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كان لجانب التعجدية العخؾية واإلثشية دور في تشػع بؤر الرخاعات واألزمات

االجتساعية والدياسية الثشائية والسخكبة (قػمية عخبية وأفخيؿية ،مدارعيغ ورعاة) ،وكمسا

اندج أفق التغييخ الدياسي انتجت حخكات سياسية أكثخ عشفاً ،ودفعت السشاشق السيسذة
والتي تذكػ مغ عجم تحقيق التشسية الستػازنة إلى الرخاع السدمح .لحلظ يحتاج الدػدان
إلى جيػد داخمية وإقميسية ودولية مكثفة لتحقيق الدالم الذامل لحل السذاكل االقترادية

واالجتساعية وتحقيق التشسية واالستقخار الدياسي واألمشي .تيجف الجراسة االضصالع

بسيام السعالجة الفكخية لسدتقبل عسمية الدالم في الدػدان ،وتتتي أىسية الجراسة مغ
أىسية الدالم كؿيسة في السجتسع الدػداني الحؼ انيكتو الرخاعات والشداعات الدياسية،
ما يسكغ أن يحجثو الدالم مغ إمكانية تحقيق التػافق بيغ مكػنات السجتسع الدػداني.

أىع االستشتاجات التي خخج بيا البحث أن ىشالظ أىسية قرػػ لتحقيق الدالم في

السجتسع الدػداني مغ الشاحية الدياسية تتسثل في تصبيق القانػن والعجالة وتحقيق
االستقخار الدياسي واألمشي ،ومغ االقترادية الرتباشو بعسمية التشسية السدتجامة وتحقيق

االستقخار االقترادؼ .كسا أن تحقيق الدالم يدتجعي معالجة كل التحجيات واإلشكاليات
التي تسشع تشفيح اتفاؾيات الدالم بالرػرة الفعالة.

الكمسات السفتاحية :الدودان؛ مدتقبل الشظام الدياسي في الدودان؛ الدالم في الدودان.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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The Future of Peace in Sudan
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Abstract
The aspect of racial and ethnic pluralism played a role in the
diversity of the centers of conflict and bilateral and complex social and
political crises (Arab and African nationalism, farmers and shepherds),
and the more the horizon of political change was blocked, the more
violent political movements produced and pushed the marginalized
areas that complain about the lack of balanced development to armed
conflict. Therefore, Sudan needs intensive internal, regional, and
international efforts to achieve comprehensive peace to solve economic
and social problems and achieve development and political and
security stability. The study aims to carry out the tasks of intellectual
treatment of the future of the peace process in Sudan. The importance
of the study comes from the significance of peace as a value in the
Sudanese society that has been exhausted by conflicts and political
strife, therefore, peace can bring about the possibility of achieving
consensus among the components of Sudanese society. The most
remarkable conclusion that the research came out with is that there is
paramount importance for fulfilling peace in the Sudanese society from
a political point of view represented in the application of law and
justice and making political and security stability, and from the
economic aspect for its connection with the process of sustainable
development and realizing economic stability. Also, achieving peace
requires addressing all the challenges and problems that prevent the
effective implementation of peace agreements.
Keywords: Sudan; Future of political system in Sudan; Peace in
Sudan.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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مقدمة :
دخمت الجولة الدػدانية في صخاعات وحخوب أىمية شػيمة نتيجة لذكل التشػع

االثشي الحؼ لع تدتفج مشو الشخب الحاكسة شػال الفتخات الدابقة؛ فقج كانت مغ أول
التحجيات التي واجيت الجولة الدػدانية بعج االستقالل كيؽية إدارة السجتسع الدياسي

الستعجد عخؾياً وثقاؼياً ،وكانت الحجود ىي نتاج ومػروث استعسارؼ ولع تتذكل برػرة
شبيعية مخصصة بالرػرة الدميسة و كانت في األصل مغ أجل السرالح االستعسارية.
وكان محػر الرخاع يجور برػرة راتبة حػل إشكالية تػزيع الدمصة والثخوة والسػارد

وحػل خصاب اليػية الجامعة التي مغ السفتخض أن تفزي إلى تحقيق تكامل سياسي

في الجولة الدػدانية عغ شخيق تحقيق التػافق بيغ مكػنات السجتسع الدػداني الستبايشة

مغ ناحية ،وتحقيق شخعية الدمصة مغ ناحية أخخػ.

وقج أكتدب الرخاع الدياسي في الدػدان أبعاداً دولية وإقميسية مسا يجعل أىسية

تصبيق الدالم مغ اولػيات األنطسة الدياسية الستعاؾبة ،وقج حافع مصمب الدالم في
الدػدان عمى أولػية مصمقة مشح االستقالل خاصة في أعقاب أؼ تغييخ سياسي

لسحاولة إيجاد إشار سياسي يدتػعب كل السكػنات اإلثشية الستبايشة.

أهسية البحث:

تتتي أىسية البحث مغ أىسية الدالم كؿيسة عالية في السجتسع الدػداني الحؼ

انيكتو الرخاعات والشداعات الدياسية ،وما يسكغ أن يحجثو الدالم مغ تحقيق التػافق
بيغ مكػنات السجتسع الدػداني.

مذكمة البحث:

تتسثل إشكالية البحث في كػن الدالم لع يصبق بالرػرة التي تفزي إلى

تحقيق استقخار سياسي واقترادؼ في السجتسع الدػداني ،فسعطع اتفاؾيات الدالم التي
تع التػؾيع عمييا تتزسغ بعس اإلشكاليات التي حالت دون تصبيقيا بالرػرة الفعالة

عمى أرض الػاقع .ويصخح البحث سؤال رئيذ يتسثل في :ما ىػ مدتقبل عسمية الدالم

في الدػدان عقب التغييخ الدياسي الحؼ أحجثتو ثػرة كانػن /ديدسبخ 9109؟
:
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فرضية البحث :

تقػم فخضية البحث عمى أن ىشاك مجسػعة مغ التحجيات تعػق دون تشفيح

اتفاؾيات الدالم بالرػرة التي تفزي إلى تحقيق سالم كامل وإيجابي ،ويداعج عمى

تحقيق االستقخار الدياسي واألمشي الحؼ يذيج نػعاً مغ االضصخاب بدبب االختالف
بيغ القػػ الدياسية الستبايشة داخل الجولة.

مشهج البحث:

وفقاً لستصمبات الجراسة أستخجم الباحث السشيج التاريخي وكحلظ السشيج
الػصفي التحميمي ،لسا تقتزيو الزخورة لسحاولة بشاء إشار نطخؼ يفدخ العالقة بيغ

الستغيخات.

هيكل البحث:
تع تقديع البحث إلى عجد أربعة محاور ،تشاول السحػر األول أىسية بشاء ثقافة

الدالم ،ؼيسا تشاول السحػر الثاني أىسية الدالم ودروه في بشاء السجتسع الدػداني،

وتشاول السحػر الثالث تحجيات الدالم في الدػدان عقب التغييخ الدياسي عام
 ،9109وأخي اخ تع مشاقذة اآلفاق السدتقبمية لتحقيق الدالم في الدػدان في السحػر

الخابع.
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أوالً  -أهسية بشاء ثقافة الدالم:

مرصمح ثقافة مغ أكثخ السرصمحات استخجاماً في الحياة السعاصخة عخفيا
السفكخ ىشخؼ الوست بتنيا (مجسػعة مغ األفكار السػروثة ألمة ما ويؤمغ بيا
أصحابيا وتشذئ في عقمية تمظ األمة وتستاز بيا عغ سػاىا مغ األمع) .ويعخف تايمػر
الثقافة بتنيا (الكل السخكب الحؼ يذسل الؿيع والعادات والتقاليج وشخائق التفكيخ وأسمػب

الحياة التي تدػد مجتسعاً مغ السجتسعات اإلندانية) .والثقافة ىي السحرػل الفكخؼ
والعمسي والجيشي واالدبي ألمة مغ األمع ويذكل ىحا السحرػل أو التخاث السكتدب

الخرائز والرفات التي تسيد شعباً عغ شعب وأمة عغ أمة فيي بحلظ تحجد نسصاً
متسي اًد مغ الدمػك والسثل العميا والتعميع والؿيع التي تجسعت وتكػنت نتيجة لمخبخات

والتجارب التاريخية ليحه الذعػب والتي بخزت في شكل السسارسات االبجاعية والفشية

ومغ معتقجات وأساشيخ (مكي.)9105،90،

مغ التعخيفات الحجيثة لمثقافة تعخيف بارث الحؼ يخػ بتن لمثقافة ثالثة

عشاصخ أساسية تتسثل في :البيئة والصبيعة ،والتشطيع االجتساعي ،واألفكار والعادات
والتقاليج بسا فييا الصقػس والذعائخ السختمفة واألفكار الجيشية .ويختكد تعخيف بارث

عمى رؤية كػنية بسعشى أن الثقافة دائساً في حالة تكػيغ (مكي.)9105،94،

ويتتي الدالم اشتقاًقاً في المغة العخبية مغ السرجر "سمع" ويعشي األمان

والعاؼية والتدميع والدالمة .ويعشي الدالم اصصالحاً حالة التػافق والخاحة التي تتػفخ
بيغ شخفيغ أو مجسػعة أشخاف بسا يحقق االندجام ويجرء العجاوة .ويقرج بالدالم

أيزاً حالة الػئام واالستقخار التي تدػد السجتسع مغ أبدط تكػيشاتو "األسخة" إلى أكبخ
تكػيشاتو "السجتسع الجولي" بسا يتيح التصػر واالزدىار لمجسيع .وىػ في نياية األمخ
حالة مغ األمغ واالشسئشان الذامل الحؼ يذعخ بو اإلندان في وششو في اإلقميع الحؼ

يشتسي إليو ،والشطخة إليو عالسية وشاممة وغيخ قابمة لمتجدئة كذخط مدبق لمتشسية

السدتجامة التي محػرىا اإلندان (ياسيغ.)9107،8،
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وىشالظ ثالثة مفاـيع تدتخجم في مجال الدالم ىي (مكي:)69،9105،

 صشع الدالم ) ،)peace makingوىػ مداعجة أشخاف الشداع لمػصػل إلى اتفاقتفاوضي.

 حفع الدالم ( ،(peace keepingويقرج بو مشع أشخاف الشداع مغ الجخػل فيحخب أو صخاع محتسل.

 بشاء الدالم ) ،(peace buildingويقرج بو تييئة السجتسع أو بشاءه لجعع وتبشيثقافة الدالم ومسارستيا.

وجاء الخبط بيغ كمستي "ثقافة" و"سالم" ألول مخة في الحجيث الجولي ليربح

مرصمح حجيث معتخف بو في أدبيات بشاء الدالم في اجتساع اليػندكػ بداحل العاج

في العام  ،0989ثع تصػر األمخ لتربح ثقافة الدالم بخنامجاً متكامالً لميػندكػ في

العام  ،0999وتع تزسيغ ثقافة الدالم في استخاتيجية اليػندكػ عام  0996ليزع
عجداً مغ البخامج واألنذصة والتعاونات الجولية في كل مغ التعميع والثقافة مغ أجل

الدالم (ثقافة الدالم والالعشف.)9107،8،

اراء الباحثيغ والسفكخيغ متشػعة ؼيسا يتعمق بثقافة الدالم ،بعزيع مغ ناقذيا

عمى السدتػػ الجولي إذ تتتي ضسغ حػار الحزارات والثقافات والجيانات .والبعس
اآلخخ ركد عمى تشاول ثقافة الدالم مغ حيث نبح العشف في التشذئة االجتساعية وتبشي

مفاـيع التعاير الدمسي والالعشف في التخبية والتعميع .لكغ الغالبية مغ الباحثيغ

يتفقػن عمى تبشي مفيػم شامل ومتكامل لثقافة الدالم يجعع نذخ اجػاء التدامح
والػحجة بيغ العالع ابتجاء مغ األسخة واحتخام الػششيات واإلثشيات والؿيع السحمية واألديان

والػصػل لحالة مغ السحبة والتدامح تزسشيا قػانيغ رادعة وعادلة وتشسية مدتسخة
تحقق ثقافة الدالم.

ارتبط مفيػم ثقافة الدالم بتدبيات مشطسة األمع الستحجة مشح تتسيديا في العام

 ،0945إذ تزسشت ديباجة ميثاق السشطسة عمى "نحغ شعػب األمع الستحجة ،وقج آليشا

عمى انفدشا أن نشقح االجيال السقبمة مغ ويالت الحخب ونؤكج ايسانشا بالحقػق األساسية
:
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لإلندان وبكخامة الفخد وبسا لمخجال والشداء واألمع كبيخىا وصغيخىا مغ حقػق

متداوية ،اعتدمشا أن نتخح انفدشا بالتدامح ،وأن نعير معا في سالم وحدغ جػار وأن
نزع قػانا كي نحتفع بالدمع واألمغ الجولي قج قخنشا أن نػحج جيػدنا لتحقيق ىحه

األغخاض".

أولت األمع الستحجة لثقافة الدالم اىتساماً كبي اًخ تخجستو إلى خصػة أكثخ فاعمية

ىي إنذاء السشطسة العالسية "اليػندكػ" ،وىي اآللية السخترة لجييا في قزايا الثقافة

والتخبية والعمػم واالجتساع .وقج عخفت األمع الستحجة ثقافة الدالم بتنيا مجسػعة الؿيع
والسػاقف والتقاليج وأنساط الدمػك وأساليب الحياة ،التي تدشج إلى ما يتتي (الجسعية

العامة لألمع الستحجة:)0999،

 .0احتخام الحياة وأنياء العشف وتخويج مسارسة الالعشف مغ خالل التعميع والحػار
والتعاون.

 .9االحتخام الكامل لسبادغ الديادة والدالمة اإلقميسية واالستقالل الدياسي لمجول،
وعجم التجخل في السدائل التي تعج أساساً ضسغ االختراص السحمي ألؼ دولة
وفقاً لسبادغ األمع الستحجة والقانػن الجولي.

 .3االحتخام الكامل لجسيع حقػق اإلندان والحخيات األساسية وتعديدىا.
 .4االلتدام بتدػية الرخاعات بالػسائل الدمسية.

 .5بحل الجيج لمػفاء باالحتياجات االنسائية والبيئية لألجيال الحاضخة والسقبمة.
 .6احتخام وتعديد الحق في التشسية.

 .7احتخام تعديد السداواة في الحقػق والفخص بيغ السخأة والخجل.

 .8االعتخاف بحق كل فخد في حخية التعبيخ والخأؼ والحرػل عمى السعمػمات.

 .9التسدظ بسبادغ الحخية والعجل والجيسقخاشية والتدامح والتزامغ والتعاون والتعجدية
والتشػع الثقافي والحػار والتفاىع عمى مدتػيات السجتسع كافة وؼيسا بيغ األمع.

أصجرت الجسعة العامة لألمع الستحجة في أكتػبخ 0999م إعالن ثقافة الدالم

الحؼ أعتبخ مخشجاً عاماً لمحكػمات والسشطسات الجولية والسجتسع الجولي لجعع وتعديد
:
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ثقافة الدالم ،حيث اتدعت الجعػة لتعديد ثقافة الدالم لتذسل كل دول العالع بسا في
ذلظ الحكػمات ومؤسدات السجتسع السجني ،وكافة السشطسات والييئات ذات العالقة
عمى السدتػيات الػششية واإلقميسية والجولية .أكج اإلعالن بتنو مغ أجل احخاز تقجم في
تحقيق تشسية أوفى لثقافة الدالم ،فتن ذلظ يتتي مغ خالل الؿيع والسػاقف وأنساط
الدمػك وأساليب الحياة التي تفزي إلى تعديد الدالم بيغ األفخاد والجساعات واألمع.

وتخػ السشطسة أن تحقيق تشسية أوفى لثقافة الدالم يختبط ارتباشاً عزػياً بسصالب عمى

الشحػ التالي (الجسعية العامة لألمع الستحجة:)0999،
-

تذجيع تدػية الرخاعات بالػسائل الدمسية واالحتخام الستبادل والتفاىع والتعاون

عمى الرعيج الجولي.

 االمتثال لاللتدامات الجولية السشرػص عمييا في ميثاق األمع الستحجة والقانػنالجولي.

 تعديد الجيسقخاشية والتشسية واالحتخام لجسيع حقػق اإلندان والحخيات األساسيةوالتقيج بيا.

 تسكيغ الشاس عمى جسيع السدتػيات مغ اكتداب ميارات الحػار والتفاوض وبشاءتػافق بيغ اآلراء وحل الخالفات بالػسائل الدمسية.

 القزاء عمى الفقخ واألمية وتقميل الفػارق داخل األمع وؼيسا بيشيا. -العسل عمى تحقيق التشسية االقترادية واالجتساعية السدتجامة.

 القزاء عمى جسيع أشكال التسيد ضج السخأة مغ خالل تسكيشيا وتسثيميا عمى قجمالسداواة في جسيع مدتػيات صشع القخار.

أصبح بشاء ثقافة الدالم أم اًخ ضخورياً ،وىي ليدت الشؿيس لثقافة الحخب،

فصخيق الثقافة شػلو اآلف األعػام مغ األفكار اإليجابية بيشسا الحخب ليدت في حاجة

إال إلى ايقاظ وتفعيل غخيدة العجوان داخل البذخ .وثقافة الدالم ىي نفديا ثقافة البذخ
العامة بكل ما اكتدبػه مغ معخفة وقجرة عمى االلتدام بالسبادغ والسثل العميا ،كل ما

:
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تػصمػا إليو مغ رقي في االنفعاالت والعػاشف ،وكل ما تػصمػا إليو مغ نبل واعتداز
بعاشفة اعتبار الحات.

ثانياً  -أهسية الدالم ودوره في بشاء السجتسع الدوداني:
باعتبار أن الدالم ىػ حالة غياب العشف السادؼ الحؼ يطيخ في مطاىخ

الحخوب األىمية والقبمية والدياسة ،مسا يعشي ضخورة السحافطة عمى القانػن والشطام
واستتباب األمغ الدياسي والسجتسعي حتى لػ كان بذكل قيخؼ مغ خالل مؤسدات

الذخشة والسحاكع والدجػن .وىحا الشػع مغ الدالم يدسى بالدالم الدمبي ،ألنو قج

يخفي مغ تحتو عشفاً ـيكمياً والحؼ يشتج عغ غياب العجالة والسداواة وسيصخة أسمػب
القسع واالضصياد الدياسي واالجتساعي واالقترادؼ .وىحا الشػع مغ العشف الييكمي

غصاء
يؤدؼ إلى حخمان الشاس مغ أساسيات الحياة بقػانيغ وتذخيعات ومؤسدات تػفخ
ً
قانػنياً بػاسصة الجولة لسسارسة مختمف أنػاع العشف الييكمي رغع وجػد الدالم.
أما السفيػم الذامل لمدالم ىػ عبارة عغ حالة فس الشداع وتحػيمو مغ حالة

نداعية إلى حالة تعاون ومرالحة واعتخاف متبادل وبشاء ،وبالتالي فان مفيػم الدالم

الحؿيقي ال يشحرخ في حالة غياب العشف أو تفاديو ،بقجر ما ىػ حالة مرالحة أو
تكامل تتشاغع فييا العالقات والتبايشات السختمفة بذكل إيجابي .ولتحقيق ىحا الشػع مغ

الدالم البج مغ تػفخ اآلتي (القجال:)0999،004،
 -تحجيج معخفة ومعالجة جحور الشداع.

 تػفخ العجالة والسداواة عشج محاولة حل أؼ نداع. التخكد عمى نقاط االلتقاء ومحاولة تصػيخىا بجال مغ التخكيد عمى نقاط الخالفوالتبايغ.

 -حل الشداع وتحقيق الدالم يدتمدم إعادة ـيكمة العالقات بذكل جحرؼ بحيث يتع

التخمز مغ كل االسباب التي تعدز لسطاىخ الطمع وعجم العجالة ،وإحالل
عشاصخ تحقيق العجالة واالحتخام الستبادل والسذاركة.

:
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تحقيق الدالم في الدػدان يعشي وقف كل أشكال العشف والرخاع الجائخ في الػقت

الخاىغ بيغ عجة مجسػعات وفي مشاشق مختمفة ،وبالتالي إزالة كل مدبباتو ومحػ آثاره
السجمخة لحياة لمفخد والجساعة .ومغ ىحه الداوية يعتبخ الدالم أىع عامل مؤثخ في دفع

عسمية التشسية واالستقخار واحجاث التغييخ في مختمف اوجو الحياة إلى األفزل،

واالرتقاء نحػ التقجم بجيػد متزافخة.

تتتي أىسية الدالم لمسجتسع الدػداني في الشاحية االجتساعية مغ أىسية دوره

في تحقيق الدمع االجتساعي والتعاير الدمسي بيغ مكػنات السجتسع .والدمع
االجتساعي يعشي حالة الدالم والػئام اإلنداني داخل بيئة السجتسع السعاش كعشرخ

أساسي مغ عشاصخ تصػر السجتسعات ،ويتحقق مغ خالل اعالء صػت العقل واحتخام
االختالف وتعديد العير السذتخك واالقخار بالتشػع الحؼ يزسغ حخيات اإلندان
وحقػقو .فالدمع االجتساعي يسثل القاعجة االجتساعية األساسية التي يشصمق مشيا أفخاد

السجتسع الدػداني في تتميغ تعايذيع الجيشي والدياسي والثقافي ،ومغ خاللو يتحقق
األمغ واالستقخار وكحلظ التشسية مع إمكانية تبادل السشافع السذتخكة بيغ أفخاد السجتسع،

وبال تالي ىػ يعزج لثقافة التدامح وقبػل اآلخخ بالرػرة التي تػحج قجرات السكػنات
الستبايشة لمسجتسع الدػداني وتعاونيع مغ أجل تحقيق السرمحة السذتخكة العامة.

وىشالظ مقػمات ضخورية يشبغي أن تتػفخ في بيئة السجتسع الدػداني حتى

يتحقق الدمع االجتساعي برػرة ناجحة (مػسى:)9190،

 .0وجػد سمصات حكع قػية معدزة بالقػة األمشية والعدكخية االنزباشية العاممة بقػة
الشطام والقانػن ،والتسدظ بو في معاؾبة ومحاسبة وردع السخميغ بالدمع
االجتساعي.

 .9تحقيق أسذ العجالة والسداواة ومشع التسيد العشرخؼ والجيشي والفئػؼ بيغ افخاد
السجتسع الدػداني.

 .3مشع ومحاربة الطػاىخ السخمة بتمغ وآمان السػاشغ الدػداني وكل االعسال السؤثخة
عمي سكيشة السػاششيغ.

:
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 .4ضسان تبادل الحقػق والسرالح السذتخكة بيغ فئات ومكػنات السجتسع الدػداني
وشعػر الجسيع بسدؤولياتيع السذتخكة تجاه حساية الدمع االجتساعي والتداميع

باحتخام تصبيق العسل بقػاعجه.

 .5وجػد وعي تعميسي في السجتسع بفيع أىسية العسل بجالالت الدمع االجتساعي
باعتباره القاسع السذتخك بيغ الجسيع في تعايذيع وتقبميع لبعزيع البعس.

والدمع السجتسعي يؤشخ عسمية التعاير الدمسي ،والتعاير الدمسي حدب

تعخيف سبيجسان ىػ :نسػذج الستئشاف حياة مشتجة آمشة ونطام اجتساعي يسكغ لألفخاد
الحيغ انخخشػا في أعسال عجائية سابقة ضج بعزيع البعس أن يعيذػا ويعسمػا معا

دون أم يجمخ أحجىع األخخ (شبػط.)9117،89،

يختبط تحقيق التعاير الدمسي بسفيػم التدامح ،والتدامح ىػ اتخاذ مػقف

إيجابي ؼيو إقخار بحق اآلخخيغ في التستع بحقػق اإلندان وحخياتو األساسية السعتخف

بيا عالسياً ،فيػ مدؤولية تشصػؼ عمي نبح االستبجاد .والتدامح أيزاً ىػ بمدع
العالقات االندانية مع اآلخخيغ ،وروح االترال الرحيح وبجونو تربح الحياة بال

ججا في
شعع وتفقج ؾيستيا وال يربح لالترال معشى وال روح ،وىػ أساس ميع ً
االتراالت والعالقات بيغ البذخ.
إن التدامح يعشي االحتخام والقبػل والتقجيخ لمتشػع الثخؼ لثقافات السجتسع

الدػداني الستبايغ ،وىػ الفزيمة التي تديع في إحالل ثقافة الدالم محل ثقافة
الحخب ،وال يعشي بالزخورة السداواة أو التشازل أو التداىل بل التدامح يتتي قبل كل

ذلظ ،وفي التدامح تتحقق الحقػق االجتساعية والجيشية وال يعشي التخمي عغ الجيغ أو
السحىب أو الؿيع.

تتتي أىسية الدالم لمسجتسع الدػداني في الشاحية االقترادية بارتباشو بعسمية

التشسية وتحقيق االستقخار االقترادؼ ،إذ يعج الدالم ىػ األرضية األساسية لتحقيق
التشسية بػصفو ىػ الخكيدة األىع لحياة االجيال القادمة ،ويعسل عمى تتميغ بيئة آمشة
لتحقيق التشسية االقترادية في القصاعات السختمفة .وقج بخز مفيػم التشسية برػرة
:
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أساسية مشح الحخب العالسية الثانية وكانت بجايتو في عمع االقتراد إذ استخجم لمجاللة

عمى عسمية إحجاث مجسػعة مغ التغيخات الجحرية في مجتسع معيغ بيجف اكتداب
ذلظ السجتسع القجرة عمى التصػر الحاتي السدتسخ بسعجل يزسغ التحدغ الستدايج في

نػعية الحياة لكل أفخاده ،بسعشى زيادة قجرة السجتسع عمى االستجابة لمحاجات األساسية

والحاجات الستدايجة ألعزائو بالرػرة التي تكفل زيادة درجات إشباع تمظ الحاجات
(بالل.)9115،059،

كسا ارتبصت عسمية الدالم بتحقيق التشسية السدتجامة التي ال تتحقق إال بػجػد

حج أدنى مغ األمغ واالستقخار الحؼ يعج السحفد األساسي لتحؿيقيا ،إذ أنيا تتصمب

تحديغ الػضع السعيذي لمسػاششيغ وتتىيل العشرخ البذخؼ وتعديد قجراتو األساسية

مغ أجل تحقيق تشسية حؿيؿية دون زيادة استخجام السػارد .ومغ أىع التحجيات التي
تػاجييا التشسية السدتجامة ىي القزاء عمى الفقخ مغ خالل التذجيع عمى اتباع أنساط

إنتاج واستيالك متػازنة ،دون االفخاط في االعتساد عمى السػارد الصبيعية.

وتعج السرالح االقترادية ميسة بالشدبة لعسمية الدالم ،وكانت اثار السرالح

االقترادية واضحة في عسمية بشاء وحفع الدالم بالشدبة لمسجسػعات ولمرخاعات

السػجػدة في الدػدان عمى وجو الخرػص ،وىي حخب مػارد إذ تتقاشع السرالح
االقترادية مسا يشتج عشو تػتخات تؤدؼ إلى نداعات (دارفػر وجشػب كخدفان).

وتتتي أىسية الدالم لمسجتسع الدػداني في الشاحية الدياسية بتصبيق القانػن

والعجالة وتحقيق االستقخار الدياسي واألمشي ،وىػ ما يسكغ مغ تحقيق التكامل

الدياسي القػمي والػحجة الػششية بيغ مكػنات السجتسع الدػداني ،إذ يتحقق التكامل

القػمي بذؿيو الخأسي (شخعشة الدمصة) واألفقي (التػافق بيغ الجساعات االجتساعية

السكػنة لمسجتسع الدػداني) مسا يداعج عمي أن يكػن الدالم ىػ الصخيق السثالي

لمتعامل مع الشداعات وتدػيتيا بالصخق الدمسية التي تتالءم وتتشاسب مع الؿيع والسبادغ
السػجػدة في السجتسع الدػداني.
ثالثاً  -تحديات الدالم في الدودان عقب التغيير الدياسي :
:
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حافع مصمب الدالم في الدػدان عمى أولػية مصمقة شػال تاريخو الحجيث،

خرػصاً في اعقاب أؼ تغييخ سياسي ،وقج حافع عمى ذات السكانة في أعقاب ثػرة

ديدسبخ في العام  ،9108وعمى ذلظ تع ابخام اتفاق سالم جػبا بيغ السجمذ الديادؼ
والجبية الثػرية ،وقج أىتع االتفاق ببشاء الثقة بيغ األشخاف وفتح السسخات اآلمشة
لمسداعجات اإلندانية لسػاششي السشاشق التي تديصخ عمييا الحخكات .وىشاك فخص

مػاتية لشجاح تحقيق الدالم في الدػدان بعج تػؾيع اتفاق جػبا ،جاءت عمى الشحػ

التالي (الصػيل:)9109،

أوالً – استسخار الشداعات األىمية في دولة جشػب الدػدان حتى بعج نيل االستقالل،
األمخ الحؼ ربسا يزعف دعاوػ الحكع الحاتي أو االنفرال لبعس األقاليع في
الدػدان خاصة في أقميع دارفػر ،بدبب ارتفاع اعجاد ضحايا الشداعات وعجم تحقيق

االستقخار عمى السدتػػ السحمي واإلقميسي.

ثانياً – فقجن الحخكات السدمحة برػرة نيائية أؼ دعع دولي ،السيسا بعج االنقدامات

الستػالية التي حجثت في دارفػر مشح العام  ،9113والتي قممت مغ مرجاؾية ىحه

الحخكات ،فزالً عغ السػقع الجيػسياسي لمدػدان الحؼ يكدبو أىسية في األمغ
اإلقميسي والجولي مغ زاوية مكافحة ضاىختي اإلرىاب واليجخة غيخ السذخوعة السستجتان

مغ شخق أفخيؿيا إلى غخبيا .لحلظ ستكػن أثسان التزحية باستقخار الدػدان باىطة
خاصة مع حالة االنفالت األمشي واالقتتال األىمي في ليبيا ،وىػ ما يجفع بعس الجول
الغخبية لمزغط عمى عبج الػاحج نػر لالنزسام إلى مجسػعة الحخكات السػقعة عمى

االتفاق.

ثالثاً– يبخز الجور الجاخمي برػرة خاصة لبمػرة اتفاق الدالم ،وتبجو اتجاىات الحكػمة

االنتقالية واضحة في مدتلة دعع الدالم الدػداني ،عمى إدراك ووعي تام بحالة التشػع
الدػداني الحؼ كان يعخقل عسمية تحقيق االنجماج الػششي والػحجة الػششية في الفتخات

الدابقة.

:
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بتػؾيع اتفاق سالم جػبا بيغ الحكػمة االنتقالية والحخكات السدمحة في تذخيغ

االول /أكتػبخ  9191يكػن الدػدان قج احخز تقجماً في انتقالو الجيسقخاشي وتحقيق
دولة العجالة والقانػن ،إال أن ىشالظ تحجيات سياسية وأمشية واقترادية وإندانية كبيخة،
حيث لع يتع بعج تشفيح العجيج مغ جػانب الػثيقة الجستػرية مغ استكسال ـياكل الدمصة

الستعمقة بتذكيل السجمذ التذخيعي والسحكسة الجستػرية ،وكحلظ جػانب االتفاق نفدو
ؼيسا يتعمق بتختيبات التدخيح وندع سالح السقاتميغ وإعادة دمجيع ،فزال عغ أن
األوضاع في دارفػر أصبحت محفػفة بالسخاشخ مع تراعج حجة العشف الصائفي

والقبمي وانتياكات حقػق اإلندان والشدوح عمى نصاق واسع .تسثمت ىحه التحجيات ؼيسا

يمي (حدغ:)9190،

التحدى األول – اتفاقات متعددة:

تبجو صياغة مزسػن اتفاق جػبا بالغة الرعػبة والتعقيج ،ويغمب عمييا شابع

الغسػض في كثيخ مغ األحيان ،ؼبسػجب االتفاق تع إعادة تعييغ الفتخة االنتقالية لمحكع

السذتخك ومجتيا تدعة وثالثػن شي اًخ لتبجأ مغ تاريخ التػؾيع ،وحرمت السجسػعات

السػقعة عمى مقاعج في مجمذ الديادة ،وخسدة وزراء في الحكػمة االنتقالية،
وستحرل عمى ربع السقاعج في السجمذ التذخيعي بعج إنذاؤه .ويتزسغ االتفاق
خسدة مدارات لكل مشيا تختيبات متفاوتة مع الحخكات السػقعة التي يحق ليا

الحرػل عمى %41-01مغ السقاعج في الدمصات اإلقميسية ،وأنذاء االتفاق في

دارفػر لجشة لمحؿيقة والسرالحة وتسكيغ آليات العجالة االنتقالية ،واكج السػقعػن كجدء

مغ العسمية عمى استعجادىع لمتعاون مع السحكسة الجشائية الجولية ؼيسا يتعمق
باألشخاص الحيغ صجرت بحقيع محكخات اعتقال .كسا يشز االتفاق عمى تذكيل قػة
حفع أمغ ججيجة في دارفػر مغ مياميا "الؿيام بالسدئػلية الجستػرية واألخالؾية
والدياسية لحكػمة الدػدان في حساية السجنييغ" ،وىشالظ غسػض والتباس في كمسة

"األخالؾية" بسا يجعمو يخزع لتتويالت عجيجة.

التحدي الثاني – مذكمة التسويل:

:
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عمى الخغع مغ الجعع الجولي لعسمية سالم الدػدان والستسثل في تتييج العجيج

مغ السشطسات الجولية وبعس الحكػمات األجشبية التفاق جػبا ،فتن تحقيق الدالم
برػرة فاعمة ال يدال صعب السشال ،ويتصمب دعع االتفاق بالكامل ؾيام الذخكاء

الجولييغ ببحل السديج مغ الجيج والسال ،وعميو يربح أحج التحجيات الخئيدة لتشفيح

اتفاق الدالم ىػ دفع تكاليف تشفيحه بدبب أن الدػدان يعاني مغ تذػىات ـيكمية في
االقتراد مسا تتدبب في ضعفو ،وىػ األمخ الحؼ يجعل مغ الزخورة الحاجة إلى

استثسارات محمية ودولية واسعة ،والقجرة عمى االقتخاض مغ السؤسدات السالية الجولية
وىػ أمخ تع تجاوزه بعج رفع أسع الدػدان مغ القائسة األمخيكية لإلرىاب.

التحدي الثالث – الجهات الرافزة لمتوقيع:

يػاجو االتفاق تحجياً آخخ وىػ رفس التػؾيع عميو مغ قبل بعس حخكات

الكفاح السدمح حتى اآلن ،وىحه الحخكات تسثميا الحخكة الذعبية لتحخيخ الدػدان في
الذسال بؿيادة عبج العديد الحمػ الستسدكة بعمسانية الجولة وإعصاء جشػب كخدفان والشيل

األزرق حق تقخيخ السريخ ولكغ عادت الحخكة وقبمت بسبجأ التفاوض مغ ججيج.
وأيزاً رفزت حخكة تحخيخ الدػدان بؿياد عبج الػاحج دمحم نػر التػؾيع عمى االتفاق،
والتي تستمظ قػة عمى األرض في دارفػر وتديصخ عمى بعس مشاشق جبل مخة ،إذ

رفزت الحخكة اتفاق الدالم بخمتو ودعت إلى عقج مؤتسخ وششي جامع بجالً مشو.

فزالً عغ حخكتي الحمػ وعبج الػاحج نػر ىشاك حخكات مدمحة أقل قػة

تخفس التػؾيع عمى اتفاق الدالم متسثمة في حخكة جير الدػدان جشاح د .الخيح
وحخكة تحخيخ الدػدان جشاح أبػ القاسع ،بجانب بعس مشطسات السجتسع السجني.

وىشالظ احتجاجات شخق الدػدان الخافزة لالتفاق الستعمق بسدار الذخق في عسمية

الدالم باعتبار أن مدار الذخق أحج خسذ مدارات في اتفاق جػبا لمدالم ،ويتزسغ
مصالب متعمقة بالتشسية والخجمات والسػارد والسذاركة في الدمصة .وتبقى عسمية
االنقدام داخل الحخكات السدمحة نفديا معزمة لتحقيق الدالم فزال عغ غياب

االندجام بيشيا وىػ ما يديج تعقيج فخص إحالل سالم حؿيقي.
:
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التحدي الرابع – نزع الدالح والتدريح:
يسثل الجدء الستعمق بالتختيبات األمشية ال سيسا ندع الدالح والتدخيح وإعادة

الجمج الجانب األكثخ صعػبة في تشفيح اتفاق سالم جػبا ،ومغ الػاضح أن الجساعات
السدمحة السػقعة عمى االتفاق تعسج إلى تجشيج السديج مغ األفخاد في صفػفيا حدب
وجية نطخ أستاذ العمػم الدياسية الجكتػر حسجؼ عبج الخحسغ وذلظ لتحقيق األىجاف

اآلتية (حدغ:)9190،
-

السصالبة بحرة أكبخ في السشاصب داخل األجيدة األمشية.

 كمسا زاد عجد مقاتمي الجساعات السدمحة زادت مكاسبيع الشقجية والسادية التيسػف يحرمػن عمييا عغ شخيق السذاركة في عسمية التدخيح والجمج.

 يعج التجشيج وسيمة لمجساعات السدمحة لمتتكيج مغ أن لجييا مخدوناً احتياشياً دائساًفي متشاول اليج إذا انيار االنتقال الدمسي في الدػدان.

نتيجة لحلظ قج تشذت مخاشخ عجيجة مغ عسميات التدخيح والجمج مغ حيث

التكمفة السالية إذا تزخست األجيدة األمشية بعج استيعاب السديج مغ السقاتميغ
الدابقيغ ،وبالتالي كمسا أصبحت األجيدة األمشية أكبخ عجدا وأكثخ قػة أصبح مغ
الرعب عمى الحكػمة السجنية اجخاء اصالحات في القصاع األمشي بذكل يكبح جساح

مرالح أفخادىا والتي تذسل الديصخة عمى العجيج مغ الذخكات التي تجيخىا الجولة،
ولعل مغ ابخز السخاشخ السختبصة بتدايج حجع الجساعات السدمحة وعدكخة السجتسعات

السحمية أنو في حالة فذل بخامج التدخيح فقج يفقج قادة الحخكات الدابقػن سيصختيع
عمى قػاتيع الستزخسة وىػ ما يذكل تيجيجاً في السدتقبل إذا انيار االتفاق ،وسيكػن

ذلظ واضحاً برػرة خاصة في أقاليع دارفػر بشفذ الرػرة التي حجثت بدبب انتياء
تقػيس العسمية السختمصة لألمع الستحجة واالتحاد األفخيقي في دارفػر (يػناميج) مسا

يعشي عجم وجػد آلية رئيدة لسشع وردع العشف.

:
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يػاجو اتفاق الدالم بجانب ىحه التحجيات الدابقة الحكخ مجسػعة مغ العخاقيل

تعػق دون تشفيح االتفاق بالرػرة التي تفزي إلى تحقيق سالم كامل ،عمى رأسيا أزمة
التػافق الجاخمي بيغ مكػنات الدمصة االنتقالية خاصة بعج السحاولة االنقالبية األخيخة،

وصارت االتيامات تػجو بيغ السكػنيغ السجني والعدكخؼ في محاولة استئثار كل
شخف بالدمصة واقراء اآلخخ مسا ولج انعجام الثقة بيغ مكػنات الدمصة االنتقالية.

عجد لمقػػ الدياسية الجاخمية عغ إيجاد تػافق واسع بعج
ومغ السالحع أيزاً أن ىشاك
اً
دخػل أشخاف ججيجة بعج عسمية الدالم وتتخيخ تذكيل ـياكل الدمصة .ىحا إلى جانب

نحر العشف والعػدة إلى الشداع األىمي مججداً والتي بجأت تمػح في مشاشق عجيجة،
خاصة في دارفػر وشخق الدػدان مع عجد الحكػمة االنتقالية عغ تػفيخ الحساية

الكاؼية لمسجنييغ .فزال عغ ذلظ حجع السخاشخ التي تعػد عمى الدػدان في حال

د خػلو حخوب إقميسية خاصة مع دولة إثيػبيا التي تحذج قػاتيا عمى الحجود وتقػم
بسشاوشات ضج الجير الدػداني مشح نياية العام  .9190وبالتالي في ضل ىحه
األوضاع تعير عسمية الدالم حالة مغ اليذاشة تتصمب الكثيخ مغ الجعع الجولي

واإلقميسي خاصة عمى السدتػػ االقترادؼ والدياسي لتدييل االنتقال الجيسقخاشي

الدمذ وضسان إكسال عسمية بشاء الدالم.

بتحميل مػاقف الحكػمة االنتقالية وحاضشتيا الستسثمة في تحالف قػػ الحخية

والتغييخ ،يتزح أن ىشاك أزمة ثقة عسيقة بيغ أشخاف األزمة الدػدانية؛ ؼبالخغع مغ

قػػ الحخية والتغييخ نفديا كانت تجسع حخكات الكفاح السدمح وبعس القػػ السجنية
األخخػ التي شاركت في اسقاط حكػمة البذيخ ،لكغ اتزح أن بعس القػػ الدياسية
والشخب في السخكد مازالت تديصخ عمييا الحىشية والسشيج اإلقرائي واالنتيازؼ الحؼ

أفذل دولة ما بعج االستقالل ،ويعج ذلظ مغ أىع عؿبات تحقيق الدالم في الدػدان.
وىحا ال يشفي وجػد بعس القػػ في السخكد اثبتت استقامتيا األخالؾية والػششية غيخ

الستحيدة قػالً وفعالً.

:
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كسا أن ىشالظ صخاعاً عسيقاً بيغ بعس الجوائخ السكػنة لمدمصة االنتقالية حػل

ممف الدالم ،البعس يخيج تتخيخ الدالم لالستفخاد بالحكع ،والبعس اآلخخ يدعى
لالستقػاء بسمف الدالم لتحقيق أشساع ومكاسب سياسية لالستسخار في الدمصة.

ؼيسا يتعمق بحخكات الكفاح السدمح ،فيي مازالت في حاجة إلى الػحجة والخؤية

االستخاتيجية والؿيادة السميسة ذات الخؤية والغايات الكبخػ ،والتي قادرة عمى صشع

الشقالت والتغييخات الجحرية التي تحقق تصمعات وآمال الزحايا في التغييخ البشيػؼ في
تخكيبة الحكع .وليحه الحخكات فخصة مػاتية لالنفالت مغ عسمية السحاصرات

لاللتحاق بسؤسدات الدمصة االنتقالية وذلظ إلعادة بشاء مؤسداتيا وتػسيع مػاعيغ

حػاضشيا بذكل واسع وعسيق يخاعي الستغيخات السحمية واإلقميسية والجولية.

ؼيسا يتعمق بالقػػ اإلقميسية ،فقج أصبح واضحاً أن جائحة كػرونا والطخوف
الرحية فخضت نفديا عمى الػاقع وحالت دون أن يكػن ليا دور فاعل ،بالخغع أن
بعزيا يدعى لتحقيق مرالحو الػششية مغ خالل استغالل واختخاق االوضاع األمشية

واالقترادية اليذة ،وبالتالي كثيخ مغ القػػ اإلقميسية مغ مرالحيا أن يكػن الدػدان

دولة ىذة وضعيفة لالستسخار في لعب دور وضيفي لرالح صخاعاتيا.

أما دولة جشػب الدػدان بالخغع مغ الججل السثار حػل ؾياميا بجور الػسيط

لتقخيب وجيات الشطخ بيغ األشخاف الستشازعة ،السيسا ؼيسا يتعمق بػياب السخجعيات

التي تؤىميا لمتػسط في نداعات ذات ابعاد إقميسية ودولية بجانب أن جيػد وتصبيق

وبشاء الدالم يتصمب مدتمدمات ضخسة لزسان الشجاح ،إال أن ؾياميا بجور الػساشة

جاء مغ إيسانيا بتىسية تحقيق الدالم الحؼ يشعكذ برػرة إيجابية عمى األوضاع

الجاخمية ليا ،ويداعج عمى تحقيق االستقخار الدياسي واألمشي الحؼ يذيج نػعاً مغ
االضصخاب بدبب االختالف بيغ القػػ الدياسية الستبايشة داخل الجولة (آدم.)9191،
رابعاً  -اآلفاق السدتقبمية لتحقيق الدالم في الدودان:
لعل مغ أكبخ األخصاء التي يسكغ أن يتع ارتكابيا في أؼ عسمية سالم ىػ أن

يكػن الغخض مشيا فقط إيقاف العجائيات ووضع بشى سياسية ججيجة .ويتع ذلظ دون
:
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الػضع في عيغ االعتبار ترسيع استخاتيجيات شاممة تزسغ تحقيق الدالم العادل

واستجامتو عمى األرض ،وانعكاسو بذكل واضح عمى السػاششيغ سػاء في مشاشق

الشداعات أو غيخىا مغ السشاشق التي قج تحػػ بيئة مشاسبة النجالع الحخب والشداعات

السدمحة مججداً .ومغ أىع األسباب التي تؤدؼ إلى ىحا الخصت الفادح والستكخر في
جسيع اتفاؾ يات الدالم السػقعة ىػ انفخاد أشخاف الشداع الدياسية والعدكخية بػضع بشػد

االتفاؾيات واالج اخءات الستختبة عمييا ،دون تػسيع نصاق السذاركة العامة في جسيع
مخاحل عسمية الدالم لزسان شسػليتيا ومرجاقيتيا ،والدالم الحؿيقي ىػ الحؼ يسثل
كافة السػاششيغ ويخاشب الجحور الحؿيقة لمسذاكل التي تؤدؼ لحالة الحخب وعجم

الدالم ،وبالتالي تبقى الحاجة إلى إحالل الدالم عمى األرض وانعكاسو في واقع
السجتسع الدػداني .وىشالظ مجسػعة مغ العػامل التي يجب تػفخىا لتحقيق عسمية بشاء
الدالم مدتؿبالً في الدػدان عمى الشحػ التالي:

أوالً – دعم وتظوير استراتيجية بشاء سالم شاممة:
عخف "جػن بػل ليجراخ" بشاء الدالم بتنو "مفيػم يزع العسميات التي تقػم بيا

الفػاعل السحمية التي ىي كل قػػ السجتسع مغ أفخاد وجساعات بجانب الدمصة،
والفػاعل الجولية تيجف إلى إنعاش السجتسع السجني وإعادة بشاء البشية التحتية واستعادة

السؤسدات أن لع تكغ مػجػدة بسا يسشع نذػب الحخب مخة أخخػ" .وبالتالي فان عسمية
بشاء الدالم ىي تذييج البشية األساسية واليياكل التي تداعج أشخاف الشداع عمى العبػر

مغ مخحمة الشداع إلى مخحمة الدالم اإليجابي (عبجالغفار.)9113،99،

افخز الشيج التجريجي الستبع لحل الشداعات في الدػدان مجسػعة مغ

االتفاؾيات الدمسية تست بػاسصة مبادرات مختمفة مشيا ما ىػ دولي أو إقميسي أو
بػاسصة أفخاد ،ولكغ مغ الػاضح ليذ ىشاك إمكانية لخبط ىحه االتفاؾيات لمػصػل إلى

سالم شامل ودائع ،وما تع التػصل إليو ىػ نيج حرخؼ لمتعامل مع الشداعات السدمحة

في الدػدان.

:
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السعخوف أن أغمب اتفاؾيات الدالم السػقعة كانت اتفاؾيات ثشائية بيغ

األشخاف السديصخة عمى الحخب أو الشداع السدمح ،ويتع اقراء األشخاف األخخػ أو
ىي تخفس التػؾيع ،وبالتالي فتن اقراء عجد مغ اآلراء الدياسية والسجسػعات

اإلقميسية األخخػ مغ العسميات التفاوضية أو عجم مذاركتيا وإحجاميا عغ التفاوض
ييجد مغ استجامة وصالبة االتفاؾيات السػقعة.

لحلظ يشبغي لشجاح عسمية الدالم مدتؿبالً أن يتع بشاء بيئة سياسية شاممة

تدتػعب التعجدية والتبايغ ،وأن تتغيخ الشدعة الدائجة في الشطام الدياسي عمى مداومة

الدمصة بيغ الشخب الحدبية السديصخة ،واتاحة الفخصة لكل القػػ الدياسية واالجتساعية
لمسذاركة العامة في جسيع مخاحل عسمية الدالم قبل وأثشاء وبعج التػؾيع عمى

االتفاؾيات ،ويتصمب ذلظ تػفخ نطام حكع ديسقخاشي يداعج عمى إيفاء االلتدامات
الجولية بالحقػق والحخيات السختمفة.

ثانياً – معالجة األسباب الجذرية لمشزاعات في الدودان:

يػصف الشداع السدمح في الدػدان بتنو حخوب أىمية متذابكة ،واسباب ىحا

الشداع متجحرة بعسق في التصػر الدياسي والتاريخي لمجولة الدػدانية ،معطع السذاكل
الدياسية واالقترادية التي تػاجو الجولة الدػدانية تخجع في كثيخ مغ الجػانب إلى

الدياسات االستعسارية التي كانت تسارس ابان الحكع االستعسارؼ ،ىحا بجانب عجم
إغفال دور الشطع الحاكسة التي تعاقبت عمى حكع البالد بعج االستقالل ،ويتزح أن
أىع االثار التي تخكتيا الدياسة االستعسارية عمى بشية الجولة الحجيثة بعج االستقالل

شكمت ارضية خربة لعجيج مغ السذاكل والتحجيات التي واجيت الجولة الدػدانية

وكانت سببباً في حجوث الشداعات ،وقج كانت ىحه االثار واضحة في شكل الحجود
الدياسية و شبيعة الشطاميغ اإلدارؼ واالقترادؼ وفي تكػيغ الشخب الدياسية.

فقج كانت مغ أول التحجيات التي واجيت الجولة الدػدانية بعج االستقالل

كيؽية إدارة السجتسع الدياسي الستعجد عخؾياً وثقاؼياً ،وكانت الحجود ىي نتاج ومػروث

:
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استعسارؼ ولع تتذكل برػرة شبيعية مخصصة بالرػرة الدميسة ،بل كانت أصالً مغ

أجل السرالح االستعسارية.

الشطام اإلدارؼ لمجولة الدػدانية بعج االستقالل ىػ أحج نتاج الدياسة

االستعسارية البخيصانية السػروث أساساً مغ الشطام التخكي  -فقج كانت الديصخة مخكدية
محكسة ،فالشطام االدارؼ الحؼ تع تصبيقو في الجولة الدػدانية السدتقمة كان مػروث
مغ الشطام االستعسارؼ في كثيخ مغ جػانبو السيسا ؼيسا يتعمق بالشدع نحػ السخكدية في
السجاالت الدياسية واالقترادية ،وىحا ما كان لو عطيع اآلثخ في تفاقع مذاكل ذات
عالقة بتحقيق التشسية الستػازنة بيغ السخكد واألشخاف.

نيب السػارد االقترادية لذعػب الجول الشامية ىػ ىجف رئيذ لمشطع

االستعسارية ،لحلظ كانت الحكػمات االستعسارية تزع في االعتبار عشج إقامة
السذاريع االقترادية ججواىا االقترادية ،وما كانت اإلدارة البخيصانية بعيجة عغ ذلظ
فقج كانت مذخوعاتيا االقترادية والسخافق الخجمية والبشى التحتية متخكدة في وسط

الدػدان ،لحلظ فتن نسط االقتراد السخكدؼ السػروث مغ اإلدارة االستعسارية بكل
اختالالتو التشسػية كان مغ العػامل التي قادت إلى الرخاع بيغ السخكد واالقاليع التي

لع تشل حطاً واف اًخ مغ التشسية .وجاء نذاط الشخبة الدياسية مشقدسا حتى في فتخة قبل
االستقالل بدبب تقديع الشخبة الدياسية وتػزيعيا عمى أساس احداب شائؽية ،بجانب

ؾيام االحداب عمى أساس شائفي قاد النقدام وسط السػاششيغ عمى أساس جيػؼ
وعخقي.

عميو البج وأن يتع حل جحرؼ ومعالجة لقزية ممكية األراضي والسػارد الصبيعية

الجػؼية بالذكل السصمػب ،ولتحقيق سالم دائع البج مغ احجاث نقمة في األشخ القانػنية
والقزائية والدياسية التي تحكع إدارة األراضي ،وتحتاج إلى نطام إدارة مػارد شامل

يالئع الػاقع الدػداني السعقج.

ثالثاً – بشاء الدالم عمى السدتوى القاعدي الذعبي:

:
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مغ الزخورؼ لشجاح عسمية الدالم مدتؿبالً ان يتع بشاء الدالم عمى جسيع
مدتػيات السجتسع مغ أجل التحػل الفعال مغ العشف السدمح إلى الدالم العادل

والجائع وليذ عمى مدتػػ الشخب .ألن الجعع الحداس والجائع لمسبادرات التي تبجأ مغ

القاعجة نحػ الشخبة لتحقيق االستقخار والعجالة والدالم ضخورؼ ججاً لمسجتسع الدػداني
ويكػن لو تتثيخ كبيخ عمى عسمية بشاء الدالم .ويطيخ ذلظ جمياً مغ خالل:
تظوير دور السجتسع السدني:

مشطسات السجتسع السجني ىي مشطسات غيخ حكػمية وغيخ ربحية ،حاضخة

في الحياة العامة لمسػاششيغ والسعبخة عغ مرالح وؾيع اعزائيا .وخالل العقػد

الساضية أضعفت مؤسدات السجتسع السجني وكانت قبل ذلظ قػة ذات تتثيخ لتربح

مجخد مؤسدات تعالج اعخاض الشداعات في الدػدان بجالً مغ معالجة أسبابيا مغ
خالل بشاء سالم فعال .وعسمت ىحه السؤسدات إلى بشاء شخاكات وتحالفات أكثخ
تعاونية والتغمب عمى السشافدة جدئياً بدبب اعتسادىا الدائج عمى التسػيل الخارجي
وتحتاج ىحه السؤسدات إلى مشاخ أكثخ دعساً لعسميا والتحخر مغ القيػد القانػنية عمى

عسميا عمى الرعيج الجاخمي ،ويجب العسل عمى تصػيخ مسارساتيا الجيجة ،وااللتدام

بالجيسقخاشية والذفاؼية والسرجاؾية .وىشالظ أدوار محػرية يسكغ أن تقػم بيا مشطسات

السجتسع السجني في عسمية الدالم في كل مخاحميا ومدتػياتيا (صالح:)9109،

 يسكشيا أن تذارك في التسييج لعسمية الدالم نفديا عمى السدتػػ الدياسي
والقاعجؼ ،ويكػن ذلظ عغ شخيق تقجيع السذػرة لألشخاف الدياسية والسجنية وإقامة
الػرش الحػارية التي تداعج عمى تقخيب وجيات الشطخ بيغ األشخاف الستشازعة.

 يسكشيا أن تذارك في فتح الصخيق لسبادرات التفاىع وبشاء العالقات بيغ جسيع
األشخاف عمى كل السدتػيات ،وأن تقػم بالزغط باألساليب السجنية والقانػنية لمجفع

باتجاه الحل الدمسي لمشداعات السدمحة ،وتقري الحقائق ومخاؾبة أوضاع حقػق

اإلندان.
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 ؼيسا يتعمق باتفاؾيات الدالم ،فإن مشطسات السجتسع السجني وبصبيعة اختراصاتيا

الستشػعة ،يسكغ أن تمفت الشطخ لسدائل تتعمق بالفئات الخاصة والقزايا التي يتع
إغفاليا في االتفاؾيات الثشائية الفػؾية لتحقيق سالم عادل وشامل.

 يسكغ ليحه السشطسات بالتعاون مع أصحاب السرمحة واألشخاف السػقعة عمى
االتفاؾيات إحالل وبشاء الدالم ،بعج تحميل العػامل السدببة لمشداعات ،وتشسية

االستخاتيجيات والحمػل السسكشة لسعالجة تمظ العػامل قبل أن تتفاقع التػتخات مسا

ييجد عسمية الدالم بخمتيا.

 ؾيام مشطسات السجتسع السجني ببشاء الذخاكات مع السجسػعات السحمية وتصػيخ
بخامج تيجف لسعالجة الشداعات وبشاء الدالم ،بجانب التثؿيف في مجال القزايا
الستعمقة بالدمع االجتساعي ونذخ ثقافة الدالم عب الػسائل اإلعالمية السختمفة

واإلعالم البجيل.

دور اإلدارات األهمية:

اإلدارة األىمية بؿياداتيا القجيسة التقميجية مغ الشطار والعسج والسذايخ لعبت

دو اًر ميساً في إدارة التشػع االثشي والثقافي في الدػدان ،والعسل عمى تدػية صخاعات
الؿبائل باعتبارىا آلية كخست جيػدىا لشذخ تفافة التدامح والتعاير الدمسي مغ
خالل سصاتيا القزائية والقانػنية السعتخف بيا ،ومغ خالل القبػل الحؼ وججتو مغ
ىحه السجسػعات الستبايشة التي تعج ىي الكل الستكامل لمسجتسع الدػداني ،بحيث أنيا
استصاعت أن تخمق تػافق بيغ مكػنات السجتسع الدػداني في محاولة لمسداىسة في

تحقيق التكامل الدياسي القػمي عمى السدتػػ األفقي.

ويسكغ لإلدارة األىمية أن تمعب دو اًر ميساً في نذخ ثقافة الدالم وتخسيخ
معاني التعاير الدمسي والػحجة الػششية ،لكغ ىحا الجور السيع ال يسكغ لإلدارة األىمية

أن تمعبو إال إذا أعيج تختيبيا لتقػم عمى أساس التعاير الدمسي بجالً عغ السفاـيع
الخاشئة لجػ بعس القائسيغ عمى أمخىا اآلن ،ألنو ووفقاً لتمظ السفاـيع فقج صػرت
اإلدارة األىمية بتنيا ما ىي إال أسمػب مغ أساليب الحياة الجامجة الحؼ بشي عمى جيل
رعاياه وعدليع عغ الحخكة العامة في السجتسع ،كسا أنيا ارتبصت في أذىان الكثيخيغ
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بتنيا مختبصة بالخشاوؼ واألتاوات والفداد واعتسادىا في معيذتيا عمى رعاياىا ،بل

ارتبصت اإلدارة األىمية في أذىان الكثيخيغ بتنيا ما ىي إال نطام ىجفو الخئيذ ىػ
فس الشداعات التي يتدبب بعس قادة الشطام األىمي في انجالعيا بيغ الؿبائل ،تػج ما

يدسى بالسمتقى العام لإلدارات األىمية ىحا الفيع ورسخو ،إذ أخح يتجخل في شؤون

الؿبائل باعتساده إلمارات ليا وتعييشو لعسج ومذايخ بيا بالخغع مغ أنو ال عالقة لو

بالشطام األىمي (مػسى وأحسج.)9191،075،

يسكغ عػدة اإلدارة األىمية عمى أسذ ديسقخاشية بفرل الدمصة القزائية عغ

اإلدارة ،وانتخاب العسج والسذايخ عمى أساس مشاشق إدارية جغخاؼية عمى أن يكػن

انتخاب اإلدارة األىمية عمى أساس دوائخ إدارية جغخاؼية ،ليذ بالزخورة أن تكػن
قبمية أو عذائخية (مػسى وأحسج.)9191،080،
دور السرأة في عسمية الدالم :

تعج السخأة مغ العػامل الفاعمة في احالل الدالم في مشاشق الشداعات ،لكغ لع

يتع االعتخاف بجورىا كإحجػ الالعبيغ االساسييغ بذكل كاف .أقخ مجمذ األمغ

الجولي بتىسية مذاركة السخأة الفعالة كعامل فاعل في تحقيق الدالم واألمغ في عجد

مغ الق اخرات الرادرة عغ السجمذ أىسيا القخار رقع ( )0395الرادر في العام،9111
وىػ أول قخار يعتخف باألثخ غيخ الستكافئ لمشداعات عمى الشداء ،كسا أقخ باإلسيامات

التي تقجميا السخأة لسشع الشداعات وبشاء وحفع الدالم(.)0

يجب أن يدسح لمسخأة أن تداىع في مفاوضات الدالم كسا يجب أن تكػن جدًء
مغ العسمية االنتقالية بعج الشداع ،وذلظ بػصفيا أكثخ األشخاف تزخ اًر مغ الشداع
السدمح ،ولزسان مذاركة الشداء في مفاوضات الدالم البج مغ تشفيح لمتذخيعات ذات
الرمة بجانب تذجيع مذاركة الشداء في الحكػمات السحمية .ومغ أجل ضسان ادماج

السخأة في عسمية بشاء الدالم في حالة ما بعج الشداعات ومذاركتيا في العسمية الدياسية

فانو مغ السيع ترسيع محجدات االدماج أوالً ،وااللتدام بالقػاعج والتعميسات التي تدسح
بحلظ .والػاضح أنو رغع انخخاط العسيق مغ نداء الدػدان في الشداعات السحمية وفي
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حميا عمى السدتػػ السجتسعي ،إال أنو قج تع تجاىل تسثيميغ في العسميات الخسسية

لرشع الدالم.

ولتتشيخ دور السخأة في عسميات بشاء وحفع الدالم ألبج مغ:

 ضخورة إشخاك الشداء في مفاوضات الدالم وفس الشداع والسرالحات الػششية
وجيػد إعادة البشاء بعج الشداعات.

 عسل الحكػمة ومشطسات السجتسع السجني عمى بشاء قجرات الشداء في السجتسع

الدػداني ،وذلظ بتقجيع ميارات ججيجة ليغ في فس الشداعات وذلظ لتذجيعيغ عمى
العسل في مفاوضات الدالم.

 تشذيط مذاركة السشطسات الشدائية في صياغة الدياسات والخصط واالستخاتيجيات
لمحكػمة مغ أجل تصبيق قخار مجمذ األمغ رقع ( )0395وتحجيج معػقات تشفيح

القخار

 تشسية قجرات الكػادر الشدائية لخمق ؾيادات داخل األحداب الدياسية ،وأن تعسل
األحداب عمى تسكيغ كػادرىا الشدائية ،وذلظ لزسان السذاركة الدياسية الفاعمة

لمسخأة.

الخاتسة :
يتزح أن عسمية الدالم مغ األىسية لمسجتسع الدػداني لسا ليا مغ تتثيخ عمى

عسمية االستقخار الدياسي والتشسية  ،إذ أن ىشاك عالقة وشيجة بيغ وجػد ثقافة الدالم
وتحقيق االستقخار الدياسي  ،إذ أنو ال يسكغ تحقيق االستقخار في ضل عجم وجػد

الدالم  ،كسا أن تتخيخ تحقيق الدالم بالرػرة الفاعمة كان بدبب وجػد بعس
التحجيات التي تحػل دون أن يكػن إيجابياً.

والسجتسع الدػداني في حػجة متسة إلى تفعيل الدالم الحؿيقي برػرة إيجابية

عمى األرض بعج التغييخ الدياسي عقب ثػرة ديدسبخ  ، 9109وىػ الحؼ يسثل كافة

السػاششيغ ويخاشب الجحور الحؿيقة لمسذاكل التي تؤدؼ لحالة الحخب وعجم الدالم .
وىشالظ مجسػعة تحجيات تقف حائالً دون تحقيق الدالم بالرػرة السصمػبة  ،مشيا ما
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يتعمق ببئية السجتسع الدػداني نفدو ومحيصو اإلقميسي  ،ومشيا ما يتعمق بتشخف الشداع

غيخ الستػافقة .

يتزح أن ىشالظ مجسػعة مغ العػامل ألبج أن تتػفخ لبشاء عسمية الدالم

برػرة دائسة في الدػدان تتسثل في  :دعع وتصػيخ إستخاتيجية سالم شاممة  ،ومعالجة

األسباب الجحرية لمشداعات في الدػدان  ،وأن يتع بشاء الدالم عمى السدتػػ القاعجؼ
والذعبي .

توصي الدراسة باآلتي :
 -ضخورة نذخ ثقافة الدالم  ،والتتشيخ لثقافة التدامح وقبػل اآلخخ .

 تجاوز أؼ نػع مغ التسييد العتبارات عخؾية أو اثشية لتحقيق التعاير الدمسيبيغ مكػنات السجتسع الدػداني الستبايشة .

 البج مغ أن يشبع الدالم مغ داخل بيئة السجتسع الدػداني نفدو الحجاثالتػافق في السجتسع الدػداني .

 لشجاح عسمية الدالم مدتؿبالً ألبج ان يتع بشاء الدالم عمى جسيع مدتػياتالسجتسع مغ أجل التحػل الفعال مغ العشف السدمح إلى الدالم العادل وأن يبجأ

مغ مدتػػ القاعجة نحػ الشخبة .

 -تفعيل إتفاؾيات الدالم بالرػرة السصمػبة عمى الػاقع لتحقيق الدالم اإليجابي .
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