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I .املقّدمة واال�شتنتاجات الرئي�شية

النار  اإ�شعال  على  ال�شرق  جبهة  يف  ال�شابقني  املقاتلني  اأحد  اأقدم   ،2014 الأول/دي�شمرب  كانون   9 بتاريخ 

التمييزية  املعاملة  على  ال�شودان، للحتجاج  �شرق  بورت�شودان،  املحلية يف  مكاتب احلكومة  يف ج�شده يف 

اأ�شعلت  والتي  بنف�شه،  بوعزيزي  بت�شحية حممد  يذّكرنا  فعل  وهو  قبل احلكومة،  ال�شابقني من  للمقاتلني 

واألهمت املظاهرات واملطالبات بتغيري احلكم يف تون�س وم�شر وغريها من مناطق ال�شرق الأو�شط و�شمال 

�شابق  مقاتل  مع  ج�شده  يف  النار  اإ�شعال  ذاته  املقاتل  حاول  �شهور،  ثلثة  قبل  و2011.   2010 يف  اأفريقيا 

اآخر بعد ف�شله يف حتديد موعد للقاء حممد طاهر اإيل، حاكم ولية البحر الأحمر ال�شودانية، للحتجاج 

املقاتلني  نزع �شلح  ترتيبات  بها كجزء من  التي وعدت  املادية  اإلتزاماتها  تلبية  اإخفاق احلكومة يف  على 

ال�شودانية  احلكومة  وّقعتها  التي  ال�شودان،  �شرق  �شلم  باّتفاقية  واملرتبطة  دجمهم  واإعادة  وت�شريحهم 

وجبهة ال�شرق – تتاأّلف الأخرية من موؤمتر البجا، والأ�شود احلرة )قبيلة الر�شايدة(، واحلزب الدميقراطي 

�س هذه الأفعال من  ل�شرق ال�شودان – عام 2006، اإّل اأّن العديد من جوانب تنفيذها قد تاأخّر كثريًا. وتلخِّ

الحتجاج ال�شيا�شي ال�شتياء الذي يعاين منه �شعب �شرق ال�شودان لت�شعة اأعوام بعد توقيع اّتفاقية �شلم 

�شرق ال�شودان. 

�شهد عاما 2005 و2006 �شل�شلة من اّتفاقيات ال�شلم بني احلكومة ال�شودانية من جانب، واحلركات 

املختلفة التي ت�شّكل التجمع الوطني الدميقراطي من جانب اآخر. وكان من اأبرزها اّتفاقية ال�شلم ال�شاملة 

التي وّقعتها احلكومة ال�شودانية مع احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف كانون الثاين/

م�شر،  القاهرة،  يف  �شلم  اّتفاقية  ال�شودانية  احلكومة  وّقعت  كما  كينيا.  نيفا�شا،  يف   2005 لعام  يناير 

مع غالبية القوى ال�شيا�شية التي يتاألف منها التجّمع الوطني الدميقراطي يف حزيران/يونيو 2005. ويف 

والأ�شود  البجا  موؤمتر  طالب  القاهرة،  يف  ال�شودانية  واحلكومة  الدميقراطي  الوطني  التجّمع  مفاو�شات 

احلرة  )الر�شايدة(، واللذان �شعيا لتمثيل �شعب �شرق ال�شودان، بتمثيٍل اأف�شل ومبلتقًى منف�شل للمناق�شات 

يف املنطقة. وقد نّظم موؤيدو موؤمتر البجا مظاهرة يف بورت�شودان ورفعوا العديد من املطالب مبا يف ذلك 

 29 بتاريخ  اأيام،  ثلثة  وبعد  ال�شودان.  خارج  معه  منف�شل  مفاو�شات  منرب  واإن�شاء  بالتنظيم  العرتاف 
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كانون الثاين/يناير 2005، قتلت ال�شرطة 27 متظاهرًا على الأقل يف منطقة دمي عرب يف بورت�شودان، وكان 

جميعهم من موؤيدي موؤمتر البجا با�شتثناء اإثنني.

جبهة  و�شّكّل  الوطني  الدميقراطي  التجّمع  من  )الر�شايدة(  احلرة  والأ�شود  البجا  موؤمتر  ان�شحب 

ال�شرق بتاريخ 22 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2004. وت�شّكل احلزب الدميقراطي ل�شرق ال�شودان بعد انف�شال 

موؤمتر البجا، والذي ان�شّم جلبهة ال�شرق اأي�شًا. فيما وّقعت جبهة ال�شرق اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان مع 
اخلرطوم يف اأ�شمرا، اإريرتيا، بتاريخ 14 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006، بو�شاطة اإريرتيا.1

وال�شيا�شي  الجتماعي  التهمي�س  على  ف�شول،  �شتة  من  املكّونة  ال�شودان،  �شرق  �شلم  اّتفاقية  �شّددت 

والقت�شادي ل�شعب �شرق ال�شودان باعتباره �شببًا جوهريًا لل�شراع يف املنطقة. و�شملت الق�شايا ال�شيا�شية 

والق�شايا القت�شادية والجتماعية والثقافية، والرتتيبات الأمنية للمقاتلني ال�شابقني جلبهة ال�شرق. كما 

يف  لها  الدعم  وح�شد  بالتفاقية  للتعريف  ال�شودان  �شرق  ل�شعب  ا�شت�شاري  موؤمتر  عقد  على  اأي�شًا  ت  ن�شّ

ت الّتفاقية على عقد موؤمتر وطني ملعاجلة الهيكل الإداري يف ال�شودان،  املنطقة. بالإ�شافة اإلى ذلك، ن�شّ

من  اأخرى  ومناطق   – املنطقة  �شعب  وم�شاركة  توظيف  يف  امل�شاواة  عدم  اأوجه  ومعاجلة  حتديد  بهدف 

ال�شودان – يف اخلدمة املدنية والهياكل الأخرى. 

اإجراء  ال�شرورة  ت�شتدعي  ال�شودان،  �شرق  �شلم  اّتفاقية  توقيع  من  ال�شنوات  من  عقد  نحو  وبعد 

مراجعة م�شتقلة لعملية تنفيذها، تاأخذ بالعتبار وجهات نظر اأ�شحاب امل�شلحة امل�شاركني اأو املتاأّثرين 

حماولة  يف  ال�شودان  �شرق  �شلم  اّتفاقية  تنفيذ  يف  وتتحّرى  هذه  البحث  ورقة  حتّلل  لذا،  بالّتفاقية. 

متّثلت  مباذا  الّتفاقية؟  تنفيذ  يف  ال�شودان  حكومة  اأّدته  الذي  الدور  ما  رئي�شية:  اأ�شئلة  عن  للإجابة 

اأدوار احلركات التي �شّكلت جبهة ال�شرق؟ ماهو الأثر الذي اأحدثته اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان على 

ما  املنطقة؟  الإن�شان يف  اأمن  على  املفرو�شة  والقيود  احلالية  التحديات  ماهي  ال�شودان؟  �شرق  �شعب 

هي احتمالت تنمية املنطقة؟ وتطّبق الدرا�شة احلالية اأي�شًا نهجًا قائمًا على النوع الجتماعي لتو�شيح 

الطريقة التي قد يوؤّثر بها كٌل من ال�شراع يف �شرق ال�شودان واّتفاقية ال�شلم على اأرواح الرجال والن�شاء 

ب�شكٍل خمتلف.

ال�شودان خلل �شهري حزيران/يونيو  اأجري يف  اإلى بحث مكتبي وبحث ميداين  البحث  ورقة  ت�شتند 

ومتوز/يوليو عام 2014. وقد ا�شتمل العمل امليداين على لقاءات مع خمتلف اأ�شحاب امل�شلحة، مبن فيهم: 

ال�شرق وغريهم من ن�شطاء املجتمع  واأع�شاء وقادة للحركات املكونة جلبهة  ال�شودانية  م�شوؤولو احلكومة 



م�شح الأ�شلحة ال�شغرية  اإرجاء التنمية     9

كما  وبورت�شودان؛  والق�شارف  وك�شل  اخلرطوم  يف  اللقاءات  اأجريت  وقد  ال�شيا�شيني.  والن�شطاء  املدين 

اأجريت العديد منها يف اأ�شمرا، اأريرتيا، يف حزيران/يونيو 2014 وعرب �شكايب. 

من بني ال�شتنتاجات الرئي�شية لورقة البحث:

• ة ناجحة، يوؤّكد النا�شطني 	 يف حني يعترب م�شوؤولو احلكومة ال�شودانية اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان ق�شّ

ال�شيا�شيني ونا�شطي املجتمع املدين اأّن وثيقة اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان ق�شرت عن عك�س تطلعات 

�شعب �شرق ال�شودان الذي مل تتم ا�شت�شارته مطلقًا حول حمتوى الّتفاقية. فلم يتم الرتويج للّتفاقية 

على نطاق وا�شع ول �شيما على م�شتوى املجتمع.

• مل تق�ِس اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان على الأ�شباب عميقة اجلذور لل�شراع يف املنطقة، مبا يف ذلك 	

اأِمل وتوّقع منها العديدين يف املنطقة. فعلى  التهمي�س الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي، ح�شبما 

منطقة  تعّد  والتي  املنطقة،  على  ال�شودانية  احلكومة  �شيطرة  من  الّتفاقية  عّززت  متامًا،  العك�س 

حيوّية بالن�شبة ل�شادرات النفط، وم�شدرًا للموارد املعدنية، ل �شيما الذهب. ول تزال املجتمعات يف 

املنطقة، خ�شو�شًا املراأة، تعاين التهمي�س.

• �شاهم عدم اإلتزام احلكومة، و�شعف قيادة جبهة ال�شرق، وحقيقة اأّن جبهة ال�شرق ت�شّكلت على عجل، 	

يف �شعف تنفيذ الّتفاقية.

• كان لل�شتقطاب العرقي يف املنطقة، والتوتر النابع من اأ�شول ت�شكيل جبهة ال�شرق من �شللت البجا 	

والر�شايدة وبني عامر، تداعيات خطرية على التعاي�س ال�شلمي بني اجلماعات العرقية املختلفة التي 

تعي�س هناك.

• على عك�س ما حدث يف مناطق ’ما بعد ال�شراع‘ الأخرى يف ال�شودان وجنوب ال�شودان، مت ت�شريح اأو 	

دمج العديد من امللي�شيات املوالية للحكومة وجماعات املتمردين ال�شابقني يف �شرق ال�شودان يف هياكل 

اأمنية ر�شمية و�شبه نظامية، كاجلي�س اأو حر�س احلدود. ويف الوقت ذاته جنح حزب املوؤمتر الوطني 

احلاكم يف تنظيم �شفوف اأن�شاره وتطوير مواقع نفوذه، واإ�شتمالة زعماء جبهة ال�شرق ال�شابقني الى 

العملية.

• يف البداية، مل يتم دمج العديد من املقاتلني ال�شابقني جلبهة ال�شرق يف القوات امل�شلحة ال�شودانية، 	

اّتفاقية �شلم �شرق  توقيع  بعد  �شنوات  لت�شع  الأخرى  القوات  اإعادة دمج  اأو  ت�شريح  مّت  ومل يكن قد 

ال�شودان، مما خلق حالة من  الإ�شتياء بني العديد من املقاتلني ال�شابقني، بحيث اآل م�شري بع�شهم 
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تنزع  الذين مل  ال�شابقني، خ�شو�شًا  املقاتلني  اما  والقت�شادي.  التهمي�س الجتماعي  اإلى حياة من 

عنهم ا�شلحتهم، فاإن من املمكن اإعادة تعبئتهم بكل �شهولة.

• لقمع 	 الأمن  قوات  ال�شودانية  احلكومة  ا�شتخدمت  ال�شودان،  �شرق  �شلم  اّتفاقية  توقيع  منذ 

الحتجاجات ال�شعبية �شد التهمي�س ال�شيا�شي والقت�شادي، اإّل اأّنها مل تتخذ خطوات ملعاجلة اأوجه 

الظلم امللحة كالإجتار بالب�شر، الذي يتكاثر يف املناطق احلدودية مع اريرتيا. اإذ ت�شّكل املنطقة حمورًا 

للتهريب ومنطقة عبور لكل من الب�شر والأ�شلحة.

• اقت�شرت ترتيبات ق�شمة الرثوة لّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان على �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق 	

من  كان  والذي  دولر،  مليون   600 مبلغ  بتوفري  للحكومة  الأويل  اللتزامات  ومن جمموع  ال�شودان. 

املفرت�س اإنفاقه على مدى خم�س �شنوات، اإنفقت احلكومة ما يقارب 125 مليون دولرًا اأمريكّيًا. وقد 

قام ال�شندوق بدعم بناء الطرق واملدار�س والعيادات وغريها من البنى التحتية، اإّل اأّن بع�س املباين 

ُت�شتخدم حاليًا للتخزين. وواجه ال�شندوق اأي�شًا ُتهم الف�شاد و�شوء اإدارة املوارد.

• مل توؤّدي اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان اإلى ا�شتثمارات كبرية يف التنمية العادلة. فبدًل من ذلك، ما 	

والتعدين.  التجارية  الزراعة  بقيادة  التنمية،  يخ�س  فيما  جمحف  م�شار  على  تخطو  املنطقة  تزال 

وقد خّلف القت�شادي النامي العديد من العّمال وعاّمة ال�شعب خلفه ودفعهم نحو اأعمال الحتجاج 

والتظاهر �شد تديّن م�شتويات املعي�شة. وما تزال وفيات الأمهات ووفيات الأطفال واأوجه عدم امل�شاواة 

بني اجلن�شني �شائدة. و�شار بع�س ال�شكان يف املنطقة يدعون اإلى النف�شال. 
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II .ملحة عاّمة

معنى التهمي�ش

ميّثل ‘التهمي�س’ م�شطلحًا ماألوفًا بالن�شبة للجهات ال�شيا�شية الفاعلة على امتداد اأطراف ال�شودان املتنوعة 

ودارفور  ال�شودان  �شرق  مناطق:  مثل  والع�شرين  واحلادي  الع�شرين  القرن  خلل  الرثوة  يف  حظًا  والأقل 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان وجنوب ال�شودان. وُي�شري م�شطلح التهمي�س اإلى متركز الرثوة وال�شلطة يف 

قلب الدولة، اخلرطوم، ووادي النيل ال�شمايل، مما ا�شتنزف طاقة الأطراف من املوارد والعمال والفر�س. 

والثقافات يف  اللغات  الغني من  املزيج  املركز على  وثقافة نخبة  لغة  اإلى حماولة فر�س  اأي�شًا  وُي�شري  كما 

املناطق املختلفة، ففي دارفور وجنوب كردفان  ا�شُتخِدم على نحٍو خمتلف يف  التهمي�س  اأّن  اإّل  الأطراف. 

وجنوب ال�شودان، جاء التهمي�س كنتيجة ل�شيا�شات الإهمال املتعّمد التي تلت عنف الغزو ال�شتعماري، حيث 

كانت البنّية التحتية يف تلك املناطق غري متطورة: حتى يومنا هذا، مل يتم ربط جنوب ال�شودان اأو دارفور 

بطريق معّبد باخلرطوم. وعلى العك�س من ذلك، فاإن �سبكات الطرق وال�سكك احلديدية واملوانئ وخطوط 

غالبية  املنطقة  تنتجها  التي  احلبوب  فوائ�س  وُتطِعم  اخلرطوم.  باأ�شواق  ال�شودان  �شرق  تربط  الأنابيب 

مناطق ال�شودان، وجتذب مزارعها ومناجمها ومدنها مهاجرين من جميع اأنحاء ال�شودان ومنطقة القرن 

الإفريقي، لكن التنمية القت�شادية يف �شرق ال�شودان حدثت اإلى جانب، اأو رمّبا حتى من خلل، عمليات 

ال�شراع والتهمي�س. 

ثمة مفارقة يف تاريخ ال�شودان احلديث هي اأن الدولة �شهدت منوًا اقت�شاديًا خلل فرتة احلرب، على 

الأقل على م�شتوى اإنتاج ناجت حمّلي اإجمايل اأعلى؛ فوفقًا لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ت�شارعت وترية 

التغيري  وال�شناعي،  ،الزراعي  القطاعان  اأظهر  بينما  الطويلة،  الأهلية  احلرب  خلل  ال�شودان  يف  النمو 

الأكرث و�شوحًا )انظر اجلدول رقم )1(.

�شّكلت �شناعة النفط، التي ن�شاأت خلل فرتة ال�شراع، اجلزء الأكرب من النمو، اإّل اأّن النتاج الزراعي 

�شرق  القطاع، يف  الأقل يف هذا  على  املت�شارع،  النمو  بع�س  ورمبا حدث  كبري؛  ب�شكٍل  الآخر،  هو  قد منا، 

�شّكان  من  تقريبًا   %  11.6 نحو  ي�شكنها  والتي  املنطقة،  هذه  فاإن  ر�شمية،  لإح�شائيات  ووفقًا  ال�شودان. 

ال�شودان، اأنتجت 27 % من اإجمايل حم�شول البلد الجمايل من الذرة يف 2008- 2009. 
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اجلدول رقم )1(  الناجت املحلي االإجمايل يف ال�شودان والنمو القطاعي خالل ال�شالم واحلرب، 2008-1972 )%(

منّو الناجتالفرتة
املحّلي الإجمايل

النمو القطاعي

اخلدماتال�شناعةالزراعة

3.91.71.32.7قبل ال�شراع )1972 – 1982(

5.83.512.73.3ال�شراع )1983 – 2004(

8.97.08.69.6بعد اّتفاقية ال�شلم ال�شامل )08-2005( 

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2012، اجلدول 24(

اجلدول رقم )2(  م�شاهمات الواليات ال�شودانية ال�شرقية يف زكاة املحا�شيل، 2012

الرتتيب بني 17 ولية% من اإجمايل امل�شاهمة الوطنيةاملبلغ )جنيه �شوداين(

105،293،617 الق�شارف 
)10،529 دولر اأمريكي(

29.11

17،320،248ك�شل
)17،321 دولر اأمريكي(

4.88

البحر 
الأحمر

357،658
)35،765 دولر اأمريكي(

0.117

امل�شدر: الأمانة العامة لديوان الزكاة )2012، �س 15(

وقد �ُشّجلت ثلثة اأرباع هذا النتاج يف املزارع الآلية يف الق�شارف وك�شل: اأنتجت ولية الق�شارف وحدها، 

ذاتها )اجلهاز  املالية  ال�شنة  الذرة يف  20 % من  يقارب  ما  ال�شودان،  �شّكان  فيها 3.4% من  يقيم  والتي 

املركزي الإح�شائي، 2009، ال�شفحات 95-93(.

ومنذ 2009، مل يكن الو�شول اإلى اإح�شائيات الإنتاج على م�شتوى الوليات يف ال�شودان متاحًا، اإّل اأّن 

�شجلت الزكاة الوطنية )�شدقة فر�شت مبوجب ن�س من القراآن، يتم جمعها ر�شميًا( ُتعطي فكرة عن 

الرثوة اخلا�شعة لل�شريبة لكل ولية. فعلى �شبيل املثال، 44.8% من الزكاة تاأتي من م�شاهمات املحا�شيل 

النقدية  املحا�شيل  من  ولي�س  والفواكه،  واخل�شروات  والبذور  والبقول  احلبوب  تت�شمن  والتي  العينية، 

كالقطن. ففي 2012، �شاهم �شرق ال�شودان مبا يزيد عن الثلث من م�شاهمات الفواكه واملحا�شيل ل�شندوق 

الزكاة القومي وما يقارب اخلم�س من م�شاهمات املوا�شي، مع وجود الق�شارف يف ال�شدارة )الأمانة العامة 

لديوان الزكاة، 2012، �شفحة 28( )انظر اجلدول رقم )2((.

املنطقة  �شّكان  اأن  اإلى  ُت�شري  الح�شائيات  اأّن  اإّل  املهاجرة،  العمالة  ال�شودان  �شرق  اقت�شاد  يجذب 

يواجهون الفقر واملجاعات.
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اجلدول رقم )3(  موؤ�ّشرات التنمية الب�شرية يف ال�شودان ح�شب املنطقة، 2008

حمو اأمية الإقليم
الكبار )%(

اللتحاق 
بالتعليم 

البتدائي )%(

اللتحاق 
بالتعليم 

الثانوي )%(

متو�ّشط 
العمر املتوقع 

عند الولدة 
)�شنة(

معادل القوة 
ال�شرائية لن�شيب 
الفرد من الدخل 

)دولر اأمريكي(

76.067.238.261.52،628ال�شمايل

74.056.533.257.11،748ال�شرقي

85.689.373.365.93،508اخلرطوم

70.074.963.760.52،428الأو�شط

63.060.339.458.52،028كردفان

44.065.544.756.31،588دارفور

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2012، �س. 114(

لنق�س  م�شتوى  اأعلى  الأحمر  البحر  لولية  اأّن   2009 لعام  وطني  اأ�شريا  م�شحا  �شملت  درا�شة  وجدت 

ت�شّكل  والتي  ك�شل،  �شّكان  ثلث  يقارب  ما  اأن  كما   .%  44 ن�شبته  بلغت  اإذ  ال�شمالّية  الوليات  بني  التغذية 

موطنًا ملا يقارب 3-4 مليني من اأفقر �ّشكان ال�شودان وفقًا لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي )2013، �س. 

14(، يعانون من �شوء التغذية، مثلما هو احلال بالن�شبة ملا يزيد عن ُخم�س �شكان الق�شارف، التي ت�شّكل 

�شلة غلل ال�شودان؛ ويفتقر ال�شّكان املت�شّررين من املجاعة اإلى ما يقارب 300 �شعر حراري يوميًا )مركز 

جنوب ال�شودان للتعداد ال�شكاين والإح�شاء والتقييم، �س. 27، 31(. وبينما جاءت ن�شبة الأمية من بني اأقل 

املعدلت يف البلد، فاإن ن�شبة الت�شرب من املدر�شة جاء بني اأعلى املعدلت. ويقل احتمال اإلتحاق الفتيات 

باملدر�شة عن ال�شبيان. ويثبط اأحد اأهم مزّودي التعليم الإ�شلمي من الهمم يف ما يتعلق بتعليم الفتيات 

)انظر اجلدول رقم )3((.

ولدى �شرق ال�شودان بع�س اأ�شواأ موؤ�ّشرات ال�شحة يف الدولة، وفقًا للدرا�شات التي مت اإجراوؤها يف العقد 

املا�شي، حيث حتتوي املنطقة على بنية حتتية حمدودة يف جمال ال�شحة، وُت�شكك العادات املحلية يف اأجزاء 

من ال�شودان يف عدم ا�شتخدام الأدوية احلديثة وت�شجيعها.2 هذا وت�شبب النتقال من اأنظمة ال�شحة التي 

متّولها ال�شرائب اإلى اأنظمة ال�شحة التي ميّولها التاأمني خلل العقدين املا�شيني اإلى بقاء العديد من فئات 

ال�شكان غري موؤّمن عليهم. ويف عام 2009، ح�شل ما يقل عن 6 % من املزارعني وما يقل عن 3 % من الرعاة 

يف �شرق ال�شودان على تاأمني �شحي )اجلهاز املركزي للإح�شاء، 2009، �س. 271، 273(. وكانت معّدلت 
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واآخرون،  اليامن  ال�شودان )اأبو  اأي�شًا يف املنطقة مقارنًة بغريها من وليات �شمال  وفاة الأطفال مرتفعة 

بدون تاريخ، �س. 118، 126؛ برنامج الأمم املتحّدة الإمنائي، 2012، �س. 53( )انظر اجلدول رقم )4((.

اأ�شارت درا�شات ا�شتق�شائية عديدة اإلى اأّن معدلت وفيات الأمهات كانت عالية ب�شورة ا�شتثنائية يف 

ولية ك�شل: وقد وجدت الدرا�شة التي اأجريت على اأ�شر ال�شودان يف عام 2006 اأّن 1.4 % من الأمهات 

توفني خلل فرتة احلمل اأو خلل �شتة اأ�شابيع من الولدة – وهي ن�شبة اأف�شل من تلك التي �شّجلتها دارفور 

اأّنها اأ�شوا من اأي دولة اأخرى يف العامل تقريبًا )حكومة الوحدة الوطنية/حكومة  اإّل  اأو جنوب ال�شودان، 
جنوب ال�شودان، 2007، �س. 167(.3

كيف ميكن ملنطقة تنتج فائ�شًا كبريًا من احلبوب اأن تعاين ذلك القدر العايل من املجاعة والوفيات 

بني الأطفال؟ يعود ال�شبب وراء املجاعة ومعّدلت وفيات الأطفال، جزئيًا، اإلى تنّوع طبيعة وبيئة املنطقة 

– �سحارى يف ال�سمال واأرا�ٍس ري مطري يف اجلنوب. اإ�سافًة اإلى ذلك، تعك�س معّدالت الفقر هذه اأمناط 
التنمية التي دفعت بالرعاة للمدن وتركت بع�س املجموعات دون اأرا�شي وجعلت من اآخرين مّلك اأرا�شي 

رئي�سيني. و�ساهمت اأمناط التنمية هذه بظهور التق�سيم الطبقي بني ال�سكان املحليني، اإذ متخ�ست عن 

تكوين جمموعات اأكرث ثراًء واأخرى اأكرث فقرًا )ميلري، 2005، �س. 35(.

امل�شاهد الطبيعية

�شت  ال�شودان يف  ل�شمال  الإدارية  الوحدات  �شيا�شة جتميع  اّتبعت احلكومة حينها  الثمانينات، عندما  يف 

– مب�شاحة  ال�شرق  اإقليم  الأحمر  والبحر  وك�شل  الق�شارف  الثلث:  الوليات  اأّلفت  مناطق كبرية، حيث 

300،000 كم2 تقريبًا، وهو بذلك اأكرب قليًل من الرنويج )بدل، 1986(. ويحّد الإقليم من ال�شرق البحر 

لكن على  الغرب.  والرهد، من  وروافده ،عطربة  والنيل  ال�شرقي،  الإثيوبية من اجلنوب  والتلل  الأحمر، 

اجلدول رقم )4(  وفيات ما دون �شنة اخلام�شة لكل 1000 والدة حية، 1993، و2000، و2006

199320002006الإقليم

175165126البحر الأحمر 
14714881ك�شل

190117137الق�شارف
157104102الوليات ال�شمالية

امل�شدر: اأبو اليامن واآخرون )بدون تاريخ، �س. 118، 126(؛ ديكايليت ومولني وغوين )2003، �س. 3(؛ برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي )2012، �س.46(
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اأ�شغر  وحدات  اإلى  مق�شمة  املتنوعة  ال�شا�شعة  الأر�س  هذه  كانت  ال�شودان،  تاريخ  مراحل  معظم  امتداد 

تتوافق تقريبًا مع الوليات الثلث اليوم.
من  كم   800 عن  يزيد  ما  الأحمر  البحر  ولية  حتتل  حيث  طبيعتها،  يف  الثلث  الوليات  تختلف 
باملعادن.  الغنية  الأحمر  البحر  تلل  خط  طول  على  ميتد  �شيق  �شاحلي  �شريط  اإلى  بالإ�شافة  ال�شاحل 
وتغلب ال�شحراء والأرا�شي �شبه القاحلة على ولية البحر الأحمر. ويبلغ معّدل ت�شاقط الأمطار ال�شنوي 
ال�شيول  اأّن  اإّل  وتيلي، 1991، �س. 78(،  تقريبًا )عّبا�س  ال�شمال 25 ملم  اأق�شى  يف مقاطعة حليب يف 
املو�شمّية للمرتفعات الإثيوبية اجلنوبية جتري يف دلتا طوكر اخل�شبة املمتدة على طول البحر الأحمر، 
لت�سّكل املياه القادمة من املرتفعات االإثيوبية اأمناط اال�ستيطان يف اجلنوب. وي�سب نهر القا�س املو�سمي 
يف الدلتا الداخلية حول بلدة ك�شل. اأّما نهر �شتيت فيقع اإلى جنوب نهر القا�س؛ وين�شم اإلى نهر عطربة، 
اأحد روافد النيل، قرب احلدود بني وليتي الق�شارف وك�شل. وي�شّكل نهر الرهد، اأحد روافد النيل الأزرق، 
احلدود اجلنوبية الغربية لولية الق�شارف و�شرق ال�شودان. ويقع �شهل البطانة الطيني بني نهري عطربة 
والنيل. وتدعم هذه املنطقة الزراعة املكّثفة: ي�سل معدل �سقوط االأمطار ال�سنوي اإلى 800 ملم يف اأق�شى 
جنوبها، والذي يقع على خط يبعد نحو 50 كم عن بلدة الرنك، التي تقع اق�شى �شمال دولة جنوب ال�شودان 

)ماكينون، 148، �س. 699-733؛ �شوربو، 1991، �س. 222(.
اقت�شادات  �شمن  طينية  و�شهول  دلتا  ومناطق  و�شحارى  �شواحل  من  ال�شودان  �شرق  معامل  ُدجِمت 
الفراعنة  مع  واحلبوب  بالذهب  املنطقة  تاجرت  القدمية:  الع�شور  يف  اأو�شع  اأو�شطية  و�شرق  اأفريقية 
واخللفاء )اإهِرت، 2002، �س. 209؛ باول، 1954، �س. 27، 103(. ومنذ القرن التا�شع ع�شر، ظلت الدول 
املتعاقبة التي تتخذ من اخلرطوم عا�شمة لها، تعيد ب�شكل م�شتمر تنظيم زراعتها. وقد ن�شاأت م�شاريع 
القطن التجارية لأول مرة يف �شتينّيات القرن التا�شع ع�شر يف دلتا القا�س ودلتا طوكر. واأطعمت حبوب 
املنطقة جنود ال�شتعمار )�شرييل�س، 2012؛ تلهامي، 1975، �س. 127(. وبنت احلكومات املتعاقبة على 
االأنهار،  على  ال�سدود  واأقامت  الذهب،  مناجم  وحفرت  والطرق،  واملوانئ  احلديدّية  ال�سكك  اخلرطوم 
هذه  وخلل  جتارية،  لأغرا�س  الزراعة  وا�شتخدمت  الأرا�شي،  حيازة  ترتيبات  وحّولت  ال�شّكان،  ونقلت 

العملية حتّولت حالت اجلفاف الدورية اإلى جماعات اأكرث �شّدة )ميلر، 2005، �شرييل�س، 2012(.

ال�شكان

وفقًا للتعداد ال�شكاين لعام 2008، فاإن عدد �شّكان الوليات الثلث التي ت�شكل �شرق ال�شودان بلغ ما يزيد 

وحّجابي  يو�شف  2005؛  )اإريتون،  احلديث  ال�شودان  �شكان  من   %  14.7 يقارب  ما  اأي  مليون،   4.5 عن 

واأحمد، بدون تاريخ، �س. 188( )انظر اجلدول رقم )5((.
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ل�شبل  وفقًا  ال�شودان  �شرق  �شكان  ت�شنيف  وميكن 

بني  من  )اجلندر(،  اجلن�س  ونوع  والعرق  العي�س 

�شكان  ثلثا  كان   ،2009 عام  ففي  اأخرى.  طرق 

رعاة   %  10 يقارب  ما  وكان  ريفيني،  املنطقة 

-48 �س.   ،2009 الإح�شائي،  املركزي  )اجلهاز 

جانٍب  ومن  تراجع.  يف  الرعاة  ن�شبة  وتعّد   .)51

القت�شادي  والتغرّي  اجلفاف  حالت  ُتعيد  اآخر، 

بع�س  تكّيفت  فقد  �شريعًا،  العي�س  �شبل  ت�شكيل 

املجموعات بطريقة مبتكرة، باالنخراط بالتجارة 

ت�شديًا  للمدن  اأخرى  جمموعات  انتقلت  حني  يف  احل�شارية،  بالأ�شواق  الريفي  الإنتاج  ربط  اأو  الدولية 

ل�شدائد الريف. وغالبًا ما ت�شبح هذه املجموعات عماًل يدويني اأو من �شغار التجار اأو حرا�س اأمن. 

 " Tu-Bedawyi"يتحّدث ال�شكان لغات متعّددة – تتحدث ن�شبة كبرية من �شكان ولية ك�شل لغة البجا

باعتبارها اللغة الأم. اأّما لغة التعليم فهي اللغة العربية، وي�شّكل ال�شعف يف اإمكانيات تعلم اللغة العربية 

عامًل م�شاهمًا يف امل�شتويات املتدنية ن�شبيًا للتح�شيل التعليمي. ويف عام 2009، و�شل اإجمايل اللتحاق 

بالتعليم الأ�شا�شي يف ك�شل اإلى 45 %، اأي اأقل بع�سر نقاط مئوية من املعّدل الذي وجد يف اإحدى الدرا�سات 

قبل خم�س �شنوات )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2012، �س. 37(. 

ويعترب تعدد اللغات يف �شرق ال�شودان من موؤ�شرات التنّوع العرقي يف الأقليم، فاإلى جانب لغة البجا، 

هناك جمموعات كبرية من ال�شّكان تتحدث اللغات الريرتية والدارفورية والنوبية ولغات غرب اأفريقيا. 

االجتماعي  والتغّي  العرق  بني  الروابط  فهم  ويعّد  العي�س،  �سبل  اأمناط  على  العرقية  اخللفية  وتوؤّثر 

والقت�شادي مهمًا يف فهم ال�شراع يف املنطقة.

وُيعّد �شعب البجا من اأقدم �شكان املنطقة، اإذ يعود تاريخهم الطويل من التفاعل ال�شلمي والتجارة مع 

�شعوب �شمال وادي النيل اإلى حقبة طويلة قبل ال�شتعمار. ومتتلك لغة البجا اأوجه �شبه مع لغات ال�شومال 

والأورومو، وجميعها م�شّنفة كلغات كو�شية ظل يتحّدثها �شّكان القرن الإفريقي لآلف ال�شنني )اإهريت، 

املرتفعات  العربية وجمموعات من  املنطقة  ال�شنني، ظل مهاجرون من  2002، �س. 79، 308(. ولآلف 

م ثقافة البجا  الإثيوبية يندجمون يف جمتمعات البجا ويتّبنون لغتهم )بول، 1954(. وعلى نحٍو تقليدي، ُتنظَّ

حول الدوابات، وهي جماعات رعي �شغرية ينتظّمها نظام �شلة القرابة. وللدوابات ا�شتحقاقات تقليدية 

اجلدول رقم )5(  �شّكان ال�شودان، 2008

ال�شّكاناملنطقة

1،396،110البحر الأحمر
1،789،806ك�شل

1،348،378الق�شارف
4،534،294�شرق ال�شودان

30،894،000الوليات ال�شمالية
39،154،490ال�شودان )اإجمايل(

امل�شدر: اجلهاز املركزي الإح�شائي )2009(



 18     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 36

و�شلت عاطفية ببع�س الأرا�شي، اإّل اأّنها ت�شتطيع اأن تت�شارك الأر�س مع جمموعات اأخرى مقابل اعرتاف 

– وتتمثل يف ثلثة من  اأي�شًا  اأكرب  البجا بتجمعات  التقليدي. ويعرتف جمتمع  رمزي بذلك ال�شتحقاق 

اأكربها: الهدندوة )يرتبطون يف الغالب بك�شل وجنوب ولية البحر الأحمر(، والب�شاريني )�شمال، و�شمال 

اجلماعة  وتعي�س  بورت�شودان(.  ميناء  �شمال  ال�شاحلية  )ال�شهول  والأمراأر  الأحمر(،  البحر  ولية  غرب 

الت�شنيفات  تاريخيًا  عامر  بني  عك�شت  لذا،  الريرتية.  احلدود  على جانبي  عامر،  بني  الأكرب،  الرابعة 

الجتماعية للمرتفعات الريرتية، على نقي�س الأنظمة الأكرث عدل يف ال�شمال. ويتحّدث غالبية اأفراد بني 

عامر التيغري، وهي لغة �شامية )جاكوب�شني، 1998، �س. 23؛ مورتون، 1989، �س. 66(.

قبل حقبة ال�شتعمار، مار�س غالبية اأفراد البجا الزراعة ورعي البل يف ال�شمال، واملا�شية يف اجلنوب، 

وكذا الأغنام، واملاعز، بالإ�شافة اإلى احلبوب، وُتزرع غالبيتها يف دلتا القا�س ودلتا طوكر )ميلري، 2005، 

واملعادن  الدولية يف احلبوب  التجارة  البجا يف  مناطق  �شاركت  القدمية،  الع�شور  ومنذ  �س. 27، 39(. 

والرثوات من داخل اأفريقيا )بول، 1954، �س. 27 وما يليها(. ويف القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين، توّلت 

زراعة  القطن يف مناطق  زراعة  وعّززت  التجارة،  �شاأن هذه  التي مرت على حكم اخلرطوم  احلكومات 

احلبوب، م�شتغلة يف الغالب من اأثر املجاعات الدورية يف اإعادة تنظيم �شبل عي�س البجا )نيبلوك، 1987، 

للزراعة  ال�شاحلة  الأرا�شي  كانت جميع  الع�شرين،  القرن  نهاية  وبحلول   .)2012 �شرييل�س،  148؛  �س. 

تقريبًا يف ك�شل والق�شارف تقع يف نطاق م�شاريع الزراعة الآلية التابعة للدولة اأو اخلا�شة، التي ُتقام على 

امتداد اأنهار املنطقة ويف اأرا�شي الري املطري يف البطانة )ميلري، 2005، �س. 24(.

معظم  يزال  ول   – امل�شاريع  هذه  وا�شتاأجرت  وغريها  البلدات  يف  البجا  جماعات  بع�س  ا�شتقرت 

امل�شتاأجرين من البجا )ميلري، 2005، �س. 37؛ باول، 1954، �س. 126(. وحّولت هذه امل�شاريع املراعي 

اإلى مزارع، غالبًا بق�شد حتويل الرعاة ب�شكل مبا�شر اإلى ح�شر م�شتقرين. وقد اأعيد ت�شكيل الرعي من 

خلل نقل ملكية الأر�س، اإّل اأنه مل يختف متامًا. وقد ق�شى جفاف 1983-85 على جميع ما�شية املنطقة 

تقريبًا اإّل اأّن القطعان عادت للنتعا�س منذ ذلك احلني )ميلري، 2005، �س. 27(.

من  جمموعة  من  جزءًا  اأ�شبحت  قد  احليوانات  تربية  اأّن  يبدو  البجا،  اأفراد  من  للعديد  وبالن�شبة 

ا�شرتاتيجيات البقاء التي ت�شمح لهم بالتعاي�س مع امل�شار املحرّي للنمو القت�شادي ل�شرق ال�شودان. ففي 

ما كان ُيعرف اآنذاك مبقاطعة البحر الأحمر، على �شبيل املثال، اأ�شبح العديد ممن فقدوا حيواناتهم يف 

العمل من خلل  ُعّمال �شحن وتفريغ يف ميناء بورت�شودان، وغالبًا ما يح�شلون على  جماعة 85-1983 

ح اآلف عّمال ال�شحن والتفريغ بعد اأن اأ�شبح العمل يف امليناء اآليًا. وقد  نظام اليومّية. يف عام 2013، �ُشرِّ
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ي�شفوا  مل  الذين  اأولئك  حّتى  ما�شية،  جتار  اأو  مربو  ال�شابقني  والتفريغ  ال�شحن  عّمال  من  العديد  �شار 

اأنف�شهم بالرعاة )عبد العاطي واآخرون، 2011، �س. 12(. وانتقل بع�س العمال املُ�شّرحني اإلى ال�شتخراج 

النيل  نهر  وولية  احلمر،  البحر  ولية  يف  �شخ�س   40،000 نحو  ا�شتوعب  والذي   ، للذهب  الر�شمي  غري 

املجاورة عام 2010 )كالكين�س واإيلي، 2014، �س. 66(.

�شعت احلكومات املركزية اإلى اإدارة هذه التغرّيات الجتماعية من خلل تعيني قادة حت�شيل �شرائب 

البجا  قبائل  العديد من وجهاء  ُمنح  وقد  وع�شائرها.  البجا  تقليديني - جدد على جماعات  ‘قبليني’ اأو 
لقب ناظر، اأو رئي�س اأ�شمى، والذي يت�شمن حقوقا يف الأر�س. اإّل اأّن هوؤلء الوجهاء ح�شلوا على اعرتاف 

عمل  اأ�شواق  نحو  البجا  قبائل  وُدفعت  الأر�س،  على  التقليدية  ال�شيطرة  فيه  �شعفت  وقت  يف  احلكومة 

العملية،  ت�سعف خالل  اأن  بداًل من  العرقية  االنتماءات  تعّززت  لقد  واملوانئ.  البلدات  قا�سية يف  جديدة 

التقليديني  الزعماء  به  حّولت  الأطراف،  يف  للحكم  قبلية  اأنظمة  ا�شرتعت  اخلرطوم  يف  احلكومات  لأن 

اإلى �شما�شرة لتوفري خدمات احلكومة لأع�شاء  لني لل�شرائب  اأمناء على الأرا�شي وحم�شّ احلديثني من 

جماعاتهم العرقية. و�شارت هذه ال�شم�شرة، اأو تقنني اخلدمات، و�شيلة للحكومة لإدارة �شحب ال�شتثمار 

من جمال اخلدمات يف مناطقها الطرفية ولطم�س النق�شامات القت�شادية ال�شارخة النا�شئة يف �شرق 

ال�شودان )عبد العاطي، 2013، �س. 21(.

ل تزال اخلرطوم ت�شتخدم حقوق الأر�س للتدخل يف العلقات بني املجتمعات العرقية. وكانت قبائل 

الر�شايدة قد جاءت من �شبه اجلزيرة العربية لت�شتقر حول طوكر جنوب ولية البحر الأحمر خلل القرن 

التا�شع ع�شر ثم انت�شرت يف جميع اأنحاء احلدود الريرتية ال�شودانية. وعلى عك�س بع�س الوافدين ال�شابقني، 

مل يندمج هوؤلء يف جمتمع البجا، بل كانت العلقات عدائية بينهم يف بع�س الأحيان. وباعتبارهم وافدين 

جدد ل ميلكون اأرا�شي، مل يكن لهم ناظر، ول تزال املفاو�شات حول اعرتاف الولية بحقوقهم يف الأرا�شي 

ت�شغل �شيا�شات الر�شايدة ب�شكٍل روتيني )يونغ، 2008(. اإّل اأّن رعاة الر�شايدة تعاملوا مع اإق�شائهم من 

العاملي  القت�شاد  من  الق�شوى  ال�شتفادة  للأر�س من خلل حتقيق  التقليدية  للحقوق  املتقل�س  املجال 

اجلديد، وقد احتلوا الوظائف كعّمال مهاجرين يف ال�شعودية وا�شتثمروا راأ�س املال الذي جمعوه يف جتارة 

بتحديث  لهم  �شمح  مما  ال�شناعية  الأقمار  وهواتف  كال�شاحنات  والتكنولوجيا،  الأحمر  البحر  يف  الإبل 

اأهم بكثري من حقوق  الآن  التمويل  اإلى  الو�شول  وُيعّد  الرعوي )ب�شرى، 2005، �س. 298(.  اقت�شادهم 

الأر�س التقليدية، ول �شيما منذ خ�شخ�شة امل�شاريع الزراعية. ويتم التحكم يف التمويل من خلل البنوك 

التي ترتبط م�شاحلها مع م�شالح احلكومة. وخلل العقدين املا�شيني، اأعادت البنوك الإ�شلمية ت�شكيل 
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القت�شاد الزراعي ل�شرق ال�شودان، وي�شّكل الأ�شخا�س الذين لهم �شلة باحلركة ال�شلمية امل�شتفيدين 

الأ�شا�شيني )اأحمد، 2005(.

يف  ت�سكلتا  م�سلحتني  بجماعتني  ا�سميهما  ارتباط  نتيجة  وا�سعة  �سهرة  والر�سايدة  البجا  قبيلتا  نالت 

�شرق ال�شودان ما بني 1993 و2006. اإّل اأّنهم ل ي�شّكلون على الرجح غالبية ال�شكان، يف حال و�شع العتبار 

الِعرقي،  البعد  تناول  ما  اآخر  وهو   ،1993 عام  تعداد  اأو�شح  فقد   تقريبي،  كموؤ�شر  للعرق  الدميوغرايف 

اأّن قبائل البجا �شّكلت ما يقارب 45 % من �شّكان ولية ك�شل و6.3 % من ولية الق�شارف. وي�شم �شرق 

ال�شودان اأعدادًا اأخرى كبرية من ال�شكان:
• جماعات تتحّدث العربية من منطقة البطانة، ذات خلفيات رعوية، يعيد ت�شكيلها اجلفاف وعلقة 	

القت�شاد الزراعي بال�شوق كجماعة ال�شكرية )�شوربو، 1985، �س. 100(؛
• جماعات تتحدث العربية ُينظر اإليها كجماعات مهاجرة لأّنها انتقلت من مناطق اأخرى يف ال�شودان 	

يف القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين. وُيعيد التغرّي القت�شادي ت�شكيل تقاليدهم الرعوية؛ كرعاة الإبل 
اللحويني )اأحمد-خالد-عبد اهلل، 2010، �س. 149 وما يليها(؛

• العمل 	 العديد من هوؤلء دورًا مهمًا يف  ويوؤّدي  ال�شمايل.  النيل  وادي  العربية من  تتحدث  جماعات 
يف دواوين احلكومة والتجارة، ول يزال الأغنياء منهم ي�شتفيدون من التحّولت يف جمال الزراعة 
يف �شرق ال�شودان، رغم تراجع اأو�شاع بع�س اجلماعات ذات امل�شتوى املتو�شط نتيجة زيادة تركيز 

الرثوة )عبدالعاطي، 2013، �س. 11؛ ميلري، 2005، �س. 31(؛
• حلفا 	 يف  مروي  زراعي  م�شروع  يف  ق�شرًا  توطينهم  اأُعيد  والذين  ا�شوان،  �شد  منطقة  من  النوبيون 

اجلديدة، ولية ك�شل، يف �شتينيات القرن الع�شرين )ثيمم، 1979(؛
• يف 	 التجارية  الزراعة  تو�ّشع  بعد  املاأجور  العمل  على  للطلب  ا�شتجابًة  للمنطقة  انتقلوا  دارفوريون 

اأربعينات القرن الع�شرين. وميّثل هوؤلء منطقة نفوذ حلركات املعار�شة ال�شرقية والدارفورية )عبد 
العاطي واآخرون، 2011، �س. 15؛ ميلري، 2005، �س. 31(؛

• اأ�شواق العمل يف �شرق 	 اإلى  اأفريقيا انتقلت  جماعات قبلية تتحدث لغة الهو�شا والفولين من غرب 
ال�شودان وا�شتغّلت الفر�س يف املنطقة لك�شب التعليم؛

• القرن 	 �شتينيات  خلل  احلرب  من  فرارا  للجوء  للمنطقة  انتقلت  واإريرتية  اأثيوبية  قبلية  جماعات 
الع�شرين. وكان الوافدون ال�شابقون من جمموعات ذات �شلة وثيقة بال�شودان كبني عامر، يف حني 
من  العديد  ا�شتيعاب  ومت  اجلديدة،  اأريرتيا  دولة  يف  والقمع  احلرب  من  اللحقون  الوافدون  فّر 

الوافدين يف وقٍت مبكر كعمال زراعيني )كربيب، 1996؛ وزارة اخلارجية الأمريكية، 2006(؛ و
• النازحون من احلروب يف جنوب ال�شودان، وكردفان، والنيل الأزرق، ودارفور.	
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ف هذه اجلماعات على اأ�شا�س العرق اأو اللغة، وهي غالبًا ما تتجمع حول بلدات اأو قطاعات  غالبًا ما ُتعرَّ

اقت�شادية اأو موؤ�ش�شات معينة، وتعي�س تلك املجموعات ب�شكل خمتلف جتربة م�شارات �شرق ال�شودان غري 

املن�سفة وال�سريعة يف التنمية؛ ولي�س الأٍي من هذه املجموعات هيكل �سيا�سي موّحد؛ وقد ينخرط اأفراد من 

كل جمموعة مع جانب خمتلف يف حروب ال�شودان الأهلية. ومع ذلك، فاإن الختلفات يف العرق والأ�شل 

ُت�شتخدم يف هيكلة القّوى العاملة وبناء مناطق النفوذ اأو احلركات امل�شلحة. وبهذه الطريقة، ي�شّكل العرق 

ملمح النزاع.

كانت التنمية غري املتوازنة واأ�شكال ال�شتياء املختلفة يف املنطقة تعني اأّن عددًا قليًل ن�شبيًا من النا�س 

ان�شموا اإلى التمّرد الذي اندلع يف �شرق ال�شودان يف ت�شعينيات القرن العـ�شرين. ولرمبا كانت امل�شاركة من 

ولية الق�شارف قليلة على نحو خا�س )رغم اأّن من غري املمكن حتديد هذا كّميًا( – متتلك الولية قدر 

اأكرب من احلبوب واملال، وجوع اأقل، وتنّوع يف ال�شكان، وعدد اأقل من البجا والر�شايدة، وهما املجموعتان 

العرقيتان اللتان اقدمتا على ت�شكيل ف�شائل معار�شة م�شلحة.

الأولى  الن�شو�س  لفتت  الأحمر.  والبحر  ك�شل  وليتي  يف  رئي�شية  معار�شة  حركة  البجا  موؤمتر  �شّكل 

فيها  التي عّطل  الطريقة  اإلى  النتباه  ا�شماعيل )1953(،  د.  م.  كتبه  البجا" الذي  مثل،"كفاح  للحركة، 

التعدين والزراعة التجارية �شبل عي�س البجا. واأثار موؤمتر البجا اللب�س لفرتة طويلة بني العرق واجلهوية 

كاأ�شا�س لتنظيمه ال�شيا�شي. ويعك�س هذا جزئيًا ال�شتجابات املحلية املعقدة لإعاقة �شبل العي�س من خلل 

عمليات التنمية والتهمي�س املرتابطة. وقد تنّظم بع�س النا�س يف املنطقة �شد التغرّيات القت�شادية التي 

تكاليف  حول  اأو  ال�شكن  على  والحتجاجات  العمالية  ال�شرابات  يف  �شاركوا  باأن  �شيء،  و�شع  يف  تركتهم 

الزراعية  امل�شاريع  بورت�شودان ويف  البجا يف  اأقوى معاقل موؤمتر  املعي�شة، وقد حدثت هذه ال�شرابات يف 

والبلدات ال�شغرية على امتداد الولية )الداقوري، 2014؛ التغيري، 2013(. يف حني جلاأ اآخرون اإلى و�شائج 

قرابتهم و�شبكاتهم العرقية للتعامل مع التغرّيات بدًل من التنظيم حول حقوق الأر�س اأو حول حقوق عّمال 

اأمنية  املالية قوى  امل�سالح  اأي حال، لدى حكومات اخلرطوم ودوائر  املناجم. وعلى  اأو  املوانئ  اأو  املزارع 

وموؤّيدين وبنية حتتية ت�شمح لهم بالرد الفّعال على املقاومة املنّظمة ال�شاعية للتغيري.

ال�شراع امل�شلح

فمنذ  عام 1956.  ال�شودان  ا�شتقلل  بعد  الإقليمي  ال�شتياء  اأول من عرّب عن  بني  البجا من  مفّكرو  كان 

�شرق  ا�شتياء  حالت  ربط  اإلى  �شعى  كما  فدرايل،  نظام  بوجود  طالب   ،1958 عام  البجا  موؤمتر  تاأ�شي�س 
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ال�شودان بتلك املوجودة يف اأطراف البلد الأخرى، ل �شيما دارفور وجبال النوبة وجنوب ال�شودان )مورتون، 

�شتينيات  يف  الربملانية  الأنظمة  خلل  النتخابات  يف  متوا�شعًا  جناحًا  القرى  تلك  حّققت  وقد   .)1989

الع�شيان حّتى بعد حالت اجلفاف خلل  اإلى  التهمي�س  يوؤّدي  الع�شرين. مع ذلك، مل  القرن  وثمانينيات 

ول حّتى  للت�شّول؛  بورت�شودان  اإلى طريق  البجا  قبائل  وانتقلت  نفقت جميع احليوانات  1983-85، حينما 

بعد اأن زادت برامج ’التكيُّف الهيكلي‘ من خماطر انعدام الأمن الغذائي املزمن، ول حّتى بعد عام 1989، 

عندما حظر النقلب الع�شكري الذي قاده الرئي�س احلايل عمر الب�شري كاّفة الأحزاب ال�شيا�شية؛ ول حّتى 

عام 1991، عندما اأخرب الب�شري، بح�شب ما ذِكر، ممّثلي البجا وغريهم من جماعات املعار�شة يف خطاب 

األقاه يف بورت�شودان اأّنهم اإذا رغبوا يف اإنهاء تهمي�شهم، فعليهم اأن يحملوا ال�شلح �شد احلكومة )جمموعة 

الأزمات الدولية، 2006، �س. 5؛ مورتون، 1989، �س. 69(. وقد �ُشِرع يف و�شع خطط الكفاح امل�شّلح يف 

ولية البحر الأحمر عام 1992، وُنّظمت اأول عملية ع�شكرية للبجا يف ال�شودان – حماولة غري ناجحة عام 

1993 لتفجري ج�شر �شنكات بولية البحر الأحمر )عبد العاطي، 2013، �س. 11(.

ت�سكّلت م�ساريع البجا ال�سيا�سية يف بورت�سودان، التي ُتعترب مركز تثقيف ون�ساط للبجا، اإاّل اأّن الكفاح 

اإلى  انتقلت عنا�شر ثورية من موؤمتر البجا  امل�شلح حدث يف الريف واملناطق احلدودية. ويف عام 1994، 

اإريرتيا لبدء التح�شريات للكفاح امل�شّلح من احلدود، يف حني بقي الأع�شاء الآخرون يف ال�شودان ونّظموا 

موؤمتر البجا يف الداخل، كما كان ُي�شّمى اجلناح الداخلي للحركة. وبداأ الكفاح امل�شلح عام 1996، بعد عام 

من انعقاد اجتماع يف العا�شمة الإريرتية اأ�شمرا، عندما اأ�ش�س التجمع الوطني الدميقراطي، وهو حتالف 

لأحزاب املعار�شة املحظورة4 والتي �شمت موؤمتر البجا، تعاونًا ر�شميًا مع احلركة ال�شعبية / اجلي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان، والتي كانت قد بداأت ثورتها يف جنوب ال�شودان عام 1983، وتنظيم قوات التحالف ذات 

الأغلبية ال�شمالية. و�شّكل النتقال اإلى اريرتيا الرتكيبة الجتماعية لقوات موؤمتر البجا، وقد جاء العديد 

من مقاتليها من فروع الهدندوة التي عا�شت على طول احلدود و�شاركت يف التجارة عرب احلدود، مبا يف 

ذو  �شيخ  يد  على  ال�شلمي  للتعليم  مركزًا  املنطقة  اأ�شبحت  وقد  هم�شكوريب.  من  اجلميلب  فرع  ذلك 

اإريرتيا. وقد قاد  اإلى موانئ  للو�سول  بيتاي، وطريقًا ملزارعي ك�سال  ُيدعى �سليمان علي  �سخ�سية جّذابة 

اأبناء بيتاي وموؤيديهم وطلبهم الى مع�شكرات  للموؤمتر الوطني الدميقراطي امل�شّلحة يف اإريرتيا. وبدعم 

التجمع  ا�شتولى مقاتلو  ال�شودان واجلي�س الإريرتي.  ال�شعبي لتحرير  ال�شعبية/اجلي�س  من نريان احلركة 

الوطني الدميوقراطي على م�شاحة ما يقارب 100 كيلو مرت مربع جنوب طوكر على احلدود الإريرتية مع 

ولية البحر الأحمر ومقاطعة هم�شكوريب على احلدود مع ولية ك�شل. وظل التجمع الوطني الدميقراطي 
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اأّنه  ي�شتويل ب�شكل دوري على هذه الأرا�شي، فقد احتفظ بهم�شكوريب لأربع �شنوات من عام 2002، كما 

يهّدد البنية التحتية ال�شرتاتيجية، مثل طريق بورت�شودان وخط النفط.

�شاهم موؤمتر البجا بب�شعة اآلف جندي فقط يف التجمع الوطني الدميقراطي، واعتمد ب�شكٍل كبري على 

دعم اإريرتيا واحلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان. وُرغم وجود ذلك الدعم، مل تكن قوات 

موؤمتر البجا قادرة على الحتفاظ باجليوب احلدودية لفرتة طويلة، كما اأّنها مل ت�شتطع الحتفاظ بالبلدات 

اأي�شًا )جمموعة الأزمات الدولية، 2006، �س. 5 وما يليها، يونغ، 2007، �س. 22(، فا�شتنزفت الن�شقاقات 

قوتها، واأظهر يف عام 1999ان�شقاق البيتاي وقواتها، وهي جمموعة ترتبط ب�شلة وثيقة باملنطقة الرئي�شية 

التي ي�شيطر عليها موؤمتر البجا يف ال�شودان، ال�شعوبات التي واجهت احلركة يف تنظيم مقاومة اإقليمية 

نتيجة �شيا�شة  ان�شقاقهم  ال�شلح بعد  البيتاي يحملون  اأتباع  ن�شبيًا. وقد بقي  حول قاعدة قطاعية �شيقة 

احلكومة لت�شليح امللي�شيات املحلية يف املناطق التي تنت�شر فيها قّواتها )جمموعة الأزمات الدولية، 2006، 

�س. 13، خالد، 2010، �س. 393 وما يليها(.

اأ�شكال �شبه لتمّرد �شرق ال�شودان مع حالت التمّرد الطرفية الأخرى يف ال�شودان. فعلى غرار  هناك 

جنوب ال�شودان، ودارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، ونوبيو ال�شمال، كانت التنمية الجتماعية ل�شرق 

تاأجيج  من  كبرية  حٍد  اإلى  الهيكلي  التكيُّف  �شيا�شات  زادت  الثمانينات،  ففي  الوراء.  اإلى  تتلكاأ  ال�شودان 

الأزمات الطرفية، حيث ا�شتندت هذه ال�شيا�شات اإلى �شحب �شريع ل�شتثمارات الدولة يف ريف ال�شودان. 

مركز  يف  والعروبة  الإ�شلم  ُن�شخ  مع  تتناق�س  القدمية  ال�شرق  ثقافات  كانت  الأخرى،  الأطراف  وكتلك 

الدولة. وكجبال النوبة والنيل الأزرق، قّو�س ب�شكل كامل حتّول �شرورات الزراعة التجارية اقت�شاد املنطقة 

الرعوي - الزراعي. اأّما يف ت�شعينيات القرن الع�شرين، ومع ا�شتداد احلرب يف جنوب ال�شودان، فقد تاأّثر 

م�شاحلة  اإلى  اخلرطوم  حكومة  اجّتهت  ذاته،  الوقت  ويف  ال�شودان.  ب�شرق  الق�شري  الع�شكري  التجنيد 

دائنيها من خلل جولت قا�شية من التق�ّشف وخ�شخ�شة الأ�شول العامة – وهي ال�شيا�شات التي ر�ّشخت 

ال�شودان، دفعت  اأخرى من  اأجزاء  البطالة. ويف  بالعاملني نحو  النظام ودفعت  القوة القت�شادية لعملء 

خو�س  يف  مطلقًا  ينجح  مل  ال�شودان  �شرق  فاإن  ذلك،  ومع  مفتوحة.  ثورة  نحو  ال�شعب  ذاتها  ال�شغوطات 

حتّدي ع�شكري متوا�شل لقوة الدولة وحلفائها التجاريني. ورغم ت�شكيل حكومة اخلرطوم مللي�شيات حملية، 

ع �شرق ال�شودان حلرب كاملة على التمرد، الذي قّو�س الأمن يف  كالبيتاي يف هم�شكوريب، فاإّنها مل ُتخ�شِ

غالبية اأطراف ال�شودان ب�شورة جذرية )با�س، 2012، �س. 88(.

متّثل اأحد الأ�شباب املحتملة للنطاق املحدود ن�شبيًا للعنف يف �شرق ال�شودان يف ا�شرار اخلرطوم على 
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الريف  ان�شحبت حكومات اخلرطوم من  الطرفية،  ال�شودان  املنطقة. ففي معظم مناطق  التمّرد يف  قمع 

اإلى البلدات ذات احلاميات املحا�شرة التي كانت اأحيانا ُت�شت�شّلم للثوار موؤقتًا. اإّل اأّن ذلك مل يكن ممكنًا 

النفط وال�شكك  – اأنابيب  اإنتاج وبنية حتتية ا�شرتاتيجية  البلدات مراكز  ال�شودان حيث �شّكلت  يف �شرق 

خارج  ال�شرقي  التمّرد  ن�شوء  هو  اآخر  �شبب  وهناك  الريف.  عرب  متر  كانت  التي   – والطرق  احلديدية 

ال�شودان. فعندما اأُعِلن قرار ال�شروع يف كفاٍح م�شلح، فاإنه جاء من اجلناح اخلارجي املنفي ملوؤمتر البجا، 

يف  بامل�شاركة  الداخلي  اجلناح  ا�شتمّر  بينما  تاريخ(.  بدون  حمّمد،  )انظر  الإريرتية  احلكومة  مب�شاندة 

ال�شيا�شات غري العنيفة يف ال�شودان. 

العمليات القت�شادية طويلة  التي خلقت فيها  اأّكدت هذه الدرا�شة حّتى الآن على الطريقة  وقد 

املدى متايزًا بني الرابحني واخلا�شرين يف �شرق ال�شودان. وقد لعبت هذه الختلفات اأي�شًا دورًا يف 

ت�شّكل ا�شرتاتيجيات املقاومة املختلفة. وت�شري اأ�شماء كلتا احلركتني امل�شلحتني ال�شرقيتني الرئي�شيتني 

اإلى العرق – البجا والر�شايدة، وقد كان ذلك غري ماألوف يف ال�شودان يف ت�شعينيات القرن الع�شرين 

والعقد الول من القرن احلادي والع�شرين: اأ�شارت غالبية احلركات امل�شلحة ال�شودانية اإلى نف�شها 

مب�شميات جتريدية )‘التحّرر’، ‘العدل’، ‘امل�شاواة’، ‘ال�شعب’(. وُرغم تعريف موؤمتر البجا لنف�شه 

بو�شوح باأّنه حركة ت�شعى اإلى تغيري كل ال�شودان، ولي�س اإلى احراز تقدم يف جمال امل�شالح املحلية 

ال�شيقة، ورمّبا اأ�شار ا�شم احلركة اإلى اأّن التمّرد الريفي كان الأقرب اإلى جذب اجلماعات العرقية 

اإلى احلدود  الو�شول  والتي ميكنها  الرتحال  كثرية  الرعي  كمجموعات  معّينة،  �شغوطًا  تواجه  التي 

�شبيل  فعلى  اأ�شا�س عرقي،  على  بو�شوح  مطروحة  تكن  مل  املقاومة  ا�شرتاتيجيات  اأّن  اإّل  الإريرتية. 

ك�شل.  بلدة  بالقرب من  الزراعي  القا�س  م�شروع  م�شتاأجرين يف  البجا  اأفراد  كان كثري من  املثال، 

وقد ح�شل اأ�شخا�س من خلفيات رعوية، يحملون عقود اإيجار م�شاريع، كاحّتاد مزارعي دلتا القا�س، 

على  ح�شلوا  كما   .)114 �س.   ،2005 )ميلري،  تنظيمات  ال�شيا�شي:  للتمثيل  خمتلفة  فر�س  على 

فر�س التنويع القت�شادي التي مل ي�شاركهم فيها من يقيمون يف املناطق الأقل حّظًا )ميلري، 2005، 

�س. 37(. اإّل اأّنهم واجهوا اأي�شًا حتّديات حملية مثل انخفا�س حاد يف امل�شاحة ال�شاحلة للزراعة 

م�شحوبة بزيادة يف عدد ال�شكان )ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2004، �س. 1(. وقد ارتبطت 

اأ�شكال التدهور هذه بنقل م�شوؤولية متويل التنمية الزراعية من الدولة للبنوك الإ�شلمية. ومل ت�شطر 

القبائل التي متّكنت من اجتياز تلك ال�سغوط املعّقدة اإلى اللجوء اإلى التمّرد الريفي – بع�شهم كان 

من الرابحني من النظام.
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ال�شودان  نزاعات  كافة  ت�شكلت   – ا�شتثنائية  الداخل’  اإلى  اخلارج  ‘من  ال�شودان  �شرق  ثورة  وتعّد 

�شرق  �شراع  فاإن  ذلك،  ومع  امل�شلحة.  املعار�شة  حركات  عليها  ت�شتويل  التي  الأرا�شي  حول  الأخرى 

ح خا�شية مهمة م�شرتكة مع اأي �شراع اآخر يف البلد: اأ�شداء ال�شراعات الإقليمية والعاملية.  ال�شودان يو�شّ

وقد كان �شرق ال�شودان موقع تردد �شدى لل�شراعات الأو�شع نطاقًا يف القرن الإفريقي والأبعد منها. وقد 

متّكنت احلركات ال�شيا�شية للمنطقة يف كثرٍي من الأحيان من ال�شتفادة من تدهور العلقات بني ال�شودان 

وجاراتها ليكون لها ح�شور يف املنطقة احلدودية للبلد.

االأبعاد الدولية ل�شراع �شرق ال�شودان

ال�شراع  حماور  من  للعديد  رابطًا  ع�شر  التا�شع  القرن  يف  ال�شودان  اأرا�شي  من  �شا�شعة  م�شاحة  �شّكلت 

وقد  الأو�شط.  وال�شرق  وال�شاحل،  الأفريقية،  الكربى  البحريات  ومنطقة  الإفريقي،  القرن  الإقليمي: 

لعبت دورًا هامًا يف احلرب الباردة ويف ما ُي�شمى ’احلرب �شد الإرهاب‘. وقد ترددت اأ�شداء جميع هذه 

ال�شراعات يف �شرق ال�شودان يف غ�شون ب�شعة عقود من الزمن.

ومع  تاريخ(.  بدون  )حممد،  البداية  منذ  ال�شودان  �شرق  يف  امل�شلح  ال�شراع  الإقليمي  ال�شياق  �شّكل 

اقرتاب احلرب الباردة من نهايتها، توّلى نظام جديد ال�شلطة من خلل القيام بانقلب يف اخلرطوم عام 

1989، قاده حتالف من الإ�شلميني واملتعاطفني معهم يف اجلي�س والقطاعني املايل والتجاري للقت�شاد. 

الإ�شلم  املت�شّددة يف  اإلى ت�شدير اجلماعة  النظام اجلديد  ال�شلطة، �شعى  الأولى يف  القليلة  ويف �شنواته 

اإلى الدول املجاورة. وقد خرجت دول اأثيوبيا واإريرتيا واأوغندا املجاورة من احلرب الباردة باأنظمة ثورية 

جديدة و�شلت اإلى ال�شلطة بعد �شراعات اإقليمية طويلة. وقد راأوا يف تو�ّشع اخلرطوم تهديدًا ل �شيما بعدما 

حاول م�شّلحون يعتقد اأنهم على �شلة باخلرطوم اغتيال الرئي�س امل�شري يف اأدي�س اأبابا عام 1995. ويف 

منت�شف الت�شعينات، فتحت اإريرتيا واأثيوبيا قاعدتني يف اأرا�شيها خل�شوم اخلرطوم يف احلركة ال�شعبية/

التجمع  مظلة  حتت  املن�شوية  احلركات  من  وغريها  البجا،  وموؤمتر  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س 

الوطني الدميوقراطي. وقد نقلت احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان لواًء كامًل اإلى حدود 

�شرق ال�شودان بعد عام 1995 )دي وال، 2004، �س. 182 وما يليها(.

واإ�شافًة اإلى ذلك، تردد �شدى ال�شراعات يف ال�شرق الأو�شط يف املنطقة، وانتقل اأ�شامة بن لدن اإلى 

ال�شودان عام 1991. وبدعم من احلكومة، ا�شتثمر يف جمال زراعة �شرق ال�شودان وبنيتها التحتية )وزارة 

اخلارجية الأمريكية، 1996(. ويف ذلك الوقت، كانت علقة ال�شودان مع دول اخلليج ت�شهد �شغطًا �شديدًا 
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هامة  ت�شديرية  وجهة  اخلليج  كان  وقد   .91-1990 عام  للكويت  العراق  لحتلل  اخلرطوم  دعم  ب�شبب 

ا�شتطاع رعاة  وقد  اأ�شواق اخلليج.  اإلى  الو�شول  امتياز  العربية  اأ�شولهم  الذين منحتهم  الر�شايدة  لتّجار 

الر�شايدة ا�شتخدام هذا الو�شول كو�شيلة لإعادة بناء اقت�شادهم بعد جفاف ثمانينيات القرن الع�شرين، 

من خلل توجيه اقت�شادهم الرعوي نحو الأ�شواق الدولية. 

اإلى جانب  خلل حرب اخلليج يف عام 1990-91، حارب عّدة مئات من عّمال الر�شايدة املهاجرين 

الوعرة  الطرقات  الر�شايدة 400 مركبة مت�شي على  �شعوب  الكويتية  وباملقابل، منحت احلكومة  الكويت، 

والتي ُنقلت اإلى ال�شودان وا�شُتخدمت يف التجارة عرب احلدود بني �شرق ال�شودان واإريرتيا، اإّل اأّن اخلرطوم 

�شادرت هذه املركبات خلل حملت مكافحة التهريب؛ وكجزٍء من الرد على ذلك، اأ�ش�س زعماء الر�شايدة 

حركة الأ�شود احلرة وان�شموا للتجمع الوطني الدميقراطي عام 1999 )ب�شرى، 2005، �س. 299؛ كالكينز، 

2014، �س. 194؛ يونغ، 2007، �س. 21(.

نطاق  تو�شيع  اإمكانيات  يف  البحث  اإريرتيا  يف  املتواجدة  املعار�شة  جمموعات  بداأت   ،2002 عام  بعد 

ال�شودان،  �شرق  يف  لها  وجودًا  وامل�شاواة  العدل  حركة  اأ�ش�شت   ،2003 عام  ومنذ  ال�شودان.  عرب  كفاحها 

وهي حركة معار�شة دارفورية ذات تطلعات وطنية كانت تتمركز على احلدود ال�شودانية الت�شادية يف ذلك 

الوقت، ووّقعت اّتفاقًا مع الأ�شود احلرة )الر�شايدة( عام 2004 )حركة الأ�شود احلرة )الر�شايدة( وحركة 

العدل وامل�شاواة، 2004(. 
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III .2006 اّتفاقية �شالم �شرق ال�شودان لعام

التفاو�ش وتوقيع اّتفاقية �شالم �شرق ال�شودان

اأقل  وبدرجٍة   – واإريرتيا  اأثيوبيا  من  املكّونة  املواجهة’  خط  ‘دول  �شاعدت  املتحدة،  الوليات  من  بدعٍم 

ان�شم  اإذ   ،1995 عام  بعد  م�شّلحة  ثورة  اإلى  ال�شودان  �شرق  يف  ال�شتياء  اأو�شاع  حتويل  يف   – اأوغندا 

اجلناح امل�شلح ملوؤمتر البجا اإلى التجمع الوطني الدميقراطي، والذي �شعى اإلى تاأ�شي�س وجود ع�شكري على 

طول احلدود ال�شودانية - الإريرتية. ويف عام 1998، حينما خا�شت اإريرتيا واأثيوبيا حربًا حدودية، تعرّث 

ال�شودان  �شرق  امل�شّلح يف  ال�شراع  وتباطاأ زخم  اإريرتيا،  ثّم يف  اأثيوبيا ومن  ال�شودانية يف  املعار�شة  دعم 

اإّل اأّنه مل يتوّقف. وبداأت اأثيوبيا تقاربًا بطيئًا مع اخلرطوم بينما توا�شل الدعم الإريرتي للتجمع الوطني 

الدميقراطي. اأّما يف جنوب ال�شودان، فقد حّيد القتال بني و�شمن املجتمعات العرقية التقّدم �شد حكومة 

وال�شيا�شة  الدبلوما�شية  بداأت  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  للحركة  وبالن�شبة  اخلرطوم، 

باإلقاء ظللهما على ا�شرتاتيجيتها الوطنية. يف نهاية ‘احلرب �شد الإرهاب’ والطفرة النفطية ذات ال�شلة 

التي بداأت بعد عام 2001 مت �شبط الإيقاع من اأجل ال�شلم. وقد كان ال�شودان خائفًا من اأّنه قد ي�شبح 

هدفًا لهجمة اأمريكية، ومع ال�شتثمار يف �شرق اآ�شيا بداأت بت�شدير النفط.

كانت حكومة اخلرطوم واحلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان قد اأجرت حمادثات �شلم 

�شاملة منذ بداية اأعوام احلرب الأهلية. وبعد عام 2001، دفع ال�شغط العاملي والفر�س املحلية الطرفني 

اأّن احلكومة رف�شت التفاو�س مع التجمع الوطني الدميوقراطي واأ�شرت على  اإّل  اإلى طاولة املفاو�شات. 

التعامل مع احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان فقط. ويف كانون الثاين/يناير لعام 2005، 

وّقعت احلكومة ال�شودانية اّتفاقية ال�شلم ال�شامل مع احلركة ال�شعبية؛ ومل تتعامل هذه الّتفاقية �شراحًة 

الوطني  التجمع  مع  احلكومة  وّقعتها  التي  الّتفاقية  معه  تتعامل  مل  كما  ال�شودان  �شرق  يف  ال�شراع  مع 

الدميقراطي بعد �شتة اأ�شهر. قّدم موؤمتر البجا والأ�شود احلرة )الر�شايدة( مذّكرة تفاهم للتجمع الوطني 

اآنذاك  التجمع  رئي�س  كان  ال�شودان.  �شرق  ب�شاأن  للمفاو�شات  منف�شل  منربا  فيها  يطلبان  الدميقراطي 

حممد عثمان املريغني، قائد الطريقة ال�شوفية اخلتمية، ورئي�س احلزب الحّتادي الدميقراطي، والذي 

كان يتمّتع بح�شور قوي يف �شرق ال�شودان على مر التاريخ. وردًا على مذكرة التفاهم، اأبلغ املريغني ممّثلو 
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موؤمتر البجا ب�شكٍل غري مبا�شر اأّن ‘�شرق ال�شودان ينتمي بالكامل للطريقة اخلتمية’.5 وقد قاد هذا الرد 
حركات �شرق ال�شودان اإلى اّتخاذ قرار بالتفاو�س مع احلكومة يف منرب منف�شل.6

وقد اأّثرت عوامل اأخرى على القرار، فقد قّررت اإريرتيا التي ا�شت�شافت حركات املعار�شة يف اأر�شها 

لأكرث من عقد من ال�شنوات اإعادة التوا�شل مع اخلرطوم. وقاد اجلناح الداخلي ملوؤمتر البجا تظاهرة يف 

املمثل  هو  البجا  موؤمتر  باأّن  العرتاف  اإلى  والتي دعت  الثاين/يناير 2005  كانون   26 بتاريخ  بورت�شودان 

اأية مفاو�شات. وقامت قوات الأمن احلكومية بقتل متظاهرين، معظمهم من  الوحيد ل�شرق ال�شودان يف 

البجا، خلل احتجاج اآخر يف 29 كانون الثاين/يناير، وقد اأثار هذا القمع العنيف ال�شخط ووّحد الراأي يف 

ة عادلة من ثروة النفط اجلديدة للبلد، هّددت جبهة ال�شرق )انظر اأدناه(  موؤمتر البجا. ومبطالبتها بح�شّ

بقطع خط الأنابيب الذي يحمل النفط من حقوله يف جنوب �شاحل البحر الأحمر. فا�شّطرت احلكومة اإلى 

الدفع بقّوات اإ�شافية اإلى ال�شرق لرتتيب لقاءات ت�شاحلية مع زعماء البجا التقليديني بعد عمليات القتل،  
وتوّجهت نحو عقد اّتفاق �شلم منف�شل ل�شرق ال�شودان، بهدف تطبيع العلقات مع اإريرتيا.7

والأ�شود احلرة )الر�شايدة(، جبهة  البجا  كٌل من موؤمتر  �شّكل   ،2005 لعام  �سباط/فرباير  �سهر  ويف 

ال�شرق بدعم من اأريرتيا وحركات املعار�شة الدارفورية، واأ�شبح مو�شى حمّمد اأحمد، والذي ميّثل اجلناح 

اخلارجي ملوؤمتر البجا، رئي�شًا جلبهة ال�شرق، يف حني اأ�شبحت اآمنة �شرار من موؤمتر البجا الداخلي )اأي 

)الر�شايدة(،  احلرة  الأ�شود  رئي�س  وهو  �شليم،  مبارك  واأ�شبح مربوك  للرئي�س.  نائبًا  الداخلي(  اجلناح 

الأمني العام، كما قامت احلكومة الإريرتية بدور الو�شيط.

واأعادت  هم�شكوريب،  من  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  ان�شحبت   ،2006 عام  ني�شان/ابريل  يف 

القوات امل�شلحة ال�شودانية احتلل الأر�س فورًا، لت�شّكل كٌل من جبهة ال�شرق وحركة العدل وامل�شاواة قوى 

املعار�شة الوحيدة الباقية على احلدود. و�شريعًا ما برزت التوترات بني جبهة ال�شرق وموؤمتر البجا. وقد 

كان للجناح الداخلي ملوؤمتر البجا قاعدة اجتماعية حدودية على خلف اجلناح الداخلي، والذي ل يتمتع 

ال�شلمي  التعاي�س  من  طويل  تاريخ  والبجا  للر�شايدة  وكان  عامر  بني  جماعات  من  ن�شبيًا  قليل  بتمثيل  اإل 

)�شامل، 1996، �س. 191-92(8، اإّل اأّن التوترات ب�شاأن حقوق القادمني الأوائل والقادمني اجلدد يف الأر�س 

اأثقلت علقتهم. ووفقا ل�شامل )1996، �س. 191(، زادت احلكومات املتتابعة يف اخلرطوم هذه امل�شكلت 

اأيٍّ  اأّن  البجا، يف حني  اأر�س  باعتبارهم طامعني يف  وللر�شايدة  اأّنهم عن�شريني  للبجا على  عند تقدميها 

وقد �شّعدت اخلرطوم من  املنطقة،  اأو خارج  الأولى’ داخل  الدرجة  ‘اأرا�شي  اإلى  ت�شل  القبيلتني مل  من 
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هذه التوترات لإ�شعاف �شريكها املفاو�س املتمّثل باجلبهة ال�شعبية )ع�ّشال وعلي، 2007(. اإّل اأّنها بالكاد 

احتاجت لذلك، نظرًا لغياب القيادة القوية والوحدة يف جبهة ال�شرق، والقدرة ال�شعيفة للأطراف التي 

�شّكلت التنظيم.

بنود اّتفاقية �شالم �شرق ال�شودان

ال�شودان على �شتة ف�شول و�شتة ملحق، وغّطت الّتفاقية  اّتفاقية �شلم �شرق  اأ�شري �شابقًا، احتوت  كما 

ت  ون�شّ الأمنية.  والرتتيبات  والثقافية؛  والجتماعية  القت�شادية  والق�شايا  وال�شيا�شة؛  احلكم  ق�شايا 

الّتفاقية على نطاق  اّتبعت  وقد  ال�شودان.  �شرق  اّتفاقية �شلم  ب�شاأن  ت�شاوري  التفاقية على عقد موؤمتر 

وا�شع هيكل اتفاقية ال�شلم ال�شامل لعام 2005 بني احلكومة ال�شودانية واحلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان، واّتفاقية �شلم دارفور لآيار/مايو عام 2006. ويف نطاق ق�شايا امل�شاواة بني اجلن�شني، 

اأّكدت التفاقية على اأهمية م�شاركة املراأة على قدم امل�شاواة والإن�شاف على كاّفة امل�شتويات، وقّررت اأي�شًا 

اأنه ينبغي جلميع برامج التنمية ال�شتجابة اإلى الحتياجات املحّددة للن�شاء )انظر الق�شم VII، اأدناه(.

اأّما ف�شل الرتتيبات الأمنية، فقد تطّلب ت�شريح قوى املعار�شة امل�شّلحة بالكامل خلل اأربعة اأ�شهر من 

توقيع الّتفاقية، اإّل اأّنه مل يتطلب تقلي�س عدد قوات احلكومة، ُرغم اأّن املادة 88 األزمت الطرفني ب�شمان 

‘عدم وجود قوى ملي�شيا اأو اأية جمموعات م�شّلحة اأخرى يف ال�شودان غري القوات ال�شودانية امل�شلحة’. ومع 
ذلك، مل تكن هناك اأية تدابري حلل امللي�شيات املحلية اأو حر�س احلدود مبوجب �شلطة النّظار القبليني – 

مراقبة �شمنت بقاء املناطق احلدودية مدّججة بال�شلح. وقد �شاهم ذلك، بح�شب التقديرات، يف انت�شار 

التهريب والجتار بالب�شر يف املنطقة.

وحّدد الف�شل الذي يتناول مو�شوع الرتتيبات ال�شيا�شية قيام جمل�س تن�شيق من 15 ع�شوًا للوليات ال�شرقية 

الثلث يتاأّلف من 12 م�شوؤول ولية رفيع امل�شتوى )جميعهم من اأع�شاء حزب املوؤمتر الوطني يف ذلك الوقت( 

وثلثة ممثلني جلبهة ال�شرق. ويف حني تطّلبت الّتفاقية تخ�شي�س منا�شب حكومية جلبهة ال�شرق، جاءت 

100 من�شبًا على الأقل من اأ�شل 120 من�شبًا كانت على امل�شتوى الفرعي للوليات وم�شتوى احلكومة املحلية. 

اأّما الف�شل الذي يتناول الق�شايا القت�شادية والجتماعية والثقافية فقد قبل، ب�شيٍء من عدم الدقة، 

احلقوق  احرتام  عن  اأي�شًا  عرّب  وقد  واللغوي.  الثقايف  الختلف  واحرتام  للرثوة  العادل  التوزيع  مبادئ 

الذي  ال�شودان  �شرق  وتنمية  بناء  اإعادة  ب�شندوق  يتعّلق  فيما  دقة  اأكرث  الّتفاقية  كانت  للأر�س.  العرفية 
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اأ�ش�شته، والذي يتطلب حتويل 600 مليون دولر اأمريكي اإلى �شرق ال�شودان خلل فرتة خم�شة اأعوام. وقد 

هيئة  خلل  من  الوطنية  العائدات  وتقا�شم  لتجميع  جديدة  �شّفافة  ترتيبات  اإلى  كاإ�شافة  املال  هذا  جاء 

الهيئة  هذه  �شعت  وقد  املالية.  املخ�ش�شات  حتديد  مراقبة  جلنة  هي  ال�شامل،  ال�شلم  اّتفاقية  توؤ�ش�شها 

لثمانينيات  املالية  الأزمات  تلت  التي  ال�شودان،  اأطراف  من  ال�شتثمارات  �شحب  عملية  اجتاه  عك�س  اإلى 

وت�شعينيات القرن الع�شرين. ومن حيث الق�شايا التي تتعلق بالنوع الجتماعي، يوؤّكد امللحق الذي يتناول 

رفع  يف  احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومة  دور  على  ال�شودان  �شرق  وتنمية  بناء  اإعادة  �شندوق  مو�شوع 

الريفية  املناطق  يف  الن�شاء  وتثقيف  الفتيات  تعليم  اأهمية  وحّدد  الأم،  و�شحة  الإجنابية  بال�شحة  الوعي 

 .)XII بقدرتهن على ’اأداء اأدوارهن امل�شتقبلية‘ )جلنة التنفيذ امل�شرتكة، 2010، �س. 72( )انظر الق�شم

بني  ال�شودان  �شرق  �شلم  اّتفاقية  لتنفيذ  اأع�شاء  ع�شرة  من  م�شرتكة  جلنة  اأي�شًا  احلكومة  و�شّكلت 

ال�شوداين،  للرئي�س  الأول  النائب  برئا�شة  م�شرتكة(،  تنفيذ  )جلنة  ال�شرق  وجبهة  ال�شودانية  احلكومة 

ومو�شى حممد اأحمد نائبًا للرئي�س، وبتمثيل مت�شاو من حزب املوؤمتر الوطني وجبهة ال�شرق.

اّتفاقية �شلم �شرق  توقيع  يومًا من  ت�شاوري خلل 30  بتنظيم موؤمتر  امل�شرتكة  التنفيذ  وُكّلّفت جلنة 

التجارية  واجلمعيات  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�شيا�شية  الأحزاب  ميثلون  م�شاركني  ودعوة  ال�شودان، 

واملهنيني ورجال الأعمال واملغرتبني ال�شودانيني. وقد منحت اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان تفوي�شًا للتمثيل 

القانوين للمراأة وال�شباب يف املوؤمتر. اإّل اأّن املوؤمتر، الذي كان ُيفرت�س فيه اأن يجمع الدعم لّتفاقية �شلم 

�شرق ال�شودان ويلتم�س وجهات نظر اأ�شحاب امل�شالح ب�شاأن اأحكامها، مل يتحقق مطلقًا. فقد قال بع�س 

املوؤمتر،  تنظيم  متعّمد  ب�شكل  عرقلت  ال�شودانية  احلكومة  اأّن  البحث  لهذا  مقابلت  معهم  اأجريت  ممن 

لعدم رغبتها يف طرح اّتفاقية �سالم �سرق ال�سودان للنقا�س اأو حتريك �سغوط لتنفيذها، اإذ اعتقد بع�سهم 

اأّن الوقت كان متاأخرًا جدًا على عقد املوؤمتر يف هذه املرحلة، بينما �شّدد اآخرون على اأهمية عقد املوؤمتر 

اآراء النا�س على امل�شتوى  اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان؛ با�شتطلع  بهدف تقييم التقّدم املحرز يف تنفيذ 

ال�شعبي )مبا يف ذلك ا�شتطلعهم حول ق�شايا الدميقراطية، والتوزيع العادل للرثوة وال�شلطة، والطريق 

اإلى الأمام(؛ والعمل على امل�شاحلة بني اجلماعات العرقية، والتعامل مع املظامل، مبا يف ذلك العائلت 

التي فقدت ذويها يف مظاهرة كانون الثاين/يناير 2005 واملقاتلني ال�شابقني الذين مل يتلقّوا حزم عملية 

نزع ال�شلح والت�شريع واإعادة الدمج اخلا�شة بهم. وي�شري اجلدول رقم )6( اإلى الأحكام الرئي�شية لّتفاق 

�شلم �شرق ال�شودان والتقّدم يف تنفيذها ابتداًء من كانون الثاين/يناير 2015. 
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االأحكام االأ�شا�شية الّتفاقية �شالم �شرق ال�شودان والتقّدم يف التنفيذ اعتبارًا من كانون  اجلدول رقم )6(  
الثاين/يناير 2015

التقّدم يف التنفيذالأحكام الأ�شا�شية
الف�شل 1: الق�شايا ال�شيا�شية

• من 	 يتكّون  الذي  ال�شودان،  �شرق  وليات  تن�شيق  جمل�س  تاأ�شي�س 
حّكام الوليات وروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية للوليات، وجبهة ال�شرق 

وغريهم من ممثلي الأطراف الأخرى )الفقرة 11(
• موؤمتر قومي حول الهياكل الإدارية لل�شودان بحلول 2007 )الفقرة 12(	
• املحلية 	 وباحلكومة  بالولية  واخلا�شة  والولئية  القومية  املنا�شب 

للجبهة ال�شرقية )الفقرات 27-20، 43-35(
• �شرق 	 من  مواطنني  بتوظيف  احلكومة  لقيام  الإيجابية  الإجراءات 

 ،23  ،19-14  ،7 )الفقرات  للمراأة  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  ال�شودان 
)30-28 ،24

• ال�شودان 	 �شرق  لغات  وتعليم  والثانوي  البتدائي  التعليم  تعزيز 
)الفقرات 34-31(

• �شرق 	 وليات  تن�شيق  تاأ�شي�س جمل�س  يتم  مل 
ال�شودان

• مل يعقد املوؤمتر القومي 	
• منا�شب 	 �شغل  ومت  العليا؛  املنا�شب  �شغل  مت 

اأخرى
• زاد نظام الكوتا يف انتخابات 2010 م�شاركة 	

املراأة
• بالبتدائي 	 اللتحاق  م�شتوى  حت�شني 

ومعّدلت الإمتام بني 2006 و2010 

الف�شل 2: الق�شايا القت�شادية والجتماعية والثقافية
• والتوزيع 	 الوطنية  العائدات  �شندوق  يف  الوطنية  املوارد  كاّفة  جتميع 

املخ�ش�شات  الوطنية من خلل جلنة مراقبة حتديد  للموارد  العادل 
املالية )الفقرات 63-56(

• الت�شاور مع املواطنني ب�شاأن تنمية املوارد الوطنية؛ ا�شتعادة احلقوق يف 	
الأرا�شي التي اأخذت تع�ّشفيًا اأو ب�شكل غري قانوين )الفقرات 73-64(

• مليون 	  600 مببلغ  ال�شودان  �شرق  وتنمية  بناء  اإعادة  �شندوق  تاأ�شي�س 
دولر اأمريكي يف املوارد املالية املخ�ش�شة على خم�شة اأعوام )الفقرات 

)83-77

• مت تاأ�شي�س �شندوق العائدات الوطنية وجلنة 	
يف  املالية  املخ�ش�شات  حتديد  مراقبة 
اأّن  اإل   ،2005 عام  ال�شامل  ال�شلم  اّتفاقية 

ال�شفافية ل تزال م�شكلة.
• ل يوجد دليل على حدوث ذلك	
• �شرق 	 وتنمية  بناء  اإعادة  �شندوق  متويل  مت 

ال�شودان دون التخ�شي�س ب�شكٍل كبري

الف�شل 3: وقف اإطالق نار �شامل وترتيبات اأمنية نهائية
• امل�شلحة 	 ال�شودانية  القوات  عدا  امل�شّلحة  واجلماعات  امللي�شيات  حظر 

�شرق ال�شودان )الفقرة 88(
• وقف اإطلق نار دائم )الفقرات 93-90(	
• جلنة ع�شكرية م�شرتكة عليا لتنفيذ وقف اإطلق النار )الفقرات 100-94(	
• غري 	 ال�شابقة  ال�شرق  جبهة  قوات  وت�شريح  ال�شرق؛  جبهة  قوات  دمج 

املدجمة؛ وت�شجيع التجنيد يف �شرق ال�شودان )الفقرات 30-101(
• رفع حالة الطوارئ )الفقرات 33-131(	
• الأ�شود 	 اإلى  اإعادة املوجودات امل�شادرة  ب�شاأن  اّتفاقية طرابل�س  تنفيذ 

احلرة )الر�شايدة( )الفقرة 134(

• �شرق 	 يف  عاملة  امللي�شيات  بع�س  تزال  ل 
ال�شودان كحر�س للحدود

• وجود وقف اإطلق نار فّعال 	
• مت تاأ�شي�س جلنة ع�شكرية م�شرتكة عليا	
• بع�س 	 وجود  ُرغم  الت�شريح،  عملية  بداأت 

وعدم  الف�شاد  ت�شمل  والتي  الق�شور  اأوجه 
التنفيذ ال�شحيح

• مت رفع حالة الطوارئ	
• ل دليل على اأّن ذلك قد ح�شل	

الف�شل 4: موؤمتر ت�شاوري
• للّتفاقية 	 الدعم  وح�شد  للرتويج  يوم   30 خلل  ت�شاوري  موؤمتر  عقد 

)الفقرات 44-137(
• مل يتم عقده	

الف�شل 5: تنفيذ الأ�شاليب واجلدول الزمني
• •جلنة تنفيذ م�شرتكة ملراقبة تنفيذ الّتفاقية )الفقرة 146(	 مت ت�شكيها 	

الف�شل 6: اأحكام عاّمة
• لت�شوية 	 ال�شرق  وجبهة  واإريرتيا  ال�شودان  من  تتاألف  ثلثية  جلنة 

النزاعات )الفقرة 149(
• تخ�شي�س 	 حول  النزاعات  اإريرتيا  �شّوت 

املنا�شب
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IV .النتائج املتاأخرة: تنفيذ اّتفاقية �شالم �شرق ال�شودان

الأمنية  والرتتيبات  والثقافية  والقت�شادية  والجتماعية  ال�شيا�شية  البنود  تنفيذ  الق�شم  هذا  يناق�س 
تنفيذ  يف  والف�شل  الق�شور  واأوجه  الإجنازات  الفرعية  اأق�شامه  وتناق�س  ال�شودان،  �شرق  �شلم  لّتفاقية 
واملظاهرات  املقاومة  ال�شوء على  اأي�شًا  الفرعية  الأق�شام  وت�شّلط  كما  الف�شل.  اأ�شباب  الّتفاقية، وحتّدد 

الناجتة عن التنفيذ ال�شيء.

ق�شايا �شيا�شية: احلكم وال�شلطة

ت�شّمنت البنود ال�شيا�شية لّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان تخ�شي�س منا�شب حكومية ملمّثلي الأحزاب التي 

ت�شّكل جبهة ال�شرق والتمثيل الأو�شع نطاقًا الذي يعك�س التنّوع العرقي ل�شرق ال�شودان. ومن هذا املنطلق، 

ت�شعى الّتفاقية اإلى اإجراء تغيريات �شغرى تت�شمن اإ�شافة ممثلني من �شرق ال�شودان دون اإحداث تغيري 

الهياكل ال�شيا�شية التي �شاهمت يف تهمي�س املنطقة. مل تِف الّتفاقية باللتزامات بامل�شاركة الأو�شع نطاقًا 

على امل�شتوى املحلي، يف حني اأُبعد زعماء جبهة ال�شرق ممن ُعّينوا يف منا�شب حكومية اأعلى، تدريجيا، 
من دوائر نفوذهم يف �شرق ال�شودان.9

ال�شرق  جلبهة  الثلثية  القيادة  ال�شوداين  الرئي�س  عنّي  ال�شودان،  �شرق  �شلم  اّتفاقية  توقيع  وعقب 

البجا، م�شاعدًا  رئي�س موؤمتر  البجا(،  قبيلة  اأحمد )من  اأ�شبح مو�شى حممد  قيادية، حيث  يف منا�شب 

للرئي�س، يف حني اأ�شبحت اآمنة �شرار )من قبيلة بني عامر(، والتي اأ�ش�شت احلزب الدميقراطي ل�شرق 

ال�شودان بعد ظهور انق�شام يف موؤمتر البجا خلل املفاو�شات ب�شاأن اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، م�شت�شارًا 

للرئي�س؛ واأ�شبح مربوك مبارك �شليم )من قبيلة الر�شايدة(، موؤ�ش�س الأ�شود احلرة )الر�شايدة( وكان 

يف قيادة احلزب القيادي الحّتادي، وزيرًا للدولة. وقد خ�ش�شت احلكومة اأي�شًا 60 من�شبًا ن�شت عليها 

اإلى  منها  ثمانية ع�سر من�سبًا  وال�سيا�سية، فذهب  العرقية  ال�سرق على طول اخلطوط  االّتفاقية جلبهة 

موؤمتر البجا، و16 اإلى احلزب الدميقراطي ل�شرق ال�شودان، و14 للأ�شود احلرة )الر�شايدة(. وبالإ�شافًة 

اإلى ذلك، خ�ش�شت احلكومة ال�شودانية 12 من�شبًا اإلى ’اجلن�شيات الأخرى يف �شرق ال�شودان‘. وقد ذكر 

العديد ممن اأجريت معهم مقابلت يف اخلرطوم وك�شل اأّنه ب�شبب التهمي�س التاريخي يف �شرق ال�شودان، 

كان من ال�شعب حتديد البجا املوؤهلني على �شبيل املثال ل�شغل املنا�شب املخ�ش�شة. وذكر اآخرون اأّنه مت 
ا�شتبعاد بع�س املوؤهلني ب�شبب ’التحّدث علنًا‘ �شد قيادة موؤمتر البجا. 10
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تولوا منا�شب حكومية عليا من دوائر نفوذهم على نحو متزايد  ال�شرق ممن  ُيبَعد زعماء جبهة  مل 

فح�شب، بل واأن انتخابات 2010 و�شعت اّتفاقية ال�شلم ال�شامل، بهدف ت�شهيل التحّول الدميقراطي يف 

الدولة، وو�شعت هوؤلء الزعماء يف مواقع اأكرث اإ�شعافًا. ومتّيزت النتخابات الربملانية وانتخابات جمال�س 

الن�شبي  التمثيل  وقوائم  اأ�شواتًا،  للأكرث  الفوز  بنظام  الإقليمية  النتخابية  الدوائر  من  مبزيٍج  الوليات 

ل�شرق  الدميقراطي  )الر�شايدة(، واحلزب  والأ�شود احلرة  البجا  موؤمتر  تناف�س  وقد  والأحزاب.  للمراأة 

ال�شودان يف النتخابات. وقد ناف�س موؤمتر البجا يف النتخابات الوطنية لعام 1965 وفاز بع�شرة مقاعد، 

وعام 1968 وفاز بثلثة مقاعد، وعام 1986 وفاز مبقعد واحد. اأما يف عام 2010، فلم يفز موؤمتر البجا 

الأحمر.  البحر  اأّنه فاز مبقعد يف جمل�س حملي يف ولية  اإّل  الوطنية،  الت�شريعية  الهيئة  مبقعٍد واحٍد يف 

وفاز حزب املوؤمتر الوطني بجميع املقاعد عدا اثنتني من الدوائر النتخابية الإقليمية واثنني من املقاعد 

على قوائم التمثيل الن�شبي )مت تاأجيل نتائج خم�س دوائر اقليمية(. ويف حني كانت الأحزاب الثلث غري 

م�شتعدة للنتخابات، قال بع�س املراقبني اأّن النتخابات اأُف�ِشدت ب�شبب القمع ال�شيا�شي وانتهاكات حقوق 

الإن�شان يف جميع اأنحاء ال�شودان. بالإ�شافة اإلى انت�شار الإخفاقات اللوج�شتية وامل�شكلت الفنية )منظمة 

ر�شد حقوق الإن�شان، 2010(. 

دعم مو�شى حممد اأحمد حملة الرئي�س الب�شري الرئا�شية يف انتخابات عامي 2010 و2015، ودعمت 

نفوذهم.  دوائر  الزعيمني عن  كل  ُبعد  زاد  2015، مما  عام  الرئا�شية  الب�شري  اأي�شًا حملة  �شرار  اآمنة 

املنا�شب  اإلى  الو�شول  واأ�شبح  ال�شرق،  لزعماء جبهة  املخ�ش�شة  املنا�شب  انتخابات 2010  اأبطلت  وقد 

جهة،  من  ال�شرق  جبهة  ت�شّكل  التي  الأحزاب  زعماء  بني  الثنائية  للّتفاقيات  خا�شعًا  العليا  احلكومية 

وحزب املوؤمتر الوطني من جهة اأخرى. وعلوًة على ذلك، انخف�س عدد اأع�شاء جبهة ال�شرق يف املجل�س 

اإذ  انتخابات عام 2010،  بعد  ملحوظة  ب�شورة  للوليات  التابعة  الت�شريعية  واملجال�س  القومي  الت�شريعي 

ال�شودان. كما ومل  الدوائر النتخابية املحلية يف �شرق  اأكرب يف  انتخابات 2010 بتوفري م�شاركة  اأخفقت 

ت  يتم تاأ�شي�س الآليات والهياكل الأخرى لإجراء م�شاورات عامة و�شوت �شعبي، واآليات التن�شيق التي ن�شّ

اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان عليها مثل املوؤمتر الت�شاوري واآليات التن�شيق مثل جمل�س تن�شيق وليات �شرق 

ال�شودان.

ل املفاو�شات ب�شاأن احلكم الذاتي الإقليمي ل�شرق ال�شودان اإلى اّتفاقية بني احلكومة  ملجابهة عدم تو�شّ

ت اّتفاقية �شلم  ال�شودانية وجبهة ال�شرق، والتي اقرتحت جبهة ال�شرق ورف�شت احلكومة ال�شودانية، ن�شّ

�شرق ال�شودان على تاأ�شي�س جمل�س تن�شيق للوليات يف القليم: جمل�س تن�شيق وليات �شرق ال�شودان. وقد 
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اأخفقت جلنة التنفيذ امل�شرتكة التي كانت م�شوؤولة، مبوجب الّتفاقية، على تاأ�شي�س هذا املجل�س، يف القيام 

بذلك.11 وقد ذكر العديد ممن اأجريت معهم مقابلت من موؤمتر البجا والأ�شود احلرة )الر�شايدة( اأّن 

احلكومة ال�شودانية تعّمدت عدم ت�شكيل جمل�س التن�شيق، لأّنه قد يوّفر منربًا للتن�شيق للوليات الثلث يف 

�شرق ال�شودان، مما قد يو�شع نطاق اأ�شوات و�شواغل ن�شطاء املجتمع املدين والن�شطاء ال�شيا�شيني يف �شرق 

ال�شودان. وذكر بع�ٌس اآخر اأّن القيادة ال�شعيفة، وانعدام القدرة، وال�شراع بني حركات جبهة ال�شرق كان 

�شببًا رئي�شيًا يف عرقلة تنفيذ هذا وغريه من البنود الأخرى للّتفاقية.

اإبرام  ت على عقد موؤمتر ا�شت�شاري بعد  وكما نوق�س اأعله، فاإن اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان ن�شّ

الّتفاقية، بهدف ح�شد الدعم للّتفاقية وا�شتطلع ردود الفعل عليها.12 وذكر ن�شطاء املجتمع املدين 

اأن  باملوؤمتر  كان حرٌي  اأّنه  البحث  لأغرا�س هذا  املقابلت  معهم  اأجريت  البجا ممن  موؤمتر  واأع�شاء 

ي�شّكل فر�شة لتقوية الروابط بني زعماء جبهة ال�شرق ودوائرهم النتخابية على امل�شتوى ال�شعبي، واأّن 

يعّرف النا�س على امل�شتوى ال�شعبي باأحكام اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان.13 ووفقًا للبع�س ممن اأجريت 

معهم املقابلت، ُمنعت مناق�شة اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان يف البداية يف بع�س املناطق مثل ك�شل. 

كما مل يتوّفر الطلع على الّتفاقية حّتى لبع�س زعماء موؤمتر البجا، اأو الزعماء التقليديني، اأو ن�شطاء 

املجتمع املدين.

وقد جاءت اجلهود املحدودة للتعريف بالّتفاقية من منظمات املجتمع املدين الوطنية واملحلية. فعلى 

�شبيل املثال، نّظم مركز ال�شرق للثقافة والعون القانوين ور�س عمل، وّزع فيها ن�س اّتفاقية �شلم �شرق 

ال�شودان وردود الفعل امل�شتطلعة عليها من قادة املجتمع املحلي. كما نّظمت منظمة اأخرى هي اأ�شدقاء 

ال�شلم والتنمية برامج اإذاعية باللغة العربية واللغات املحلية حول حمتوى اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان 

عام 2006 و2007. كما ون�شر مركز ال�شلم يف وزارة الرعاية الجتماعية، بالتعاون مع �شندوق الأمم 

املتحدة الإمنائي للمراأة، اتفاقية �شلم �شرق ال�شودان يف كتيبات. وحّتى بعد �شماح احلكومة مبناق�شة 

ح�شب  جانبي’،  طبق  ‘وكاأّنها  العمل،  لور�س  طفيفة  اإ�شافة  ذلك  اأ�شبح  ال�شودان،  �شرق  �شلم  اّتفاقية 

تعبري نا�شط �شيا�شي يف ولية ك�شل.14 وقد �شاهم ذلك كله يف حمدودية م�شاركة �شعب �شرق ال�شودان يف 

تفا�شيل الّتفاقية.

الت�شاوري هما  املوؤمتر  والإخفاق يف عقد  ال�شودان  �شرق  �شلم  اّتفاقية  بوثيقة  الوعي  نق�س  يكن  مل 

امل�شتوى  كانت متّثله على  وما  ال�شودان  �شرق  �شلم  اّتفاقية  امل�شاركة يف  وراء �شعف  الوحيدان  ال�شببان 

ال�شعبي، فقد اأّثر كٌل من ارتفاع الأمية – ل �شيما بني الن�شاء – والفقر، �شعف فر�س الو�شول اإلى املاء، 
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�شرق  يف  ال�شراع  لأ�شباب  حمورية  ق�شايا  ت�شّكل  )وكلها  ال�شحة  وم�شكلت  الغذائي،  الأمن  وانعدام 

ال�شودان، ومركزية بالن�شبة للّتفاقية(، بالإ�شافة اإلى قمع التظاهر ال�شيا�شي، وكلها عوامل اأثرت على 

املراأة  قدرة  لتقوية  اأن�شئت  التي  املراكز  كانت  ولرمّبا  ال�شودان،  �شرق  �شلم  اّتفاقية  يف  النا�س  اإ�شراك 

العي�س  �شبل  دعم  على  رّكزت  انها  لول  الّتفاقية،  حول  املحادثات  دعم  يف  مهمًا  دورًا  �شتوؤدي  وال�شباب 

للمراأة، يف حني كان اأع�شاء حزب املوؤمتر الوطني غالبًا ما يتحكمون يف مراكز ال�شباب.15 

والأهم من ذلك، كان من املمكن للموؤمتر اأن يكون مبثابة منرب ملناق�شة وجمابهة مقتل ما يقارب 27 

اإلى  الو�شول  اإمكانية  الثاين/يناير 2015، مبا يف ذلك  كانون  بورت�شودان، يف  العرب،  متظاهرًا يف دمي 

العدالة. فل تزال كل عائلت املتظاهرين واملنظمات الوطنية واملحلية حُتيي ذكرى املتظاهرين واملذبحة 

كل كانون الثاين/يناير.

ُقتلوا  الذين  املتظاهرين  عائلت  خماوف  ملعاجلة  حقائق  ي  تق�شّ جلنة  ال�شودانية  احلكومة  اأن�شاأت 

الأمن  جهاز  من  وموظفني  �شرطة  عمداء  على  اللجنة  اأع�شاء  ا�شتمل  وقد  كرئي�س.  قا�شيًا  لهم  وعّينت 

ي احلقائق  القومي وال�شتخبارات، بالإ�شافة اإلى اأحد قادة حزب املوؤمتر الوطني. وقد جالت جلنة تق�شّ

دمي العرب واملناطق املحيطة، و�شاألت اأقارب الذين ُقتلوا عّما اإذا كانوا ي�شتطيعون حتديد اجلناة، وعّما 

احرتام  اأّنه عدم  على  التحقيق  نتائح  ن�شر  اإلى ممانعة احلكومة  ُنِظر  وقد  بالدية.16  قبلوا  قد  كانوا  اإذا 

ملخاوف �شعب �شرق ال�شودان )ع�شال، 2013، �س. 154(.

واإ�شافًة اإلى اّتخاذ اإجراء قانوين، را�شلت جلنة عائلت ال�شحايا اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�شان 

وال�شعوب التابعة للإحتاد الأفريقي. وعلوًة على ذلك، عملت على ‘خلق راأي عام’ يربط اأحداث 29 كانون 

الثاين/يناير 2005 مع غريها من املظامل التي يواجهها الآخرون يف جميع اأنحاء ال�شودان، مبا يف ذلك 
الذين ُقتلوا خلل التظاهرات يف اأيلول/�شبتمرب 2013. 17

وتربط اللجنة كفاحها بالكفاحات الأخرى القائمة يف اأماكن اأخرى يف ال�شودان. ويواجه امل�شاركون يف 

هذه اللجنة م�شايقات م�شتمرة على اأيدي اأجهزة الأمن القومي. حيث قال اأحدهم، 

حت من عملي نتيجة ن�شاطي يف اللجنة، وبعد ذلك، عر�شت علّي احلكومة اأر�شًا واإعادة تعييني يف  �ُشرِّ
وظيفتي ال�شابقة، اإّل اأّنني رف�شت .... ن�شعر باأمل هوؤلء الذين تاأّثروا بالظلم يف البلد. قد رفع ن�شاطنا يف 

هذه اللجنة وعينا مبا يواجه النا�س يف اأجزاء اأخرى يف البلد. 18
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ناأت اللجنة على نحٍو متزايد مبقاومتها عن موؤمتر البجا. وبا�شتثناء م�شرية الذكرى التي اأحيتها يف 

كانون الثاين/يناير 2015، فاإن اللجنة منعت خلل ال�شنوات اخلم�شة املا�شية قيادة البجا من امل�شاركة يف 

فعالياتها لإحياء الذكرى ال�شنوية لأحداث 29 كانون الثاين/يناير 2005، لأّنها مل ترغب با�شتغلل موؤمتر 
البجا لهذه الفعاليات لتحقيق مكا�شب �شيا�شية بدًل من دعم مطالب اللجنة بالإن�شاف.19

وب�شكٍل عام، مل تر الدوائر النتخابية للأحزاب التي �شّكلت اجلبهة ال�شعبية الكثري من التغيري عقب 

توقيع اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان. وكما نوق�س اأعله، فاإن زعماء هذه الأحزاب الذين �شغلوا منا�شب 

حكومية عليا قد ابتعدوا عن اأتباعهم وتفّتت الأحزاب. وقد انق�شم موؤمتر البجا اإلى عدد من الف�شائل، 

والتي ت�شمل:

• موؤمتر البجا، يقوده مو�شى حمّمد اأحمد، الذي ُعزل؛ واأغلبية ع�شويته من الهدندوة. وقد ذكر بع�س 	

اأع�شائه اأّن مو�شى حممد اأحمد مل يعّد ممّثًل عن التنظيم؛

• احلزب الدميقراطي ل�شرق ال�شودان، حزب اأ�شغر تقوده اآمنة �شرار؛	

• الق�شارف. 	 جامعة  يف  بروفي�شورة  ابراهيم،  اآمال  تقوده  ال�شودان،  �شرق  الدميقراطي  املنرب  حزب 

وي�شارك احلزب يف احلوار الوطني حلزب املوؤمتر الوطني؛

• موؤمتر البجا – الت�شحيحي، تقوده زينب كّبا�شي. ويتاأّلف هذا احلزب من زعماء موؤمتر البجا الذين 	

اعرت�شوا على اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، والذين ُعزلوا عن التنظيم نتيجًة لذلك؛ و

• �شّكلها 	 التي  ال�شيا�شية  للحركات  وا�شع  حتالف  وهي  والعدالة،  للتحرير  املتحّدة  ال�شعبية  اجلبهة 

تقع  التي  الطلبة  وجمموعات  املدين  املجتمع  منظمات  ت�شمل  والتي  – الت�شحيحي  البجا  موؤمتر 

داخل وخارج ال�شودان. يف ت�شرين الأول/اكتوبر 2013، ان�شمت اجلبهة ال�شعبية املتحدة للتحرير 

 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  بني  حتالف  وهي  ال�شودانية،  الثورية  اجلبهة  اإلى  والعدالة 

�شمال والعديد من احلركات الدارفورية وال�شخ�شيات املعار�شة من عدٍد من الأحزاب ال�شيا�شية، 

والتي بداأت حركة التمّرد �شد احلكومة يف اخلرطوم. وتقود زينب كّبا�شي رئي�س موؤمتر البجا – 

الت�شحيحي احللف. 

اأّن هناك  البحث  لأغرا�س هذا  اأجريت معهم مقابلت  البجا ممن  موؤمتر  اأع�شاء  العديد من  ذكر 

ا�شتياء وا�شع بني اأع�شاء موؤمتر البجا والأ�شود احلّرة )الر�شايدة(. وقال بع�شهم اأّنهم �شافروا اإلى اإريرتيا 

عام 2011 ملناق�شة اإمكانية ا�شتئناف املقاومة امل�شّلحة، اإّل اأّن احلكومة الإريرتية رف�شت دعم هذا اخليار. 
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هذا و�شّرح العديد ممن اأجريت معهم مقابلت اأّنه يف حال ا�شتئناف موؤمتر البجا الكفاح امل�شّلح، فاإّنه 

�شيبداأ عملياته من اأجزاء اأخرى من ال�شودان، ولي�س من ال�شرق.

 – ال�شودانية  الثورية  اأحمد اجتماع مع ممّثلني من اجلبهة  اآيار/مايو 2014، عقد مو�شى حممد  يف 

ميني ميناوي والتوم هاجو. واأ�شدر موؤمتر البجا ت�شريحًا �شحفيًا اأ�شار اإلى اأّن الجتماع كان يهدف اإلى 

اإعطاء الأولوية لإيجاد حل �شامل و�شلمي لأزمة ال�شودان، واحلوار الوطني، واحلاجة اإلى معاجلة الأ�شباب 

اأي�شًا  ناق�س  ال�شودانية  الثورية  البجا واجلبهة  فاإن موؤمتر  ال�شحفي،  للت�شريح  ووفقًا  للأزمة.  اجلذرية 

احلاجة اإلى اإجراء اّت�شالت اأو�شع، ت�شمل القوى ال�شيا�شية الأخرى، لتحقيق ال�شلم والعدالة الجتماعية 

.)Alrakoba.net، 2015 :يف ال�شودان )انظر �شحيفة الراكوبة اللكرتونية على املوقع

يوا�شل �شعب �شرق ال�شودان امل�شاركة يف اأ�شكال متعّددة من املقاومة، مبا يف ذلك التظاهرات. ففي 

اأيلول/�شبتمرب 2013، على �شبيل املثال، نّظم الن�شطاء ال�شيا�شيون ون�شطاء املجتمع املدين تظاهرات يف 

بلدات بورت�شودان والق�شارف وك�شل ب�شبب تدهور الو�شع القت�شادي وبعد قرار احلكومة برفع الدعم 

من  العديد  احلكومة  اعتقلت  ذلك،  على  وردًا  والوقود.  الغذائية  كاملواد  الأ�شا�شية  ال�شلع  عن  احلكومي 

زعماء املجتمع املحلي وال�شيا�شيني.20  

يف اآب/اأغ�شط�س 2014، �شهدت ك�شل تظاهرات ل�شباب الر�شايدة الذين كانوا يحملون ال�شلح، واأغلق 

املتظاهرون الطريق الذي يربط اخلرطوم ببورت�شودان قرب مناطق احلفائر ومنكوت قرب بلدة ك�شل، 

واأوقفوا ما يقارب 40 حافلة و�شيارة، وحرقوا اإطارات ال�شيارات وبع�شهم قذفوا ال�شيارات باحلجارة. وقد 

طالب املتظاهرون الذين �شعوا دون جناح لعقد اجتماع مع املعتمد )حمافظ املنطقة املحلية( بخدماٍت 

اأف�شل مبا يف ذلك احل�شول على الكهرباء واملاء وال�شرف ال�شحي، وقد تدّخل زعماء الر�شايدة املحليون 

قائد  و�شول  عقب  بعد،  فيما  احل�شد  تفّرق  وقد  باملغادرة.  واأقنعوهم  املحليون  وامل�شوؤولون  الأمن  وقوى 

ال�شرطة يف املنطقة املحلية )املجهر، 2014؛ ال�شحافة، 2014(. 

’منطقة حرة‘ لتهريب  اأّن احلفائر ت�شّكل  اأّن ال�شبب الرئي�شي لهذا الحتجاج هو  قال بع�س املعّلقني 

ال�شلع بني اإريرتيا وال�شودان. وقد اأقنعت بع�س جماعات الر�شايدة �شركة البحر الأحمر )�شركة اإريرتية( 

باأّنهم الأقدر على حتّمل م�شوؤولية النقل بني ال�شودان واإريرتيا، وقد مت اإيقاف عّمال الر�شايدة يف النقل 

موؤخرًا عن العمل ملا تكّبدته ال�شركة من خ�شائر عندما ك�شفت �شرطة مكافحة التهريب عن بع�س عمليات 

ت الأخرية اإلى اأّن �شرطة مكافحة التهريب اخرتقت اأن�شطتها من خلل �شّكان احلفري  الر�شايدة، وخُل�شَ

غري الر�شايدة، فكان من بني مطالبهم التاأكيد باأّن ال�شوق املحلية �شيقت�شر على حملية ريفي غرب ك�شل 
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)وهم الر�شايدة ح�شرًا(. وذكر املعّلقون اأن التظاهرات بداأت بعد طعن بائع خبز من الهدندوة ب�شبب 

ارتفاع �شعر اخلبز. وقال املعلقون اأي�شًا اأّن التظاهرات كانت ر�شالة من مربوك مبارك �شليم، والذي �شّرح 
يف موؤمتر �شحفي اأّن اخلرطوم هّم�شته، اإلى احلكومة يقول فيها اأّنه ي�شتطيع ح�شد نفوذه من الر�شايدة.21

الوطنية  بالق�شايا  الوعي  الثقافية على زيادة  العديد من املنظمات واملراكز  اإلى ذلك، تعمل  اإ�شافًة 

�شبيل  فعلى  املنظمات،  هذه  بع�س  احلكومة  ا�شتهدفت  وقد  �شواء،  حٍد  على  باملنطقة  املحّددة  والق�شايا 

�شماح  لعدم   2014 اآب/اأغ�شط�س   31 بتاريخ  مبانيه  الق�شارف  يف  الثقايف  ال�شروق  ملتقى  اأخلى  املثال 

2014 خلل مناق�شة  بتاريخ 11 �سباط/فرباير  اأغلقته قوى الأمن  اأن�شطته. كما  له با�شتئناف  احلكومة 

اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان. وقد اعُتقل موؤ�ش�شو املنتدى مّرات عّدة )التغيري، 2014(.

على �شعيٍد اآخر، �شارك 66% من الناخبني امل�شجلني يف ولية ك�شل يف الت�شويت يف انتخابات ني�شان/

ابريل 2015، وهي الن�شبة الأعلى يف البلد. اأّما يف الق�شارف والبحر الأحمر، فقد ق�شد اأقل من ن�شف 

الناخبني �شناديق القرتاع. وقد حافظ حزب املوؤمتر الوطني على هيمنته يف هيئة الت�شريع الوطني، بفوزه 

يف 21 دائرة انتخابية من اأ�شل 31 دائرة يف �شرق ال�شودان. يف حني ذهبت الدوائر الباقية اإلى م�شتقلني 

وف�شائل حزب الأمة واحلزب الحّتادي الدميقراطي، والذي هيمن على ال�شيا�شة الربملانية خلل القرن 

الع�شرين يف ال�شودان. وقد فاز حزبان وطنيان – حزب العدالة والدميقراطية ل�شرق ال�شودان والأ�شود 

احلرة )الر�شايدة( – مبقعد لكٍل منهما. هذا وقد اكت�شح حزب املوؤمتر الوطني الهيئة الت�شريعية للولية 

والتي تتاألف من 48 مقعدًا، باأن ح�شل على 37 مقعدًا يف الق�شارف و38 يف ك�شل و39 يف البحر الأحمر. 

وقد فازت الأحزاب الوطنية بخم�شة مقاعد: فاز احلزب الدميقراطي ل�شرق ال�شودان مبقعد يف البحر 

الأحمر واآخر يف الق�شارف؛ وفاز حزب العدالة والتنمية ل�شرق ال�شودان مبقعد يف الق�شارف، ومت فوز 

الأ�شود احلرة )الر�شايدة( مبقعدين يف ك�شل. اإّل اأن اأحد التعديلت الد�شتورية لعام 2015 اأنهى ممار�شة 

انتخابات حّكام الوليات، و�شاروا ُيعّينوا الآن يف منا�شبهم من قبل الرئا�شة )اللجنة الوطنية للنتخابات، 

بدون تاريخ(.

بينما اأتاحت اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان م�شاحة حمدودة ملناق�شة التهمي�س والتنمية يف �شرق ال�شودان، 

وبينما اأتاحت م�شاركة اأف�شل يف الهياكل ال�شيا�شية ل�شعب �شرق ال�شودان، فاإن التنفيذ يف املجال الأخري كان 

متقطعًا، فالزعماء الثلث للجبهة ال�شرقية ال�شابقة معزولون ن�شبيًا الآن عن قواعدهم يف احلركتني، ول 

�شيما مو�شى حممد اأحمد. وي�شعر العديد من م�شاركي موؤمتر البجا والأ�شود احلرة )الر�شايدة( يف هياكل 

احلكم على م�شتوى الولية اأّنهم م�شتبعدون من �شنع القرار واأّنهم ل يتوّلون اأية م�شوؤوليات. 
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V .الق�شايا االقت�شادية واالجتماعية والثقافية

ته على  اإلى اأي مدى تناولت اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان التهمي�س القت�شادي والجتماعي الذي �شخ�شّ

�شت اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان ف�شًل للق�شايا القت�شادية  اأّنه �شبب ال�شراع يف �شرق ال�شودان؟ خ�شّ

والثقايف؛  والجتماعي  القت�شادي  ال�شتبعاد  ملعاجلة  عامة  مبادئ  على  ا�شتمل  والثقافية،  والجتماعية 

والفيدرالية املالية والعلقات بني احلكومات، مبا يف ذلك التوزيع العادل للموارد يف جميع اأنحاء ال�شودان؛ 

والتزمت  باحلرب.  املتاأّثرة  للمناطق  اإيجابية  اإجراءات  واّتخاذ  التنمية؛  ال�شودان يف  اأجزاء  وحق جميع 

اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان بالتنمية والتوزيع العادل للموارد الطبيعية يف املنطقة، مبا يف ذلك حيازة 

الأرا�شي واملوارد ال�شاحلية والبحرية. كما وقّررت اأي�شًا �شيا�شات اقت�شادية واجتماعية وثقافية لإعادة 

بناء وتنمية �شرق ال�شودان، مبا يف ذلك الإلزام ب�شمان تناول جميع م�شاريع التنمية للحتياجات اخلا�شة 

للمراأة وتنفيذ خطة تنمية للمنطقة. 

ت اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان على تاأ�شي�س �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان، كان  وقد ن�شّ

العن�شر  مبثابة  يكون  اأن   ،2007 عام  رئا�شي  مر�شوم  مبوجب  اأن�شيء  الذي  ال�شندوق  اإقامة  وراء  النية 

الرئي�شي يف تخطيط وتنفيذ ومتابعة اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان، با�شتثناء امل�شاريع الوطنية التي 

نّفذتها احلكومة يف املنطقة.

وقد  ال�شودان،  �شرق  وتنمية  بناء  اإعادة  ل�شندوق  اأمريكي  دولر  مليون  التزمت احلكومة مببلغ 600 

خّططت لإنفاق 100 مليون دولر اأمريكي خلل العام الأول من الّتفاقية و125 مليون دولر يف كل �شنة 

لحقة ملدة اأربع �شنوات. واإ�شافًة اإلى ذلك، نّظمت احلكومة ال�شودانية موؤمترًا للمانحني ل�شرق ال�شودان، 

لإقامة  مليار دولر  التزمت احلكومة مبلغ 1.572  املوؤمتر،  الكويت عام 2010. وخلل  انعقد يف  والذي 

م�شروعات يف جمالت التعليم والرعاية ال�شحية واملاء والكهرباء والتنمية الزراعية واأنظمة الري وتربية 

احليوانات )اأحمد، 2010(. وخلل املوؤمتر نف�شه، �شاهمت الكويت مببلغ 450 مليون دولر اأمريكي ل�شالح 

بناء البنية التحتية يف القليم، بالإ�شافة اإلى تقدمي منحة مببلغ 50 مليون دولر اأمريكي ل�شالح خطط 

منظمة  و30  حكومة،   42 �شاركت  املجموع،  ويف   .)2010 ‘الجتماعية’ )ال�شباح،  اأو  الإن�شانية  التنمية 

اأمريكي  دولر  مليار   3 يزيد عن  امل�شاركون مبا  والتزم  القطاع اخلا�س.  �شركة من  و84  ودولية،  حملية 

للربامج القت�شادية، والتنمية، وبناء ال�شلم. 
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ال�شكل رقم )1(   ن�شيب الفرد من الدعم املركزي من قبل الدولة، واملتو�شط لالأعوام 2000-10)مليون جنيه �شوداين(
 ن�شيب الفرد من الدعم املركزي  معّدل الفقر   

نهر النيل
النيل الأزرق

ال�شمال
جنوب كردفان

اجلزيرة 
�شنار

الق�شارف
النيل الأبي�س
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جنوب دارفور
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معّدل الفقر على م�شتوى الوالية )%(

ن�شيب الفرد من دعم احلكومة الفيدرالية الى حكومة الوالية )مليون جنيه �شوداين(

اأ�شا�شيًا يف التنمية واإعادة البناء يف القليم، فاإن  اأن يوؤّدي دورًا  ويف حني كان من املمكن لل�شندوق 
الق�شم املتعّلق بالق�شايا القت�شادية والجتماعية والثقافية من اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان قّل�س حل 
هذه الق�شايا اإلى تاأ�شي�س �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان بدًل من ’و�شع خّطة اقت�شادية �شاملة 
للمنطقة‘ )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2013، �س. 19(. ماذا عن اللتزام الآخر لّتفاقية �شلم �شرق 
ال�شودان بالتعامل مع التاأّخر الإمنائي ل�شرق ال�شودان، اأي اجلمع والقت�شام ال�شّفاف للعائدات الوطنية؟ 
منذ اأن اأ�شبح ال�شودان م�شّدرًا للنفط، اأقامت احلكومة العديد من ال�شتثمارات يف الأجزاء الطرفية من 
البلد، وقد ازدادت هذه ال�شتثمارات بعد اّتفاقية ال�شلم ال�شامل. وقد عّدلت هذه ال�شتثمارات جزئيًا 
من �شيا�شات �شحب ال�شتثمار التي كانت قد تبّنتها احلكومة يف ت�شعينيات القرن الع�شرين، بناء على طلب 
الوليات م�شوؤولية تقدمي اخلدمات  اأوكلت اخلرطوم حلكومات  الفرتة،  موؤ�ش�شات مالية دولية. ويف تلك 
 )60 �س.   ،2012 الدويل،  النقد  )�شندوق  التق�ّشف  با�شم  ميزانياتها  خف�س  مع  تزامن  يف  الجتماعية 

)انظر ال�شكل رقم )1((.
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اجلدول رقم )7( تغطية التاأمني ال�شحي ح�شب املنطقة والفئة االجتماعية، 2009 )%(
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اأ طّلب حفظ القراآن يف اخللوة )مدار�س دينية( لل�شيخ �شليمان علي بيتاي

ب عائلت جنود احلكومة الذين قتلوا. وت�شّكل هذه العائلت دائرة نفوذ حكومية رئي�شية.

امل�شدر: اجلهاز املركزي للإح�شاء )2009، �س. 75-267(

اأ�شبحت اإعادة ال�شتثمار يف وليات ال�شودان ممكنة من خلل عائدات النفط ومطلبًا لّتفاقية ال�شلم 
ال�شامل. اإّل اأّن ال�شتثمار اجلديد يف تلك الوليات، اأُنِفَق على نحٍو غري مت�شاوي، حيث ذهبت غالبيته اإلى 
اأجور عاملني يف احلكومة – وهم ي�شكلون جمموعة يبدو اأّنها م�شتفيد اأ�شا�شي من ال�شتثمار الجتماعي 
املتوّلد عن عائدات النفط.22 وتعمل اأنظمة تعيني موظفي احلكومة يف بع�س الأحيان كو�شيلة للدولة لتطوير 

جمموعات عملء لها يف البلدات وامل�شتوطنات الكربى. 
وتظهر الطبيعة غري املت�شاوية لل�شتثمار الجتماعي بعد عام 2006 اأي�شًا يف تغطية التاأمني ال�شحي، 
الدرامي يف جمال  للتعوي�س عن �شحب ال�شتثمارات  تاأمني �شحي عام 1994  اإذ بداأت احلكومة بنظام 
ال�شحة العامة والناجت عن ال�شغط من الدائنني الدوليني وعن نفقات القتال يف احلرب الأهلية. وبحلول 
عام 2004، غّطى التاأمني ال�شحي 13 % من ال�شكان فقط )منظمة ال�شحة العاملية، 2006، �س. 32(. 
ويف ال�شنوات التي تلت توقيع اّتفاقية ال�شلم ال�شامل واّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، �شعت احلكومة اإلى 
بدًل من  العملء  الأحيان جمموعات  من  كثري  به يف  ا�شتهدفت  اأّنها  اإّل  ال�شحي،  التاأمني  دائرة  تو�شيع 
ال�شكان من اأولئك الذين ل ميلكون و�شوًل للرعاية ال�شحية. يف عام 2009، متت تغطية 45% من �شكان 
ولية الق�شارف، و30 % من �شكان ولية ك�شل، و26 % من �شكان ولية البحر الأحمر، بالتاأمني ال�شحي، 

اإّل اأّن التغطية تباينت ب�شكل كبري بني خمتلف الفئات الجتماعية )انظر اجلدول رقم )7(.
مل تِف احلكومة بالتزاماتها يف اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان جّيدًا بال�شتثمار يف �شرق ال�شودان، كما 
يبنّي الق�شم التايل بقدر من التف�شيل، فقد ذهبت معظم املوارد امللَتَزم بها اإلى امل�شاريع الوطنية – ُرغم 
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اأّن املادة 79 من الّتفاقية ت�شتثني �شراحًة متويل �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان من ال�شتخدام 
يف م�شاريع التنمية. وُرغم اأّن هذه امل�شاريع الوطنية توّلد ا�شتثمارًا ووظائف حملية، اإّل اّنها تهّجر عددًا 

كبريًا من ال�شّكان وتعيد ت�شكيل الزراعة حول اأنظمة ري تتطلب كثافة يف راأ�س املال.
منح املوؤمتر الدويل للمانحني وامل�شتثمرين ل�شرق ال�شودان لعام 2010 قدرًا جمهوًل من املال املدفوع 
 24 يقارب  ما  ال�شندوق  �شرف  وقد  ال�شودان.  �شرق  وتنمية  بناء  اإعادة  �شندوق  بوا�شطة  انفاقه  ليتم 
مليون دولر امريكي تقريبًا على 282 م�شروع طوارئ انقاذي �شغري عامي 2008-09. كما �شاهم اأي�شًا 
مببلغ 100 مليون دولر امريكي ل�شالح بناء �شد قرب نقطة التقاء نهري عطربة و�شتيت، على احلدود 
بني وليتي الق�شارف وك�شل، قرب �شد خ�شم القربة دعم امل�شروع الزراعي الذي اأن�شيء لحتواء �شعب 
�س.   ،2010 الكويت،  )�شندوق  الع�شرين  القرن  �شتينيات  يف  اأ�شوان  �شد  منطقة  من  النازحني  النوبة 
15(. وُيعّد �شد عطربة/�شتيت واحدًا من ثلثة م�شاريع �شدود �شودانية كبرية على النيل، وقد حدد موقع 
وحدة تنفيذ ال�شدود الإلكرتوين كلفته مببلغ 1.9 مليار دولر امريكي، اأي اأكرث من ثلثة اأ�شعاف القيمة 
املتوّقعة ل�شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان. ومع ذلك، اأ�شبحت ال�شدود �شكًل جّذابًا لل�شتثمار 
حلكومات القرن الفريقي التي تعاين من �شائقة مالية، رمبا ب�شبب قدرتها على اإظهار قّوة الدولة ولأّنها 
ت�شمح للدولة باإعادة ت�شكيل جمتمعاتها الريفية بالكامل، من خلل بناء وتدمري التحالفات املحلية خلل 

تلك العملية.23
بالطمي  القائم  القربة  خ�سم  �سد  ميتلئ  الرئا�سة،  ملوؤ�س�سة  تتبع  والتي  ال�سدود،  تنفيذ  لوحدة  ووفقًا 
نطاق  من  اأي�شًا  اجلديد  ال�شد  و�شيو�ّشع  بالطمي(.  مليئة  ال�شودان  �شرق  تروي  التي  املرتفعات  )�شيول 
الزراعة املروية يف املنطقة العليا من نهر عطربة، و�شي�شاعد على توطني جماعات البدو )وحدة تنفيذ 
ال�شدود، 2012(، و�شيوؤّمن مياه ال�شرب لوليتي ك�شل والق�شارف. ومع ذلك، ينتهك متويل هذا امل�شروع 
وعالوًة  قوميًا.  م�سروعًا  العتباره  اأعاله،  نوق�س  كما  ال�سودان،  �سرق  وتنمية  بناء  اإعادة  �سندوق  �سروط 
للتنمية  ال�شودان  اّتفاقية �شلم �شرق  ال�شد مع مبادئ  لبناء  العواقب الجتماعية  تتفق  على ذلك، قد ل 
والظروف  والكرامة  احلياة  جودة  و’�شمان  للرثوة،  العادل  والتوزيع  الفقر،  على  كالق�شاء  القت�شادية، 

املعي�شية اجليدة جلميع املواطنني‘ )اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، 2006، املادة 45(.
وتعّر�س  كما  انتقادات من جهات عديدة.  ال�شودان  وتنمية  بناء  اإعادة  �شندوق  ا�شتخدام  وقد جلب 
اأي�شًا لحتكار حزب املوؤمتر الوطني ل�شنع القرار  اأداء �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان للنقد 
فيما يتعلق بالطريقة التي ُي�شتخدم بها ال�شندوق ولفقدانه لل�شفافية، حيث حتّجج العديد من ال�شحفيني 
اأجريت معهم  )الر�شايدة( ممن  والأ�شود احلرة  البجا  موؤمتر  وال�شيا�شيني من  املدين  املجتمع  ون�شطاء 
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اإلى املعلومات حول موارد ونفقات احلكومة ب�شكٍل عام  املقابلت باأّن هناك انعدامًا لل�شفافية وللو�شول 
وحول موارد ونفقات �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان ب�شكل خا�س.24 وحّتى اأع�شاء حزب املوؤمتر 

الوطني يف �شرق ال�شودان انتقدوا ال�شندوق. 
بداأ �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان عددًا من م�شاريع طوارئ يف جمالت املياه، وال�شحة، 
 282 عددها  بلغ  والتي   09-2008 عام  املنفذة  ال�شغرية  امل�شاريع  توّزعت  وقد  الطرق.  وبناء  والتعليم، 
م�شروعًا بني الوليات املختلفة كما يلي: 52 م�شروعًا يف ولية البحر الأحمر؛ و132 يف ولية ك�شل؛ و98 يف 
ولية الق�شارف. وقد نّفذ ال�شندوق م�شاريع اإ�شافية با�شتخدام منحة �شينية، ا�شتملت على بناء وجتديد 
مراكز �شباب وم�شت�شفيات للأطفال و�شكن للأطباء؛ واإقامة �شبكات مياه؛ وحفر اآبار )�شندوق الكويت، 
وت�شمل هذه  ورد،  ما  بح�شب  اأخرى من قطر  م�شاريع  بتنفيذ  اأي�شًا  ال�شندوق  ويقوم  2010، �س. 15(. 

طريقًا يربط ال�شودان واإريرتيا )�شندوق الكويت، 2010، �س. 16(.
اإعادة  �شندوق  نفّذها  التي  امل�شاريع  غالبية  اأّن  على  املقابلت  معهم  اأجريت  الذين  من  عدد  واأ�شّر 
بناء وتنمية �شرق ال�شودان مل تعك�س احتياجات �شّكان املناطق التي اأقيمت فيها، واإمّنا ُوّجهت نحو بناء 
الدعم ال�شيا�شي )خ�شو�شًا حلزب املوؤمتر الوطني( يف بع�س املناطق، يف حني رّكزت م�شاريع اأخرى على 
تنمية قرى م�شوؤويل احلكومة، كالوزراء. فعلى �شبيل املثال، بنى ال�شندوق م�شت�شفًى يف عد مو�شى، قرية 
اإبراهيم حممود. وقد ك�شفت زيارة باحثني  الزراعة احلايل،  ال�شابق لولية ك�شل ووزير  الداخلية  وزير 
عدا  امل�شت�شفى  يف  طبي  كادر  هناك  يكن  مل  اأّنه   2014 متوز/يوليو  يف  العمل  �شاعات  خلل  للم�شت�شفى 
ائي تغذية واحد،  بل الأهم من ذلك، اأّن امل�شت�شفى كانت خالية من املر�شى  م�شاعد طبي واحد واأخ�شّ

اأي�شًا25. وُيذكر اأّن عد مو�شى كانت القرية الوحيدة التي و�شلتها الكهرباء يف املنطقة. 
ول يقت�شر خلو مباين امل�شت�شفى على ولية ك�شل، ففي بورت�شودان، بنى �شندوق اإعادة بناء وتنمية 
�شرق ال�شودان عددًا كبريًا من مراكز الرعاية ال�شحية، اإّل اأّن وزير ال�شحة يف الولية مل يوّفر خمت�شني 
يف الرعاية ال�شحية. ونتيجًة لذلك، ُت�شتخدم هذه املباين يف الغالب كم�شاكن للعائلت التي ُي�شمح لها 

العي�س يف املراكز مقابل حمايتها.26
املحلي  للمجتمع  وحيث  باملدر�شة  الطلب  فيها  يلتحق  ل  مناطق  يف  مدار�س  ال�شندوق  بنى  وباملثل، 
�شواغل رئي�شية اأخرى كالو�شول اإلى املاء النظيف.27 وقد �شاألت اإحدى جمموعات الهتمام امل�شاركة يف 
ما  وغالبًا  لل�شرب؟’28  ماء  على  العثور  عن  حّتى  عاجزون  وهم  التعّلم  الطلبة  من  تتوقع  ‘كيف  النقا�س: 
يكون بناء هذه املدار�س قد مت دون اإجراء عمل حت�شريي يف املجتمعات لتوعيتهم باأهمية ومنافع التعليم 
ب�شكٍل عام، وتعليم الفتيات ب�شكٍل خا�س. فعلى �شبيل املثال، بنى �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان 
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اإلى  للبنات يف تيكياي، وهي جزء من حملية تلكوك، ومع ذلك، ما زال �شّكان املنطقة ينظرون  مدر�شة 
التعليم على اأّنه غري �شروري ول �شيما للفتيات، فهم يوؤمنون باأّنه يكفي للفتيات تعّلم قراءة القران، مما 

ميكنهن من ال�شلة، لكن التعليم لي�س باأولوية.29
مقابلة  يف  ال�شودان،  وتنمية  بناء  اإعادة  ل�شندوق  التنفيذي  املدير  دوج،  عبيدة  اأبو  اعرتف  وقد 
�شحفية، اأّن املدار�س ُبنيت يف مناطق يقل فيها اهتمام النا�س بالتعليم، حيث قال: ’هناك مناطق يقل 
ي�شع �شتني طالبًا على ع�شر طلب فقط.‘ وذكر  الذي  ال�شف  الطلب، فمثًل قد يحتوي  فيها عدد 
اأي�شًا اأّن تغيري املواقف جتاه التعليم الر�شمي كان من م�شوؤولية حكومات الوليات ووزراء التعليم، على 

اأية حال.
وب�شكٍل عام، اأُّتِهم ال�شندوق بقلة الإنفاق على تنمية واإعادة بناء �شرق ال�شودان. واعتبارًا من متوز/
يوليو 2014، مل تخ�ش�س احلكومة اأكرث من 124 مليون دولر امريكي لل�شندوق بح�شب ما ورد )جمموعة 
�شاهمت مبوارد  قد  باأّن احلكومة  م�شوؤولو احلكومة  يقول  ومع ذلك،  الدولية، 2013، �س. 1(.  الأزمات 
الأزمة  ُرغم  ال�شودان،  ل�شرق  املانحون  بها  التزم  التي  املوارد  من  وغريها  �شيني  قر�س  من  اإ�شافية 
القت�شادية التي تلت انف�شال جنوب ال�شودان وخ�شارة 75% من موارد النفط للدولة. وقالو اأن ال�شراع 
يف جبهة ال�شرق عرقل املتابعة والدعوة ل�شمان �شرف الأموال على نحٍو �شحيح يف كل �شنة من ال�شنوات 

التي تلت الّتفاقية.30
ومع ذلك، كان التفكك يف جبهة ال�شرق اأحد اأ�شباب ق�شورها عن املتابعة الفّعالة فقط. وقد ذهبت 
اإلى م�شوؤويل حزب املوؤمتر الوطني، الذين حتّكموا  اإعادة بناء وتنمية ال�شودان  غالبية منا�شب �شندوق 
بعملية �شنع القرار. وخلل مفاو�شات اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، وافقت جبهة ال�شرق وحزب املوؤمتر 
يرتاأّ�س  اأن  ال�شودان  يف  الوطني  املوؤمتر  حلزب  الوطني  والقت�شاد  املالية  لوزير  ينبغي  اأنه  على  الوطني 
الآخرين  املجل�س  اأع�شاء  ي�شتمل  اأن  على  املنا�شب،  الوقت  يف  الأموال  �شرف  لت�شهيل  ال�شندوق  جمل�س 
على حّكام الوليات الثلثة ل�شرق ال�شودان، ووزراء املالية لكل ولية، وثلثة مر�ّشحني من جبهة ال�شرق، 
 ،23 املادة   ،2006( ال�شودان  �شرق  �شلم  اّتفاقية  وتن�س  ال�شودان.  جمهورية  رئي�س  يعينهما  وممثلني 

الفقر82)ب( على:

مر�شحني  قائمة  من  رئي�س اجلمهورية  يعّينه  مهني  مدير  ال�شودان  وتنمية  بناء  اإعادة  �شندوق  يدير 
يقّدمها املجل�س وفريق اإداري يعمل باأمره/باأمرها يتاأّلف من اأ�شخا�س موؤهلني وذوي خربة.  
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املحتملني.  للمدراء  ذاتية  �شريًا  اأعّدت  ال�شرق  جبهة  اأّن  ال�شرق  جبهة  قياديي  اأحد  قال  وقد 
املوؤمتر  حزب  ع�شو  دوج31  عبيدة  اأبو  لتعيني  ت�شتعد  كانت  احلكومة  اأّن  الوا�شح  من  كان  ولكن، 

الوطني رئي�شًا لل�شندوق.32
اإعادة بناء وتنمية  و�شّكل كٌل من انعدام ال�شفافية والف�شاد عاملني رئي�شيني يف عرقلة عمل �شندوق 
على  ال�شوء  �شّلط  تقريرًا  ال�شودان  حلكومة  العام  املراجع  ن�شر   ،2013 �سباط/فرباير  ففي  ال�سودان. 
�شندوق  اإدارة  ويف  املجل�س  يف  ال�شرق  جبهة  ممثلو  واأ�شدر  ال�شندوق.  ح�شابات  يف  ات�شاق  عدم  اأ�شكال 
لنعدام  لل�شندوق  التنفيذي  واملدير  املالية  وزير  فيه  انتقدوا  �شحفيًا  بيانًا  ال�شودان  وتنمية  بناء  اإعادة 
ال�شفافية وامل�شوؤولية، ول�شتبعاد اأع�شاء جبهة ال�شرق من املنا�شب القيادية يف اإدارة ال�شندوق. واّدعى 
البيان اأن جميع ممثلي �شندوق جبهة ال�شرق ُعِزلوا بو�شعهم يف وحدة اإدارية واحدة واأّن املدير جّردهم 

من اأية م�شوؤوليات. 
واّتهم البيان ال�شحفي املدير التنفيذي ل�شندوق اإعادة بناء وتنمية ال�شودان بتنفيذ م�شاريع مل يوافق 
عليها  يوافق  بنود مل  على  نفقات  الذي حّدد  العام،  املراجع  تقرير  اإلى  واأ�شار  ال�شندوق،  عليها جمل�س 
البيان ال�شحفي  اإجراءات ال�شندوق املالية. واأخريًا، انتقد  اّتباع  اأموال دون  املجل�س واإعادة تخ�شي�س 
اللكرتونية  الراكوبة  )�شحيفة  م�شاريعه  لتنفيذ  العطاءات  تقدمي  عملية  يف  ال�شندوق  �شفافية  انعدام 
على املوقع: Alrakoba.net، 2013(، حيث اّتهمت قيادة �شندوق اإعادة بناء وتنمية ال�شودان بانتهاك 
قانون امل�شرتيات العامة للدولة، والذي يوجب طرح م�شاريع امل�شرتيات العامة الرئي�شية يف عملية مناق�شة 
تناف�شية )بوابة مكافحة الف�شاد يف قطاع الأعمال، بدون تاريخ(. ولكن ب�شكٍل عام، ما كان يف الإمكان 
لّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان معاجلة الف�شاد يف �شرق ال�شودان، نظرًا لأّن الدولة احتّلت املرتبة 173 )من 

بني 175 دولة( للموؤ�شر العاملي ملدركات الف�شاد لعام 2014 ملنظمة ال�شفافية الدولية.
يف متوز/يوليو 2013، �شّكل مو�شى حممد اأحمد جلنة فّنية بقيادة بابكر البدري، مدير م�شاريع �شندوق 
الأمني  ال�شودان،  بناء وتنمية �شرق  اإعادة  تنمية �شندوق  ال�شودان، وُعنيِّ مدير  بناء وتنمية �شرق  اإعادة 
الطاهر الأمني، نائبًا للرئي�س. وقد حّددت اللجنة اأوجه الق�شور يف اأداء ال�شندوق خلل الفرتة 2008 - 
2013، والتي �شملت عدم اللتزام باإجراءات وزارة املالية عند �شراء املعّدات والتعاقد مع البائعني، كما 
حّددت اأي�شًا انعدام ال�شفافية، و�شوء الإدارة، وعمليات �شنع القرار اخلاطئة باعتبارها حتديات اأ�شا�شية. 
وقد قّدم موؤمتر البجا التقرير للنائب الأول للرئي�س ال�شوداين، بكري ح�شن �شالح، واإلى م�شطفى عثمان 
ا�شماعيل، وهو ع�شو حزب املوؤمتر الوطني امل�شوؤول عن اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان )جلنة تقييم وتقومي 

اأداء �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان، بدون تاريخ(.
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ومل يقت�شر النقد على ممثلي جبهة ال�شرق يف �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان: لقد انتقد 
ا�شتفتاء جنوب  ال�شندوق. فخلل احلوارات حول  اأداء  اأي�شًا  الوطني  املوؤمتر  وم�شوؤولو حزب  اأع�شاء 
رئي�س  باكا�س،  القادر  ال�شحايف عبد  كتب  املثال،  �شبيل  الثاين/يناير 2011، على  كانون  ال�شودان يف 
حترير �شابق ل�شحيفة حزب املوؤمتر الوطني يف ولية البحر الأحمر، بروؤوت، افتتاحية حّذر فيها من اأّن 
النا�س يف �شرق ال�شودان وغريها من املناطق املهّم�شة يف ال�شودان قد يف�شلون النف�شال ب�شبب التهمي�س 
والإهمال. وانتقد ف�شل البجا من املنا�شب احلكومية وزيادة الأ�شعار، يف ظل ال�شائقة القت�شادية التي 
اإلى اخلرطوم ل�شتجوابه من قبل الأجهزة الأمنية  يعي�شها �شكان �شرق ال�شودان. اعُتِقل باكا�س وُنِقل 

)اأبو اآمنة، 2011(.
ويف الآونة الأخرية، انتقد عدد من ال�شخ�شيات القيادية يف حزب املوؤمتر الوطني، مبا يف ذلك 
وزراء وليات، اأداء �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان. ففي اجتماع جمل�س الوليات يف ني�شان/
ابريل 2014، على �شبيل املثال، ذكر وزير ال�شحة يف ولية ك�شل، عبد اهلل درف، وهو ع�شو قيادي 
اأي�شًا يف حزب املوؤمتر الوطني، اأّن �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان افتقر اإلى �شبط اجلودة 
هذه  كل  لكن  وم�شت�شفى،  �شحيًا  مركزًا   32 بنى  قد  ال�شندوق  اأّن  اأي�شًا  وقال  باملقايي�س،  واللتزام 

املراكز ل تعمل.
ويف الجتماع ذاته، اأّكد وزير املالية يف ولية البحر الأحمر، �شلح �شر اخلامت، اأّن العديد من امل�شاريع 
التي اأن�شاأها �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان باتت مباين خالية، وقال اأّن امل�شاريع غالبًا ما تخدم 
اأهداف �شيا�شية �شّيقة، حتى بالن�شبة اإلى زعماء جبهة ال�شرق. كما وانتقد علي اأو�شام، ع�شو اجلمعية 

العامة لهم�شكوريب، ال�شندوق لبناء مدر�شة للفتيات يف منطقته التي مل تلتحق فيها الفتيات باملدر�شة.33
وقال اأ�شخا�س ذوي خربة يف عمل منظمات املجتمع املدين يف ك�شل وبورت�شودان اأّن على العمل املتعّلق 
باأهمية  واإقناعها  املحلية  املجتمعات  متكني  على  يرّكز  اأن  ال�شودان  �شرق  وتنمية  بناء  اإعادة  ب�شندوق 
ا�شتخدام  باأهمية  للوعي  املحلية  املجتمعات  تفتقر  ما  غالبًا  اإذ  ال�شحية،  الرعاية  مراكز  اإلى  الو�شول 
مرافق الرعاية ال�شحية احلديثة؛ وي�شمل هذا خدمات الرعاية ال�شحية للمراأة. وُرغم تغرّي و�شع املراأة 
يف العديد من اأجزاء �شرق ال�شودان نتيجة عمل املنظمات املحلية والدولية والتغرّيات املرتبطة بال�شراع 
امل�شلح يف اأجزاء القليم املتاأّثرة باحلرب ب�شكٍل مبا�شر، ل يزال هناك، على �شبيل املثال، قناعة باأّل ُتعالج 

الن�شاء اإّل على اأيدي طبيبات. 
وبناء  تثقيف  كثريًا يف  ي�شاهم  ال�شودان مل  �شرق  �شلم  اّتفاق  اأّن  املقابلت  اأجريت معهم  َمن  وذكر 

قدرات املجتمعات املحلية يف املنطقة، حيث قال اأحدهم، 
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قّو�س نق�س ال�شتثمار يف جمال التنمية الب�شرية اأثر ]�شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان[. 
فرغم وجود ميزانية للتنمية الب�شرية، اإّل اأّن هذه املوارد مل ُت�شتخدم لبناء املعرفة ومهارات النا�س 
يرغب جانب   .... العادة  اأثرًا يف  ترتك  ول  معزولة  املنفذة  فالأن�شطة  الأحمر[،  البحر  ]ولية  يف 

احلكومة اأن يبدو منّفذًا ]لّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان[، اإّل اأنه يبقيها لغية عملّيًا. 34

اإعادة  ل�شندوق  التنفيذي  املدير  مع  ال�شحف مقابلت  العديد من  ن�شرت  ني�شان/ابريل 2014،  يف 
بناء وتنمية �شرق ال�شودان، اأبو عبيدة دوج، والذي رد على النتقادات املتزايدة لأداء ال�شندوق وانعدام 
ال�شفافية وامل�شاءلة، فقد دح�س دوج اّتهامات انعدام ال�شفافية والذي قال اأّنها كانت نتيجة للمناف�شة بني 

الوليات الثلث، واأّكد اأن ال�شندوق

ي�شمن ال�شفافية يف عملياته، اإذ ُتراقب العديد من الهيئات عمل ال�شندوق، وت�شمل هذه جمل�س 
ال�شندوق وجلنة التنفيذ امل�شرتكة لّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان )عبد اهلل، 2014(.

وذكر دوج اأي�شًا اأّن ال�شندوق كان مكلفًا ببناء مرافق بدًل من تعيني كادر �شّحي اأو معّلمني. وقال اأي�شًا 
اأّن �شبب �شّح املوارد هو الأزمة القت�شادية يف ال�شودان والتي بداأت بعد انف�شال جنوب ال�شودان. 

�شت عام 2013 مبلغ 200 مليون جنيه �شوداين )40 مليون دولر  ووفقًا لدوج، فاإن وزارة املالية خ�شّ
اأمريكي( ل�شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان، اإّل اأّن البنك املركزي قد رف�س تقدمي املبلغ ب�شبب 
�شت وزارة املالية املبلغ عينه لل�شندوق، اإّل اأّن البنك املركزي وافق  نق�س ال�شيولة. ويف عام 2014، خ�شّ
على ال�شماح ب�شرف هذه املوارد فقط يف كانون الأول/دي�شمرب 2014. فقد تلقى ال�شندوق بح�شب ما ورد 
خم�ش�شات كانت معلقة تبلغ 230 مليون جنيه �شوداين )46 مليون دولر اأمريكي( للعامني 2012 و2013 

يف كانون الأول/دي�شمرب لعام 2014.
ويف الأ�شا�س، مل تتناول اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان الأ�شباب العميقة للتهمي�س القت�شادي يف �شرق 
ال�شودان. وذكر العديد من الذين اأجريت معهم املقابلت لأغرا�س هذا البحث اأّن �شعب �شرق ال�شودان 
ما يزال يقبع يف الفقر رغم وجود الذهب وغريه من املوارد يف اأر�شه، ورغم الو�شع ال�شرتاتيجي للمنطقة 
باعتبارها املنفذ الوحيد للبحر الأحمر. ويقول موقع �شركة ل منت�شا اأّن ال�شركة ا�شتخرجت 2 مليون اأوقية 

من الذهب خلل الفرتة من 1991 حتى 2006. وبالرجوع اإلى ا�شتخراج الذهب؛ قال اأحد ال�شحفيني:
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خاطب حاكم ولية البحر الأحمر ]حممد طاهر اإيل، حزب املوؤمتر الوطني[ جمل�س الولية، طالبًا 
اأن تنتفع ولية البحر الأحمر بـ 7%  )بدًل من 1%( من اأرباح �شركة اأرياب للتعدين. وامل�شكلة اأّن 
ذهب اأرياب ل يظهر يف امليزانية العامة حلكومة ال�شودان اأو يف ميزانية الولية، واأّن الّتفاقية بني 
ال�شودان غري وا�شحة فيما  اتفاقية �شلم �شرق  واأّن  امليزانية،  ال�شركة واحلكومة غري متاحة يف 
يتعلق بهذا ال�ساأن .... اأرياب هي النعيم يف خ�سم احلرمان املفرط والبوؤ�س، ومن املوؤ�سف اأاّل يتلقى 

�شّكان مناطق التعدين اأي منافع اأو خدمات. 35

�شرق  وتنمية  بناء  اإعادة  �شندوق  عمل  �شري  املوارد  اإدارة  و�شوء  والف�شاد  ال�شفافية  انعدام  اأعاق 
ال�شودان. فقد اأ�شاءت وزارة املالية، على �شبيل املثال، بح�شب ما ُيذكر، تخ�شي�س بع�س الأموال التي كان 
يجب اأن مُتّول بها م�شاريع التنمية يف �شرق ال�شودان ل�شالح �شراء ’الب�شائع واخلدمات‘ )اأونور، 2013(. 
ال�شيارات  برتول  ل�شالح  اأمريكي(  دولر   108،286( �شوداين  جنيه   616،420 املالية  وزارة  وخ�ش�شت 
اأية  هناك  يكن  ومل  والقهوة(،  )ال�شاي  ’وال�شيافة‘  والوجبات  والقرطا�شية  املوظفني  لنقل  امل�شتخدمة 
بناء  اإعادة  �شندوق  اأّن  ال�شحفيني  املرا�شلني  اأحد  كتب  وقد  ُذِكر.  ما  بح�شب  اإنفاق  و�شولت  اأو  فواتري 

وتنمية �شرق ال�شودان

اأُن�سئ ليتعامل مع التنمية امل�سوهة يف منطقة يعاين �سّكانها من الفقر و�سوء التغذية، كما تعاين 
من اأعلى ن�شبة وفيات اأمومة يف البلد. ومع ذلك ن�شمع اأّنه مل ُتنفق اأموال يبلغ حجمها 846،000 
جنيه �شوداين )148،616 دولر اأمريكي( فح�شب يف وقت اأدخلت فيه احلكومة تدابري التق�ّشف، 
’الب�شائع  ل�شالح  الفائ�س  اإعادة تخ�شي�س هذا  اأف�شل من  اأي�شًا مل جتد طريقًا  الإدارة  اأّن  اإّل 

واخلدمات‘ )اأونور، 2013(.  

وكما نوق�س اأعله، فاإن الفقر والبطالة والتفاوت الجتماعي والقت�شادي وانعدام التنمية العادلة يف 
�شرق ال�شودان كانت من بني الأ�شباب الرئي�شية لندلع ال�شراع يف املنطقة، اإذ يعّزز الفقر والتهمي�س كًل 
البلد  واإمّنا  ال�شودان  لي�س فقط �شرق  ُتزعزع  من ال�شراع والأن�شطة القت�شادية الإجرامية، والتي قد 

باأ�شرها والقرن الإفريقي الأو�شع نطاقًا. 
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VI .تهمي�ش املراأة واّتفاقية �شالم �شرق ال�شودان

مكانة املراأة يف �شرق ال�شودان

من  ال�شودان  �شرق  يف  خمتلفة  اقت�شادية   - واجتماعية  عرقية  جماعات  اإلى  ينتمني  اللتي  الن�شاء  تعاين 

 - الجتماعية  اأو  العرقية  املجموعات  الرجال يف  يعانيها  التي  تلك  الغالب عن  تختلف يف  بطريقة  التهمي�س 

القت�شادية ذاتها، اإذ متار�س العديد من املجموعات الرعوية يف �شرق ال�شودان، ول �شيما البجا والر�شايدة، 

التمييز بني اجلن�شني. ففي مناطق كطوقان، على احلدود ال�شودانية الريرتية، غالبًا ما يرتك الرجال والفتيان 

ممن جتاوزوا �شن ال�شابعة الأحياء التي يعي�شون فيها عند بزوغ الفجر ول ُي�شمح لهم بالعودة اإل عند املغيب. 

ول تبّت الن�شاء يف اأمر تعليم اأولدهن اأو ما اإذا كان ميكنهن ا�شتخدام اأحد مرافق الرعاية ال�شحية اأم ل. 

داخل  البلدات  نحو  املجموعات  هذه  من  النا�س  الغذائي  الأمن  وانعدام  القت�شادي  التهمي�س  دفع 

وخارج اإطار �شرق ال�شودان، مما �شاهم يف تغيري بع�س تقاليد هذه املجموعات، حيث ُت�شارك الن�شاء يف 

الإنتاج الزراعي والقت�شاد غري الر�شمي؛ كما اأّنها تتولى وظائف خدمة قليلة الأجر كاأعمال النظافة، اأّما 

اللواتي تعّلمن فيعملن كمدر�ّشات وعاملت رعاية �شحية. يف حني جُترب بع�س الن�شاء على ممار�شة اأن�شطة 

كي تبقيهن على قيد احلياة كاإنتاج الكحول وجتارة اجلن�س، وكلهما غري قانوين )عبد العاطي واآخرون، 

2011، �س. 21(. اأّما الأ�شر، فهي مق�ّشمة، حيث يهاجر الرجل للبحث عن عمل، مما يوؤّدي اإلى ارتفاع 

كبري يف عدد الأ�شر التي تعيلها الن�شاء ويف معدلت الطلق والنف�شال. 

تتدخل الولية على نطاق وا�شع يف العلقات بني اجلن�شني، اإّل اأّن �شجلتها متفاوتة. فقد ارتفع عدد 

الفتيات اللواتي يلتحقن باملدار�س ب�شكٍل كبري خلل ربع قرن من حكم حزب املوؤمتر الوطني، وقد فتحت 

زيادة التعليم للمراأة �شبًل جديدة يف قطاع القّوة العاملة الر�شمي. ومع ذلك، ت�شع الهجرة يف ذات الوقت 

غي  ريفي  اقت�ساد  يف  يعملن  الالتي  الن�ساء  االأمنية  االأجهزة  ت�سايق  ما  كثيًا  اإذ  �سغوٍط  حتت  االأ�سر 

ر�شمي، كبائعات ال�شاي. وقد ا�شتخدمت القوى الأمنية قوانني النظام العام ال�شودانية لإ�شكات املعار�شني. 

اّتفاقية �شالم �شرق ال�شودان واملراأة 

ب�شكل  التهمي�س  بها  يوؤّثر  التي  للطريقة  ال�شودان على حتليل وا�شح  اّتفاقية �شلم �شرق  بينما ل حتتوي 

حمّدد على �شعب �شرق ال�شودان، وبينما ل ت�شمل التفاقية اأحكامًا لدمج نوع اجلن�س )اجلندر( يف تنفيذ 
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كاّفة جوانبها، فهي ل ترّكز اأي�شًا على م�شاركة املراأة على كاّفة امل�شتويات، واإمّنا تطالب بزيادة الوعي، 

لكاّفة  ينبغي  اأنه  على  اأي�شًا  الّتفاقية  وتن�س  الأم.  و�شحة  الإجنابية  بال�شحة  يتعّلق  فيما  �شيما  ول 

اأن تاأخذ احتياجات املراأة اخلا�شة بعني العتبار. ويوؤّكد امللحق املخ�ش�س ل�شندوق  برامج التنمية 

والعرتاف مب�شاهمات  والفتيات،  الن�شاء  تعليم  اإلى  ال�شودان على احلاجة  �شرق  وتنمية  بناء  اإعادة 

املراأة يف القت�شاد.

ومع ذلك، فاإّنها ل تقّدم طرقًا خا�شة للتعامل مع املمار�شات الثقافية ال�شارة؛ اأو العنف القائم 

على اأ�شا�س نوع اجلن�س على م�شتوى الأ�شر؛ اأو العلقات بني اجلن�شني التي قد تعيق التعليم، وفر�س 

الو�شول اإلى الرعاية ال�شحية، وامل�شاركة القت�شادية وال�شيا�شية للمراأة والرجل على حٍد �شواء. ويف 

حني ت�شتهدف بع�س املنظمات هذه الق�شايا، مل يحّدد �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان اأوجه 

الت�شافر ل�شمان حتقيق التغرّي الجتماعي وامل�شاواة بني اجلن�شني يف �شرق ال�شودان. 

كانت م�شاركة املراأة يف عملية اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان حمدودة يف جمال املفاو�شات التي قادت 

اإلى توقيع الّتفاقية، با�شتثناء اآمنة �شرار، التي كانت حينذاك نائب لرئي�س جبهة ال�شرق. وقد متت 

دعوة اإمراأتني للم�شاركة يف املرحلة النهائية لإعداد الّتفاقية، اإّل اأّن كلتيهما اعتقدتا اأّن م�شاركتهما 

ما هي �شوى ‘م�شيعة للوقت’،36 نظرًا لأّن اجلبهة ال�شعبية واحلكومة ال�شودانية كانتا قد اّتفقتا م�شبقًا 

على املبادئ الأ�شا�شية للتّفاقية. ومع ذلك، منحت العديد من بنود الّتفاقية تفوي�شًا باإ�شراك املراأة 

‘يف كاّفة املوؤ�ش�شات احلكومية على كاّفة  على كاّفة امل�شتويات. وي�شمل ذلك امل�شاركة العادلة للمراأة 

امل�شتويات، وم�شاركتها املت�شاوية والفّعالة’ )اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، 2006، املادة 17(.

وكجزٍء من املوجهات ل�شمان امل�شاركة الفّعالة ل�شعب �شرق ال�شودان، تعهّدت اّتفاقية �شلم �شرق 

ال�شودان باّتخاذ ’تدابري خا�شة‘ ل�شمان م�شاركة املراأة على كاّفة م�شتويات احلكومة. واأو�شت املادة 

�س ثمانية مقاعد يف اجلمعية الوطنية ملمّثلي جبهة ال�شرق، على نحٍو كبري  9 من الّتفاقية، التي تخ�شّ

باأن ينبغي تخ�شي�س بع�س هذه املقاعد للمراأة )اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، 2006، املادة 9(؛ ومع 

ذلك، كان الأ�شود احلرة )الر�شايدة( احلزب الوحيد الذي قّدم ممّثلة يف اإحدى هذه املقاعد.37 مل 

�س الّتفاقية كوتة اأو ن�شبة مل�شاركة املراأة، كما مل ت�شمل اأحكامًا للتعامل ملخاطبة اأثر التهمي�س  تخ�شّ

املحدد لنوع اجلن�س، وتخلُّف التنمية، والنزاع، واملمار�شات الثقافية ال�شارة على املراأة ال�شائدة يف 

�شرق ال�شودان. 
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القطع املفقودة

املراأة  لتمكني  الأجل  طويلة  مبادرات  اإطلق  دون  الوعي  وزيادة  املحلية  املجتمعات  متكني  يكتمل  لن 

والفتيات يف �شرق ال�شودان، وُتعترب معاجلة العنف القائم على اأ�شا�س اجلن�س اإحدى الطرق للتعامل مع 

تلك الق�شية، وهي ق�شية تتخّلل العوامل ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية والأمنية. فهناك 

واإجراء  الأ�شر  والتي انطوت على م�شح  ال�شودان  املراأة يف �شرق  الأ�شري �شد  العنف  درا�شة جديدة عن 

مقابلت مع 1.009 اإمراأة ترتاوح اأعمارهن من 15 حّتى 49 �شنة ممن تزوجن ل�شنة على الأقل، ت�شري 

اإلى اأّن ما ن�شبته 33.5 % من الن�شاء واجهن العنف اجل�شدي )علي ويا�شني وعمر، 2014(، فقد ذكرت 

17 % من الن�شاء التي اأجريت معهن مقابلت اأّنهن واجهن الإكراه اجلن�شي، يف حني ذكرت 47 % منهن 

اأي�شًا  املقابلت  معهّن  اأجريت  اللتي  الن�شاء  من   %26 وذكرت  كما  اللفظية.  للإ�شاءات  تعّر�شن  اأّنهن 

التهديد بالزواج عليهن، )علي ويا�شني وعمر، 2014(.  تهديدات بالطلق بينما ذكرت 26.8 % منهن 

وبالإ�شافة اإلى الأو�شاع القت�شادية الجتماعية ال�شيئة، اأوردت الدرا�شة ا�شتهلك الأزواج للكحول وتديّن 

املنزيل �شد  العنف  باعتبارها عوامل م�شاهمة رئي�شية يف  الزوجات  التعليم، ف�شًل عن تعدد  م�شتويات 

الن�شاء  �شد  الأ�شرى  للعنف  الثقايف  بالتقّبل  متّثلت  اأخرى  م�شكلة  على  ال�شوء  الدرا�شة  و�شّلطت  املراأة. 

املتزّوجات، حيث تقول الدرا�شة، التي ت�شعى اإلى اإطلع عملية �شنع ال�شيا�شات يف �شرق ال�شودان، اأّن علج 

العنف املنزيل يتطلب توفري فر�س اأف�شل للتعليم، ومعاجلة تعاطي الكحول، واإدخال الت�شريعات احلكومية 

التي جتّرم وتعاقب العنف القائم على اأ�شا�س اجلن�س.

يعرقل ات�شاع رقعة النزاع ال�شيا�شي وغريه من التحّديات التي تواجه �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق 

وا�شتخدامها  الدرا�شات  النتفاع من مثل هذه  الذكور على  تعّد غالبيته من  الذي  الكادر  ال�شودان قدرة 

ووكالت  احلكومية  غري  املنظمات  مع  التن�شيق  انعدام  ر  ق�شَ وقد  امل�شاريع.  وتنفيذ  وتخطيط  تطوير  يف 

الأمم املتحدة والهيئات احلكومية املعنية قدرة �شندوق اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان على بناء اأوجه 

الت�شافر ومعاجلة عدم امل�شاواة بني اجلن�شني والفقر والأ�شكال الأخرى للقمع وال�شتبعاد الجتماعي يف 
�شرق ال�شودان.38

انطوت درا�شة اأخرى يف اآيار/مايو وحزيران/يونيو 2012 على م�شح لعينات من كل القطاعات لنت�شار 

ختان الإناث يف ولية ك�شل. �شملت الدرا�شة ثماين مدار�س و972 فتاة مت اختيارهن ع�شوائيًا، وترتاوح 

)علي   %  83.3 بلغت  الإناث  ختان  انت�شار  ن�شبة  فاإن  للدرا�شة،  ووفقًا  �شنة.   16 حّتى   9 من  اأعمارهن 

واآخرون، 2013، �س.287(. ووجدت الدرا�ّشة اأّنه يف حني مل ت�شّكل الإقامة و�شيطرة الأهل والعرق عوامل 
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للختان،  اأخت خ�شعت  الثانوي(، ووجود  امل�شتوى  والأم )دون  الأب  تعليم  اأّن  اإّل  الإناث،  يف تقرير ختان 

ووجود جّدة، ارتبط على نحٍو وثيق ببمار�شة ختان الإناث. وقد �شّلطت الدرا�شة ال�شوء على اأن الفتقار 

لوجود حكومة قوية تقف �شّد اخلتان وتقّبل املجتمع للممار�شة على اأّنها �شرورية وطبيعية ُتعترب عوامل 

م�شاعدة لنت�شارها وا�شتمرارها )على واآخرون، 2013، �س. 288(.

ارتفاع  ويبنّي  الأمهات.  �شحة  ذلك  يف  مبا  املراأة،  �شّحة  على  العوامل  من  وغريه  الإناث  ختان  يوؤّثر 

الريفية  التعليم والتفاوت بني املناطق  اأّن عدم احل�شول على  الوفيات بني الأمهات يف ولية ك�شل  عدد 

واحل�شرية يف �شرق ال�شودان )مبا يف ذلك ما يتعلق بنق�س فر�س الو�شول اإلى الرعاية ال�شحية والتعليم 

يف املناطق الريفية( هي م�شائل حياة اأو موت بالن�شبة للمراأة. وقد �شعت درا�شة اأجريت على مدى ثلث 

�شنوات يف ولية ك�شل للك�شف عن الأ�شباب الكامنة وراء ارتفاع عدد الوفيات يف ك�شل مقارنة بغريها من 

وليات ال�شودان. ووجدت الدرا�شة اأّن معّدل وفيات الأمومة بني الن�شاء يف عمر الإجناب و�شل اإلى 713.6 

وفاة لكل 100.000 من املواليد الأحياء )حممد واآخرون، 2011، �س. 1(، كما وجدت تفاوتًا كبريًا بني 

بالقراءة  الإملام  �شعيفي  الأزواج  بني  الأمهات  وفيات يف  اأعلى  �ُشّجلت  وقد  واحل�شرية.  الريفية  املناطق 

والكتابة اأو الأميني. وقد �شّكل انعدام الو�شول اإلى مرفق رعاية �شحية، والتاأخر يف طلب امل�شاعدة الطبية 

رغم تعقيدات املخا�س، وعدم توّفر املوا�شلت، عوامل م�شاهمة يف وفيات الأمهات، وفقًا للدرا�شة. 
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اجلدول رقم )8( مقاتلو جبهة ال�شرق ال�شابقون املدجمون يف قّوات احلكومة ال�شودانية بحلول 2014

الإجمايلموؤمتر البجاالأ�شود احلرة )الر�شايدة(

ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  يف  مدجمون 
وال�شرطة وقوات الأمن

136348484

املجل�س  اأو  احلكومة  يف  املنا�شب  �شاغلو 
الوطني ممن ُمنحوا رتبًا ع�شكرية

183149

6103109من�شقون 

الأمن  جهاز  من  حوافز  تلّقوا  الذين 
واملخابرات الوطنياأ

1،0395151،554

اأوفقًا للم�شدر، دفع جهاز الأمن واملخابرات الوطني لنزع �شلح وت�شريح هوؤلء املقاتلني ال�شابقني.

امل�شدر: مقابلة مع م�شوؤول رفيع على معرفة وا�شعة بعملية نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج يف �شرق ال�شودان، اخلرطوم، 
متوز/يوليو 2014

VII .الرتتيبات االأمنية

احتوت اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان على ترتيبات اأمنية وا�شحة، حيث تن�س املادة 24 على ’األ يكون هناك 

وجود مللي�شيات اأو جمموعات م�شلحة اأخرى يف �شرق ال�شودان خارج القوات النظامية ال�شودانية‘. وبالتايل، 

اأنهى هذا احلكم على نحٍو فّعال ’الوجود امل�شتقل للقوات امل�شلحة التابعة للجبهة ال�شرقية، وهو اإجراء ذكرت 

اأي�شًا نهاية للجماعات  اأّنها لن تقبله‘ )يونغ، 2007، �س. 39(. كّما �شّكلت التفاقية  ال�شرق من قبل  جبهة 

املتحالفة مع القوات امل�شلحة ال�شودانية يف القليم، كقوات الدفاع ال�شعبي. وقد منحت اّتفاقية �شلم �شرق 

ال�شودان قوات جبهة ال�شرق باأن ت�شكل ’ما ل يقل عن 33 % يف الوحدات التي ُيدجمون فيها يف القواّت امل�شلحة 

ال�شودانية وملدة ل تقل عن �شنتني‘ )املادة 27(. كما توّلت احلكومة ال�شودانية اأي�شًا م�شوؤولية نزع �شلح مقاتلي 

جبهة ال�شرق غري املوؤّهلني للإن�شام اإلى القوات احلكومية ودجمهم يف احلياة املدنية. 

ويتناول اجلدول رقم )8( اإح�شائيات عدد قوات جبهة ال�شرق املدجمة يف القوات امل�شلحة ال�شودانية وغريها 

من القوى بحلول 2014، وفقًا مل�شدر وثيق ال�شلة بعملية نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج.

وقد ُمِنح غالبية املقاتلني ال�شابقني ُرتبًا اأدنى، نظرًا لأّن غالبية قوات جبهة ال�شرق تاأّلفت من مقاتلني مل يتلقّون 

تدريبًا ع�شكريًا تقليديًا اأو تدريب �شرطة، فالعديد منهم مل يح�شلوا اإل على التعليم البتدائي فقط اأو كانوا 

من الأميني.
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مل يتم دمج جزء من الكادر املاهر ملا لعبه العرق من دور يف عملية الختيار،39 وُرغم التزام احلكومة باملواد 

119-21 لّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان بتدريب مقاتلي جبهة ال�شرق الذين ان�شموا للقوات امل�شلحة ال�شودانية 

وغيها من القوات املنتظمة، اإاّل اأّن من غي الوا�سح ما اإذا ما كان ال�سّباط قد تلقوا مثل ذلك التدريب. وقد 

اأّن احلكومة �ستف�سل قريبًا عددًا كبيًا من هوؤالء ال�سباط، نظرًا  اأحد الذين اأجريت معهم املقابالت  ذكر 

الأنه يجب على هوؤالء ال�سباط – وفقًا للوائح القوات امل�شلحة ال�شودانية - امتلك مهارات حمّددة حتى تتم 
ترقيتهم. ويفر�س جهاز االأمن واملخابرات الوطني معاييه اخلا�سة عند اختيار ال�سّباط لالن�سمام اإليه.40 

والأهم من ذلك، مت دمج مقاتلي جبهة ال�شرق ال�شابقني �شمن جي�س غري متحّول وجهاز اأمن.41

اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان على وجوب ق�شاء املقاتلني ال�شابقني املدجمني يف القوات امل�شلحة  ت  وقد ن�شّ

للتهديد  ال�شودان  و�شيادة  اأمن  تعّر�س  اإل يف حالة  ال�شودان،  �شرق  �شنوات يف  يقارب اخلم�شة  ما  ال�شودانية 

العديد منهم يف  ُن�ِشر  الّتفاقية،  وبعد عامني من  املواد 27، 120(.  ال�شودان، 2006،  �شرق  �شلم  )اّتفاقية 

لني  مناطق مثل دارفور، وُقتل بع�شهم يف القتال يف دارفور، يف حني ا�شتقال اأو ان�ّشق اآخرون عن اجلي�س، مف�شّ
عدم حماربة حلفائهم ال�شابقني.42

وعقب الّتفاقية، متركز مقاتلو جبهة ال�شرق يف ثلثة مع�شكرات يف خ�شم القربة وبلدة ك�شل وكري�شاغو 

)قرب بلدة ك�شل(. وقّدمت جبهة ال�شرق قائمة باأ�شماء 5.417 مقاتل لعملية نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة 

الدمج )انظر اجلدول رقم )9((؛ بع�س الذين �شاركوا يف �شرق ال�شودان مل يكونو جزءًا من هذه القائمة. وقد 

ا�شتمل هوؤلء على جمموعة �شّرحت نف�شها بنف�شها بعد ن�شوب خلف بني اأحد زعماء موؤمتر البجا، �شيبة �شرار 

)رئي�س حزب موؤمتر البجا – الأ�شلي(، ومو�شى حممد اأحمد. حيث اعتقد �شيبة �شرار اأنّ، نظام الكوتا الذي 

�س منا�شب يف اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان وفقًا للعرق قد هّم�س البجا الذين كان ينبغي اأن ُتخ�ش�س  ُيخ�شّ

‘م�شاهماتهم يف الثورة’.43 ومبجرد ان علم هوؤلء اجلنود  لهم املزيد من املوارد واملنا�شب ال�شيا�شية نتيجة 

ال�شابقني بتلّقي زملئهم ال�شابقني لطرود عملية نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج، رغبوا يف الإن�شمام 

للعملية. وقد ا�شتملت القائمة املبكرة على اأ�شماء الأ�شخا�س الذين كانوا اأع�شاًء يف قوات جبهة ال�شرق. 

وُرغم م�شاهمة املراأة بعّدة طرق يف الكفاح امل�شّلح يف �شرق ال�شودان، اإل اأن العديد منهّن مل يكن حماربات. 

فلم يتم اإدراج اأ�شماء بع�س الن�شاء اللتي ن�ِشطَن يف املنطقة �شمن القائمة املبكرة التي قّدمتها جبهة ال�شرق 

للحكومة ال�شودانية، فقد ا�شتملت القائمة على اإ�شم امراأة واحدة فقط. وكانت غالبية الن�شاء اللتي مررن 

ال�شلح  نزع  للجنة عملية  وكان  ال�شعبي.44  الدفاع  قّوات  الدمج من  واإعادة  والت�شريح  ال�شلح  نزع  يف عملية 
والت�شريح واإعادة الدمج اأي�شًا برناجمًا للمقاتلني من ذوي الإعاقات واجلنود الأطفال.45
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اجلدول رقم )9( مقاتلو جبهة ال�شرق ال�شابقون الواردة اأ�شماءهم يف قائمة عملية نزع ال�شالح والت�شريح واإعادة الدمج

الإجمايلموؤمتر البجاالأ�شود احلرة )الر�شايدة(

ال�شرق  جبهة  قائمة  يف  امل�شّجلون  املقاتلون 
الأ�شلية )08-2007(

3،1842،2335،417

1،9411،5583،499املقاتلون غري امل�شجلني يف القائمة الأ�شلية

3،8352،2006،035احلالت اجلديدة التي عر�شت عام 2012
امل�شدر: مقابلة مع م�شوؤول �شابق يف جلنة نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج ال�شودانية، 2014

دعمًا  يتلّقى  ال�شابق  فاملقاتل  طرق؛  عّدة  من  معيبة  الدمج  واإعادة  والت�شريح  ال�شلح  نزع  عملية  كانت 

حمدودًا يبلغ 1.700 جنيه �شوداين تقريبًا )ما يقارب 675 دولر يف ذلك الوقت(. وقد باع العديد من اأفراد 
هذه الفئة طرودهم واأنفقوا املال.46

وقد قال اأحد العمال ال�شابقني يف جمال حالت نزع �شلح وت�شريح واإعادة دمج يف ولية ك�شل، 

عملت مع 60 مقاتًل �شابقًا يف برنامج نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج يف ك�شل، حيث ترّكز 
دوري على تقدمي الدعم للمقاتلني لبدء اأعمال جتارية �شغرية كبيع بطاقات تعبئة الهاتف اأو بيع 
املواد الغذائية اأو اإ�شلح ال�شيارات، اإّل اأّن اجلميع قد باعوا مدخلت م�شاريعهم با�شتثاء واحد. 
فقد اأن�شاأ اأحد املقاتلني ال�شابقني من قوات الدفاع ال�شعبي عمًل جتاريًا ناجحًا، اإذ اأن�شاأ طاحونة 
ال�شابقني  املقاتلني  الغذائية. عندما لحقت  املواد  بيع  و�ّشع جتارته من خلل  ثّم  الدقيق  لطحن 
لأقّيم اأثر برنامج الدمج وجدت اأّن الغالبية قد غرّيت اأرقام هواتفها ورف�شت الرد على مكاملاتي. 
املقاتلني  وبع�س  ال�شابقني  ال�شعبي  الدفاع  قّوات  اأفراد  التي عملت معها على  وا�شتملت املجموعة 
اأّن زعماء  اإّل  ال�شابقني من جبهة ال�شرق، وكان بني هوؤلء اأ�شخا�شًا مل ي�شاركوا يف احلرب قط، 

جبهة ال�شرق طلبوا منهم الن�شمام لينتفعوا من الربنامج.47

الأمن  هياكل  اأو  ال�شرطة  اأو  ال�شودان  امل�شلحة  القوات  يتم دجمهم يف  �شابقون ممن مل  مقاتلون  تظاهر 

الوطنية، وا�شتبعدوا اأي�شًا من الربنامج املبكر لنزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج، �شّد ا�شتبعادهم، نّظموا 

عددًا من املظاهرات يف بورت�شودان )حيث كانوا يحتّلون مكاتب جلنة نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج 

مظامل  مع  والتعامل  يف  للتحقيق  جلنة  ال�شودانية  احلكومة  �شّكلت  وقد  واخلرطوم.   )2013 متوز/يوليو  يف 

املقاتلني ال�شابقني جلبهة ال�شرق. وقد تراأ�س زعيم جبهة ال�شرق الراحل، �شلح باركوين، اللجنة.48 ومتّثلت 

اأحد ا�شرتاتيجيات التعامل مع مظامل املقاتلني ال�شابقني يف توفري فر�س العمل لبع�شهم يف �شرق ال�شودان. 
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واأوجدت جلنة نزع ال�شلح والت�شرح واإعادة الدمج 1.000 وظيفة يف اخلدمة املدنية للمقاتلني ال�شابقني، اإّل 

اأّن اأغلبهم مل يكن حائز على التعليم اأو التدريب املنا�شب لهذه الوظائف. وبدًل من ذلك، مت توظيف 3.000 

مقاتل �سابق ك�سباط اأمن يف املدار�س، وعمال نظافة، وعمال يف حملياتهم. كما مت تعيني مئتي مقاتل �سابق 

يف ولية البحر الأحمر يف مواقع وظيفية خمتلفة وفقًا لتعليمهم وتدريبهم. وو�شعت احلكومة ترتيبات م�شابهة 

للمقاتلني ال�شابقني يف ولية الق�شارف.49 وي�شعر بع�س املقاتلني ال�شابقني وبع�س زعماء موؤمتر البجا باملرارة 
من اأّن ‘اّتفاقية ]�شلم �شرق ال�شودان[ حّولت مقاتلي ]اجلبهة ال�شرقية[ واأبطالها اإلى جامعي قمامة’.50

اأّن زعماء جبهة  ال�شودانية  يعي�شون و�شعًا غري م�شتقر. ويجادل م�شوؤولو احلكومة  ال�شابقني  املقاتلني  اإّن 

ال�شرق كثريًا ما ي�شتغلون ال�شتياء بني املقاتلني ال�شابقني لتحقيق اأهداف �شيا�شية وفر�س �شغط على احلكومة. 

وُي�شري اأع�شاء موؤمتر البجا والأ�شود احلرة )الر�شايدة( اإلى اأوجه ق�شور عملية نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة 

الدمج ويقولون اأّن احلكومة ال�شودانية مل تعالج مظامل املقاتلني ال�شابقني من اأجل �شرف انتباه جبهة ال�شرق، 

وتفادي التدقيق يف تنفيذ اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، واإعطاء املقاتلني ال�شابقني النطباع باأّن زعمائهم قد 

ن�شوا اأمرهم. 

مل يتم دمج العديد من املقاتلني الذين كانوا جزءًا من قّوات التجمع الوطني الدميقراطي يف �شرق ال�شودان 

واإعادة دمج ر�شمية حّتى.51 ينحدر  وت�شريح  لعملية نزع �شلح  قّوات احلكومة، كما مل يخ�شعوا  واإريرتيا يف 

بع�س هوؤلء املقاتلني من اأجزاء اأخرى من ال�شودان، ول �شيما غرب ال�شودان، وقد تزّوج العديد منهم ن�شاء 

بلدة  يف  يعملون  وهم  منهن.  اأطفاًل  واأجنبوا  الثانية  الألفية  واأوائل  الع�شرين  القرن  ت�شعينيات  يف  اإريرتيات 

ك�شل اأو حولها ويزورون عائلتهم يف اإريرتيا بني احلني والآخر. وقد ذكر اأحد النا�شطني ال�شيا�شيني يف ك�شل 

للبلدة. وقد كتب ما بني 100  الغربية  اأ�شلحتهم يف غابة على الأطراف  العديد من هوؤلء املقاتلني دفنوا  اأّن 

و150 مقاتل مذّكرات يطلبون فيها الن�شمام اإلى برنامج نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج، بينما ات�شلت 

جمموعة �شغرية منهم بنا�شط �شيا�شي يف املنطقة عام 2013 و2014 معربين عن رغبتهم يف ا�شتئناف الكفاح 

امل�شّلح. اإّل اأّن النا�شط مل ي�شجعهم، قائًل اأّن حركاتهم مل توّقع اّتفاقيات �شلم رغبة يف ذلك، واإمّنا نتيجة 
التغرّيات يف العلقة بني اأ�شمرا واخلرطوم.52

لأجل التعامل مع حالة ال�شتياء هذه، �شمت جلنة نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج ال�شودانية �شرق 

النيل الأزرق، ووليتي  ال�شابقني يف ولية  اإلى خطتها للأعوام 2014-16، والتي ت�شتهدف املقاتلني  ال�شودان 

لنائب  ووفقًا   .)2014 )ال�شلح،  ال�شودان  و�شرق  ودارفور،  الأو�شط،  والقطاع  واجلنوبية،  الغربية  كردفان 

ال�شودان  �شرق  يف  ت�شتهدف  اخلطة  فاإن  ال�شودان،  يف  الدمج  واإعادة  والت�شريح  ال�شلح  نزع  لعملية  املفّو�س 
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4.500 مقاتل �شابق، اإّل اأنّ، جلنة نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الدمج تفتقر اإلى التمويل لتنفيذ هذه اخلطة 

)الإنتباهة، 2014(. وي�شمل هوؤلء 3.000 مقاتل �شابق للجبهة ال�شرقية بالإ�شافة اإلى 1.500 مقاتل �شابق 

من املجموعات الأخرى. 

عددًا  فاإن  اأعله،  ذِكر  وكما  م�شتقر،  غري  الأمن  يزال  فل  ال�شودان،  �شرق  يف  توّقفت  احلرب  اأن  ومع 

ناظر )زعيم( قبيلة  لل�شيخ عمر حممد طاهر،  الع�شائر يديرون حاليًا جيو�شهم اخلا�شة، حيث  من زعماء 

والذي  ال�شودان،  ل�شرق  ال�شعبية  اجلبهة  ورئي�س  امل�شلح،53  – الكفاح  البجا  ملوؤمتر  �شابق  ورئي�س  الكميلب، 

يقيم على اجلانب الإريرتي من احلدود ال�شودانية - الإريرتية، قوة كبرية ميكن ح�شدها يف اأي وقت يف حال 
تدهورت العلقة بني ال�شودان واإريرتيا.54

وميلك �شليمان علي بيتاي ملي�شيا خا�شة به. وُرغم دعمه حلزب املوؤمتر الوطني، فهو يحافظ على علقات 

قوية مع الأمن الإريرتي. ففي 17 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2010، على �شبيل املثال، نّظم بيتاي – بح�شب ما ذِكر 

– احتفاًل يف هم�شكوريب بعد اأن دعم الرئي�س الريرتي افتتاح جتارة ك�شرة )خبز حمّلي( خلدمة املدار�س 
الدينية يف املنطقة. وقد ح�شر الفعالية حاكم ولية ك�شل واجلرنال تكلي، والذي كان م�شوؤوًل عن التن�شيق 

مع التجمع الوطني الدميقراطي وقّوات اجلبهة ال�شعبية لتحرير ال�شودان التي كانت نا�شطة يف اإريرتيا و�شرق 
ال�شودان يف ت�شعينيات القرن الع�شرين واأوائل الألفية الثانية.55

وُيعّد �شرق ال�شودان موقعًا للجرائم العابرة للحدود كالتهريب )مبا يف ذلك تهريب الأ�شلحة ال�شغرية( 

املنطقة  يف  ال�شغرية  للأ�شلحة  الوا�شع  بالتوافر  مبا�شر  ب�شكٍل  الأ�شلحة  تهريب  ويرتبط  بالب�شر.  والجتار 

واحلركة احلرة للتنقل لقبيلة الر�شايدة غرب ك�شل )عّمار، 2012، جلد، 2014(. اأّما الإجتار بالب�شر فيوؤّثر 

ب�شكٍل خا�س على خمّيمات اللجئني يف ك�شل. فقد ا�شت�شاف �شرق ال�شودان عددًا كبريًا من اللجئني من 

وينحدر   ،2013 حزيران/يونيو  منذ  املنطقة  يف  الجئ   86.000 ل  �ُشجِّ وقد  ال�شتينات،  منذ  املجاورة  الدول 

غالبية اللجئني من اإريرتيا، والعدد الأ�شغر من اأثيوبيا وال�شومال وت�شاد )مكتب تن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية، 

2013(. وتتوقع املفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني و�شول ما ل يقل عن 1.000 لجي اإريرتي 

اإلى �شرق ال�شودان كل �شهر خلل 2015 )املفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني، 2015(.

ويف عام 2013، اأبلغت املفو�شية عن زيادة يف عمليات اختطاف الإريرتيني يف �شرق ال�شودان، خ�شو�شًا 

من خمّيم �شقارب للجئني )املفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني، 2013(. كما اأبلغت املنظمة 

اأي�شًا عن 338 حالة اإجتار مت التحّقق منها يف �شرق ال�شودان عام 2012 )املفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة 

ل�شوؤون اللجئني، 2013(. ومع ذلك، اأ�شار تقرير حديث للمفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني 
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اإلى اأّن عدد احلالت امل�شجلة للختطاف قد انخف�س منذ 2012 )املفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون 

اللجئني، 2015(. وذكر وزير خارجية ال�شودان اأّن بيع الأع�شاء الب�شرية يحّرك الإجتار بالب�شر اإلى اإ�شرائيل، 

واإ�شتيفانو�س، وريجكني، 2013،  �شيناء، م�شر )فان ري�شن،  اأجري و�شط رهائن ومهربني يف  اإذ وجد بحث 

�س. 39( اأّن عددًا كبريًا ممن اأجريت معهم املقابلت كانوا قد اخُتِطفوا من اأو قرب خميمات اللجئني يف 

الوطنية يف  اأداء اخلدمة  يكملون  املدار�س ممن  اآخرون، مبن فيهم طلب  ا�شُتدِرج  ال�شودان. يف حني  �شرق 

خا�س  ب�شكٍل  املهرّبون  وي�شتهدف  ال�شودان.  حدود  على  اإريرتية  بلدات  من  الريرتي،  اجلي�س  ميلكها  مزارع 

اإر�شال  على  الأقارب  وُيجرَب  الغربية،  اأوروبا  دول  يعي�شون يف  اأقارب  لهم  الذين  من  الثانوية  املدر�شة  اأطفال 

وقد  اخلرطوم.  يف  اأقربائهم  اأو  اأطفالهم  �شراح  اإطلق  قبل  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ح�شاب  اإلى  فدية 

بني من خميمات اللجئني الريرتين يف اإثيوبيا )كمخّيم ماي اآيني( وُنِقلوا اإلى م�شر عرب  اخُتِطف بع�س املهرَّ

�شرق ال�شودان )فان ري�شن، واإ�شتيفانو�س، وريجكني، 2013، �س. 40(. وي�شتدرج اخلاطفون اأي�شًا الأ�شخا�س 

بوعدهم بنقلهم اإلى ليبيا جّمانًا )حيث ميكنهم منها اأن يعربوا البحر املتو�شط اإلى اأوروبا(. اأّما يف ميتيما، 

على احلدود ال�شودانية الإثيوبية، فُي�شلَّم �شحايا الإجتار اإلى ’جمموعات بدوية‘ )فان ري�شن، واإ�شتيفانو�س، 

وريجكني، 2013، �س. 40(.

وهناك مزاعم، مبا يف ذلك مزاعم اأوردتها جمموعة الأمم املتحدة للمراقبة على ال�شومال واإريرتيا، باأّن 

م�شئولني كبار يف اإريرتيا وال�شودان ي�شاركون يف الإجتار بالب�شر. وقد حدد التقرير لعام 2011 اجلرنال تكلي 

ِكفلي كزعيم رئي�شي للتهريب على اجلانب الريرتي من احلدود. اأّما على حدود ال�شودان، فقد حّدد التقرير 

اأعمال  رجل  عبداهلل(  )حامد  والأخري  للتهريب،  رئي�شيني  كزعيمني  اهلل  عبد  وحامد  �شليم  مبارك  مربوك 

يعي�س يف اخلرطوم له �شلت قوية مب�شوؤوليني اإريرتيني و�شلت قرابة مع حّرا�س حدود ال�شودان )جمموعة 

الأمم املتحدة ملراقبة ال�شومال واإريرتيا، 2011؛ 2012؛ 2013(. وذكر اأ�شخا�س مت الجتار بهم ممن اأجريت 

معهم مقابلت لدرا�شة فان ري�شن، واإ�شتيفانو�س، وريجكني )2013، �س. 43، 44( اأّن الر�شايدة اختطفوهم 

من الق�شارف. وينقل الر�شايدة �شحايا الإجتار من احلدود ال�شودانية الإريرتية اإلى ’م�شتورة‘ ومن ثّم يطلبون 

بني من اإريرتيا يوؤخذون يف �شاحنات الر�شايدة مقابل ر�شوم تبلغ  فدية، يف حني ذكر اآخرون اأّن الأ�شخا�س املهرَّ

اأمريكي، ونظرًا ل�سقوط بع�س �سكان �سرق ال�سودان �سحايا لالإجتار يف ال�سنوات  يف املتو�شط 3.000 دوالر 

الأخرية، قال بع�س املعّلقني اأّن هذا قد يوؤّدي اإلى ن�شوب �شراع م�شّلح يف املنطقة، نظرًا لنتماء غالبية التجار 

والذي   2014 عام  الإجتار  ملكافحة  قانون  ال�شودانية  احلكومة  واأ�شدرت   .)2012 )عّمار،  واحدة  قبيلة  اإلى 

يفر�س عقوبات �شديدة على التّجار. 
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اأخريًا، قال العديد ممن اأجريت معهم مقابلت اأن حمتوى وتنفيذ اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان والعملية 

ما لحظه  وهذا  ال�شوان،  �شرق  العرقي يف  ال�شتقطاب  زاد  و�شعًا  ال�شرق خلقت  ت�شّكل جبهة  اإلى  اأّدت  التي 

املعلقون ال�شابقون )اإجيمي واأحمد، 2009، �س. 108(. اأحد الأمثلة على ذلك تخ�شي�س منا�شب احلكومة 

)يف احل�ش�س( وفقًا للعرق. وي�شعر بع�س البجا، ل �شيما اأولئك الذين ينتمون لقبيلة الهدندوة، باأّن احل�ش�س 

فعلى  ال�شرق.  وال�شلمية يف  امل�شلحة  املقاومة  دورهم يف  ول  اأعدادهم  تعك�س  ل  لهم يف احلكومة  املخ�ش�شة 

�شبيل املثال، ُذكر اأن زعيمًا من قبيلة الهدندوة قال يف ’موؤمتر �شحفي‘ امتد اإلى ثلث �شاعات يف تو-بدوية، 

واملجرمني  بني عامر(  اإلى  )بالإ�شارة  املخيمات  ال�شلطة لجئي  اإلى  ال�شودان جلبت  �شرق  �شلم  اّتفاقية  اأّن 

املهّربني )بالإ�شارة اإلى الر�شايدة(.56 وقد ُترِجم ال�شتقطاب العرقي تدريجيًا اإلى توّتر وانعدام ت�شامح بني 
التحالفات ال�شابقة.57

وي�شعر اآخرون اأّن اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان جتاهلت �شواغل �شّكان املنطقة املنحدرين من اأ�شول غرب 

اأفريقية، كالهو�شا. وبعيدًا عن اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان، قد كان لبع�س اأع�شاء الهو�شا القياديني علقات 

جّيدة مع حزب املوؤمتر الوطني، مما منحهم اإمارة. وقد اعرت�س بع�س البجا لأّن هذا ينطوي على اإتاحة فر�س 

و�شول اإلى اأرا�ٍس تنتمي تاريخيًا للبجا. ويبدي �شباب الهو�شا ا�شتياًء متزايدًا ويفّكرون يف املقاومة امل�شلحة. 58 

وبالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن العديد ممن اأجريت معهم مقابلت ذكروا اأّن للخرطوم اّتفاقية �شرية مع حكومة 

الكويت لإعادة توطني اأفراد قبيلة البدون59 يف الكويت يف �شرق ال�شودان واأّن هذه العملية بداأت بالفعل. 
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VIII .اخلال�شة

ُي�شري البحث ال�شابق عن اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان اإلى اأّن الّتفاقية كانت ‘نتيجة جانبية لعملية اأكرب 

باإنهاء  ال�شودان  �شرق  �شلم  اّتفاقية  �شاهمت  حني  يف  واأّن  واإريرتيا[’  ]ال�شودان  للتوفيق بني حكومتي 

‘العنف املرتبط بتمّرد منخف�س امل�شتوى يف �شرق ال�شودان’، فقد كان من غري املرّجح اأن تنهي التهمي�س 
بنّي  امل�شّلح’ )يونغ، 2007، �س. 45(. وقد  الكفاح  اإطلق  اإلى  ال�شرق  ‘كان قد قاد عنا�شر جبهة  الذي 

التقرير ذاته اأّن

الأغلبية ال�شعيفة واملحرومة تك�شب القليل يف كثرٍي من الأحيان وتخ�شر الكثري من امل�شاركة الدولية 

التي  الجتماعية  املظامل  التغّلب على،  ناهيك عن  لي�س يف معاجلة،  لكن  النزاع،  قمع  تاأثري يف  لها  التي 

ُتنِتج اأعمال التمّرد يف املقام الأول .... ويبدو اأّن هذا ي�شّكل خل�شة ملئمة لّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان 

)يونغ، 2007، �س. 45(.

امل�شالح، مبا يف ذلك  اأ�شحاب  اتفقت جمموعة من  لقد  التحليل.  البحث احلايل هذا  نتائج  وتوؤّكد 

املدين،  املجتمع  ون�شطاء  ال�شرق،  جبهة  ت�شّكل  التي  احلركات  واأع�شاء  وزعماء  اخلرطوم،  يف  م�شوؤولني 

واأفراد املجتمعات املحلية على اأّن اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان – اإلى جانب الّتفاقيتني الأخرتني اللتني 

الوطني  والتجمع  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س   / ال�شعبية  احلركة  مع  ال�شودانية  احلكومة  وقّعتهما 

كٌل من جبهة  تقّيدت  ال�شودان. وقد  امل�شّلح �شرق  لل�شراع  نهاية  – قد و�شعت  الدميقراطي عام 2005 

ال�شرق واحلكومة ال�شودانية بربوتوكول وقف اإطلق النار خلل الأعوام الت�شع املا�شية. ومع ذلك، ل يزال 

الأمن يف املنطقة غري م�شتقر على م�شتويات خمتلفة. اإذ تفتقر غالبية ال�شّكان اإلى �شماع �شوتها والتحّكم 

يف ثروة املنطقة، وتعاين من الفقر والبطالة واحلرمان ال�شيا�شي، ونق�س فر�س الو�شول اإلى اخلدمات 

الأ�شا�شية، بينما يقف جزء من املنطقة، ول �شيما منطقة طوكر، على �شفا اأزمة اإن�شانية. وباخت�شار، فاإن 

الّتفاقية مل تق�ِس على الأ�شباب التي قادت الأطراف التي �شّكلت جبهة ال�شرق اإلى حمل ال�شلح وال�شعي 

اّتفاقية �شلم �شرق  اإلى اندلع التظاهرات التي �شبقت توقيع  للتغيري والتحّول، ول الأ�شباب التي قادت 

ال�شودان.
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وعلى العك�س متامًا، فاإن اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان خلقت ظروفًا جديدة زادت من حّدة ال�شتقطاب 

بني اأقلية من ‘الرابحني’ الذين انتفعوا من املنافع التي جلبها ال�شلم، على امل�شتوى ال�شخ�شي يف الغالب، 

واأغلبية من ‘اخلا�شرين’ املحرومني واملهّم�شني – ما �شّماه جعفر حممد )2007( ‘هام�س الهام�س’. وقد 

والتحّول يف  املوحدة  املقاومة  اآفاق  اأ�شعف  ال�شرق عن قاعدتها، كما  قيادة جبهة  ال�شتقطاب  اأبعد هذا 

اأو ال�شغط الدويل  اإلى �شعف الإنتباه  اأّدى غياب احلرب يف املنطقة  �شرق ال�شودان. وعلوًة على ذلك، 

يف  يورو  مليون   12.8 يبلغ  والذي  الأخري  الأوروبي  الحّتاد  ا�شتثمار  با�شتثناء  الّتفاقية،  تنفيذ  ل�شمان 

الرعاية ال�شحية يف �شرق ال�شودان )راديو دابناغا، 2014(.

لل�شبكات  ج�شرًا  املنطقة  اأ�شبحت  اإذ  عاجًل،  اهتمامًا  ال�شودان  �شرق  يف  الأمن  ي�شتحق  ذلك،  ومع 

�شرق  يف  اللجئني  خمّيمات  يف  يعملون  الذين  بالب�شر  الجّتار  ذلك  يف  مبا  للحدود،  العابرة  الإجرامية 

امل�شرية.  ال�شودانية  احلدود  وعلى  الإثيوبية،  وال�شودانية  الريرتية  ال�شودانية  احلدود  على  ال�شودان 

اأّن التنفيذ الأكرث قّوة لّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان  اإّل  وتتطلب م�شاألة الإجتار بالب�شر تقييمًا م�شتقًل، 

رمّبا يكون قد حال دون تزايد اجلذور العميقة ملثل هذه الأن�شطة وال�شبكات يف املنطقة. 

اإمتام تنفيذ الّتفاقية هما ال�شببان  اإخفاق احلكومة يف الوفاء بالتزاماتها وعدم  ومع ذلك، مل يكن 

اإلى حٍد كبري يف �شرق  الوحيدان وراء عدم حت�شني اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان حلياة النا�س العاديني 

ال�شودان، فقد كانت الّتفاقية معيبة بحد ذاتها، نظرًا لفتقارها اإلى التاأكيد على اإعادة هيكلية علقات 

�شرق  ل�شعب  العادلة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  على  اأّكدت  اأنها  كما  املنطقة.  يف  الرثوة  اإلى  والو�شول  القوة 

ال�شودان يف نظام �شيا�شي غري دميقراطي. وقد �شاعدت املنا�شب املحدودة التي عر�شها حزب املوؤمتر 

الوطني احلاكم على زعماء جبهة ال�شرق على امل�شتوى الوطني، اإلى جانب �شعف وانق�شام قيادة جبهة 

لتعزيز مبادئ حركاتهم.  الزعماء  لهوؤلء  توفري من�شة  القائم دون  الو�شع  املحافظة على  ال�شرق، على 

وقد زاد تخ�شي�س منا�شب �شيا�شية واإدارية على اأ�شا�س نظام ح�ش�س مق�ّشم على اأ�ش�س عرقية من حّدة 

ال�شتقطاب العرقي ال�شيا�شي يف الوليات الثلث ل�شرق ال�شودان واأ�شعل ال�شتياء املكبوت حلد الآن بني 

العلقات  الّتفاقية مطلقًا يف  ت�شّكك  اإلى ذلك، مل  واإ�شافًة  املنطقة.  العرقية يف  العديد من اجلماعات 

واملوؤ�ش�شات والهياكل التي هّم�شت تلك املجتمعات، مبا يف ذلك املراأة، وحتى على م�شتوى الأ�شر.

اإعادة بناء وتنمية  تطّلبت اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان تخ�شي�س موارد للتنمية من خلل �شندوق 

�شرق ال�شودان، وهو �شندوق متوا�شع ن�شبيًا، من خلل نظام التحويلت الحّتادية التي اأن�شاأتها اّتفاقية 
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اإعادة بناء وتنمية �شرق ال�شودان قد عاين من نق�س التمويل ب�شكٍل  اأّن �شندوق  ال�شلم ال�شامل. ويبدو 

منتظم، ومن تخ�شي�س الكثري من التمويل الذي تلّقاه للم�شاريع الوطنية لبناء ال�شدود، مما قد يوؤّدي اإلى 

تفاقم اأمناط عدم امل�ساواة يف االقليم. ويفتقر كٌل من �سندوق اإعادة بناء وتنمية �سرق ال�سودان ونظام 

التحويلت الحتادية اإلى ال�شفافية، وترتدد ال�شلطات يف تقدمي الأدلة ب�شاأن ما اإذا كان لإِي من الإجرائني 

اأثر ُيذكر يف عدم امل�شاواة يف املنطقة. ويعزو كثرٌي من املراقبني هذا اإلى الف�شاد واملح�شوبية.

وّلد ذلك كله اأ�شكاًل خمتلفة من املقاومة، وهناك حاليًا اأ�شوات يف موؤمتر البجا تدعو مرة اأخرى اإلى 

احلق يف تقرير امل�شري واإلى انف�شال �شرق ال�شودان الآن. وُرغم اأّن من غري املحتمل ن�شبيًا اندلع �شراع 

م�شلح يف املنطقة نظرًا للعلقات اجلّيدة بني اأ�شمرا واخلرطوم، فاإن الأ�شلحة ال�شغرية تنت�شر انت�شارًا 

ال�شودان.  من  اأخرى  اأجزاء  يف  امل�شلحة  املقاومة  اإلى  املنطقة  يف  القوى  بع�س  ان�شمام  وُيرّجح  وا�شعًا، 

اأ�شكال  جتدد  احتمالية  تظل  موجودًا،  ال�شودان  �شرق  يف  التمّرد  اإلى  اأّدى  الذي  التهمي�س  بقى  وطاملا 

املقاومة امل�شلحة قائمة اأي�شًا. 
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ملحق. الت�شل�شل الزمني ل�شرق ال�شودان

ما قبل القرن الع�شرين

القرن ال�شابع وما بعده: ا�شتقرار مهاجرين من �شبه اجلزيرة العربية يف مناطق البجا

القرن ال�شاد�س ع�شر: احتلل الإمرباطورية العثمانية ل�شاحل البحر الأحمر مبا يف ذلك ميناء �شواكن.

القرنان الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر: تاأ�شلمت مناطق البجا؛ التجارة مع دول وادي النيل.

باحلبوب.  الغنية  املناطق  يف  وعطربة  القا�س  نهري  طول  على  الهدندوة  �شعب  ا�شتقرار   :1800~
1821: اجتياح م�شر لل�شودان.

عقد 1840: ال�شلطات امل�شرية تقيم �شدًا على نهر القا�س وتدفع الهدندوة بعيدًا عن مناطقهم الغنّية 

باحلبوب. تاأ�شي�س بلدة ك�شل. انت�شار الطريقة اخلتمية ال�شوفية �شرق ال�شودان. 

عقد 1860: م�شر تبداأ اإقامة م�شاريع القطن يف �شرق ال�شودان. هجرة �شعب الر�شايدة من �شبه اجلزيرة 

العربية اإلى �شرق ال�شودان.

عقد 1870: بدء مهاجري غرب اأفريقيا من العّمال بالنتقال اإلى �شرق ال�شودان.

والربيطانية.  واليطالية  املهدية  للقوات  معركة  �شاحة  ال�شودان  �شرق  ي�شّكل  املهدية:  فرتة   :98-1885

جماعات حادة.

1898: تاأ�شي�س احلكم الإجنليزي – امل�شري يف ال�شودان.

القرن الع�شرون

1906: مت اقت�شام مناطق الر�شايدة وبني عامر بني ال�شودان الإجنليزي– امل�شرية واريرتيا اليطالية.

1909: اإن�شاء ميناء بورت�شودان.

ع�شرينيات القرن الع�شرين: اإن�شاء �شكة حديدية تربط املنطقة من اخلرطوم حّتى البحر الأحمر. تاأ�شي�س 

م�شروع القطن لنهر القا�س. �شنوات عديدة من املجاعة، رمبا ترتبط بامل�شاريع الزراعية اجلديدة. اإن�شاء 

طريقة تعليمية )خلوي( لل�شيخ علي بيتاي يف هم�شكوريب.

ثلثينيات القرن الع�شرين: جذب امل�شاريع الزراعية لعّمال من دارفور وغرب اأفريقيا. انتفاع جماعات 

اخلتمية التي �شاندت الربيطانيني �شد املهدي من حيازة خم�ش�شات الأرا�شي.
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1933: يف اّتفاق تو�ّشطت فيه احلكومة، اعرتف الر�شايدة باأولوية حقوق الهدندوة يف الأر�س واملاء.

للقوات  الثانية  العاملية  احلرب  يف  معارك  �شاحة  ال�شودان  �شرق  ي�شّكل  الع�شرين:  القرن  اأربعينيات 

اليطالية والربيطانية. عّدة �شنواّت من املجاعة، رمّبا تكون مرتبطة باإقامة م�شاريع زراعية والحتياج 

للحبوب يف وقت احلرب.

اخلم�شينيات: اإن�شاء م�شاريع زراعية جديدة. منح العديد من عقود اإيجار امل�شاريع الزراعية اإلى �شعب 

م.  لـ  البجا  كفاح  كتاب  ُي�شري  الرعي.  اأرا�شي  اأغنى  من  البجا  رعاة  اأزاحت  امل�شاريع  اأّن  اإّل  الهدندوة، 

ا�شماعيل )1953( اإلى الآثار ال�شارة مل�شاريع تعدين الذهب والزراعة اجلديدة على م�شالح البجا. عّدة 

�شنوات من املجاعة يف اأرا�شي البجا، رمّبا تاأّثرت بامل�شاريع الزراعية. يف النتخابات الربملانية الأولى يف 

ال�شودان، يك�شب احلزب الوطني الحّتادي، املرتبط بالطريقة اخلتمية، غالبية مقاعد �شرق ال�شودان.

1956: اأ�شبح ال�شودان م�شتقاًل عن احلكم الربيطاين - امل�شري. 

1958: ت�شّكل موؤمتر البجا من جمموعة من متعّلمي البجا كبديل للحزب الوطني الحّتادي / اخلتمية. 

يدعو املوؤمتر اإلى حكم ذاتي اإقليمي وتدابري ملعاجلة امل�شكلت الجتماعية والقت�شادية. يلغي النقلب 

الع�شكري النظام الربملاين.

�شتينيات القرن الع�شرين: يبداأ اللجئون الريرتيون بالنتقال اإلى ال�شودان، العديد منهم ينحدرون من 

قبائل حدودية كبني عامر. نزح اأربعون األفًا من النوبيني الذين نزحوا ب�شبب الفي�شان الناجم عن اإن�شاء 

�شد اأ�شوان العايل، وُنقلوا اإلى م�شروع خ�شم القربة الواقع جنوب غرب اأرا�شي البجا.

مقاعد يف  ع�شرة  على  ويح�شل  �شيا�شيًا؛  ي�شري حزبًا  البجا  موؤمتر  الربملاين.  احلكم  ا�شتعادة   :1965

الربملان الوطني.

1968: يفوز موؤمتر البجا بثلثة مقاعد يف النتخابات الوطنية، كما ي�شتعيد احلزب الذي تغريت ت�شميته 

اإلى احلزب الحّتادي الدميقراطي، املرتبط باخلتمية، م�شداقيته ال�شيا�شية بعد اأعوام من النق�شام.

1969: حكم ع�شكري؛ حظر جميع الأحزاب. يتحالف العديد من زعماء البجا مع احلكومة اجلديدة، 

وتتحّول �شيا�شة البجا نحو التو�شط للح�شول على اخلدمات احلكومية وجذب ا�شتثمارات التنمية.

�شبعينيات القرن الع�شرين: تاأ�شي�س م�شروع الرهد الزراعي يف الق�شارف. يعاين الرعاة من �شّح املياه 

�شرق  يف  الذهب  عن  جديد  تنقيب  الرعاة.  توطني  �شيا�شة  الولية  تتبع  للمزارعني.  القطعان  فيبيعون 

ال�شودان.



م�شح الأ�شلحة ال�شغرية  اإرجاء التنمية     65

للغاية  �شديدة  جفاف  موجة  ال�شودان.  جنوب  يف  الأهلية  احلرب  اندلع  الع�شرين:  القرن  ثمانينيات 

�شيا�شات  �شعف  يك�شف عن  البجا، مما  موا�شي  من   %80 يقارب  ما  فقدان  اإلى  اأدت  املجاعة  فاقمتها 

التنمية للحكومة الع�شكرية. ينتقل اللجئون من اإثيوبيا اإلى ال�شودان.

1986: بعد حكومة انتقالية لفرتة ق�شرية، عاد احلكم الربملاين. يفوز موؤمتر البجا مبقعد يف النتخابات 

الربملانية. ويفوز احلزب الحّتادي الدميقراطي باأكرث من مقعد يف �شرق ال�شودان. يتحّرك موؤمتر البجا 

نحو التحالف مع ت�شامن قوى الريف ال�شوداين، وهو حتالف للأحزاب من املناطق احلّدية لل�شودان. 

1988-90: جماعة وجفاف

1989: متنح احلكومة الربملانية قبيلة الر�شايدة ناظرًا – اأي قائد يتمّتع بحقوق يف الأرا�شي – اإّل اأّن 

ت لحقًا. رتبة املن�شب ُخّف�شَ

1989: ت�شتولى حكومة ع�شكرية على ال�شلطة يف انقلب؛ حظر موؤمتر البجا.

1990: تاأ�شي�س التجمع الوطني الدميقراطي.

1991: حرب اخلليج. يذهب رجال الر�شايدة للكويت، حيث توجد جمموعات ر�شايدة اأخرى، للقتال �شد 

الب�شري  الرئي�س  قال  اأن  ُذكر  م�شتقّلة.  اريرتيا  ت�شري  العراق.  تدعم حكومة اخلرطوم  العراقي.  الغزو 

ملمثلي البجا يف بورت�شودان اأّنهم اإذا رغبوا باإنهاء التهمي�س، فعليهم حمل ال�شلح.

1992: تبداأ بع�س جمموعات البجا بالتنظيم لكفاح م�شلح.

1993: ين�شم موؤمتر البجا اإلى التجمع الوطني الدميقراطي. ُتدّرب اريرتيا مقاتلي موؤمتر البجا، ممن 

يقومون باأول هجوم م�شلح لهم – غري ناجح.

1994: ترعى الهيئة احلكومية للتنمية )اإيقاد(، وهي هيئة اإقليمة، عملية ال�شلم يف ال�شودان.

1995: يعلن موؤمتر البجا الكفاح امل�شّلح. تدفع حماولة اغتيال الرئي�س امل�شري ح�شني مبارك يف اأدي�س 

اأبابا الدول املجاورة لل�شودان من اجلنوب نحو و�شع ا�شرتاتيجية م�شرتكة لقلب نظام احلكم يف اخلرطوم. 

ت�شعينيات القرن الع�شرين: تبيع احلكومة م�شاريع زراعية يف �شرق ال�شودان مل�شتثمرين اأجانب؛ اأ�شامة بن 

لدن ي�شري م�شتثمرًا رئي�شيًا. ُيدار التمويل الزراعي يف الغالب من قبل البنوك ال�شلمية، والتي ت�شتخدم 

معايري �شيا�شية يف تخ�شي�س منح راأ�س املال. جفاف. احلكومة ُتعطي الر�شايدة اإدارة وجمل�س ريفي. 

ي�شن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان وغريه من قّوات التجمع الوطني الدميقراطي هجمات على الطرق 

والبنية التحتية، وي�شتويل التجمع الوطني الدميقراطي على اأرا�شي على طول احلدود ب�شكٍل دوري، يف 
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هم�شكوريب وطوكر. ت�شتويل احلكومة على مئات املركبات التابعة الى التجار الر�شايدة الذين يتاجرون 

عرب احلدود.

اإقليميًا كبريًا �شد حكومة اخلرطوم. ال�شودان ي�شاند  1998: ُتنهي احلرب بني اريرتيا واإثيوبيا حتالفًا 

الوطني  املوؤمتر  حزب  تاأ�شي�س  ال�شيا�شية.  الأحزاب  بت�شّكل  لل�شودان  اجلديد  الد�شتور  ي�شمح  اإثيوبيا. 

باعتباره حزب احلكومة.

1999: تاأ�شي�س الأ�شود احلرة اجلناح امل�شّلح للر�شايدة. تبداأ احلكومة اإنتاج النفط يف جنوب ال�شودان 

وُتن�سئ خط الأنابيب النفط مير عرب �سرق ال�سودان. وفيات االأطفال يف �سرق ال�سودان اأكرث من معدل 

وفيات الطفال يف باقي �شمال ال�شودان. 

2000: ي�شتويل التجمع الوطني الدميقاطي لفرتة وجيزة على ك�شل ويهاجم خط اأنابيب النفط.

2001: بعد حرب اريرتيا مع اإثيوبيا، يفّر �شباب اريرتيني من اخلدمة الع�شكرية والقمع اإلى ال�شودان.

2002: ُتعَقد جولة جديدة من حمادثات ال�شلم للهيئة احلكومية للتنمية )اإيقاد( بني احلركة ال�شعبية 

لتحرير ال�شودان واحلكومة يف كينيا. ُتظهر درا�شة يف ولية الق�شارف انخفا�س اأرا�شي املراعي من 78 

% اإلى 19% يف ال�شنوات ال�شتني املا�شية. �شهدت الزراعة الآلية زيادة بنف�س القدر.

2003: يرف�س التجمع الوطني الدميقراطي ال�شرتاك يف حمادثات الهيئة احلكومية للتنمية )اإيقاد(. 

قّواتًا يف  تن�شر احلكومة  ال�شودان.  اإلى �شرق  الدارفوريني  الثّوار  ينتقل بع�س  التمرد يف دارفور؛  ينت�شر 

�شرق ال�شودان يف الوقت الذي حتارب فيه حركات التمرد يف اجلنوب ودارفور.

2004: يبداأ التجمع الوطني الدميقراطي حمادثات منف�شلة مع احلكومة، ين�شحب كٌل من موؤمتر البجا 

اأّن  للحكومة  التابع  الزكاة  ديوان  يقول  ك�شل.  يف  جفاف  املحادثات.  من  )الر�شايدة(  احلّرة  والأ�شود 

معّدلت الفقر يف �شرق ال�شودان تقرتب من 85 %.

2005: توّقع احلكومة على اّتفاقية ال�شلم ال�شامل مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان. قّوات الأمن تقتل 

ما يزيد عن 20 متظاهرًا يف بورت�شودان من الذين كانوا يطالبون بالعرتاف مبوؤمتر البجا. ي�شّكل موؤمتر 

العديد من املجموعات  اأ�شمرا يف اجتماع ح�شرته  ال�شرق يف  البجا والأ�شود احلرة )الر�شايدة( جبهة 

ال�شيا�شية ال�شودانية ال�شرقية. يوّقع التجمع الوطني الدميقراطي اّتفاقية القاهرة مع احلكومة.

اأ�شمرا حمادثات اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان.  2006: تتبادل اخلرطوم واأ�شمرا ال�شفراء، وت�شت�شيف 

تنّفذ حركة العدل وامل�شاواة عمليات ع�شكرية يف �شرق ال�شودان. توّقع احلكومة وبع�س ف�شائل دارفور 
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اّتفاقية �شلم دارفور يف اآيار/مايو، ويف ت�شرين الأول/اكتوبر توّقع احلكومة وجبهة ال�شرق اّتفاقية �شلم 

�س اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان منا�شب حكومية جلبهة ال�شرق. تن�شاأ النق�شامات  �شرق ال�شودان. تخ�شّ

ت�شويتها جزئيًا  وتتم  والفئوية،  العرقية  املنا�شب حول الختلفات  ال�شرق على تخ�شي�س  �شمن جبهة 

من خلل و�شاطة اريرتية. تقطع �شفقة الحّتاد الأوروبي وليبيا تدّفقات اللجئني الريرتيني عرب البحر 

املتو�شط، ويبداأ الإجتار باللجئني الريرتيني اإلى ا�شرائيل.

اأحمد م�شاعدًا لرئي�س اجلمهورية، وُعينت نائب الزعيم  2007: ُعنّي زعيم موؤمتر البجا مو�شى حممد 

اآمنة �شرار م�شت�شارًا رئا�شيًا، كما ُعني الأمني العام للأ�شود احلرة )الر�شايدة( مربوك مبارك �شليم 

وزير دولة للنقل. 

2008: حتّذر جبهة ال�شرق من احتمال عودة بع�س املقاتلني للحرب اإذا مل ُت�شرف الأموال املتاأخرة لدعم 

اّتفاقية �شلم �شرق ال�شودان. ترتك اآمنة �شرار جبهة ال�شرق، متهمة اإياها بالقبلّية، وت�شّكل حزب ال�شرق 

الدميقراطي.

اجلوية  ال�شربات  ت�شيب  ال�شودان.  �شرق  وتنمية  بناء  اإعادة  ل�شندوق  باأموال  ال�شني  تتربع   :2009

�شرق  بلدات  يف  احل�شرية  ال�شبابية  املعار�شة  حركات  تنت�شر  ال�شودان.  �شرق  يف  قوافل  ال�شرائيلية 

ال�شودان.

2010: ما يزال هناك اأعداد �شغرية من املقاتلني الدافوريني املتمريدن يف �شرق ال�شودان. ُي�شِرب عّمال 

املوانئ يف بورت�سودان عن العمل. يجمع موؤمتر مانحني دويل يف �ساأن ال�سودان مبالغ مالية حمدودة. يتم 

فوزًا  العامة  النتخابات  ت�شهد  ال�شدود، كم�شروع وطني.  لبناء  ال�شودان  �شرق  بناء  اإعادة  اأموال  حتويل 

البطالة يف  الطلبة �شد  الولية على احتجاجات  ترّد  ال�شودان.  الوطني يف �شرق  املوؤمتر  �شاحقًا حلزب 

ك�شل بالعنف.

2011: ينف�شل جنوب ال�شودان بعد ال�شتفتاء. تاأ�شي�س اجلبهة الثورية ال�شودانية: وهي حتالف جلماعات 

معار�شة م�شلحة، وتن�شم لها بع�س جماعات موؤمتر البجا. ي�شتد الإجتار باللجئني الريرتيني. ت�شل 

اأ�شداء الربيع العربي لل�شودان: تظاهرات يقودها الطلبة يف حلفا اجلديدة والق�شارف ويف ك�شل لحقًا. 

ي�شّكل قتل قّوات الأمن للرعاة وجامعي اخل�شب، موؤ�شرًا خطرًا على �شبل العي�س الريفية. 

2012: ت�شبح الق�شارف مركز رئي�شي لت�شدير الأغنام لل�شودان. يتزايد الإجتار باللجئني الريرتيني 

ب�شّدة. تطالب اجلماعات املحلية وال�شيا�شيون بال�شلح مل�شاعدتهم يف مكافحة الإجتار بالب�شر. يرتّدد اأن 
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الأ�شلحة ُتهّرب اإلى الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة يف حني يهّرب الب�شر اإلى ا�شرائيل. وقد اعتِقل ن�شطاء 

معار�شون للحكومة يف بورت�شودان. وت�شجل عائدات املزارع انخفا�شًا، نتيجة الزراعة التجارية املكّثفة. 

وتزّود ولية الق�شارف اخلرطوم بفائ�س انتاج احلبوب؛ وقد حتّدي املحافظ للخرطوم ب�شاأن الرتتيبات 

املالية الإقليمية وا�شتقال. ويزعم تقرير الأمم املتحّدة اأن هناك �شيا�شيني اريرتيني متورطني يف التهريب. 

ل اإلى اّتفاقية ب�شاأن تقا�شم عائدات  جنوب ال�شودان ُيغِلق اإنتاج النفط احتجاجًا على الإخفاق يف التو�شّ

النفط مع ال�شودان: انكما�س اقت�شاد ال�شودان ب�شّدة، وارتفاع الت�شخم، وبدء التق�ّشف. تو�شيع ال�شودان 

لإنتاج الذهب ب�شكٍل كبري.

2013: ا�شتخدام اأموال اإعادة بناء �شرق ال�شودان يف بناء ال�شد؛ نزوح 150.000 – بح�شب ما ذِكر – من 

موقع ال�شد على حدود وليتي ك�شل والق�شارف. تظاهر املئات من مقاتلي موؤمتر البجا ال�شابقني عند 

ان�شمام  الت�شريح.  الخفاقات يف  �شد  بورت�شودان  الدمج يف  واإعادة  والت�شريح  ال�شلح  نزع  مقر جلنة 

ال�شودانية.  الثورية  للجبهة  ال�شرق،  مقّرها  جمموعة  وهي  والعدالة،  للحرية  املتحدة  ال�شعبية  اجلبهة 

ال�شودان الذي يعي�س حتت �شغط دويل، يقلل من دعم الوقود، مما يثري احتجاجات عرب املدن الرئي�شية 

يف �شرق ال�شودان، �شهدت قتل املئات. تِعّد اجلبهة الثورية ال�شودانية خططًا ع�شكرية لدعم الحتجاجات 

امل�شادة للتق�ّشف. ُتغلق احلكومة الإنرتنت ملدة 24 �شاعة. قتل �شبي يبلغ من العمر 11 عامًا يف الق�شارف 

عند اإعلن احلكومة الرتخي�س للتعدين والرتخي�س ملقربة للمجتمع املحلي، ويقال اأّن ال�شكان املحليني 

قذفوا ال�شرطة باحلجارة: ُجرح اأربعة اآخرين، ورف�س م�شت�شفى الق�شارف اإدخالهم. ُذكر اأن احلكومة 

الإجتار  ملكافحة  قانون  م�شروع  ال�شودان  تبّني  العرب.  للم�شتثمرين  ك�شل  يف  فّدان  مليوين  تخ�ش�س 

بالب�شر.

2014: تطرح احلكومة حوارًا وطنيًا على كاّفة الفئات التي تلقي ال�شلح. ُيخرب حّكام الوليات ال�شرقية 

اجتماع باأمدرمان اأّنهم مل يتلّقوا تقريبًا اأمواًل من احلكومة املركزية لإعادة البناء واأّن املراكز ال�شحية 

الجتماع.  عن  ال�شرق  جبهة  ممثلي  غياب  جميعًا.  اأغلقت  البناء  اإعادة  �شندوق  خلل  من  بنيت  التي 

اقرتاح موؤمتر مانحني ثاين ل�شرق ال�شودان. 
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�شكر وتقدير

�شاهمت يف هذا  التي  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  لكافة  امتنانها  ال�شغرية عن  الأ�شلحة  ُتعرب منظمة م�شح 

البحث. اأجرى البحث وكتب ورقته باحثان رفيعان ذوي معرفة وا�شعة بال�شودان ومبو�شوع الورقة، حيث 

اّتفاقية  بتنفيذ  اخلا�س  الق�شم  وكتب  الآخر  وبحث  التاريخية،  واخللفية  ال�شياق  وكتب  اأحدهم  بحث 

العمل امليداين مب�شاعدة ثلثة م�شاعدين. تلى ذلك  البحث  اأحد موؤّلفي  ال�شودان. ونّفذ  �شلم �شرق 

جل�شة مراجعة �شغرية للمقابلت واأخلقيات البحوث النوعية مع كلٍّ من امل�شاعدين. وقد جرى العمل 

لعام  وحزيران/يونيو  اآيار/مايو  بني  واأ�شمرا  وبورت�شودان  والق�شارف  وك�شل  اخلرطوم  يف  امليداين 

.2014

تركيز  جمموعات  مناق�شات  وُعقدت  معّمقة  ومقابلت  رئي�شيني  خمربين  مع  مقابلت  اأجريت 

مع جمموعة وا�شعة من اجلهات الفاعلة. وت�شمل هذه اجلهات م�شوؤولني من جبهة ال�شرق واحلكومة 

ال�شودانية، والدبلوما�شيني، ون�شطاء جمتمع مدين ون�شطاء �شيا�شيني، وموّظفي منظمات غري حكومية 

حملية ودولية، وغريهم. وقد قّدم اأكادمييون يف جامعات اخلرطوم وك�شل والق�شارف وجامعة الأحفاد 

توجيهات قّيمة، مبا يف ذلك معلومات اأ�شا�شية واأدبيات ذات �شلة. كما قّدم اثنان من املراجعني ممن 

ح�شناء  وقّدمت  للغاية.  مهمة  ا�شرتجاعية  تغذية  الورقة  ومبو�شوع  بال�شودان  وا�شعة  مبعرفة  يتمتعون 

اجلمايل دعمًا قّيمًا يف اإعداد الت�شل�شل الزمني للأحداث، وقراأ كٌل من يوديت ليما وامييل ليربن وعلقا 

على م�شّودات الورقة، وحّرر امييل ليربن الورقة. 

اأوردنا فقط اأ�شماء اأو حّددنا معلومات الأفراد الذين وافقوا على الإ�شارة لذلك.
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ل يف  وطنية" م�شتقلة. وّقعت قّوات املعار�شة امليثاق املبدئي للتجمع الوطني الدميقراطي يف ت�شرين الأول/اكتوبر 1989، والذي ُعدِّ
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الوحدة الوطنية‘ )علي، ي�شدر قريبًا(.
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م�شح االأ�شحلة ال�شغرية

ي�شكل م�شح الأ�شلحة ال�شغرية مركزًا عامليًا مرموقًا، مهّمته توليد املعارف املحايدة امل�شتندة على الأدلة 
واملعارف ال�شيا�شية ذات ال�شلة بجميع جوانب الأ�شلحة ال�شغرية والعنف امل�شلح. وهي امل�شدر الدويل 
الرئي�شي للخربات واملعلومات والتحليل ب�شاأن الأ�شلحة ال�شغرية وق�شايا العنف امل�شلح، وُتعترب م�شدرًا 
جنيف،  يف  مقرها  ويقع  امل�شالح.  اأ�شحاب  من  وغريهم  والباحثني  ال�شيا�شات  ووا�شعي  للحكومات 

�شوي�شرا، يف املعهد العايل للدرا�شات الدولية ودرا�شات التنمية.
الحتادية  الوزارة  من  الدعم  ال�شغرية  الأ�شلحة  م�شح  منظمة  تتلقى   ،1999 عام  تاأ�شي�شها  ومنذ 
ال�شوي�شرية لل�شوؤون اخلارجية وامل�شاهمات احلالية اأو احلديثة من حكومات اأ�شرتاليا وبلجيكا والدمنارك 
عن  ف�شًل  املتحدة،  والوليات  املتحدة  واململكة  والرنويج  ونيوزلندا  وهولندا  واأملانيا  وفرن�شا  وفنلندا 
تلّقاه  الذي  املا�شي  للدعم  امتنانه  عن  املركز  ويعرب  الأوروبي.  الحّتاد  من  تتلقاها  التي  امل�شاهمات 
من حكومات كندا واأ�شبانيا وال�شويد، ف�شًل عن الدعم من املوؤ�ش�شات ومن العديد من الهيئات داخل 

منظومة الأمم املتحدة.  
متتلك منظمة م�شح الأ�شلحة ال�شغرية كادرًا ذي خربة يف جمال درا�شات الأمن والعلوم ال�شيا�شية 
والقانون والقت�شاد ودرا�شات التنمية وعلم الجتماع والعلوم اجلنائية؛ وتتعاون مع �شبكة من الباحثني 

واملوؤ�ش�شات ال�شريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف اأكرث من 50 دولة. 

منظمة الدرا�شة ال�شتق�شائية للأ�شلحة ال�شغرية
املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية

Maison de la Paix, Chemin Eugene Rigot 2E

1202 جنيف
�شوي�شرا

هاتف 5777 908 22 41+

فاك�س 2738 732 22 41+

sas@smallarmssurvey.org الربيد الإلكرتوين

www.smallarmssurvey.org املوقع الإلكرتوين
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التقييم االأ�شا�شي لالأمن الب�شري

ُتديره  ال�شنوات  متعّدد  بحثي  م�شروع  هو  ال�شودان  وجنوب  لل�شودان  الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم 
منظمة م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، وهو م�شروع بحثي م�شتقل للمعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية. 
اأُِعّد التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري بالتعاون مع احلكومة الكندية، وبعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان، 
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وال�شركاء غري احلكوميني. من خلل التوليد والن�شر الن�شط للبحوث 
التجريبية املنا�شبة، ويدعم امل�شروع مبادرات احلد من العنف، مبا يف ذلك برامج نزع ال�شلح والت�شريح 
واإعادة الدمج، وخطط احلوافز لعمليات جتميع الأ�شلحة املدنية، واإ�شلح قطاع الأمن وتدخلت مكافحة 
الأ�شلحة عرب ال�شودان. ويقّدم التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري اأي�شًا توجيهات ذات �شلة بال�شيا�شات 

املتعلقة مبعاجلة انعدام الأمن.
ُت�شّمم اأوراق عمل التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري لتقدمي حتليل متعّمق للق�شايا التي تتعلق بالأمن 
يف ال�شودان وعلى امتداد حدوده. ويوّلد التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري اأي�شًا تقارير، تقّدم مقتطفات 
من املعلومات الأ�شا�شية يف الوقت املنا�شب وب�شكل �شهل للقارئ. وتتوّفر ال�شل�شلتان باللغتني الإجنليزية 

www.smallarmssurveysudan.org   والعربية على
يتلّقى التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري دعمًا ماليًا مبا�شرًا من وزارة اخلارجية الأمريكية، ووزارة 
ال�شوؤون اخلارجية للدمنارك، والوزارة الرنويجية لل�شوؤون اخلارجية، ومعهد ال�شلم الأمريكي. وقد تلّقى 
امل�شروع الدعم يف املا�شي من �شندوق ال�شلم والأمن العاملي التابع لإدارة ال�شوؤون اخلارجية والتجارة 
الدولية كندا، ووزارة اخلارجية الهولندية، و Global Conflict Prevention Pool التابع حلكومة 
اململكة املتحدة، ف�شًل عن جمموعة اإزالة الألغام الدمناركية وال�شندوق الوطني للدميقراطية. وتتلقى 
بالتقييم  ال�شّطلع  ميكن  يكن  مل  بدونه  والذي  �شوي�شرا،  من  اإ�شافيًا  دعمًا  ال�شتق�شائية  الدرا�شة 

الأ�شا�شي للأمن الب�شري. للمزيد من املعلومات، يرجى التوا�شل:

يوديت ليّما، من�ّشق م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري
الدرا�شة ال�شتق�شائية للأ�شلحة ال�شغرية، املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية 

Maison de la Paix, Chemin Eugene Rigot 2E

1202 جنيف، �شوي�شرا

  lemma@smallarmssurvey.org الربيد الإلكرتوين
http://www.smallarmssurveysudan.org املوقع الإلكرتوين
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اإ�شدارات التقييم االأ�شا�شي لالأمن الب�شري مل�شح االأ�شلحة ال�شغرية

�شل�شلة ا�شدارات
التقارير املوجزة

العدد 1، �شبتمرب / اأيلول 2006
تهديدات م�شتمرة:  ا�شطراب الأمن الب�شري يف ولية البحريات، جنوب ال�شودان، منذ توقيع اتفاق ال�شلم ال�شامل

العدد 2، اأكتوبر / ت�شرين الأول 2006
املجموعات امل�شلحة يف ال�شودان: قوات الدفاع عن جنوب ال�شودان يف اأعقاب اإعلن جوبا

العدد 3 )الإ�شدار الثاين(، فرباير / �شباط 2007
درا�شة حتليلية لنزع �شلح املدنيني بولية جونقلي: التجارب والتداعيات الأخرية

العدد 4، دي�شمرب / كانون الأول 2006
ل حوار ول تعهدات: اأخطار الآجال الأخرية املمنوحة للدبلوما�شية بالن�شبة اإلى دارفور

العدد 5، يناير / كانون الثاين 2007
ات�شاع دائرة احلرب حول ال�شودان: انت�شار املجموعات امل�شلحة يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى

العدد 6، اأبريل / ني�شان 2007
ع�شكرة ال�شودان: مراجعة اأولية لتدفق الأ�شلحة وحيازتها

العدد 7، يوليو / متوز 2007
الأ�شلحة والنفط ودارفور: تطور العلقات بني ال�شني وال�شودان

العدد 8، �شبتمرب / اأيلول 2007
ال�شتجابة للحروب الرعوية: ا�شتعرا�س م�شاعي احلد من العنف يف ال�شودان واأوغندا وكينيا

العدد 9، فرباير / �شباط 2008
تداعيات ال�شدى: عدم ا�شتقرار ت�شاد ونزاع دارفور

العدد 10، مار�س / اآذار 2008
ل "م�شرتكة" ول "مدجمة": الوحدات امل�شرتكة املدجمة وم�شتقبل اتفاق ال�شلم ال�شامل

العدد 11، مايو / اأيار 2008
حلفاء ومن�شقون: اآخر م�شتجدات اإدماج املجموعات امل�شلحة واأن�شطة القوى العاملة بالوكالة
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العدد 12، اأغ�شط�س / اآب 2008
الجنراف اإلى احلرب: انعدام الأمن والع�شكرة يف جبال النوبة

العدد 13، �شبتمرب / اأيلول 2008
اجلنوب  املقاتلة  واملجموعات  بالقوات  املرتبطات  والن�شاء  املقاتلت  ال�شلم  خذل  كيف  قليلة:  اآفاق  منزلة،  ل 

�شودانيات

العدد 14، مايو / اأيار 2009
ت�شارب الأولويات: حتديات حكومة جنوب ال�شودان الأمنية وال�شتجابات الأخرية

العدد 15، دي�شمرب / كانون الأول 2009
العر�س والطلب: تدفق الأ�شلحة وحيازتها يف ال�شودان

العدد 16، اأبريل / ني�شان 2010
الأعرا�س والأ�شباب: انعدام الأمن و�شيوع �شعف التنمية يف ولية �شرق ال�شتوائية

العدد 17، مايو / اأيار 2011
الإخفاقات والفر�س: اإعادة النظر يف نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج يف جنوب ال�شودان

العدد 18، نوفمرب / ت�شرين الثاين 2011
القتتال على الغنائم: حركات التمرد امل�شلحة يف منطقة اأعايل النيل الكربى

العدد 19، اأبريل / ني�شان 2012
ال�شعي اإلى ال�شلح: تدفق الأ�شلحة وحيازتها يف جنوب ال�شودان

العدد 20، �شبتمرب / اأيلول 2012
الأعمال جتري كاملعتاد: تدفق الأ�شلحة اإلى دارفور ما بني عامي 2009 و2012

العدد 21، اأكتوبر / ت�شرين الأول 2012
جاري وعدوي: العنف القبلي يف جونقلي

العدد 22، نوفمرب / ت�شرين الثاين 2013
البندول يتاأرجح: �سعود وهبوط امليلي�سيات املتمردة يف جنوب ال�سودان 

العدد 23، مار�س / اآذار 2015
اإجراءات اإحرتازية: تدابري الأمن املحلية يف اأعايل النيل الكربى
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اأوراق العمل
العدد 1، نوفمرب / ت�شرين الثاين 2006

قوات الدفاع عن جنوب ال�شودان ع�شية اإعلن جوبا
بقلم جون يونغ

العدد 2، فرباير / �شباط 2007
العنف وا�شتهداف ال�شحايا يف جنوب ال�شودان: ولية البحريات يف فرتة ما بعد اتفاق ال�شلم ال�شامل

بقلم ريت�شارد جارفيلد

العدد 3، مايو / اأيار 2007
جبهة ال�شرق والكفاح �شد التهمي�س

بقلم جون يونغ

العدد 4، مايو / اأيار 2007
حدود بال�شم فقط: جتارة الأ�شلحة واملجموعات امل�شلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميقراطية وال�شودان

بقلم جو�شوا مارك�س

العدد 5، يونيو / حزيران 2007
اجلي�س الأبي�س: مقدمة وا�شتعرا�س

بقلم جون يونغ

العدد 6، يوليو / متوز 2007
انق�شموا هزموا: ت�شرذم املجموعات املتمردة يف دارفور

بقلم فيكتور تانر وجريوم توبيانا

العدد 7، يوليو / متوز 2007
توترات ال�شمال–اجلنوب واآفاق العودة اإلى احلرب

بقلم جون يونغ

العدد 8، �شبتمرب / اأيلول 2007
جي�س الرب للمقاومة يف ال�شودان: تاريخ وملحات

بقلم ماركيه �شومريو�س

العدد 9، نوفمرب / ت�شرين الثاين 2007
املجموعات امل�شلحة على حدود ال�شودان ال�شرقية: ا�شتعرا�س وحتليلت

بقلم جون يونغ

العدد 10، دي�شمرب / كانون الأول 2007
ثورة املنظمات �شبه الع�شكرية: قوات الدفاع ال�شعبي

بقلم ياغو �شاملون

العدد 11، دي�شمرب / كانون الأول 2007
العنف والتعر�س للأذى بعد نزع �شلح املدنيني: ق�شية جونقلي

بقلم ريت�شارد غارفيلد
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العدد 12، اأبريل / ني�شان 2008
حرب ت�شاد–ال�شودان بالوكالة و)دارفور( ت�شاد: اخليال واحلقيقة

بقلم جريوم توبيانا

العدد 13، يونيو / حزيران 2008
خملفات العنف: انعدام الأمن يف وليتي ال�شتوائية الو�شطى و�شرق ال�شتوائية ال�شودانيتني

بقلم ماركيه �شومريو�س

العدد 14، يوليو / متوز 2008
قيا�س اخلوف وانعدام الأمن: منظورات يف العنف امل�شلح يف �شرق ال�شتوائية وتوركانا ال�شمالية

بقلم كلري مك ايفوي وريان موري

العدد 15، �شبتمرب / اأيلول 2008
�شراع واأ�شلحة وع�شكرة: ديناميات خميمات امل�شردين داخليا يف دارفور

بقلم كليا كاهن

العدد 16، يناير / كانون الثاين 2009
طلقات يف الظلم، حملة نزع �شلح املدنيني يف جنوب ال�شودان لعام 2008

بقلم اآدم اأوبراين
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