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 ملخص الدراسة
أطول الحروب األهلية في أفريقيا منذ مطلع القرن العشرين، حيث دارت رحى  عاش السودان الكبير

الصراع بين جنوبي السودان وشمالّيه، وقد غلب الطابع املسلح على هذا الصراع، ومذ دارت رحاه لم 

تتوقف، وإن كان قد كمن لقليل من الوقت، وظلت نار الصراع تحصد األرواح وتزعزع األمن وتقوض 

تهم عوائد اًلقتصاد، حتى انتصر من يريدون تفتيت الدولة وانفصل الشماليون عن الجنوبيين السياسة وتل

 .2011في يوليو 

زامُن الحرب األهلية الدائرة هناك، منذ أكثر من 
ُ
وها هي الذكرى الخامسة مليالد دولة جنوب السودان ت

أودت بوحدة  –مع الفارق –تي ثالث سنوات، حرٌب أهلية ضروس على النفوذ والسلطة والثروة، كتلك ال

السودان األكبر من قبل، وكأن الحرب األهلية قدر موروث ينتقل من السودان إلى أجزائه التي يراد له أن 

 يصير إليها.

وكان الصراع بين شركاء الكفاح الرئيس )سلفا كير( ونائب الرئيس السابق )ريك مشار(، قد تفّجر فى 

ا إلى اقتتال مسلح، ثم انتشرت أعمال العنف إلى معظم املناطق ، وتحول 2013كانون األول/ديسمبر  سريعا

 الشمالية والشرقية في الدولة، وقد أسفر هذا اًلقتتال عن مقتل آًلف املدنيين من الطرفين.

وعلى مدار عامين حافظ الطرفان على مواقفهما املتعارضة، وظل الصراع يحصد األرواح وُيخلف 

على اتفاق سالم، ينّص  -على مضض-دد كثير من جهد الوساطة حتى وقع الطرفان النازحين، والالجئين، وتب

 في )أديس أبابا(. 2015على وقف إطالق النار وتقاسم للسلطة، وذلك في آب/ أغسطس 

، وصل )مشار( إلى جوبا، 2016نيسان/ أبريل  26وقد تراخى تنفيذ هذا اًلتفاق مدة ثمانية أشهر، وفى 

فت حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما لم يمنع اًلقتتال في ليؤّدي اليمين الدست
ّ
ا للرئيس )كير(، وتأل ورية نائبا

، عادت القوات املوالية 2016تموز/ يوليو  7مناطق عدة من البالد بين عدد من املجموعات املسلحة، وفى 

ا آًلف القتلى، بعد فا
ّ
أن اسُتخدمت فيه  للطرفين كليهما إلى اًلشتباك، وتزايد العنف بين الفرقاء مخل

 األسلحة الثقيلة، في إثر ذلك غادر )مشار( إلى خارج البالد، ومنذئٍذ ظلت األوضاع في مكانها من دون تسوية.

 للحرب األهلية الدائرة فى جنوبي السودان، للوقوف على جذورها وأسبابها 
ا

وتقدم هذه الدراسة تحليال

 إ
ا

لى طرح األسس الرئيسة التي يمكن اًلستناد إليها والبناء وأطرافها في محاولة ًلستشراف مآًلتها، وصوًل

 عليها في عملية التسوية املأمولة له.
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 مقدمة
ويرجعها بعضهم إلى قرون تصل إلى عصر مملكَتي الفونج – 1956منذ عقود ترجع إلى ما قبل اًلستقالل 

األهلية في أفريقيا منذ القرن العشرين، اندلعت الحرب األهلية في السودان، وتعّد أطول الحروب  –والشلك

حيث دارت رحى الصراع بين جنوبّي السودان وشمالّيه، وقد غلب الطابع املسلح على هذا الصراع، ومذ 

دارت رحاه لم تتوقف، وإن كمن لقليل من الوقت، وظلت نار الصراع تحصد األرواح، وتزعزع األمن، 

ولقد تدخل في هذا الصراع عوامل كثيرة، وفواعل أكثر؛ داخلية وتقّوض السياسة، وتلتهم عوائد اًلقتصاد، 

وإقليمية ودولية، تقاطعت أهدافها، وتباينت وسائلها وأدواتها، سعى بعضها إلى رأب الصدع، وسعى أغلبها 

إلى تمزيق السودان وأهله، وفى السنوات العشر األوليات من األلفية الثالثة، كانت الكلمة العليا ملن يريد 

الشعب السوداني إلى خصمين في دولتين: جنوبية وشمالية، وهكذا انفصل الشماليون عن الجنوبيين  فصل

 .2011في تموز/ يوليو 

وهنا تنفس الجنوبيون الصعداء، وحدت بهم تطلعاتهم إلى تصور وًلدة املدينة الفاضلة، على ذلك الجزء 

ون وجوههم صوب جوبا إلدارة دولتهم الوليدة اقُتِطع لهم من جسد السودان، إًل أنهم ما كادوا يول الذي

ر بعضهم لبعض، واشتعلت بينهم حرب أهلية شديدة.
ّ
 حتى تنك

 

: اإلطار املنهجي للدراسة
ا

 أوال

 موضوع الدراسة -1

ها هي الذكرى الخامسة مليالد دولة جنوب السودان تتزامن مع اشتداد الحرب األهلية الدائرة هناك منذ 

حرب أهلية ضروس على النفوذ والسلطة والثروة، كتلك التي أودت بوحدة السودان أكثر من ثالث سنوات، 

وكأن الحرب األهلية قدر موروث ينتقل من السودان إلى أجزائه التي يراد له أن  -مع الفارق - األكبر من قبل

 يصير إليها.

شار( قد تفجر فى وكان الصراع بين شركاء الكفاح الرئيس )سلفا كير( ونائب الرئيس السابق )ريك م

ا إلى اقتتال داخل الجيش الشعبي لتحرير السودان في العاصمة 2013األول/ ديسمبر  كانون  ، وتحول سريعا

جوبا، بين القوات املوالية لـ )كير( في مواجهة الوحدات املوالية لـ )مشار(، ثم انتشرت أعمال العنف في 

أسفر هذا اًلقتتال عن مقتل اآلًلف من الطرفين ومن املناطق الشمالية والشرقية معظمها في الدولة، وقد 

 املدنيين.

وعلى مدار عامين ظل الطرفان على مواقفهما املتعارضة، وظل الصراع يحصد األرواح وُيخلف 

على اتفاق سالم  -على مضض-النازحين، والالجئين، فيما تبّدد كثير من جهد الوساطة، حتى وقع الطرفان 

 في )أديس أبابا(. 2015نار وتقاسم للسلطة، وفى آب/ أغسطس ينّص على وقف إلطالق ال
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حيث وصل )مشار( إلى جوبا  2016نيسان/ أبريل  26وقد تراخى تنفيذ هذا اًلتفاق لثمانية أشهر حتى 

ا للرئيس )كير(، وتألفت حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما لم يمنع اًلقتتال في  ليؤّدي اليمين الدستورية نائبا

عادت القوات املوالية  2016تموز/ يوليو  7من البالد بين عدد من املجموعات املسلحة، وفي  مناطق عّدة

ا آًلف القتلى، بعد أن اسُتخدمت فيه  فا
ّ
للطرفين كليهما إلى اًلشتباك، وتزايد العنف بين الفرقاء مخل

ا تعرّ  ضه ملحاولة اغتيال، ثم تنقل األسلحة الثقيلة، في إثر ذلك غادر )مشار( إلى الكونغو الديمقراطية، معلنا

 من )مشار( 
ا

ا له من املعارضة بديال بين السودان و جنوب أفريقيا و أديس أبابا، بينما عّين )سلفا كير( نائبا

ا، وحتى )أواخر كانون األّول/  را
ّ
وهو )تابان دينج( أحد قادة حركة مشار املعارضة الذى انشق عنها مؤخ

بين رفض حكومة جوبا التفاوض مع )مشار( إًل من خالل )تابان دينج(، ( يراوح الصراع مكانه 2016ديسمبر 

ا والبدء من نقطة الصفر من جهة، وتلويح )مشار( بالخيار املسلح  2015مع اشتراط تنحية اتفاق سالم  جانبا

، وإلى هنا توقفت مبادرات 
ا

من جهٍة أخرى، ثم طرحت مبادرة أوغندية لم تجد إلى طاولة املفاوضات سبيال

 لتسوية، وإن لم يتوقف الجهد املبذول في هذا اًلتجاه.ا

 

 مشكلة الدراسة -2

 إلى 
ا

ا للصراع بأبعاده كلها، وصوًل ا دقيقا ، وتفسيرا
ا

ا وتحليال يتطلب هذا الوضع شديد التعقيد، وصفا

ا إلى وراء تسويته، وفى سبيل ذلك تطرح هذه الدراسة تساؤًلت عّدة:  استشراف مآًلته سعيا

 

 الرئيسالتساؤل 

   كيف يمكن التوصل إلى تسوية للصراع في جنوبي السودان؟ 

 

 تساؤالت فرعية

 كيف نشأ الصراع وتطور؟ 

 ما أسباب الصراع؟ 

 ا؟ ا ودوليًّ ا وإقليميًّ  ما اآلثار املترتبة على الصراع داخليًّ

 ما األطراف املباشرة؟ 

 ما األطراف غير املباشرة؟ 

 ما فرص التسوية وتحدياتها؟ 

  جهد التسوية السابقة؟ما تقييم 

 ما أرجح السيناريوهات املحتملة ملستقبل الصراع؟ 
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 فرضيات الدراسة -3

 وفى سبيلها لإلجابة عن تساؤًلتها تختبر هذه الدراسة الفرضيات اآلتية:

توجد مصالح آنية لبعض القوى الداخلية واإلقليمية والدولية، في استمرار الصراع في جنوبي  .أ

 السودان.

األطراف اإلقليمية والدولية املتدخلة في الصراع في اتجاه التسويات التي تؤمن مصالحها تدفع  .ب

 فحسب على حساب مصالح غيرها من األطراف، وعلى حساب بناء الدولة فى جنوبي السودان.

ا من أطراف الصراع الداخلية املؤثرة، والتي ًل تعمل على  .ج إخفاق كل التسويات التي تستبعد أيًّ

 بين مصالح األطراف الخارجية املؤثرة.التوفيق 

 

 أهداف الدراسة -4

تستهدف هذه الدراسة استشراف مستقبل التسوية بين أطرافه، وتحاول من خالل تحليل ذلك الصراع 

 إلى طرح األسس الرئيسة التي يمكن اًلستناد إليها والبناء 
ا

األهلي ذي التشابكات اإلقليمية والدولية، وصوًل

 التسوية املأمولة له. عليها في عملية

  

 أهمية الدراسة -5

 من الوجهة العلمية

ا للصراع الدائر في جنوبي السودان، يقوم  ا علميًّ  وطرحا
ا

تضيف هذه الدراسة إلى املكتبة العربية تناوًل

 على األسس العلمية لتحليل الصراعات، ومقاربات إدارتها وتسويتها.

 

 من الوجهة العملية

العملية لهذه الدراسة فيما يمكن أن تطرحه من مقاربات لتسوية الصراع في جنوبي تتمثل األهمية 

 السودان يمكن لعدد من األطراف بناء تدخلها في الصراع على أساسها.

 

 منهجية الدراسة -6

ا لطبيعة املوضوع واملعالجة، تستخدم هذه الدراسة اقترابات  في سبيلها إلى تحقيق أهدافها، ووفقا

اع ومن أهمها الحرب الباردة، واآلثار السلبية، والوظائف اًلقتصادية للعنف، وكذلك أدوات تفسير الصر 

 )تحليل الصراع(، ومن أهمها خريطة الصراع، وشجرة الصراع.
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 املبحث األول 
 

 واقع الصراع في جنوب السودان
لتحليلها وتفسيرها يعد الوصف الدقيق لواقع الظاهرة من حيث عناصرها ودينامياتها هو املدخل األول 

ا بأن الصراع في دولة جنوب السودان الناشئة شديد التعقيد، وهو ما  والتحكم فيها، وتنبئ املؤشرات جميعا

ا للبيئة التي نشأ فيها، ولظروف نشأته، ومراحل تطّوره، وألطرافه. ا دقيقا  يتطلب وصفا

ا في تكوين فمن حيث البيئة والنشأة، فال شك في أن للمكونات التاريخية مليال  د دولة جنوب السودان دورا

طبيعة هذا الصراع، وكذلك ًل شك في أن تطور األحداث، وسلوك النخب السياسية ما بعد نشأة الدولة، 

رت في الصراع من جوانب عدة.
ّ
 كانا من أبرز العوامل التي أث

ا بين أطرافه، قبل نشأة دولة جنوب السودان ذاتها،  ومن حيث مراحل التطور، فقد نشأ الصراع كامنا

، ولم يغير اتفاق بشأن 2013واستمر في كمونه بعد نشأتها ملا يربو على عامين بقليل، ثم تفجر في أواخر 

ع في كانون الثاني/ يناير  الذياتفاق السالم -إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان 
ّ
، في 2015ُوق

ِ  الذي)أروشا( بتنزانيا، وًل اتفاق السالم 
ّ
من هذه  -، في )أديس أبابا( بإثيوبيا2015ع في آب/ أغسطس ُوق

ا ُيذكر حتى اآلن أواخر   .2016الحال شيئا

ومن حيث أطرافه، فكثرة أطرافه الداخلية الخارجية وتعارض مصالح الجميع وأهدافهم ووسائلهم، 

عات وعدم ثبات كثير من مواقف بعض األطراف، يجعل الصراع في جنوب السودان من أشد الصرا

ا.  األفريقية تعقيدا

 وفى إطاره الوصفي ينقسم هذا املبحث إلى مطلبين:

 املطلب األول: بيئة الصراع ونشأته وتطّوره.

 املطلب الثاني: أطراف الصراع.
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 املطلب األول: بيئة الصراع ونشأته وتطوره

التعامل مع هذا الصراع، تعد البيئة والسياقات التي شهدت نشأة أي صراع واندًلعه، من أهم مفاتيح 

والدليل الذي يقود إلى تحديد مراحله، ومن ثم تحديد أطرافه، وفهم مواقفهم املختلفة. وهو ما يتناوله هذا 

 املطلب بش يء من التفصيل.

 

: نشأة دولة جنوب السودان
ا

 أوال

سودان إلى لقد جاءت دولة جنوب السودان نتيجة أزمة تفاقمت على مدار عقود، وتعود أزمة جنوبي ال

عهد اًلستعمار البريطاني، الذى اتبع سياسات تهدف إلى إقامة منطقة عازلة أمام تدفق املّد العربي 

ا، إلى تلك املناطق الجنوبية، ومن ثم إلى أرجاء القارة  واإلسالمي من شمالي السودان وشمالي أفريقيا عموما

منفصلة عن بقية السودان، وذلك بإطالق يد  األفريقية، فعمدوا إلى إدارة الجنوب السوداني بوصفه وحدة

فوا الفرقة اًلستوائية سنة 
ّ
، من أبناء الجنوب تحت إدارة 1٩17املبشرين، وتشجيع نشر املسيحية، وأل

ضباط بريطانيين، وإجالء الجنود الشماليين جميعهم، وتتابعت خطوات الفصل حيث أصدرت اإلدارة 

 .(1) والتصريحات )املناطق املغلقة(، قانون الجوازت 22٩1البريطانية سنة 

قد أنبت بذور الفرقة بين شمالي السودان وجنوبّيه، فقد راحت الحكومات  البريطانيوإذا كان املستعمر 

 للجنوب سنة 
ا

ي ذلك النبت وترعاه بسياستها املغلوطة، حتى أثمر انفصاًل
ّ
السودانية الوطنية املتعاقبة تغذ

ظروف غير طبيعية وغير مواتية لتحقيق السالم الشامل، ُعقدت بين ، في إثر اتفاقات حصلت فى 2011

 .(2) الحكومة املركزية السودانية، والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان

 

  

                                                           
(1) Marina Ottaway, Mai El-Sadany, "Sudan: From Conflict to Conflict" (Carnegie Endowment for 

International Peace, The Carnegie Papers, May 2012) Pp. 4-9. 
اد: د. سداد مولود سبع، "البعد العرقي والسياس ي ملشكلة جنوب السودان: أبيي نموذجا" في الدراسات الدولية )بغد )2(

 .139-136( ص 2011، 47مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد، 
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ا: نشأة الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان  ثانيا

، 1972أديس أبابا  اتفاق، وفي إثر إعالن الرئيس السوداني السابق جعفر نميري إلغاء 1983في عام 

الذي كان قد أنهى الجولة األولى من الحرب األهلية السودانية، تمردت إحدى الكتائب العسكرية املسلحة 

اك، للتفاوض مع في جنوب السودان، فأوفد نميري العقيد جون قرنق الضابط بالجيش السوداني آنذ

 من إخماد التمرد، تحالف مع املتمردين، وأنشأ الحركة الشعبية لتحرير 
ا

الكتيبة املتمردة، لكن بدًل

 .(3) السودان والجيش الشعبي ذراعها املسلح، وقد ورثت الحركة حكم جنوبي السودان املنفصل

 

ا: نشأة الصراع بين قادة حركة التحرير قبل االنفصال
ا
 ثالث

الصراع الدائرة رحاه اآلن في دولة جنوب السودان محصلة لسلسلة من الصراعات التي كانت تبرز يعد 

داخل الحركة الشعبية، التي سرعان ما تتوارى تحت وطأة حرب الحركة ضد الحكومة املركزية السودانية، 

ي صفوفها؛ ففي فقد تعرضت الحركة الشعبية لتحرير السودان على مدار تاريخها لعدد من اًلنشقاقات ف

انقلب كل من )كاربينو كوانين( نائب القائد العام للجيش الشعبي، و)أروك تون أروك(، و)وليم  1987عام 

نون بان(، على )جون قرنق(، بهدف السيطرة على قيادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير 

فشل، وجرى التكتم عليه، واعتقال 
ُ
القادة الثالثة، وسجنهم، لكّنهم فّروا السودان، إًل أن هذا اًلنقالب أ

ا عنها وعودة إليها
ا
ا، ويعّد )كاربينو كوانين( من أكثر قادة الحركة انشقاق

 .(4) من السجن ًلحقا

خاضت مجموعة مكونة من كل من )ريك مشار( و)غردون كونج(، و)ًلم أكول أجاوين(،  1991وفي عام 

 على )جون قرنق( وعندما فشل ا
ا
 أيضا

ا
 1991آب/ أغسطس  28ًلنقالب، أعلن القادة الثالثة بتاريخ انقالبا

انشقاقهم، وانضم إليهم عدد من القادة، منهم )تالر دينج(، و )وليم نون بان(، وبيتر أدوك( و)باري وانجى(، 

 .(5) وًلحقا عاد أكثرهم إلى الحركة

انشق خمسة قادة، وجميعهم من قبيلة الدينكا، وهم )دينج بيود دينج(،  1992آب/ أغسطس  9وفي 

أيلول/  28و)شول دينج أآلك(، و)آمون مون وانطوك(، و)أجانج أديانج مارياك(، و)أتير بنجامين(، وفي تاريخ 

                                                           
نجم الدين محمد عبد هللا جابر، "الحركة الشعبية لتحرير السودان.. النشأة والتطور" فى قراءات أفريقية )لندن:  (3)

 .37-33 ( ص2011حزيران/ يونيو  -إبريل /، نيسان8املنتدى اإلسالمي، العدد 
"حريات"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني(، املوقع 1الِصراعات واإلنِشقاقات داخل الحركات الثورية الُسودانية ) (4)

 ، على الرابط: 2016كانون األول/ يناير  11في مساء  10,15

 http://www.hurriyatsudan.com/?p=171513 
(5) Aljazeera website, Riek Machar Profile, visited at 7PM 15-12-2016, at:  

http://www.aljazeera.com/indepth/2013/12/profile-south-sudan-riek-machar-

20131230201534595392.html. 
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ا أعلن فيه انشقاقه، وفي 1992سبتمبر  ، انشق 1993الثاني/ يناير كانون  15، أصدر )وليم نون بان(، بيانا

 .(6) )مارتن ماجير(

وتعرضت الحركة املنشقة مجموعة )ريك مشار( املعروفة بمجموعة )الناصر( لالنشقاق هي األخرى، 

، اختلف )ريك مشار( مع )ًلم أكول( حول اسم الحركة، حيث تمسك )ًلم( 1994نيسان/ أبريل  22ففي 

مسك )ريك مشار( باسم )الحركة الشعبية لتحرير جنوب باسم )الحركة الشعبية املتحدة(، بينما ت

، انشق أربعة من 1994آب/ أغسطس  15يتمسك به، وفي  الذيالسودان(، وانشق )مشار( تحت اًلسم 

 املكتب التنفيذي لريك مشار، وهم: )إيزاك كوير رياك(، و )شول دينج(، و)دول أشويل(، و)أمون وانطوك(

(7). 

اء من اتفاق ترتيبات السالم الشامل بين الحركة والحكومة املركزية، شاعت قبيل اًلنته 2004وفى عام 

أنباء وتقارير عن وجود خالفات حادة في أوساط الحركة الشعبية لتحرير السودان، بين زعيم الحركة 

إنها وصلت إلى حد اًلنشقاق، وإن )كير(  وقيلالشعبية )جون قرنق(، ونائبه األول )سلفا كير ميارديت(، 

تموز/ يوليو عام  30زم على عزل )قرنق(، إًل أن )جرنج( نفى األمر بشدة، بعدها بحوالى ستة أشهر، في عا

ا  الذيتوفي )قرنق( عندما تحطمت مروحيته لدى عودته من أوغندا، ذلك الحدث  2005 مازال يثير كثيرا

 .(8) من عالمات اًلستفهام

التغيير  -تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان أعلن ًلم أكول أجاوين من الخرطوم ميالد 2009وفى 

ا حزب الحركة الشعبية باملنغلق على نفسه، واملنهمك في صراعات داخلية ًل مبرر لها،  الديمقراطي، واصفا

 عن ممارسة سياسات اإلقصاء
ا

 .(9) فضال

 

  

                                                           
 "حريات"، مرجع سبق ذكره. اإللكترونيالِصراعات واًلنِشقاقات...، املوقع  (6)
 السابق نفسه. املرجع (7)
"قرنق في خطاب إلى قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان: سلفا كير باٍق في صفوف الحركة وًل صحـة ألنباء  )8(

، 2016كانون األول/ ديسمبر  11مساء في  11,15"الشرق األوسط"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكترونيانشقاقه"، املوقع 

 على الرابط:

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=267349&issueno=9493#.WE9o1dRsmuo. 
"سودانايل"، تحققت  اإللكتروني"الحركة الشعبية جناح التغيير الديمقراطي يعلن ميالده وتدشين أعماله"، املوقع  (9)

 ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  11مساء في  10,45الزيارة الساعة 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3536 
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ا: تطور الصراع بعد االنفصال  رابعا

ا  في املرحلة اًلنتقالية، وامتّد إلى مرحلة ما بعد اًلنفصال، ظل الصراع بين قادة الحركة الشعبية قائما

لم يكن يصل إلى مرحلة التفجر واملواجهة، وخلف )كير( )قرنق(، وتحولت الحركة إلى  -على حدته-إًل أنه 

ا وحكومة  ا للدولة، واتخذ نّوابا حزب سياس ي، وتقلدت سلطة الحكم في الدولة الناشئة، وأصبح )كير( رئيسا

الذى كاد يكون الحزب الوحيد في الدولة، وبرز آنذاك تياران داخل الحزب الحاكم، أولهما التيار من حزبه 

املحافظ، يتزعمه رئيس الحزب ورئيس الدولة )سلفاكير(، وثانيهما التيار اإلصالحي، ويتزعمه نائب رئيس 

ار اإلصالحي بعدد من الحزب والدولة )ريك مشار( واألمين العام للحزب )باجان أموم(، حيث نادى التي

اإلجراءات اإلصالحية في الحزب، وهو ما رفضه التيار املحافظ، ما أّدى إلى تفّجر الصراع بين جناحي الحزب 

 .(10) والسلطة على نحو ما سلف ذكره

ا إلى عمق الخالفات، واألحداث الدامية التي صاحبته، وغير ذلك من األسباب، فقد تأخرت  ونظرا

اتفق الطرفان في )أروشا( في تنزانيا على وقف  2015املتصارعين نحو عامين، ففى مطلع عام التسوية بين 

ا في آب/ أغسطس  را
ّ
ع اتفاق  2015إطالق النار، واملصالحة، ثم تبّدد ذلك اًلتفاق، ومؤخ ِ

ّ
في )أديس أبابا(، ُوق

َزل أسب
ُ
ابه، أو لم تقتنع األطراف للسالم بين الطرفين تحت ضغوط شديدة تنم على هشاشة اًلتفاق، فلم ت

ا  بذلك، وهو ما دلت علية طريقة التوقيع عليه من الطرفين بصورة منفصلة، وتأكدت تلك الهشاشة ًلحقا

 .(11) بتأخر تنفيذه وانهياره خالل شهرين فقط، من البدء في تنفيذه على نحو ما سيرد تفصيله فيما بعد

 

  

                                                           
(10) Tewodros Mebratu, Causes, Consequences and Roles of External Actors in the Current South Sudan 

Conflict, Unpublished Master Thesis (Addis Ababa: Center for African and Oriental Studies, Addis Ababa 

University, 2012) Pp. 37-41. 

"الجزيرة"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكترونياملوقع  منى عبد الفتاح، "لعنة اًلنقسامات تطارد دولة جنوب السودان"، -

 ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  11مساء في  10,15

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/8/5/ -جنوب-دولة-تطارد-االنقسامات-لعنة

 السودان
"شبكة أندلس اإلخبارية"، تحققت  اإللكتروني، املوقع ”"مكافأة لحركة التمرد“"جوبا تندد باتفاق السالم باعتباره  (11)

ا في  1الزيارة الساعة   ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  11صباحا

http://www.andaluspress.com/archives/مكاف-باعتباره-السالم-باتفاق-تندد-جوبا/ 
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 املطلب الثاني: أطراف الصراع

تحديد أطراف الصراع من أهم خطوات تحليل الصراعات، وتأتي بعد الخطوة األولى املتمثلة تعد عملية 

ا ما تختلف نتيجة تحديد أطراف باختالف نقاط  في تعرف سياق الصراع وبيئته ونشأته وتطوره، وكثيرا

ا في الصراعات متعددة األطراف، ويجدر التنويه هنا إلى أّن  التحديد على الخط الزمنى للصراع، وخصوصا

 .2016تحديد األطراف يحدث في النصف من كانون األّول/ ديسمبر 

وفى الصراع محل التحليل، من جهة أولى، وعلى الرغم من وجود بعض األحزاب السياسية، فال يمكن 

ومن جهة أخرى ما  ،(13) جنوب السودان في (12)القول إّن هناك التعددية الحزبية بمعناها الفني الدقيق

زالت األطراف الفاعلة في املشهد الجنوبي تنحصر في عناصر الحزب الحاكم الذين توقفت دينامياتهم عند 

ا  ما ليستأثر  –وهي لن تسعهم–تجاذب عباءة الحركة الشعبية لتحرير السودان وتركتها، ًل لتسعهم جميعا
ّ
إن

ا منه أّن اًلسم والتاريخ سيجل بان التأييد الشعبي ملن يستأثر بتلك العباءة، ومن ثم بها فريق منهم، ظنًّ

مصالح لها في جنوبي السودان،  -في الجوار وغيره–اًلستئثار بالسلطة، ومن ناحية ثالثة يجد عدد من الدول 

لون في 
ّ
ا هناك متدخ ا غير مباشرين في الصراع، وأخيرا

ا
وهذه املصالح باختالف كثافتها تجعل منهم أطراف

ا فيه. الصراع ليسوا
ا
 أطراف

 

: األطراف املباشرة
ا

 أوال

طائفتين، األولى أطراف رئيسة، والثانية  -كما هي الحال في جنوب السودان-تضم األطراف املباشرة 

ي الحزب الحاكم، األول في السلطة ويتزعمه الرئيس 
َ
أطراف ثانوية، ويكاد ينحصر وصف الرئيس في فريق

بينما يتسع وصف  .(14) اسابقا )سلفاكير( وحكومته، والثاني معارض، ويتزعمه )ريك مشار( نائب الرئيس 

ا من األحزاب السياسية غير الفاعلة  ا من قادة الحركة الشعبية املنشقين عنها، وبعضا الثانوي ليضم بعضا

 في املشهد السياس ي الصراعي.

                                                           
 -سعيد إسماعيل على محمد على ندا، النظم اًلنتخابية وتأثيرها على التعددية الحزبية فى أفريقيا: دراسة حالة: كينيا  (12)

اًلقتصاد، معهد البحوث والدراسات السنغال، رسالة ماجستير غير منشورة )القاهرة: قسم السياسة و  –ليسوتو 

 .39-33 ( ص2016فريقية، جامعة القاهرة، األ 
 10"النيالن"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"أحزاب جنوب السودان: ضبابية الرؤى وغياب األنشطة"، املوقع  )13(

 ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  11مساء بتاريخ 

http://www.theniles.org/ar/articles/politics/1524/  
 10"، تحققت الزيارة الساعة س ي بي بي" اإللكتروني"الخصمان املتنافسان في جمهورية جنوب السودان"، املوقع  )14(

ا في   ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  19صباحا

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/07/160711_ssudan_kiir_machar 
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ا السلطة في الدولة الناشئة، ولكن كل بقدر وزنه النسبي، ومن الالفت بشدة أن  ويستهدف هؤًلء جميعا

تتخذ مواقف ومواقع متغيرات، بل قد تتغير من النقيض إلى  -لم يكن جميعها إن–جل األطراف الثانوية 

 النقيض بين عشية وضحاها.

 

 .(15) طرف رئيس: الرئيس )سلفاكير( وحكومته

أهدافه ومصالحه: إحكام سيطرته على السلطة واًلستئثار بميراث الحركة الشعبية التي  .أ

 تحولت إلى حزب حاكم برئاسته.

تحت عباءة الحركة الشعبية، واقتصار أدوار قادتها على شغل  السياس يرؤيته: توحيد العمل  .ب

يرفض  (16)مواقع قيادية في حزبه وحكومته، كذلك مركزية السلطة داخل الحزب والحكومة، 

أي صورة من صور املعارضة التنافسية القوية، حتى لو كان ذلك بطريق التخلص من خصومه 

 السياسيين.

مواقفه: يرفض التسوية مع املعارضة إًل من خالل رؤاه سالفة الذكر، رفض اتفاق السالم  .ج

طوال الوقت، ولم يوقع عليه إًل بضغط أميركي وأممي، ومع بعض التحفظات، وبعد أن  2015

 وقع عليه )ريك مشار(.

  عالقاته مع اآلخرين: يحافظ على عالقات جيدة مع كثير من األطراف، وينتهج سياسة  .د

 اًلستقطاب اإلكراهي )العصا والحزرة( مع بعض عناصر حركة املعارضة.

التأييد الشعبي: يستند في األغلب على قاعدة إثنية تتكون من إثنيته )الدينكا( التي تمثل نسبة  .ه

في املئة، ومن بعض اإلثنيات التي يستقطب قادتها التقليديين،  40كبيرة من السكان تصل إلى 

 ي حكومته بمثل )الزاندي( حيث يتخذ وزيرة دائمة في حكومته.ويعين بعض نخبها ف

 

طرف رئيس: نائب الرئيس سابقا )ريك مشار( وفريقه، وأبرزهم: )مابيور قرنق( وهو ابن الراحل  -1

 .(17) )جون قرنق(، و)مناوا بيتر قاركوث(، و)بيتر أدوك نيابا(، و)استفن فار(، وغيرهم

يستهدف الوصول إلى السلطة )الرئاسة(، ويتمسك بميراث أهدافه ومصالحه: وفقا ملا يعلنه  .أ

 الحركة الشعبية من منظور إصالحي.

                                                           
(15) The Sudd Institute, "South Sudan's Crisis: Its Drivers, Key Players, and Post-conflict Prospects" (Juba: 

The Sudd Institute, Special Report, 3 August 2014) Pp. 9-10.  
"راديو تمازج"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"الخصمان املتنافسان في جمهورية جنوب السودان"، املوقع  (16)

ا في  10,55  ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  19صباحا

https://radiotamazuj.org/en/node/40004 
(17) The Sudd Institute, Op. Cit., P. 9.  
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رؤيته: وفقا ملا يعلنه فهو يتبنى سياسات إصالحية )ديمقراطية( داخل الحركة )الحزب(، ومن  .ب

ا، إًل أن خياره البديل  ا أو إثنيًّ ثم الحكومة، تسند السلطة على أساس تنافس ي وليس تحكميًّ

 هو العمل املسلح ضد الحكومة. لذلك

مواقفه: يقبل بالتسوية القائمة على تقاسم السلطة في إطار تبني نهٍج إصالحّي، وقع على اتفاق  .ج

 ، قبل أن يوقع عليه )سلفا كير(2015السالم 

عالقاته باآلخرين: يحافظ على عالقات جيدة بكثير من األطراف، وينتهج سياسة اًلستقطاب  .د

 الجميع، حتى مع بعض مؤيدي )سلفاكير(.اإلقناعى مع 

 20التأييد الشعبي: يستند في األغلب إلى قاعدة إثنية تتكون من إثنيته )النوير( التي تمثل نسبة  .ه

ه يحظى بتأييد لدى أفراد عدد من القبائل بمن فيهم الدينكا.
ّ
ا، إًل أن  في املئة من السكان تقريبا

 

جان أموم(، وفريقه وأبرزهم )دينج ألور( وزير الخارجية طرف ثانوي: أمين عام الحزب الحاكم )با -2

 .(18) الحالي، و)جون لوك( وزير النقل الحالي، و)كوستي منيبا( وزير املالية األسبق، وغيرهم

أهدافه ومصالحه: يستهدف هذا الفريق املشاركة في السلطة، ويتمسك بميراث الحركة الشعبية  .أ

 من منظور إصالحي.

ق سياسات إصالحية )ديمقراطية( داخل الحركة )الحزب(، ومن ثم الحكومة، رؤيته: يتبنى الفري .ب

 وينتهج سياسة املعارضة السلمية.

 مواقفه: يقبل بالتسوية القائمة على تقاسم السلطة في إطار تبني نهج إصالحّي. .ج

 عالقاته باآلخرين: يحافظ على عالقات جيدة بكثيٍر من األطراف، ويشارك في الحكومة، وًل يقطع .د

  الخطوط مع فريق )مشار(.                                            

التأييد الشعبي: ًل يمكن الوقوف على الوزن النسبي لهذا الفريق، لكنه في األحوال جميعها محدود  .ه

 التأثير، سواء في املعارضة أم في الحكومة أم في القاعدة الشعبية.

)تابان دينج( وفريقه، وأبرزهم )ًلدو قوري(، و)حسين مار(، طرف ثانوي: نائب الرئيس الحالي  -3

 .(19) و)حزقيال لول جاتكوث(، وغيرهم

أهدافه ومصالحه: يستهدف هذا الفريق املشاركة في السلطة، ويتمسك بميراث الحركة، وليس  .أ

 .(20) له نهج سياس ى محدد، فتارة يتشارك مع )املعارضة املسلحة(، وتارة يشارك في الحكومة

                                                           
(18) The Sudd Institute, Op. Cit., P. 10.  
(19) Ibid, Pp. 9-10.   

"النيلين"، تحققت الزيارة  اإللكتروني"الناطق باسم املعارضة في جوبا يعلن انضمامه إلى فصيل سلفا كير"، املوقع  (20)

      ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  13مساء في  11,15الساعة 

http://www.alnilin.com/12804637.htm 
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رؤيته: يتبنى الفريق سياسات إصالحية )ديمقراطية( داخل الحركة )الحزب( ومن ثم الحكومة،  .ب

 وينتهج سياسات املعارضة السلمية.

 مواقفه: يقبل بالتسوية القائمة على تقاسم السلطة في إطار تبني نهج إصالحّي. .ج

 عالقاته باآلخرين: يتأرجح بين فريقي )مشار(، و)كير(. .د

 يمكن الوقوف على الوزن النسبي لهذا الفريق، لكنه في األحوال جميعها التأييد الشعبي: ًل .ه

 محدود التأثير سواء في املعارضة أم في الحكومة أم في القاعدة الشعبية.

التغيير الديمقراطي(،  -أطراف ثانوية أخرى: أحزاب متفرقة منها، )الحركة الشعبية لتحرير السودان -4

والحزب الشيوعي لجنوب السودان، و)املؤتمر الوطني اإلفريقي(، و)الجبهة الديمقراطية املتحدة القومية(، 

، و)منتدى جنوب السودان (2(، و)اتحاد احزاب السودان األفريقي 1 األفريقيو)اتحاد أحزاب السودان 

 .(21) الديمقراطي(، و)اًلتحاد الوطني السوداني األفريقي(، و)الحزب الليبرالي لجنوب السودان(

 أهدافه ومصالحه: تستهدف أغلبية كيانات هذا الفريق املشاركة في السلطة. .أ

 رؤيته: ينادون بالتنافسية السياسية.  .ب

 إلى أروقة السلطة. مواقفه: يقبلون بكل تسوية تسمح لهم بالدلوف .ج

ا ألّي من فريقي )مشار(  .د عالقاته باآلخرين: أغلبية كيانات هذا الفريق ًل تبدي تحّيزا واضحا

 و)كير(.

ا بمزاحمة قطبي الصراع على  .ه التأييد الشعبي: ليس لهذه الكيانات قواعد شعبية تسمح لها سلميًّ

 السلطة.

 

ا: األطراف غير املباشرة املتدخلة  ثانيا

 املتحدة األميركية: طرف غير مباشر خارجي متدخلالواليات  -1

كان للوًليات املتحدة الدور األكبر في انفصال جنوب السودان، وهو ما تواتر في التقارير اإلعالمية 

أن الوًليات املتحدة لم  -من خالل مسارات األحداث منذ اًلنفصال-بيد أن الالفت  ،(22) واألدبيات العلمية

                                                           
 "النيالن"، مرجع سبق ذكره. اإللكتروني"أحزاب جنوب السودان: ضبابية . . .، املوقع  (21)
املكتب العربي للمعارف، د. أسامة حمد أحمد أبو طه، الدور األميركي في تسوية مشكلة جنوب السودان )القاهرة:  (22)

 .180-177 ( ص2015

األميركية على مفترق الطرق"، في املستقبل العربي، )بيروت: مركز دراسات  -موس ى، "العالقات السودانية عبده مختار  -

 .54-48( ص 2013، كانون األول/ ديسمبر 418الوحدة العربية، العدد 

ا في صبا 9,15"الجزيرة"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"الدور األميركي في مشكلة جنوب السودان"، املوقع  -  13حا

 ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/382705C3-1593-4731-B333-3C573ECB1680 



 
 17 

نفسها تجاه بناء السالم واستقرار الدولة في جنوب السودان، وهو ما فتح الباب أمام يكن لديها الحماسة 

 في املئة من البترول السوداني إلى الصين 80عدد من التساؤًلت التي يمليها الواقع، حيث يذهب أكثر من 
ألمم ومنظمة مؤتمر ا يالنسبة عن الشمال والجنوب؛ حيث خلت إحصاءات كّل من البنك الدول –،(23)

 United Nations Conference on Trade and Developmentاملتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( 

"UNCTAD" عن أن التدخل  –، من أّي بيانات في هذا الشأن عن جنوب السودان بعد اًلنفصال 
ا

فضال

 عن أن تدخل دول الجوار لم يكن
ا

بمثل ما يتوقع  الصيني في جنوب السودان كان على غير املألوف، فضال

له، وجميعهم حلفاء الوًليات املتحدة، فهل كان هدف الوًليات املتحدة ذا شّقين، أولهما: فصل الجنوب 

، وثانيهما: خلق دولة فاشلة في هذه املنطقة؟ هل توافقت الوًليات املتحدة مع الصين على ترك السوداني

يقيا، ومن ثّم ًل تريد الوًليات املتحدة جعلها جنوبي السودان ضمن حصة الصين التوافقية الدولية في أفر 

 حصة سهلة؟.

فقد تدخلت الوًليات املتحدة في صراع جنوب السودان، داعية للمفاوضات وإحالل السالم، وحينما 

تعثرت املفاوضات، وأوشكت مهلتها على النفاد، لوحت الوًليات املتحدة مع األمم املتحدة بالعقوبات 

ا
ا
على الجانبين للقبول باتفاق السالم، وخاصة على )سلفاكير( وحكومته، ومع ذلك  وغيرها، ومارستا ضغط

فإن نص اتفاق السالم ذاته كان يتضّمن أسباب إخفاقه، وهو ما تغاض ى عنه الوسطاء، وليس أدّل على 

ا، وستناقشه هذه الدراسة فيما بعد  ي الصراع منه، وهو ما أثبتته األحداث ًلحقا
َ
ذلك من موقف طرف

، فهل كان إخراج اًلتفاق على هذا النحو الذى يفتقر إلى أبسط شروط الحلول التفاوضية تفص
ا

يال

ا؟  مقصودا

 

 الصين: طرف غير مباشر خارجي متدخل -2

وإن كانت أفريقيا جميعها -يعد جنوب السودان من أكثر الدول األفريقية أهمية بالنسبة إلى الصين 

الصين مع جنوب السودان عالقات دبلوماسية يوم انفصاله، حيث أقامت  –مهّمة وفق املنظور الصيني

 عن أن حالة السودان من الحاًلت النادرة التي تخلت فيها الصين عن دبلوماسيتها التي تعتمد رفض 
ا

فضال

التدخل السياس ي، ومن ثم العسكري في شؤون الدول، إذ تشارك بعدد كبير من الجنود في البعثة األممية 

في املئة من  5نوب السودان، وًل غرو في ذلك كله، فجنوب السودان يصدر ما يعادل لحفظ السالم في ج

واردات الصين من البترول الخام، وتمتلك شركة )س ى إن بي س ى( البترولية اململوكة للدولة الصينية حصة 

 عن أن جنوب السودان ،(24) في املئة في واحد من أكبر حقول البترول فى جنوب السودان 40
ا

يعد  فضال

                                                           
ا في  9,15"ألفا بيتا"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"الدور األميركي في مشكلة جنوب السودان"، املوقع (23)  13صباحا

 ، على الرابط:2016يسمبر كانون األول/ د

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/93912  
عربيا وإفريقيا" )الرياض: مجلة البيان، التقرير  وأثرهالسودان  في الدوليعبد الرحمن حسن، "التدخل  حمديد.  (24)

 .265-264( ص 22كانون األول/ ديسمبر  2010اًلستراتيجي، السنة الرابعة، 
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ة أمام البضائع واًلستثمارات الصينية، وقد أمدت الصين حكومة جنوب السودان  ا مفتوحا ا بكرا
ا
سوق

ا 2014بالسالح من خالل صفقة أنجزت في  ا لوجستيًّ ملفوضية مراقبة وتقييم سالم ، وقدمت الصين دعما

 (25).جنوبي السودان

ا ومع هذا اًلنفتاح الصيني على الحكومة في جنوب السودان  تحافظ الصين على عالقات منفتحة أيضا

مع ريك مشار قائد )املعارضة املسلحة(، حيث رعت الصين في الخرطوم مفاوضات بين الطرفين قبل اتفاق 

ا من األطراف املباشرة الرئيسة للصراع، أي ًل 2015السالم  ، في ما يبدو كأن الصين ًل تريد أن تخسر أيًّ

 .(26) ظروف الحال واملآل وجوده في معادلة السلطةتريد غلق الباب مع أي طرف ترشح 

 

 تنزانيا: طرف غير مباشر خارجي متدخل -3

كانت تنزانيا قد توسطت بين طرفي الصراع الرئيسين، ودارت جولة من املفاوضات في )أروشا( في تنزانيا، 

النار، واملصالحة اتفق الطرفان في )أروشا( على وقف إطالق  –قبل اتفاق أديس أبابا– 2015وفى مطلع عام 

والتوحد بين فرقاء حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم، وتكوين هياكل انتقالية جديدة لتوحيد 

 .(27) الحزب على صعيد القيادة واألعضاء

 

 السودان: طرف غير مباشر خارجى متدخل )جوار مباشر( -4

 عن التداخل غير املحدود بين البلدين )البلد( السودان و 
ا

جنوب السودان في مجاًلت شّتى، يظل فضال

ا للوضع القائم اآلن كثير من القضايا العالقة بينهما، أبرزها الحدود والبترول ويعِرف  ،(28) هناك وفقا

                                                           
ا عن البالد ودستورها"، املوقع (25) "شبكة عاجل اإلخبارية"،  اإللكتروني"صفقة أسلحة صينية لجنوب السودان دفاعا

ا بتاريخ  9,25تحققت الزيارة الساعة   ، على الرابط: 2016كانون األول/ ديسمبر  7صباحا

http://breakingnews.sy/ar/articles/855223.html 

"بوابة الشروق  اإللكتروني"جنوب السودان رأس حربة العالقات بين الوًليات املتحدة والصين فى أفريقيا"، املوقع  -

ا في  9,15اإلخبارية"، تحققت الزيارة الساعة   ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  8صباحا

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=19032015&id=abe82cd0-ba2e-4511-

9c62-3ec4e0fa5067 
"سودان تريبون"،  اإللكتروني"فرقاء جنوب السودان يقرون رؤية مشتركة للسالم بمباركة صينية سودانية"، املوقع  (26)

 www.sudantribune.net/10053     الرابط: ، على9/12/2016ص بتاريخ  3,15تحققت الزيارة الساعة 
لشبكة "بى بى س ى" عربى، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"توقيع اتفاق سالم لجنوب السودان في تنزانيا"، املوقع  (27)

ا في  10,08  ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  14صباحا

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/01/150121_south_sudan_reunify_agreement. 
 9,30"ألفا بيتا"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"النفط في السودان وجنوب السودان: حقائق وأرقام"، املوقع  (28)

ا في   الرابط:، على 2016كانون األول/ ديسمبر  15صباحا

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/93912  
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السودان أطراف الصراع جّيدا وعن كثب، وًل يفقد تواصله مع الجميع، واستقبلت الخرطوم )كير( 

و)مشار(، وتوسطت بينهما بصورة منفردة، وكذلك في جهد منظمة )الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرقي 

طرف من ، وًل ينفك كل "Intergovernmental Authority on Development "IGADإيجاد(  -أفريقيا

 الطرفين الرئيسين يتهم الخرطوم بدعم خصمه.

 

 إثيوبيا: طرف غير مباشر خارجي متدخل )جوار مباشر( -5

 من 8300تكاد إثيوبيا تستأثر بتكوين قوات بعثة األمم املتحدة في جنوب السودان، حيث تسهم بنحو 

في املئة من عدد القوات، وًل غرو فهي من دول الجوار املباشر،  75جندي، أي ما يعادل حوالى  13500

 عن أن لها عالقات تاريخية مع الحركة الشعبية/ الجيش 
ا

وهناك تداخل سكانّي على حدود البلدين، فضال

 ع
ا

ن مصالحها اًلقتصادية، الشعبي لتحرير السودان، وأنها كانت من رعاة انفصال جنوب السودان، فضال

 عّما يحدو إثيوبيا 
ا

 .(29) من طموح النفوذ والزعامة والسيطرة في القرن والشرق األفريقي -ويراد لها–فضال

، وسعت، وضغطت سواء 2015مشار(  -ومن هذا املنطلق استضافت إثيوبيا مفاوضات سالم )كير

 على اتفاق السالم آنذاك.بصورة منفردة، أم ضمن جهد منظمة )إيجاد(، ليوقع كل منهما 

 

 كينيا: طرف غير مباشر خارجي متدخل )جوار مباشر( -6

( كينيا، وفي إثر انهيار كيمانيكان قائد القوات األممية في جنوب السودان الجنرال )جونسون موجوا 

أجرت ، وإخفاق قوات البعثة األممية في حماية املدنيين، 2015مشار( )أديس أبابا(  -اتفاق السالم )كير

ا، توصلت من خالله إلى وجود قصور من القيادة في النهوض بمهماتها، وغياب التنسيق  األمم املتحدة تحقيقا

، (30) بين مكونات البعثة، وعليه عزلت القائد الكيني، فما كان من كينا إًل أن سحبت كامل قواتها من البعثة

 عن أن لكينيا وذلك على الرغم من أهمية الوجود الكيني في جنوب السودان 
ا

بالنسبة إلى كينيا؛ ففضال

عالقات تاريخية مع الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأنها كانت من رعاة انفصال 

جنوب السودان، فإنها تسعى إلى تحقيق مصالح اقتصادية كبيرة أبرزها تصدير بترول جنوب السودان عبر 

ا، مع ربط البلدين بخط سكك حديدية، وهو ما سيفتح ميناء جديد وخط أنابيب يجري إنشاؤه خص يصا

                                                           
"، تحققت الزيارة RT"روسيا اليوم  اإللكتروني"إثيوبيا مستعدة لزيادة عديد قواتها في جنوب السودان"، املوقع  (29)

ا في  10الساعة   الرابط:  ، على 2016كانون األول/ ديسمبر  14صباحا

https://arabic.rt.com/news/832489  
"، 24"أخبار  اإللكتروني"كينيا تعلن انسحابها من جنوب السودان بعد إقالة قائد القوة األممية الكيني"، املوقع  (30)

ا في  9تحققت الزيارة الساعة   ، على الرابط:2016كانون األّول/ ديسمبر  15صباحا

http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/308420 
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 عّما يجري اآلن من اعتماد جنوب السودان في 
ا

أسواق جنوب السودان أمام البضائع الكينية، فضال

 .(31) اًلستيراد والتصدير على ميناء )مومباسا( الكيني بشكل كبير

سواء بصورة منفردة، أم ضمن  2015 (مشار -كير) سالممفاوضات  فيومن هذا املنطلق شاركت كينيا 

 جهد منظمة )إيجاد(، وتحافظ كينيا على عالقات جيدة مع الطرفين الرئيسين في الصراع.

 

 أوغندا: طرف غير مباشر خارجي متدخل )جوار مباشر( -7

كان ألوغندا عالقات تاريخية بالحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، وكانت من رعاة 

ب السودان، وهى تسعى إلى تحقيق مصالح اقتصادية كبيرة في الدولة الناشئة، إذ تستحوذ انفصال جنو 

ا لألرقام الصادرة عن بنك أوغندا، بلغ مجموع صادرات  على جانب كبير من أسواق جنوب السودان، فوفقا

 عن العمالة الكثيفة،  1,3حوالى  2012البلد إلى جنوب السودان في عام 
ا

ا في مليار دوًلر، فضال وخصوصا

 أن البعد األمني 
ّ

ا إًل مجال التجارة غير الرسمية واسعة النطاق عبر الحدود، وإن كان البعد اًلقتصادي مهمًّ

يكتسب أهمية وأولوية لدى أوغندا التي ًل غنى لها عن عمليات مالحقة مقاتلي حركة جيش الرّب األوغندية 

 .(32) داخل أراض ي جنوب السودان

في قوات بعثة األمم املتحدة في جنوب السودان، وما زالت تعلن رفضها املشاركة فيها ولم تشارك أوغندا 

حتى اآلن، وحقيقة األمر أن األطراف الوسيطة هي التي ترفض مشاركة أوغندا، ألنها لن تكون محايدة، إذ 

ا للقوات الحكومية في جنوب السودان، في عقب  تورطت قوات الدفاع الشعبي األوغندية في القتال دعما

، وفى هذا السياق 2014، وهو ما نفته أوغندا في حينه ثم عادت لتقّر به فى عام 2013اندًلع الصراع في 

ا للحيلولة دون وصول )ريك مشار( إلى السلطة ًلعتقادها بأنه حليف تاريخي لـ 
ا
ا حثيث تبذل أوغندا جهدا

ا للمعارضة األوغ  .(33) ندية)جيش الرب(، وأن وجوده في السلطة سيمثل دعما

سواء بصورة منفردة، أو ضمن جهد  2015مشار(  -مفاوضات سالم )كير فيوكانت أوغندا قد شاركت 

منظمة )إيجاد(، وعلى الرغم من تحيزها الكامل إلى جانب حكومة جنوب السودان إًل أنها تحتفظ ببعض 

 العالقات مع بعض األفراد من )املعارضة املسلحة(.

 

                                                           
كتب العربي ، انفصال جنوب السودان وتأثيراته على األمن القومي املصري، )القاهرة: املأحمدعبد اللطيف فاروق ( 31)

 .104-102ص ( 2016للمعارف، 
 .101-99املرجع السابق نفسه، ص  (32)

ا في  8)الغد(، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"ملاذا يتواجد الجيش األوغندي في جنوب السودان؟"، املوقع  -  15صباحا

 http://www.alghad.com/articles/501991                             ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر 
(33) Juba-Based Observer, "The Military Dynamics of South Sudan’s Civil War" (Washington, D.C.: Enough 

Project Reports, July 2014) Pp. 4. 

- The Sudd Institute, Op. Cit., P. 11.  
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ا: األطراف غير 
ا
 املباشرة غير املتدخلةثالث

 الكونغو الديمقراطية: طرف غير مباشر خارجي غير متدخل )جوار مباشر(.-1

ًل تبدي الكونغو الديمقراطية أي مواقف أو تفاعل مع الصراع في جنوب السودان، على الرغم من أنها 

 عن أن هناك قبائل مشتركة على الحدود بين البلدين 
ا

 هي قبائل الزاندي.من دول الجوار املباشر، فضال

، غادر )ريك( مشار إلى الكونغو الديمقراطية بادئ األمر، 2016وعند اندًلع أعمال العنف املسلحة في 

 واستقبلته، وقدمت له الحماية بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة املوجودة على أراضيها.

 

 أفريقيا الوسطى: طرف غير مباشر خارجى غير متدخل )جوار مباشر( -2

بدي أفريقيا الوسطى أي مواقف أو تفاعل مع الصراع في جنوب السودان، على الرغم من أنها من ًل ت

 عن أن هناك قبائل مشتركة على الحدود بين البلدين هي قبائل الزاندي.
ا

 دول الجوار املباشر، فضال

 مصر: طرف غير مباشر خارجي غير متدخل -3

في اتجاه  –وإن كان بعد فوات األوان–بل سعت لم تكن مصر راغبة في انفصال الجنوب السوداني، 

ا إلى ما يمثله من ضرر مؤكد للشمال والجنوب، وضرر محتمل ملصالح  (34)استبعاد خيار اًلنفصال نظرا

ُجّل املياه الواردة من املنابع اًلستوائية لنهر النيل تعبر إلى مصر عبر جنوبي 
َ
ا املائية، ف مصر، وخصوصا

مصر وكانت  ،(35) في املئة من حصة مصر الحالية من مياه النيل 13السودان، وتسهم هذه الروافد بحوالي 

-قد عرضت املشاركة في القوة اإلقليمية التي كانت تطرح )إيجاد( تشكيلها وإرسالها إلى جنوب السودان، 

ا من إثيوبيا حالت دون قبول العرض املصري بتأثير أزمتها مع مصر  -وكذلك رواندا وبوروندي
ا
إًل أن ضغوط

راع الذى نشب في جنوبي السودان نهر النيل، وبخالف ما كان ينبغي، لم تتدخل مصر في الص مياهبشأن 

 .(36) بعد اًلنفصال، على الرغم من وجود تعاون اقتصادي بين مصر وحكومة جنوب السودان

 

  

                                                           
يوسف الشريف، السودان وأهل السودان، )القاهرة: دار الشروق، طبعة خاصة ضمن مشروع مكتبة األسرة،  (34)

 .437-434(، ص 2004
 .262-259، مرجع سبق ذكره، ص عبد اللطيف فاروق أحمد (35)

(36) Tewodros Mebratu, Op. Cit., P. 73.  
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ا: متدخلون من غير األطراف  رابعا

 جنوب أفريقيا: طرف غير مباشر خارجي متدخل -1

ا في الصراع الدائر في جنوب السودان، ومع ذلك فقد 
ا
عّين الرئيس )جاكوب ًل تعّد جنوب أفريقيا طرف

ا هو نائب رئيس الجمهورية )سيريل رامافوسا( للوساطة في عملية إحالل السالم في  ا خاصًّ
ا
زوما( مبعوث

، وحضر التوقيع على 2015جنوب السودان، وشارك املبعوث جنوب األفريقي في مفاوضات اتفاق )أروشا( 

املعارضة املسلحة )ريك مشار( في عقب انهيار اًلتفاق، وفى اآلونة األخيرة تستضيف جنوب أفريقيا زعيم 

وانهارت في أوائل يوليو  2016، وإخفاق عملية تنفيذه التي بدأت في أبريل 2015اتفاق سالم )أديس أبابا( 

 .(37) من نفس العام

وتتطلع جنوب أفريقيا عبر مشاركتها في جهد الوساطة إلى املشاركة في عملية إعادة اإلعمار والتنمية بعد 

 .(38) الدولة فيالصراع فى جنوب السودان لتحقيق التنمية السياسية واًلقتصادية املستدامة 

 

 األمم املتحدة -2

بموجب القرار  قرر مجلس األمن ، عشية إعالن إنشاء جمهورية جنوب السودان2011تموز/ يوليو  8في 

من العسكريين والشرطة املدنية وبعض  7000، تدشين بعثة لألمم املتحدة مكونة من 2011 /1996رقم 

ا من اليوم التالي  ا، 2016تموز/ يوليو  9املدنيين، بدءا ، وهو يوم إعالن نشأة دولة جنوب السودان رسميًّ

ا للسلم واألمن الدوليين في املنطقة، وذلك ألّن الحالة التي يواجهها جنوب السود ان ما تزال تشكل تهديدا

 .(39) وتمثلت مهمة البعثة في توطيد السلم واألمن واملساعدة على تهيئة الظروف من أجل التنمية

 /2155، أصدر مجلس األمن قراره رقم 2013في عقب تفجر الصراع األهلي فى عام  2014مايو  27وفي 

ة وتحديد أولويات وًليتها نحو حماية املدنيين، ورصد حقوق اإلنسان، وتهيئة بتعزيز قوات البعث 2014

الظروف املواتية إليصال املساعدات اإلنسانية، ودعم تنفيذ اتفاقية وقف األعمال العدائية، ومع تطور 

 .(40) الصراع كان مجلس األمن يقرر تمديد مّدة عمل بعثته

                                                           
الزيارة  عربي"، تحققت"رويترز  اإللكتروني"زعيم املعارضة بجنوب السودان يسافر إلى جنوب أفريقيا للعالج"، املوقع  (37)

ا في  5الساعة   ، على الرابط:2016كانون األّول/ ديسمبر  13صباحا

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN12D1KS 
الزيارة  "، تحققت"راديو تمازج اإللكتروني"زوما: جنوب أفريقيا ملتزمة بجهد السالم في جنوب السودان"، املوقع  (38)

ا في  5,30الساعة   ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  13صباحا

https://radiotamazuj.org/en/node/34618 
 .2011تموز/ يوليو  8، في 6576، الجلسة 1996/2011قرار رقم األمم املتحدة، مجلس األمن، ( 39)
 .2014أيار/ مايو  27، في 2515، الجلسة 2155/2014قرار رقم األمم املتحدة، مجلس األمن،  (40)
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ا بعد توقيع اتفاق )أروشا(، فاتجهت األمم املتحدة نحو توقيع وملا لم تحرز املفاوضات تقّدما  2015وفى 

الذي يسمح بفرض مثل  2206/2015عقوبات على أفراد أطراف الصراع، فأصدر مجلس األمن قراره رقم 

 .(41) هذه العقوبات

، وصّوت أغلبية 2016 /2304بعد انهيار اتفاق السالم األخير، أصدر مجلس األمن القرار رقم  2016وفي 

ا مقابل امتناع أربعة،  11أعضاء املجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الوًليات املتحدة بواقع  عضوا

وهم روسيا والصين ومصر وفنزويال، ويضيف القرار إلى بعثة األمم املتحدة في جنوب السودان )قوة حماية 

، وتضطلع قوة الحماية اإلقليمية 2016كانون األول/ ديسمبر   15إقليمية( يجري إنشاؤها ملدة أولية حتى 

بالعمل على توفير بيئة آمنة في جوبا وما حولها، بما في ذلك دعم نتائج حلقة العمل بشأن وقف إطالق النار 

الدائم، والترتيبات األمنية اًلنتقالية، وفي الحاًلت القصوى في أجزاء أخرى من جنوب السودان بحسب 

بفرض حظر على توريد األسلحة إلى جنوب السودان في حال تأكيد الحاجة، ويسمح القرار ملجلس األمن 

ورفضت حكومة جنوب السودان هذا القرار في بادئ األمر، ثم  (42)عرقلة حكومته ملهام البعثة األممية،

استجابت له تحت الضغط، من مثل التلويح بفرض عقوبات على قادة أطراف الصراع، وحظر األسلحة، 

ا، جاء فيه ))تعّمد واًلتهام بارتكاب جرائ م حرب وجرائم ضد اإلنسانية، فقد أعدت بعثة األمم املتحدة تقريرا

ا بناءا على اًلنتماء العرقي أو الجنسية أو الدعم املتصّور للطرف املعارض(،  الجناة استهداف املدنيين وغالبا

قاعدة لألمم كذلك ))في كل من بانتيو وبور وقعت هجمات ضد منشآت محمّية وهي مستشفى ومسجد و 

 (43)املتحدة وهو ما قد يصل إلى درجة جرائم حرب((، وقد تشكل هذه النتائج األساس لتوجيه اًلتهام.

 

                                                           
 .2015آذار/ مارس  3، في 7396، الجلسة 2206/2015قرار رقم األمم املتحدة، مجلس األمن،  (41)
 .2011آب/ أغسطس  12، في 7754، الجلسة 2304/2016قرار رقم األمم املتحدة، مجلس األمن،  (42)
ا على نشر قوة إقليمية في جوبا"، املوقع  (43) "راديو تمازج"، تحققت  اإللكتروني"حكومة جنوب السودان توافق رسميا

ا بتاريخ  7,11الزيارة الساعة   ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  21صباحا

https://radiotamazuj.org/en/node/50379  

، عربي" س ي بي بيلشبكة " اإللكتروني"األمم املتحدة: مذابح جنوب السودان العام املاض ي قد تكون جرائم حرب"، املوقع  -

ا في  7,45تحققت الزيارة الساعة  ول/ ديسمبر  20صباحا
ّ
 ، على الرابط:2016كانون األ

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/01/150110_south_sudan_masacre 

الزيارة  "، تحققت"الوطن اإللكتروني"مجلس األمن مستعد لفرض عقوبات جديدة على جنوب السودان"، املوقع  -

ول/ ديسمبر  19في  اصباحا  7,37الساعة 
ّ
 ، على الرابط:2016كانون األ

http://www.elwatannews.com/news/details/1605159 
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بشأن حالة حقوق  31/20وفى مجال حقوق اإلنسان أنشأ مجلس حقوق اإلنسان بمقتض ى القرار رقم 

لة حقوق اإلنسان في البالد، اإلنسان في جنوب السودان، لجنة من ثالثة أشخاص ملدة عام، بهدف تقييم حا

 .(44) لدعم العدالة اًلنتقالية واملساءلة واملصالحة وتضميد الجراح

 

 االتحاد األفريقي -3

ا في أجندات قمم اًلتحاد األفريقي واجتماعاتها، وحظيت  ا كبيرا احتلت قضية جنوب السودان حّيزا

باهتمام بالغ بالتنسيق مع األمم املتحدة، و)إيجاد(، وفي مسار عملية إحالل السالم في جنوب السودان دعم 

تحاد فكرة إرسال قوة حماية اًلتحاد املفاوضات وشارك فيها، وبعد انهيار اتفاق السالم األخير، تبنى اًل

إقليمية وبالتنسيق مع )إيجاد( توصل إلى قبول من حكومة )جنوب السودان( بهذه املهمة بعد أن كانت 

ا  اتعارضها وترفضها رفضا  .(45) تامًّ

 

 الهيئة الحكومية للتنمية )إيجاد( -4

ا لتحقيق السالم في دولة جنوب السودان  مضنيا
ا
ا جهدا منذ تفّجر الصراع في  ،(46)تبذل املنظمة حاليًّ

، استشعر قادة الدول األعضاء في املنظمة مسؤولياتهم تجاه الدولة الناشئة، ومدى أهمية 2013ديسمبر 

السعي الفوري والجاّد إلنهاء الصراع الذي بات يهّدد أمن اإلقليم بأكمله، وسالمته، وقد فرض حجم الكارثة 

ية الفادحة، على املنظمة بذل كل ما لديها في سبيل إنهاء تلك واتساع نطاق الصراع والخسائر البشرية واملاد

ا من القمم التي  ها، ومن هنا عقدت املنظمة منذ اندًلع الصراع عددا
ّ
الحرب األهلية، وإحالل السالم محل

ضمت رؤساء الدول والحكومات، كان آخرها تلك املنعقدة في أديس أبابا واملخصص جدول أعمالها بشكل 

  .(47)لسودان والصومالرئيس لجنوب ا

                                                           
"مركز أنباء األمم املتحدة"،  اإللكتروني"إنشاء لجنة للتحقق من أوضاع حقوق اإلنسان في جنوب السودان"، املوقع (44)

ا، في  7,55تحققت الزيارة الساعة  ول/ ديسمبر  22صباحا
ّ
 على الرابط:2016كانون األ

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26373 
(45) AU Website, visited at 11,17PM 14-12-2016, at: https://www.au.int  

 7,07"بى بى س ى"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"اًلتحاد اإلفريقي يقر القوة اإلقليمية في جنوب السودان"، املوقع  -

ا في   ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  19صباحا

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160719_south-sudan_african_un-

ion_regional_force 
(46) UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs "OCHA", "South Sudan Macro-Conflict 

Analysis: Informing Operating Assumptions of Humanitarian Action" (New York: OCHA, Relief Website, 

Workshop Outcome Paper, July 2015) Pp. 7-8. 
(47) IGAD Website, visited at 9,43AM 15-12-2016, at: https://www.igad.int 
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 ملتابعة إجراءات وقف الحرب، وتحقيق السالم، تسمى 
ا
 تفاوضيا

ا
وكانت املنظمة قد أنشأت )آلية(، فريقا

، وتمكنت "Joint Monitoring and Evaluation Commission "JMECلجنة املراقبة والتقييم )جمك( 

ع في كانون املنظمة حتي تاريخه من توقيع اتفاق بشأن إعادة توحيد 
ّ
الحركة الشعبية لتحرير السودان وُوق

ع في آب/ أغسطس  2015الثاني/ يناير 
ّ
في )أديس أبابا(  2015في )أروشا( في تنزانيا، ثم اتفاق السالم الذى ُوق

في إثيوبيا، لذي تضّمن الوصول الي صيغة تفاوضية حول تأليف حكومة انتقالية تعمل على وضع الترتيبات 

ا في السعي الالزمة لتنفي ذ ما جاء في اًلتفاق من أجل استقرار جنوب السودان، وما يزال جهد املنظمة ماضيا

لتحقيق السالم في جنوب السودان، وما زالت املنظمة توالي جهدها بعد انهيار اًلتفاق األخير، وقد أقنعت 

ل السالم، وتنسق )إيجاد( الحكومة السودانية بقبول قرار مجلس األمن األخير بشأن نشر قوة إقليمية إلحال

 .(48) وتتعاون في هذا الصدد مع كل من اًلتحاد األفريقي واألمم املتحدة

 

  

                                                           
(48) JMEC Website, visited at 11,15PM 15-12-2016, at: http://www.jmecsouthsudan.com 
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 املبحث الثاني

 تسوية الصراع في جنوب السودان
تعد دقة التحليل ووضوح التفسير من أهم العوامل الالزمة لوضع تصورات صحيحة ومالئمة لتسوية 

تلزم الوقوف على طبيعة الصراع، وأسبابه وتأثيره، والتعرف إليه، الصراعات، والتحكم فيها، وهو ما يس

 توطئة لطرح الرؤى املختلفة لتسويته أو تقويم التسويات التي جرت بالفعل.

فمن حيث طبيعة الصراع، فالصراع في جنوب السودان له طبيعة معقدة أملتها ظروف نشأته وتطور 

ا أحداثه، وموضوعاته، ومسلك أطرافه، وتشير جم ا نخبويًّ ا إلى أن هذا الصراع ًل يعدو أن يكون صراعا يعا

 على النفوذ والثروة والسلطة، مع أخذ البعد اإلثني في الحسبان.

ومن حيث األسباب، فقد تعددت األسباب السياسية واًلقتصادية واًلجتماعية والديمغرافية، التي 

 نها ما هو محّفز.أسهمت في نشأة هذا الصراع وتفّجره، ومنها ما هو رئيس، وم

ومن حيث تأثيرات الصراع، فالصراع في جنوب السودان شديد الوطأة على مجتمع لم يملك، وًل يملك 

 بتروله، وما قد تحمله رؤى 
ّ

ا، إًل من مقومات نهوضه بوصفه دولة موحدة مستقلة آخذة في النمّو شيئا

وفى الوقت نفسه تتنافس على مصالحها نخبته وتصوراتها من نوايا حسنة، وإرادة جادة نحو املستقبل، 

 املتعارضة في هذا البلد الناش ئ كثير من القوى اإلقليمية والدولية.

أما عن تسوية الصراع في جنوب السودان، فقد جرت في سبيلها مساع حثيثة، ومفاوضات طويلة، غير 

لى وقف إطالق النار ، اتفقت األطراف في )أروشا( في تنزانيا ع2015أنها ذهبت سدى، ففي مطلع عام 

ا في آب/ أغسطس  را
ّ
ع  2015واملصالحة، ولم يخرج ذلك اًلتفاق عن حيز أوراقه، ومؤخ

ّ
في )أديس أبابا(، وُوق

اتفاق للسالم بين األطراف، وتباطأت األطراف في تنفيذه، وما إن شرعوا في ذلك حّتى انهار كل ش يء في أقل 

 من ثالثة أشهر. 

لصراع في جنوبي السودان من خالل تحديد طبيعته، والوقوف على أسبابه ويحاول هذا املبحث تحليل ا

وتأثيره، ثم تقييم ما تحّقق من تسوية، ومن ثم طرح أرجح السناريوهات املحتملة، ملستقبل هذا الصراع، 

 وذلك في مطلبين:

 املطلب األول: طبيعة الصراع وأسبابه وتأثيره

 يتهاملطلب الثاني: واقع الصراع ومستقبل تسو 
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 طبيعة الصراع وأسبابه وتأثيره : املطلب األول 

تتحدد طبيعة الصراع في جنوب السودان في ضوء ظروف نشأته وتطوره، وفقا لقضاياه وموضوعاته 

ا  الرئيسية، وكذلك طبيعة أطرافه ومسلكهم، ومن خالل ذلك كله يمكن استنتاج أبرز أسبابه وتأثيراته وفقا

 املالئمة مثل: البربرية الجديدة، وتأثير النظم السياسية، واقتصادات العنف والحرب.ًلقترابات التفسير 

 

: طبيعة الصراع
ا

 أوًل

ا ألبرز معايير التصنيف، وذلك من خالل دينامياته وأطرافه،  ه ُيصنف وفقا
ّ
لتعرف طبيعة الصراع، فإن

من وجوه، متغير من وجوه أخرى،  وتشير ديناميات الصراع بين نخب جنوب السودان إلى أنه ثابت على حاله

وهو ما أملته ظروف النشأة سالفة البيان، فقد مّر بعدد من املراحل واملسارات التي يمكن في ضوئها القول 

 بأنه:

من حيث وعي األطراف بأسبابها: تشير األحداث إلى أن أطراف الصراع كان لديهم وعي كامل بأسبابه، غير 

ين اًلنخراط فيه، أو إعالنه وإثارته في كثير من األوقات، لذا يمكن تصنيف أن الوضع الراهن حال بينهم وب

ا لهذا املعيار بأنه راوح طوال الوقت بين صراع كامن، وصراع ظاهر.
 الصراع وفقا

ه راوح بن ثنائي األطراف ومتعددها، وإنه 
ّ
ومن حيث عدد األطراف ودرجة انخراطهم فيه: يمكن القول إن

ا بين أطر  ا كان مباشرا
ا
ل الحكومة القائمة طرف

ّ
افه. ومن حيث مجال الصراع: فهو صراع داخل الدولة تمث

ا ألدوات التأثير تكاد تتكافأ قوى الحكومة و)املعارضة املسلحة(،  ا فيه. ومن حيث ميزان القوى، فوفقا رئيسا

ا، أما باقي األطراف املباشرة فال تم لك من أدوات التأثير ويرجح الدعم الخارجي كّفة الطرف الحكومّي نسبيًّ

ا مع الطرفين الرئيسين. ومن حيث عقالنية األطراف ورشادها في إدارة  أ قواها مطلقا
َ
إًل القليل، وًل تتكاف

الصراع، فالصراع يندرج تحت نمط املعارك، حيث يفقد األطراف قدرتهم على ضبط النفس، وتوجد 

 عوامل كثيرات محفزات لذلك.

ضوعه، فمن خالل ما ُعرض من بيئة وتطورات، يمكن التأكيد على أما من حيث مضمون الصراع ومو 

ومع ذلك ًل يمكن استبعاد البعد اإلثني  ،(49) أن الصراع يدور بصورة رئيسة حول السلطة والنفوذ والثروة

في مثل هذا الصراع، حيث الطبيعة شديدة التعّدد للدولة، وحيث يتفّرق أطراف الصراع املباشرين بين 

 .(50) إثنيات عرقية مختلفة

 

                                                           
(49) The Sudd Institute, Op. Cit., P. 10.  
(50) Tewodros Mebratu, Op. Cit., Pp. 33-34, 49-52.  
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ا: أسباب الصراع  ثانيا

ه وفي 
ّ
 أن

ّ
إطار اقترابات ليس للصراع في األغلب سبب وحيد، بل تتعدد األسباب وتتشابك وتتضافر، إًل

 تفسير تنقسم األسباب إلى أسباب رئيسة )جذرية( وأسباب محّفزة، وأسباب غير مباشرة.

 

 (51) (أسباب رئيسة )جذرية -1

تكاد تنحصر األسباب الرئيسة في سبب وحيد هو صراع النخبة جنوب السودانية على السلطة والنفوذ 

 أخرى. والثروة، حتى وإن تغيرت روافد هذا السبب من مرحلة إلى

 

 االختالفات والخالفات الشخصية )قبل االنفصال( -أ

تقع اًلختالفات والخالفات التي سبق لها أن فرقت بين رفقاء السالح لبعض الوقت في أثناء حربهم مع 

-حكومات الدولة األم )السودان(، في مقدم األسباب الرئيسة لهذا الصراع غير الرشيد، فقد كان هناك 

اًلختالفات بين رؤى هؤًلء القادة، واًلختالف بين بعضهم في تحقيق أهداف الحركة كثير من  -ومازال

الشعبية لتحرير السودان، بل اًلختالف بين طريقة كّل منهم في إدارة ما قد يتفقون عليه من رؤى، ويرجع 

أدى هذا الوضع ذلك في قدر كبير منه إلى تعدد ثقافاتهم وتنوعها وتفاوتها، السياسية منها والعسكرية، وقد 

.
ا

 إلى تكون حالة صراعية كامنة فيما بين القادة قبل اًلنفصال سبق بيانها تفصيال

 

 التطلعات السلطوية والنفعية )بعد االنفصال( -ب

التي كانت  -اًلنفصال-الكفاح والسالح بعد أن تحققت أهدافهم  يقيليس الغريب أن تتقاطع تطلعات رف

ا أن يتمسك كل طرف بتطلعاته، وبما يطالب به  تجمعهم وتطغى على كل اختالف وخالف، لكن الغريب حقًّ

من نصيب في مغانم النصر، ولو على أنقاض الوطن، فيما لم يتحقق نصر بعد، ولم يقم بعد وطن، فال 

حقيقة إًل ببناء دولة الوطن، وتشير دينامّيات الصراع الدائر في جنوب السودان يتحقق النصر على ال

بوضوح إلى أن الفرقاء يتصارعون على السلطة والنفوذ والثروة، فالجميع يتطلع إلى أعلى السلطات من 

ية خالل املناصب السياسية والحكومية، والجميع يتطلع إلى النفوذ من خالل التمسك باسم الحركة الشعب

ا  ا، ومن خالل التمترس خلف الوًلءات اإلثنية، والجميع يتطلع إلى الثروة، وخصوصا ا ثمينا
ا
بوصفه موروث

 (52)العوائد البترولية.

 

 

                                                           
(51) Peacebuilding, Education and Advocacy "PBEA", "Conflict Analysis Summary: South Sudan" (New York 

City: "PBEA", United Nations Children's Emergency Fund "UNICEF", Reports, April 2015) Pp. 2-3.  
(52) Tewodros Mebratu, Op. Cit., Pp. 43-45.  
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 أسباب محفزة -2

تعمل مجموعة متشابكة من األسباب على إثارة نار الصراع السلطوي، وتحفيزه، وإذكاء ناره، وإطالة 

 ومن أبرزها:أمده بين النخب جنوب السودانية، 

 غياب املؤسسية واالندماج داخل الجيش الوطني -أ

هناك فرق كبير بين الجيوش النظامية وامليليشيات املسلحة، وما زال الجيش جنوب السوداني في طور 

في  70كان حوالى  2013تجمع كبير مليليشيات مسلحة تعلو لديها وًلءاتها األوليات، فعند اندًلع الصراع في 

ا من النصر، واآلن تغيرت هذه املعادلة املئة من  القوات ينتمى إلى قبائل )الشلك(، وهو ما جعل )مشار( واثقا

بعض الش يء، بعد أن أفلحت الحكومة باستخدام العصا والجزرة في تفريق أو تحييد عدد ًل يستهان به من 

 .(53)( )املعارضة املسلحة

 

 غياب املؤسسية في الحزب الحاكم -ب

الحركة إلى حزب، تحول الجميع من العمل العسكري إلى العمل املدني، فاصطدموا فبعد أن تحولت 

بكون حزبهم يدار بقواعد إدارة الكيان العسكري، وفكره ذاته، حيث الترقي ًل التنافسية، بما يقض ي على 

 .(54) آمالهم في الوصول إلى املواقع العليا من السلطة التي يتم شغلها بطريقة انتقائية

 

 ادية املمارسة الحزبيةأح -ج 

ا من تأليف األحزاب  تندرج الحال الحزبية في جنوب السودان تحت نمط الحزب الوحيد، إذ ًل مانع قانونا

السياسية وممارستها وظائفها، غير أن الواقع ينبئ بتفرد حزب الحركة الشعبية بكل ش يء، واألكثر من ذلك 

ا-الشعبية، وتظل األحزاب السياسية أن املعارضة ترفع هي األخرى راية الحركة  خارج  -املشار إليها سابقا

نطاق التأثير في املشهد السياس ي الـ )جنوب سوداني(، ألسباب كثيرة أهمها القدرات اًلقتصادية ونخبوية 

 .(55) األحزاب، وضعف قواعدها الشعبية

  

                                                           
كلير مك إيفوي، إميل ليبرن، "مستقبل غامض: العنف املسلح في جنوب السودان" )جنيف، املعهد العالي للدراسات   (53)

، نيسان/ أبريل 20الدولية والتنموية، مشروع مسح األسلحة الصغيرة، ورقة عمل التقييم األساس ي لألمن البشري رقم 

 .34-31( ص ص 2010
ودراسة د. أمانى الطويل، "مستقبل السودان: واقع التجزئة وفرص الحرب"، )الدوحة: املركز العربي لألبحاث  (54)

 .10-8 ( ص2011قييم حالة، تموز/ يوليو ، سلسلة تالسياسات
(55) Tewodros Mebratu, Op. Cit., Pp. 46-47.   

 "النيالن". اإللكتروني"أحزاب جنوب السودان: ضبابية . . .، املوقع  -
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 تقلب الوالءات وغياب الثقة والسلوك التآمري  -د

ا-الجنوبيون في طبيعة الحال يبرع السودانيون ومنهم  في استخدام الحيل واملؤامرات السياسية  -سياسيًّ

لتحقيق أهدافهم، ومن مظاهر ذلك تقلب وًلءات كثير منهم حيث يبيت أحدهم في جانب، ويغدو في جانب 

 .(56) مضاد، ومن هنا تولدت أزمة ثقة بين أغلبية األطراف

 

، وغياب التنمية، والتوزيع غير العادل للموارد والخدمات، والفقر، والفساد، ضعف الحكومات -ه

 .(57) العدالةوغياب القانون، وافتقاد 

تسهم هذه العوامل مع عوامل أخرى، في إثارة الصراع، وتحفيزه، وإذكائه، وإطالة أمده، فحال الفوض ى 

 الصراع واستمراره.التي تنشأ في مثل هذا الوضع تمثل بيئة نموذجية لتفاقم 

 

 سيكولوجية العنف -و 

ا متتالية في عداء وقتال، كان هاجسه ومحركه األساس هو األنا  ًل يمكن لجماعة أو شعب عاش عقودا

ص من امليول القتالية والعدوانية، لينتقل فجأة إلى املواطنة 
ّ
ا-ضد اآلخر، أن يتخل بصورة آمنة  -العيش معا

السلوك العدواني وأبرز هذه األسباب: الخوف وانعدام الثقة، ومستقرة، طاملا استمرت أسباب هذا 

والفشل، واإلحباط، والفقر والعوز، ومع ذلك تظل هناك بارقة أمل في تقويم هذا السلوك العدواني من 

 .(58) منظور املدرسة السلوكية

 

 أسباب غير مباشرة -3

بطريقة غير مباشرة، ويغلب أن ثمة مجموعة من األسباب التي تعمل على إطالة أمد الصراع ومفاقمته 

 تعمل بصورة خفّية، وأن تصدر عن غير الفاعلين الحقيقيين لها.

 

 التأثيرات الخارجية -أ

ا لها في جنوب السودان، وقد سبق بيان أبرز هذه  -في الجوار وغيره–تجد دول عدة 
ا
مصالح وأهداف

املصالح، وبتدقيق النظر يّتضح أن مصلحة هذه الدول معظمها تقتض ي استمرار الصراع، أو تراخي 

                                                           
 11,15"الجزيرة"، تحققت الزيارة الساعة  اإللكتروني"انشقاق قائدين عن زعيم التمرد بجنوب السودان"، املوقع  (56)

ا في   ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  12صباحا

http://www.aljazeera.net/news/international/2015/8/12/ -بجنوب-التمرد-زعيم-عن-قائدين-انشقاق

 السودان
(57) Tewodros Mebratu, Op. Cit., Pp.47-49, 52-54.  

)الزاوية: جامعة الزاوية،  املجلة الجامعةد. نجاة أحمد الزليطني، سيكولوجية العدوان والنظريات املفسرة له"، فى  (58)

 .18٣-172( ص ص 201٤، تشرين األول/ نوفمبر 16، العدد، 4مركز البحوث واًلستشارات العلمية والتدريب املجلد 
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من أكثر األسباب التسوية، أو توجيه التسوية في اتجاه بعينه، وهكذا يمكن عّد هذه املصالح وتلك األهداف 

ا في اتجاه إطالة أمد الصراع.  تأثيرا

  

 اقتصاديات الحرب والعنف -ب

ا ًلقتراب الوظائف اًلقتصادية   له وفقا
ا

ا مقبوًل ويجد استمرار الصراع في جنوب السودان تفسيرا

 باستمرار الصراع، وم
ّ

ن للعنف، حيث نشأت لدى أفراد داخلية مصالح اقتصادية ًل سبيل إلى تعظيمها إًل

أبرز هذه املصالح: السلب والنهب، والتجارة بما فيها تجارة السالح، وحماية األموال، واًلستيالء على األرض، 

، 2016وسرقة اإلمدادات واملواد اإلغاثية، ومنافع للجيوش، وقد ذهب تقرير موثق صدر في أيلول/ سبتمبر 

ه بعد
ّ
توقيع اتفاق السالم بين الشمال والجنوب  برعاية مجموعة من منظمات املجتمع املدني الدولية، بأن

، راحت األطراف الجنوبية تجمع الثروة وتهربها إلى الخارج، وتشير أدلة اًلتهام إلى األطراف جميعها، 2005

ا  بمن فيهم الرئيس )كير(، ونائبه )مشار(، و)بول مالونج أوان( رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي سابقا

ا، و)مالك روبن رياك( نائب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي والقوات املسلحة في جنوب ا لسودان حاليًّ

للنقل واإلمداد، وهو املسؤول عن املشتريات العسكرية، والجنرال )غابرييل جوك رياك(، قائد ميداني تحت 

ت العقوبات التي فرضها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، ويفسر ما خلص إليه التقرير من تعظيم ثروا

 عن غير الحكوميين، وقوف عدد من األطراف  ،هؤًلء
ا

وبالطبع أصحاب املناصب والوظائف كلهم، فضال

 .(59) الداخلية سواء كانت معلومة أم غير معلومة، وراء استمرار الصراع بل وتفاقمه

 

ا: تأثير الصراع
ا
 ثالث

الزمني )قصير/ للصراع تأثير مختلف يصنف من حيث طبيعته )سلبي/ إيجابي(، ومن حيث مداه 

متوسط/ طويل األجل(، ومن حيث شدة التأثير )شديد/ متوسط/ ضعيف التأثير(، ومن حيث النوع 

)سياس ي/ اقتصادي/ اجتماعي ... إلخ(، وفيما يلي بيان ألبرز جوانب تأثير الصراع في جنوب السودان من 

له هذه الدراسة ًل يتطلب هذه الوجوه، وتجدر اإلشارة أن مستوى التحليل الكلّي الذي تعمل من خال

 اإلغراق في التفصيالت الجزئية، ومن هنا سوف يتناول أبرز هذه الجوانب باإليجاز الذي يوافق ذلك.

 

 

 

 

                                                           
(59) The Sentry, "War Crimes Shouldn't Pay: Stopping the looting and destruction in South Sudan" 

(Washington, D.C.: The Sentry, investigative report, September 2016) Pp. 5-48. 
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   في املستوى الوطني -1

ا،  ا، وشديدا ًل شك في أن تأثير ذلك الصراع الضروس داخل إطار تلك الدولة الناشئة لن يكون إًل سلبيًّ

 واملتوسط والطويل، وًل شك أنه سيطال وجوه الحياة جميعها من دون استثناء.في املدى القصير 

 

 في املجال السياس ي -أ

لقد انتهزت حكومة )سلفاكير( الصراع الدائر لالستمرار في السلطة بتمديد وًلية رئيس الجمهورية التي 

ا لها في ، ومن ثّم إرجاء 2017، لتمتد حتى نهاية 2015كانت من املقرر أن تنتهي في  اًلنتخابات التي كان مقررا

 ، سواء في املستوى الوطني أم في مستوى الوًليات.2015

ا أن أصبح غياب اًلستقرار السياس ّي هو الحال السائدة في املستوى الوطني  وكان من نتائج الصراع أيضا

ما إلى تولية املوالين لهم،
ا
وعزل كّل معارض أو  ومستوى الوًليات، حيث يعمد الرئيس )كير( وأنصاره دائ

مشكوك في وًليته، وهو ما يعنى كثرة التغييرات الحكومية من جهة، وانصراف جهد أصحاب املناصب نحو 

 .(60) إرضاء ومواًلة السلطة املركزية

أما من ناحية وظائف الحكم واإلدارة فقد أدى الوضع الصراعي القائم إلى انصراف الحكومات املركزية 

اًلضطالع بمهّماتها، فغابت الخدمات الحكومة بقدر كبير من جهة، وانحسرت يد الحكومات في الوًليات عن 

املركزية وفى الوًليات عن كثير من املناطق، سواء لسيطرة املعارضة عليها، أم لغياب قدرة الحكومات على 

ا سوى على جوبا  وبعض املناطق فرض سيطرتها، ما حدا بتقارير إلى القول إن الحكومة ًل تسيطر فعليًّ

 .(61) املحدودة عبر البالد

أما عن التحول الديمقراطي، والتنافسية السياسية، وبناء نظام حزبّي، فال محّل لهذه القيم في دولة ًل 

دار من منظور حركة تحرير مسلحة، على الرغم من 
ُ
حكم وت

ُ
تعرف حقيقة األحزاب السياسية، وما زالت ت

مواقعها بوصفها معارضة بتفعيل هذه القيم الديمقراطية، ويثور التساؤل تنادي من  -بتنوعها-أن املعارضة 

ها هنا، هل ستظل قوى املعارضة تنادي بمثل هذه القيم إذا افترضنا أنها انتقلت من مركز املعارضة إلى 

مركز الحكم، ولهذا التساؤل أهمية قصوى إذا ما حاولت األطراف اإلجابة عنه بأنفسهم، حيث يعلم الكافة 

 .(62) أن اإلجابة عنه في الخبرة األفريقية تأتى مخيبة لآلمال

                                                           
(60) UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs "OCHA", Op. Cit., Pp. 23-24. 

 11,17تحققت الزيارة الساعة  "النيلين"، اإللكترونياملوقع ": نفط جنوب السودان سيتقلص أو يتوقف"، CIA"الـ "(61)

 ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  17مساء في 

http://www.alnilin.com/846361.htm 
ا  11,10"، تحققت الزيارة الساعة "صحيفة الراكوبة اإللكترونياملوقع "احتقان التحول في جنوب السودان"، (62) صباحا

 ابط:، على الر 2016كانون األول/ ديسمبر  18في 

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-44025.htm 
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وهذا يمكن القول بأن الصراع القائم في جنوب السودان كفيل بالقضاء على فرص بناء النظام السياس ي 

ا للمعايير الدولية واألفريقية للديمقراطية والحكم الرشيد واًلنتخابات.   جميعها في الدولة وفقا

 

 االقتصاديفي املجال  -ب

لقد وصل الوضع اًلقتصادي في جنوب السودان إلى مستوى األزمة؛ فإيرادات الحكومة تقل بصورة 

ا عن نفقاتها املوجهة في األغلب إلى قطاع األمن )أمن النظام(، وهناك نقص حاد في النقد األجنبي،  كبيرة جدًّ

ك املجتمع الجنوب السوداني على وتدهور شديد في القوة الشرائية للجنيه جنوب السوداني، وقد أوش

 .(63)اًلعتماد على املساعدات اإلنسانية، بشكل كامل

أما عن حساب تكاليف الحرب األهلية فيذهب أحد أهم التقارير اًلقتصادية املتخصصة واملنشور في 

ف جنوب السو  5، إلى أنه في ما لو استمر الصراع ملدة من سنة إضافية إلى 2015يناير 
ّ
دان سنوات، سيكل

سنة قادمة، حتى يمكن أخذ اآلثار  20مليار دوًلر. وإذا ما قيست آثار الصراع ّمدة  28مليار و 22.3ما بين 

 .(64) مليار دوًلر 158مليار إلى  122طويلة املدى في الحسبان، فالخسائر أعظم بكثير، إذ ستراوح ما بين 

ا إن التكاليف البشرية للصراع  لها تأثير كبير في اًلقتصاد  -وجوع وأمراض من وفيات-ويقول التقرير أيضا

جنوب السوداني على املدى البعيد، فإذا نظرنا في تأثير الجوع فحسب، في إنتاجية العمالة، سنجد أنها 

مليارات دوًلر إضافية من الناتج املحلي اإلجمالي، إذا استمر الصراع لخمس  6سوف تؤدي إلى خسارة 

 .(65) سنوات أخرى 

ا إن إنفاق جنوب السودان على قطاع األمن قد يزيد على ويقول التقرير  مليار دوًلر إضافّي، إذا  2.2أيضا

سنوات أخرى، أما إذا ُحّل الصراع في غضون سنة من اآلن، سيبلغ ما سيوفره جنوب  5ما استمر الصراع 

ا، واملتمثل ى به دوليًّ في  20في تخصيص  السودان من اإلنفاق العسكري ما يمكنه من الوفاء بالهدف املوص َ

 .(66) املئة من اإلنفاق على التعليم

وهكذا يمكن التأكيد على شدة التأثير السلبي للصراع جنوب السوداني في املدى القصير واملتوسط 

 البترول 
ّ

يتوقف  الذيوالطويل في اًلقتصاد في هذا البلد الناش ئ، الذي ًل يملك أي مقومات اقتصادية، إًل

 راع الداخلي، وبسبب الخالف مع جمهورية السودان التي ُيَصّدر من خاللها.ويقل إنتاجه بسبب الص

 

 

 

                                                           
(63) UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs "OCHA", Op. Cit., P. 21. 

(64 )Frontier Economics :جنوب السودان: تكلفة الحرب تقدير التكاليف اًلقتصادية واملالية ًلستمرار النزاع" )لندن" ،

Frontier Economics 5( ص 2015، تقرير، كانون الثاني/ يناير. 
 املرجع السابق نفسه. (65)
 املرجع السابق نفسه. (66)
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 في املجال االجتماعي -ج

في مثل هذه األوضاع الصراعية، وفى ظل غياب اًلستقرار، والضعف، والفساد الحكومي، والتوزيع غير 

العادل للموارد، وغياب األمن والخدمات، وفى مثل أوضاع النزوح الجماعي لسكان كثر من املناطق، ًل يمكن 

 عن انهيار تام ملنظومة القيم املجتمعية، ف
ّ

 في حال من األحول الحديث إًل
ا

في األمن اإلنساني  عن عوز ضال

 والخدمات التعليمية والصحية.

فتكاد تغيب خدمات الرعاية الصحية األساس في جنوب السودان، وقد وصفت وزارة الصحة نفسها 

توافر املرافق الصحّية وإدارتها وسهولة الوصول إليها بالسوء بصفة عامة، فهناك عدد غير كاف من املرافق 

ا لبيانات الوزارة في الصحية، وعجز في ا  2من األطباء و 1,5، كان هناك فقط 2012ملهنيين الصحيين، فوفقا

ألف مواطن، يتوزعون جميعهم على نحو غير متناسب في املناطق  100من املمرضات/ القابالت لكل 

الحضرية، لذا فاملسافات الجغرافية، وسوء أحوال الطرق، وغياب خدمات اإلسعاف، والحواجز 

ية والثقافية واملالية تسهم جميعها في عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية، وحتى في حال اًلجتماع

إمكانية الوصول إليها، فإن النقص في العاملين الصحيين املؤهلين، وعدم كفاية املوارد املادية، واملعدات 

الصحية األساسية في  واألدوية وكذلك اختالل آليات اإلحالة كل ذلك يضعف الجودة الكلية للخدمات

 .(67) الدولة، إن لم يصح القول إنها منعدمة

 بالصراع، أو أشغلت  100أما عن التعليم فقد تعّرضت حوالى 
ا
مدرسة للدمار، ففي املناطق األكثر تضررا

دفع 
ُ
من جانب القوات الحكومية، أو قوات املعارضة املسلحة أو املدنيين النازحين، وفى كثير من املناطق ًل ت

 لليونيسف، فإن إشغال املدارس من قبل 2013رواتب كثير من املعلمين منذ كانون األّول/ ديسمبر 
ا
، ووفقا

الجماعات املسلحة في وًليات الوحدة وأعالي النيل والبحيرات وجونقلي واًلستوائية قد منع ما يقدر بنحو 

120  
ا
ت املدارس مغلقة إما ألف طفل من الذهاب إلى املدرسة، وحتى في مناطق أخرى أكثر أمنا

ّ
، ظل

ا
 نسبيا

 من الهجمات
ا
 .(68) بسبب غياب املدرسين أو ترّدد األهالي في إرسال أبنائهم إلى املدارس خوفا

أّما في مستوى األمن اإلنساني، فلم يعد يأمن أحد وجوده في أي مكان في جنوب السودان، فبعثة األمم 

ناطق، وتعرض العاملون في مجال اإلغاثة والعمل اإلنساني املتحدة ذاتها لم تسلم من الهجمات في بعض امل

ا، بمثل ما حدث مع منسق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة  للمضايقات واألعمال العدائية، والطرد أحيانا

، ويكفي لتصور مدى تدهور الوضع األمني النظر (69) 2015 حزيران/ يونيو 1، في Toby Lanzer)توبى ًلنزير( 

إلى أن هناك  "UNHCR" في أرقام النازحين، حيث تفيد املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين 

                                                           
لندن: ) الدولية،منظمة العفو "لقد تحجرت قلوبنا: آثار النزاع املسلح في جنوب السودان على الصحة النفسية"،  (67)

 .6٤-6٣( ص ص 2016مطبوعات منظمة العفو الدولية، تقارير، 
 ، تحققت الزيارةIRIN""ملؤسسة  اإللكترونياملوقع "عدد الالجئين من جنوب السودان يصل إلى مليون شخص"،  (68)

 ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر  18مساء في  11,23الساعة 

http://www.irinnews.org/ar/report/4360 
(69) UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs "OCHA", Op. Cit., Pp. 24-25. 
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مليون شخص ما بين ًلجئ خارجي ونازح داخلي، وقالت املفوضية إّنها وإن كانت ًل تختّص بشؤون  2أكثر من 

ا لتدهور أحوالهم اإلنسانية النازحين إًل أنها تضطر  .(70) للتعامل معهم نظرا

وهكذا يمكن التأكيد على شدة التأثير السلبي للصراع جنوب السوداني على املدى القصير واملتوسط 

ة في هذا البلد الناش ئ؛ من صحة، وتعليم، وأمن إنساني، وغير ذلك 
ّ
والطويل في الجوانب اًلجتماعية كاف

 من وجوه الحياة.

 

 في املستوى الدولي  -2

يتعّدى تأثير الصراع في جنوب السودان حدود الدولة، فتؤثر أول ما تؤثر في دول الجوار، ثم تؤثر في 

الدول ذات املصالح املشتركة مع جنوب السودان، ويظهر هذا التأثير بوضوح في الصعيدين األمني 

 واًلقتصادي.

ب السودان التي تتضرر بسبب استمرار الصراع وتعّد مصر من الدول ذات املصالح املشتركة مع جنو 

ا في األمن املائي، حيث تمر مياه املنابع اًلستوائية لنهر النيل  وتفاقمه هناك، وتتمثل هذه املصالح أساسا

داخل جنوب السودان، وًل سبيل إلى تحقيق تطلعات مصر بشأن اإلدارة املشتركة ملياه نهر النيل إًل 

 السودان.استقرار األوضاع في جنوب 

 

وينعكس التأثير األمني في دول الجوار املباشر بصورة آثار سلبية، منها تسرب الالجئين عبر الحدود، وهو 

 عما يصاحب ذلك من خطر تهريب وتجارة 
ا

ا على الدول املستقبلة لهؤًلء، فضال ا إضافيًّ ا أمنيًّ ما يعد عبئا

ا ومأوى السالح، وخطر صحي وبيئي واقتصادي، وقد يتخذ التأثير ا
ا
ر مالذ

ُّ
ألمني صورة أخرى هي توف

للجماعات املناهضة لحكومات دول الجوار داخل أراض ي جنوبي السودان التي ًل تسيطر الحكومة على 

 .(71) حدودها، كما هي الحال مع جماعة )جيش الرب( األوغندية

                                                           
، تحققت الزيارة الساعة UNHCRلـ  اإللكترونياملوقع "عدد الالجئين من جنوب السودان يصل إلى مليون شخص"،  (70)

 ، على الرابط:  2016كانون األول/ ديسمبر  18مساء في  11,23

http://www.unhcr.org/ar/57de6d3b6a3.htm 
)القاهرة: مؤسسة األهرام،  السياسة الدولية فيد. أيمن شبانة، "آفاق التسوية السياسية في جنوب السودان"،  (71)

 18مساء في  11,23للمجلة، وتحققت زيارته الساعة  اإللكتروني( منشور على املوقع 2016، نيسان/ أبريل 204العدد 

 ، على الرابط:2016كانون األول/ ديسمبر 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/112/8754/ -في-السياسية-التسوية-املجلة/تقارير/آفاق-من

السودان-جنوب .aspx 
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أما التأثير اًلقتصادي، فيلحق بدول الجوار، وبالدول ذات املصالح املشتركة مع جنوب السودان، 

وكذلك باملنظمات ذات الصلة، من مثل األمم املتحدة، واًلتحاد األفريقي، و)إيجاد( في صور خسائر 

 :(72)اقتصادية، فقد ذهب التقرير سابق اإلشارة إليه 

 

 دول الجوار -

س التي تناولها التقرير، وهي إثيوبيا وكينيا والسودان وتنزانيا وأوغندا، أن توفر تستطيع الدول الخم

 مليار دوًلر إذا ُحّل الصراع خالل عام من اآلن. 53مجتمعة ما يصل إلى 

قد تتحمل دول في املنطقة، وعلى وجه الخصوص أوغندا وكينيا، تكاليف مالية هائلة متعلقة 

 ،
ا

ُيتوقع أن يصل اإلنفاق األوغندي على الدفاع، بسبب الصراع في جنوب باًلحتياجات األمنية. فمثال

السودان، إلى نحو ضعف ميزانية اًلستثمار الرأسمالي التي خصصتها الحكومة لقطاع الصحة للعام املالي 

ا من مثل ميزانية اًلستثمار الرأسمالي املخصصة للتعليم.2105  ، وقريبا

 

 املجتمع الدولي -

مليار دوًلر،  30في سنة واحدة، سوف يستطيع املجتمع الدولي أن يوفر ما يقدر بحوالى إذا انتهى الصراع 

 بتقليص النفقات على قوات حفظ السالم واملساعدات اإلنسانية.

 إيجابية تعود بالنفع 
ا
غير أن تأثير الصراع ًل ينحصر في اآلثار السلبية سالفة الذكر، إنما يشمل آثارا

بشأن اقتصادّيات الحرب والعنف بالنسبة إلى  (73) على غرار ما سبق بيانه على بعض األطراف الدولية

 األطراف الداخلية.

 

  

                                                           
(72) Frontier Economics ،5، ص مرجع سبق ذكره. 
 من هذه الدراسة 47-46انظر ص (73)
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 واقع الصراع ومستقبله وتسويته : املطلب الثاني

لم تأِت النتائج على قدر املقدمات، فقد ُبذل جهد كبير من أجل التسوية، وكانت النتائج من سّيئ إلى 

بما ًل تتحمله دولة ناشئة ليس لديها من مقومات الدولة سوى اًلعتراف أسوأ، ولقد طال أمد الصراع 

نجز منها؟ وما مساراتها املحتملة في 
ُ
الدولي، فما معوقات التسوية؟ وما فرص تحققها اآلن؟ وما تقييم ما أ

 املستقبل؟

 

: تقييم جهد التسوية السابقة
ا

 أوال

نجز من جهد واتفاقات -1
ُ
 ما أ

تبنت دول منظمة )إيجاد( عملية الوساطة بين األطراف املباشرة  2013بعد تفجر الصراع في عام 

 عن جهد مماثل للدول ذاتها بصورة منفردة، وكذلك جهد بعض الدول األخرى من مثل 
ا

للصراع، فضال

 أطراف اضطرالصين وجنوب أفريقيا، وفي ستة أشهر من اندًلع الصراع، وبتأثير ضغط إقليمي ودولي، 

 توقيع عن لتسفر أبابا، أديس في مباشرة غير بصورة املفاوضات فاستكملت بالتفاوض، القبول  إلي الصراع

ل كل طرف خصمه  أّن  إًل ،2014 يناير في النار إطالق لوقف اتفاق ا، في ما حمَّ هذا اًلتفاق انهار سريعا

 من وخشية واإلقليمي، الدولي الضغط من مزيد تحت ،2014أيار/ مايو  في واملسؤولية عن ذلك اًلنهيار، 

)سلفا  بين مباشرة مفاوضات جرت الدولية، الجنائية املحكمة إلى اإلنسان حقوق  انتهاكات ملف تحريك

 .(74) كير( و )مشار( أسفرت عن مجموعة من اًلتفاقات ًلقت مصير ما سبقها

تحت الضغط  –ي )أروشا( التنزانية جرت جولة جديدة من املفاوضات، أسفرت ف 2015وفى مطلع العام 

ا عن التوقيع على اتفاق إلعادة التئام فرقاء الحركة الشعبية لتحرير السودان، توطئة إلبرام اتفاق  -أيضا

 .(75) 2015شامل ُينهي هذا الصراع خالل مهلٍة حددها الوسطاء، وغايتها الخامس من مارس 

وفى )أديس أبابا( عقدت جوًلت من املفاوضات، وكانت تسير ببطء بسبب وجود كثير من القضايا 

 إلى قرار بمشروع املتحدة الوًليات تقدمت حتى تراوغ األطراف واستمرتالخالفية، وذهبت املهلة سدى، 

اد( نسخ ، وأصدرت )إيجاألطراف فوافقت الصراع، أطراف على عقوبات لفرض الدولي األمن مجلس

  ،2015 أغسطس /آب 17الوثيقة في 
ّ
ع في ووق

ّ
 62ع عليها )مشار( في التاريخ ذاته، وتراخى )سلفا كير( ليوق

 .(76) أغسطس، بينما تأخرت األحزاب الجنوبية األخرى في التوقيع /آب

 

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهد. أيمن شبانة،  (74)
 .املرجع السابق نفسه( 75)
 .املرجع السابق نفسه (76)
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 (77) 2015أبابا( أهم بنود اتفاق السالم )أديس  -2

 

 مراحل تنفيذ االتفاق .أ

ا،  90 ينّص اًلتفاق على تنفيذه في مرحلتين، أوًلهما ما قبل املرحلة اًلنتقالية، ومدتها تعقبها مباشرة يوما

ا. 30املرحلة اًلنتقالية، ومدتها    شهرا

 

 تشكيل حكومة وحدة وطنية .ب

السالم واألمن واًلستقرار، واإلسراع في اإلغاثة والحماية وأهم تخصصاتها، تنفيذ اًلتفاق، واستعادة 

والعودة، وتسهيل عملية املصالحة الوطنية، واإلشراف عليها من خالل آلية مستقلة، ومراقبة إجراء صوغ 

الوطنية، منح  اًلنتخابات لإلجراء مختصة، ومحايدة لجنة الدستور الدائم بنجاح، وضمان ذلك، وإنشاء

 عن مهّماتها الحكومية التقليدية. حكومات الوًليات
ا

ا من الالمركزية، فضال  مزيدا

 

 رئيس الجمهورية )سلفا كير( .ج

ا للفترة اًلنتقالية.  نص اًلتفاق على أن يستمر الرئيس الحالي رئيسا

 

 النائب األول لرئيس الجمهورية )ريك مشار( .د

ول لرئيس الجمهورية، لإلشراف على ُينشأ خالل العملية اًلنتقالية مكتب النائب األ  نّص اًلتفاق على أن

ذا اًلتفاق، وصالحيات أخرى، أبرزها؛ شغل منصب القائد األعلى لقوات هتنفيذ اإلصالحات املوضحة في 

املعارضة املسلحة في جنوب السودان، في أثناء املرحلة ما قبل اًلنتقالية، ومّدة تأسيس القيادة املشتركة 

نوب السودان أو حتى إتمامها، وُيختار النائب األول للرئيس من قبل الوحدة للقوات الدفاع الوطني في ج

 املعارضة املسلحة في جنوب السودان.

 

 صنع القرار في املرحلة االنتقالية  .ه

ألزم اًلتفاق الرئيس ونائبه األول التشاور فيما بينهما تنفيذ مهّماتهما املشتركة، وألزم تسجيل هذا 

 لفّض اًلختالف بين الرئيس ونائبه األول في تنفيذ مهّمات بعينها. التشاور في محضر، ونص على آلية

 

 

 

                                                           
(77) Intergovernmental Authority on Development "IGAD", Agreement on the Resolution of the Conflict in 

the Republic of South Sudan, Addis Ababa, 17 August 2015. 
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 الدستور االنتقالي  .و

ف بالتشاور لجنة قومية لتعديل الدستور، لُتِعّد مشروع تعديل للدستور اًلنتقالي الحالي، وُيضّمن 
ّ
تتأل

من ثمانية أعضاء، هذا اًلتفاق فيه، ثم يعرض املشروع على مجلس وطني للتعديالت الدستورية، يتألف 

(، ومن املعارضة املسلحة عضو 2)عضوين ويرأسه أحد ممثلي )إيجاد(، وُيرشح أعضاؤه من جانب الحكومة 

(، 1(، ومن األحزاب السياسية األخرى عضو واحد )1)واحد (، ومن املحتجزين السابقين عضو 1)واحد 

 (.2ومن )إيجاد( عضوان )

 

 تقاسم السلطة  .ز

ف الحكومة 
ّ
ا، ) 30املركزية من تتأل ( منهم ترشحهم 10( منهم ترشحهم الحكومة الحالية )كير(، و)16وزيرا

 ( ترشحهم األحزاب األخرى.2( يرشحهم املحتجزون السابقون، و)2املعارضة املسلحة )مشار(، و)

يعاد تأليف مجلس وزراء وًليات جونجلي والوحدة وأعالي النیل من الحكومة الحالية جنوب السودان 

في املئة(، واألحزاب السياسية  7في املئة(، واملعتقلين السابقين ) 40في املئة(، وحركة املعارضة املسلحة ) 46)

في املئة(، ونسبة حركة  85في املئة(، وفي الوًليات السبع املتبقية تكون نسبة الحكومة الحالية ) 7األخر )

 في املئة(. 15املعارضة املسلحة )

 

 تقييم االتفاق -3

ا في مجمله، لكنه ُبني على مقاربة )الوزن النسبي(، وهي ًل  2015اتفاق السالم )أديس أبابا(  يعدُّ  جّيدا

تؤّدي في مثل وضع الصراع جنوب السوداني باألطراف املباشرة إلى استهداف بناء الدولة، إنما تؤّدي بهم إلى 

سلطة والثروة، وهو ما يؤدي استهداف تعظيم الوزن النسبي من خالل اًلستحواذ على أكبر قدر من ال

 عن 
ا

بالضرورة إلى اندًلع الصراع مرات ومرات، في كل لحظة يختلف فيها الفرقاء على ما تقاسموه، وفضال

 خطأ املقاربة املذكورة، فهناك عدد من العيوب التي يجب تالفيها أو إعادة معالجتها، من أبرزها:

 ن من دون إشراف ومتابعة من مستقلين.ترك الثروات واملوارد ملطلق تصرف فرقاء متقاسمي .أ

ينزع السالح وتدمج القوات وفق اًلتفاق بطريقة ًل تقض ي على فرص اندًلع الصراع، وًل تقض ي  .ب

 على الوًلءات التحتية لدى األفراد ملصلحة الوًلء الوطني.

 لم يتعرض اًلتفاق في أحكامه ملراكز الزعامات التقليدية. .ج

املرحلة اًلنتقالية( على بعض املبادئ التوجيهية، في ما ًل اقتصار الحديث عن مرحلة )بعد  .د

يمكن توقع اتفاق متقاسمين على تفاصيل كانت في األساس سبب تصارعهم، ملحض تذكيرهم 

 ببعض مبادئ الحكم واإلدارة.

في املئة(، وهو ما يتنافى  7وًليات فقط، وإدارتها، وبنسبة ) 4ًل تشرك األحزاب األخر إًل في حكم  .ه

 غبة في غرس بذور التنافسية السياسية الحقيقية.والر 

 



 
 40 

ا: فرص التسوية وتحدياتها  ثانيا

  

 فرص التسوية -1

 في ضوء الوصف والتحليل السابقين يمكن القول:

إن هذا الصراع موجود وقائم لزمن طويل من قبل نشأة الدولة )اًلنفصال(، ولكّنه في طور  .أ

 أجل اًلنفصال.الكمون الذي فرضته ظروف الكفاح املشترك من 

إن املناضلين من أجل اًلنفصال لم يكن في أجنداتهم مشروع وطنّي جامع لبناء الدولة في ما بعد  .ب

 اًلنفصال.

إن األطراف املباشرة الفاعلة جميعها، ما زالت تتمسك باسم الحركة الشعبية لتحرير  .ج

 منه.السودان، وبميراثها، وكل منهما يريد أن يستأثر به، أو بالنصيب األكبر 

 فرص للتسوية ما دامت هي قائمة، إًل أن األمر ًل يخلو من وجود بعض 
ّ

وتكاد هذه اًلستنتاجات تؤكد أًل

 الفرص يمكن البناء عليها، وأبرزها:

ا جالٌس  .أ ه ًل بد يوما
ّ
 مفر من التسوية، فجميعهم يدرك أنه لن يزيح اآلخر، وأن

ّ
قناعة األطراف أًل

 على طاولة للمفاوضات.

ات الدولية الشديد، بمثل األمم املتحدة واًلتحاد األفريقي، و)إيجاد( على تسوية حرص املنظم .ب

 الصراع في أقرب وقت ممكن.

سهولة قطع املوارد واإلمداد عن األطراف املباشرة، أو إمكان قطعها، والعمل من ناحية أخرى  .ج

 إلى السكان، وليس إلى يدي خصوم ال
ّ

 تصل املساعدات اإلنسانية إًل
ّ

 صراع.على أًل

 

 تحديات التسوية -2

باإلضافة إلى عيوب اتفاق السالم سالفات الذكر، فهناك عدد من التحديات والعقبات التي تحول دون 

 نجاح عملية التسوية، من أبرزها:

ولو -يعد الصراع غير الناضج العائق األول واألكبر للتسوية، فما دام في تصور أي طرف مؤثر  .أ

فرصة في تحقيق مكاسب من وراء اًلستمرار في الصراع، فسيخفق أن لديه  -على غير الحقيقة

ا مع )مقاربة التقاسم( املستخدمة، فلن يخضع الفرقاء للتسوية  كل جهد في التسوية، خصوصا

ا بحصته،   بقطع أسباب تفرقهم، ولن يقطع التقاسم هذه األسباب، فال يقنع متقاسم أبدا
ّ

إًل

ا.  وإن قبلها اآلن فلن يقنع بها ًلحقا

التمسك بميراث الحركة الشعبية، وتجاهل التعددية السياسية، إذ يصر كل من األطراف  .ب

الفاعلة على رفع راية الحركة الشعبية في تنافسه على السلطة والثروة والنفوذ، ليدلل على أنه 

صاحب فضل فيما حققته الحركة من مجد )اًلنفصال(، وًل يدري هؤًلء أن همهمات كراهية 
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ت مسموعة، ولهم في دعوات أو توقعات إعادة الوحدة آية، وينافي هذا التمسك هذا املجد بد

 ما يجب ترسيخه من تعددية وتنافسية سياسيين. 

تنامي اقتصادات العنف والحرب، فال يلتفت القائمون على التسوية إليها، وًل توضع خطة  .ج

 للقضاء عليها، ما سيجعلها تستمر في تغذية الصراع وإذكائه.

 القوى اإلقليمية والدولية وغياب التوفيق بين تعارض مصالحها لدى التسوية.تدخالت  .د

 تدفق السالح والدعم اللوجستي على الفرقاء. -ه .ه

 لوًلءات التحتية ألفراد قوات الجيش.ا .و

  28استمرار التقسيم اإلداري الجديد ) .ز
ا

وًلية(، واملبنّي بدرجة كبيرة على الكثافات اإلثنية، إعماًل

ا لالنتخابات والنظام اًلنتخابي املحتمل، فطبيعة النظام ملقاربة )ال تركز التصويتي( تحسبا

ا في إسناد السلطة. ران قوّيان جدًّ
ّ
 اًلنتخابي، وتقسيم الدوائر اًلنتخابية عامالن مؤث
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ا: السناريوهات املستقبلية املحتملة للصراع
ا
 ثالث

 عّما يوجه ًلتفاق السالم املتعثر من نقد، 
ا

في ضوء التحديات التي تواجه عملية إحالل السالم، فضال

تزداد املخاوف، وتزداد الرؤية ضبابية بشأن الحرب األهلية، ومستقبل الدولة في جنوب السودان، ومن 

ا من املسارات املحتملة لهذ هناك إّن  القول  يمكنخالل التحليل السابق  ا الصراع، إًل أن أهمها عددا

  هي:وأرجحها أربعة مسارات، 

 استمرار حالة الالسلم والالحرب، وتقاسم السيطرة على الدولة -1

ويستند توقع هذا املسار إلى تقارب القوى بين الطرفين، األقوى )كير(، و)مشار(، إًل أن هذا املسار لن 

، ألنه ًل يحقق 
ا

 تطلعات أّي من األطراف الداخلية أو حتى الخارجية.يستمّر طويال

 

 اندالع الحرب األهلية الكامنة واستمرارها -2

ويستند توقع هذا املسار إلى استمرار تصّور كل طرف أنه ما زال في إمكانه تحقيق املكاسب، والوصول 

ا من القوى الخارجية  املحركة للصراع التي إلى هذا السيناريو سيكون برفض السيناريو السابق، وخصوصا

 ستعمد حينئذ إلى تغذية األطراف في محاولة إلحراز التفوق.

 

 تنفيذ اتفاق السالم )سالم هش( -3

ويستند توقع هذا املسار إلى تزايد الضغط بأشكاله على األطراف الداخلية، ودخول قوة الحماية 

داخلية، ومع استمرار اتفاق السالم الجديدة حيز التنفيذ، مع استمرار التغذية الخارجية لهذه األطراف ال

 على حاله من دون تعديله مراعاة ما يوجه إليه من نقد، ومن دون معالجة التحديات القائمة.

 

ا في بناء الدولة -4 ُدما
ُ
 تعديل اتفاق السالم واملض ّي ق

ققته، ويستند توقع هذا املسار إلى إمكان تيّقن األطراف الداخلية من أنه ليس في إمكانها أفضل مما ح

ا، بما ًل يتناسب مع العوائد  ا ومعنويا وإدراك األطراف الخارجية ارتفاع تكلفة استمرار الحرب األهلية ماديا

التي يتطلع إليها كل طرف، فيعمد الجميع إلى تبّني العودة إلى مسار السالم، مع تعديل اًلتفاق األخير بما 

ى التحديات القائمة.
ّ
 يتالفى انتقاداته، ويجعله يتخط
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 خاتمـة
رضت بين يدي 

ُ
ي( السابق، يمكن التشديد على صّحة الفرضّيات التي افت

ّ
في ضوء التحليل الشامل )الكل

 هذه الدراسة، فقد توافرت أدلة قوية على: 

 وجود مصالح آنّية لبعض القوى الداخلية واإلقليمية والدولية في استمرار الصراع. .أ

املتدخلة في الصراع جميعها في اتجاه التسويات التي تؤمن الدفع باألطراف اإلقليمية والدولية  .ب

مصالحها فحسب، على حساب مصالح غيرها من األطراف، وعلى حساب بناء دولة جنوب 

 السودان.

ا من أطراف الصراع الداخلية املؤثرة، وًل تعمل على  .ج إخفاق كل التسويات التي تستبعد أيًّ

 ؤثرة.التوفيق بين مصالح األطراف الخارجية امل

 

ي 
ّ
كافة، يرجح الباحث أنه لن تندلع حرب  (Macro)وفي ضوء املعطيات التي أسفر عنه هذا التحليل الكل

أهلية شاملة )السيناريو الثاني(، وأن الجميع سيسيرون باتجاه إحالل السالم )السيناريو الرابع(، إًل أن 

 في اتجاه ا
ا

لسيناريو األول ثم الثالث، وهو الوقت هذه املسيرة ستستغرق بعض الوقت، ستجنح فيه قليال

 الالزم لنضج الصراع، واكتمال القناعة بحتمية إحالل السالم، وفداحة كلفة الحرب األهلية.

ي هذه املعطيات إن أريد لها تحقيق اًلستقرار تراع أن يجب املنشودة السلمية التسوية فإنوعليه، 

ا ذلك ويتطلبوإحالل السالم وبناء الدولة،    جهدا
ا

 لخلق هوية وطنية مشتركة، تجمع فئات الشعب متواصال

  القانون.منع اإلقصاء، واًللتزام بالدستور، وتعزيز سيادة و جميعها، بما يعزز قيم املشاركة، 

اإلمداد  ويتطلب ذلك قبل األشياء كلها زيادة الضغط على األطراف الداخلية الرئيسة املؤثرة، مع قطع

ا للمال والسالح،  عنها إًل بما يلزم لبقائها قوة سياسية في إطار التنافسية السلمية، ألنها ما دامت تجد تدفقا

ا من الوزن النسبي، ويحقق لها هذا الوزن  فلن تتوقف عن العنف، ما دام هذا العنف يحقق لها مزيدا

األسلحة إلى كل األطراف، واإلسراع بنزع النسبي مكاسب على طاولة التفاوض، ومن هنا يجب حظر تدفق 

ا بالقدر الذي يسهم في إنجاح عملية إحالل السالم. ا ورأسيًّ  السالح أفقيًّ

ا تبّني النمط املالئم إلسناد السلطة والحكم واإلدارة، حيث يوازن بين عدالة التمثيل  ويتطلب ذلك أيضا

الديمقراطية، وترسيخ قناعة األطراف بها، وذلك وقّوة الحكومات، وهو ما يمكن تلّمسه في إقرار القواعد 

من خالل اًلعتناء بالهندسة الدستورية والقانونية واملؤسسية التي تراعى التعددية في املجتمع جنوب 

ته بعض الدول 
ّ
السوداني، وفى الوقت نفسه تعمل على تحقيق اًلندماج الوطني، واملواطنة، على غرار ما تبن

واملسارات املشابهات، وتلك قضية شائكة تتناولها مقاربات عدة، ًل يتسع املقام ها األفريقية ذات البيئات 

 هنا لتفصيلها. 

ا تعديل اتفاق السالم األخير بما يتالفى انتقاداته، ويجعله يتخطى التحديات القائمة،  ويتطلب ذلك أيضا

 مع تجنب إشراك األطراف شديدة التحيز التي من مصلحتها إطالة أمد الصراع.
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ا، لن يفلح ذلك كله إًل بصدق النية، واتجاه اإلرادة إلى إحالل السالم وبناء الدولة، وإذا افترضنا  وأخيرا

أن هذا الشرط يتوافر بقدر كبير في املنظمات الثالث املعنيات، فعليهن إن كن مستقالت، ويملكن أدواتهن، 

ألن مثل هذه النية وتلك اإلرادة لن  أن يضغطن بشدة على األطراف الداخلية، وكذلك الدول ذات الصلة،

 تتأتى من دون ضغط.
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