ساواة(، 

تلك  اأهم ما يف  اإىل جولة قادمة.  التفا�سيل  االتفاق على  تاأجيل  دارفور، ومت 

دارفور.  يف  امل�سلحة  باملقاومة  والدويل  ال�سوداين  الر�سمي  االعرتاف  اخلطوة، 

اأهلنا يف  التي حدثت كلفت  النظام �سدها بال�سورة  هذه املقاومة وردة فعل 

دارفور ثمنًا باهظًا: مائة األف قتيل واأكرث من مليوين م�رصد يتزايدون باطراد، 

موال، وف�ساد يف احلرث والن�سل والثمرات، ثم حدثت  وما �ساء اهلل من اإتالف لالأ

ال�سودان: مع�سلة ونقائ�س نيفا�سا
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قليم اأ�رصارا بالغة.  خرية التي ت�رصرت منها اأجزاء يف االإ كارثة ال�سيول االأ

مة معرتفني  مظامل دارفور التي اأججت هذه احلرب كثرية، وقد كنا يف حزب االأ

قليم وكان كثري من �سناع الراأي العام ال�سوداين  ب�رصورة امل�ساركة العادلة لالإ

�سود«  ياأخذون علينا ذلك ويعتربونه جهوية وانف�سالية، وقد �سهد »الكتاب االأ

والتي كان حلزب  الثالثة،  الدميقراطية  لفرتة  قليم  االإ تاأجيجا مبظامل  املن�سور 

وزاريا  قليم حجما  االإ اإعطاء  بالتفرد يف  وزاراتها،  ت�سكيل  مهم يف  دور  مة  االأ

اتخذت بالقدوة -فيما حدث  قليم  االإ التهمي�س يف  ن فاإن مظامل  االآ اأما  عادال. 

ن�ساف.. وكان التفاو�س من�سبا على  باجلنوب- حمل ال�سالح مطية لتحقيق االإ

مطالب �سبيهة. 

�رصة الدولية  فريقي واالأ هنالك جهات كثرية ترعى اتفاق دارفور: االحتاد االأ

حري�سون عليه: 

�أوال: ملوا�سلة تطبيق اتفاق نيفا�سا دون عرقلة من حرب دارفور. 

لل�سودان، والتي مت بحثها يف موؤمتر  الدول  ن كثريا من م�ساعدات  ثانيًا: الأ

املانحني باأو�سلو يف اأبريل املا�سي، ربطت بت�سوية م�ساألة دارفور، وعلى راأ�سها 

اأمريكا التي اأوقفت دعمها لبناء ال�سالم يف ال�سودانـ  بحوايل بليوين دوالرـ  على 

ذلك. 

جانب، مع افرتا�س ح�سن النية، ال يعرفون الواقع ال�سوداين جيدا،  هوؤالء االأ

وال يدركون اأن جناح اتفاقية نيفا�سا رهني بتجاوز افرتا�ساتها اخلاطئة باأن 

نقاذ واحلركة ال�سعبية ميثالن كل ال�سمال واجلنوب، واأن امل�ساكل يف  نظام االإ

ال�سودان �سمالية جنوبية فقط، فالذين غيبتهم نيفا�سا مهمون للغاية �سواء يف 

ال�سمال اأو اجلنوب، وهنالك خالفات �سمالية/ �سمالية واأخرى جنوبية/ جنوبية، 

ال�سالم وي�رصكهم  اأ�س�س  ال بد من بحثها يف ملتقى جامع يح�سد اجلميع حول 

خرى التي تواجه اتفاقية نيفا�سا هي اأن طريف التفاو�س  يف بنائه. وامل�سكلة االأ

الثنائي،  التمكني  اأجل  الق�سايا امل�سريية من  الوطنية وبحل  بالوحدة  �سحيا 

وال �سك عندي اأن »ال�سكرة« احلالية �سوف تزول وتاأتي »الفكرة«.. عندئذ �سوف 

ن رحيل الدكتور  ي�سمعون احلقيقة وي�ستجيبون لها. هذه امل�ساكل ي�ساف لها االآ

ه  جون قرنق الذي وقف على االتفاق �سبه منفرد من اجلانب اجلنوبي، فزمالوؤ

كانوا اأقل ا�سرتاكا يف املفاو�سات. 
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اأ�س�س  على  ويحتوي  مهمة،  خطوة  املذكور  املبادئ  اإعالن  فاإن  وعموما، 

تية تعني تهدئة وقتية  اأية اتفاقية ال حتقق املطالب االآ �رصورية للحل، ولكن 

راقة الدماء يف امل�ستقبل:  وتفتح بابا اأكرب الإ

قليم يف ال�سلطة والرثوة يكون بن�سبة  �أوال: الن�س الوا�سح على اأن ن�سيب االإ

القادم  بالتعداد  وت�سبط  تعداد،  باآخر  حاليًا  تقا�س  التي  ال�سكانية  الكثافة 

ال�سلطة  ق�سمة  بروتوكول  كفل هذا يف  نيفا�سا.  اتفاقيات  عليه يف  املن�سو�س 

اأن  تتطلب  والعدالة  كلها،  ال�سودان  جهات  تنتظم  املظامل  بينما  فقط،  للجنوب 

ن�ساف -على اأ�سا�س مو�سوعي- معمما على اجلميع.  يكون االإ

اجلنوب  مب�ساركة  احلالية  االتفاقية  حققتها  بنود  ع�رصة  هناك  ثانيا: 

العادلة: الرئا�سة، الوزارة، الت�رصيع، اخلدمة النظامية، اخلدمة املدنية، الق�ساء، 

املفو�سيات امل�ستقلة، الرثوة، جلنة االنتخابات، وجلنة التعداد. ينبغي خ�سخ�سة 

قاليم فيها جميعًا.  م�ساركة عادلة لالأ

على  القت�ساره  و�سطحي  ناق�س  نيفا�سا  اتفاقية  يف  الرثوة  مفهوم  ثالثًا: 

واملوارد  ال�سمال  برتول  عن  ماذا  وحدهما:  اجلمارك  وعائد  اجلنوب  برتول 

فيها  عادل  بن�سيب  واملطالبة  بالرثوة  وافية  درا�سة  تقدمي  ينبغي  خرى؟  االأ

بدء  قبل  تختتم  حت�سريات  على  تاأ�سي�سه  ينبغي  الهفوات  هذه  �سد  اإن  للجميع. 

جولة املفاو�سات القادمة. 

املعنية  القوى  لكل  ممثل  جامع  دارفوري  ملتقى  عقد  على  االتفاق  رابعًا: 

لكي  دارفور، ومبراقبة دولية  املثقفة يف  والنخبة  القبلية،  املدنية،  ال�سيا�سية، 

ن اأي تغييب لعنا�رص مهمة �سوف يعيد  يدر�س م�رصوع االتفاق ويجيز ما يراه، الأ

اإنتاج عيوب نيفا�سا التي �سوف تالحقها ورمبا ق�ست عليها. 

نقاذ باحلقوق الواردة يف اتفاقيات ال�سالم،  خام�سًا: اإن قيمة ت�سليم نظام االإ

نه اآين ولي�س دائمًا، بينما احلقوق  حتى ولو �سدق يف بذلها، هي قيمة حمدودة، الأ

هل ال�سودان  املطلوبة ترجى دميومتها عرب امل�سادقة عليها يف ملتقى جامع الأ

كافة. 

ن�سان، واإجراء انتخابات  �ساد�سًا: هناك اأمور متفق عليها مثل كفالة حقوق االإ

عامة نزيهة.. وهي عر�سة للتالعب لذلك ينبغي احلر�س على �سبطها ب�سورة 

ال ت�سمح بالتالعب. 
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�سابعا: ركزت اتفاقيات نيفا�سا على اإعطاء كينونة للجنوب، بينما دارفور، 

و�سط كلها تتطلع لكينونات خا�سة بها،  قليم االأ وكردفان، وال�رصق وال�سمال واالإ

ن مق�سمة اإىل واليات تابعة حلكومة �سمال ال�سودان الذائبة يف احلكومة  وهي االآ

قاليم احلالية للعودة حلدود املديريات  القومية. هناك حاجة ملراجعة حدود االأ

القدمية. 

قاليم  االأ مطالب  يراعي  اأبوجا  يف  عليه  يتفق  ما  اأن  على  احلر�س  ثاأمنًا: 

خرى كال�رصق، وي�سمن يف الد�ستور.  االأ

االتفاقية  طريف  داخل  حتى  معار�سة  وجتد  ظاهرة  نيفا�سا  نقائ�س  اإن 

اأنف�سهما.. ولكن نيفا�سا وما �سحبتها من اإجراءات حتقق واقعا جديدا، وفر�سة 

يجب اأال تفوت ملولد جديد لل�سودان ياأتي بال�سالم ال�سامل والعادل وبالتحول 

ف�سيكتبان  الثنائي  التمكني  لطريف  ال�ساحة  تركت  فاإن  احلقيقي..  الدميقراطي 

ال�سودان عهدا ينفتح فيه �سندوق »باندورا« من م�ساكل وقنابل موقوتة  على 

تنفجر كل يوم منها قنبلة.. 

ويف  دارفور  يف  املفتوحة  امللفات  باتخاذ  مطالب  ال�سوداين  العام  الراأي 

خماطبا  نيفا�سا،  يف  املنقو�س  ال�سالم  اتفاقية  نواق�س  كمال  الإ منافذ  ال�رصق 

طريف احلكم الثنائي واحلركات امل�سلحة واملجتمع الدويل، متخذا جميع و�سائل 

ال�سغط ال�سعبي، والعمل املدين الذي ت�سرتك فيه كل القوى ال�سيا�سية واملجتمعية 

عالمية..  واملنابر االإ

قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: 

»اإن لربكم يف دهركم نفحات، األ فتعر�سوا لها«. 
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فريقي يف اجتماعه رقم 46 قراراً خال�سته:  من االأ اأ�سدر جمل�س ال�سلم واالأ

 )AMIS( فريقية يف ال�سودان اأ ـ قرر من حيث املبداأ حتويل مهمة البعثة االأ

من واال�ستقرار يف اأفريقيا.  مم املتحدة يف اإطار ال�رصاكة بينهما لدعم االأ اإىل االأ

فريقية حتى 2006/9/30.  ب ـ متديد مهمة البعثة االأ

تي:  وذلك للقيام باالآ

ن�سانية،  االإ غاثات  االإ منية، وحماية  االأ و�ساع  االأ امل�ساهمة يف حت�سني  ـ  ج 

دارفور.  يف  املدنيني  وحماية  لقراهم،  للعودة  والالجئني  النازحني  وم�ساعدة 

ومراقبة االلتزام بتنفيذ اتفاقية وقف اإطالق النار املربمة يف 8 ابريل 2004، 

2004، ثم امل�ساعدة يف عملية بناء  اأبوجا املربمة يف نوفمرب  وبروتوكوالت 

الثقة. 

�ساركت احلكومة ال�سودانية يف اتخاذ هذا القرار بعد اأن كانت قد اأقامت الدنيا 

�سد التدويل، وارتدت بخطابها لفرتة مراهقتها التي ح�سبناها تخطتها تعلمًا 

من ف�سلها، ومراعاة لل�رصاكة الثنائية اجلديدة، ولكن الطبع يغلب التطبع!!. 

عهود  وثالثة  دميقراطية  عهود  ثالثة  ا�ستقالله  منذ  ال�سودان  على  مرت 

وتوقراطيون.  االأ واأهدرها  ن�سان،  االإ بحقوق  الدميقراطيون  التزم  اأوتوقراطية 

ولكن العهد احلايل انفرد دون جميع �سابقاته باأمرين: 

ول: تفكك الدولة املركزية والرتدي نحو التمزق. الأ

فريقي و�سالمة املواطن ال�سوداين القرار الإ
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 والثاين: اخل�سوع للحماية الدولية. 

اآخر، و�سوف  التمزق يف جمال  اأدت للرتدي نحو  التي  ال�سيا�سات  �ساأتناول 

اأركز هنا على ال�سيا�سات التي اأدت طوعًا اأو كرهًا اإىل التدويل: حتى يوم انقالب 

يونيو 1989م كانت عملية ال�سالم يف ال�سودان �سودانية خال�سة واأو�سكت اأن 

حاجة  بال   1989 �سبتمرب   18 يف  د�ستوري  قومي  موؤمتر  بعقد  غايتها  تبلغ 

مربرات  بني  من  وكانت  اأجنبي،  لو�سيط  حاجة  وبال  للجنوب  امل�سري  لتقرير 

يف  فيه  ن  الأ الو�سيك  االتفاق  ذلك  دون  احليلولة  بفعلتهم  االنقالبيني  اإ�رصاع 

�سالمية، مع اأن احلقيقة هي اأن م�رصوع االتفاق  نظرهم تخليًا عن ال�رصيعة االإ

نها معيبة يف نظر ال�رصع والعدالة  ن�س على جتميد اأحكام كانت اأ�ساًل جممدة الأ

ت�سون  وتدابري  امل�سلمني،  غالبية  نظر  يف  �سحيحة  اأ�سلمة  على  يتفق  ريثما 

حقوق املواطنة وحريات غري امل�سلمني. 

الدينية،  التناق�سات  املار�سالية اجلهادوية عمقت كل  نقاذ«  »االإ لغة نظام 

خطوات  عرب  التفاو�س  ج�سور  كل  واأحرقت  البالد،  يف  وال�سيا�سية  والثقافية، 

معلومة اأوقعت البالد يف اأح�سان التدويل. 

كنا حري�سني على اأمرين يف عملية ال�سالم: 

ول: اأن يكون اجلهد �سودانًيا وقوميًا يلتزم اأو�سع درجات امل�ساركة الوطنية.  الأ

فقد  االنقالبيون  اأما  اأجنبية.  طراف  الأ الركون  جتنب  ول:  االأ �سنو  هو  والثاين: 

التفتوا  ال�سودانية وعندما  اجل�سور  فق�سوا على  اإق�سائيًا  اأحاديًا  نهجًا  التزموا 

طراف اأجنبية:  لعملية ال�سالم مل يجدوا اإال الركون الأ

هلية،  نقاذ« من خطط احل�سم الع�سكري للحرب االأ �أواًل: بعد اأن يئ�ست حكومة »االإ

وىل والثانية جلاأت احلكومة لزمالئها يف  وبعد اأن اأخفقت حمادثات اأبوجا االأ

يقاد للتو�سط. كان تو�سط االيقاد خمتلفًا من �سابقته يف اأمرين؛ هما نقل  دول االإ

التو�سط اإىل حتكيم، واإ�رصاك اأطراف دولية ا�سرتطوا اأن يوقع طرفا النزاع على 

اإعالن مبادئ خال�سته: قيام �سودان موحد علماين ودميقراطي اأو منح اجلنوب 

عالن حينًا من  حق تقرير امل�سري. االنقالبيون متنعوا يف التوقيع على هذا االإ

نه يناق�س جميع ثقافتهم ال�سيا�سية، ولكنهم وقعوا عليه يف 1997.  الدهر الأ

يقاد عجزت عن متويل املبادرة فلجاأت للدول الغنية »اأمريكا  ثانيًا: دول االإ

اأنف�سهم  و�سموا  م�ساعدتهم  على  فوافقوا  واليابان«  وروبي  االأ واالحتاد  وكندا 
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يقاد. ثم راأوا اأن ي�ساهموا باملال والراأي معًا ف�سموا اأنف�سهم �رصكاء  اأ�سدقاء االإ

يقاد.  االيقاد ومنذئذ دولت مبادرة االإ

ال�سودان،  يف  ال�سالم  عملية  توجيه  مريكيون  االأ قرر   2002 عام  يف  ثالثا: 

دانفورث  جون  ال�سابق  ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو  اجلديد  مريكي  االأ الرئي�س  وعني 

النزاع  لطريف  اإجراءات  اأربعة  باقرتاح  عمله  املندوب  وبداأ  له.  خا�سًا  مندوبًا 

امل�سلح يف ال�سودان فقبلها وكانت لها نتائج اإيجابية ال �سيما يف حتقيق �سالم 

يف جبال النوبة مب�ساركة اأجنبية ع�سكرية و�سيا�سية واإن�سانية. 

كانت  ال�سعبية  واحلركة  ال�سودان  حكومة  بني  ال�سالم  مفاو�سات  رابعًا: 

جنبي  يقاد خا�سة كينيا، وبرافع اأجنبي خا�سة اأمريكا. كان دور االأ بو�ساطة االإ

العامل  واجلزرة.  الع�سا  ا�ستخدام  يف  ومتو�سعًا  اللزوم  عند  وحتكيمًا  تو�سطًا 

طرفيه  يزد  مل  وكثافته  طوله  على  والتفاو�س  كبري،  اأبرم  فيما  ال�سوداين  غري 

املتحدة،  مم  لالأ االتفاق  ومتابعة  مراقبة  اأمر  ي�سندا  اأن  قررا  لذلك  بينهما؛  ثقة 

من مبوجب القرار 1590. القرار الذى كونت مبوجبه بعثة  فا�ستجاب جمل�س االأ

مم املتحدة يف ال�سودان UNMIS وهي بعثة باأعدادها واأ�سنانها وع�سالتها  االأ

تدعمها قوات م�سلحة من ع�رصة اآالف جندي و�سبعمائة �رصطي واإدارة معتربة، 

�رصاف على كل بوؤر النزاع  وتفوي�سها يجيز لها ا�ستخدام ال�سالح وي�سمح لها باالإ

يف ال�سودان. 

اأحد  البالد هو  اأبيي وهي بقعة يف جنوب غرب  خام�سًا: بروتوكول منطقة 

بروتوكوالت اتفاقية ال�سالم املربمة يف يناير 2005. هذا الربوتوكول م�ستمد 

بالربوتوكول  واأحلق  مريكي.  االأ املبعوث  دانفورث  جون  ال�سيد  ية  روؤ من  كله 

اأمريكي.  دبلوما�سي  برئا�سة  دولية  حتكيم  جلنة  تعيني  مبوجبه  جرى  ملحق 

و�سفت هذه اللجنة باأنها حمايدة، وتكوينها ال يدل على ذلك، واعترب قرارها 

نهائيًا يف اأمر بالغ احل�سا�سية!!. 

�ساد�سًا: وقعت جتاوزت لوقف اإطالق النار وتعديات على املدنيني بخالف 

من القرار 1591، ملراقبة حركة ال�سالح  التجاوزات ال�سابقة؛ لذلك اتخذ جمل�س االأ

يف دارفور ور�سد وم�ساءلة اجلناة، �سواء اأكانوا من طرف احلكومة ال�سودانية اأم 

احلركات امل�سلحة. ومبوجب القرار اأقيمت اآلية حما�سبة خا�سة. 

�سابعًا: جلنة التحقيق يف جرائم دارفور: رحبت احلكومة ال�سودانية بالتحقيق 



��

الدويل يف اأحداث دارفور. وبعد زيارة لواليات دارفور قدمت هذه اللجنة تقريرها 

ال�سودانيني بارتكاب  1593واأحال املتهمني  القرار  اأ�سدر  الذي  من  االأ ملجل�س 

اإىل املحكمة  اللجنة  ن�سانية على حد تعبري تقرير  االإ جرائم حرب وجرائم �سد 

اجلنائية الدولية. 

منها،  وبالرغم  حزبها،  الوطني  واملوؤمتر  ال�سودانية  احلكومة  مبوافقة  اإذن 

�سار ال�ساأن ال�سوداين معطونًا يف بركة التدويل، وال�سجة التي اأثارتها احلكومة 

القوات  ن  الأ زائفة،  دولية �سجة  لقوات  فريقية  االأ القوات  لتحويل مهمة  رف�سًا 

دويل،  قرار  من  م�ستمدة  و�سالحياتها  دولية  جوهرها  يف  نف�سها  فريقية  االأ

اأو�سع نطاق وباأو�سع ال�سالحيات..  ال�سودان على  مم املتحدة موجودة يف  واالأ

اأنا الغريق فما خويف من البلل؟. 

»بهارات«  فهذه  ناتو  حللف  ودور  اأمريكي  دور  وعن  غزو  عن  احلديث  اأما 

اأ�سافها طباخون غري ماهرين لي�ست واردة اأ�ساًل اللهم اإال يف ت�رصيحات غالة 

مريكان!!.  االأ

اأهم من هذه املماحكة الفارغة االهتمام مبا �سوف يجري يف دارفور اأثناء 

فريقية على �سعفها معجزة، وال تدري  �سهر ال�ستة القادمة. فميزانية البعثة االأ االأ

218 مليون دوالر. احلالة  بـ  �سافية املقدرة  االإ �سهر  االأ تاأتي ميزانية  اأين  من 

القادمة  الفرتة  يف  التدهور  من  ملزيد  مر�سحة  دارفور  يف  منية  واالأ ن�سانية  االإ

داريني  االإ امل�سئولني  ا�ستبدال  واملطلوب  املن�رصم،  العام  يف  حالها  كان  كما 

تاأهيل  واملطلوب  الثقة،  لبناء  ومو�سوعية  قبواًل  كرث  باالأ دارفور  واليات  يف 

اأهل دارفور  اأمن و�سالمة  فريقية ب�رصيًا، ولوج�ستيًا، وماليًا، حلماية  االأ البعثة 

فريقي يبقى مبتوراً ما مل يلحق به قرار  يف املرحلة القادمة. اإن قرار املجل�س االأ

فريقي بدفع ا�ستحقاقاته.  االحتاد االأ

لل�سودان،  الو�سيك  جنبي  االأ الغزو  وهم  �رصبت  كثرية  عربية  اأو�ساطا  اإن 

وجتاوبت مع �سيحات »الذئب.. الذئب« الوهمية، واأنفقت من الب�ساعة العنرتية 

امل�رصوبة التي ما قتلت يومًا ذبابة!. 

و�سوف تاأتي القمة العربية التي نرباأ بها اأن تقرر قراراتها مبوجب ما ت�سمعه 

من الطرف احلكومي وحده، فهناك اأطراف اأخرى ينبغى اال�ستماع اإليها.. احلكومة 

ال�سودانية بحاجة ملن ين�سحها ال ملن يدعم اأخطاءها، وينبغي اأن ت�ساهم القمة 
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فريقية ال جمرد تاأييد متديد فرتتها.  العربية يف تفعيل دور البعثة االأ

ن�سان ال�سوداين، واحتواء  هم فوق كل هذا هو اأمن و�سالمة االإ اإن الواجب االأ

النزاع احلايل حتى ال يلهب معه غرب وقرن اأفريقيا. هذه املهام هي من �سميم 

جمل�س  على  لذلك  املتحدة.  مم  االأ ميثاق  مبوجب  من  االأ جمل�س  اخت�سا�سات 

ن قرار املجل�س  من اأن يراقب ويتابع املوقف بدقة ويتخذ القرارات املنا�سبة، الأ االأ

فريقي يثبت وال ينفي امل�سئولية الدولية.  االأ

نه مل ياأت مطابقا للراأي  فريقي يف البداية اأفرح النظام ال�سوداين الأ القرار االأ

نه يف القراءة املتاأنية جاء وفيا لل�رصعية الدولية  مريكي. فرحة ما دامت الأ االأ

ـ  الدولية املحددة  البعثة  اإقرار مبداأ حتويل مهام  ولي�س بديال عنها. جاء فيه: 

اإلزام الطرف ال�سوداين بالقرار 1591 وهو قرار م�ساءلة ملا يجري من انتهاكات 

واإلزامه بالكف  1593وهو قرار حما�سبة على ما جرى من جرائم،  ـ وبالقرار 

من ملتابعة احلالة  ال�سباب والتظاهر �سد غزو وهمي، والتطلع ملجل�س االأ عن 

مم املتحدة.  ن�سانية يف دارفور قياما بواجبه بن�س ميثاق االأ منية واالإ االأ

يف  التفريط  من  عالية  درجة  اأظهر  امللف  هذا  مع  ال�سودانية  احلكومة  تعامل 

طراف املعنية االمتثال  امل�سئولية والتخبط والغوغائية.. املطلوب من جميع االأ

الدولية.  بال�رصعية  وااللتزام  دارفور  اإن�سان  و�سالمة  اأمن  هما  مهمني  مرين  الأ

احلق اأبلج والباطل جللج.
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لطريف  فريقي  االإ االحتاد  قدمها  التي  لدارفور  ال�سالم  اتفاقية  م�رصوع 

الدولية. وعلى  ن�سان كما يف املواثيق  االإ التفاو�س، ن�ست على احرتام حقوق 

مم املتحدة. وعلى العودة حلدود دارفور يف عام  لفية التي اأعلنتها االأ اأهداف االأ

خرى، وعلى االهتمام بالتنمية يف دارفور  1956 بني دارفور واأقاليم ال�سودان االأ

وعلى االعرتاف بحقوق القبائل يف اأرا�سيها التقليدية امل�سماة »حواكري«، هذه 

الن�سو�س مقبولة وهي حت�سيل حا�سل ال حتتاج لتفاو�س. 

امل�رصوع ينطلق من اعتماد اتفاقية نيفا�سا »يناير 2005«، والد�ستور املوؤ�س�س 

عليهما كمرجعية. وهذا مرفو�س من القوى ال�سيا�سية ال�سودانية ورف�سته حركتا 

حترير ال�سودان والعدل وامل�ساواة، عندما عر�س عليهما �سمن اإعالن املبادئ. 

واعتماد هذه املرجعية مينح امتيازات حزبية لطريف اتفاق نيفا�سا ويحجم دور 

خرين.  االآ

دنى  بعد كل النزاع والت�سحيات واخل�سائر التي حلقت بدارفور، فاإن احلد االأ

الذي ميكن اأن يقبل كاأ�سا�س التفاق �سيا�سي هو: 

قليم الواحد. م�رصوع االتفاقية املطروح يقوم  مر كما كان ب�ساأن االإ اأن يعود االأ

ا�ستفتاء  اإىل ما بعد انتخابات عامة، ثم يجري  الثالث  الواليات  ا�ستمرار  على 

قليم  لالإ العودة  اأو  الثالث  الواليات  على  بقاء  االإ بني  ما  دارفور  اأهل  ليختار 

قليم اإىل ثالثة جرى بقرار فوقي اتخذه نظام انقالبي دون  الواحد. اإن تق�سيم االإ

اتفاقية �سالم دارفور
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ه ال�ستفتاء.  قليم، وال يحتاج اإلغاوؤ م�ساورة اأهل االإ

كان لدارفور متثيل د�ستوري يف رئا�سة الدولة، وهو حق ينبغي رده ال يف 

الد�ستور،  هيكل  يف  تدخل  ال  زخرفية  وظائف  فهذه  م�ست�سار،  اأو  م�ساعد  �سكل 

وجتارب النظام ال�سوداين تدل على اأنه يعتربها زخرفية. 

هل دارفور يف كل م�ستويات ال�سلطة، ويف الرثوة،  ينبغي الن�س على ن�سيب الأ

وبحجم ن�سبتهم يف �سكان ال�سودان. 

اتفاقية نيفا�سا ولد�ستورها فيما يتعلق  ل�سقوف  ن�سبة احلالية خا�سعة  االأ

بالتمثيل ال�سيا�سي. اأما الرثوة فقد اكتفت االتفاقية بالن�س على عطايا تدفعها 

احلكومة املركزية ال �سلة لها بن�سبة ال�سكان وال باحتياجات الواليات- »عطية 

مزين«. 

ن�س م�رصوع االتفاق على قيام �سلطة اإقليمية يف دارفور انتقالية يقودها 

والعدل وامل�ساواة، ن�سيبا غري  دارفور  الوطني، ومينح حركتي حترير  املوؤمتر 

غاثية �سوف تكون  منية، واالإ حمدد. ولكن ال�سالحيات الدفاعية، وال�رصطية، واالأ

فريقي. هذه ال�سالحيات �سوف  حتت احلماية الدولية متار�سها بعثة االحتاد االأ

تتبع للمفو�سية امل�سرتكة، وملفو�سية وقف اإطالق النار. 

ومفو�سية  االفريقي.  االحتاد  بعثة  ممثل  هو  رئي�سها  امل�سرتكة  املفو�سية 

فريقية. و�سوف ت�رصف على  وقف اإطالق النار �سيكون رئي�سها هو قائد القوات االأ

تنفيذ اتفاقية اجنامينا لوقف اإطالق النار، واتفاقية اأدي�س اأبابا للهدف نف�سه 

وحماية املدنيني، وبرتوكول اأبوجا وثالثتها اأبرمت يف 2004. 

هذه املهام �سوف تزداد كما ونوعا بحيث ت�سمل: 

1. اإ�رصافا دفاعيا على ح�رص قوات احلكومة واحلركات امل�سلحة يف مناطق 

حمدودة. 

�سلحة الثقيلة يف رئا�سات تلك القوات، ومنع حركتها وتخزين  2. ح�رص االأ

ذخائرها هناك. 

3. حتديد مناطق معينة منزوعة ال�سالح. 

4. حتديد مناطق معينة عازلة. 

5. نزع �سالح اجلنجويد. 

وحماية  غاثات.  االإ اأن�سطة  وحماية  املدنيني  حلماية  �رصطي  اإ�رصاف   .6
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مع�سكرات النازحني. 

�رصاف على اأمن النازحني العائدين لقراهم طوعا.  7. االإ

فريقية.  هذه املهام الوا�سعة حتت حماية البعثة االأ

فريقية قد عجزت عن القيام باملهام قبل زيادتها، لذلك ن�ست  كانت البعثة االأ

فريقية و�رصكائها  تي: »اأن يطلب اأطراف النزاع من البعثة االأ االتفاقية على االآ

عداد والعتاد واملوارد الالزمة للقيام باملهام املزيدة« )مادة  الدوليني، توفري االأ

رقم 236(. 

فريقية جزء من تدبري دويل يعرتف به هذا الن�س وقابل للزيادة.  القوات االأ

غاثي  مني، واالإ كثريون ال يرون مانعا يف هذا التدويل الدفاعي، وال�رصطي، واالأ

ول. اأما املوؤمتر الوطني الذي  حر�سا على اأمن و�سالمة اأهل دارفور يف املقام االأ

اأعلن جعل دارفور مقربة للقوات الدولية، فاإنه مبوجب هذه االتفاقية قد تخلى 

متاما عن ال�سودنة وعن ال�سيادة الوطنية يف دارفور. وكما هو معلوم فاإن البعثة 

من رقم 1556ـ   فريقية وحلفاءها الدوليني ملزمون بجميع قرارات جمل�س االأ االأ

1564 ـ 1591 ـ 1593 وهي قرارات حما�سبة ملزمة. 

املوؤمتر الوطني قبل هذه الرتتيبات املبددة لدعاويه للمحافظة على مكا�سبه 

احلزبية التي ح�سل عليها مبوجب اتفاقية نيفا�سا. 

هل دارفور بدون �سالحيات  ن�ست االتفاقية على الدعوة الجتماع جامع الأ

حقيقية، بل لدعم االتفاقية والعمل على تنفيذها. اإنه اجتماع زخريف. 

اتفاقية �سالم دارفور هذه اأبقت على كل عيوب اتفاقية نيفا�سا التي �رصدناها 

ول، وزادت عليها عيوبا اأخرى.  وتك�سفت يف عامها االأ

املجال  يف  امل�رصوعة  دارفور  اأهل  مطالب  جلوهر  ت�ستجب  مل  االتفاقية 

حكومة  يف  حمدودا  انخراطا  احلركات  على  وتعر�س  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 

نيفا�سا انخراطا يغر�س الفرقة بينهم ويدق اإ�سفينا بينهم وبني العنا�رص املغيبة 

من اأهل دارفور. 

الدفاعية،  الرقابة  فر�س  يف  مف�سال  عمال  حققت  فريقي  االأ االحتاد  قيادة 

جراءات يرجى اأن ت�ساهم يف زيادة اأمن  غاثية هذه االإ منية، واالإ وال�رصطية، واالأ

�رصاف الدويل بعد �سهر �سبتمرب القادم.  و�سالمة اإن�سان دارفور، واأن متهد لالإ

اأما فيما يتعلق مبطالب اأهل دارفور ال�سيا�سية، واالقت�سادية فاإن الو�ساطة 
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فريقية اأثبتت ق�رص نظر يكتفي بالتوقيعات، واملباركات، واالحتفاالت دون  االأ

�سالما  حتقق  اأن  االتفاقية  هذه  ملثل  يرجى  ال  وامل�سداقية.  للجدوى  اعتبار 

وا�ستقرارا. و�سوف يظل باب ال�سالم واال�ستقرار ال�سامل مغلقا يف غرب ال�سودان، 

باأن  م�ستمرا  الوهم  دام  ما  ال�سودانية  ال�سيا�سية  احلركة  ج�سم  ويف  و�رصقه، 

اتفاقية نيفا�سا هي اتفاقية ال�سالم ال�سامل. 

ال�سودان،  يف  حاد  وطني  ا�ستقطاب  يف  �سببا  ود�ستورها  هي  �سارت  لقد 

خرى.  ومانعا من اإبرام اأية اتفاقيات �سالم مع اأطراف النزاع االأ

ال�سالم ال�سامل العادل، والتحول الدميقراطي احلقيقي قادمان يف ال�سودان 

هل دارفور ولكل مناطق النزاع،  عندما يفر�س ال�سعب ال�سوداين، ملتقى جامعا الأ

االتفاقيات  ال�سودان من عبثية  د�ستوري يخل�س  يعقبها موؤمتر قومي  لقاءات 

بقاء على امتيازاتها  النظر، التي حتاول االإ نانية احلزبية ق�سرية  الثنائية واالأ

على ح�ساب امل�سلحة الوطنية.  
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لو اأن اأ�سياخنا يف الديانة والوطنية �سهدوا اخلرطوم حتت الو�ساية الدولية، 

ن يف ربوع البالد الطماأنوا  ولو اأنهم �سهدوا اأطراف ال�سودان تتمزق كما يجري االآ

ر�س خري من ظاهرها، ولت�سككوا يف قيمة الت�سحيات يف  حقا على اأن باطن االأ

موال والثمرات التي بذلوها ليحرروا ال�سودان، وليوحدوه مرتني يف  نف�س واالأ االأ

تاريخه احلديث يف 1885 ويف 1956! 

يرى  وهو  دموعه  مي�سك  اأن  الوطنية  ذمته  ات�سعت  مهما  وطني  ي�ستطيع  ال 

ال�سودان منذ اأربع �سنوات حتت احلماية الدولية مبوجب الف�سل ال�سابع. هنالك 

زرق  وجود دويل يف جبال النوبة منذ 2002، ووجود دويل يف جنوب النيل االأ

الوجود  هذا   ،2005 منذ  نيفا�سا  اتفاقية  حلرا�سة  واخلرطوم  ال�سودان  وجنوب 

حتت الف�سلني ال�ساد�س للحرا�سة، وال�سابع حلماية القوات نف�سها. 

�سنفت  التي  الوطنية  دارة  االإ عجز  مقيا�س  هو  املكثف  الدويل  الوجود  هذا 

دارة الوطنية،  كرث عجزا يف العامل. واأهم مظاهر عجز االإ ح�سب مقايي�س معينة االأ

مني املت�سع يف اجلنوب رغم وقف اإطالق النار بني قوات املوؤمتر  االنفالت االأ

الوطني واجلي�س ال�سعبي، فالنزاعات تدور حول ماآل قوات دفاع جنوب ال�سودان، 

وغندي.  وامللي�سيات القبلية، واملوقف من جي�س الرب االأ

ال�سودانية  النزاع بني احلكومة  مني خارج  اأما يف دارفور فاإن االنفالت االأ

وجي�س حترير ال�سودان وحركة العدل وامل�ساواة وغريها كان وا�سحا لكل ذي 

من فى اخلرطوم جمل�س الأ
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عينني. ولكن بعد اتفاق اأبوجا الناق�س انطلق الت�سظي بني القيادات ال�سيا�سية 

وغري  العربية  القبائل  بني  التوتر  اأن  كما  امل�سلحة،  حزاب  االأ وبني  وامليدانية 

العربية ارتفع نوعا وكما. 

منذ اأربع �سنوات وبا�ستمرار بعد ذلك، كنا نقول باإحلاح �سديد، اإنه ما مل حت�سم 

ق�سايا الوطن ب�سورة �ساملة وعادلة ومنهجية، فاإن التدويل والت�سظي قادمان 

اآخر، وح�رصوا  راأي  كل  �سفهوا  ال�سودان  مر يف  االأ القائمني على  ولكن  للوطن. 

ق�سايا امل�سري الوطني من �سالم وحكم يف اأنف�سهم ـ اأي االنقالبيني ـ ويف حملة 

باالنتفا�سة  اأو  الع�سكري  باالنقالب  القانون  على  اخلارجني  يف  اأي  ال�سالح، 

اإن االتفاق بني هوؤالء �رصوري، ولكنه وحده لي�س كافيا لبناء  امل�سلحة.. نعم 

ال�سالم وح�سم اأزمة ال�سلطة يف البالد. 

�رصة الدولية تتابع وحت�سي تدهور احلالة ال�سودانية، وترى كيف اأن عجز  االأ

دارة الوطنية جلهات دولية، ال  دارة الوطنية قد اأدى لنقل كثري من مهام االإ االإ

فريقية.  �سيما يف دارفور، حيث اأوكلت مهام كثرية للقوات االأ

االنفالت  عن  تقارير  واأمامها  دارفور،  يف  احلالة  تتابع  الدولية  �رصة  االأ

وترى  من  االأ غياب  ب�سبب  ن�سانية  االإ غاثة  االإ منظمات  ان�سحاب  وعن  مني،  االأ

النازحني  ال�سالح، كما ترى تخوف  نزع  النظامية على  القوات غري  ا�ستع�ساء 

يف مع�سكراتهم من هجمات، كما ترى التهاب م�ساعر النازحني �سد كل �سخ�س 

يعتربونه من الذين اعتدوا عليهم. 

من  وقبل  مني،  االأ االنفالت  هذا  احتواء  عن  عجزه  فريقي  االأ االحتاد  اأعلن 

�رصة الدولية مع  مم املتحدة. ويف لقاء ممثلي االأ حيث املبداأ، حتويل املهمة لالأ

اأنهم ال ميانعون  خري  االأ اأعلن  ال�سودانية يف بروك�سل،  نائب رئي�س اجلمهورية 

فريقي للقوات الدولية بعد التوقيع  يف حتويل املهمة التي عجز عنها االحتاد االأ

على وثيقة �سالم دارفور. 

برام اتفاق اأبوجا. كانت املفاو�سات متعرثة  وا�سل التو�سط االفريقي عمله الإ

يف  نظامه  �سيا�سات  على  بقاء  االإ على  حر�س  الوطني  املوؤمتر  مفاو�س  ن  الأ

قليم مثال ـ وحر�س على اأال مي�س اتفاق  بقاء على تق�سيم االإ دارفور كما هي ـ االإ

والدويل،  فريقي  االإ ال�سغط  النهاية وحتت  نيفا�سا.. ويف  اتفاق  �سقوف  دارفور 

وقع ال�سيد مني اأركو ميناوي على وثيقة �سالم اأبوجا. 
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به  واحتجوا  له،  الدولية  �رصة  واالأ االفريقي  واالحتاد  ال�سوداين  النظام  هلل 

اأن  ومع  وعدت.  كما  الدولية  القوات  دخول  تقبل  اأن  ال�سودانية  احلكومة  على 

احلكومة ال�سودانية كانت وما زالت تتحدث باأكرث من ل�سان، فاإن احلجة كانت 

جماع للقرار 1679.  من للت�سويت باالإ قناع جمل�س االأ كافية الإ

وحماية  دارفور،  يف  النار  اإطالق  وقف  ملراقبة  حاجة  هناك  كانت  اإذا 

ن�سانية، ونزع �سالح القوات غري النظامية، واإذا  غاثات االإ املدنيني، وحماية االإ

كان معلوما اأن القوات الوطنية ال�سودانية غري قادرة على حتقيق ذلك، ولذلك 

فريقي باملهمة، واإذا اأعلنت هذه القوات عن  وافقت على قيام قوات االحتاد االإ

عجزها عن القيام باملهام املطلوبة، َفَمْن العاقل الذي يرتدد يف نقل هذه املهام 

جلهات دولية ت�ستطيع القيام بها؟!.

فهذه  الوطنية  ال�سيادة  على  باخلوف  يحتج  اأن  املعرت�س  للعاقل  ميكن  ال 

مرغت مرارا، حيث مل يكن الداعي مماثال وكانت ال�رصورة اأقل. القوات الدولية 

لي�س  اتفاق نيفا�سا كانت لتاليف م�سكلة قد حتدث، ولكن  التي دخلت حلرا�سة 

اإن�سانية واإغاثية واأمنية ماثلة، كما هو احلال يف دارفور. وال ميكن  ل�رصورة 

بينما  الدويل،  القانون  فقد كان خارج  للعراق  اأمريكا  بغزو  الدور  مقارنة هذا 

مر املزمع مبوجب القانون الدويل.  االأ

ولكن ميكن للوطني العاقل املطالبة ب�سبط مهام القوات الدولية وا�سرتاط اأال 

تتكون من دول ذات اأجندات خفية. 

من  ال�سوداين  الوطني  ي�سكو  اأن  التناق�س  من  األي�س  مطروح:  �سوؤال  هنالك 

التدويل، ويرحب يف الوقت نف�سه بالقوات الدولية يف دارفور؟!.

الرتحيب بالقوات الدولية يف دارفور للقيام باملهام املذكورة لي�س اختيارا 

�رصورة  اإنها  دارفور..  اإن�سان  واإغاثة  و�سالمة  باأمن  يهتم  ملن  �رصورة  بل 

�سنعتها �سيا�سات النظام احلاكم يف ال�سودان التي حزبنت القوات ال�سودانية، 

واأججت االقتتال يف دارفور، و�سنعت التدويل والت�سظي يف البالد. 

لال�ستطالع  لل�سودان  �سفراء  من  االأ جمل�س  انتدب   ،1679 القرار  اتخاذ  بعد 

حول م�ساألة القوات الدولية، وو�سع برنامج للتنفيذ على هداه. قابلت بعثة جمل�س 

من احلكومة واملعار�سة ومنظمات املجتمع املدين يف اخلرطوم، ثم جمل�س  االأ

حتدثت  كعهدها  ال�سودانية  احلكومة  اأبابا.  اأدي�س  يف  االفريقي  وال�سلم  من  االأ
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بل�سانني:

املوؤمتر الوطني متحفظ واحلركة ال�سعبية مرحبة. املعار�سة ال�سودانية ممثلة 

مر  يف القوى ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين التي قابلت البعثة تفهمت االأ

ن�سانية يف دارفور، كذلك كان موقف حركة  منية واالإ واعتربته �رصورة للحالة االأ

حزاب  حترير ال�سودان، ال�رصيك اجلديد يف »حكومة الوحدة الوطنية«. ذكرت االأ

واملنظمات امللتقاة اإق�ساءها من طاوالت اتفاقيات ال�سالم املربمة و�رصورة 

جماع الوطني مما يقت�سي عقد منرب قومي لذلك. كذلك  بناء ال�سالم يف ظل االإ

ن�سان و�سمان  ق�سور الرتتيبات الدميقراطية املاثلة و�رصورة كفالة حقوق االإ

من وقفت على هذه احلقائق وعلى  نزاهة االنتخابات القادمة. بعثة جمل�س االأ

املوؤمتر الوطني معزوال يف رف�سه اال�ستعانة بقوات دولية الحتواء فلتان اأمني 

وماآ�س اإن�سانية هو �سانعها!. 

القوى التي حكمت ال�سودان منذ اال�ستقالل مل تفرط �سربا يف ال�سيادة الوطنية، 

مم  ن�ساين لالأ مني واالإ اإذ يقبلون الدور االأ اأبدا للت�سظي، وهم  ومل تعر�س البالد 

ن فمن باب ارتكاب اأخف ال�رصرين:  املتحدة يف دارفور االآ

حتى يرى ح�سنا ما لي�س باحل�سن. يق�سى على املرء يف اأيام حمنته 
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الف�سل الثالث

طر احلاكمة مل�ستقبل اأزمة دارفور الأ
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مم املتحدة، ووقع على مواثيقها  التحق ال�سودان منذ ا�ستقالله بع�سوية االأ

و�سارك بفعالية يف منظماتها املتخ�س�سة، و�ساهم بحما�سة يف بعثاتها حلفظ 

ال�سالم يف بع�س البلدان حتت الف�سل ال�سابع من ميثاقها. 

هلية يف  ومهما تقلبت ظروف ال�سودان عرب االنقالبات الع�سكرية واحلرب االأ

ن�سف القرن املا�سي، مل ي�سدر قرار مبوجب الف�سل ال�سابع ب�ساأن ال�سودان، ومل 

مم املتحدة.  ر�سه جندي واحد حتت اأي م�سمى من م�سميات االأ ير�سل الأ

ولكن منذ منت�سف الت�سعينيات من القرن املا�سي، ومنذ بداية القرن الواحد 

والع�رصين، �سارت حكومة ال�سودان هدفا لنحو ع�رصين قرار جمل�س اأمن، اأغلبها 

مم املتحدة، و�سارت البالد مكانا ال�ستقبال  حتت الف�سل ال�سابع من ميثاق االأ

زرق وك�سال كجزء  االأ النوبة والنيل  اأممية يف اخلرطوم واجلنوب وجبال  قوات 

من اتفاقية �سالم اجلنوب. ويف مايو من عام 2006 وبعد التوقيع على اتفاقية 

�سناد مهام القوات  من الإ �سالم دارفور يف اأبوجا �سدر قرار باإجماع جمل�س االأ

مم املتحدة )القرار رقم 1679( وذلك بعد اإعالن جمل�س  فريقية يف دارفور لالأ االأ

فريقية يف القيام باملهام املطلوبة.  فريقي عن عجز القوات االأ من االأ ال�سلم واالأ

فريقي، ولو  من االأ من وال حتى جمل�س ال�سلم واالأ ال اأحد يحب تدخل جمل�س االأ

كانت احلكومة ت�ستمع للراأي وجتلعنا ن�سوغ حلولنا الوطنية ملا وجد داع لذلك، 

ولكن مع رف�سها التعاون مع كل املقرتحات الوطنية، فاإن املواقف اأمام قرار 

مم املتحدة واحلكومة ال�سودانية الأ



��

من تفرق فقط بني من يعلي اأمن اإن�سان دارفور ومن يركز على اأمن  جمل�س االأ

الذين ارتكبوا اجلرائم يف درافور. بع�س امل�سئولني يف حكومة ال�سودان و�سفوا 

من باأنه غزو للبالد وخونوا من اأيده، وقارنوا بينه وبني الغزو  قرار جمل�س االأ

مريكي للعراق واأ�سعلوا نريان »الزنوفوبيا« اأمام القوات الدولية كغزو اأمريكي  االأ

لل�سودان. 

الواليات املتحدة مل تكن را�سية عن حكومات ال�سودان يف كثري من حمطات 

التاريخ احلديث، فحينما انحاز انقالب 1969/6/25 للمع�سكر ال�رصقي عاقبته 

ها بقطع املعونات وتقدمي م�ساعدات عن طريق اإ�رصائيل حلركة اأنيانيا  وحلفاوؤ

وىل، وحينما اأوقفت حكومة الدميقراطية الثالثة ترحيل الفال�سا اإىل اإ�رصائيل،  االأ

جففت املعونات التي كانت تر�سلها لنظام منريي ونقلت ال�سفارة لبع�س الوقت 

�سالموي املتحم�س يف  نقاذ االإ اإىل نريوبي، وحينما غ�سبت من نهج حكومة االإ

لالتفاق على  وا�سنطن  اإىل  اجلنوبية  الف�سائل  بدعوة  وىل عاقبتها  االأ �سنواتها 

رهاب..  مطلب تقرير امل�سري للجنوب، وو�سعتها يف قائمة الدول التي ترعى االإ

ولكن مهما يكن غ�سب اأمريكا ومهما تنزل من عقوبات، فاإنها مل ت�ستطع اإ�سدار 

اأية قرارات دولية م�سادة. 

ع�ساء  االأ على  بال�سغط  املتحدة  مم  االأ على  نفوذا  املتحدة  للواليات  اإن 

من التي تعار�سها، ولكنها ال  ومبمار�سة حق النق�س لرف�س قرارات جمل�س االأ

اأغلبية املجل�س مبن فيهم  اأيدته  اإذا  اإال  من،  اإ�سدار قرار من جمل�س االأ ت�ستطيع 

فاإن  مم املتحدة،  العمومية لالأ اأما يف اجلمعية  الع�سوية.  دائمة  الدول اخلم�س 

دانة. لذلك  حيان بالرف�س واالإ موقف الواليات املتحدة ي�ساب يف كثري من االأ

مم املتحدة، ويعرب عن �سخطه  اأمريكا غري را�س عن االأ يوجد تيار عري�س يف 

باالمتناع عن دفع اال�سرتاك يف ميزانية املنظمة الدولية. 

ن�سان، فاإن اأول  ب�رصف النظر عن قرارات اجلميعة العمومية وجلنة حقوق االإ

من كان القرار 1044 مبوجب �سكوى من اإثيوبيا  قرار م�ساد اتخذه جمل�س االأ

يف  اأرا�سيها  يف  امل�رصي  الرئي�س  اغتيال  حماولة  يف  ال�سوداين  الدور  ب�سبب 

يونيو 1995، اأعقبه القراران 1054 و1070. ومنذ عام 2004 توالت قرارات 

من ب�ساأن ال�سودان، كالقرارات: 1556 )يوليو2004( الذي اأوكل حفظ  جمل�س االأ

لتق�سي  )�سبتمرب2004(  فريقي، و1564  االأ االحتاد  لقوات  دارفور  ال�سالم يف 
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مم املتحدة  ن�ساء بعثة لالأ احلقائق ب�ساأن اجلرائم يف دارفور، والقرارات 1590 الإ

طراف  يف ال�سودان �سمانا التفاقية �سالم اجلنوب، و1591 ملعاقبة تعديات االأ

ن�سانية يف  حالة مرتكبي جرائم احلرب واجلرائم �سد االإ يف دارفور، و1593 الإ

 1679 القرار  واأخريا   ،)2005 مار�س  )يف  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  دارفور 

مم املتحدة.  فريقي لالأ لتحويل مهمة االحتاد االأ

ال�سودان  اأنحاء  يف  فعلي  وجود  املتحدة  مم  لالأ �سار  القرارات  لهذه  نتيجة 

مم املتحدة جزءا ال يتجزاأ من اتفاقيات ال�سالم ال�سودانية  املختلفة و�سارت االأ

هذه  يهدم  املتحدة  مم  االأ من  عدائي  موقف  واأي  و�رصيك،  ومراقب  ك�سامن 

فريقي يف دارفور هي مراقبة وقف اإطالق  البناءات. اإن مهام قوات االحتاد االأ

وحماية  ن�سانية  االإ غاثات  واالإ املدنيني  وحماية  االنتهاكات  ور�سد  النار 

ت�ستطيع  ال  احلال  بطبيعة  املهام  هذه  الطوعية.  عودتهم  وتاأمني  النازحني، 

نها طرف يف النزاع، ويف مايو 2006 اأ�ساف  احلكومة ال�سودانية اأن تقوم بها الأ

فريقي يف مار�س 2006  اتفاق �سالم دارفور مهام اإجرائية، وقد اأعلن االحتاد االأ

مم املتحدة. ومنذ التوقيع على اتفاق  عجزه عن القيام بتلك املهام وحتويلها لالأ

منية يف دارفور ا�سطرابا وانفالتا يف خرق  ن�سانية واالأ اأبوجا زادت احلالة االإ

طراف، وعدوان على مع�سكرات النازحني، واقتتال  وقف اإطالق النار من جميع االأ

بني الف�سائل امل�سلحة، واقتتال خارج احلدود الوالئية، واقتتال بالوكالة عرب 

منية.. هذا  اإن�سانية ب�سبب احلالة االأ اإغاثة  الدولية، وان�سحاب منظمات  احلدود 

مم املتحدة مبوجب ميثاقها  ن�ساين يزيد ات�ساعا وعمقا واالأ مني واالإ التدهور االأ

ملزمة بالت�سدي له. 

نه مبوجب معاهدات ومواثيق ال�سودان طرف فيها،  هذا الت�سدي لي�س غزوا الأ

ن ال�سودان نف�سه ا�سرتك  نه امتداد لدور اأممي قائم يف ال�سودان بالفعل، والأ والأ

اأكرث من ثالثني  مم املتحدة تقوم بها يف  ال�سالم، فاالأ يف مهام مماثلة حلفظ 

دولة يف اأفريقيا واآ�سيا والعامل العربي واأمريكا اجلنوبية واأوروبا. 

تية:  �سباب االآ وال معنى »لعنرتيات« املقاومة لالأ

الدولية  باحلماية  املعنيني  دارفور  هل  الأ ا�ستمعت  من  االأ جمل�س  بعثة   .1

فطالبوا بها. 

على  موافقتهم  اأعلنوا  ال�سالم  اتفاقيتي  الوطني مبوجب  املوؤمتر  �رصكاء   .2
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القرار الدويل. 

التفريط  ال�رصورة يف ظل  تفهمت  ال�سودانية،  واملدنية  ال�سيا�سية  القوى   .3

من.  احلكومي وا�ستمع لها جمل�س االأ

من بالقوة الع�سكرية، بل بو�سائل اأخرى مثل  مم املتحدة لن تفر�س االأ 4. االأ

احل�سار الدبلوما�سي واالقت�سادي. 

5. االحتجاج بالغزو والتوعد باملقاومة يف هذه الظروف ا�ستهتار بامل�سلحة 

توجب  مو�سوعية  لتحفظات  اأ�سا�س  هناك  نعم  بالعقول.  وا�ستخفاف  الوطنية 

اخلفية  جندات  االأ ذات  الدول  وا�ستبعاد  دارفور  يف  املتحدة  مم  االأ مهام  �سبط 

واحلر�س على حيدة الدول امل�ساركة. 

ولكن  دولية،  لقوات  احلاجة  دون  م�ساكله،  يحل  اأن  للوطن  ف�سل  االأ نعم 

الثقة بني  وو�سعت فجوة  ن�سانية،  االإ املاآ�سي  ال�سوداين خلقت  النظام  �سيا�سات 

و�ساطة  طالبة  قليمي  االإ التدخل  مف�سلة  الوطني  الراأي  واأق�ست  املواطنني، 

�رصة الدولية.. النظام ال�سوداين هو  يقاد التي جرت اأ�سدقاءه ثم �رصكاءه ثم االأ االإ

جماع  الذي جاء بكل هذا التدويل، وا�ستمر متمل�سا من اأعبائه ومن متطلبات االإ

جنبية، فو�سلنا اإىل ماأ�ساة �سار معها  اأبواب التدخالت االأ الوطني، التي تغلق 

خرى.  حتقيق اأمن و�سالمة اإن�سان دارفور اأولوية ت�سعف اأمامها احل�سابات االأ
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وىل، هي حمكمة العدل الدولية وقد �سبق تكوينها  ن حمكمتان دوليتان: االأ هناك االآ

مم املتحدة معنيا بالف�سل يف  مم املتحدة، و�سارت بعد ذلك فرعا من فروع االأ نظام االأ

املنازعات ذات الطابع القانوين باآليات الفتاوى القانونية والتحكيم والتوفيق. املحكمة 

املتحدة  مم  االأ عن  م�ستقلة  دولية  حمكمة  فهي  الدولية  اجلنائية  املحكمة  هي  الثانية، 

خرى وتخت�س مبحاكمة اجلرائم  االأ ع�ساء فيها وجميع  املنظمات  االأ وعن احلكومات 

ن�سانية-  بادة اجلماعية.- جرائم �سد االإ اجلنائية املتعلقة باأربع جرائم هي: جرمية االإ

جرائم احلرب- وجرمية العدوان امل�سلح.  

نيورنبريج   وتكوين حماكم   )1945-1939( الثانية  طل�سية  االأ احلرب  منذ 

اجلرائم  وعلى  العدوانية  احلروب  �سن  على  املحور  دول  ملحا�سبة  وطوكيو 

خرى، بداأ التفكري يف �رصورة اإن�ساء حمكمة جنائية دولية م�ستقلة. ويف يوليو  االأ

1998م، عقد موؤمتر دويل يف روما ح�رصته 160 دولة و31 منظمة دولية و238 

منظمة غري حكومية كمراقبني. نتيجة لهذا املوؤمتر، �سوتت 120 دولة ل�سالح 

قيام املحكمة اجلنائية الدولية، وامتنعت عن الت�سويت 21 دولة، و�سوتت �سد 

قيامها 7 دول يف مقدمتها الواليات املتحدة واإ�رصائيل.  لذلك اأجيز نظام روما 

�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية. عدد كبري من الدول وقع على نظام روما  االأ

2000/12/31م. وكانت  التوقيعات يف  �سا�سي هذا حتى نهاية قفل باب  االأ

13 دولة عربية من املوقعني على نظام روما. ولكن الدول التي �سادقت على 

النظام ال�سوداين والعدالة الدولية .. اأين اخلوف؟
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النظام وهو اإجراء يعقب التوقيع بلغت 92 دولة.  ال�سودان وقع ولكنه مل ي�سادق 

�سا�سي. ويف ور�سة عقدت يف دار املحامني باخلرطوم  بعد على نظام روما االأ

موؤ�س�سة  يقيم  نه  الأ النظام،  هذا  على  بالت�سديق  ال�سودانية  احلكومة  طولبت 

ن املحكمة  ع�ساء، والأ ق�سائية م�ستقلة قائمة على معاهدة دولية ملزمة للدول االأ

لي�ست كيانا فوق الدول ولي�ست بديال للق�ساء اجلنائي، واإمنا هي مكملة له يف 

حالة انهياره اأو عدم رغبته اأو عجزه عن حتقيق العدالة. وكان يف الور�سة عدد 

من احلا�رصين وقام فيها وزير العدل ال�سوداين وقال: اإن من راأيه اأن ي�سادق 

�سا�سي. كان هذا يف 22 دي�سمرب 2004م.  ال�سودان على نظام روما االأ

حيز  للمحكمة  �سا�سي  االأ النظام  دخل  املطلوبة  ال�رصوط  ا�ستوفيت  اأن  وبعد 

17 قا�سيا ميثلون كل  تتاألف من  2002م. املحكمة حاليا  التنفيذ يف يونيو 

قارات العامل ومت اختيارهم من اأعلى ال�سلم الق�سائي بخربة ال تقل عن 15 �سنة. 

مم املتحدة،  وتنظر املحكمة يف الق�سايا التي حتال اإليها من اأية دولة ع�سو يف االأ

من مبوجب الف�سل ال�سابع يف حالة الدول امل�سنفة هي نف�سها  اأو من جمل�س االأ

اجلنائية  العدالة  نظام  الدويل. هذا تطور حميد يف  لل�سالم  تهديدا  باأنها متثل 

ملحاكمة  كونت  التي  املوؤقتة  املحاكم  من  كثريا  اأف�سل  قطعا  وهو  الدولية، 

جمرمي احلرب يف يوغ�سالفيا )ال�سابقة( يف 1993م، واملحكمة اخلا�سة التي 

كونت ملحاكمة جمرمي رواندا يف 1994م. هذه املحاكم اخلا�سة تتاأثر بعوامل 

�سيا�سية وم�سالح وميلي تكوينها القوى الدولية املهيمنة يف وقت التكوين. اأما 

املحكمة اجلنائية الدولية، فهي م�ستقلة ودائمة وبعيدة من املوؤثرات ال�سيا�سية 

وامل�سالح وتتوافر فيها جميع �سمانات املحاكمة العادلة. 

دولة  اأية  من  مواطن  تقدمي  العتبار  جمال  فال  احلقائق  هذه  �سحت  اإذا 

للمحاكمة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية تعديا على ال�سيادة الوطنية ال �سيما 

يف حالة ال�سودان وذلك ل�سببني:

ول: النظام ال�سوداين مبح�س اإرادته وقع على بروتوكوالت ال�سالم ب�سورة  الأ

مم  االأ من  الطلب  اأوجبت  الربوتوكوالت  وهذه  2005م.  يناير   9 يف  نهائية 

اتفاقيات  تنفيذ  ل�سمان  ال�سودان  يف  النطاق  وا�سعة  مبهام  تقوم  اأن  املتحدة 

مني  مم املتحدة. ويف خطاب االأ ال�ساد�س من ميثاق االأ الف�سل  ال�سالم مبوجب 

من لطلب  من بتاريخ 31 يناير 2005م اأو�سى بقبول جمل�س االأ العام ملجل�س االأ
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اتخذ  الراأي،  تداول  بعد  من  االأ جمل�س  ولكن  ال�سودان.  يف  املتعاقدين  الطرفني 

مم املتحدة يف ال�سودان، ال مبوجب  القرار رقم 1590 وفيه حتديد دور وا�سع لالأ

لزامي الذي ي�سنف  الف�سل ال�ساد�س االختياري، ولكن مبوجب الف�سل ال�سابع االإ

ال�سودان خطراً على ال�سالم الدويل. 

على  انتداب  �سلطة  يقيم  اأنه  يدرك   1590 رقم  من  االأ جمل�س  قرار  يقراأ  من 

�ساهم ق�ساتنا  وقد  �سك،  بال  ال�سوداين ق�ساء عريق  الق�ساء  والثاين:  ال�سودان. 

�سالمية.  واالإ فريقية،  واالأ العربية،  البلدان  من  كثري  يف  الق�ساء  تاأ�سي�س  يف 

�سيما يف  ال  الق�ساء  ا�ستقالل   على  اعتدى  ال�سودان  نقاذ« يف  »االإ نظام  ولكن 

من  كبري  عدد  اأحيل  الفرتة  تلك  الثورية. يف  ال�رصعية  عليها  اأطلق  التي  الفرتة 

اأكفاأ الق�ساة للتقاعد دون وجه حق. وا�ستقال عدد كبري من الق�ساة احتجاجا، 

وجري تعيني ق�ساة من اأعلى ال�سلم اإىل اأو�سطه واأدناه من ق�ساة ملتزمني حزبيًا 

عفاءات  �سالمية القومية �سابقًا ومن ثم للنظام القائم حاليًا. متت االإ للجبهة االإ

والتعيينات بو�سائل مل تراع قد�سية وا�ستقاللية الق�ساء. 

فاق عدد كبري من الق�ساة ال�سودانيني  جراءات ت�رصد يف االآ ونتيجة لهذه االإ

املوؤهلني وا�ستقروا يف اأعمال بديلة داخل وخارج ال�سودان. ويف 2005/1/5م 

لرئي�س  400 قا�ٍس �رصدوا، مذكرة  الذين يتحدثون با�سم  الق�ساة  اأر�سل ممثلو 

اجلمهورية وبعثوا لنا ب�سورة منها، جاء فيها بالن�س: » نقول بتوا�سع واحرتام 

اإذ  الن�سو�س املنظمة  الق�ساء كقيمة حقيقية ال يقوم فقط باإيراد  ا�ستقالل  اإن 

ال خالف يف اأن د�ستور  1998م ن�س على ا�ستقالل الهيئة الق�سائية غري اأنه 

ال يخفى على اأحد اأن الد�ستور �سئ وواقع احلال �سئ اآخر. اإن الهيئة الق�سائية 

بحالتها الراهنة غري موؤهلة للقيام بدورها املرتقب يف حماية احلقوق واحلريات 

وب�سط العدل وحتقيق امل�ساواة«.

يف  كبريا  عاما  راأيا  خلقت  الق�ساء  نحو  نقاذ«  االإ  « نظام  ممار�سات  اإن 

ال�سودان يوؤيد هذا اال�ستنتاج، فال غرو اأن جاء يف تقرير اللجنة الدولية لتق�سي 

الق�سائي  النظام  »اإن  قولها  2005م(  يناير   25( دارفور  احلقائق يف حوادث 

ال�سوداين قد اأ�سعف كثريا اأثناء احلقبة املا�سية«. لذلك اأو�ست اللجنة املعنية 

يف  ن�سانية  االإ �سد  واجلرائم  احلرب  بجرائم  املتهمون  يحال  اأن  من  االأ ملجل�س 

دارفور للمحكمة اجلنائية الدولية ال �سيما ويذكر التقرير اأن عددا من املتهمني 
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هم من اأفراد غري �سودانيني، كما اأن من املتهمني اأفرادا من املقاومة امل�سلحة. 

اأ�ساليب النظام ال�سوداين يف التعامل مع مفاو�سيه هي التي خلقت ر�سيدا من 

مم املتحدة كما ن�ست الربوتوكوالت. وجمل�س  عدم الثقة اأوجب الدور الوا�سع لالأ

مني  من لتقديره اأن النظام ال ينفذ ما يلتزم به مبوجب ما حدث التفاقه مع االأ االأ

ال�ساد�س  الف�سل  من  تدخله  نقل  2004/7/3م  بتاريخ  املتحدة  مم  لالأ العام 

من لتقديره اأن املوقعني على  للف�سل ال�سابع مبوجب القرار 1590. وجمل�س االأ

ن�سانية يف اجنمينا يف اأبريل 2004م ويف اأبوجا  اإجراءات ال�سالم واحلماية االإ

يف نوفمرب 2004م ال يوفون بالتزاماتهم اتخذ القرار العقابي 1591. وجمل�س 

من لقبوله ما جاء يف تقرير اللجنة الدولية يف اأحداث دارفور قد اتخذ قرارا  االأ

ن�سانية. ال�سعب  جديدا )1593( ملحاكمة املتهمني بجرائم حرب وجرائم �سد االإ

ال�سوداين حري�س على �سيادته الوطنية التي �سيعتها �سيا�سات النظام احلاكم، 

وكان معزوال متاما من كل املراحل. وهو حري�س على اأن ينال اجلناة عقابا 

امل�س  ولكن  بال�سيادة  م�س  اجلنائية  املحكمة  مو�سوع  يف  لي�س  رادعا.  عادال 

خطر هو الو�ساية القادمة. واملده�س حقا اأن ما تقوله بروتوكالت  بال�سيادة االأ

�رصة الدولية اأكرث تطمينا من  ال�سالم اأف�سل مما يقوله موقعوها.. وما تقوله االأ

ن�سان.  تلك الربوتوكوالت ب�ساأن حقوق االإ
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يف عامل اليوم ال ت�ستقر دولة، ما مل حتقق ملواطنيها اأربعة اأمور: املعي�سة، 

من، قبول املحكومني للحكام، وال�سيادة الوطنية. االأ

من  االأ فا�سطراب  عدة؛  مظاهر  يتخذ  مور  االأ هذه  حتقيق  يف  الدولة  اإخفاق 

يجرب عددا كبريا من املواطنني على النزوح داخليا واللجوء خارجيا، والعجز 

اخلدمات  وتدهور  االقت�سادي  بالرتدي  يرتبط  املعي�سة  اأ�سباب  توفري  عن 

االجتماعية، وعدم قبول اأي �رصعية يوؤدي لتناحر هدام بني النخب وي�سل الدولة 

اخلارجية  للتدخالت  وا�سعا  الباب  ويفتح  الوطنية،  الوحدة  ويدمر  املركزية 

باأجنداتها املختلفة.

وكلها  مرتدية  دول  املقايي�س،  بهذه  العامل،  دول  وع�رص  خم�س  بني  ما  اإن 

ر�سية �سيما غرب اآ�سيا واأفريقيا جنوب  تقريبا يف الن�سف اجلنوبي من الكرة االأ

ال�سحراء.

ن على اتفاقية �سالم  احلالة ال�سودانية: �رصعية احلكم يف ال�سودان تقوم االآ

نيفا�سا )يناير 2005( وتوا�سل م�سوار ال�سالم باتفاقيتي اأبوجا واأ�سمرا )مايو 

واأكتوبر2006(.

وبقية  طرفيها  بني  ا�ستقطابا  بل  وطنيا،  اإجماعا  حتقق  مل  ال�سالم  اتفاقية 

القوى ال�سيا�سية ال�سودانية.

ال�سودان: انتحار �سيا�سي تكر�سه النتخابات
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طراف اجلنوبية املغيبة من االتفاقية، كونت معار�سة ع�سكرية وا�سعة.  االأ

ال�سالم كونت حتالفا  اتفاقية  ال�سمالية املغيبة عن  ال�سيا�سية املدنية  قوى 

ال�سمال �سيما دارفور حالت  طراف امل�سلحة يف  �سيا�سيا عري�سا معار�سا. واالأ

�سقوف االتفاقية دون اال�ستجابة ملطالبها.

تعرثت  لذلك  معدومة.  طرفيها  بني  والثقة  للغاية  ه�سة  نف�سها  االتفاقية 

االتفاقية ومل يبق منها اإال ر�سمها. 

ويف مناخ احرتاب يف اجلنوب، واحرتاب يف الغرب وا�ستقطاب �سيا�سي حول 

ال�سيا�سي  حقها  من  ال�سيا�سية  القوى  اأغلبية  يحرم  اأحزاب  وقانون  االتفاقية، 

الت�سظي  نحو  الوطن  واندفاع  االتفاقية  باردة بني طريف  واالنتخابي. وحرب 

وخ�سوعه للتدويل بوجوه كثرية يرفع املوؤمتر الوطني املا�سك مفاتيح ال�سلطة 

والرثوة نداء االنتخابات. 

امل�سرتك بني هذه احلاالت: اجل�سم ال�سيا�سي يف احلاالت الثالث مندفع نحو 

نها تفاعالت اإق�سائية �سدامية  انتحار �سيا�سي اإذا ا�ستمر يف تفاعالته احلالية، الأ

واإذا اأجريت فيه انتخابات قبل احتواء ما يعانيه من ا�ستقطاب حاد فاإنها �سوف 

ن طبيعة امل�سائل املختلف عليها من احلدة بحيث ال حت�سمها  تكر�س االنتحار. الأ

لية االنتخابية.  االآ

وعقالنية  ح�سارية  اآلية  االنتخابات  عداد.  باالأ مبارزة  لي�ست  االنتخابات 

للح�سم ال�سلمي يف ظل د�ستور متفق عليه، واإجماع وطني على الثوابت، واأمن 

م�ستتب، وحريات مكفولة، واإدارة حمايدة، وتوقيت متفق عليه، ل�سمان قبول 

طراف املتناف�سة لنتائجها.  االأ

تي: القوى ال�سيا�سية يف البلدان الثالثة مطالبة بالآ

خر. طراف ال�سيا�سية اأنها ال ت�ستطيع اإلغاء االآ �أوال: اإدراك االأ

اأمور  على  الوطني  الوفاق  بعد  للح�سم  اآلية  االنتخابات  اأن  اإدراك  ثانيا: 

جوهرية واإال فال. 

يزيد  ودورها  با�ستمرار  حا�رصة  اخلارجي  التدخل  عوامل  اأن  اإدراك  ثالثا: 

بقدر حدة اخلالف الداخلي.

هلية، وال�سيطرة اخلارجية ما مل  هذه البلدان موعودة بالرتدي، واحلرب االأ
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رادة الوطنية بجدية وحزم لتجنب هذا االنتحار ال�سيا�سي. تتحرك االإ

ن عاجزة،  وال يزيد دورها على جمع اأطراف  الو�ساطات اخلارجية حتى االآ

النزاع.

وكان  النزاع،  اأطراف  ثقة  حمل  كان  اإذا  اإال  فاعال  يكون  ال  الثالث  الطرف 

اأن يكون  اأو  ثالثة.  ية  للتفا�سيل املختلف عليها وقادرا على فر�س روؤ مدركا 

يف  وتطمع  وعيده  النزاع  اأطراف  تخ�سى  بحيث  النفوذ  من  الثالث  الطرف  هذا 

وعده. اإذا مل تتوافر هذه ال�رصوط، فاإن الطرف الثالث هذا ي�سبح م�سهال للقاءات 

ال تتجاوز كثريا النوايا الطيبة واملجامالت. 

نداء  �سيا�سي،  انتحار  نحو  م�رصعة  تتجه  الثالث  احلاالت  هذه  ظروف 

االنتخابات فيها قبل »التخلية« يكر�س وال يحول دون هذا االنتحار. اإن كان يف 

جراءات الالزمة للخال�س  اأج�سامها ال�سيا�سية نب�س حياة، فاإنها �سوف تتخذ االإ

قليمية  �سالمية ومنظماتها االإ مة العربية واالإ الوطني، واإن عجزت وكان يف االأ

ـا اإَِلْيِه  ِ َواإِنَّ ا هلِلّ اأو دولها ا�ستعداد لدور طرف ثالث فعال، فالنجدة واردة واإال فـ»اإِنَّ

ية 156. َراِجعوَن« �سورة البقرة االآ
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مبفاو�سات  املتعلقة  الوثائق  امل�رصية  احلكومة  ن�رصت   ،1953 عام  يف 

م�رصية بريطانية ب�ساأن ال�سودان للفرتة من 1841 اإىل 1953، واأقدم د. عادل 

كادميية وحققته  اأحمد اإبراهيم على ن�رصه هذا العام، طبعته مكتبة ال�رصيف االأ

�سوداين  اإنه جهد  طه،  على  الرحمن  عبد  فدوى  د.  ال�سهرية  ال�سودانية  املوؤرخة 

مقدر يف ن�رص وثائق م�رصية قيمة.

الوثائق تق�س املراحل الت�سع، التي مرت بها العالقات امل�رصية الربيطانية 

يف اأمر ال�سودان وهي: 

1. مرحلة الغزو 1899 وفيها م�رص نف�سها خا�سعة لربيطانيا. واأملت عليها 

اتفاقية 1899، التي اأ�س�ست حكما ثنائيا على ال�سودان، ثنائيا ا�سما وبريطانيا 

فعال.

1919، واأثمر الكفاح ال�سيا�سي  2. احلركة الوطنية يف م�رص خا�ست ثورة 

املرحلة  فيها. يف هذه  وللدميقراطية  املوؤ�س�س ال�ستقالل م�رص   1923 د�ستور 

ا�ستد التناق�س بني م�رص وبريطانيا ب�ساأن ال�سودان، وا�ستغلت بريطانيا حادث 

اغتيال حاكم ال�سودان العام »ا�ستاك« يف القاهرة، لتفر�س على م�رص ت�سفية 

وجودها ال�سيا�سي والع�سكري يف ال�سودان.

احلرب  �سبقت  التي  وروبية  االأ النزاعات  حدة  �سهدت  الثالثة  املرحلة   .3

اجلديد القدمي فى الوثائق امل�سرية ب�ساأن ال�سودان
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م�رص  اأهمية  زادت  املرحلة  هذه  ويف   )1945-1939( الثانية  طل�سية  االأ

مرباطورية الربيطانية، فانطلقت املحادثات بني بريطانيا وم�رص  مل�سالح االإ

الوجود  اأعادت  التي   ،1936 معاهدة  النتيجة  وكانت  وال�سودان.  الدفاع  حول 

امل�رصي يف ال�سودان، كما كان قبل عام 1924.

اأثناء احلرب نف�سها طغت اعتبارات القتال، وفر�س على م�رص التحالف مع 

مفاو�سات  جتر  ومل  احلربية،  احللفاء  غرا�س  الأ اإمكاناتها  و�سخرت  بريطانيا، 

ب�ساأن ال�سودان.

احلرب  اأثناء  م�رص  مبوقف  متعلقة  �سباب  والأ التفاو�س،  بداأ  احلرب  بعد   .4

برام بروتوكول  ر�ساء م�رص، فاأدى ذلك الإ وم�ستجدات الدفاع مالت بريطانيا الإ

�سدقي بيفن يف عام 1946. هذا الربوتوكول ن�س على وحدة م�رص وال�سودان 

حتت التاج امل�رصي، على اأن تكون اأهدافها حتقيق الرفاهية لل�سودانيني وتنمية 

م�ساحلهم واإعدادهم للحكم الذاتي.

ال�سودان تكوين موؤمتر اخلريجني  1936 مبا�رصة، مت يف  5. وبعد معاهدة 

ال�سودان،  الوطني احلديث يف  ال�سعور  1938. هذا املوؤمتر عرب عن مولد  العام 

تقرير  بحق  طالبوا  وفيها   ،1942 العام  للحاكم  املوؤمتر  مذكرة  ج�سدته  الذي 

حزاب ال�سيا�سية 1945، ونتيجة لهذه التطورات  امل�سري، ثم تال ذلك تكوين االأ

برمج احلكم الربيطاين يف ال�سودان لقيام جمل�س ا�ست�ساري، ثم جمعية ت�رصيعية. 

هذه مل تر�س عنها م�رص وانتقدتها واعتربتها خطرا على م�ساحلها، لذلك قدمت 

داري القائم يف  من يف 1947 مطالبة باإنهاء الو�سع االإ م�رص �سكوى ملجل�س االأ

طلنطي، الذي اأعلن حق تقرير  من، ويف مناخ اإعالن االأ ال�سودان. لكن جمل�س االأ

ال�سودان مب�سيئة  للطلب امل�رصي، وربط م�ستقبل  ي�ستجب  لل�سعوب، مل  امل�سري 

ال�سعب ال�سوداين. 

مع  لالتفاق  بريطانيا  على  مريكي  االأ وال�سغط  الباردة،  احلرب  دواعي   .6

الدفاع وب�ساأن  اأدى ال�ستئناف املفاو�سات امل�رصية الربيطانية ب�ساأن  م�رص، 

ال�سودان. حمادثات ا�ستمرت حتى 1951 من دون تقدم.

الربيطاين، لذلك  1951، �ساقت ذرعا باملوقف  الوفد املنتخبة  7. حكومة 

واإ�سدار  ال�سودان،  يف  الثنائي  احلكم  وت�سفية   1936 معاهدة  اإلغاء  قررت 



��

رف�سا  واجهت  جراءات  االإ هذه  امل�رصي.  التاج  حتت  ال�سودان  حلكم  مرا�سيم 

ر�سميا و�سيا�سيا يف ال�سودان.

مع  التعامل  يف  خمتلفا  نهجا  اتخذت   1952 عام  يف  امل�رصية  الثورة   .8

ولكنه  الهاليل،  جنيب  بداأه  مة،  االأ حزب  مع  تفاو�سا  وا�سلت  ال�سوداين،  امللف 

و�سل لطريق م�سدود حول ق�سية ال�سيادة. ويف 1952/10/23 اأبرمت احلكومة 

حزاب  االأ مع  اتفاقا   1952/11/1 يف  ثم  مة،  االأ حزب  مع  اتفاقا  امل�رصية 

اتفاقا مع ف�سائل جنوبية، ثم عززت احلكومة  العام  االحتادية، ثم يف نهاية 

حزاب ال�سودانية يف 1953/1/10،  امل�رصية موقفها باإبرام اتفاق مع جميع االأ

من  خلت  نها  الأ الربيطانية،  امل�رصية  املفاو�سات  اأثمرت  املرحلة  هذه  يف 

ن املفاو�س امل�رصي  ال�سودان، والأ ال�سيادة على  �رصار امل�رصي على  االإ عقبة 

ال�سوداين.  ال�سعب  براأي  االحتجاج  كرت  من  جرده  نه  الأ الربيطاين،  على  تفوق 
 

اهم يف ال�سودان على امل�رصيني،  هذه الوثائق تقول اإن الربيطانيني فر�سوا روؤ

متعلقة  �سباب  الأ  ،1952 و1946،   ،1936 يف  اإال  املرونة  بع�س  يبدوا  ومل 

و�سط و�رصورة االتفاق مع م�رص. الوثائق تدل على مدى  بالدفاع عن ال�رصق االأ

الق�سية  اعترب  نه  نف�سه الأ املفاو�س امل�رصي ظلم  ظلم بريطانيا مل�رص. ولكن 

حم�سورة بينه وبني بريطانيا، من دون اعتبار للخ�سو�سية ال�سودانية ولراأي 

واأن  مل�رص  ظلمها  توا�سل  اأن  من  بريطانيا  مكن  اخللل  هذا  ال�سوداين.  ال�سعب 

تتخندق وراء احلديث عن امل�سالح ال�سودانية، ب�سورة اأجه�ست كل املفاو�سات 

قبل عام 1952. 

ال �سك يف اأن ال�سيا�سة الربيطانية نحو م�رص وال�سودان ا�ستعمارية. 

امل�رصي  الرتكي/  احلكم  باأداء  باملقارنة  ال�سودان  يف  الربيطانية  دارة  االإ

ال�سابق يف ال�سودان، وباملقارنة باحلكم الربيطاين نف�سه يف بقية امل�ستعمرات، 

جنحت يف بناء دولة حديثة يف ال�سودان، وتعليم حديث، وخدمة مدنية موؤهلة، 

ارتكب  الربيطاين  اال�ستعمار  لكن  جمد.  واقت�ساد  من�سبطة،  نظامية  وقوات 

خطاأين تاريخيني يف ال�سودان.

الفوا�سل  عمقت  ب�سورة  ال�سودان  يف  واالثني  الثقايف  التباين  اإدارة  ول:  الأ

هلية. واأعطتها �سفات جديدة فبذرت بذرة احلرب االأ
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املخاوف  وتعزيز  ال�سودانية،  امل�رصية  العالقات  يف  اإ�سفني  دق  الثاين: 

امل�رصية عن خطر اآت من ال�سودان.

مرحلة  يف  واحدة  دولة  كانا  ال�سودان  �سمال  من  وجزءا  م�رص  اأن  �سحيح 

بعنخي  مثل  �سودانيون،  واآخرون  م�رصيون  فراعنة  حكمها  معلومة،  تاريخية 

ح�سارات  فيها  ازدهرت  اأطول  فرتات  اأعقبتها  الفرتة  هذه  ولكن  وترهاقا، 

�سودانية اأهمها:

1. احل�سارة الكو�سية وعا�سمتها كرمة.

2. احل�سارة املروية وعا�سمتها نبتة ثم مروي )1400-2400ق م(.

3.نوباتيا واملقرة وعلوة وهي ممالك نوبية �سودانية م�سيحية.

الفوجن-  الفور-  اخلم�س:  ال�سودانية  فريقية  االأ العربية  �سالمية  االإ املمالك 

تقلي- امل�سبعات- الكنوز.

هذه احل�سارات اأ�س�ست خل�سو�سية �سودانية ا�ستمرت اآالف ال�سنني وقاومت 

كل الغزاة، الذين غزوا م�رص اأن يخ�سعوها لهم.

ذلك  طوت  املهدية  ولكن   .1821 غزو  ق�سمها  ال�سودانية  اخل�سو�سية  هذه 

اإ�سالمية،  ومرجعية  جديدة  باأبعاد  ال�سودانية  اخل�سو�سية  وا�ستاأنفت  الغزو 

واملمالك  وعلوة،  واملقرة،  ومروي،  كرمة،  وريثة  درمان  اأم  جعل  ت�سل�سل  يف 

�سالمية.  االإ

املفاو�س امل�رصي، كما تظهر الوثائق، مل يعر هذه اخل�سو�سية اأية اأهمية 

وجعل مرجعيته 1821.

�ستاذ ح�سن  اأما الدور ال�سوداين فيما حدث، فقد �سطعت عليه اأ�سواء جديدة، االأ

كيف  الفرتة  تلك  عن  كتابه  يف  اأظهر  املدقق  ال�سوداين  املوؤرخ  اإبراهيم،  اأحمد 

مة ناور ليحقق م�سلحة ا�سرتاتيجية  مام عبد الرحمن ومن بعده حزب االأ اأن االإ

وطنية. 

احلا�رص  كانا  اال�ستقاللية  واحلركة  مة  االأ حزب  اأن  كيف  تقول  والوثائق 

اأجه�سا  اللذان  هما  واأنهما  الربيطانية،  امل�رصية  املفاو�سات  يف  الغائب 

من فقررا اأن م�سري  بروتوكول �سدقي/ بيفن، كما اأجه�سا االحتكام ملجل�س االأ

البالد بيد اأهلها، واأنهما اأجه�سا التدابري الربيطانية يف ال�سودان، عندما مررا 
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دارة الربيطانية، ف�سار  قرار احلكم الذاتي يف اجلمعية الت�رصيعية، رغم اأنف االإ

اللذان تلقفا املوقف  اأنهما هما  اأ�سا�سا لد�ستور املرحلة االنتقالية، كما  القرار 

لل�سودانيني. ال�سودان  م�سري  باأن  االعرتاف  نحو  ودفعاه  الثورة  بعد   امل�رصي 

واملطلب  ال�سودانية  للخ�سو�سية  تنبهت  قيادتها  اأن  امل�رصية  للثورة  يحمد 

ال�سعبي وجتاوبت معه، فا�ستطاعت اأن تهزم املفاو�س الربيطاين يف ميدانه. 

مام عبد الرحمن باأن احلركة االحتادية مبوقفها املت�سدد �ساعدت  وقد �سهد االإ

العنا�رص الوطنية يف الدفع مبطالبها داخل اجلمعية الت�رصيعية.

االحتادية  احلكومة  ال�سودانية  اخل�سو�سية  �ساقت  الربيطانيني  جالء  وبعد 

نحو مطلب اال�ستقالل، وجاء ظرف تاريخي فجر املوقف. وروى حم�سن حممد، 

زهري قال للرئي�س عبد النا�رص، اإن اإبعاد الرئي�س  الكاتب امل�رصي اأن الرئي�س االأ

حممد جنيب كان له اأثره يف حتولهم نحو اال�ستقالل. معنى �ساغه ال�ساعر اأحمد 

حممد �سالح: 

اإذا كان مثلك يا جنيب فما هو ال�سمان باأن ال نهون ونه�سم؟

وقال جنيب نف�سه يف مذكراته: كان قرار تنحيتي، يف الوقت نف�سه، هو قرار 

االنف�سال. اأما اأنا فاأقول اإن عدم اعتبار حكومة الثورة امل�رصية للخ�سو�سية 

زهري املنتخبة هو �سبب القطيعة. ال�سودانية يف التعامل مع حكومة االأ

الدر�س امل�ستفاد اأن هنالك �سودانا وارث حممالت ح�سارية متعدد الثقافات 

واجلهويات تعددا يلزمه بنهج ح�ساري وا�سع ال�ستيعاب هذا التنوع يف وحدة 

توازن وعدالة. هذا ال�سودان تربطه مب�رص يف اأفريقيا، ويف حو�س النيل، ويف 

حمر، ويف ف�ساءات اإ�سالمية وعربية واأفريقية روابط م�سريية  حو�س البحر االأ

يرجى اأن يكت�سف ال�سعبان عالقة ناجعة للتعبري عنها.

م�سالح  وتطلعات  جيو�سيا�سية  عوامل  من  تنطلق  اأن  ينبغي  العالقة  تلك 

م�سرتكة م�ستقبلية متحررة متاما من حملة البا�سا يف 1821. 
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اأنف�سهم عقد مقارنة بني  ال�سوداين و�سدنته يحاولون جهد  الوطني  املوؤمتر 

يف  املتحدة  مم  لالأ املن�سود  والدور  لبنان  على  خرق  االأ �رصائيلي  االإ العدوان 

دارفور: 

اأال فقولوا هذا كالم له خبيٌئ معناه لي�ست لنا عقول!. 

غزو لبنان :

تكونت  حربية  ل�سجاالت  ونتيجة  اأر�سه  بع�س  اإ�رصائيل  حتتل  وطن  لبنان 

مقاومة وطنية واإ�سالمية يف لبنان لالحتالل، وتكون حزب اهلل كرافد قيادي 

للمقاومة يف 1982م بعد اجتياح اإ�رصائيل للبنان. واأجليت اإ�رصائيل من اأر�س 

�رصائيلية  لبنان اإال عن مزارع �سبعا. و�سارت احلدود اللبنانية يف اجلنوب واالإ

خر،  يف ال�سمال مكان توتر م�ستمر ومناو�سات. اأ�رص الطرفان عنا�رص بع�سهما االآ

�رصى واجلثث. وعقب اقتتال حدودي يف يوليو املا�سي  وتبادال اأربع مرات االأ

اأ�رص حزب اهلل جنديني اإ�رصائيلني، وكان من املمكن اأن تندرج احلادثة يف منط 

قليمي والدويل هذه املرة كان خمتلفا. راأت  امل�ساجالت املا�سية. ولكن املناخ االإ

اإ�رصائيل بدعم اأمريكي اأن حزب اهلل ميثل تيارا لبنانيا خمتلفا عليه داخل لبنان، 

واأنه ميثل تطلعا �سيعيا يف منطقة �سار بع�س قادة اأهل ال�سنة يتخوفون مما 

لي�سوا �سواء: جندة دارفور املاأمولة وغزوة لبنان املخذولة



�00

�سموه »الهالل ال�سيعي« واأن حزب اهلل مع �سوريا واإيران ميثلون حتالفا اإقليميا 

اأقدمت  لذلك  مريكية.  االأ وللم�سالح  املنطقة  اأخرى يف  ولدول  �رصائيل  الإ مهددا 

اإ�رصائيل بدعم اأمريكي كامل ماال، و�سالحا، وتوافقا �سيا�سيا، وتغطية اإعالمية 

ودبلوما�سية، على ت�سعيد املواجهة مع حزب اهلل ب�سورة كا�سحة هجرت اأهل 

اجلنوب، ودمرت البنية التحتية يف بريوت، وروعت ال�سعب اللبناين ب�سورة غري 

م�سبوقة. وكان الهدف وا�سحا: حتميل حزب اهلل م�سئولية ماحدث وعزله داخل 

لبنان، ونيل تاأييد الدول ال�سنية ل�رصب ركن من اأركان الهالل ال�سيعي وتدمري 

اأحد عنا�رص »حمور ال�رص«. 

�رصائيلي  االإ للعدوان  والت�سدي  املقاومة  بب�سالة  املعتدين  فاجاأ  اهلل  حزب 

الع�سكرية. بل  اأهدافها  �رصائيلية من حتقيق  االإ القوات امل�سلحة  ب�سورة حرمت 

اأظهرتها كالثور يف م�ستودع اخلزف: اآلة مدمرة دون اأهداف ا�سرتاتيجية. اأما من 

الناحية ال�سيا�سية فاإن ال�سعب اللبناين ا�سطف يف موقف وحدة وطنية رائعة. 

الفل�سطيني  ب�سقيها  املقاومة  وراء  �سالمية  واالإ العريبة  ال�سعوب  ا�سطفت  كما 

ودبلوما�سية  �سيا�سية  هزمية  �سحبته  �رصائيلي  االإ الع�سكري  العجز  واللبناين. 

مريكي. و�سارا يتحدثان عن وقف العدائيات ويقبالن  كا�سحة لها وحلليفها االأ

طالق  اإال وقف الإ اأن يقبل لبنان  اأقل مما كانا عليه �سابقا. وال يرجى  مبطالب 

مزارع  لبنان ومن  �رصائيلي من جنوب  االإ االحتالل  بان�سحاب  النار م�سحوبا 

�رصى. وميكن اأن يكون  �سبعا، وعودة النازحني من اجلنوب لوطنهم، وتبادل االأ

مم املتحدة بعد ذلك وجود مبوافقة اأطراف النزاع ملراقبة احلدود.  لالأ

جندة دارفور :

ال�سودانية  ن�ساأ نزاع داخلي بني احلكومة  املوقف يف دارفور خمتلف جدا. 

وقوى �سيا�سية م�سلحة. ا�ستعانت احلكومة بقوات غري نظامية �سلحتها ومولتها 

احلكومة  قوات  حمليا.  اإثنيا  تباينا  ذلك  �سبيل  يف  وا�ستغلت  معها  وحتالفت 

ال�سودانية والقوات غري النظامية املتحالفة معها ارتكبوا جتاوزات كبرية مما 

خلق ماأ�ساة اإن�سانية اأجربت مليوين �سخ�س على النزوح من قراهم والعي�س يف 

مع�سكرات بالقرب من مدن دارفور الكبرية اأو اإىل اللجوء خارج الوطن. ويف �سهر 
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يوينو 2004م زار ال�سيد كويف عنان اخلرطوم ودارفور ويف نهاية رحلته اأبرم 

اتفاقا مع احلكومة ال�سودانية من اأربعة بنود: حماية املدنيني، عودة النازحني، 

النظامية. هذا  ن�سانية، نزع �سالح ملي�سيات احلكومة غري  االإ غاثات  االإ حماية 

من ي�ستعر�س تقريرا  االتفاق مل ينفذ. ومنذ منت�سف عام 2004م �سار جمل�س االأ

�سهريا ب�ساأن دارفور. 

واأثناء عام 2004 عقدت ثالث اتفاقيات بني حكومة ال�سودان واأحزاب دارفور 

امل�سلحة يف اجنمينا واأدي�س اأبابا، واأبوجا. هذه االتفاقيات دارت حول االلتزام 

ن�سانية، وحماية املدنني، ونزع �سالح  غاثات االإ بوقف اإطالق النار وحماية االإ

القوات غري النظامية. مراقبة هذه املهام احتاجت لطرف ثالث لذلك اتخذ جمل�س 

فريقي.  من القرار رقم 1556 ومبوجبه اأوكلت هذه املهام لقوات االحتاد االأ االأ

النار  اإطالق  اتفاقيات وقف  اأبرمت  التي  طراف  االأ اأن  فريقية  االأ القوات  وجدت 

من القرار رقم 1591 يف مار�س  خرى ال تلتزم بها لذلك اتخذ جمل�س االأ واملهام االأ

2005 ملعاقبة ما يرتكب من جتاوزات. 

من اتهاما حلكومة ال�سودان بارتكاب  ويف �سبتمرب 2004م بحث جمل�س االأ

اللجنة  كانت  حقائق.  تق�سي  جلنة  وكون  دارفور  يف  جماعية  اإبادة  جرائم 

مكونة من عنا�رص موؤهلة وحمايدة ورفعت تقريرها الذي مبوجبه اأدين النظام 

ن�سانية، واأحيل عدد من قادته  ال�سوداين بارتكاب جرائم حرب وجرائم �سد االإ

من  وقادة االحزاب امل�سلحة للمحكمة اجلنائية الدولية مبوجب قرار جمل�س االأ

رقم 1593 يف مار�س 2005. 

فريقي مل تكن قادرة على القيام باملهام املوكلة لها. واأعلن  قوات االحتاد االأ

فريقي ذلك وقرر اإحالة هذه املهام لقوات دولية ال �سيما  من االأ جمل�س ال�سلم واالأ

بعد اأن اأ�سافت اتفاقية اأبوجا املربمة يف مايو 2006 مهام رقابية واإجراءات 

اأع�سائه  اأ�سوات  1679 باإجماع  من القرار رقم  اإ�سافية، لذلك اتخذ جمل�س االأ

فريقية واملهام امل�سافة مبوجب اتفاقية اأبوجا للقوات  لتحويل مهام القوات االأ

الدولية. 

نزاعات  اإىل  اأدت   2006 مايو  اأبوجا يف  اتفاق  اإبرام  بها  التي مت  الطريقة 

على  وقع  الذي  الف�سيل  اإعطاء  بينها.  وفيما  امل�سلحة  االحزاب  داخل  حادة 
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حزاب امل�سلحة كلها زاد من حدة  اتفاقية اأبوجا جميع الوظائف املخ�س�سة لالأ

الوطني احلزب  الف�سائل املختلفة، واأقام �رصخا بني املوؤمتر  االختالفات بني 

احلاكم وبني الف�سائل الدارفورية التي حتالفت معه يف املا�سي، وكانت نتيجة 

يف  عداد  االأ زادت  �سوءا.  زادت  دارفور  واليات  يف  منية  االأ احلالة  اأن  كله  هذا 

�سبوعني  غاثات للقتل فمات منهم يف االأ مع�سكرات النازحني، وتعر�س عمال االإ

�سياراتهم  وتعر�ست  املا�سيني،  العامني  يف  ماتوا  من  يفوق  عدد  املا�سيني 

للخطف وقرر عدد كبري منهم االن�سحاب من املنطقة. 

ن�سانية يف دارفور والتوتر احلدودي بني دارفور وت�ساد  منية واالإ احلالة االأ

زادت �سوءا. ومبا اأن احلكومة ال�سودانية ال ت�ستطيع القيام مبهام مراقبة وقف 

اإطالق النار، وحماية املدنيني، وغريها من املهام املذكورة مما اأدى لتكليف 

خرية عجزت عن املهام واأعلنت عن عجزها  فريقية بها. ومبا اأن هذه االأ القوات االأ

واالقتتال  واملجاعات  منية،  االأ للفو�سى  دارفور  ت�سليم  خياران:  اإال  يبق  فلم 

بالوكالة عرب احلدود اأي ت�سليم دارفور لدمار كامل حمقق اأو اال�ستعانة بقوات 

غاثات ومراقبة احلدود.  من وحماية االإ دولية قادرة عددا وعتادا على حفظ االأ

اأجمع  وقد  عليها  املتحدة  مم  االأ ميثاق  يفر�سه  واجب  املهام  بهذه  القيام 

قرار   .2006 القرار1679 يف مايو  اتخذ  ذلك حني  من على  االأ اأع�ساء جمل�س 

القوى  واأيدته  العربية،  واجلامعة  فريقي،  االأ االحتاد  اأيده  هذا  املتحدة  مم  االأ

اخلرطوم  يف  من  االأ جمل�س  مع  اجتماعها  لدى  ال�سودانية  واملدنية  ال�سيا�سية 

واأيده النازحون من اأهل دارفور واأيده ال�رصكاء يف حكومة الوحدة الوطنية. مل 

نهم حتت طائلة  يعار�سه اإال اأهل املوؤمتر الوطني وهوؤالء �سهادتهم جمروحة الأ

1679 تعديا  القرار  اأن يف  1593. وادعوا  القرار رقم  الدويل مبوجب  التجرمي 

مم املتحدة �سارك يف مهام مماثلة  على ال�سيادة الوطنية. ال�سودان ع�سو يف االأ

مم  ولالأ ا�ستعمار.  اأو  غزو  �سبهة  ذلك  يف  ولي�س  املتحدة  مم  االأ مليثاق  تنفيذا 

ن فما الغرابة يف اأن يكون  املتحدة وجود كبري يف كثري من اأنحاء ال�سودان االآ

ذات  دول  هنالك  نعم  لذلك؟  املا�سة  احلاجة  مع  �سيما  ال  دارفور  يف  دور  لها 

اآ�سيا  يف  ولكن  املعنية.  القوات  يف  م�ساركتها  جتنب  ينبغي  م�سبوهة  اأجندات 

دول كالهند وباك�ستان، ويف اأفريقيا دول كجنوب اأفريقيا وال�سنغال، ويف اأوربا 
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اأن تقوم بالواجب دون حرج. واإن دور  دول كال�سويد والرنويج وغريها ميكن 

مم املتحدة يف دارفور يوجبه اأمن و�سالمة واإغاثة اإن�سان دارفور وما بني هذا  االأ

لبنان  مريكي يف  االأ �رصائيلي  االإ واإقليميا، ودوليا، والدور  املوؤيد وطنيا،  الدور 

بعد امل�رصقني. 

مم املتحدة  اإن ا�ستدعاء قوات دولية للحالة الدارفورية اأمر يوجبه ميثاق االأ

مم املتحدة عن القيام به ب�سبب اعرتا�س  ال يبطل اإلزامية هذا الواجب تق�سري االأ

اأحد اأ�سحاب حق النق�س عليه يف ظروف اأخرى. 

ن�سانية مقدم حتى على تطبيق  �سالمية فحفظ النف�س االإ اأما يف ال�رصيعة االإ

اأحكام ال�رصيعة. واأحكام ال�رصيعة نف�سها تتقدم عليها مقا�سدها: درء املف�سدة 

مقدم على جلب امل�سلحة، وارتكاب اأخف ال�رصرين، وما ال يتم الواجب اإال به 

فهو واجب، وال�رصورات تبيح املخطوطات وهلم جرا. 
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الف�سل الرابع

تاأمالت ختامية: حما�سرات وبيانات �سحفية
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�سالح  االإ يف�سد  الغلو  اأن  بيان  ال�سودانية هي مرجعية يف  احلالة  اأن  اأعتقد 

ويحقق عك�س مقا�سده.

يف عام 1989، كان ال�سودان حتكمه حكومة منتخبة، يدعمها 80 باملائة 

معار�سة  �سالمية  االإ القومية  اجلبهة  وكانت  املنتخبني.  ال�سعب  نواب  من 

�سالح الوطني يف ذلك الوقت  ويدعمها 20 باملائة من النواب. وكانت ملفات االإ

هي ملفات:

�أوال: ال�سالم، وبعد تداول بني احلكومة ومن كان يحمل ال�سالح �سدها، كان 

قومي  موؤمتر  لعقد  وا�ستعداد  وم�ستمر،  عليه  متفق  النار  طالق  الإ وقف  هناك 

د�ستوري يف 1989/9/18. وذلك املوؤمتر كان متوقعا اأن يربم اتفاقية �سالم 

اأي  للجنوب.  امل�سري  تقرير  حق  مبداأ  فيها  ولي�س  اأجنبي،  عن�رص  فيها  لي�س 

اتفاقية �سالم تخلو من اأهم خطرين �سحبا اتفاقية ال�سالم احلالية، وهما هيمنة 

االنف�سال.  يعني  الذي  للجنوب،  امل�سري  تقرير  واإعطاء حق  جنبي،  االأ العن�رص 

وكانت احلرب يف ذلك الوقت حم�سورة بني احلكومة ال�سودانية واجلي�س ال�سعبي 

لتحرير ال�سودان.

جبهات  وهي  الحقا،  عنها  �ساأحتدث  التي  احلالية  اجلبهات  هناك  تكن  مل 

عديدة جدا يف ال�رصق والغرب ويف ال�سمال.

�سالح يقوم على ال�سالم، وهذه معامله. كان م�رصوع االإ

زمة �سالحي فى ال�سودان وانعكا�سه على الأ امل�سروع الإ
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التنمية، وكانت خا�سعة لربنامج تنموي مدعوم  كانت هناك طبعا برامج 

قوميا من خالل  مدعوما  الربنامج  وكان  املتحدة.  الواليات  با�ستثناء  دوليا، 

برنامج  وكان  اأقره.  قومي  تنموي  موؤمتر  يف  واملعار�سة  احلكومة  م�ساركة 

اإ�سالح تنموي ي�ستقطب جميع القوى ال�سيا�سية ال�سودانية.. معار�سة وحاكمة، 

وكان يحظى بتاأييد دويل ملمو�س با�ستثناء الواليات املتحدة، التي كانت تتخذ 

�سباب متعلقة باأننا اأوقفنا التعاون  موقفا �سلبيا من الدميقراطية ال�سودانية الأ

الذي كان بني الواليات املتحدة وبني ال�سودان يف عهد جعفر منريي، والذي كان 

�رصائيل عرب ال�سودان. وكان من  من نتائجه تهجري يهود الفال�سا من اإثيوبيا الإ

نتائج ذلك التعاون يف ذلك الوقت تقدمي ال�سودان ت�سهيالت للواليات املتحدة 

حمر كي تقوم بعمليات تن�ست، وكذلك اال�سرتاك مع قوات اأمريكية  يف البحر االأ

يف مناورات ما كان ي�سمى بالنجم ال�ساطع. كل هذا اأوقفناه، وكذلك كنا على 

عالقة �سداقة مع ليبيا ومع اإيران الدولتني اللتني كانت اأمريكا تعتربهما من 

بني الدول املارقة، ال يجوز اإقامة اأية عالقة معهما.

من  �سلبيا  موقفا  تتخذ  املتحدة  الواليات  كانت  بالذات  �سباب  االأ لهذه 

وروبي،  الدميقراطية يف ال�سودان، لكنها اأي�سا مل ت�ستطع اأن تقنع به االحتاد االأ

يف  االقت�سادية  التنمية  تدعم  كانت  دول  كلها  وهذه  اإلخ..  كندا..  اأو  واليابان 

ال�سودان.

ال�سودان  بالنفط.  تتعلق  م�سكلة  كانت هناك  الوقت  ذلك  التنمية، يف  ثانيا: 

ا�ستهدفت  عندما  لكن  مريكية.  االأ �سيفرون  �رصكة  يدي  على  نفط  فيه  اكت�سف 

مريكية، اأوقفت عملياتها يف  حركة التمرد بقيادة جون قرنق عمال ال�رصكة االأ

ال�سودان، وجمدتها. وكان لديها بالطبع اأ�سباب اأخرى، اإذ كان �سعر النفط متدنيا 

ر�س  ف�سل لهم هو حفظ نفط ال�سودان يف جوف االأ يف ذلك الوقت، فوجدوا اأن االأ

ريثما ي�ستغلونه يف ظروف اأف�سل.

�رصورة  على  التاأكيد  من  منطلقني  معهم  تفاو�سنا  كحكومة،  جهتنا  ومن 

ا�ستغالل هذا النفط، ثم اتفقنا معهم على اإلغاء االمتياز املمنوح لهم اإن مل ي�ستغلوا 

هذا النفط خالل �سنتني، ويحق للحكومة ال�سودانية يف هذه احلالة اأن تبحث عن 

م�ستغل اآخر للنفط ال�سوداين. وكان ذلك �سنة 1989.. ال�سنة ذاتها التي اأ�سقطت 

االنقالبية  احلكومة  وا�ستطاعت  ع�سكري،  بانقالب  الدميقراطية  احلكومة  فيها 
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ا�ستنادا اإىل هذا االتفاق، اأن تلزم �رصكة �سيفرون بتنفيذ االتفاق واأن تبحث عمن 

ي�ستغل هذا النفط، واأمكن اإيجاد م�ستغلني اآ�سيويني من ماليزيا وال�سني.

لي�ست  الغالب  يف  ال�سودانية  ال�سيا�سية  القوى  اأن  باعتبار  �سلمة،  االأ ثالثا: 

واجلبهة  نحن  جميعا..  اأننا  اتفق  ولذلك  اإ�سالمي.  التزام  لديها  واإمنا  علمانية، 

باالتفاق  ال�سودان،  �سلمة  الأ م�رصوعا  نعد  اأن  واالحتاديني  �سالمية  االإ القومية 

ية م�سرتكة بني جميع القوى ال�سيا�سية  فيما بيننا.. اأي تطبيق ال�رصيعة وفقا لروؤ

ال�سودانية.

اإىل ذلك، كانت عالقة ال�سودان جيدة مع العامل كله.

�سالحي يف ال�سودان يف ذلك الوقت. هذه هي بنود امل�رصوع االإ

قفزة الغلو :

تي ابتداء بربنامج  طاحة بالدميقراطية، قرروا االآ عندما قرر االنقالبيون االإ

الغلو.

قرروا تطبيقا فوريا لل�رصيعة، وتقدمي عر�س �سالم من جانب واحد للجنوبيني، 

اإن مل يقبلوه تتم حماربتهم جهادا اإىل اأن ير�سخوا ويطبق عليهم م�رصوع ال�سالم 

من جانب واحد. كانت تلك قفزة التطرف والغلو التي اأتت بنتائج عك�سية.

�سالمية يف  ال�سودان االإ اأن ح�سموا هوية  يف العالقات اخلارجية قرروا بعد 

�سالم يف الدول املجاورة. وهذا ا�ستعدى هذه الدول، وا�ستقطبها  الداخل، ن�رص االإ

�سد النظام االنقالبي.

الذين  كل  ليجمع  �سالمي  االإ العربي  ال�سعبي  املوؤمتر  اأ�سموه  ما  عقدوا  ثم 

ية �ستالني،  يريدون تغيري نظم احلكم يف بلدانهم.. اأي اأنهم �ساروا على قاعدة روؤ

ية اإ�سالمية بدال من املارك�سية. ولكن بروؤ

وقد �سحبت هذا العمل دعاية هائلة جدا.. »رو�سيا، اأمريكا قد دنا عذابها.. 

اإليها �سعار �سرنفع  على اإن القيتها �رصابها«، واأنا�سيد من هذا النوع، ي�ساف 

ذان يف الفاتيكان..! االأ

احلزب  هذا  بني  ال�سمال  يف  حاد  ا�ستقطاب  حدث  العنرتيات،  هذه  نتيجة 

وبقية امل�سلمني، وا�ستقطاب حاد جنوبي، باعتبار اأنه �سار هناك عن�رص ديني، 

بحركات  ويقومون  بامل�سيح،  ي�ستنجدون  ال�سودان  يف  امل�سيحيني  جعل  وهذا 
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ا�ستنجادا بالعامل اخلارجي. وهذا خلق لوبيات عاملية كثرية جدا،  كبرية جدا 

بني  حادا  وا�ستقطابا  ال�سمال،  يف  داخليا  ا�ستقطابا  خلق  للنظام.  وم�سادة 

ال�سمال واجلنوب، وا�ستقطابا حادا اإقليميا، واآخر دوليا.

اإزاء ذلك بداأ النظام يرتاجع اأمام هذا احل�سار اعتبارا من عام 1997، وكانت 

قمة الرتاجع يف اتفاقية نيفا�سا كانون ثاين/يناير 2005 ال�سالم يف اجلنوب، 

اأمريكية. وحرا�سة  ورافعة  كينية،  بو�ساطة  االتفاقية  اإىل هذه  التو�سل  وقد مت 

ال�سحراء  دول جنوب  اإما من  هم  التو�سط وغريه  الذين عملوا يف  وكل  دولية. 

اأي وجود  الو�ساطات  اأنه مل يكن هناك يف هذه  اأي  اأو دول غربية..  فريقية،  االإ

طالق. عربي اأو اإ�سالمي على االإ

الدويل،  من  االأ جمل�س  عن  ال�سادر   1590 بالقرار  جتلت  الدولية  احلرا�سة 

مم املتحدة بع�رصة اآالف جندي لتحر�س االتفاق يف  والذي يق�سي باأن تاأتي االأ

ال�سودان.

ق�سية دارفور :

ثم ن�ساأت بعد ذلك م�سكلة دارفور، وملخ�سها بب�ساطة �سديدة اأنه كان هناك 

توتر يف العالقة بني قبائل عربية رعوية نزحت اإىل جنوب وغرب وو�سط دارفور 

نها اأ�سيبت باجلفاف. وكانت ت�سكن املناطق التي وفدوا اإليها قبائل اإفريقية،  الأ

تعمل بالفالحة. فن�ساأ احتكاك اأدى اإىل ت�سكيل قوات اجلنجويد من قبل القبائل 

العربية، وهي عبارة عن ع�سابات اأخذت ا�سمها من »اجلن«. ورجل اجلنجويد 

.E 3 هو الذي يركب ح�سانا ويحمل بندقية

هذه  بداأت  امل�ستقرة،  القبائل  اأبناء  على  هجماتهم  اجلنجويد  بداأ  عندما 

القبائل ت�سعر باأن احلكومة مل تقم لنجدتهم وحمايتهم من هوؤالء. ولذلك، �سكل 

فريقية ميلي�سيات، انطالقا من تقدير يرى اأن عدوهم هو الدولة  اأبناء القبائل االإ

نف�سها ولي�س فقط القبائل الرعوية. ولذلك، �سكلوا اأحزابا �سيا�سية م�سلحة.. حزب 

حركة حترير ال�سودان، حزب العدالة وامل�ساواة.. اإلخ.. وهذا ير�سم معامل ال�رصاع 

الذي ن�ساأ يف دارفور.

تلقن  اأن  وراأت  النزاع،  بهذا  ال�سودانية  احلكومة  ا�ستخفت  مر،  االأ بداية  يف 

حزاب امل�سلحة اأن  هوؤالء در�سا، لكي تعلي من �ساأن هيبة الدولة، فقررت هذه االأ
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تلقن بدورها احلكومة در�سا. ولذلك، قامت بعملية دراماتيكية، فاحتلت مطار 

الفا�رص )عا�سمة دارفور( ما جعل احلكومة ال�سودانية تت�رصف بع�سبية �سديدة 

حزاب وتهزمها. فلبت بع�س  جدا، ونادت القبائل التي تقف معها لتحارب هذه االأ

القبائل العربية النداء، و�سكلت ميلي�سيات تعاونت مع احلكومة.

اخلطة التي ر�سمت و�سعت يف اعتبارها اأنه رمبا كانت بني هذه القبائل وبني 

اأبنائها الذين حملوا ال�سالح �سد الدولة عالقات، ولذلك يجب تهديدها وتخويفها 

لكي ال تفعل.. مما اأدى اإىل �سن هجمات غري نظامية على قرى هذه القبائل، وهذا 

ن هوؤالء هاجروا من قراهم، و�سكلوا جماعات  اإن�سانية فظيعة، الأ خلق م�سكلة 

نزوح داخل ال�سودان وخارجه، وبينوا اأن قراهم حرقت ون�ساءهم اغت�سبت. وقد 

نظامية.  غري  قوات  كانت  العمل  بهذا  قامت  التي  القوات  ن  الأ فعال،  هذا  حدث 

واأدى هذا اإىل ال�سعور بوجود ماأ�ساة اإن�سانية هي التي لفتت نظر العامل، وخلقت 

خرى. اأولوية لق�سية دارفور عن كل ق�سايا ال�سودان االأ

زمة دارفور، دول ال�ساأن ال�سوداين باأكرث مما ن�س عليه القرار 1590  نتيجة الأ

اآخر عن جمل�س  16 قرارا  اخلا�س بحرا�سة اتفاقية ال�سالم يف اجلنوب، و�سدر 

من، مع اأن ال�سودان طوال �سنوات ا�ستقالله اعتبارا من عام 1956 مل ي�سدر  االأ

بحقه ولو قرار دويل واحد..! منها القرارات 1591، 1593، 1697، وهذه كلها 

قرارات خطرية جدا هدفها فر�س التدويل على ال�سودان. 

وخلقت اتفاقية اجلنوب �سابقة جعلت جهات كثرية جدا يف دارفور و�رصق 

ال�سودان وغريهما تطالب باملعاملة باملثل.. مثلما اأعطي اجلنوب ن�سيبه من 

خرى.  ال�سلطة والرثوة بح�سب وزنه ال�سكاين، يجب فعل ذلك بالن�سبة للمناطق االأ

املطالب املختلفة  بندورة« من  ال�سوداين »فتح �سندوق  املثل  يقول  وهذا كما 

واملت�ساربة. و�سحب هذا انت�سار كبري جدا للميلي�سيات.

ال�سعبي لتحرير  34 ميلي�سيا م�سلحة، غري اجلي�س  اجلنوب وحده يوجد فيه 

ن  الأ ال�سودان  يف  بالو�سع  اأدت  جدا  كثرية  ميلي�سيات  يوجد  واأ�سبح  ال�سودان. 

يف  موجودا  كان  الذي  �سالح  االإ اأن  والنتيجة  والتدويل.  التمزق  من  يعاين 

الغلو،  بف�سل  عك�سية  نتائج  اإىل  حتول  هذا،  الغلو  مل�رصوع  وتعر�س  ال�سودان، 

فيما يتعلق بال�سالم، وباال�ستقرار يف ال�سودان.
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نتائج الغلو :

م�رصوع  على  �سلبا  يوؤثر  التطرف  اأن  كيف  على  مثال  ال�سودان  �رصبت 

امل�رصوعات  خمتلف  على  يعمم  اأن  ميكن  النموذج  هذا  اأن  واأعتقد  �سالح.  االإ

فيما  عك�سية،  بنتائج  ياأتي  والغلو  التطرف  اإن  حيث  من  خرى،  االأ �سالحية  االإ

�سالح يف املنطقة.. يتعلق مب�رصوعات االإ

الغلو  مكن  العربية  البلدان  ويف  مريكي،  االأ اليمني  تركيز  من  مكن  الغلو 

�سالح حتت �سعار التفرغ  نظمة العربية من التن�سل من م�ساريع االإ والتطرف االأ

ولوية. ملواجهة الغالة، الذي ح�سل على االأ

اإجها�س  اإىل  اأدى  الغلو  اأن  كيف  ظهار  الإ جدا  مهمة  ال�سودانية  والتجربة 

همية  ن من االأ �سالح، وحقق نتائج عك�سية. واأعتقد اأن هذا املو�سوع هو االآ االإ

وخلق  �سالح،  االإ على  ال�سلبي  الغلو  اأثر  تظهر  ال�سودانية  احلالة  ن  الأ مبكان، 

الظروف التي نراها اليوم، حيث تعاين البالد من خطر التمزق والتدويل ب�سبب 

ال�سلبي للغلو على  ثر  اليونانية متثل االأ �سطورة  �سل، فاإن االأ الغلو. ويف االأ هذا 

لهة زودت �سخ�سا بجناحني مت تثبيتهما على ج�سده  اإن االآ اإذ تقول  �سالح،  االإ

بوا�سطة ال�سمع، ثم قيل له ميكنك الطريان، ولكن دون اأن تتجاوز ارتفاعا معينا، 

ن ال�سم�س يف هذه احلالة �ست�سهر ال�سمع، وت�سقط اأنت جراء انفكاك جناحيك.  الأ

وهذا ما حدث.

املعنى ذاته يكمن يف حديث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم »رحم اهلل امرءا 

ن اأ�سل الغلو هو اأن النا�س تتجاوز قدر نف�سها وتبالغ يف  عرف قدر نف�سه«، الأ

موقفها، وياأتي ذلك بنتائج عك�سية.
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قراءة فى اتفاقية ال�سالم فى ال�سودان)�(

 

و�سط عرف م�ساكل م�سرتكة  ال�سودان ككثري من البلدان يف اأفريقيا وال�رصق االأ

اأهمها: 

- نيل اال�ستقالل وتاأ�سي�س الدولة الوطنية قبل الن�سج القومي فقامت الدولة 

على ف�سيف�ساء طائفية وع�سائرية وا�سعة. 

- قلة التنمية وعدم توازن ما حتقق منها واقعيا. 

ولكن ال�سودان انفرد باأمرين هما: 

�سالمية  االإ الثقافات  دون  قفلت  اجلنوبية  املناطق  ن�سبيا:  قدمي  احدهما   -

هوية  اجلنوبية  املناطق  يف  وخلقت  ال�سمالية  املناطق  يف  ال�سائدة  والعربية 

جديدة اأجنليوفونية م�سيحية. 

مر الثاين هو اأن احلكومات التي تعاقبت على حكم ال�سودان منذ اال�ستقالل  - االأ

يف  اختلفت  حماوالت  املذكورة  املقفولة  املناطق  �سيا�سة  اأثار  حمو  حاولت 

انقالب يونيو  اأق�سى درجات اخل�سونة بعد  نعومتها وخ�سونتها. ولكنها بلغت 

على  عروبية  اإ�سالموية  هوية  فر�س  االنقالبية  بال�سلطة  الذي حاول  1989م 

جمتمع حافل بالتنوع الديني، والثقايف، واملذهبي، واحلزبي، حماولة �سميت 

امل�رصوع احل�ساري.

 حما�رصة األقيت يف ندوة العامل العربي واأزمة دارفور نظمها الربنامج العربي لن�سطاء حقوق 
)1(

هرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية- 2007/10/25م ن�سان ومركز االأ االإ
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بني  الفرقة  وعمق  ال�سمال،  داخل  حادة  ا�ستقطابات  خلق  امل�رصوع  هذا 

ال�سمال واجلنوب مبا اأدخل فيها من �سبغة دينية جهادية وخلق تباينا حادا 

و�ساط  نقاذ” واالأ نقاذ” وجريانه، وتباينا مماثال بني �سودان “االإ بني �سودان “االإ

الدولية الغربية. 

م�رصوعه  باأن  و�سعوره  اخلرطوم  نظام  عزلة  اإىل  اأدت  اال�ستقطابات  هذه 

احل�ساري بات حما�رصا. 

قرر النظام الرتاجع عن م�رصوعه اخليايل وتقدمي تنازالت ب�سورة تنقذ ما 

ميكن اإنقاذه من �سلطته. 

ب�سورة  يكون  هل  الرتاجع  كيفية  عن  داخله  يف  اختلف  االنقالبي  النظام 

اإ�سرتاتيجية تر�سم عرب اتفاق وطني جامع اأم تكون عرب ت�سويات من �ساأنها اأن 

هلية؟  ت�سرت�سي القوى امل�سلحة التي توؤجج احلرب االأ

اتخذ النظام النهج الثاين هذا باعتبار اأنه عرب ما يربم من اتفاق �سالم �سوف 

يكتب لنف�سه عمرا جديدا مبباركة دولية. 

يقاد لعام 1994م.  وهو النهج الذي ت�سري اإليه مبادئ و�ساطة االإ

ال�سودانية  احلكومة  وبني  جنوبية  �سمالية  اأنها  يف  زمة  االأ يح�رص  نهج 

واحلركة ال�سعبية وح�سب!. 

مريكي الذي اأو�سى به مركز الدرا�سات  وهو النهج الذي يتنا�سب مع الطرح االأ

�سرتاتيجية والدولية )CSIS( يف عام 2001م اأو�سى مبا �سماه: نظامني يف  االإ

وهو  احل�ساري”  “التوجه  تراجع  اجلنوبي.  ال�سمايل  للنزاع  حال  واحدة  دولة 

حمطات  عرب  �سالموية  االإٍ يديولوجية  لالأ االنقالبي  النظام  اختاره  الذي  اال�سم 

وبالقطاعي هي : 

ان�سقت  1997م مع ف�سائل  اأبرمتا يف عام  الداخل  ال�سالم من  اتفاقيتا   -

ن النظام مل ي�ستطع الوفاء مبا التزم به  من احلركة ال�سعبية ومل تعمر كثريا الأ

عربهما. 

مة وهي كذلك مل تعمر  - اتفاقية جيبوتي 1999م التي اأبرمت مع حزب االأ

مة ا�سرتط التحول الدميقراطي واحلكم الرا�سد للم�ساركة يف  ن حزب االأ طويال الأ

ال�سلطة. 

- اتفاقية نيفا�سا املربمة يف 2005م و�سوف اأتناولها تف�سيال فيما بعد. 
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ومل  نيفا�سا  التفاقية  ملحق  جمرد  كانت  وقد  2006م  القاهرة  اتفاقية   -

تنفذ. 

- اتفاقية اأبوجا مايو 2006م ب�ساأن دارفور. 

- اتفاقية ال�رصق ب�ساأن �رصق ال�سودان يف اأكتوبر 2006م. 

حتقق  مل  ودويل  اإعالمي  زخم  من  بع�سها  �سحب  ما  مع  االتفاقيات  هذه 

مقا�سدها. 

فكريا  اأحادية  حزبية  ية  روؤ فر�س  نتيجة  هي  ال�سودان  يف  الراهنة  احلالة 

حزاب مما خلق ا�ستقطابات  ديان والثقافات واالأ وثقافيا على جمتمع متعدد االأ

حادة. وعندما تراجع االنقالبيون عن طرحهم تراجعوا بطريقة غري منهجية فلم 

حتقق ال�سالم العادل ال�سامل وال التحول الدميقراطي املن�سود. 

يتي عرب �سبع نقاط هي:  ل روؤ فيما يلي اأف�سّ

برام اتفاقية  وىل: عندما كنا يف ال�سلطة حدثت حماوالت ثنائية الإ النقطة الأ

�سالم �سامل: 

- ففي اتفاقية مار�س 1986م �سدر نداء كوكادام الذي اأيدناه ولكن عار�سه 

اآخرون ف�سعينا لت�سويقه وجعله قوميا. 

وقرنق  املريغني  بني  ال�سودانية  املبادرة  �سدرت  1988م  نوفمرب  ويف   -

خرين، وقد كان؛ اإذ دخلت  والتي رحبنا بها و�سعينا جلعلها قومية مبوافقة االآ

جزءا من برنامج الق�رص االنتقايل يف فرباير 1989م.

- وبعد التاآمر على الدميقراطية عملنا على توحيد القوى ال�سيا�سية املدنية 

احلركة  �سم  يف  �سعينا  ثم  1989م  عام  يف  الدميقراطي  الوطني  التجمع  يف 

يف  حمددة  خطوات  وعرب  1990م  يف  كان  وقد  للتجمع  امل�سلحة  ال�سعبية 

ا�ستطعنا نحن واآخرون من  1993م– ويف �سقدوم– دي�سمرب  نريوبي– اأبريل 

1995م  يونيو  ا�سمرا-  اإعالن  ن�سدر  اأن  الدميقراطي  الوطني  التجمع  ف�سائل 

ولي�ست  �ساملة  وطنية  ال�سودان  اأزمة  اأن  اأكد  عالن  االإ هذا  امل�سريية.  للق�سايا 

�سمالية/ جنوبية واأن حلها يكمن يف اإعادة بناء الوطن على اأ�سا�س جديد. اأ�سا�س 

ال�سودان، وفيه  اأقاليم  لكل  لل�سلطة والرثوة، وفيه ال مركزية  فيه ق�سمة عادلة 

اأ�سا�سا  املواطنة  اعتماد  وفيه  قومية،  لت�سري  الدولة  ملوؤ�س�سات  هيكلية  اإعادة 

للحقوق الد�ستورية، وفيه اعرتاف بالتعددية الدينية والثقافية، وفيه بالن�سبة 
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للجنوب وحدة طوعية عرب ا�ستفتاء لتقرير امل�سري. 

مثل لل�سودان.  هذا هو اأ�سا�س الت�سوية الوطنية االأ

عالم هي اتفاقية نيفا�سا  النقطة الثانية: اأهم اتفاقية احتفى بها العامل واالإ

املربمة بني حكومة ال�سودان واحلركة ال�سعبية ال�سودانية يف يناير 2005م

منذ عام 2005م اأ�سدرنا درا�سة وافية لهذه االتفاقية. 

- قلنا اإنها بنيت على افرتا�س اأن م�ساكل ال�سودان �سمالية/ جنوبية وح�سب. 

وهي لي�ست كذلك، فهناك م�ساكل �سمالية/ �سمالية واأخرى جنوبية/ جنوبية 

اأغفلت. 

كل  ميثل  وحكومته  الوطني  املوؤمتر  اأن  افرتا�س  على  بنيت  اإنها  وقلنا   -

ال�سمال وهذا غري �سحيح. وافرتا�س اأن احلركة ال�سعبية متثل كل اجلنوب. وهذا 

اأي�سا غري �سحيح وان كان ادعاء متثيل احلركة لكل اجلنوب اأ�سدق من ادعاء 

متثيل املوؤمتر الوطني لكل ال�سمال. 

- وقلنا اإن االتفاقية تعاين من خم�سة عيوب هيكلية هي: 

1. اأغفلت االتفاقية �سبع م�ساكل كانت جزءا من اأ�سباب النزاع ومل تفرد لها 

وبروتوكول  ديني-  لربوتوكول  حاجة:  هنالك  اإ�سكاالتها.  حلل  بروتوكوالت 

ل�سبط  بروتوكول  املا�سي-  جتاوزات  عن  م�ساءلة  وبروتوكول  ثقايف- 

مياه  مثل  اأخرى  اأ�سياء  لي�سمل  الرثوة  مفهوم  وتو�سيع  اخلارجية،  العالقات 

عالم يف الفرتة االنتقالية.  النيل- وبروتوكول اإعالمي لرت�سيد االإ

2. اعتمدت االتفاقية على و�ساطة وحتكيم الطرف الدويل الذي ركز على اإبرام 

االتفاقية اأكرث من جدواها لذلك اقرتح �سياغة لبع�س البنود حمالة اأوجه قبلها 

كرث من تف�سري فكانت مبثابة تاأجيل  الطرفان ولكنها بقيت ب�سفتها القابلة الأ

للخالف ال ح�سمه. هذا ينطبق على ع�رصين من بنود االتفاقية. 

3. وهنالك �سبعة بنود متناق�سة تناق�سا جتب اإزالته- مثال الن�س على جعل 

ن�سان الدولية جزءا من االتفاقية والد�ستور، ثم حرمان الذين  مواثيق حقوق االإ

املتناق�سة  البنود  ذلك من  ال�سيا�سية. وغري  االتفاقية من حقوقهم  يوؤيدون  ال 

التي ف�سلناها. 

اأمرها  اأن  اأبرمت بني ف�سلني مع  اأن االتفاقية  4. العيب الهيكلي الرابع هو 

يهم الوطن كله ويوجب اأن يكون االلتزام بها قوميا وطنيا ملزما للكافة. ولكن 
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كيف ميكن اأن تلزم اأطرافا باأمر مل ي�سرتكوا فيه؟

جريان  يف  انح�رصت  االتفاقية  ورقابة  رعاية  اأن  هو  اخلام�س  والعيب   .5

فريقي و�رصكائهم من الدول الغربية مع تغييب تام- اإال  ال�سودان يف القرن االأ

�سالمية.  يف ال�سكليات – جلريان ال�سودان من ال�سمال والدول العربية واالإ

اإيجاد  اقرتحنا  �سماال  ال�سودان  عندما لوحظ غياب جريان  الثالثة:  النقطة 

عام  يف  امل�سرتكة  املبادرة  وقدمتا  وم�رص  ليبيا  فتحركت  اإحاطة  اأكرث  منرب 

ال�سمال،  ناحية  من  جرياننا  اأ�رصكت  امل�سرتكة  املبادرة  اأن  ومع  1999م. 

اأنها  اإال  والف�سائل،  طراف  االأ كافة  لت�سمل  ال�سودانيني  بني  امل�ساركة  وو�سعت 

نها  للجنوب، والأ نها رف�ست االعرتاف بتقرير امل�سري  ولدت ك�سيحة وماتت الأ

نها  فريقي، والأ اأخفقت يف اإيجاد معادلة مل�ساركة جريان ال�سودان يف القرن االأ

يقاد.  مل حتظ بتح�سري جاد ومتويل يناف�س حت�سريات ومتويل مبادرة االإ

كان املتوقع اأن يكون الدور العربي الذي قادته جارتا ال�سودان م�ست�سحبا 

اإخفاق  الذي حدث هو  ل�سلبياتها. ولكن  يقاد وم�سححا  االإ يجابيات مبادرة  الإ

تيان ب�سلبيات اأخرى �سهلت على  يقاد. واالإ يف ا�ست�سحاب ايجابيات مبادرة االإ

طاحة بها.  القوى الدولية املعار�سة لها االإ

العربي يف عملية  الدور  انح�رص  امل�سرتكة  املبادرة  بنهاية  الرابعة:  النقطة 

اأن  و�سادف  يقاد.  االإ مبادرة  حركت  املحاولة  جمرد  ولكن  ال�سودانية.  ال�سالم 

عهد  يف  كان  كما  ال�سوداين  للنظام  العداء  موقف  من  مريكي  االأ املوقف  تغري 

مريكي  اإىل موقف التوا�سل معه يف عهد الرئي�س االأ مريكي كلنتون  الرئي�س االأ

يقاد بفاعلية بعد عام 2000م وا�ستطاعت عرب  بو�س. لذلك حتركت و�ساطة االإ

مراحل ابتداء من عام 2002م اأن تعرب بعملية ال�سالم حمطات نحو مي�سكاو�س 

اإىل توقيع الربوتوكوالت ال�ستة يف مطلع عام  خرى التي انتهت  واملحطات االأ

2005م.

يف هذه العملية �سار الدور العربي هام�سيا ال يتعدى ح�سور حفالت التوقيع 

واإر�سال برقيات املباركة.

النقطة اخلام�سة: اتفاقية نيفا�سا �سميت اتفاقية ال�سالم ال�سامل يف وقت فيه 

االتفاقية  اأن  اأي  زالت م�ستعلة  البالد ويف �رصقها ما  القتال يف غرب  جبهات 

عمدا اأوهمت اأن االقتتال يف ال�سودان قد اأنتهي.
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لكن اأ�سواأ ما يف االتفاقية اأنها خلقت �سابقة اقت�سام ال�سلطة والرثوة للجنوب 

خرى.  بن�سبة ال�سكان وهذا اإجراء مقبول ولكنه خلق �سابقة ملطالب احلركات االأ

كله  ال�سمال  ق�سمت ن�سيب  نها  الأ نيفا�سا دون حتقيقها  اتفاقية  مطالب حالت 

للموؤمتر الوطني اإال قليال: ق�سم للقوى ال�سيا�سية الزخرفية يف ال�سمال، وق�سمت 

ن�سيب اجلنوب كله للحركة ال�سعبية اإال قليال. لذلك عندما جرت مفاو�سات اأبوجا 

ال�سودان  حترير  حركتي  وبني  الوطني،  املوؤمتر  وميثلها  ال�سودان  حكومة  بني 

اتفاقية نيفا�سا، مل  الدارفوريتني، وجرى االلتزام بن�سو�س  والعدل وامل�ساواة 

مكان اال�ستجابة ملطالب حركتي دارفور وكان عليهما القبول بق�سمة  يكن باالإ

�سيزى رف�سوها اإال جناح منى اأركو مناوي الذي قبلها بعد اأن اأعطي وعودا ال 

ميكن الوفاء بها، وبعد اأن هدد بوعيد خميف.

اإن اتفاقية اأبوجا كانت اأكرث ه�سا�سة من اتفاقية نيفا�سا وخلقت ا�ستقطابا 

منية، واحلدودية، يف  ن�سانية، واالأ حادا يف دارفور ومنذ توقيعها فاإن  احلالة االإ

دارفور زادت �سوًءا. 

هل دارفور بيانها: هنالك حد اأدين من املطالب الأ  

وكان  الدولة،  رئا�سة  يف  متثيل   1989 انقالب  قبل  دارفور  هل  الأ كان   .1

وكانت   ،1956 عام  عليه  كانت  كما  هي  حدوده  وكانت  موحدا،  اإقليمهم 

فراد حواكري يديرها زعماء الع�سائر ال�ستة ع�رص الكربى  را�سي غري امل�سجلة الأ االأ

يف دارفور. املطلوب رد هذه احلقوق.

توجب  دارفور  اأهل  حق  يف  ارتكبت  التي  واملظامل  القمعية  ال�سيا�سات   .2

من حتى ال تتكرر هذه املاآ�سي. معاقبة اجلناة وتعوي�س ال�سحايا وتوفري االأ

3. االعرتاف بحق اأهل دارفور يف ال�سلطة الال مركزية على اأ�سا�س ي�سرتد ما 

كانوا ميار�سونه قبل انقالب 1989م. 

4. االعرتاف بحق اأهل دارفور يف ال�سلطة املركزية والرثوة على اأ�سا�س ن�سبة 

ال�سكان.

5. االعرتاف باأن موؤ�س�سات الدولة احلالية قد فقدت قوميتها وااللتزام باإعادة 

هل ال�سودان. هيكلتها جلعلها مراآة �سادقة الأ

اإلغاء  اإذا مت  اإال  اأبوجا وال ميكن حتقيقها  اتفاقية  املطالب مل حتققها  هذه 

نقاذي” الذي �سلبهم هذه احلقوق، وجتاوز �سقوف  �سيا�سات نظام االنقالب “االإ
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نيفا�سا التي و�سعت عوائق يف �سبيل اال�ستجابة لها.

اأكرث ه�سا�سة  2006م  اأكتوبر  ال�رصق املربمة يف  اتفاقية  ال�ساد�سة:  النقطة 

تية: �سباب االآ من اتفاقية اأبوجا لالأ

1( وقع عليها الف�سيالن املكونان جلبهة ال�رصق، وهما املوجودان يف اإريرتيا 

ريرتي وحتالفا مع النظام  وتكونا �سمن م�ساجلة النظام ال�سوداين والنظام االإ

حزاب  ريرتي ومع اأنهما ميثالن بع�س عنا�رص ال�رصق اإال اأنهما ال ميثالن االأ االإ

ال�سيا�سية، وال موؤمتر البجة التنظيم الداخلي، وال جبهة ال�رصق الدميقراطية، وال 

عددا كبريا من قبائل ال�رصق، وال والية الق�سارف.

خرى ب�سقوف نيفا�سا، لذلك مل ترد فيها  2( اتفاقية ال�رصق حمكومة هي االأ

حقوق ت�ساوي �سابقة نيفا�سا لذلك اعتربت اأكرثية اأهل ال�رصق اأنها مل حتقق اأكرث 

من 10% من مطالبهم.

ا�ستمرار ح�سن  اإريرتية وتعتمد متاما على  3( اتفاقية ال�رصق حتت و�ساية 

�سوداين  مبثلث  حمكومة  ريرتية  االإ ال�سودانية  العالقة  ولكن  ريرتية،  االإ النوايا 

اأثيوبي اإريرتي تتقاذفه رمال متحركة.

زادت  التطبيق  عيوب  فاإن  معيبا  نيفا�سا  هيكل  كان  اإذا  ال�سابعة:  النقطة 

الطني بلة. يقول املثل العربي: لكل امرئ ن�سيب من ا�سمه. لذلك كانوا ي�سمون 

اأبناءهم اأ�سماء يخيفون اأعداءهم- مثال- اأ�سد، فهد، �سعب، �سقر..اإلخ. اقرتنت 

طاري  واالإ ول  االأ )الربوتوكول  مي�ساكو�س  با�سمني:  ال�سالم  بروتوكوالت 

ُجاًل  ُ َمَثاًل رَّ ََب اهللَّ لالتفاقية( ونيفا�سا )الربوتوكوالت الباقية(. قال تعاىل »�رشَ

َبْل   ِ هلِلَّ ْمُد  احْلَ َمَثاًلً  َي�ْسَتِوَياِن  َهْل  َرُجٍل  لِّ �َسَلًما  َوَرُجاًل  ُمَت�َساِك�ُسوَن  َكاء  �رُشَ ِفيِه 

ية 29(، مت�ساك�سون اأي مت�سادين ال يتفقون.  ُهْم ل َيْعَلُموَن«)�سورة الزمر االآ اأَْكَثُ

َباُل  ْبُثوِث* َوَتُكوُن اجْلِ ا�ُس َكاْلَفَرا�ِس امْلَ اأما نيفا�سا، قال تعاىل: »َيْوَم َيُكوُن النَّ

يتان 4و5(، اأي املنفوخ ال�سيء املنفو�س  نُفو�ِس« )�سورة القارعة االآ َكاْلِعْهِن امْلَ

هو املنفوخ رخو اجلوف، وتنف�ست الهرة ازباأرت.

مر باجلدال واملغالطة والتنافر. لدى  منذ بداية تطبيق الربوتوكوالت ات�سم االأ

اأهل  ال�سعبية وكثريون من  وفاة د. جون قرنق رحمه اهلل حزنت عليه احلركة 

عليها!.  اهلل  نعم  من  ذلك  عدت  الوطني  املوؤمتر  جماعة  بع�س  ولكن  ال�سودان. 

مثل  خالفية  قوانني  اإ�سدار  يف  تعجل  باأنه  الوطني  املوؤمتر  احلركة  واتهمت 
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يقودها  الطرفني  بني  كالمية  باردة  حرب  واندفعت  اجلزيرة.  م�رصوع  قانون 

�سحيفة  بها  وتبلغ  الوطني  املوؤمتر  �سحف  من  حترير  �ساء  وروؤ اأعمدة  كتاب 

خر �سحف موالية للحركة ال�سعبية ال  االنتباهة مداها، وتقودها من اجلانب االآ

�سيما �سحيفة ال�ستزن.

احلقيقة مل مير �سهر كامل مل ي�سهد نوعا من املخا�سنة مثل حوادث واو- 

املوقف من قوات دفاع جنوب ال�سودان- املوقف من جي�س الرب- املوقف من 

مريكي.. وهلم جرا. املوقف االأ

اإن قرارات مكتب احلركة ال�سعبية ال�سيا�سي ال�سادرة يف 2007/10/11م 

لي�ست اإال حلقة اأخرى من امل�ساك�سة بني الطرفني. قدمت احلركة ال�سعبية د�ستة 

تي: اأبيي- اإعادة ن�رص القوات- الوحدات املدجمة- اإح�ساء  مطالب تتعلق باالآ

ال�سكان- تر�سيم احلدود- امل�ساحلة الوطنية- اإعادة وزراء احلركة املف�سولني 

ليات  االآ �سا�سية-  االأ واحلريات  ن�سان  االإ حقوق  واجلزيرة-  �سنار  واليتي  من 

لدور  امل�ستفز  التفتي�س  م�سمونها-  من  اأفرغت  التي  املفو�سيات  اأي  الثنائية 

كطرد  ت�ساور  دون  خارجية  م�سائل  يف  الت�رصف  �سباطها-  و”ميز”  احلركة 

تعديا على  الوزاري يف حقائب احلركة  التعديل  االمتناع عن  الدبلوما�سيني- 

احلكومة  يف  م�ساركتها  جتّمد  اإنها  احلركة  وقالت  ول.  االأ النائب  �سالحيات 

املركزية اإىل حني اال�ستجابة لتلك املطالب.

ومع اأن املواجهة هذه املرة بلغت درجة غري م�سبوقة لكنها مواجهة حدثت 

قبل ذلك اأكرث من ع�رص مرات، واجتمع الطرفان مرات ومرات حتت اأ�سواء اإعالمية 

وي�ستاأنفوا  �رصيعا  اإليها  ليعودوا  اخلالفات  جتاوزوا  قد  اأنهم  واأعلنوا  كا�سفة 

املرا�سقات.

واإ�سناده  باملوقف  اال�ستخفاف  بني  تراوحت  الوطني  املوؤمتر  فعل  ردود 

مر مل يقم املوؤمتر الوطني  خلالفات داخل احلركة اأو لكيد اأجنبي. اأهم ما يف االأ

باأية درا�سة مو�سوعية وجادة للحدث بل كان همه اأن يلقي باللوم على غريه. 

مل ي�ساأل نف�سه ملاذا كل اتفاقياته تنتهي اإىل �سقاق؟ وملاذا كل الذين وقعوا معه 

اتفاقا رموه بعدم الوفاء؟: اتفاقيات ال�سالم من الداخل- واتفاقية جيبوتي- 

مني العام  واتفاقه مع حركات دارفور- واتفاقه مع القاهرة- واتفاقه مع االأ

خالل بها. مم املتحدة-.. القائمة ت�سم ع�رص اتفاقيات رمي باالإ لالأ
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اتفاقية  ورقابة  حرا�سة  يف  الدويل  الدور  على  حر�ست  ال�سعبية  احلركة  اإن 

ال�سالم جتنبا لهذه اخل�سلة. لذلك كان اأول ما فكرت فيه احلركة عندما و�سل 

مر للتحكيم الدويل!. مر اإىل ما و�سل اإليه اإرجاع االأ االأ

اأو  يقاد-  –االإ قليميني  االإ املحكمني  كانوا  �سواء  الدوليون  املحكمون 

اإذا افرت�سنا  مريكان- اأجهل النا�س باحلقائق ال�سودانية. وحتى  الدوليني- االأ

ح�سن النوايا فقد كان دورهم اآية يف الغفلة فقد �سايروا افرتا�سات غبية:

• �سايروا افرتا�س اأن م�ساكل ال�سودان �سمالية/جنوبية وح�سب وهي اأو�سع 
من ذلك.

اأن املوؤمتر الوطني ميثل ال�سمال وهذا غري �سحيح. • �سايروا افرتا�س 
غري  كذلك  وهو  اجلنوب  متثل  ال�سعبية  احلركة  اأن  افرتا�س  و�سايروا   •

�سحيح.

مدنيا  وجمتمعا  نا�سجا.  �سيا�سيا  جمتمعا  بال�سودان  اأن  متاما  اأغفلوا   •
ويف  �رصعيتها  يف  ينخر  م�ساركتهما  دون  اتفاقيات  اأية  اإبرام  واأن  نا�سجا. 

جدواها.

اأو  اإقليمي  لتحكيم  ال�سعبية  واحلركة  الوطني  املوؤمتر  بني  امل�ساكل  اآلت  اإذا 

دويل فاإنها �سوف تدخل يف طريق م�سدود وطريق غري متوازن. 

العبثية  قمة  فهو  دارفور  مبلف  والدولية  قليمية  االإ �رصة  االأ تفعل  ما  اأما 

واجلهالة:

الدارفورية  الف�سائل  ية  روؤ لتوحيد  2007م  �سبتمرب  عرو�سة يف  • اجتماع 
كان مترينا عبثيا.

يتنادى  اأن  معنى  ما  2007م.  اأكتوبر  يف  �رصت  لقاء  عبثية  منه  واأكرث   •
قليميون اإىل لقاء و�ساطة اأفريقية دولية يف مدينة �رصت  الو�سطاء الدوليون واالإ

الليبية يف وقت فيه ظهر لكل ذي عينني اأن اتفاقية نيفا�سا التي ا�ستمر التفاو�س 

يقاد بقيادة كينيا، ودول �رصكاء  من اأجلها ثالثة اأعوام، والتي دعمتها دول االإ

يقاد بقيادة اأمريكا، والتي توافرت لها اأموال الدعم لدرجة اإعا�سة املفاو�سني  االإ

دعمتها  والتي  اجليبية،  بامل�ساريف  جيوبهم  وملء  جنوم  خم�س  م�ستوى  يف 

مم املتحدة و�سدر من اأجلها القرار 1590 الذي ح�سد جنودا و�رصطة ومدنيني  االأ

الوقت  اأقول: يف  األف �سخ�س..  اأحد ع�رص  اأعدادهم  الدولية تبلغ  تابعني للقوات 
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الذي تتعرث هذه االتفاقية وترتنح لل�سقوط تتوا�سل الدعوة الجتماع �رصت من 

اأجل دارفور كاأن م�سري اتفاقية نيفا�سا ال يوؤثر يف م�ساعي االتفاق يف دارفور 

اأو كاأن دور احلركة ال�سعبية يف م�ساعي ال�سالم يف دارفور ال يوؤبه له!. 

اأال فقولوا!

معناه لي�ست لنا عقول!! هذا كالم له خبئ     

اتفاقية  مب�سري  و�سلبا  اإيجابا  تتاأثر  �سوف  دارفور  يف  ال�سالم  م�ساعي  اإن 

نيفا�سا.

االتفاقية  وعيوب  الطرفني،  بني  الثقة  وفجوة  يديولوجي  االأ التباين   •
اإىل تفاو�س ثنائي بني  الركون  التحالفات اخلارجية، جتعل  الهيكلية، وتاأثري 

املوؤمتر الوطني واحلركة ال�سعبية تعلقا بامل�ستحيالت.

اأ�سباب: • العودة للتو�سط وللتحكيم الدويل ال يجدي لثالثة 
ول: اأنهم يجهلون حقائق ال�سودان. الأ

يقاد منحازة. الثاين: اأن الرتكيبة احلالية من اإيقاد و�رصكاء االإ

قليمية والدولية احلالية غري متوازنة. الثالث: املعادلة االإ

موؤمتر  ب�سدد عقد  كنا  1989م  يونيو  انقالب  وقع  عندما  خرية:  الأ النقطة 

عادة النظر يف خريطة بناء الوطن ال�سوداين، واإعادة هيكلتها  قومي د�ستوري الإ

التنمية  وحتقق  قاليم-  باالأ -واملركز  بالدولة  الدين  عالقة  حت�سم  ب�سورة 

بالتعددية  االعرتاف  وتكفل  االجتماعية-  للخدمات  العادل  والتوزيع  العادلة 

�سودانيا  اجلهد  هذا  كان  الدولة.  موؤ�س�سات  قومية  وتكفل  والثقافية-  الدينية 

ية جهة اأجنبية اإقليمية اأو دولية على اأن يعقد هذا املوؤمتر  خال�سا دون دور الأ

يف 1989/9/18م، على اأن تتم جميع املعاجلات �سمن ال�سودان املوحد بال 

حاجة لتقرير امل�سري.

ال�سودان ما ح�سد  التاريخية وح�سد  الفر�سة  االنقالبيون حالوا دون هذه 

عمت  التي  الت�سظي  وحركات  امل�سري،  تقرير  �رصورة  من  ل�سيا�ساتهم  نتيجة 

البالد، والتدويل الذي خيم على البالد.

ودارت الدائرة بحيث ال ميكن الت�سدي مل�ساكل البالد اإال عن طريق املوؤمتر 

الد�ستوري هذا. يت�ساءل امل�سفقون عن عدد املوؤهلني للجلو�س يف هذا  القومي 

1986م  انتخابات  اأفرزتها  التي  ال�سيا�سية  القوى  اإنهم:  والرد وا�سح.  املوؤمتر 
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والقوى  امل�سلحة-  املقاومة  اأفرزتها  التي  ال�سيا�سية  والقوى  احلرة-  العامة 

ال�سيا�سية املدنية اجلديدة- ومنظمات املجتمع املدين ذات الوزن وهي ف�سائل 

ميكن االتفاق حولها ب�سهولة.

ول؟. واأقول: ينبغي  ال الثاين امل�رصوع: هل يبداأ هذا املوؤمتر من املربع االأ ال�سوؤ

اأن يعقد املوؤمتر حتت اإعالن مبادئ فحواه:

ول، وال حل انفراديا. • اأال عودة للمربع االأ
اإطالق النار. • االلتزام باتفاقيات وقف 

• االلتزام باأن هدف املوؤمتر هو ال�سالم العادل ال�سامل والتحول الدميقراطي 
احلقيقي.

• االلتزام مبا حتقق للجنوب من م�سالح بيانها: الالمركزية- الن�سيب يف 
ال�سلطة- الن�سيب يف الرثوة – تقرير امل�سري.

• تعميم ما حتقق للجنوب من مكا�سب يف ال�سلطة والرثوة على جميع اأنحاء 
ال�سودان ح�سب الن�سبة ال�سكانية.

• قومية موؤ�س�سات الدولة النظامية واملدنية.
ن�سان وفق املواثيق الدولية. • كفالة حقوق االإ

2009م. • اإجراء انتخابات عامة حرة قبل نهاية عام 
القومي  املوؤمتر  يقرره  وما  الربنامج،  هذا  لتنفيذ  قومية  حكومة  • تكوين 

الد�ستوري يف الق�سايا املختلفة.

قليم املجاور  الدولية ودول االإ �رصة  على طول الفرتات املا�سية خاطبنا االأ

دراك عيوب اتفاقيات ال�سالم يف ال�سودان والعمل على احتواء  والدول العربية الإ

�سلبياتها، ولكن كانوا يف املا�سي يتم�سكون بجدوى تلك االتفاقيات كما هي.

ولكن الدول يف الغالب مقيدة باملوانع الدبلوما�سية فلم حترك �ساكنا.

يف م�رص بالذات حاولنا خماطبة منظمات املجتمع املدين لتنا�رص ال�سعب 

امللتقى  اأو  الد�ستوري  القومي  املوؤمتر  عرب  خمرج  يجاد  الإ تطلعه  يف  ال�سوداين 

العربي  والربنامج  اخلارجية-  لل�سئون  امل�رصي  املجل�س  خاطبنا  اجلامع. 

هرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية-  ن�سان- ومركز االأ لن�سطاء حقوق االإ

ن  االآ ولكن حتى  النيل.  وادي  واأ�رصة  ال�سحفيني-  ونقابة  املحامني-  ونقابة 

مل جند جتاوبا بامل�ستوى املطلوب لتعبئة الراأي العام امل�رصي لدعم تطلعات 
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ال�سعب ال�سوداين.

ال�سعب ال�سوداين ذو حيوية كبرية فقد اأ�سقط نظامني ع�سكريني يف املا�سي 

يجاد خمرج لبالده خارج نطاق �سيا�سات النظام احلايل  ن الإ و�سوف يتحرك االآ

وخارج نطاق االتفاقيات املعيبة.

الذي  القرار  هذا  ولكن   1769 القرار  بعد  �سيما  متحركة  الدولية  �رصة  واالأ

ميكن اأن ين�رص قوات ل�سالح حماية املدنيني يف دارفور لن يجدي ما مل متهد 

تية: جراءات االآ له االإ

�أوال: تعميم اتفاق وقف اإطالق النار لي�سمل جميع الف�سائل اجلديدة التي مل 

توقع على اتفاق وقف اإطالق النار.

احلل  على  ي�ساعدون  باآخرين  احلاليني  واملحافظني  الوالة  تغيري  ثانيا: 

داريني احلاليني كانوا جزءا من امل�سكلة. ن االإ ويغر�سون الثقة الأ

يوم  �سمر  �سيما  ال�سيدة  تقرير  ن  الأ يتحرك  �سوف  الدويل  املوقف  اإن  اأقول: 

يف  ن�سان  االإ حقوق  جتاوزات  حول  من  االأ ملجل�س  2007/10/22م  االثنني 

القادم  2007/12/5م  يف  من  االأ ملجل�س  املتوقع  اأوكامبو  وتقرير  ال�سودان، 

�سارات  واالإ وت�ساد،  ال�سودان  بني  احلدود  على  اأوربية  قوات  ون�رص  وغريها، 

النظام  العوامل كلها ت�سكل �سغطا على  اأمريكا.. هذه  التي تطلقها  املت�ساربة 

يجاد خمرج خارج نطاق �سيا�ساته املطروقة الفا�سلة. ال�سوداين الإ

وحتى اإذا ا�ستمر املوؤمتر الوطني يف مكابرته وعناده فاإن التحرك ال�سعبي 

اأن  املهم  امل�رصوعة.  الوطنية  للمطالب  اال�ستجابة  اجتاه  يف  بال�سغط  كفيل 

يجد التحرك ال�سعبي ال�سوداين تاأييدا عربيا- اإفريقيا- دوليا، كما هو متوقع، 

فاإذا بادرت قوى املجتمع ال�سيا�سي واملدين يف م�رص بدعم التطلعات الوطنية 

م�ساند  دويل  عام  راأي  خلق  يف  قل  االأ على  ي�ساهم  �سوف  ذلك  فاإن  ال�سودانية 

للتحركات ال�سعبية ال�سودانية.
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اتفاقيات ال�سالم فى ال�سودان �سد ال�سالم العادل ال�سامل)�(

و�سط واأفريقيا ا�سرتاتيجيات كربى اأهدافها: يف منطقة ال�رصق االأ

�سمال  اإفريقيا  بني  املوجود  ثني  واالإ الثقايف  التباين  على  الرتكيز   -1

ال�سحراء واأفريقيا جنوب ال�سحراء وحتويله ال�ستقطاب و�رصاع.

�سالم هو  االإ للق�ساء على �سعار  ال�سيا�سي  �سالم  2- حترير �سهادة وفاة لالإ

احلل.

3- التحرك الدويل لل�سيطرة على املوارد الطبيعية على نحو ما قال مايكل 

كلري يف كتابه “حروب املوارد” والذي قال فيه اإن احلروب يف القرن اجلديد 

خ�ساب(  �سوف تكون ب�سبب املوارد الطبيعية )مثل النفط- املياه- املعادن- االأ

نها مطلوبة لل�سناعات احلديثة وهي موزعة يف العامل ب�سورة غري متوازنة  الأ

اندوني�سيا-  اخلليج-  النيل(-  )حو�س  اأفريقيا  اأوا�سط  مناطق  يف  ومتوافرة 

وال�سودان  اآ�سيا.  اجلنوبية- جنوب وجنوب �رصق  اأمريكا  من  ال�سمايل  الن�سف 

يقع يف بع�س هذه املناطق.

و�سط الكبري الذي ي�سعى ملحو  4- امل�رصوع اال�ستالبي اأي م�رصوع ال�رصق االأ

باالنتماء  معرفة  املنطقة  لتبقى  �سالمية  واالإ القومية  التاأ�سيلية  امل�رصوعات 

اجلغرايف فح�سب.

فريقية-  واالأ �سيوية  االآ ال�سعوب  مع  للت�سامن  امل�رصية  اللجنة  مركز  يف  حما�رصة   
)2(

2007/10/27م.
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العقيد  قاله  ما  لل�سودان  وبالن�سبة  املنطقة  لدول  التفتيت  م�رصوعات   -5

لقطع  ال�سودان  يف  طراف  االأ �سد  على  نعمل  قال:  فرجي  مو�سي  �رصائيلي  االإ

و�سال. االأ

ن يبدو كاأنه تنفيذ دقيق لهذه املخططات مما يعزز  ما يحدث يف ال�سودان االآ

نظرية املوؤامرة.

ال اأنفي وجود هذه املخططات ولكن ميكن للجهة امل�ستهدفة اأن ت�سلك �سلوكا 

يحقق مقا�سد لعدو من حيث تدري اأو ال تدري على نحو ما قال نزار قباين:

عداء من حدودنا  لكنهم ت�رشبوا كالنمل من عيوبنا!.    يا �سادتي مل يدخل الأ

خذ ما حدث فى ال�سودان:

اإ�سالموي  1989م واأعلن تطبيق برنامج حزبي  30 يونيو  وقع انقالب يف 

واملذاهب،  ديان،  االأ متعدد  جمتمع  يف  االنقالبية  ال�سلطة  ب�سطوة  عروبي 

اإحداث  اإىل  اأدت  املركز  من  طاردة  حادة  حركة  فاأطلق  حزاب  واالأ والثقافات، 

ثالثة ا�ستقطابات:

اأهل ال�سمال. • ا�ستقطاب حاد داخل ال�سمال امل�سلم بني 
هلية  االأ احلرب  عّمق  اجلنوب  واأهل  ال�سمال  اأهل  بني  حاد  ا�ستقطاب   •

باإدخال عن�رص ديني جعل احلرب جهادية.

• ا�ستقطاب اإقليمي بني ال�سودان وجريانه وبني ال�سودان واأجزاء مهمة من 
�رصة الدولية. االأ

جديدين  عاملني  اإدخال  يف  االنقالب  ت�سبب  هلية  االأ باحلرب  يتعلق  وفيما 

هما:

لكل   الدعوة  جون�ستون  هاري  مريكي  االأ ال�سابق  ال�سيناتور  وجه  ول:  الأ

تاأثري  ملناق�سة  1993م  نوفمرب  يف  وا�سنطن  يف  الجتماع  اجلنوبية  الف�سائل 

على  ال�سودان  يف  االنقالبي  النظام  اتخذه  الذي  العروبي  �سالموي  االإ التوجه 

م�ستقبل اجلنوب. اأجمع احلا�رصون اأن هذا التوجه ال يرتك للجنوب خيارا �سوى 

ن �سكانه لي�سوا م�سلمني ولي�سوا عربا. املطالبة بتقرير امل�سري الأ

يف  اجلنوبية  املقاومة  حركات  مع  م�سيحي  تعاطف  هناك  كان  الثاين: 



���

حتول  1989م  انقالب  بعد  ولكن  بدعمها.  اإ�رصائيل  اهتمت  كذلك  ال�سودان. 

كما  اجلنوبية،  املقاومة  لدعم  عاملي  م�سيحي  تكتل  اإىل  امل�سيحي  التعاطف 

تدعم  اأخرى  لوبيات  ن�سطت  كذلك  لها.  دعمه  �ساعف  ال�سهيوين  اللوبي  اأن 

ن�سان- واللوبي امل�ساد  املقاومة اجلنوبية للحكم اجلديد هي: لوبي حقوق االإ

رهاب- ولوبي  مريكي- واللوبي امل�ساد لالإ فريقي االأ للرق- ولوبي الكوك�س االأ

واأثرها  نفوذها  تعاظم  �سكلت مظلة خارجية  اللوبيات  الدينية.. هذه  احلريات 

دعما للمقاومة اجلنوبية يف وجه النظام ال�سوداين اجلديد.

يديولوجي  االأ وم�رصوعه  ال�سوداين  النظام  حا�رص  الثالثي  اال�ستقطاب  هذا 

فقرر الرتاجع.

حداث عرب �سبع نقاط حمددة:  فيما يلي اأتطرق لتطورات االأ

يديولوجية عرب �ست حمطات هي: وىل: تراجع النظام عن خطته االأ النقطة الأ

اأبرم اتفاقيتني مع ف�سيلني من�سقني  • اتفاقيات ال�سالم من الداخل وفيها 
التجمع  قررها  ومبادئ  مفاهيم  النظام  تبنى  وفيهما  ال�سعبية  احلركة  من 

الوطني الدميقراطي – التنظيم اجلامع ملعار�سة النظام- يف يونيو 1995م. 

مبادئ كان النظام قد اأدانها وخّون اأ�سحابها. ولكنه يف اتفاقيتي ال�سالم من 

الداخل يف عام 1997م اأدخلها يف بنودهما.

اتفاقية  وهي  مة،  االأ حزب  مع  1999م-   – جيبوتي  اتفاقية  اإبرام   •
حال  اأية  على  ولكنها  م�سدود.  طريق  اإىل  انتهت  مفاو�سات  اأعقبتها  اإطارية 

مة للعمل العلني داخل ال�سودان والتمدد يف هام�س  فتحت الطريق لعودة حزب االأ

احلرية املحدود.

2005م.  يناير  اكتملت يف  بروتوكوالت   6 املربمة عرب  نيفا�سا  • اتفاقية 
يف  ال�سودان  )جريان  يقاد  االإ دول  و�ساطة  طريق  عن  االتفاقية  هذه  حتققت 

اأمريكا ودول االحتاد  يقاد )وهم  االإ فريقي( وو�ساطة وحتكيم �رصكاء  االأ القرن 

االتفاقية  هذه  حظيت  املتحدة.  الواليات  بقيادة  واليابان(  وكندا،  وربي،  االأ

من القرار رقم 1590 الذي  بح�سور واعرتاف اإفريقي ودويل واأ�سدر جمل�س االأ

حدد الدور الدويل يف مراقبة ومتابعة و�سمان تنفيذ االتفاقية.

اتفاقية  �سقوف  حتت  اأبرمت  وقد  2005م-  –يناير  القاهرة  اتفاقية   •
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يف  ولكنها  املتوقع.  الدميقراطي  التحول  بنود  بع�س  على  وركزت  نيفا�سا 

النهاية مل حتدث اأثرا يذكر �سوى م�ساركة بع�س عنا�رص التجمع يف موؤ�س�سات 

احلكم يف ال�سودان.

عليها  ليوقع  �سممت  اتفاقية  وهي  2006م-  مايو   – اأبوجا  اتفاقية   •
العدل  وحركة  ال�سودان  حترير  حركة  اأي  دارفور  يف  امل�سلحة  املقاومة  حزبا 

وامل�ساواة. ولكن وقع عليها ن�سف حركة حترير ال�سودان مع احلكومة ال�سودانية 

خرون. ورف�سها االآ

ال�سودان  حكومة  بني  ما  2006م  اأكتوبر  يف  اأبرمت  التي  اأ�سمرا  • اتفاقية 
وهما  احلرة،  �سود  واالأ البجة  موؤمتر  هما  ف�سيلني  من  املكونة  ال�رصق  وجبهة 

مقاومة  يف  اأعمالهم  انطلقت  الذين  والر�سايدة  البجة  عنا�رص  بع�س  ميثالن 

حزاب ال�سيا�سية ذات  النظام ال�سوداين من اإريرتيا. اتفاقية اأ�سمرا هذه مل ت�سمل االأ

الداخلي، ومل ت�سم عددا  التنظيم  البجة-  ال�سودان، وال موؤمتر  الوزن يف �رصق 

كبريا من قبائل ال�رصق ومل ت�سرتك فيها كل واليات �رصق ال�سودان. لذلك حدث 

ه اأن االتفاقية  ا�ستقطاب وا�سع م�ساد لالتفاقية يف �رصق ال�سودان اأعلن اأع�ساوؤ

مل حتقق اإال 10% من مطالب �رصق ال�سودان. ولذلك كونوا جبهة �رصق ال�سودان 

الدميقراطية ملعار�سة االتفاقية والعمل على حتقيق مطالبهم.

�سا�س  االأ �سارت  نها  الأ خا�سة  اأهمية  نيفا�سا  التفاقية  اإن  الثانية:  النقطة 

داري لل�سودان. اأهم العوامل التي اأنتجت هذه  للنظام ال�سيا�سي والد�ستوري واالإ

االتفاقية هي:

يقاد وقبلتها احلركة ال�سعبية  1( املبادئ ال�ستة التي اأعلنها و�سطاء دول االإ

منذ �سدورها يف 1994م ولكن امتنعت احلكومة ال�سودانية من التوقيع عليها 

على  ركزت  هذه  ال�ستة  واملبادئ  1997م.  عام  فقبلتها  عادت  ثم  البداية  يف 

ال�سودان دولة واحدة علمانية  ال�سودان �سمالية/ جنوبية فاإما ي�سري  اأزمة  اأن 

ودميقراطية اأو مينح اجلنوب حق تقرير امل�سري.

الذي  مريكي  االأ والدولية  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  تقرير  تو�سية   )2

اأ�سا�س:  على  ال�سودان  يف  اجلنوبي  ال�سمايل/  النزاع  ق�سية  حتل  اأن  اأو�سى 

نظامني يف دولة واحدة.
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3( هذان العامالن حددا م�ساحة الدور اخلارجي يف االتفاقية ب�سورة جعلت 

االتفاقية ذات ثالثة اأطراف: حكومة ال�سودان )املوؤمتر الوطني احلزب احلاكم( 

جنبي. واحلركة ال�سعبية، والرافع االأ

منذ البداية حللنا االتفاقية واأو�سحنا عيوبها وهي:

خرين  1( �سميت اتفاقية �سالم �سامل مع اأنها عقدت بني حزبني وغيبت االآ

كما اأنها اأبرمت يف وقت فيه توا�سل االقتتال يف غرب ال�سودان و�رصقه!. لذلك 

كانت اتفاقية �سالم ثنائي ال اتفاقية �سالم �سامل كما قيل.

النقاط  لبع�س  �ساهم يف �سياغة وفاقية  اخلارجي  والتحكيم  الو�ساطة   )2

التي مل ي�ستطع املفاو�سان ح�سمها. كانت النتيجة اأن ع�رصين بندا يف االتفاقية 

كرث من تف�سري، اأي اأنها اأّجلت اخلالف للم�ستقبل. حّمالة اأوجه قابلة الأ

3( هنالك م�سائل كانت �سببا يف النزاع ولكن االتفاقية مل تخاطبها. �سبع 

ديني لرتتيب  احلاجة لربوتوكول  اأهمها:  االتفاقية  �سكتت عنها  م�سائل مهمة 

ديان- وبروتوكول ثقايف- وبروتوكول م�ساءلة وم�سارحة عن  العالقة بني االأ

اأحداث املا�سي..اإلخ.

4( وهناك �سبعة بنود يف االتفاقية متناق�سة –مثال اعتبار مواثيق حقوق 

من  االتفاقية  على  توافق  ال  التي  حزاب  االأ ثم حرمان  ملزمة  الدولية  ن�سان  االإ

حريتها ال�سيا�سية.

رف�س املفاو�سان واأيدهم الو�سطاء اأن يعر�سوا االتفاقية على ملتقى جامع 

لدرا�ستها، واإزالة تلك العيوب فبقيت االتفاقية والد�ستور الذي انطلق منها على 

عالتها.

كنا يف موؤمتر اأ�سمرا- يونيو 1995م- قد قررنا اأن اأزمة ال�سودان عامة وال 

ميكن ح�رصها يف النزاع بني ال�سمال واجلنوب فهناك حاجة لتحديد العالقة بني 

زالة عدم التوازن التنموي وتاأ�سي�س  قاليم- وحاجة لتوجيه التنمية الإ املركز واالأ

والثقافية-  الدينية  بالتعددية  واالعرتاف  املواطنة-  على  الد�ستورية  احلقوق 

واإعادة هيكلة موؤ�س�سات الدولة ال�ستيعاب التنوع اجلهوي والثقايف – وتاأ�سي�س 

وحدة البالد على اأ�سا�س طوعي باإجراء ا�ستفتاء لتقرير امل�سري يف اجلنوب.

ال�سمال  بني  بالعالقة  يتعلق  فيما  املبادئ  بهذه  اأخذت  نيفا�سا  اتفاقية 
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واجلنوب واأ�سقطت ما يتعلق ببقية اأنحاء ال�سودان. كذلك اأ�رصكت حكومة ال�سودان 

)املوؤمتر الوطني( واحلركة ال�سعبية واأ�سقطت م�ساركة بقية القوى ال�سيا�سية يف 

ال�سمال ويف اجلنوب.

االتفاقية قامت على افرتا�سني خاطئني هما:

اأزمة ال�سودان �سمالية/ جنوبية فح�سب. • اأن 
كل  متثل  ال�سعبية  احلركة  واأن  ال�سمال.  كل  ميثل  الوطني  املوؤمتر  اأن   •

اجلنوب.

ما  على  �سلبية  بظالل  األقت  اأ�س�س  من  نيفا�سا  اتفاقية  يف  ما  اأخطر  ومن 

بعدها:

اأ�سا�س حجم ال�سكان  • اأنها اأعطت اجلنوب حقوقا يف ال�سلطة والرثوة على 
اأخرى  قاليم  الأ مماثلة  ت�سويات  اأية  اأمام  الباب  قفلت  ولكنها  �سابقة.  ف�سكلت 

قليال  اإال  ال�سمال  ن�سيب  واأعطت  اثنني  على  املذكورة  املنافع  ق�سمت  نها  الأ

للموؤمتر الوطني.

ملتقى جامع  وطنية عن طريق  اإىل �سمانات  الركون  االتفاقية  • حتا�ست 
للمجتمع ال�سيا�سي واملدين ال�سوداين واعتمدت على ال�سمانات اخلارجة.

حمايد  غري  الغربية  والدول  يقاد  االإ دول  يف  املمثل  اخلارجي  العن�رص   •
وغري متوازن غاب عنه جريان ال�سودان من ناحية ال�سمال وال وجود فيه لدول 

عربية واإ�سالمية.

با�ستمرار  حكمت  ولكن  دميقراطي  حتول  برنامج  على  االتفاقية  ن�ست   •
اأن  ومبا  لذلك.  زمني  حد  و�سع  دون  ا�ستبدالها  حلني  ال�سمايل  النظام  قوانني 

والت�رصيعية  التنفيذية  ال�سلطات  من   %52 الوطني  املوؤمتر  اأعطت  االتفاقية 

ال�سودانية،  امل�سلحة  القوات  يف  متكني  من  الواقع  بحكم  عنده  ملا  �سافة  باالإ

عالم، واالقت�ساد، فاإنه وا�سل ممار�سة حكمه  دارة، واالإ من، وال�رصطة، واالإ واالأ

ال�سمويل وجعل طبيعة حكم البالد بعد اتفاقية ال�سالم اأ�سبه ما تكون بحكم البالد 

ال�سعبية-  –احلركة  ال�رصيك  احلزب  جعل  مما  االنقالب.  اأ�س�سه  الذي  ال�سمويل 

�رصيكا تابعا يف نظام �سمويل يقوده املوؤمتر الوطني.

النقطة الثالثة: جتربة تنفيذ االتفاقية ما بني يناير 2005 واأكتوبر 2007 
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اإطالق  وقف  من  حققت  فيما  النجاح  حمدودة  كانت  �سنوات  ثالث  حوايل  اأي 

التجربة  انتقالية..اإلخ. ولكن  انتقايل- وتكوين حكومة  النار- وكتابة د�ستور 

نقي�س يف  اأ�سال ميثالن طريف  الثقة بني طرفيها، وهما  ات�ساع فجوة  �سابها 

الفكرية  الوطني  املوؤمتر  فمرجعية  ال�سودان.  يف  وال�سيا�سية  الفكرية  اخلريطة 

اإ�سالموية عروبية، ومرجعية احلركة ال�سعبية علمانية اإفريقانية. 

بل كانت  �سهر ع�سل  االتفاقية  اأقامتها  التي  العالقة بني احلزبني  ت�سهد  مل 

منذ بدايتها حمملة بالتنافر والتناحر والتباغ�س اأ�سبه ما تكون بحرب باردة 

ال تهداأ حينا اإال لت�ستعل اأحيانا. وا�ستمرت هكذا اإىل اأن قررت احلركة ال�سعبية 

جتميد م�ساركتها يف احلكومة املركزية اإىل حني تنفيذ املوؤمتر الوطني لطائفة 

من املطالب. بيانها:

امل�سلحة-  القوات  ن�رص  اإعادة  الدويل-  التحكيم  ح�سب  اأبيي  م�ساألة  ح�سم 

الوطنية-  امل�ساحلة  احلدود-  تر�سيم  ال�سكان-  اإح�ساء  املدجمة-  الوحدات 

�سا�سية- رد اعتبار الوزراء الذين طردوا يف  ن�سان واحلريات االأ كفالة حقوق االإ

ليات الثنائية التي اأقامتها االتفاقية- التظلم  واليتي �سنار واجلزيرة- تفعيل االآ

من التفتي�س املفاجئ لدور احلركة يف العا�سمة- التظلم من عدم تنفيذ التعديل 

الوزاري الذي طالب به رئي�س احلركة.

وكان رد املوؤمتر الوطني على هذه املطالب انفعاليا اتهاميا فدخلت البالد 

يف حالة من التوتر والرتقب والتحفز والطريق امل�سدود. املوؤمتر الوطني يدين 

اإحالة  ترى  واحلركة  حقيقي.  مربر  دون  زمة  االأ تفجري  على  ال�سعبية  احلركة 

مر كله للو�سطاء الدوليني باعتبارهم ال�سامنني التفاقية ال�سالم للحكم بني  االأ

الفريقني.

والراأي العام ال�سوداين الذي جت�سده القوى ال�سيا�سية واملدنية يرى اأن طريف 

لثالثة  يجدي  ال  للخارج  االحتكام  واأن  مر،  االأ ح�سم  ي�ستطيعان  ال  االتفاقية 

اأ�سباب:

مر يف ال�سودان. • جهل الو�سطاء بحقيقة االأ
• التكوين احلايل للو�سطاء غري حمايد بني طريف النزاع.

قليمية والدولية احلالية غري متوازنة. • املعادلة االإ
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اتفاقية  فاإن  اأو�سحنا  كما  نيفا�سا ه�سة  اتفاقية  اإذا كانت  الرابعة:  النقطة 

اأبوجا –مايو 2006- اأكرث ه�سا�سة:

• �سممت ليوقع عليها ف�سيالن فوقع عليها ن�سف ف�سيل.
حزاب ال�سيا�سية، والف�سائل امل�سلحة،  • القوى الراف�سة لالتفاقية ت�سمل االأ

واملجتمع املدين.

ن�سانية، واحلدودية يف دارفور. كما اأن  منية، واالإ حوال االأ لذلك تدهورت االأ

غياب حل �سيا�سي فتح املجال لت�سظي احلركات امل�سلحة يف دارفور؛ فانق�سم 

خرى و�سار عدد ف�سائل  االأ اأبوجا والف�سائل  اتفاقية  الذي وقع على  الف�سيل 

مر حم�سورا يف اثنني، كبريا جدا يرتاوح  دارفور امل�سلحة الذي كان يف بداية االأ

ما بني ع�رصين وثالثني!.

ول رقم 1706 والثاين رقم  من قرارين بعد اتفاق اأبوجا: االأ اتخذ جمل�س االأ

اإفريقية  الوطني ونتيجته ن�رص قوات دولية  املوؤمتر  الثاين قبله  القرار   .1769

�سالح  ونزع  املدنيني-  وحماية  النار-  اإطالق  وقف  ملراقبة  األفا   26 عددها 

القوى غري النظامية.

تي: جراءات �سوف تكون عقيمة وغري جمدية ما مل ي�سبقها االآ ولكن هذه االإ

الف�سائل  ن عدد  الكافة بها الأ واإلزام  النار  اإطالق  اتفاقيات وقف  تعميم   •
م�سلحة  زاد كثريا و�سارت هناك ف�سائل  2004م  عام  عليها يف  التي وقعت 

جديدة مل توقع على اتفاقية وقف اإطالق النار.

يف  ثقة  يخلق  بطاقم  دارفور  واليات  يف  امل�سئول  داري  االإ الطقم  تغيري   •
ويكون  اجلائرة،  املا�سية  الفرتة  مبمار�سات  متهمة  عنا�رص  ويبعد  �سالح،  االإ

فريقية، واإال فالطاقم  الطاقم اجلديد اإيجابيا يف قبول دور القوات الدولية/ االأ

ف�ساله. احلايل �سيكون معرقال لدورها الإ

الدعوة  وكانت  امل�سلحة  دارفور  ف�سائل  مواقف  لتوحيد  اإجراءات  اتخذت 

الجتماع عرو�سة )اأرو�سا( يف اأغ�سط�س 2007م بهذا الغر�س. لكنه كان فا�سال 

يف �سم جميع الف�سائل اإليه.

كذلك دعي الجتماع مو�سع برعاية دولية واأفريقية يف �رصت )ليبيا( يف 27 

اأكتوبر 2007م وكان فا�سال.
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واحلقيقة هي:

1( هنالك �سعوبة يف احتاد الف�سائل لقبول اتفاق يوؤ�س�س على اتفاق اأبوجا 

غلبية قا�رصا دون حتقيق املطالب امل�رصوعة. الذي تراه االأ

غلبية  2( حتى اإذا احتدت الف�سائل امل�سلحة واأعطيت مكا�سب لدارفور فاإن االأ

الغائبة من اأهل دارفور لن تر�سى بل تطالب مب�ساركتها واإال عار�ست.

�سوف  هذا  فاإن  ما  بت�سوية  دارفور  اأهل  جميع  اإر�ساء  اأمكن  اإذا  وحتى   )3

ي�سكل �سابقة دافعة ملطالب مماثلة من اأقاليم اأخرى اأطلت براأ�س مطالبها يف 

قليم ال�سمايل؛ قليم الو�سط- واالإ كردفان- واالإ

اإن الذي يجري عبارة عن متارين بائ�سة تنطلق من ت�سخي�س خاطئ للم�سكلة 

يف ال�سودان اليوم.

النقطة اخلام�سة:  اتفاقية اأ�سمرا املربمة يف اأكتوبر 2006م اأكرث ه�سا�سة من 

اتفاقية اأبوجا. اإنها اتفاقية اأبرمتها حكومة ال�سودان مع الف�سائل املتحالفة مع 

اإريرتيا واملقيمة فيها اإىل وقت قريب. اإنه اتفاق غّيب القوى ال�سيا�سية واملدنية 

يف �رصق ال�سودان ومل يعم واليات ال�رصق وال قبائله.

ال�سيا�سية واملدنية راف�سة  ال�رصق  ن�ساأت جبهة عري�سة من فعاليات  لذلك 

لالتفاقية وعاملة على موا�سلة ن�سال اأهل ال�رصق لتحقيق مطالبهم.

وحتى اإذا قبلت اتفاقية ال�رصق فاإنها توؤ�س�س �سابقة ملطالب جهات اأخرى. 

عادال  �سالما  يحقق  ال  اجلزئية  االتفاقيات  هذه  يربم  اإذ  الوطني  املوؤمتر 

�سامال، بل يخطو من خطوة عاثرة اإىل اأخرى متعرثة:

فاعي نام فوق العقارب! ع�سا�س الأ اإليك فاإين ل�ست ممن اإذا اتقى  

اأجندات  بتحقيق  يكون  ما  اأ�سبه  ال�سودان  يف  يحدث  ما  ال�ساد�سة:  النقطة 

جنبي امل�سار اإليها يف بداية هذه املحا�رصة. التاآمر االأ

داخلية  �سيا�سات  نتيجة  هو  اأم  اأجنبية  موؤامرات  نتيجة  يحدث  ما  هل 

خاطئة؟.

يف  ورد  ما  نحو  على  خطى  ير�سم  جنبي  االأ املتاآمر  اأن  يف  يكمن  الرد  لعل 

اجلهات  جتعل  خطى  مريكي..  االأ روزفلت  كلمن  لكاتبه  مم«  االأ »لعبة  كتاب 

تنفذ  �سيا�سات  نف�سها يف  فتورط  متوقعة  ب�سورة  تت�رصف  املعنية  ال�سودانية 
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مقا�سد املتاآمرين من حيث تدري اأو ال تدري!.

ما يبلغ اجلاهل من نف�سه. عداء من جاهل   ل يبلغ الأ  

النقطة ال�سابعة: ال�سعب ال�سوداين بقيادة قواه احلية يدرك عدم جدوى هذه 

احلقيقي.  الدميقراطي  والتحول  ال�سامل  العادل  ال�سالم  حتقيق  يف  االتفاقيات 

اأن  لذلك يتطلع لعقد موؤمتر قومي د�ستوري لتحقيق مطالبه امل�رصوعة. ويرى 

ال�سامل  العادل  ال�سالم  �سبيل  يف  عقبة  �سارت  هذه  املعيبة  ال�سالم  اتفاقيات 

والتحول الدميقراطي املن�سود مما يوجب جتاوزها لتحقيق املقا�سد الوطنية. 

ول بل ينبغي اأن يعقد املوؤمتر يف  هذا ال يعني اأننا ننادي بالبدء من املربع االأ

تي بيانها: ظل املبادئ الت�سعة االآ

ول وال حللول تفر�س انفراديا من جانب واحد. • ال عودة للمربع االأ
والتحول  ال�سامل  العادل  ال�سالم  حتقيق  هو  للموؤمتر  �سا�سي  االأ الهدف   •

الدميقراطي احلقيقي.

• االلتزام بجميع اتفاقيات وقف اإطالق النار وتعميمها للكافة.
• االلتزام مبا حتقق للجنوب من م�سالح بيانها: الالمركزية- امل�ساركة يف 
تو�سيع  ل�سالح  الدولة  موؤ�س�سات  مراجعة  املذكورة-  بالن�سب  والرثوة  ال�سلطة 

امل�ساركة- تقرير امل�سري للجنوب اأ�سا�سا للوحدة الطوعية.

قاليم املختلفة على اأ�سا�س حجم  • تعميم امل�ساركة يف ال�سلطة والرثوة لالأ
ال�سكان.

• قومية موؤ�س�سات الدولية النظامية واملدنية.
ن�سان وفق املواثيق الدولية. • االلتزام بحقوق االإ

• اإجراء انتخابات عامة حرة ومراقبة قبل عام 2009.
• تكوين حكومة قومية لتنفيذ هذا الربنامج و�سائر قرارات املوؤمتر.

ال�سوداين  ال�سعب  لتطلعات  تلبية  اأبرم  اإذا  االتفاق  هذا  نتيجة  تكون  �سوف 

امل�رصوعة و�سوف ي�سدر حكمه على نظام املوؤمتر الوطني عرب الو�سائل ال�سلمية 

االنتخابية.

اأن  ال�سوداين  ال�سعب  على  فاإن  الوطني  املوؤمتر  لتمنع  االتفاق  هذا  تعذر  اإذا 

اإذا  لتغيريه  اأو  ا�ستجاب  اإن  �سيا�ساته  لتغيري  عليه  لل�سغط  وا�سع  بتحرك  يقوم 
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اأ�رص وا�ستكرب ا�ستكبارا.

معادلة  املنتظرة  ونتائجه  الد�ستوري  القومي  املوؤمتر  على  االتفاق  يف  اإن 

ك�سبية للكافة: 

�رصة  االأ من  ح�سارا  ويواجه  اتفاقياته،  ف�سل  يواجه  الوطني  املوؤمتر   •
ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب  الدولية  القرارات  من  طائفة  قوامه  الدولية 

مم املتحدة. اإنه ي�ستطيع فك هذا احل�سار عن طريق الوفاق الوطني، واالنتقال  االأ

يف  �رصعية  مكانة  واحتالل  د�ستوري  و�سع  اإىل  ا�ستثنائي  و�سع  من  ال�سلمي 

ال�ساأن الوطني.

اجلنوبية.  اجلنوبية/  للم�ساركة  حلول  اإيجاد  ت�ستطيع  ال�سعبية  احلركة   •
وت�ستطيع احل�سول على �سمانات وطنية �سودانية ملكا�سب اجلنوب.

العادل  ال�سالم  مقا�سدها يف  ت�ستطيع حتقيق  واملدنية  ال�سيا�سية  • القوى 
ال�سامل ويف التحول الدميقراطي احلقيقي.

قاليمها  الأ مكا�سب  حتقيق  ت�ستطيع  وغريها  دارفور  يف  امل�سلحة  القوى   •
تتنا�سب وحجم الت�سحيات التي قدمت واخل�سائر الب�رصية التي وقعت.

واجلامعة  فريقي  االأ كاالحتاد  قليمية  االإ واملنظمات  الدولية  �رصة  االأ  •
�رصاف على ت�سوية �سودانية جمدية حتقق ال�سالم العادل  العربية ي�ستطيعون االإ

ال�سامل واال�ستقرار عرب نظام د�ستوري دميقراطي.

ختـامــا:

لقد ات�سح املوقف متاما لل�سعب ال�سوداين. ويرجى اأن يت�سح كذلك للحركة 

يرجى  كما  ال�سودان.  يف  والعدالة  التجديد  تن�سد  التي  القوى  وجميع  ال�سعبية 

الوطني.  الوفاق  على  والرهان  املواجهات  لتجنب  الوطني  للموؤمتر  يت�سح  اأن 

التي  الت�سويات  والدوليني عدم جدوى  قليميني  االإ للو�سطاء  يت�سح  اأن  ويرجى 

اأ�رصفوا عليها ليدعموا التوجه املطلوب.

الت�سويات  جدوى  عدم  اأدرك  قد  ال�سوداين  ال�سعب  فاإن  املوقف  يكن  ومهما 

الراهنة ويتطلع حل�سم مبدئي يحقق مطالبه امل�رصوعة.
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يف  تقع  ال�سودان  يف  والزراعة  بالزراعة،  اأهله  غالبية  يعمل  وطن  ال�سودان 

ي�سم  تقليدي  وقطاع  لية،  واالآ املروية  الزراعة  ي�سم  حديث  قطاع  قطاعني: 

الرعي والزراعة املطرية.

اخلدمات  ومبعظم  املدخالت،  مبعظم  يحظى  احلديث  الزراعي  القطاع 

االجتماعية، وبجل ا�ستثمارات الدولة. اأما القطاع التقليدي فمع اأنه ي�سم %70 

من العمالة املنتجة، وي�ساهم مبثل ما ي�ساهم به احلديث يف الناجت القومي فاإن 

ن�سيبه يف املدخالت، واخلدمات االجتماعية، وا�ستثمارات الدولة قليل.

القرار  اتخاذ  ومواقع  الدولة  موؤ�س�سات  قيادة  يف  كذلك  حمفوظ  اخللل  هذا 

ال�سيا�سي.

لذلك ن�ساأ غنب تنموي و�سيا�سي ت�سبب يف تكوين اجلبهات اجلهوية املختلفة، 

نقاذ للتعبري امل�سلح عن نف�سه.  وانتقل يف عهد نظام االإ

بعد  اال�ستعمار.  من  ال�سودان  ورثه  املختل  والتنموي  ال�سيا�سي  النمط  هذا 

وثالثتها  منتخبة،  ثالثتها  عهود  �ستة  البالد  حكم  على  تعاقب  اال�ستعمار 

انقالبية.

75% من عمر  البالد بن�سبة  التي �سيطرت على حكم  العهود االنقالبية هي 

احلكم الوطني.

م�ساألة دارفور
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احلكومات يف العهود املنتخبة مل تفطن لهذا اخللل ال�سيا�سي التنموي ب�سورة 

�سالحية  مة منذ انتفا�سته االإ ن حزب االأ اأ�سا�سية اإال يف الدميقراطية الثالثة الأ

الداخلية يف اأكتوبر 1964م، �رصع يف اإ�سالحات مقرطة القرار بداخله وجعلت 

الثالثة متوازنا  الدميقراطية  تركيب حكومة  لذلك كان  للقاعدة،  دانية  القيادة 

واخلدمية  التنموية  الربامج  وو�سعت  ال�سودان،  يف  ال�سكانية  للرتكيبة  مراآة 

زالة اخللل املعهود. املنا�سبة الإ

نقاذ” الذي ا�ستاأنف نهج العهود االنقالبية  هذه التجربة اأجه�سها انقالب “االإ

ال�سابق. 

ت�ست�سعر  ال  عنا�رص  قب�سة  يف  كانت  �سنواتها  طول  على  االنقالبية  النظم 

اخللل ال�سيا�سي والتنموي املذكور.

فيما يلي ا�ستعرا�س مل�ساكل دارفور الكربى القدمية، وامل�ساكل اجلديدة التي 

ظهرت بعد عام 1989م، واملواجهات امل�سلحة التي ا�ستهدفت الدولة يف ال�سنوات 

خرية، و�سيا�سة النظام نحوها، وما ينبغي عمله لتتجنب البالد حربا  الثالث االأ

اأهلية جديدة قبل اأن يجف املداد على توقيع اتفاقية ال�سالم اجلارية.

وىل: اإن اإقليم ال�سودان بحدوده اجلغرافية احلالية لي�س متجان�سا  النقطة الأ

ويف كثري من مناطقه خ�سو�سيات ينبغي اأخذها يف احل�سبان. خ�سو�سية اإقليم 

تية: دارفور تقوم على احلقائق االآ

وىل هي اأن دارفور كانت موطن �سلطنة قدمية  1. اخل�سو�سية التاريخية االأ

حيان من �سلطنة الفوجن. بع�س كتاب وموؤرخي ال�سودان  كانت اأقوى يف بع�س االأ

ين�سون هذه احلقيقة وقد �سمعت من قال: من لي�س جلدوده ذكر يف طبقات ود 

ون�ساء  الطبقات حم�سورة يف رجاالت  اأن  ب�سوداين. ومعلوم  فلي�س  اهلل  �سيف 

ال�سودان القدمي يف اإقليم �سلطنة الفوجن.

تقا�رصت  1821م  عام  يف  الفوجن  اإقليم  با�سا  على  حممد  غزا  عندما   .2

قليم للحكم امل�رصي الرتكي اإال  حملته دون غزو اإقليم دار فور. مل ي�سم هذا االإ

قليم مل يخ�سع لتلك التجربة مثل �سائر اأقاليم  يف عام 1875م. هذا معناه اأن االإ

حمر، خا�سة اإذا علمنا اأنه كان من  ال�سودان يف وادي النيل وكردفان والبحر االأ

قاليم حتررا يف املهدية حيث مت حتريره عام 1882م، بينما مل يكتمل  اأوائل االأ
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حترير اإقليم الفوجن اإال عام 1885م.

قاليم  3. وعندما هبت الدعوة املهدية يف ال�سودان كانت دارفور من اأكرث االأ

و�سار  املهدية  يف  �سخم  ن�سيب  لها   وكان  للمهدية  اال�ستجابة  يف  حما�سة 

قليم  قليم مما جعل للدعوة مكانا خا�سا يف اأهل االإ خليفة املهدي من ذلك االإ

الوحيدة ما بني �سودان �سنار و�سودان  التاريخية  الو�سل  نف�سه وجعلها حلقة 

الفا�رص.

�سيطرة  حمر حتت  االأ والبحر  النيل وكردفان  وادي  �سودان  4. وعندما وقع 

احلكم الربيطاين امل�رصي يف 1899م )احلكم الثنائي( توجه ال�سلطان على دينار 

اإىل الفا�رص واأعاد تاأ�سي�س �سلطنة الفور امل�ستقلة التي ا�ستمرت حتت قيادته اإىل 

اأن غزاها احلكم الثنائي و�سم اإقليمها اإىل ال�سودان يف عام 1916م.

هذه احلقائق التاريخية عززتها عوامل جغرافية؛ فاإقليم دارفور يجاور ثالث 

دول اإفريقية ت�سرتك معه يف احلدود ويف قبائل حدودية م�سرتكة.

جهوية  ح�سا�سية  فيها  وغر�ست  دارفور  خ�سو�سية  غذت  العوامل  هذه 

ملمو�سة.

قليم  قليم لكردفان، فواجهه االإ ففي عام 1980م قرر النظام املايوي �سم االإ

التي رف�ست تعيني حاكم من خارج  الروح  ال�سهرية، وهي  دارفور  بانتفا�سة 

قليم. االإ

خلل  م�ساكل  يف  خرى  االأ ال�سودان  اأقاليم  ت�سارك  دارفور  الثانية:  النقطة 

بالذكر  اأخ�س  خا�سة  م�ساكل  قليم  االإ يف  ولكن  والتنموي  ال�سيا�سي  التوازن 

خم�سا منها هي:

1. حدة وكرثة النزاعات القبلية. �سجل تاريخ دارفور احلديث ع�رصات النزاعات 

حللها  وعقدت  قبيلة   22 �سملت  النزاعات  هذه  بينها.  وفيما  القبائل  داخل 

39 موؤمتر �سلح يف الفرتة  اأح�سى زهري حممد ب�سار انعقاد  موؤمترات ال�سلح. 

1924م- 2003م.. هذه النزاعات توؤكد قوة الع�سبيات القبلية و�سدة تاأثريها 

دارية-  يف العالقات بني املواطنني. املوؤمترات التي عقدت تناولت اخلالفات االإ

هلية- والعداوات الثاأرية بني القبائل- واخلالفات حول  دارات االأ و�سلطات  االإ

امل�سالح املعي�سية.
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ت�سبب يف  تعر�ست جلفاف  دارفور  ال�سمالية يف  املناطق  املوارد:  نزاع   .2

نزوح كثري من القبائل ال�سمالية جنوبا وكان اأهم نزوح يف هذا املجال نزوح 

بالة  اإىل مناطق جبل مرة ونزوح قبائل الزغاوة اإىل جنوب دارفور.  القبائل االأ

اأرا�سي جبل مرة تتوافر فيها املياه واملراعي طول ال�سنة ولكنها حواكري لقبيلة 

الفور وهم يزرعونها. رزيقات ال�سمال وبطونهم: ماهرية- حماميد- عريقات- 

عطيفات- زبالت- �سطية، نزحوا اإىل مناطق حول جبل مرة حيث نازعوا اأهلها 

من الفور كما نزحوا غربا نحو اجلنينة حيث نازعوا اأهلها من قبيلة امل�ساليت.

اأرا�سي  الزراعة واأجربها اجلفاف للنزوح جنوبا يف  الزغاوة متتهن  قبائل 

عام  يف  االقتتال  حد  بلغت  نزاعات  وقعت  وهناك  اجلنوب  رزيقات  ي�سكنها 

1996م.

3. النهب امل�سلح: ظاهرة النهب امل�سلح ظهرت على اأيدي:

- جماعات من ا�سل قبيلة الزغاوة الذين �رصدهم اجلفاف.

- جماعات من اأ�سل عربي �رصدها اجلفاف وركزت على مناطق جبل مرة.

من  االأ ي�سعف  وحيثما  ت�سادي  اأ�سل  من  جماعات  متار�سه  م�سلح  نهب   -

والنظام يف ت�ساد تتاأثر املناطق املجاورة �سلبا يف اأمنها ونظامها.

4. اآثار احلرب الليبية الت�سادية- حدثت حماولة لياأذن ال�سودان يف عملياتها 

التوتر  بع�س  �سبب  مما  ذلك  على  توافق  مل  ال�سودانية  احلكومة  ولكن  احلربية 

امتدت نحو  املوؤ�سفة  تلك احلرب  اآثار  فاإن بع�س  العالقات. ولكن مع ذلك  يف 

دارفور.

قليم  5.  تدفق بع�س قبائل دول اجلوار نحو اإقليم دارفور: هوؤالء هاجروا لالإ

واأحدثوا بهجرتهم كثريا من امل�ساكل، ودخلوا طرفا يف النهب امل�سلح كما دخلوا 

طرفا يف النزاع بني اأ�سحاب احلواكري من القبائل ال�سودانية والوافدين عليهم. 

هذا التدفق بداأ منذ الثمانينات، واأح�سى يو�سف تكنة يف عام 1997م دخول 

27 قبيلة من العرب مربي املا�سية من خارج ال�سودان  وا�ستقرارهم يف منطقة 

اجلنينة وحدها.

العام  ال�سيا�سي واخلدمي والتنموي  �سافة للغنب  هذه امل�ساكل اخلم�س باالإ

1989م. ولكنها زادت  30 يونيو  النظام احلايل يف  كانت موجودة قبل قيام 
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نقاذ” وحلقت بها م�ساكل اأخرى جديدة. درجات يف عهد نظام “االإ

نقاذ«: النقطة الثالثة: امل�ساكل اجلديدة يف عهد نظام »االإ

هلية وبالتايل نق�س فاعليتها: دارة املدنية واالأ 1( ت�سيي�س االإ

قليم فلجاأ اإىل تكثيف الكوادر  اأدرك النظام اجلديد قلة �سنده ال�سعبي يف االإ

النظام  مع  للوقوف  والرتغيب  بالرتهيب  الع�سائر  زعماء  وا�ستمالة  دارية  االإ

�ساروا  البالد.  يف  الدائرة  هلية  االأ احلرب  خلو�س  والتاأهب  حلزبه  واالن�سمام 

مام املهدي قرر اأال ي�سموا اأمراء يف  اأمراء ال نظارا )مع اأن �ساحب الت�سمية االإ

داري الذي اأقامه النظام اجلديد فاأكرث يف  داري بل عمال(. النظام االإ املجال االإ

الواليات )من 9 اإىل 26( واأكرث يف املحافظات )من 19 اإىل 121( واملحليات 

من على ح�ساب اخلدمات  دارة واالأ )من 126 اإىل 674(، وجه املوارد املالية لالإ

دارة ملهام �سبه ع�سكرية واأمنية  داري نف�سه من االإ االجتماعية، وحول اجلهاز االإ

دارية  االإ جهزة  االأ �رصعية  اأ�سعفت  ال�سيا�سات  هذه  داري.  االإ الدور  ح�ساب  على 

دارية. نها اأقحمتها يف م�ساندة برامج خمتلف عليها كما اأودت بكفاءتها االإ الأ

2( تفريخ التوجهات العرقية والقبلية واجلهوية ب�سورة اأعمق: اأجرب النظام 

جميع النا�س على االلتحاق بحزبه اإن اأرادوا العمل العام وان�سم كثريون حلزبه 

ال�سيا�سية  املواقع  على  املواطنني  تناف�س  ذلك  ظل  ويف  �سوريا.  ان�سماما 

النتمائهم  املتناف�سون  جلاأ  فقد  واحدا  ال�سيا�سي  االلتزام  دام  وما  دارية.  واالإ

القبلي والعرقي لتزكية تطلعاتهم.

املتعدي  والديني  احلزبي  االنتماء  اإلغاء  اأن  املختلفة  ثبت يف جتاربنا  لقد 

�س القبلية 
ّ
للواليات مع بقاء املجتمع على حاله االجتماعي املعروف اإمنا يكر

نقاذ”. ثنية واجلهوية، هذا ما ات�سح يف جتربة النظام املايوي ونظام “االإ واالإ

من  ح�سودا  خرجا  العايل  والتعليم  العام  التعليم  احلديثة:  القوى   )3

اخلريجني. اأما خريجو التعليم العام الذين مل يوا�سلوا تعليمهم فلم ينالوا حمو 

عمال فنية ومل يجدوا م�رصوعات ا�ستثمارية ت�ستوعبهم.  اأمية وظيفية توؤهلهم الأ

النظام مل يجدوا فر�سا يف  اأتباع  اإذا مل يكونوا من  والذين نالوا تعليما عاليا 

اخلدمة العامة. كثري من هوؤالء ا�ستقروا يف  املدن والعا�سمة، واآخرون طلبوا 

ربعة، و�ساروا األ�سنة احتجاج �سارخ  حق اللجوء ال�سيا�سي يف اأركان العامل االأ
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حيثما ا�ستقر بهم النوى. “اإن من يتلقى ق�سطا من التعليم يطمح تلقائيا حلياة 

اأف�سل ال توفرها له �سبل االكت�ساب التقليدية. يف دارفور حتول غالبية خريجي 

التعليم اإىل فاقد تربوي. جلاأ كثري من هوؤالء للنهب امل�سلح”. )د. اآدم الزين حممد 

2003م( اأما الذين نالوا تعليما عاليا ومل يجدوا الفر�س املنا�سبة فاإن كثريا 

منهم اجته للعمل ال�سيا�سي الراديكايل.

اإن التعليم غري املتنا�سق مع برامج التنمية يف ال�سودان ويف غري ال�سودان 

يجعل من النعمة نقمة.

وهنالك ظاهرة اأخرى يف ال�سودان كله ال يف دارفور وحدها، وهي اأن بع�س 

القواعد  ا�ستقطاب  �سعوبة  اأدركوا  الذين  ال�سيا�سية  هداف  االأ ذوي  املثقفني 

ثنية و�سيلة لدعمها. ال�سعبية لدعم اأطروحاتهم جلاأوا للع�سبية االإ

اأو  النقابي  اال�ستغالل  اأو  الع�سكري  االنقالب  عرب  �سند  اإيجاد  حماوالت  كل 

�سحابها بنتائج عك�سية. ثنية باءت باإخفاق عظيم بل اأتت الأ الع�سبيات االإ

القوى  على  القومية  �سالمية  االإ اجلبهة  عابت  العنف:  ثقافة  انت�سار   )4

اأمان ال�سودان  اأنها مت�ساهلة وغري حازمة، فرفعوا �سعارات  خرى  ال�سيا�سية االأ

ال�سلطة  على  ا�ستيالئها  بعد  الذهنية  هذه  امل�ساجد.  وثورة  امل�ساحف  وثورة 

خر  تعاملت مع فكرة التفاو�س من اأجل ال�سالم تعامال �سكليا ي�سع الطرف االآ

�سالمية القومية، كما اأعاد اإنتاجه  اأمام خيار واحد هو قبول برنامج اجلبهة االإ

وا�ستعد  1990م.  عام  عقدوه يف  الذي  ال�سالم  اأجل  من  الوطني  احلوار  موؤمتر 

للت�سليح  النظام  واجته  اجلهاد  فاأعلن  ع�سكريا  هلية  االأ احلرب  حل�سم  النظام 

يف  انت�رصت  لذلك  الالزمة.  ال�سوابط  مراعاة  دون  نطاق  اأو�سع  على  والتدريب 

البالد جماعات م�سلحة ومدربة وغري خا�سعة ل�سبط وربط عرب اأجهزة حديثة 

اأو تقليدية. هوؤالء ا�ستخدموا ال�سالح على نطاق وا�سع:

• جماعات ا�ستخدمته و�سيلة لك�سب العي�س معززة النهب امل�سلح.
�سول  االأ ذوي  كـ«اجلنجويد«  عرقيا  بعدا  امل�سلح  العمل  اأك�سبت  • جماعات 
العربية الذين وجهوا هجماتهم �سد الفور وامل�ساليت. )قبائل ال�سودان العربية 

فالفور  »زرقة«  امل�سماة  القبائل  وكذلك  اإفريقيا.  عربيا  خليطا  اإثنيا  متثل 

وامل�ساليت ميثلون خليطا اأي�سا. 
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�سيما يف منطقة جبل مرة  ثنية ال  االإ بداأت من واقع امل�ساجلة  • جماعات 
ولكنها اتهمت الدولة بالتق�سري يف حمايتها اأو بامل�ساركة يف العدوان عليها. 

هوؤالء حتولوا لقوى م�سلحة ذات اأهداف �سيا�سية م�سادة للدولة.

بع�س  و�سلحت  دربت  احلكومة  اأن  على  دالئل  فهناك  حال  اأية  وعلى   •
القبائل ليحاربوا معها �سد حركة املرحوم بوالد، و�سد اجلي�س ال�سعبي.

دائما  العامة  احلريات  واإبطال  الواحد  احلزب  حتكم  املجاهر:  الف�ساد   )5

ي�سحبه غياب امل�ساءلة وال�سفافية فيعم الف�ساد. هذه ظاهرة عامة، ولكن يف 

طريق  لدعم  ال�سكر  من  ن�سيبهم  ن�سف  با�ستقطاع  املواطنون  طولب  دارفور 

�سنويا  دوالر  مليون   36 بحوايل  ذلك  ي�ساهم  اأن  مقدرا  وكان  الغربي.  نقاذ  االإ

ن  على اأن يتم الطريق يف عامني. املو�سوع �سحبته �سجة اإعالمية تهريجية الأ

الفعلي  داء  االأ وكان  دوالر.  مليون   240 كانت  املعتمدة  الطريق  بناء  ميزانية 

ب�سفافية.  املو�سوع  مع  التعامل  ي�ستطع  مل  النظام  ولكن  الف�ساد  وظهر  معيبا 

قليم اأنهم خدعوا و�رصقت اأموالهم. هل االإ فبدا الأ

6( القدوة املتفجرة: تعامل النظام با�ستمرار مع حملة ال�سالح من خمالفيه 

الذين  مبخالفيه  با�ستمرار  ا�ستخف  لكنه  احلقوق.  ورد  االحرتام  من  بدرجة 

اتخذوا اأ�ساليب �سيا�سية ومدنية، على وزن: البابا عندو كم دبابة؟.. هذه احلقيقة 

ثنية  اأقوى حافز لالحتكام لل�سالح. الواقع الداخلي فرخ الع�سبيات االإ �سارت 

وبث ثقافة العنف واآلياته تدريبا وت�سليحا. اأما الواقع اخلارجي فاإن �سيا�سات 

ول كونت راأيا عاما عامليا م�سادا للنظام  نقاذ” ال �سيما يف العقد االأ نظام “االإ

قوامه جماعات كن�سية، ومنظمات حقوق اإن�سان، ولوبيات اإ�رصائيلية، ولوبيات 

�سحايا  الحت�سان  م�ستعدة  مظلة  كونوا  هوؤالء  الدول.  من  كثري  يف  برملانية 

تلك ال�سيا�سات وما برح الذين طردتهم تلك ال�سيا�سات من ال�سودان يخاطبون 

عنا�رص تلك املظلة ويجدون عندها دعما ماديا ومعنويا.  كذلك اأدت ال�سيا�سات 

التو�سعية يف دول اجلوار خللق اجتاهات معادية للنظام يف ال�سودان يف بع�س 

دول اجلوار.

للمظلة  �سارت  ولكن  ال�سيا�سات  تلك  من  كثريا  النظام  غري  لقد  �سحيح،    

اآليات وهيئات وم�سالح ذاتية حتر�س على بقائها. النتيجة: ن�ساأت يف اجل�سم 
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اثنية وقدرات ع�سكرية  ال�سوداين خلطة خطرية مكونة من ع�سبيات  ال�سيا�سي 

داخليا ومظلة دعم خارجية.  

7(  خريطة جديدة للقوى امل�سلحة يف اإقليم دارفور الكربى: 

القوى امل�سلحة يف اإقليم دارفور الكربى مكونة من عنا�رص كثرية اأهمها: 

• اأجهزة الدولة النظامية، الدفاع ال�سعبي، امللي�سيات القبلية املوالية للدولة 
وقوات ال�سالم التي اأن�ساأتها احلكومة للقتال مع القوات امل�سلحة يف اجلنوب.

�سعارات  ترفعان  وامل�ساواة وهما  العدالة  ال�سودان وحركة  • حركة حترير 
على  يعتمد  حالهما  واقع  ولكن  ال�سودان  وبا�سم  كله  قليم  االإ با�سم  �سيا�سية 

قيادات وقواعد اثنية االنتماء. 

الغازي  طابعها  يلخ�س  ا�سمها  عن  ال�سائع  والقول  اجلنجويد  • جماعات  
الغالب من  “جيم”. هم يف  فالتعبري ملخ�س جلن يركب جواد ويحمل بندقية 

ثقافة  واإفرازات  عليها،  والنزاع  املوارد  �سح  اإفرازات  من  وهم  عربية  اأ�سول 

اجلنجويد  املوارد.  على  النزاع  �سحب  الذي  العرقي  التوتر  واإفرازات  العنف، 

نه موجه يف الغالب �سد قبيلة الفور.  احرتفوا النهب امل�سلح االنتقائي الأ

• جماعات النهب امل�سلح وبع�سهم من قبائل �سودانية واآخرون من قبائل 
وافدة من ت�ساد. 

• ميلي�سيات قبلية. 
نقاذ«  »االإ نظام  حاول  وال�سعبي:  الوطني  املوؤمترين  بني  النزاع  ظالل   )8

قليم عرف باحلما�سة  ن االإ اأن يجعل من اإقليم دارفور الكربى �سندا �سعبيا له الأ

الدينية يف تاريخه الو�سيط لدى �سالطني الفور، ويف تاريخه احلديث يف تاأييد 

الدعوة املهدية.  واتخذ النظام كثريا من �سيا�سات اال�ستقطاب عن طريق اخلدمة 

هلية. كان للنظام �سنٌد وا�سٌح من بع�س القوى احلديثة من  دارة االأ املدنية واالإ

قليم ال�ساحقة وقفوا يف املعار�سة اأو  قليم. ولكن اأغلبية اأهل االإ اأبناء وبنات االإ

انق�سمت  الوطني  القوى احلديثة املوؤيدة للموؤمتر  النظام تقية. عنا�رص  �سايعوا 

�ساليب نف�سها التي  بني الوطني وال�سعبي. اإنه انق�سام ا�ستخدم فيه الطرفان االأ

خرين. وادخال يف ال�ساحة ال�سيا�سية ال�سودانية �سجاال  كانوا ميار�سونها �سد االآ

خرى خ�سونة ومرارة.  واإزاء ما يحدث اليوم  حزاب االأ مل ت�سهد مثله انق�سامات االأ
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م�رصح  يف  ح�ساباتهما  ت�سفية  يحاوالن   الطرفني  اأن  جليا  يظهر  دارفور  يف 

دارفور. 

9( اآثار عالقات اجلوار: مل يبلغ تاأثري ال�سودان على دول اجلوار وتاأثره بها 

يف تاريخه احلديث ما بلغه يف عهد النظام احلايل.  لذلك �سار لدول اجلوار دور 

منية، وال يرجى اأن حت�سم هذه الق�سايا دون ح�ساب  مهم يف ق�سايا ال�سودان االأ

دور دول اجلوار. هذه حقيقة جيو�سيا�سية جديدة. 

و�سيا�ساته  نقاذ«  »االإ نظام  �سحب  جديداً  واقعا  متثل  الت�سع  احلقائق  هذه 

قليم.  حاطة بها �رصط يف �سبيل احلل املن�سود مل�ساكل االإ واالإ

النقطة الرابعة:  �سيا�سات النظام يف مواجهة التطور النوعي الذي اأدى حلمل 

ال�سالح يف وجه الدولة: 

اأ- بداأ النظام باإدانة التحرك الع�سكري امل�ساد، والعمل حل�سمه ع�سكريا. هذه 

النربة بلغت قمتها يف مار�س 2003م بعد الهجوم يف الطينة واإعالن النظام من 

الفا�رص قرار ح�سم التمرد يف اأ�سبوعني. 

ال�سالح  حملة  اأعطت  الع�سكرية  امل�ساجالت  بل  ن  االآ حتى  اأخفق  اخلط  هذا 

انطباعا بالن�رص امل�ستمر عرب عنه اأحدهم وهو يخاطب وفد الو�ساطة احلكومي 

بقوله: “اإن اجلي�س يهرب من ميدان اأية معركة خ�سناها �سده تاركا لنا وراءه 

اأثمن الهدايا. غنمنا حتى الدبابات”. 

على  “العمل  فيه:  جاء  دارفور.  اأهل  ميثاق  ال�سودان  حترير  حركة  اأعلنت 

ا�ستمالة القوات امل�سلحة ل�سالح احلركة باعتبار اأن القوات امل�سلحة تتكون من 

اأبناء املناطق املهم�سة”.

اأجهزة  اأو�سع من  بداء راأي  اأهم حماولة الإ للنزاع: كانت  ال�سلمي  ب- احلل 

النظام هي ملتقى الفا�رص الت�ساوري يف 25/ 3/ 2003م. لكن احلكومة رف�ست 

تو�سياته. 

احلكومة  برعاية  كان  ما  اأهمها  خمتلفة  مناطق  يف  حمادثات  وجرت   •
حترير  وحركة  ال�سودانية  احلكومة  بني  اتفاقية  على  للتوقيع  واأدت  الت�سادية، 

ال�سودان يف 3 �سبتمرب 2003م يف اأب�سي. هذا اتفاق اإجرائي مل يخاطب اأ�سباب 

النزاع املوؤجل بحثها ملرحلة الحقة. 
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خرى ه�سة وال يرجى اأن ت�سع حدا نهائيا  هذا االتفاق ونتائج املحادثات االأ

لالقتتال. 

قليم دون جدوى حتى  االإ اأبناء  �سيما من  املواطنني ال  • تعددت و�ساطات 
احلركات  فيها  ت�سكك  كما  املحاوالت  جدية  يف  ت�سكك  احلكومة  ن  الأ ن  االآ

امل�سلحة. 

• ويجري التح�سري قريبا ملوؤمتر �سلح قبلي. هذا النوع من املوؤمترات لي�س 
اأمام ظروف متغرية  ال�سابقة ونحن  املوؤمترات  �سيجري على منط  نه  الأ جمديا 

متاما. 

برام  جاويد لل�سغط على اأطراف النزاع الإ املوؤمترات على النمط القدمي حت�سد االأ

عمال اال�ستفزازية املتبادلة  �سلح. والعمل على ت�سوية الثاأرات القبلية ووقف االأ

واإيجاد معادلة بني املزارعني والرعاة ويف كل هذه امل�ساحلات يعتمد املوؤمتر 

على نفوذ زعماء الع�سائر. 

ن خمتلف جداً:  مر الآ الأ

اأهداف �سيا�سية م�ستع�سية على الدولة ومن  • هنالك حركات م�سلحة ذات 
يف  باإدراجهم  نفوذهم  الدولة  اأ�سعفت  الذين  الع�سائر  زعماء  على  اأوىل  باب 

حزبها. 

خارجية  عالقات  اكت�سبوا  قليم  االإ وخارج  داخل  املثقفني  من  القيادات   •
وا�ست�سحبوا اأ�ساليب احلركة ال�سعبية وجي�سها. 

وتعمق  مور  االأ تعقد  ظالال  يلقي  وال�سعبي  الوطني  املوؤمتر  بني  • ال�رصاع 
جوانبها ال�سيا�سية. 

اأو�ساع املعي�سة واخلدمات االجتماعية واملظامل  الف�ساد وتدهور  • م�ساألة 
�سالح اجلذري ملطالب �سيا�سية يدعمها كل اأهل  التنموية بلغت درجة حولت االإ

قليم حتى الذين ال ي�ساركون احلركات امل�سلحة اأ�ساليبها.  االإ

يتجزاأ  ال  التي �سارت جزءاً  والدولية  قليمية  االإ بعاد اخلارجية  االأ • هنالك 
وىل  االأ املرحلة  يف  النظام  اجته  ولذلك  الداخلية.  زمات  االأ حلل  ال�سعي  من 

لال�ستعانة باحلكومة الت�سادية لقمع احلركة امل�سلحة. ثم اجته لال�ستعانة بها 

خرى.  للو�ساطة. وهذا ينطبق بدرجة تزيد اأو تنق�س على مواقف دول اجلوار االأ
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�رصة الدولية فاإنها ت�سعى جاهدة للتحري عن احلقائق وعندها مقايي�سها  اأما االأ

ومطالبها وال يرجى اأن تكون مراقبة يف �سمت ملا يجري. 

اأخفقت  كما  الع�سكري  الت�سعيد  اأخفق  احلالية  النظام  �سيا�سات  نطاق  يف 

مر متجها نحو مزيد من الت�سعيد مما ينذر بحرب  حمادثات ال�سلح، ويبدو االأ

اأهلية جديدة تبطل م�رصوع ال�سالم الو�سيك. فما العمل؟

النقطة اخلام�سة: 

هلية  قليم كانوا زادا ب�رصيا للحرب االأ اأ- الت�سعيد الع�سكري غري جمد فاأهل االإ

االقتتال  م�رصح  اإىل  ب�سهولة  الع�سكرية  واجباتهم  نقل  ميكن  وال  اجلنوب  يف 

ال�سالم  اتفاقية  يف  الداخلة  ال�سعبية  احلركة  تكون  اأن  يتوقع  ال  كما  الغربي. 

اجلديدة �سعيدة بامل�ساركة يف هذا الت�سعيد الع�سكري.

 يحاول بع�س امل�سئولني احتواء احلركات امل�سلحة بالتما�س امل�ساعر االثنية 

امل�سادة. هذا ممكن ولكنه اإذا جنح ف�سوف يوؤجج حربا اأهلية م�رصحها ال�سودان 

كله جتذب اإليها دول اجلوار وتدفع البالد نحو كارثة كربى. 

ال�سودان غري م�ستعد خلو�س حرب  اأن  ن ب�سورة قاطعة  االآ نقرر  اأن  ينبغي 

اأهلية جديدة. 

مة.  االأ حزب  اأي  قليم  االإ يف  احلقيقي  الوزن  ذات  ال�سيا�سية  القوى  اإن  ب- 

موقفا  اتخذوا  هوؤالء  الوزن..  ذات  القبلية  والقيادات  قليم.  االإ مثقفي  واأغلبية 

م�سئوال قوامه: 

�سالح اجلذري.  • تاأييد مطالب االإ
اأطراف النزاع.  اأ�سلوب العنف والت�سعيد الع�سكري من  • رف�س 

بقاء على هذه املواقف امل�سئولة واحليلولة دون اإ�سعال حرب اأهلية جديدة  االإ

واإيجاد حل حا�سم للنزاع يزيل اأ�سبابه يوجب مواجهة املوقف باإجراءات عدالية 

جذرية وحا�سمة. 

تي بيانها: ج- املطلوب عمله يوجب النقاط ال�سبع االآ

�أواًل: االعرتاف بخطاأ بع�س ال�سيا�سات واأهمها:

• خلل التوازن التنموي واخلدمي.
هلي واتخاذهما ذراعًا حزبية واأمنية. داري واالأ • خطاأ ت�سيي�س اجلهاز االإ
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اأدى للتفلت.  • خطاأ  التفريط يف م�ساألة الت�سليح والتدريب الذي 
• خطاأ قبول ظاهرة الف�ساد وعدم الت�سدي احلا�سم لها. 

تية: ثانيًا: الت�سليم باحلقائق املو�سوعية االآ

هلية. دارة املدنية واالأ • �رصورة حياد وكفاءة االإ
اأ�سا�سًا تاريخيًا وعرفيًا ينبغي احرتامه.  • اإن للحواكري القبلية 

• اإن للمزارعني حقوقًا م�رصوعة. 
• اإن للرعاة كذلك حقوقًا م�رصوعة. 

الثالثة  قليم  االإ اأجزاء  ت�سنف  ا�ستثمارية  خريطة  و�سع  ال�سلطة  على  اإن   •
ب�سورة  اجلنوبي  وال�سفانا  و�سط-  االأ ال�سحراوي  و�سبه  ال�سمايل-  ال�سحراوي 

حتدد املوارد وحقوق ال�سكان.  

�سجل  عمل  يجب  الوافدين.  مطالب  على  مقدمة  الوطن  اأهل  حقوق  اإن   •
نحو  وا�سحة  �سيا�سة  و�سع  يجب  كما  املواطنني  حقوق  يحفظ  من�سبط  مدين 

الوافدين.

بع�سها م�رصوع  تطلعات  التعليم  نالت حظًا من  التي  احلديثة  للقوى  • اإن 
يف امل�ساركة يف القرار ال�سيا�سي والتنمية واخلدمات عرب قنوات �رصعية. 

• اإن �سيا�سة ال�سودان نحو دول اجلوار ينبغي اأن تقوم على خطة ا�سرتاتيجية 
تكاملية تنمويا واأمنيا. 

اإعفاء حكام الواليات احلاليني وتعيني والة جدد ذوي التزام قومي  ثالثًا: 

وكفاءة عالية وانتماء للواليات الثالث. 

يف  ممثلة  كانت  التي  ال�سيا�سية  القوى  ميثل  جامع  ملوؤمتر  الدعوة  رابعًا: 

اأفرزتها  التي  ال�سيا�سية  والقوى  1986م،  عام  املنتخبة  التاأ�سي�سية  اجلمعية 

قليم املثقفني من داخل وخارج الوطن  بناء االإ املقاومة امل�سلحة، وممثلني  الأ

تية:   جندة االآ وتفوي�س هذا املوؤمتر النتخاب رئي�سه ولبحث االأ

لكل  ال�سالح  التوازن  اأ�سا�س  على  املركزية  ال�سلطة  يف  قليم  االإ ق�سمة   -1

ال�سودان. 

طار  �سلح يف االإ داري االأ ال�سالحيات املركزية والالمركزية والنظام االإ  -2

هلي.  املدين واالأ
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�سالح التنموي واخلدمي.  خطة االإ  -3

كيفية اإزالة اآثار ثقافة العنف وم�رصوع نزع ال�سالح غري املن�سبط.  -4

اخلريطة اال�ستثمارية التي تعالج �رصاع املوارد.   -5

عرب  املختلفة  املجاالت  يف  احلديثة  قليم  االإ قوى  ا�ستيعاب  م�رصوع   -6

قنوات م�رصوعة. 

ال�سيا�سة اخلارجية نحو دول اجلوار.   -7

على اأن يدعى حل�سور هذا املوؤمتر اجلامع دول اجلوار كمراقبني و�سهود. 

رابعًا: تعيني جلنة خرباء فنية من خمت�سني مل�ساعدة هذا املوؤمتر اجلامع 

جندة.  لتقدمي درا�سات وافية ت�ساعد يف بحث بنود االأ

خام�سًا: يلتزم حملة ال�سالح نبذ العنف ووقف اإطالق النار وتفوي�س املوؤمتر 

القومي هذا وااللتزام بقراراته. 

حزبية  تكوينات  اأ�سا�س  فعلى  ال�سيا�سي  العمل  موا�سلة  اأرادوا  واإن 

دميقراطية. 

وتلتزم  الربنامج،  بهذا  ال�سودانية  ال�سيا�سية  القوى  جميع  تلتزم  �ساد�سًا: 

قرارات  وبقبول  واال�ستقطاب  التوتر  زيادة  �ساأنه  من  ما  كل  عن  باالمتناع 

املوؤمتر اجلامع والعمل على اإنفاذها. 

اأ�سهر من تاريخ  �ستة  اإجناز جميع هذه املهام يف فرتة ال تتجاوز  �سابعًا: 

املوافقة عليها. 
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اأول  اأن ال�سودان موقع ح�سارة عريقة كانت فيه  ك�سفت احلفريات احلديثة 

مدينة، واأول ديانة اأخالقية، واأول لغة اأبجدية. 

تعاقبت على ال�سودان �ست ح�سارات: 

– 1400 ق م (.  2400ق م  •  الكو�سية وعا�سمتها كرمة ) 
•  املروية وعا�سمتها نبتة ثم مروى من منت�سف القرن الثامن قبل امليالد 

اإىل الرابع امليالدي. 

•  دولة نوباديا وثقافتها. 
• امل�سيحية النوبية ودولتاها علوة واملقرة. 

�سالمية العربية وممالكها خم�س: الفور–الفوجن– تقلي- امل�سبعات–  االإ  •
الكنوز واأهمها اثنتان: الفور والفوجن. 

ثنية اإال اأنها  ومع اأن هذه املمالك كانت يف الغالب غري عربية من الناحية االإ

كانت اإ�سالمية دينا م�ستعربة ثقافة. 

الهوية  م�ستثناة من هذه   10 الواقعة جنوب خط عر�س  اجلنوبية  املنطقة 

العثماين  احلكم  ظل  يف  ال�سودان  يف  اإداريًا  اأحلقت  قد  كانت  واإن  الثقافية. 

)امل�رصي ( )1821 – 1881( ويف ظل الدولة املهدية ) 1881 – 1899 ( ويف 

ظل احلكم الثنائي الربيطاين امل�رصي ) 1899 – 1956 (.

اجلنوب  حظر  الربيطاين  احلكم  ن  الأ الثقايف  اجلنوبية  قاليم  االأ تباين  وزاد 

دارفور: امل�سكلة واحلل
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وغر�س فيه ثقافة جديدة وافدة م�سيحية اأجنلوفونية. 

�سافة حلقائق اأخرى اأعطت جنوب ال�سودان طبيعة خا�سة  هذه احلقيقة باالإ

داخل حدود ال�سودان اجلغرافية. 

خرى خ�سو�سيات بدرجة اأقل ال �سيما اإقليم دارفور.  قاليم ال�سودان االأ اإن الأ

وعندما ا�ستقل ال�سودان يف عام 1956م ن�ساأت فيه دولة مركزية، مل ت�ستوعب 

خ�سو�سياته اجلهوية بالدرجة املطلوبة. 

كذلك تركز بناء االقت�ساد احلديث على اإنتاج القطن كمح�سول نقدي نالت 

اال�ستثمارات  تركزت  اأكرب.  تنمويا  ق�سطَا  باإنتاجه وترحيله  املرتبطة  املناطق 

وهو  التقليدي  القطاع  حظ  وكان  احلديث  القطاع  يف  واملدخالت  واخلدمات 

قاليم  ي�سمل اأغلبية اأقاليم البالد منها متدينًا. كما كان حظ اأبناء وبنات تلك االأ

من التعليم ومن امل�ساركة يف مراكز اتخاذ القرار �سعيفًا. 

واال�ستثمارات  املدخالت  من  املتدين  واحلظ  احلكم  اإدارة  يف  املركزية 

واخلدمات اأدى لفجوة تنموية وخدمية وا�سحة. 

وتقراطي  االأ احلكم  اأوقات  يف  درجاتها  اأق�سى  بلغت  ال�سكوى  هذه 

)الديكتاتوري( الذي ا�ستوىل على مقاليد احلكم يف البالد عن طريق االنقالبات 

الع�سكرية ملدة 75% من عمر ال�سودان امل�ستقل. 

وكانت هذه ال�سكوى يف اأدنى حاالتها اأثناء العهود الدميقراطية ال �سيما يف 

عهد الدميقراطية الثالثة التي اأطاح بها انقالب يونيو 1989م. 

ويف ذلك العهد الدميقراطي كان اأهل دارفور  ممثلني بن�سبة حمرتمة يف كل 

قليم كله حتت اإدارة م�سئولني من  م�ستويات اتخاذ القرار ال�سيا�سي كما كان االإ

اأبنائه وبناته. 

فيما يلي اأب�سط البيان عن م�سكلة دارفور  وعن احلل.

ال�ستة  احلقائق  على  تقوم  خ�سو�سية  ال�سودان  يف  دارفور   قليم  الإ اإن   )1

تية:  االآ

يف  انخرط  ثم  1875م.  عام  حتى  م�ستقل  �سلطاين  تاريخ  ذو  قليم  االإ  -1

الثورة املهدية. ولكنه �سار م�ستقاًل بعدها فيما بني ) 1899 – 1916م ( واأحلق 

قليم ب�سودان وادي النيل بعد عقدين اإال قلياًل من تكوينه احلديث.  االإ

خرى،  قليم اأكرث قوة منها يف اأقاليم ال�سودان االأ الع�سبيات القبلية يف االإ  -2



���

 22 النزاعات  عمت  –مثاًل–  حلها  وم�رصوعات  القبلية  النزاعات  كرثت  كذلك 

قبيلة، وعقد حللها 39 موؤمتر �سلح يف الفرتة ما بني )1924–2003م(. 

3- نزاع املوارد: املناطق ال�سمالية يف دارفور  تعر�ست جلفاف ت�سبب يف 

بل( اإىل  بالة )رعاة االإ نزوح كثري من القبائل ال�سمالية جنوبًا: نزحت قبائل االأ

مناطق جبل مرة، ونزحت قبائل الزغاوة اإىل جنوب دار فور.اأرا�سي جبل مرة 

تتوافر فيها املياه واملراعي طول ال�سنة. ولكنها ملك لقبيلة الفور وهم يفلحونها. 

بالة الوافدة على اأرا�سي جبل مرة وقبائل الفور  ههنا ن�ساأ نزاع بني قبائل االأ

ر�س  املالكة لها. كما ن�ساأ نزاع يف جنوب دارفور بني قبائل الرزيقات املالكة لالأ

وقبائل الزغاوة الوافدة اإليها. 

قليم على اأيدي:  4- النهب امل�سلح: ظاهرة النهب امل�سلح ظهرت يف االإ

اأ�سل قبيلة الزغاوة الذين �رصدهم اجلفاف.  • جماعات من 
منطقة  يف  ن�ساطها  وركزت  اجلفاف  �رصدها  عربية  اأ�سول  من  • جماعات 

جبل مرة. 

اإقليم  • جماعات من قبائل ت�سادية دفعتها ظروفها للتك�سب بالبندقية يف 
دارفور. 

اقتحمت  الت�سادية  الليبية  احلرب  وقعت  عندما  املجاورة:  احلروب  5-اآثار 

القوات الليبية اإقليم دارفور دون اإذن من احلكومة ال�سودانية للهجوم على ت�ساد 

اأمرنا  من ال�رصق. كان موقف حكومتي ال�سودانية من تلك احلرب حمايد لذلك 

الدبلوما�سية  الو�سائل  اأمكن حتقيق ذلك عن طريق  الليبية، وقد  القوات  بجالء 

ومت �سحبها ولكن احلادث ترك اآثارا اأمنية �سالبة. 

اإقليم دارفور، ودخولهم طرفا يف  6- تدفق بع�س قبائل دول اجلوار نحو 

النهب امل�سلح ويف النزاع على املوارد. 

من  قبيلة   27 دخلت  الع�رصين  القرن  من  والت�سعينيات  الثمانينيات  منذ 

العرب اأ�سحاب املوا�سي من خارج ال�سودان، وا�ستقروا يف منطقة اجلنينة التي 

ت�سكنها قبائل امل�ساليت. 

اإقليم دارفور يجاور ثالث دول واحلدود بينها مفتوحة ووقعت فيها حروب 

اأهلية وفيما بينها حروب حدودية.

هذه احلروب كانت لها اآثارها على اأمن دار فور. 
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هذه اأهم �ست م�ساكل �سببت ا�سطرابات يف اأمن دار فور. 

موؤمتر  اآخر  وكان  وحلها.  امل�ساكل  لهذه  للت�سدي  تعقد  املوؤمترات  وكانت 

جامع عقد للت�سدي حلل تلك امل�ساكل املزمنة يف عهد الدميقراطية يف يونيو 

جندته وتو�سياته تبني طبيعة  املوؤمتر ناجحا ونظرة واحدة الأ 1989م، كان 

�ساليب املعهودة للت�سدي لها.  قليم واالأ امل�ساكل التقليدية يف االإ

قليم جعلت  االإ نقاذ« حدثت نقلة نوعية يف م�ساكل  ولكن يف ظل نظام »االإ

�ساليب املعهودة م�ستحياًل.  الت�سدي حللها باالأ

ما هي امل�ساكل اجلديدة ؟

نقاذ »: كان اإقليم دارفور يحظى بجهاز  2( امل�ساكل امل�ستجدة مع عهد » االإ

مناعة اجتماعي هو الذي جلاأت اإليه احلكومات املركزية الحتواء امل�ساكل. 

اإقليم  ال�سعبي يف  �سنده  اأن  1989م وجد  االنقالبي اجلديد يف  النظام  لكن 

مة املعار�س للنظام.  قليم منحازاً حلزب االأ دارفور �سعيف بل وجد االإ

قليم واأن ي�ستميلهم اإليه.  لذلك جعل النظام همه اأن يوؤثر يف والء اأهل االإ

كل  يف  دارة  االإ مقاليد  و�سلم  داري  االإ احل�سور  من  اجلديد  النظام  كثف 

امل�ستويات لكوادره قليلة اخلربة وا�سعة النهم. كان اإقليم دارفور واحداً، فق�سمه 

26. واأكرث من  اإىل   9 ال�سودان من  اإىل ثالث واليات واأكرث من واليات  النظام 

املحافظات من 19 اإىل 121. واأكرث املحليات من 126 اإىل 674. هذا التكثيف 

دارية وتطويعها  همال امل�سائل االإ دارة اأدى الإ لكوادر عينها يف ال�سيا�سة ال يف االإ

دارية ب�سورة ورمية فوجهت املوارد من  للك�سب ال�سيا�سي وزادت التكاليف االإ

دارة امل�سي�سة. اخلدمات اإىل االإ

النفاق يف  الع�سائر ب�رصورة االن�سمام حلزبه فاأكرث  النظام زعماء  وواجه 

�سفوفهم وهبط مبكانتهم االجتماعية. 

را�سي ي�سمى نظام احلواكري. نظام يقوم  قليم نظام حيازة لالأ وكان يف االإ

على 26 حاكورة ت�سيطر عليها الع�سائر. 

ر�س ملك  لكن احلكومة اجلديدة رف�ست االعرتاف بهذا النظام باعتبار اأن االأ

قليات القبلية التي تعي�س داخل حواكري القبائل الكبرية اأن  الدولة و�سجعت االأ

تتطلع لال�ستقالل بحقوقها واالنحياز للنظام الذي منحها لها. 
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يق�س  مل  واحد  �سيا�سي  حلزب  ال�سوري  االن�سمام  على  اجلميع  اإجبار   -1

على التناف�س بني الفرقاء بل جعلهم يتناف�سون على اأ�س�س قبلية على املنا�سب 

دارية.  ال�سيا�سية واالإ

هكذا اهتم كثري من اأبناء القبائل من املثقفني بالوالء القبلي �سلما للرتقي 

داري.  ال�سيا�سي واالإ

من  ح�سوداً  خرجا  العايل  والتعليم  العام  التعليم  احلديثة:  القوى   -2

ينالوا  فلم  تعليمهم  يوا�سلوا  مل  الذين  العايل  التعليم  خريجو  اأما  اخلريجني. 

حمو اأمية وظيفية يوؤهلهم للقيام بعمل فني. ومل يجدوا م�رصوعات ا�ستثمارية 

ت�ستوعبهم، والذين نالوا تعليمًا عاليًا اإذا مل يكونوا من اأتباع النظام فلن يجدوا 

فر�سا يف اخلدمة العامة. 

قليم ويف العا�سمة، وعدد كبري  كثري من هوؤالء العطالة ا�ستقروا يف مدن االإ

و�ساروا  العامل  مدن  من  كثري  يف  فا�ستقروا  ال�سيا�سي  اللجوء  حق  طلب  منهم 

ل�سان احتجاج �سارخ حيثما ا�ستقر بهم النوى. 

خرى  االأ ال�سيا�سية  القوى  القومية تعيب على  �سالمية  االإ 3-  كانت اجلبهة 

هلية  اأثناء عهد الدميقراطية الثالثة اأنها مت�ساهلة وغري حازمة يف اإدارة احلرب االأ

فرفعوا �سعارات الت�سدد �سعار اأمان ال�سودان، وثورة امل�ساحف، وثورة امل�ساجد. 

هذه الذهنية احلما�سية الهجومية رافقت قادة النظام اجلديد بعد اال�ستيالء على 

هلية املوروثة اإىل حرب جهادية، واجتهت اإىل تدريب  ال�سلطة، وحولت احلرب االأ

وت�سليح املواطنني على اأو�سع نطاق. 

هذه ال�سيا�سة بثت ثقافة العنف يف ال�سودان. انت�سار ثقافة العنف مع وجود 

نزاعات مل يعمل النظام على حلها اأدى اإىل اأن�سطة ت�ستخدم العنف للك�سب املادي 

والك�سب ال�سيا�سي. 

اأعمال النهب امل�سلح لك�سب العي�س.  • فبع�س القبائل تو�سعت يف 
�سول  • وجماعات اأك�سبت العمل امل�سلح بعداً عرقيًا “ كاجلنجويد” ذوي االأ
اأو ت�سادية الذين وجهوا هجماتهم �سد قبائل فالحية معينة  العربية �سودانية 

كالفور وامل�ساليت. 

• بع�س اأبناء القبائل الفالحية يف مناطق الفور وامل�ساليت �سهدوا تعر�س 
يف  بالرتاخي  الدولة  اتهموا  املنفلتة  الرعوية  العنا�رص  من  لهجمات  اأهلهم 
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الت�سدي لهم. لذلك رفعوا ال�سالح �سد احلكومة با�سم جي�س حترير دارفور، ثم 

�سمي جي�س حترير ال�سودان وبالتوازي معه ن�ساأت حركة العدالة وامل�ساواة، ثم 

ف�سيل ثالث با�سم العدالة والتنمية. 

وذات  املركزية  احلكومة  �سد  اأهداف  ذات  م�سلحة  �سيا�سية  اأحزاب  تكوين 

حتالفات داخلية وخارجية ظاهرة غري م�سبوقة يف دارفور. 

4- الف�ساد املجاهر: حتكم احلزب الواحد واإبطال احلريات العامة ي�سحبه 

خر لال�ستبداد.  دائمًا غياب امل�ساءلة وال�سفافية فيعم الف�ساد. الف�ساد هو الوجه االآ

ويف دارفور طولب املواطنون با�ستقطاع ن�سف ن�سيبهم من ال�سكر لدعم طريق 

نقاذ« الغربي، وكان مقدراً اأن ي�ساهم يف ذلك بحوايل 36 مليون دوالر �سنويًا  »االإ

ن  على اأن يتم الطريق يف عامني. املو�سوع �سحبته �سجة اإعالمية تهريجية الأ

الفعلي  داء  االأ وكان  دوالر،  مليون   240 كانت  املعتمدة  الطريق  بناء  ميزانية 

اأنهم خدعوا و�رصقت  قليم  االإ اأهل  وتاأكد  الف�ساد  الطريق معيبًا. وظهر  بناء  يف 

اأموالهم. 

5- القدوة ال�سيئة: النظام ا�ستوىل على ال�سلطة بالقوة وحولها عيانا بيانا 

املقا�سد  لهذه  القوة  ا�ستخدام  ف�سار  ولذويه  له  واقت�سادية  �سيا�سية  ملنافع 

قدوة، والنظام نف�سه �ساهم يف بناء هذا النظام القيمي اجلديد قائاًل على ل�سان 

قادته: نحن نفاو�س الذين يحملون ال�سالح.!! 

�سيا�سات النظام -كما راأينا- فرخت الع�سبيات القبلية والعرقية كما ذكرنا، 

وثقافة العنف عمت البالد، هذا يف الداخل اأما يف اخلارج ف�سيا�سات النظام ال 

ول من عمره كونت راأيًا عامًا م�سادا للنظام قوامه جماعات  �سيما يف العقد االأ

اإ�رصائيلية، ولوبيات برملانية يف  ن�سان، ولوبيات  كن�سية، ومنظمات حقوق االإ

كثري من الدول. 

رهاب متعديا على احلقوق الدينية  هوؤالء اعتربوا النظام ال�سوداين راعيًا لالإ

ال�سودانيون  برح  وما  �سحاياه.  الحت�سان  عري�سة  مظلة  وكونوا  ن�سانية،  واالإ

الذين طردتهم تلك ال�سيا�سات يخاطبون مراكز تلك املظلة ويجدون عندها دعمًا 

معنويًا وماديًا. 

ظاهرة  ال�سودان  اأهل  من  ال�سحايا  لنجدة  امل�ستعدة  املعادية  املظلة  هذه 

نقاذ »،  جديدة مل يعهد ال�سودان مثلها قبل نظام » االإ
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اخلارجية  �سيا�سته  كانت  نقاذ«  »االإ نظام  عمر  من  املرحلة  تلك  يف   -6

منط  على  كان  الذي   ) العربي   ( �سالمي  االإ ال�سعبي  املوؤمتر  عنها  عرب  تو�سعية 

ممية الثالثة ب�سعارات اإ�سالموية )1993م(. هذه ال�سيا�سات التو�سعية عباأت  االأ

هذه   .« نقاذ  االإ  « نظام  �سد  وغريهم  لل�سودان  املبا�رص  اجلوار  دول  من  كثرياً 

العداوات يف بع�س احلاالت ا�ستمرت حتى يومنا هذا -مثاًل-  اإريرتيا واأوغندا. 

ال�سيا�سات ولكن املظلة امل�سادة له يف  النظام كثرياً من تلك  �سحيح غري 

ن م�سالح وهيئات ظلت ترعاها. وعندما ورط النظام  اخلارج ما زالت قوية الأ

نف�سه يف جتاوزات دارفور وجدت املظلة �سالتها. 

لعل اأ�سواأ ما مني به ال�سودان موؤخراً هو التناحر العرقي. �سحيح كانت   -7

متعدد  عرقي  انتماء  بروز  ي�سهد  مل  قليم  االإ ولكن  قبلية،  نزاعات  دارفور  يف 

القبائل. 

ف�سائل الفور بع�سها ذات اأن�ساب عربية كذلك قبائل امل�ساليت والزغاوة. 

وبيوت الزعامة القبلية كلها تقريبًا مرتبطة مب�ساهرات. 

ويف دائرة ال�سعني االنتخابية -وال�سعني هي مركز اأكرب قبيلة عربية يف 

دار فور-، كان نائب الدائرة املرحوم / اأحمد حبيب من الزغاوة. وحاكم اإقليم 

مة من جميع االنتماءات هو د. التيجاين  دارفور الذي زكاه 34 هم نواب حزب االأ

�سي�سي من قبيلة الفور. 

مر اليوم خمتلف وقد يزيد تدنيًا  كان هذا هو احلال حتى عام 1989 ولكن االأ

ن بع�س رجاالت النظام يحاولون اإثارة ع�سبية عربية مثلما يحاول بع�س  الأ

رجاالت احلركة ال�سعبية اإثارة ع�سبية اإفريقية. اإنهما يف ال�رصاع على ال�سلطة 

يلعبان بالنار. 

يبدو  ولكن  عرقية  بانتماءات  بداأت  دارفور  يف  امل�سلحة  املقاومة  حركات 

ن اأنها تدرك خطورة هذه االجتاهات وت�سعى للتعبري عن مطالب لكل دارفور  االآ

ولكل ال�سودان. 

ظالل النزاع بني املوؤمترين الوطني وال�سعبي: حاول النظام اأن يجعل   -8

قليم عرف بحما�سته الدينية يف عهد �سلطنة  ن االإ من دارفور �سنداً �سعبيًا له الأ

الفور القدمية. وحتى يف عهد ال�سلطان على دينار فاإنه انحاز للخالفة العثمانية 

وىل، وكان هذا �سبب تعر�سه للحرب مع بريطانيا. وكانت  طل�سية االأ يف احلرب االأ
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حما�سة دارفور للثورة املهدية بال حدود. 

نقاذ » اأن ي�ستقطب عددا من اأبناء وبنات دار فور. وعندما  ا�ستطاع نظام » االإ

�سول العربية  انق�سم املوؤمتر الوطني يف عام 2000م وقفت اأكرث الكوادر من االأ

اأبناء وبنات الزغاوة وامل�ساليت  مع املوؤمتر الوطني، ووقفت اأكرث الكوادر من 

العدل  حركة  يف  انخرطوا  هوؤالء  اأكرثية  ال�سعبي.  املوؤمتر  مع  وغريهم  والفور 

وامل�ساواة. 

اأفريقية من مناطق  اجلي�س ال�سعبي ما برح يحاول ا�ستقطاب عنا�رص   -9

�سمال ال�سودان. هنالك عالقة حتالفية بني جي�س حترير ال�سودان واجلي�س ال�سعبي 

لتحرير ال�سودان. 

متاما  منحازة  اإريرتيا  دولة  �سيما  لل�سودان  املجاورة  الدول  بع�س   -10

ثيوبيا وهو بتكوينه ي�سجع  لقوى املقاومة ال�سودانية فالنظام ال�سوداين حليف الأ

النظامني  بني  متبادلة  اتهامات  هنالك  رترية.  االإ للدولة  �سالمية  االإ املقاومة 

واإريرتيا �سوف حتر�س على زيادة متاعب احلكومة ال�سودانية. 

حد ع�رص م�ستجدات هياأت اإقليم دارفور لتحرك ع�سكري ذي  هذه العوامل االأ

ب�سيا�ساتها  احلكومة  اأ�سعفت  نف�سه  الوقت  احلكومة ويف  �سيا�سية �سد  اأهداف 

جهاز املناعة االجتماعي الذي كان يف املا�سي يعمل على احتواء النزاعات. 

النظام  ولكن  دارفور،  ملاأ�ساة  عمداً  خطط  ال�سوداين  النظام  اأن  اأعتقد  ال   )3

جمرد من اأية بو�سلة ا�سرتاتيجية ويعمل باأ�سلوب ردة الفعل ورزق اليوم باليوم. 

خري تعامل معها مرتكبا طائفة  وعندما واجهته م�سكلة دارفور يف طورها االأ

خطاء التي حولت املو�سوع من م�سكلة يواجهها النظام اإىل �سحب الثقة  من االأ

فيه. 

خطاء ؟ ما هي هذه الأ

ول: كان العدد الذي حمل ال�سالح �سد احلكومة انطالقا من منطقة  اخلطاأ الأ

)م(  الفريق  الوقت  ذلك  يف  دارفور  �سمال  حاكم  وكان  حمدوداً،  مرة  جبل 

اأ�رصك  لذلك دعا الجتماع غري معهود  �سائه  روؤ من  اأبعد نظراً  �سليمان  اإبراهيم 

فيه عددا كبريا من اأبناء دارفور املثقفني و�سماه ملتقى الفا�رص الت�ساوري يف 

ولكن  �سيا�سيا،  النزاع  الحتواء  تو�سيات  و�سع  امللتقى  هذا  2003/3/25م. 
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احلكومة املركزية رف�ست تلك التو�سيات. 

كانت احلكومة املركزية ت�سعر باأنها قد قدمت تنازالت كافية يف حمادثات 

دارفور حتى ال  الت�سدي  حلركة  الدولة يف  اأن تظهر هيبة  واأن عليها  نيفا�سا 

�رصة الدولية را�سية عنها، ولن تعر�س  يقتدي بها اآخرون. واأيقنت احلكومة اأن االأ

اتفاقات ال�سالم للخطر ب�سبب االعرتا�س على �سيا�سة النظام يف دار فور. وبعد 

من  النظام  قيادة  اأعلنت  الهجمات  ببع�س  امل�سلحة  املقاومة  قامت حركة  اأن 

الفا�رص عا�سمة دارفور خطاأ تاأديبيا مت�سددا. 

اأ�سبوعني  يف  مر  االأ اح�سموا  جرحى  وال  اأ�رصى  وال  هوؤالء  مع  تفاو�س  ال   «

وارفعوا لنا التمام«. 

هذا املوقف �سعد املواجهات الع�سكرية، واأدى اإىل احتالل املقاومة امل�سلحة 

امل�ساجالت  وتوالت  ال�سوداين  اجلو  �سالح  طائرات  وحتطيم  الفا�رص  ملدينة 

للدخول  متحم�سة  غري  ال�سودانية  امل�سلحة  القوات  اأن  وا�سحا  وكان  الع�سكرية 

يف حرب اأهلية جديدة. قال اأحد حملة ال�سالح » اإن اجلي�س يهرب من ميدان اأية 

معركة خ�سناها �سده تاركا لنا وراءه اأثمن الهدايا. غنمنا حتى الدبابات ». 

امل�سلحة  القوات  �سم  يف  تطمع  اأنها  امل�سلحة  احلركة  اأدبيات  من  ووا�سح 

ل�سفها. جاء يف ميثاق اأهل دارفور الذي اأ�سدرته حركة حترير ال�سودان. 

القوات  اأن  باعتبار  احلركة  ل�سالح  امل�سلحة  القوات  ا�ستمالة  على  العمل   «

امل�سلحة تتكون من اأبناء املناطق املهم�سة«. 

اخلطاأ الثاين: مل ي�ساأ النظام اأن يو�سع الت�ساور لبحث ما يجب عمله، وجلاأ يف 

مواجهة التحدي الع�سكري ال�ستنفار القبائل. �سنف النظام حملة ال�سالح باأنهم 

من قبائل معينة: الزغاوة –الفور– امل�ساليت. 

ثنية العربية للوقوف معه يف وجه املقاومة  لذلك خاطب النظام اجلماعة االإ

امل�سلحة. 

الكيانات العربية القبلية مل ت�ستجب لهذا النداء. بل اتخذت موقفًا معتدال من 

النزاع قائلة اإنها لن ت�سرتك يف عمل هجومي، ولكن اإذا هوجمت ف�سوف تدافع 

عن نف�سها. 

ولكن هنالك ف�سائل �سبابية غري من�سبطة قبليا، وف�سائل الفاقد الرتبوي، 

عن  عبارة  وهم  اجلنجويد  وف�سائل  امل�سلح،  بالنهب  تعمل  كانت  وجماعات 
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– جن على ظهر جواد  – واتخذ هذا اال�سم رمزا للفتوة  الغارات  �سباب امتهن 

من  وبع�سهم  �سودانية  قبائل  من  بع�سهم  – وهوؤالء  الناري  ال�سالح  ي�ستخدم 

قبائل غري �سودانية، وهم جميعًا ا�ستقطبتهم االمتيازات التي وفرتها احلكومة 

يف  ال�سالح  حملة  احلكومي.  الع�سكري  العمل  يف  وانخرطوا  للنداء  وا�ستجابوا 

مواقع غري معروفة ويتحركون ب�رصعة لذلك اجته باأ�س التحرك الع�سكري  �سد 

املاأوى. ركز  اأو متنحهم  لتهديدها لكيال ت�ساعدهم  اليها  التي ينتمون  القبائل 

هذا العمل الع�سكري على اأهداف قبلية مدنية رخوة. 

هداف املدنية  كان فى اللجوء اإىل هذا التحالف الع�سكري، واختيار هذه االأ

التي  بال�سورة  املعنية  القبائل  ترويع  نتيجتهما  وكانت  �سخمان  خطاآن 

ن�سانية ال�سخمة ويف وقت قيا�سي فر اأكرث من مليون �سخ�س  خلقت امل�سكلة االإ

األف  مائه  من  اأكرث  وفر  الكبرية،  دارفور  مدن  بالقرب من  نازحني  ملع�سكرات 

�سخ�س الجئني اإىل ت�ساد. 

ن�سانية، و�سار املعر�س  هكذا تكون معر�س ب�رصي حممل بق�س�س املاآ�سي االإ

الب�رصي يف متناول اأجهزة االعالم العاملية. 

منظمات  من  كبري  بعدد  ميوج  ال�سودان  �سار  حني  منذ  الثالث:  اخلطاأ 

ملحادثات  املتابعني  ن�سان  االإ حقوق  ملنظمات  وممثلني   – العاملية  غاثة  االإ

والتحول  وال�سالم  ن�سان  االإ بحقوق  املعنية  الدرا�سات  ال�سالم، وممثلني ملراكز 

عالم الدولية. جهزة االإ الدميقراطي، وممثلني الأ

هذا الزخم من احل�سور الدويل ت�سامع مبا يجري يف دارفور ف�سارعوا ملعرفة 

العفو  ومنظمة  وات�س،  رايت�س  هيومان  منظمات  ا�ستطاعت  وب�رصعة  احلقائق. 

زمات، وغريها االطالع على تفا�سيل  الدولية، واملجموعة الدولية ملعاجلة  االأ

كذلك  نطاق.  اأو�سع  على  بياناتهم  ون�رصوا  موثقة  ب�سورة  وتدوينة  حدث  ما 

عن  مرعبة  �سورة  فنقلوا  والف�سائيات  ذاعات  واالإ العاملية  ال�سحافة  ن�سطت 

حريق دار فور.

الغربية  احلكومات  مواقف  وغريت  العاملي  ال�سمري  هزت  املعلومات  هذه 

نف�سها. كان اأول ت�رصيح مل�سئول اأمريكي ب�ساأن دارفور اأن هذه م�ساألة داخلية 

ينتظر اأن حتتويها حكومة ال�سودان. 

احلكومات  مواقف  غري  العاملي  العام  الراأي  قاده  حقيقيا  انقالبا  ولكن 
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مريكية تعطي اأزمة دارفور اأولوية على ق�سية �سالم  الغربية، وجعل احلكومة االأ

نيفا�سا. وبذلك ابلغوا احلكومة ال�سودانية. 

ظل  بل  بجدية  عالمي  االإ الطوفان  هذا  مع  تتعامل  مل  ال�سودانية  احلكومة 

عالم الدولية اإنكارا عاريا من  املتحدثون با�سمها ينكرون ما جاء يف اأجهزة االإ

بهزليات  �سبيها  ها  اأداوؤ وكان  عالمية  االإ املعركة  احلكومة  ال�سدقية، فخ�رصت 

ال�سحاف العراقي. 

و�سارع املتحدثون با�سم احلكومة يبحثون عن ماهية املوؤامرة �سدهم.

مل يح�سبوا : 

• اأهمية املنظمات غري احلكومية وما �سارت تقوم به من دور يف تكوين 
الراأي العام العاملي. 

• اأهمية �سبكة ال�سودانيني باملهجر ال �سيما الدار فوريني وما قاموا به من 
تعبئة. 

�سيا�ساته  اأثناء  �سيما  ال  ال�سوداين  للنظام  امل�سادة  اللوبيات  �سبكة   •
»الطالبانية« ال�سبكة التي �سارت تدعم احلركة ال�سعبية تلقائيا كممثله ملظلومي 

اجلنوب ونقلت اهتمامها ملظلومي دار فور. 

خطاء اأودت مب�سداقية النظام، والنظام مل يفعل �سيئا مقنعًا لتح�سني  هذه االأ

�سورته. 

�( التدخل الدويل يف �ساأن دار فور:

الدول ثم جمل�س  اأمر دارفور وحتركت بعده  العاملي حترك يف  العام  الراأي 

من.  االأ

املتحدة  مم  لالأ العام  مني  االأ فزار  دارفور  باأزمة  الدويل  االهتمام  ت�ساعد 

ال�سودان يف يوليو 2004. 

وبعد زيارته لدار فور وت�ساد حيث قابل ممثلني للنازحني والالجئني وقع 

مع حكومة ال�سودان اتفاقا يف 2004/7/3 مبوجبه التزمت احلكومة باأربعة 

اأ�سياء: 

- اأن تلتزم باتفاقية وقف اإطالق النار املوقعة مع حملة ال�سالح يف ت�ساد 

يف ابريل 2004.

ن�سانية. غاثات االإ - تاأمني �سبل االإ
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- حماية املدنيني. 

- نزع �سالح اجلنجويد. 

من 1556.  هذا االتفاق �سار فيما بعد جزءاً من قرار جمل�س االأ

ن امل�سئول الدويل كان يريد حتقيق  هذا االتفاق مل يدر�س بالقدر الكايف الأ

ن�ساينة يف دار فور.  �سباع ال�سغط الدويل ب�ساأن احلالة االإ اإجنازا ما الإ

واحلكومة ال�سودانية كانت حري�سة على حت�سني �سورتها اأمام الراأي العام 

العاملي. 

احلكومة  ت�ستطيع  ال  الرابع  البند  اأن  الت�سح  لدار�سة  اأخ�سع  مر  االأ اأن  فلو 

تنفيذه. 

واأنا �ساألت اأحد امل�سئولني الدوليني كيف وقعوا على هذا االتفاق ؟؟ 

قال يل: نحن اأنف�سنا فوجئنا مبواقف احلكومة! ولكن وا�سح من تناول االحتاد 

مر اأن املهام التي �سوف تعجز احلكومة ال�سودانية عن القيام بها  فريقي لالأ االأ

فريقي.  �سلحة وغريهما �سوف توكل لقوات االحتاد االإ كحماية املدنيني ونزع االأ

عمر  الفا  رئي�سه  فريقي  االأ لالحتاد  التابع  وال�سلم  من  االأ جمل�س  كلف  وبالفعل 

ال�سالم يف  فريقي مبهمة حفظ  االإ لقيام االحتاد  �ساملة  كوناري حت�سري خطة 

ليات املطلوبة  دارفور، وحتديد حجم القوات املطلوبة لذلك وما هي القوات واالآ

غاثات  االإ ان�سياب  و�سمان  املدنيني  وحماية  النار،  اإطالق  وقف  يف  للنجاح 

اأعباء  فريقي  االأ يلقي على االحتاد   1564 من رقم  االأ ن�سانية. وقرار جمل�س  االإ

ول مرة  ما تعجز عن تنفيذه احلكومة ال�سودانية. وي�سع احلكومة ال�سودانية الأ

مر فاإن اللجة �سوف تكت�سف  بادة اجلماعية ومهما يكن االأ هدفًا للتحقيق عن االإ

ن�سان وجرائم حرب. االحتاد  االإ قل وقوع تعديات ج�سيمة على حقوق  االأ على 

فريقي متجه لتكليف قوة من ثماين دول للقيام بكل املهام التي تعجز عنها  االأ

من وم�ساهمات لوج�ستية  حكومة ال�سودان يف دارفور وذلك بدعم من جمل�س االأ

من دول مانحة. 

لكن احلكومة ال�سودانية ال تتعامل مع املوقف باجلدية الكافية بل جند ناطقا 

با�سمها يقبل القرارين 1556 و1564 واآخر يرف�سهما وثالث يعتربهما اإعالن 

حرب على ال�سودان، وهذا كله يعطي انطباعًا بعدم اجلدية يف التعامل مع قرارات 

جادة، ويرتتب عليها ت�رصفات عملية م�سادة للحكومة ال�سودانية. هذا التناق�س 



���

فى املواقف  �سار �سمة للنظام ال�سودانى. لدى زيارة املندوب ال�سامى لالجئني 

اإىل ال�سودان اقرتح حكمًا ذاتيًا لدار فور ف�سارع م�سئول �سودانى بقبول االقرتاح 

دارة الدولية متجهة اإىل  و�سارع م�سئول اآخر برف�سه!! كل الدالئل ت�سري اإىل اأن االإ

اأمن دارفور حتت و�ساية دولية. هذا التوجه رحب به وزير فى حكومة  و�سع 

ال�سودان ورف�سه وزير اآخر. وال�ساقية تدور مبا يوؤكد غياب اأية ا�سرتاتيجية لدى 

رادة الدولية. النظام للتعامل مع كارثة دارفور وللتعامل مع االإ

للعراق وهو  يكرر موقفها مما جرى  العربية  اجلامعة  اأن موقف  واملوؤ�سف 

ال�سودان. هذا املوقف غري �سحيح  تاأييد حكومة  ال�سودان مبعنى  تاأييد  اإعالن 

بل ال�سحيح اأن تدر�س اجلامعة العربية املوقف لتن�سح احلكومة ال�سودانية مبا 

من.  ينبغي عمله لتجنب الوقوع يف مواجهة مع جمل�س االأ

�( حماولت حل امل�سكلة : 

كرب يف دارفور وبهذه ال�سفة اجتهد  مة �ساحب ال�سند ال�سعبي االأ 1. حزب االأ

الفتنة  والعمل على ح�رص  املوقف  لتنبيه احلكومة على خطورة  الو�سائل  بكل 

بن�سح الكيانات القبلية الكبرية اأال ت�سرتك فيها. دعونا يف يونيو 2002 ملنرب 

جامع ي�سارك فيه اجلميع لو�سع عالج للم�سكلة، واأر�سلنا وفودا ثالث مرات لدار 

خرين جلنة قومية لدار  فور لالطالع على احلقائق واحتواء االنفجار، وكونا مع االآ

ن�ساين، واجتهدنا  فور يف مار�س 2003، وكونا غرفة عمليات ملتابعة الو�سع االإ

ية جذرية ملعاجلة املوقف، ووقع معنا اتفاقا ولكن النظام  قناع النظام بروؤ الإ

فق، ورتبنا ور�سة  مع توقيع االتفاق وا�سل �سبيله يف �سيا�سات حزبية �سيقة االأ

و�سوح  ومع  عالجها.  واأ�س�س  امل�سكلة  ت�سخي�س  حول  الراأي  ال�ستقطاب  عمل 

ية للكافة عن اأ�سباب امل�سكلة وو�سائل حلها لكن النظام احلاكم يف ال�سودان  الروؤ

جراءات الالزمة لنبذ ال�سيا�سات اخلاطئة وتنفيذ  ال يريد اأو ال ي�ستطيع اتخاذ االإ

مة فى خطاب اأر�سله للرئي�س اأوبا �ساجنو  ال�سيا�سات ال�سحيحة. اقرتح حزب االأ

ال�سودانية  للحكومة  متكررة  اإفادات  وفى   2004/8/22 فى  الو�سيط  ب�سفته 

وفى   ،2004 ويونيو  فرباير  فى  �سحفية  موؤمترات  وفى  ثنائية  لقاءات  وعرب 

ندوات جماهريية اأ�س�سًا حمددة للحل خال�ستها:

دارى فى واليات  1- اتخاذ اإجراءات فورية لبناء الثفة؛ وهى تغيري الطاقم االإ

دارفور مب�سئولني ذوى تاأهيل اإدارى وقبول قومى – وتعيني جلنة حمايدة بحق 
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لتق�سى احلقائق حول التجاوزات وحما�سبة اجلناة واإن�ساف ال�سحايا. وتكوين 

ن�سانية. غاثات االإ جمل�س اأعلى قومى لتن�سيق االإ

واأطراف  ال�سودانية  ال�سيا�سية  القوى  موؤمتر جامع يح�رصه جميع  2- عقد 

لزعماء  وممثلون  املثقفون  قليم  االإ وبنات  بناء  الأ وممثلون  دارفور  فى  النزاع 

الع�سائر، يفو�س هذا املوؤمتر لبحث اأجندة دارفور ذات امللفات ال�ستة ال�سيا�سى، 

اأن يعقد فى  والقبلى. على  منى، االجتماعى، اخلدمى  االأ دارى،  االإ االقت�سادى، 

مكان متفق عليه واأن يكون فى ح�سور دوىل واإقليمى كمراقبني.

راء مع قبولها ال�سعبى العري�س مل جتد جتاوبًا لدى النظام فى  ولكن هذه االآ

ال�سودان.

مة اأن احلوار بينه وبني النظام و�سل اإىل طريق م�سدود،  لذلك اأعلن حزب االأ

اه للحل وا�ستقطاب الراأي العام ال�سوداين والدويل حولها.  وم�سى يعلن روؤ

2- يف فرباير 2004 كون النظام جلنة �سماها قومية، ولكنها يف احلقيقة 

التي  النظام  �سيا�سات  �سقف  حتت  اإال  حلوال  تقدم  اأن  ينتظر  وال  حزبية،  جلنة 

ول.  زمة يف املقام االأ كانت �سببا يف خلق الأ

3- ويف �سهر �سبتمرب 2004 دعا النظام ملوؤمتر قبلي الحتواء امل�سكلة. هذه 

ن غري جمدية: زعماء  االآ القبلية كانت جمدية يف املا�سي، ولكنها  املوؤمترات 

الوالء  نطاق  من  وخارجة  م�سي�سة  امل�سلحة  والقوى  كثرياً،  �سعفوا  الع�سائر 

القبلي، وهناك جهات موؤثرة على مواقف الفرقاء م�سدودة ملقا�سد ال�رصاع على 

ال�سلطة، وهنالك اأياٍد لنفوذ بع�س دول اجلوار، وهنالك اأبعاد متعلقة ب�رصاعات 

دولية اأهمها ما بني اأمريكا وفرن�سا. 

هذه العوامل جتعل املوؤمترات القبلية بال�سورة التقليدية غري جمدية. 

اتفاقا لوقف  ال�سالح  ال�سوداين مع حملة  النظام  2004 وقع  ابريل  4- يف 

يف  ت�ساد  دخول  اإن  وفرن�سي.  اأمريكي  وبدعم  ت�سادية  بو�ساطة  النار  اإطالق 

لها  كانت  خرية  االأ االنقالبية  واملحاولة  لنظامها  مبخاطر  حمفوف  الو�ساطة 

�سلة با�سطرابات دار فور. 

اإن اتفاق وقف اإطالق النار ه�س، ويواجه خرقا من جميع اأطراف االقتتال، 

وال يرجى اأن يكون ملزما اإال يف ظل اتفاق �سيا�سي.  

بو�ساطة  دارفور  م�سكلة  ب�ساأن  للتفاو�س  واأبوجا  اأبابا  اأدي�س  لقاءات   -5
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تية :  �سباب االآ فريقي مل تثمر �سيئًا ولن تثمر �سيئا لالأ االحتاد االأ

العدائيات.  لوقف  اأولوية  يعطي  الذي  احلكومة  وفد  بني  الروؤى  اختالف   •
ووفود املقاومة التي تعطي اأولوية للحل ال�سيا�سي. 

• وجود عنا�رص موؤثرة على القرار غائبة عن طاولة املفاو�سات. 
• غياب الو�سيط الذي تطمع يف خريه اأو تخ�سى �رصه اأطراف النزاع كما هو 

مريكا ومباحثات نيفا�سا.  احلال بالن�سبة الأ

النتيجة :

نظام  واأجهزة  �سيا�سات  �سقف  وحتت  داخليًا  دارفور  اأزمة  حل  حماوالت 

الثالث  طراف املدعوة والطرف  االأ نقاذ« غري جمدية. وحماوالت احلل بني  »االإ

كما حدث يف اأدي�س اأبابا واأبوجا غري جمدية. فما العمل ؟؟. 

دارفور حتكمه  اأزمة  زاوية  �سيما من  ال�سودان ل  ال�سيا�سي يف  املوقف   )�

تية :  احلقائق الآ

اأوًل: احلكومة ال�سودانية عزلت نف�سها من كثري من القوى الوطنية،. وفقدت 

ثقة قطاعات مهمة من اأهل دارفور وهي ال ت�ستطيع حماية املدنيني املروعني 

املقاومة  تقهر  اأن  وال  بها،  وا�ستعانت  �سلحتها  التي  العنا�رص  تلجم  اأن  وال 

من.  امل�سلحة، وال اأن تنفذ ما يتطلبه منها جمل�س االأ

ثانيًا: عنا�رص كثرية داخل نظام االنقاذ تبينت املتاهات التي اأدخلت فيها 

ب�سبب بروتوكوالت نيفا�سا. ففي االلتزام بها خماطر تت�سح لهم كل يوم. ولكن 

يف التخلي عنها خماطر ج�سيمة؛ ذلك اأنهم اأمام موقف ال ي�ستطيعون التقدم منه 

اأو التاأخر. لذلك فالنظام يوظف م�سكلة دارفور لتغطية هذا العجز، مطالبني اأن 

ترفع احلركة ال�سعبية يدها من دارفور، وبحل م�سكلة دارفور قبل ابرام اتفاقيات 

ال�سالم. 

ثالثًا: احلركة ال�سعبية ترفع �سعارات جتعل تاأييدها للمقاومة امل�سلحة يف 

دارفور منطقيًا. وهي تريد توظيف عنا�رص املقاومة يف دارفور للتحالف معها 

يف م�رصوع ال�سودان البديل املعلمن املوؤفرق الذي تن�سده.

اأزمة دارفور غطت على برتوكوالت ال�سالم  اأن  لكن احلركة ال�سعبية وجدت 

م�سبوقة.  غري  مكا�سب  لها  حققت  اأنها  احلركة  تعترب  بروتوكوالت  وهي 

اأ�سمرا )  فالربوتوكوالت فاقت ما اتفقت عليه احلركة مع القوي ال�سيا�سية فى 
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1995( يف عدة نقاط اأذكر منها؛ اأعطت اجلنوب و�سعًا كونفدراليا مع اأن الو�سع 

يف مقرارات اأ�سمرا فيدرايل والكنفدرالية احدي خيارات تقرير امل�سري. واأعطت 

اجلي�س ال�سعبي و�سعًا موازيا للجي�س ال�سوداين مع اأن الو�سع يف مقررات اأ�سمرا 

هو اإعادة هيكلة القوات امل�سلحة لت�سبح قومية.

ال�سودان  �سالم  بقانون  مهددة  جماعة  تفاو�س  نف�سها  احلركة  وجدت 

االمريكي الذي يقول اإذا تعذر االتفاق تعاقب احلكومة واإذا حتقق االتفاق تكافاأ 

احلركة ال�سعبية. 

تباركه  اتفاق  اإبرام  على  حري�سة  �سابقة  جنائية  مبلفات  مهددة  جماعة 

�رصة الدولية، ويكتب لها عمرا جديدا حمميا من تلك امللفات »اللعينة ». االأ

على  والرتكيز  والقاهرة  اأبوجا  عن  النظر  �رصف  هو  ن  االآ احلركة  موقف 

نيفا�سا، واعتبارها �سبيل احلل ال�سحري لكل م�ساكل ال�سودان. 

رابعا: دخلت م�ساألة دارفور عامال حا�سما يف ال�رصاع بني املوؤمتر الوطني 

واملوؤمتر ال�سعبي.

احلكومة ت�سعي لقمع املوؤمتر ال�سعبى يف اخلرطوم ويف دارفور.

�سقاط النظام.  واملوؤمتر ال�سعبى ي�سعى لتوظيف اأزمة دارفور الإ

ال�سودانى  النظام  ن  الأ التدويل؛  ال�سودان يف  اأدخلت  دارفور  م�ساألة  خام�سا: 

من وال�سلم الدوىل و�سيعامل مبوجب  من خطر على االأ ن بن�س قرار جمل�س االأ االآ

تدويل  يتمدد  و�سوف  املتحدة  االمم  ميثاق  من   )41( واملادة  ال�سابع  الف�سل 

فريقي للقيام بواجبات هى من �سميم  ال�ساأن ال�سودانى بتدخل قوات االحتاد االأ

مهام احلكومة ال�سودانية. والتحقيق الدوىل �سوف ي�سع اأفراداً مهمني فى نظام 

نقاذ فى كر�سى االتهام للمحاكمة على جرائم حرب ولكن التدويل لي�س حال  االإ

�سحريا.

بل ما حدث فى ظروف مماثلة يف ليبرييا والكونغو يدل على اأن التدويل عن 

فريقية قد ي�سبح جزءا من امل�سكلة ال �سبيال للحل !! طريق القوات االأ

�ساد�سا: اإن فى ال�سودان جمتمعا �سيا�سيا ومدنيا قويا، وهو فى الغالب مغيب 

عن موائد التفاو�س احلاىل فى نيفا�سا وفى اأبوجا.

�سافة لكثريين يحملون ال�سالح يجعل اأية اتفاقيات ثنائية  غياب هوؤالء باالإ

قا�رصة وغري م�ستدامة.
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ختاما: اإن الكوارث املتداعية على ال�سودان اليوم نتائج مبا�رصة وغري مبا�رصة 

وفر�سه  ال�سلطة،  على  �سيقة  اأيديولوجية  ى  بروؤ م�سكون  اأقلية  حزب  ال�ستيالء 

ديان  واالأ ال�سيا�سية  االجتهادات  ال�سيقة على جمتمع متعدد  جندته احلزبية  الأ

جندة كما كان متوقعًا ف�سلت ف�سال ذريعا، وما  والثقافات واجلهويات، هذه االأ

ن حيثيات هذا الف�سل الذى توقعناه فى كتاب الدميقراطية  يحدث يف ال�سودان االآ

راجحة وعائدة، ال�سادر عام )1989(.

نقاذ داخليا  ق�سية دارفور كانت النافذة التى اأبرزت تاآكل �رصعية نظام االإ

ا�سرتكت معه  اأر�سل فريق حتقيق  اإنه  مريكى  االأ وخارجيا قال وزير اخلارجية 

مريكية وجمعية رعاية العدالة الدولية فحققوا واأتوا بدالئل  نقابة املحامني االأ

مل  االمريكى  التقرير  ولكن  )جنو�سايد(  دارفور  فى  جماعية  اإبادة  حدوث  على 

مم املتحدة فقد اأجمعوا على ارتكاب جرائم حرب  يوؤيده اآخرون. اأما مناديب االأ

ن�سان.  وتعديات ج�سيمة على حقوق االإ

مم املتحدة بعد زيارته  مني العام لالأ قال خوان مندي�س امل�ست�سار اخلا�س لالأ

من: »اأعتقد اأنه  لدارفور فى اأواخر �سهر �سبتمرب 2004 فى تقرير اأمام جمل�س االأ

حرب  وجرائم  ن�سانية  االإ �سد  جرائم  اإن  نقول  اأن  ميكننا  لدارفور  زيارتنا  بعد 

وعلى  منتظمة  بطريقة  رجح  االأ على  ارتكبت  احلرب  لقوانني  خرق  وعمليات 

نطاق وا�سع فى اإقليم دارفور«.

هذا معناه اأن فريقا من امل�سئولني ال�سودانيني �سوف يجدون اأنف�سهم فى قف�س 

اتهام دوىل ومالحقة جنائية. هذا يجردهم من اأية اأهلية للتفاو�س املو�سوعى 

امل�ساءلة  من  فالت  االإ على  احلر�س  ملجرد  لتنازالت  ويدفعهم  طرف  اأى  مع 

اجلنائية.

اأو يقع انقالب  تاآكل �رصعية النظام خلق فراغا �سوف يتمدد التدويل مللئه 

حالل بديل �سلمي متفاو�س  اأو انتفا�سة �سعبية. بروتوكوالت نيفا�سا م�رصوع الإ

عليه.

لكن هذا البديل ب�سكله الراهن يخلق م�ساكل اأكرث من التى يحاول حلها.

املطلوب لل�سودان فورا هو:

وعدالتها  نزاهتها  فى  لل�سك  قابلة  غري  اإدارة  قيام  دارفور  م�ستوى  على   •
قليم. ووطنيتها وقادرة على حيازة ر�ساء اأغلبية اأهل االإ
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على امل�ستوى القومي �سلطة وطنية غري قابلة لالبتزاز اجلنائي وقادرة   •
على حيازة ر�ساء اأغلبية اأهل ال�سودان.

الطريق  خريطة  و�سع  الذي  الكوندي�سا  منط  على  د�ستوري  قومي  • موؤمتر 
الت�سديق والتعديل  1993. موؤمتر �سالحياته  اأفريقيا  الوطن يف جنوب  لبناء 

والتحكيم على بروتوكوالت ال�سالم، وحل م�سكلة دارفور و�سائر اأقاليم ال�سودان. 

اأ�سا�س عادل ومتوازن، وو�سع برنامج التحول الدميقراطي لل�سودان، كل  على 

ذلك يكون قرارات م�سريية غري قابلة للمراجعة وملزمة للكافة تدعمها القاعدة 

قليمية والدولية االو�سع.   عر�س داخليًا وامل�ساندة االإ ال�سعبية االأ

هذا اأو الطوفان!!!. 
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حول اأزمة دارفور)�(

اأخواين واأخواتي- اأبنائي وبناتي وقبل اأن اأدخل يف املو�سوع اأود اأن اأعلق 

على بع�س العبارات التي وردت يف حديث املتحدثني ال�سابقني تعليقا عابرا. 

�أوال: �سحيح اأننا يف مايو 2004م تو�سلنا مع احلكومة اإىل ت�سور حللول، 

ولكن جتربتنا مع احلكومة ت�سهد باأن االتفاقات معها« كالبغلة تولد وال تلد«.

ثانيا: اإن كل املبادرات التي �سمتها احلكومة قومية يف  حقيقتها متارين يف 

نهم يعطون اللجان ا�سما قوميا وفعال حزبيا ويطالبونها بتقدمي  الالجدوى الأ

حلول قومية اأي يطالبونها »برتبيع املثلث«:

األقى به يف اليم مكتوفا وقال له   اإياك اإياك اأن تبتل باملاء

جرائية هي حوارات غري جمدية  ثالثا: حوارات اأبوجا خارج نطاق امل�سائل االإ

»�ساقية جحا ت�سيل من النهر وت�سب يف النهر« وال ميكن اأن جند حال اإال خارج 

اإطار »�ساقية جحا«.

»املح�سور  هذا  الجتماعنا  مة  االأ حزب  با�سم  اأتقدم  اأن  اأود  فاإنني  ولذلك   

واملبارك« باقرتاح حمدد كو�سيلة لنقل الق�سية من املرحلة احلالية اإىل مرحلة 

اأكرث تفعيال، والت�ساوؤالت التي طرحها ابننا وليد م�رصوعة، فيما يتعلق باجلهاد 

املدين والدميقراطية الثورية هما باملعنى نف�سه ولكن العبارة الثانية معلمنة.

الوطنية-   للقوى  التفاكري  للملتقى  القومي  مة  االأ حزب  رئي�س  مام  االإ خماطبة   
)3(

2005/11/9م.
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ن كثريا  ولعل ذلك ي�ساهم يف تفعيل م�ساركة الذين توؤذيهم كلمة »اجلهاد« الأ

خلق  مما  �سحيحة  غري  ب�سورة  حتدثوا  �سالم  االإ يف  اجلهاد  عن  حتدثوا  ممن 

�سالم وا�سحة،  ح�سا�سية نحوه لدى بع�س امل�ستمعني،  ولكن فكرة اجلهاد يف االإ

ِللَِّذيَن  »اأُِذَن  اإال يف ظروف معينة:  والنف�س وال ي�سبح قتاال  فهو جهاد باملال 

ية 39(.  )�سورة احلج االآ
ٌ
ُهْم ُظِلُموا  ُيَقاَتُلوَن ِباأَنَّ

اأحوال دارفور احلبيبة مرتدية للغاية، وافرتاق كلمة اأهلها وا�ستكانة القوى 

املدنية وال�سيا�سية احلالية يفتح الطريق لثالث اأجندات غري جمدية هي: 

الوطني  الواجب  فاإن  التدويل، ولذلك  واأجندة  العنف  واأجندة  ال�سلطة  اأجندة 

دارفور،  اأهل  حولها  نوحد  ثم  الوطنية  دارفور  اأجندة  معا  نحدد  اأن  هو  امللح 

وحدة هدف ال وحدة �سف، فنحن ال ن�ستطيع اأن نوحد القوى املختلفة واملقتتلة 

ن هناك عوامل �سخ�سية وقبلية وتاريخية تفرقها، ولكن الذي  يف �سف واحد؛ الأ

ميكن اأن نحققه هو وحدة الهدف. 

- �سودنة م�رصوع اخلال�س بجعله م�رصوعا قوميا.

- خال�سة اأجندة دارفور يف نظرنا:

دارية يف الواليات الثالث، واختيار  �أوال: ك�سب ثقة املواطنني بتنحية القمة االإ

والة موؤهلني مهنيا ووطنيا وحائزين على الثقة ال�سعبية.

يف  وحقا  فيدرالية  �سالحيات  يف  حقا  دارفور  هل  الأ باأن  االلتزام  ثانيا: 

اإىل  دارة  االإ من  امل�ستويات  كل  على  واخلدمات  والرثوة  ال�سلطة  يف  امل�ساركة 

الرئا�سة بح�سب ن�سبهم من عدد �سكان ال�سودان.

ولكنها عاجزة عددا  احلالية م�سكورة على جهدها  فريقية  االأ القوات  ثالثا: 

وعتادا وقدرات بينما املهام املوكلة اإليها مهام حيوية ولذلك يجب اأن يراجع 

اأكرث عددا وعتادا  القوات ب�سورة كلية حتى تتوىل هذه املهام قوات  اأمر هذه 

وتاأهيال.

هل دارفور م�سلحني ومدنيني واأكادمييني  رابعا: يعقد فورا ملتقى جامع الأ

دارية  واالإ واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  دارفور  اأجندة  لبحث  و�سا�سة 

ن�سانية. منية واالإ والقبلية واالأ

لق�سايا  �سامال  يتفق عليه حال  جندة مبا  االأ التداول يف هذه  بعد  وااللتزام 
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دارفور الكربى. 

ننا نعتقد اأن هذا التفاو�س  هذا هو البديل اجلامع للتفاو�س الثنائي العقيم الأ

العقيم حتى اإذا جنح فاإن جناحه قا�رص.

بحقوق  ال�سودان  اأهل  جميع  فيه  يلتزم  �سوداين  قومي  لقاء  عقد  خام�سا: 

�رصة الدولية كمراقبني و�سهود  دارفور، لقاء يح�رصه جريان ال�سودان واأع�ساء االأ

للكافة  ممثلة  تن�سيق  جلنة  على  احل�سور  هذا  يتفق  التداول  وبعد  ومتابعني، 

الثالث  دارفور  لواليات  اأ�سخا�س  �ستة  خرى  االأ مهامها  �سمن  اللجنة  تختار 

لتختار ال�سلطة ثالثة منهم للواليات.

تي: داء االآ �ساد�سا: الوالة املختارون يفو�سون الأ

- اإ�سالح اإداري �سامل.

�رصاف على عودة الالجئني والنازحني طوعيا. - االإ

- حتديد نوع وحجم القوى اخلارجية املطلوبة.

- امل�ساعدة يف مهام مراقبة وقف اإطالق النار وحماية املدنيني وامل�ساعدة 

يف حفظ اأمن قرى العائدين.

من  يكون  واأن  ن�سانية  االإ غاثات  االإ على  �رصاف  لالإ قومية  هيئة  تكوين   -

مهامهم اأي�سا التعاون يف القرارات الدولية العالقة.

يف  عنها  غنى  ال  والتي  امل�رصوعة  املطالب  هذه  لتاأييد  دعما  �سابعا: 

املطالب يف  فاإننا مع�رص احلا�رصين هنا ن�سمن هذه  الكربى  دارفور  خال�س 

مذكرة ترفعها لل�سلطات م�سرية قانونية كربى توؤكد حجم الدعم ال�سعبي لهذه 

ال�سودان داخل حدوده  اأهل  التوقيع عليها جلميع  املطالب، و�سوف نفتح باب 

جراء  ن اأهلنا يف املهجر يريدون اأن ي�ساركوا، واأي�سا ندعم هذا االإ ويف املهجر؛ الأ

باعت�سامات يف مناطق خمتلفة يف رئا�سات كل الواليات ال�سودانية، واأي�سا يف 

ال�سفارات ال�سودانية يف اخلارج حتى نرفع �ساأن االلتزام الوطني ال�سعبي بحل 

هذه الق�سايا ب�سورة تقوم على �سغط �سعبي حقيقي. 

اأرجو اأن يتداول احلا�رصون بحرية وجدية هذا االقرتاح ويعدل وي�ساف اإليه 

ما ت�ساءون ملوا�سلة التحليل والتداول والفعل الوطني احلازم العاقل الفاعل.
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زمة دارفور)�( نحو حل جذري لأ

�رصدا  دارفور  يف  للموقف  اجلادة  الدرا�سات  تعددت  املا�سية  عوام  االأ يف 

مة ومنابر  للوقائع وحتليال لها واقرتاحا للحلول. �سارك يف هذا اجلهد حزب االأ

البالد وخارجها  قليم يف داخل  االإ اأبناء وبنات  واأجنبية وقام  درا�سية وطنية 

باأن�سطة تنويرية وتعبوية وا�سعة. 

ويف اأبريل 2003م املا�سي انفجر املوقف ب�سورة حادة بفعل قوى �سيا�سية 

م�سلحة اأعلنت اأهدافا �سيا�سية وقامت باأن�سطة ع�سكرية. 

عمال جمرد  ا�سطرب موقف النظام احلاكم يف ال�سودان ما بني اعتبار تلك االأ

اأعمال اإجرامية وبني االعرتاف بطبيعتها ال�سيا�سية وما بني العمل على قمعها 

ع�سكريا واحتوائها بالتفاو�س ال�سيا�سي.

ويف 8 دي�سمرب 2003م وبعد درا�سة للموقف من جميع جوانبه اأ�سدر املكتب 

مة وثيقة بينت حقيقة ما يجري يف دارفور وحللت امل�ساكل  ال�سيا�سي حلزب االأ

�سباب التي اأدت النفجار املوقف بال�سورة احلادة احلالية.  واالأ

واحد ملدة  النار من جانب  طالق  الإ باإعالن وقف  احلكومة  الوثيقة  طالبت 

يف  املمثلة  ال�سيا�سية  القوى  كل  فيه  ت�سرتك  قومي  موؤمتر  وعقد  اأ�سهر،  ثالثة 

ال�سودان،  ال�سعبية، وجي�س حترير  1986م، واحلركة  لعام  التاأ�سي�سية  اجلمعية 

 ندوة عقدها احتاد طالب جامعة اخلرطوم- قاعة ال�سارقة- 11 مار�س 2004م.
 )4(
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وحركة العدل وامل�ساواة، ومنظمات املجتمع املدين املعنية، والزعامات القبلية، 

قليم من الداخل واخلارج امل�سهود لهم بتاأهيل  وال�سخ�سيات من اأبناء وبنات االإ

�سيا�سي، واقت�سادي، واأكادميي..

عالن نف�سه عن تلك الوثيقة )9 فرباير 2004م( اأ�سدر ال�سيد رئي�س  ويف يوم االإ

وتقدمي  املوقف  بدرا�سة  وكلفت  قومية،  �سميت  جلنة  بتكوين  قرارا  اجلمهورية 

قليم والدعوة  تو�سيات للدعوة مللتقى ي�سلح ما علق بالن�سيج االجتماعي يف االإ

ملوؤمتر قومي تنموي. 

عدم  على  تدل  وع�سويتها  حمدوديتها  على  تدل  اللجنة  هذه  �سالحيات 

ينتمون   )73( و�سبعون  ثالثة  هوؤالء  من  �سخ�سا.   94 الكلي  عددها  قوميتها. 

للموؤمتر الوطني من بينهم واحد وع�رصون )21( من حملة املنا�سب الد�ستورية 

اللجنة عدد  اأع�ساء  الوطني ومن جملة  املجل�س  نائبا يف   )15( وخم�سة ع�رص 

قليم �سبعة وثالثون »37«. هذه اللجنة جمرد اآلية ا�ست�سارية للنظام. اأبناء االإ

تية:  اأثناء العام املن�رصم ا�ستجدت احلقائق االآ

املقاومة  واحتالل  الكربى،  دارفور  يف  الع�سكرية  املواجهات  ت�سعيد   •
ن  الأ من  االأ ا�ستتباب  دون  ولكن  منها  ها  واإجالوؤ املدن،  لبع�س  امل�سلحة 

املحيطة  واملناطق  الرئي�سية  الطرق  هددت  اأن�سطة  وا�سلت  امل�سلحة  املقاومة 

ببع�س املدن. 

يبلغ ع�رصات  فهو  اختلف يف حجمه  مهما  املواطنني  من  كبري  عدد  • جلاأ 
قليم الكبرية، واإىل دولة ت�ساد، وموؤخرا  حداث اإىل مدن االإ الف من مواقع االأ االآ

اإىل العا�سمة القومية اخلرطوم. 

الزمان  من  فرتة  منذ  بدارفور  كبريا  اهتماما  الدولية  �رصة  االأ اهتمت   •
يف�سل  تقريرا  الدولية  العفو  منظمة  فاأ�سدرت  املا�سي  العام  زاد يف  اهتماما 

حداث ويو�سح ما �سحبها من ماآ�س اإن�سانية. و�سدر تقرير اآخر من برنامج  االأ

ن�سانية يف  منائي، وات�سل اهتمام الدول الغربية باملاأ�ساة االإ مم املتحدة االإ االأ

ن�سانية املطلوبة.  غاثات االإ قليم واالإ االإ

ن هو:  املوقف احلقيقي الآ

اأ. اإن القوى ذات الوزن ال�سيا�سي واالجتماعي يف دارفور ممتنعة من اتخاذ 
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موقف ا�ستقطابي ومدركة خلطورة التطورات ومتطلعة حلل قومي حا�سم. 

هذا املوقف يوؤيده الراأي العام الغالب يف البالد. 

مر ع�سكريا  االأ اتخذها قد ح�سمت  التي  منية  االأ جراءات  االإ النظام يعترب  ب. 

زالة اآثار االقتتال، والرتكيز على برامج تنموية وخدمية.  واملطلوب اإجراءات الإ

وتقوم  ع�سكريا  ح�سمت  قد  امل�ساألة  تكون  اأن  تنكر  امل�سلحة  املقاومة  ج. 

ثبات ذلك وترف�س اإطار احلل كما اأقبل عليه النظام.  باأن�سطة الإ

حوال متدهورة، وت�سك يف  �رصة الدولية ترى اأن االأ د. اأطراف ذات وزن يف االأ

قدرة ال�سودانيني على احتوائها وتقدم ن�سائح فيها درجات من التدويل. 

امللتقى  لهذا  الدعوة  على  اخلرطوم  جامعة  طالب  احتاد  باإقدام  ن�سيد  اإننا 

زمة دارفور  ونقول:  املهم من اأجل حل جذري الأ

اأعاله ومفو�س لبحث  �أواًل: ينبغي عقد موؤمتر قومي ممثل للقوى املذكورة 

اإداري-  خدمي-  تنموي-  �سيا�سي-  ملفات:  �ستة  من  املكونة  دارفور  اأجندة 

واأن  كمراقبني،  حل�سوره  الثالثة  قليم  االإ جريان  يدعى  اأن  على  اأمني.  قبلي- 

يحدد له زمن ثالثة اأ�سهر لكن ينهي اأعماله قبل مو�سم اخلريف.

حداث  باالأ املتاأثرين  املواطنني  اأحوال  لتفقد  الوطني  اجلهد  تنظيم  ثانيًا: 

ن�ساين ب�سورة قومية حقيقية.  حيثما كانوا وتنظيم العون االإ

قبال على املوؤمتر  طراف نبذ العنف ونبذ التدويل واالإ ثالثًا: منا�سدة جميع االأ

تية واتخاذ قرارات  زمة وبحث امللفات االآ القومي �سبيال اأوحد للحل اجلذري لالأ

ب�ساأنها. 

امللف ال�سيا�سي: 

جراءات  باالإ والتوازن  الدميقراطي  التحول  حتقيق  ال�سدد  هذا  يف  املطلوب 

تية:  االآ

ن�سان وحرياته العامة.  • كفالة حقوق االإ
• حتقيق قومية موؤ�س�سات الدولة. 

• االلتزام بالتعددية ال�سيا�سية احلقيقية.
قليم املوؤهلني وغري املنت�سبني  اأبناء وبنات االإ اآليات مل�ساركة  • ا�ستحداث 

لقوى �سيا�سية بعينها. 
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• االلتزام با�ستحقاقات الفيدرالية.
امللف التنموي:

اأهمية القطاع التقليدي. • الرتكيز على 
• اإعادة تاأهيل امل�رصوعات اال�ستثمارية.

• االهتمام مب�رصوعات البنية التحتية. 
• اإنعا�س القطاع اخلا�س.

ن�سطة اال�ستثمارية. • التوزيع العادل للرثوة القومية واالأ
امللف اخلدمي:

تاأهيل املوؤ�س�سات التعليمية، وال�سحية، وخدمات املياه والكهرباء والعمل 

من الغذائي، معاجلة حالة ال�رصائح الفقرية،  على ج�رص فجوة اخلدمات، حتقيق االأ

برنامج ال�ستيعاب الفاقد الرتبوي، برامج الحتواء العطالة.

داري: امللف الإ

• حتييد اخلدمة املدنية. 
هلية.  دارة االأ • رد اعتبار االإ

دارة املحلية.  • دميقراطية االإ
اأن يكونوا قوميني. • انتخاب الوالة واإىل حني ذلك 

• ا�ستقالل الق�ساء.
مني: امللف الأ

• تركيز ال�رصطة على مهامها القانونية.
من والت�سخري احلزبي ليقوم بدوره القومي. • الف�سل بني االأ

املقررة  باملعدالت  القومية  امل�سلحة  القوات  يف  قليم  االإ اأهل  م�ساركة   •
قوميا.

فرادها. • حل كافة امللي�سيات ونزع ال�سالح وتنظيم معي�سة بديلة الأ
 • تنظيم عودة الالجئني والنازحني ب�سورة اختيارية ومزيلة ملخاوفهم.

امللف القبلي:

• احرتام احلواكري وامل�سارات التقليدية. 
دارات القبلية.  • تنظيم حقوق املزارعني والرعاة ب�سورة ترعاها االإ
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جتنيدهم  عن  واالمتناع  قومي  نهج  التخاذ  القبلية  القيادات  ت�سجيع   •
ل�سالح احلزب احلاكم. 

• هناك جوانب خارجية ينبغي اأن تراعيها �سيا�سة البالد اخلارجية لتحقيق 
ح�سن اجلوار مع جريان ال�سودان من ناحية حدوده الغربية.

يف  النظام  ا�ستمرار  يفر�سه  الذي  اال�ستقطاب  من  بديل  النهج  هذا  ختام: 

بالقوة.  حتتله  مبركز  امل�سلحة  املقاومة  ومطالبة  �سمولية،  حزبية  �سيا�سات 

اإنه يحقق حال جذريا يوؤ�س�س للدميقراطية والتوازن واال�ستقرار وال�سالم بجهد 

�سوداين وطني.

مل  اإذا  واردة  خماطر  وكلها  والتدويل  والتمزيق  اال�ستقطاب  طوفان  اأو  هذا 

نحقق حال وطنيا حا�سما. 
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مقـدمــة: 

ذلك  ومن  والتنموي  ال�سيا�سي  اخللل  م�ساكل  اأهمها  مزمنة  م�ساكل  هنالك 

واجلغرافية  التاريخية  اخل�سو�سية  عوامل  وهنالك  التقليدي.  القطاع  اإهمال 

على  والنزاع  القبلية،  النزاعات  مثل  به  اخلا�سة  املزمنة  وامل�ساكل  قليم  لالإ

قليمية املجاورة، وتدفق بع�س  املوارد، والنهب امل�سلح، والتاأثر بالنزاعات االإ

ت�سيي�س  واأهم ما فيها  نقاذ«  »االإ اإىل دارفور. وهنالك خطة  قبائل دول اجلوار 

العرقية  التوجهات  تفريخ  فاعليتها،  نق�س  وبالتايل  هلية  واالأ املدنية  دارة  االإ

والقبلية واجلهوية ب�سورة اأعمق،  حتول غالبية خريجي التعليم اإىل فاقد تربوي 

اجته للنهب امل�سلح والعمل ال�سيا�سي  الراديكايل، انت�سار ثقافة العنف، الف�ساد 

املجاهر، القدوة املتفجرة مبراعاة وتقدير حاملي ال�سالح فح�سب، وجود خريطة 

جديدة للقوى امل�سلحة يف اإقليم دارفور الكربى ت�سم اإىل جانب القوات النظامية 

النهب  وجماعات  ر�سميا،  املدعومة  وامللي�سيات  امل�سلحة،  املعار�سة  حركات 

بني  النظام  داخل  النزاع  ظالل  على  عالوة  هذا  القبلية،  وامللي�سيات  امل�سلح 

نقاذ«..  املوؤمتر الوطني وال�سعبي، مع تفاقم اآثار عالقات اجلوار ال�سلبية اإبان »االإ

هذه العوامل عادت �سلبا على الو�سع يف دارفور، وهذا اأدى للتحول النوعي يف 

امل�ساكل اإىل اأزمة حفلت مبمار�سات من تقاليدها )العنف( و�سقطت عليها املظلة 

�سالح اجلذري فى دارفور الكربى ورقة عمل لالإ
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نقاذ«، لذلك هذا التاأزم ال�رصيع. اخلارجية التي ن�سبتها �سيا�سات »االإ

اإجراءات عاجلة لردم فجوة الثقة: 

طالق النار. وقف �سامل الإ  -1

غاثات.  تاأمني االإ  -2

حماية املدنيني.   -3

رعاية النازحني والالجئني.   -4

5-  نزع �سالح غري النظاميني واالعتماد على القوى النظامية وحدها.  

عالمي الذي يلتزم بالدعوة للت�سامح واحلوار. 6-  اخلط االإ

اإجراءات اإدارية عاجلة تبداأ باختيار والة خمتارين على اأ�سا�س الكفاءة   -7

ال الوالء.

وامل�ساءلة  خرية  االأ حداث  االأ جميع  يف  وحمايد  عادل  حتقيق  اإجراء   -8

العادلة ملرتكبي اجلرائم.

التجربة ال�سودانية املعا�رشة اأهم ما فيها من درو�س اأ�س�ستها قرارات موؤمتر 

اأ�سمرا يف يونيو ����م وا�ست�سحبتها اتفاقيات وبروتوكولت ال�سالم الراهنة:

جتنب العنف �سبيال حلل النزاعات ال�سيا�سية.   -1

�سد مدخل التدويل.   -2

حتقيق التوازن التنموي وعدالة توزيع الرثوة.  -3

حتقيق التوازن اخلدمي وعدالة توزيع اخلدمات االجتماعية.   -4

ديان.  نفي اال�ستعالء الديني وحتقيق التعاي�س بني االأ  -5

نفي اال�ستعالء الثقايف وحتقيق التعاي�س الثقايف.   -6

كفالة امل�ساواة يف املواطنة.   -7

امل�ساركة العادلة يف ال�سلطة املركزية.   -8

حتقيق الالمركزية الفدرالية.   -9

10- قومية موؤ�س�سات الدولة وجعلها مراآة للتنوع ال�سوداين. 

االنف�سالية ونزعات  النزعة  واحتواء  ال�سودان جاذبا ملواطنيه  11- جعل 

اللجوء للخارج. 
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�سا�سية. ن�سان واحلريات االأ 12- كفالة حقوق االإ

املختلفة  امل�ستويات  على  امل�سئولني  وانتخاب  الرا�سد  احلكم  حتقيق   -13

املحلية والوالئية والقومية.

اأ�سا�سا  اأن تتخذ  الراهنة وينبغي  ال�سودان  �س�س م�ستفادة من جتربة  االأ هذه 

�سالح يف جميع اأنحاء البالد. لالإ

امللتقى القومي: 

تية:  الدعوة الفورية مللتقى قومي ي�سم الف�سائل االآ

حزاب املمثلة يف اجلمعية التاأ�سي�سية لعام 1986م.  االأ  )1

احلركة ال�سعبية.   )2

حزبي حركة حترير ال�سودان والعدالة وامل�ساواة.   )3

قليم  االإ اأبناء  من  واقت�ساديا  واأكادمييا  �سيا�سيا  للموؤهلني  ممثلني   )4

املثقفني امل�ستقلني داخل وخارج ال�سودان. 

ممثلني لزعماء القبائل.   )5

يعقد يف موقع حمايد وبح�سور مراقبني اإقليميني ودوليني خمتارين. 

اأجندة امللتقى: 

امل�ساألة ال�سيا�سية.   )1

امل�ساألة التنموية.   )2

امل�ساألة اخلدمية.   )3

دارية.  امل�ساألة االإ  )4

امل�ساألة القبلية.   )5

امل�ساألة ال�سيا�سية: 

ال�سوداين  الطيف  متثيل  على  املمار�سة  قامت  الثالثة  الدميقراطية  منذ 

قليمي يف جميع م�ستويات احلكم. وهذا النهج ينبغي اتباعه وعمل  ال�سيا�سي واالإ

ول من اإقليم يكون  معادالت ملزمة تكفل امل�ساركة بحيث اإذا كان امل�سئول االأ
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الثاين والثالث من اأقاليم اأخرى مع اعتبار مل�ساركة اجلندر كذلك. هذه املعادالت 

حزاب ال�سيا�سية بحيث حتقق يف داخلها املوؤ�س�سية، والدميقراطية،  تلتزم بها االأ

ن�سان واحلريات  االإ الكامل بحقوق  وااللتزام  قليمي.  االإ والتوازن  والالمركزية، 

التنفيذية  ال�سلطة  النتخابات  اآلية  النزيهة  احلرة  االنتخابات  واتخاذ  العامة، 

والت�رصيعية املركزية والوالئية وانتخاب الوالة.

امل�ساألة التنموية: 

اأقاليم  ظروف  يف  وتفاوت  تنموي  توازن  عدم  بوجود  االعرتاف  ينبغي 

االلتزام  ينبغي  لذلك  واللجوء  والنزوح  االقتتال  ظروف  �سوءا  زادته  ال�سودان 

تية يف توزيع عائد الرثوات الطبيعية: باملبادئ االآ

- اأن توزع بن�سبة ال�سكان.

- اأن تخ�س�س ن�سبة ل�سد فجوة التنمية.

زالة اآثار االقتتال. - اأن تخ�س�س ن�سبة الإ

- اأن تو�سع خرائط ا�ستثمارية ملزمة لتوجيه اال�ستثمار يف البالد مبا يراعي 

عدالة توزيع الفر�س اال�ستثمارية.

كرث فقرا. - تكوين �سندوق قومي ي�ستهدف حت�سني معي�سة ال�رصائح االأ

العاطلني  وامت�سا�س  التعليمي  الفاقد  المت�سا�س  ملزم  برنامج  و�سع   -

والعاطالت يف اأن�سطة ذات عائد.

امل�ساألة اخلدمية:

االعرتاف بوجود عدم توازن يف توزيع اخلدمات ال�سحية، التعليمية، واملياه، 

منية.  الكهرباء، واالأ

يف  العادل  التوازن  ولتحقيق  اخلدمات  هذه  لتوفري  خدمية  خريطة  و�سع 

توزيعها. 

دارية:  امل�ساألة الإ

واملحافظات،  الواليات،  عدد  من  كثار  االإ احلايل  النظام  اأخطاء  اأهم  من 
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دارية وتكاليفها حر�سًا على ك�سب الوالء ال�سيا�سي  عباء االإ واملحليات، مما زاد االأ

دارية على  جراء زاد من النزاعات ال�سيا�سية وزاد من التكاليف االإ ولكن هذا االإ

ح�ساب اال�ستثمار واخلدمات االجتماعية.

دارية احلالية والعودة لواليات ح�سب حدود  لذلك ينبغي اإلغاء التق�سيمات االإ

بالد�ستور  مقننة  فيدرالية  �سالحيات  والية  كل  واإعطاء  ال�سابقة  املديريات 

لت�رصيف  كافية  مالية  موارد  لها  تخ�س�س  اأن  مبجدية  املق�سود  وجمدية. 

اخت�سا�ساتها.

منية: امل�ساألة الأ

لكي ت�سري  ن�سب حمددة  واأن تخ�س�س  امل�سلحة  القوات  قومية  تكفل  اأن   -

القوات امل�سلحة مراآة للتنوع ال�سكاين ال�سوداين. هذا ينطبق على جميع م�ستويات 

القوات امل�سلحة من �سباط و�سباط �سف وجنود.

من القومي ليكون قوميا بحق، واأن يح�رص مهامه يف  - واأن يراجع نظام االأ

جمع وحتليل املعلومات داخليا وخارجيا دون القيام باأية مهام تنفيذية.

تتبع  اأن  على  فقط  وتدريبية  تخطيطية  مهام  ال�رصطة  لرئا�سة  تكون  اأن   -

قليم.  �رصطة كل اإقليم حلكومة االإ

فراد  - القيام بنزع �سالح امللي�سيات غري النظامية والتعوي�س املنا�سب لالأ

واإيجاد �سبل معي�سة بديلة لهم. 

- ينبغي االلتزام مبنهج قومي يف كافة موؤ�س�سات الدولة املدنية والنظامية، 

ومراجعة التكوينات احلالية لتحقيق ذلك يف فرتة زمانية حمددة مع مراعاة 

املحافظة على م�ستويات التاأهيل.

امل�ساألة القبلية:

القبلية  التكوينات  اعتبار  ورد  للقبائل  الع�سوائية  التق�سيمات  مراجعة   -

العريقة وااللتزام بالتقاليد املعهودة يف احلواكري وامل�سارات.

يف  امل�ساركة  حتقق  اآليات  واتخاذ  القبلية  الكيانات  �سالحيات  تاأكيد   -

كرث كفاءة وقدرة على خدمة القبيلة. ال�سئون القبلية واأن يتوىل الزعامة االأ
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- و�سع خرائط وا�سحة للحواكري وامل�سارات، واملراعي، واملناطق الزراعية 

لتنظيم التناف�س على املوارد املائية والزراعية والرعوية.

ختـــام: 

ال�ستة  امللفات  من  ملف  لكل  تكون  اأن  ويرجى  خمت�رصة  املقرتحات  هذه 

جلنة متخ�س�سة لو�سع مالحق مدرو�سة ت�ساهم يف كتابة برنامج �سامل يقدم 

للملتقى القومي.

والربنامج  الورقة  هذه  املعنية  ور�سته  يف  يدر�س  اأن  مة  االأ حزب  على  اإن 

الذي يف�سلها ليقدمها جلميع القوى املر�سحة حل�سور امللتقى القومي اجلامع، 

لت�سهيل مهمة االتفاق املرتقب وحتقيق اال�ستقرار املن�سود.

وباهلل التوفيق
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 كارثة دارفور  و�سلت درجة �سحب الثقة من النظام احلاكم يف ال�سودان. 

اأول اإجراء عاجل يجب اأن يقوم به النظام هو: 

اأخطاء واإعالن االلتزام بت�سحيحها.  • االعرتاف بارتكاب 
• اإجراء اإ�سالح اإداري يف الواليات الثالث ي�سع امل�سئولية يف موؤهلني ذوي 

التزام قومي. 

جميع  من  املرتكبة  اجلرائم  يف  للتحقيق  موؤهلة  حمايدة  جلنة  تعيني   •
طراف وحتديد التهم واحليثيات.  االأ

موال  االأ و�سياع  بالقتل  املت�رصرين  لتعوي�س  وموؤهلة  حمايدة  جلنة   •
�سابات املختلفة.  واالإ

وتن�سيق  واخلارجية  الداخلية  املوارد  لتعبئة  عليا  قومية  جلنة  تكوين   •
ن�سانية.  غاثة االإ عمليات االإ

�سافة لاللتزام بوقف اإطالق النار، وحماية املدنيني من  جراءات باالإ هذه االإ

�ساأنها اأن ت�سرتد بع�س الثقة، وتدل على اجلدية، وعلى نهج جديد خمالف للنهج 

الذي �سنع الكارثة. 

حزاب ال�سيا�سية-  ثاين اإجراء مهم هو االتفاق على عقد ملتقى جامع ي�سم: االأ

احلركة ال�سعبية »حركة قرنق«- احلركتني امل�سلحتني »حركة حترير ال�سودان 

بناء دارفور املثقفني يف الداخل واخلارج-  وحركة العدل وامل�ساواة«- ممثلني الأ

معا من اأجل  حل اأزمة دارفور 
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زعماء الع�سائر. هذا امللتقى اجلامع يجتمع يف بلد حمايد –نيجرييا اأو جنوب 

اأفريقيا- مثال.

 اأجندة هذا املوؤمتر تتكون من: 

• امل�ساألة ال�سيا�سية. 
• امل�ساألة التنموية. 
• امل�ساألة اخلدمية. 
دارية.  • امل�ساألة االإ

منية. • امل�ساألة االأ
• امل�ساألة القبلية. 

• امل�ساألة االجتماعية. 
طراف  ومينح هذا املوؤمتر تفوي�سا كامال التخاذ قرارات احلل وتلتزم جميع االأ

بتلك القرارات.

املطلوب: �سغط داخلي لقبول احلكومة وحملة ال�سالح بهذه اخلطوات و�سغط 

دويل للهدف نف�سه. 


