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القضايا اإلسرتاتيجية للتغيري واالستقرار يف رشق السودان

املجموعة ال�سودانية للدميقراطية �أو ًال

القوى المدنية بالشرق:
القضايا اإلستراتيجية
للتغيير واالستقرار في شرق السودان

النارش :املجموعة السودانية للدميقراطية أوالً
هــذا الكتيــب يحــوي خالصــة النقاشــات والتوصيــات التــي
دارت يف ورشــة قضايــا التغيــر واالســتقرار يف رشق الســودان
التــي عقدتهــا الدميوقراطيــة أوالً يف اكتوبــر .٢٠١٦
يجــوز اعــادة النــر والطباعــة واالقتبــاس واالســتفادة بكافــة
االشــكال مــن محتويــات هــذا الكتيــب بــرط اإلشــارة
للمصــدر
صــورة الغــاف :طفلــة مــن ضواحــي مدينــة كســا ،رشق
الســودان .٢٠١٣
صورة الغالف والتصميم :أمين حسني
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عن املجموعة السودانية للدميقراطية أوالً
تأسســت املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً ،مببــادرة عــدد مــن قيــادات املجتمــع املــدين
الســوداين يف اعقــاب فشــل عمليــة التحــول الدميقراطــي عــر االنتخابــات املكملــة التفاقيــة
الســام الشــامل يف ابريــل  .2010وبــرزت الحوجــة لتأســيس املجموعــة ،حينهــا ،بتأكــد ذلــك
الفشــل وبرتجيــح كفــة عــدم االســتقرار والعــودة للحــرب وتغييــب العدالــة واملحاســبة وتعميــق
مظاهــر االقصــاء والتمييــز .ورأى املؤسســون(ات) يف ذلــك تهديــدا ً ملســتقبل الســودان ،وأن
تغييــب الدميقراطيــة ميثــل مركــز ذلــك التهديــد ،واتفقــوا(ن) عــى مــلء ذلــك الف ـراغ املــدين
بااللتـزام والعمــل حــول قضايــا الدميقراطيــة يف تداخلهــا واعتامدهــا املتبــادل مــع قضايــا الســام
والعدالــة والتنميــة املتوازنــة يف الســودان ،واضعــن ضمــن األهــداف املســاهمة يف إســتعادة
الــدور األصيــل للمجتمــع املــدين يف الفضــاءات العامــة ،مبــا فيهــا دوره يف العمليــات السياســية.

الرؤية

تتمثــل رؤيــة املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً يف الوصــول ملجتمــع ســوداين تســود فيــه
قيــم الدميقراطيــة الشــاملة القامئــة عــى ركائــز العدالــة واملســاواة والســام والتنميــة.

الرسالة

تــري املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً أن مهمتهــا العامــة تتمثل يف متكني الســودانيني(ات)
والعمــل معهــم(ن) مــن اجــل تثبيــت وتعزيــز الدميقراطيــة يف شــمولها ،وتــويل املجموعــة
اهتاممــا خاصـاً للدفــاع عــن والعمــل مــع الفئــات املهمشــة (ســواء أن كان تهميشــها قامئـاً عــى
عوامــل الثقافــة ،اإلثنيــة ،الطبقــة ،الجغرافيــة ،الديــن ،العمــر ،االنتــاء الدينــي او الســيايس)
وذلــك بتوفــر املنابــر واملنتديــات وتعزيــز الفــرص للتعبــر واملشــاركة الفاعلــة يف مســاحات
العمــل العــام.
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مناهج العمل

تعمــل املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً عــى تنــاول إشــكالية غيــاب الدميقراطيــة الشــاملة
القامئــة عــى التعزيــز املتبــادل واملتداخــل مــع مبــادئ الســام والعدالــة واملســاواة والتنميــة
يف الســودان ،وذلــك عــر مجموعــة مــن األدوار الرئيســية ،والتــي تشــمل (أ) تقديــم معــارف
وتحليــات وبحــوث مســتقلة حــول القضايــا الســودانية( ،ب) تدشــن حمــات التبشــر والدعــم
واملنــارصة مــن أجــل حلــول عادلــة ومســتدامة لألزمــات الســودانية( ،ج) تعزيــز النمــو الفكــري
لحركــة املجتمــع املــدين الســوداين ،وتطويــر مواقفــه وجهــوده املشــركة( ،د) توفــر الدعــم
وتعزيــز فــرص الحاميــة والتضامــن مــع األفــراد والقــوى املدنيــة الدميقراطيــة( ،ه) تســهيل
مشــاركة وانخ ـراط املجتمــع املــدين الحــر ،وقياداتــه ،يف الحــوارات والعمليــات السياســية.

مجاالت النشاط الرئيسية

تقدمــت املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً مبجموعــة مــن املبــادرات واملشــاريع منــذ
تأسيســها ،متحــورت حــول اربــع برامــج عمــل رئيســية ،وهــي:
دعــم املجتمــع املــدين وقضايــاه يف مناطــق النزاعــات يف الســودان :وتشــمل الدعــم الفنــي
وتأســيس مجموعــات العمــل املــدين يف مناطــق الحــرب ،وبنائهــا املؤســي وتعزيــز مشــاركتها
وإيصــال صوتهــا يف عمليــات الســام.
اإلصــاح املؤســي ومحاربــة الفســاد وتعزيــز الشــفافية :وتشــمل إطــاق مبــادرات تطويــر
السياســات العامــة ومرشوعــات البدائــل يف قطاعــات الدولــة ،وتوســع دور الحــركات املدنيــة يف
تعزيــز الشــفافية وقضايــا الحكــم الجيــد.
مشــاركة القــوى املدنيــة يف جهــود الســام وعمليــات التغيــر الســيايس :وذلــك بالتأكيــد عــى
الحضــور واملشــاركة الفاعلــة لقيــادات املجتمــع املــدين العريــض يف العمليــات السياســية ،كعضــو
أصيــل ومســتقل ،للتعبــر عــن قيــم وأراء ومصالــح املجتمــع املــدين الحــر يف الفضــاء والتغيــر
الســيايس.
املنــارصة والدفــاع والحاميــة :وتشــمل إطــاق حمــات املنــارصة والدفــاع عــن الضحايــا املتأثريــن
بالنزاعــات وإنتهــاكات الحقــوق املدنيــة والسياســية ،والعمــل عــى توســيع مظلــة التضامــن
والحاميــة السياســية واملجتمعيــة لهــؤالء الضحايــا.
Info@democracyfirstgroup.org
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تقديم
ورشة القضايا االستراتيجية
للتغيير واالستقرار في شرق السودان

نتــرف يف املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً بإصــدار هــذا الكتيــب
عــن محــاور نقــاش وتوصيــات « ورشــة عمــل القــوى املدنيــة حــول القضايــا
االســراتيجية للتغيــر واالســتقرار يف رشق الســودان الكبــر» ،والــذي يعكــس
املوضوعــات واملحــاور التــي تــم تناولهــا مــن قبــل املشــاركني يف اللقــاء ،والتــي
نظمتهــا مجموعــة الدميقراطيــة أوالً يف نهايــة شــهر اكتوبــر .2016
لقــد ظــل إقليــم رشق الســودان ،منــذ االســتقالل اســرا ً للتهميــش التنمــوي
الــذي تعــاين منــه كافــة األط ـراف الســودانية .وبالرغــم مــن األهميــة الكبــرة
لإلقليــم باعتبــار موقعــه الجغ ـرايف الــذي يضــم كافــة املنافــذ البحريــة للبــاد،
وطــول حــدوده الربيــة والبحريــة ،واراضيــه الزراعيــة ومــا ميكــن ان متثلــه مــن
ســلة لغــذاء الســودان ،واملــوارد الغنيــة والــروات املكنــوزة يف أراضيــه ،اال ان
اإلقليــم ظــل يعــاين مــن عــدم االســتقرار والتهديــدات االمنيــة ،وويــات الفقــر
واملجاعــات املتتاليــة ،واســتيطان األم ـراض ،ونهــب الــروات واملــوارد ،واإلقصــاء
مــن املشــاركة السياســية ،واملعانــاة املعيشــية والتمييــز التنمــوي ،وغريهــا مــن
سياســات التمييــز التــي وصمــت تاريــخ الدولــة الســودانية الحديثــة .وقــد
عمقــت الجبهــة اإلســامية بعــد انقالبهــا واســتيالءها عــى الســلطة يف يونيــو
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 ،1989مــن التمييــز التنمــوي واالجتامعــي يف رشق الســودان ،مــا أزم األوضــاع
األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة باإلقليــم عــى مــدى ســنني حكــم حــزب املؤمتر
الوطنــي البالغــة نحــو ثالثــة عقــود مــن الزمــان ،مبــا فيهــا وضــع رشق الســودان
الكبــر يف حالــة مســتمرة مــن أوضــاع االســتقرار الهــش وانــدالع الرصاعــات.
وعــى الرغــم مــن الســام النســبي الــذي حققتــه اتفاقيــة ســام الــرق منــذ
نهايــة العــام  ،2006بوقفهــا للحــرب والنـزاع املســلح ،اال ان الكثــر مــن القضايــا
التــي أدت الشــتعال ذلــك الــراع يف املقــام األول مــا تــزال ماثلــة وكامنــة،
وقابلــة لالنفجــار يف اي لحظــة مــا مل يتــم طرقهــا وتقديــم املعالجــات الحقيقــة
والشــاملة لتحقيــق االســتقرار يف رشق الســودان.
ســعت املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً يف نهايــة شــهر أكتوبــر  2016اىل
اعــادة فتــح الحــوار حــول قضايــا االســتقرار والتغيــر يف رشق الســودان الكبــر،
وذلــك بدعــوة طيــف محــدود مــن القيــادات املدنيــة والسياســية واالجتامعيــة
مــن رشق الســودان الكبــر ،لورشــة عمــل تناولــت عــى مــدى فــرة انعقادهــا
قضايــا الحكــم والســلطة والعالقــة باملركــز ،الــروات واملــوارد والتنميــة ،األمــن
والهجــرة والحــدود ،الهويــة والعالقــات االجتامعيــة والثقافيــة ،واختتمــت تلــك
الورشــة اعاملهــا بإصــدار « إعــان نــرويب لقضايــا التغيــر بــرق الســودان»
والــذي قامــت الدميقراطيــة أوالً بنــره يف حينهــا .ويســتعرض هــذا الكتيــب
القضايــا والنقاشــات والتوصيــات التفصيليــة التــي دارت خــال اعــال ورشــة
العمــل.
يــأيت هــذا الكتيــب ضمــن جهــود املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة اوالً
وبرامجهــا الخاصــة بتنــاول قضايــا األقاليــم واملجتمعــات الســودانية املتأثــرة
بالرصاعــات الدائــرة أو الكامنــة ،ومحاولــة وضــع هــذه القضايــا عــى طاولــة
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الحــوار مــن أجــل البنــاء القومــي اإليجــايب ،وذلــك ملــا متثلــه مــن أولويــة لنــا يف
املســاهمة مــع اآلخريــن بإغــاق منافــذ الحــروب األهليــة واملظــامل اإلقليميــة،
والوصــول ايل حــل شــامل ودائــم الزمــات الســودان املركبــة ،يخاطــب جــذور
أزمــات التمييــز التنمــوي يف الســودان.
وبطبيعــة الحــال ،وكشــأن تنظيــم هكــذا لقــاءات ،فقــد تقــارصت ورشــة العمــل
عــن متثيــل كافــة القــوى املدنيــة مــن الــرق ،إال اننــا قــد اجتهدنــا بقــدر
اإلمــكان وعــر مشــاورات واســعة يف إيجــاد صيغــة معقولــة ضمــت طيفـاً مــن
املشــاركني الذيــن متكنــوا مــن متثيــل وعكــس القضايــا موضــوع ورشــة العمــل
بصــورة شــاملة .أيضــاً ،ال تدعــي النقاشــات والتحليــات والنتائــج الــواردة يف
هــذا الكتيــب تغطيتهــا لكافــة قضايــا االســتقرار والتغيــر يف رشق الســودان،
بقــدر مــا نعتربهــا مســاهمة مــن الدميقراطيــة أوالً بإعــادة فتــح النقــاش حــول
قضايــا الــرق الكبــر ،وناقــوس ندقــه لالنتبــاه إليهــا ،ومــن ثــم توســيع وتوظيف
الجهــود الوطنيــة ملنــع رشق الســودان مــن العــودة ملربــع الحــرب .
املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً تتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر
للمشــاركني يف الورشــة ،عــى اختــاف انتامءاتهــم عــى اطروحاتهــم القيمــة
التــي أثــرت النقاشــات ،ومثلــت نــواة هــذا الكتيــب .وكــا تتقــدم املجموعــة
بشــكر خــاص لألســتاذ عبــد اللــه مــوىس ،عضــو مجلــس أمنــاء الدميقراطيــة أوالً،
ملجهوداتــه يف اإلعــداد واملشــاورات ومتابعــة تنظيــم ورشــة العمــل والقضايــا
التــي تناولتهــا مــا ورد يف هــذا الكتيــب.
وعــر هــذا الكتيــب « ورشــة عمــل القــوى املدنيــة حــول القضايــا االسـراتيجية
للتغيــر واالســتقرار يف رشق الســودان الكبــر» تطــرح املجموعــة الســودانية
للدميقراطيــة اوالً مضمــون النقاشــات والتوصيــات الــواردة ،والتــي نعتربهــا
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مســاهمة مملوكــة لكافــة القــوى الوطنيــة املهمومــة بقضايــا الــرق ،لتطويرهــا
يف الفضــاء العــام ،ولفتــح نقــاش أوســع حــول قضايــا الــرق وقضايــا األطـراف
الســودانية عــى وجــه العمــوم .كــا ستســعى مجموعــة الدميقراطيــة أوالً
بالعمــل مــع حلفائهــا ورشكائهــا مــن القــوى املدنيــة يف الــرق والســودان
عموم ـاً بالعمــل عــى تطويــر التوصيــات الــواردة يف هــذا الكتيــب وترجمتهــا
عــى ارض الواقــع.
املجموعة السودانية للدميقراطية أوالً
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جــاءت إتفاقيــة ســام الــرق دون الحــد األدين لطموحــات وتطلعــات ســكان االقليــم،
وعجــز رشكاء اإلتفاقيــة حتــى عــن تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه.
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تقييم إتفاقية سالم شرق السودان
الخلفية والسياق العام إلتفاق سالم الشرق

إحتــوت اتفاقيــة ســام رشق الســودان ،والتــي تــم توقيعهــا يف الرابــع عــر
مــن اكتوبــر  2006يف العاصمــة االريرتيــة اســمرا ،بــن الحكومــة الســودانية
وجبهــة الــرق ،عــي ثالثــة بروتوكــوالت رئيســية متثلــت يف بروتكــول الســلطة،
والــروة والرتتيبــات االمنيــة .وغطــت االتفاقيــة يف فصولهــا الســتة محــور
الســلطة ،والقضايــا االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،والرتتيبــات االمنيــة،
كــا نصــت عــي عقــد مؤمتــر تشــاوري حــول اإلتفــاق ،وعــي عقــد مؤمتــر
ملعالجــة التشــوهات يف الهيــكل االداري ،خاصــة ضعــف مشــاركة ســكان إقليــم
الــرق الكبــر يف الخدمــة املدنيــة واملؤسســات القوميــة .وقــد حــوى إتفــاق
ســام الــرق عــى ســتة مالحــق مكملــة لإلتفــاق ،اهمهــا اعــان املبــاديء لحــل
الن ـزاع يف رشق الســودان املــرم يف  ،2006 / 7 /19والجــداول الزمنيــة الخاصــة
بتنفيــذ اإلتفــاق ،واإلطــار العمــي لربنامــج الخمــس ســنوات الخاصــة بإعــادة
تنميــة وبنــاء رشق الســودان الكبــر.
وقــد ناقــش املشــاركون مــن القــوى املدنيــة يف ورشــة قضايــا اإلســتقرار والتغيــر
يف رشق الســودان ،ناقشــوا بالتحليــل والنقــد إتفاقيــة ســام الــرق .حيــث
توصلــوا ايل ان اإلتفاقيــة جــاءت دون الحــد األدين لطموحــات وتطلعــات ســكان
االقليــم ،وعجــز رشكاء اإلتفاقيــة حتــى عــن تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه وورد
يف إتفــاق ســام الــرق.
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وذكّــر املشــاركون يف اللقــاء بــان جبهــة الــرق ،الجهــة املفاوضــة عــن اإلقليــم
مــع الحكومــة الســودانية ،قــد قبلــت باإلتفاقيــة بإعتبارهــا امـرا ً واقعـاً تحكمــت
فيــه عوامــل داخليــة وخارجيــة عديــدة ،حيــث رفــض الطــرف الحكومــي العديد
مــن مطالبــات وفــد جبهــة الــرق ومقرتحــات وفدهــا التفــاويض الرئيســية.
ومتثلــت اهــم النقــاط التــي طالبــت بهــا جبهــة الــرق ورفضــت مــن قبــل
الوفــد الحكومــي يف:
 -1املطالبة بوحدة إقليم رشق السودان بوالياته الثالث.
 -2املطالبــة بنســبة  %50مــن اي ـرادات املؤسســات القوميــة التــي تشــارك
فيهــا الحكومــة باإلقليــم ،مبــا فيهــا ذهــب أريــاب والبــرول.
 -3تخصيــص  ٤مليــار دوالر ،بنــاءا ً عــي الدراســات الحكوميــة ،ومبــا يغطــي
الحــد االدين للخدمــات والتنميــة باإلقليــم.
ونبــه املشــاركون إىل ان التوقيــع عــى إتفــاق ســام الــرق قــد جــاء مع ـرا ً
وعاكسـاً لتوازنــات وعالقــات القــوي القامئــة حينهــا ،وهــو مــا مل يكــن يف مصلحة
جبهــة الــرق واملواطنــن الذيــن تعــر عنهــم ،حيــث واجهــت الجبهــة حينهــا
اوضاعـاً اقليميــة ودوليــة وداخليــة بالغــة التعقيــد ،متثلــت يف:
• فتــور املجتمــع الــدويل واالقليمــي مــن قضايــا الــراع يف الســودان،
خاصــة بعــد توقيــع إتفاقيــة الســام الشــامل.
• سياســة تجزئــة الحلــول التــي إتبعهــا النظــام الحاكــم واســتجابت لهــا
مختلــف قــوى املعارضــة ،وهــو مــا قــاد اىل سلســلة مــن االتفاقــات:
إتفــاق نيفاشــا بــن الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية لتحريــر
الســودان ( ،)2005إتفــاق ابوجــا بــن الحكومــة وحركــة تحرير الســودان
منــاوي ( ،)2006وإتفاقيــة القاهــرة بــن التجمــع الوطنــي الدميقراطــي
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والحكومــة الســودانية (.)2005
• إرهــاق الدولــة االرتريــة املثقلــة باألزمــات االقتصاديــة وبالحــرب مــع
اثيوبيــا ،وذلــك بعــد ســنوات مــن دعمهــا للمعارضــة الســودانية
واســتبعادها مــن كل ملفــات التســويات ،فلــم يكــن امامهــا مــن خيــار
ســوى تيســر عمليــة التســوية يف رشق الســودان.
• غيــاب الدعــم والضامنــات الدوليــة ،كحــال اإلتفاقيــات األخــرى ،حيــث
مل يكــن لجبهــة الــرق مــن نصــر وداعــم ســوى دولــة اريرتيــا ،الواقعــة
حينهــا بــن ســندان مشــاكلها املتفاقمــة داخليــا ،ومطرقــة التهديــدات
الدوليــة واالقليميــة.
ورغــم تلــك الظــروف املعقــدة التــي واجههــا الوفــد التفــاويض لجبهــة الــرق
يف جــوالت تفاوضيــة مرهقــة اســتمرت ألكــر مــن مثانيــة اشــهر ،إســتمد خاللهــا
املفاوضــون قوتهــم مــن تضحيــات اكــر مــن ثالثــة عــر عامــا مــن النضــال
والكفــاح املســلح ،ودعــم وتأييــد جامهــر رشق الســودان ،والــذي وصــول
ذروتــه يف إنتفاضــة  29ينايــر  2005والتــي قــدم فيهــا االقليــم واحــد وعــرون
شــهيدا وعـرات الجرحــي ومئــات املعتقلــن ،اطلقــت عليهــم االجهــزة االمنيــة
الرصــاص الحــي داخــل مدينــة بورتســودان اثنــاء تظاهرهــم الســلمي للمطالبــة
بإنصــاف ســكان الــرق الكبــر ورضورة القيــام بإصالحــات بنيويــة يف الدولــة
الســودانية .يف ظــل تلــك الظــروف املعقــدة التــي واجهتهــا قيــادات جبهــة
الــرق خــال املفاوضــات ،مل تجــد الجبهــة مــن خيــارات امامهــا ســوى التوقيــع
عــى اإلتفاقيــة بشــكلها الراهــن ،حيــث لعبــت عــدة اســباب ،منهــا مــا ســبق
أعــاه ،يف الدفــع بالتوقيــع عــى إتفــاق ســام الــرق ،مثــل:
• محــارصة جبهــة الــرق بالتوقيــع عــى االتفــاق بعــد الوصــول إلتفاقيات
14

القضايا اإلسرتاتيجية للتغيري واالستقرار يف رشق السودان

14

إلنهــاء الرصاعــات االخــرى يف الســودان ،وبالتــايل نفــذ ســندها املعنــوي
واملــادي املمثــل يف الرصاعــات االخــرى.
• اغــاق خطــوط الدعــم اللوجســتي عــر اريرتيــا ،وبدايــة تــرب مقاتــي
مؤمتــر البجــا تدريجيـاً مــن املعســكرات.
• الشــعور العــام بــان االتفاقيــة تعنــي نهايــة مرحلــة الكفــاح املســلح
لشــعوب الــرق ،وبدايــة النضــال الســلمي عــر التســوية.
• الوهــن الــذي اصــاب جبهــة الــرق بســبب الخالفــات التــي بــدات
تــدب بــن قياداتهــا.
ومــع نقــاط الضعــف العديــدة إلتفــاق ســام الــرق ،واالســباب والظــروف
املحيطــة بتوقيعــه ،ومــا عــدده املشــاركون يف ورشــة قضايــا التغيــر واالســتقرار
يف رشق الســودان مــن جوانــب قصــور رئيســية صاحبــت تنفيــذ اإلتفاقيــة ،إال ان
املشاركني حرصوا عددا ً من االيجابيات متثلت يف التايل:
• ساعد إتفاق سالم الرشق يف إيقاف الحرب ونزيف الدم باإلقليم.
• إعرتفــت اإلتفاقيــة بالتهميــش والظلــم التاريخــي الواقــع عــى الــرق
الكبــر.
• قيــام اإلتفاقيــة صنــدوق إعــادة إعــار وتنميــة الــرق مببلــغ 600
مليــون دوالر ملعالجــة الفجــوه يف الخدمــات والتنميــة ،بالرغــم مــن
افــراغ الصنــدوق مــن مضمونــه وعــدم التــزام الحكومــة الســودانية
باملبلــغ املتفــق عليــه الحقــا.
• ســاهمت اإلتفاقيــة يف تســليط الضــوء عــي قضايــا الــرق وجــذب
اهتــام املجتمــع الــدويل واإلقليمــي اىل رشق الســودان.
15

القضايا اإلسرتاتيجية للتغيري واالستقرار يف رشق السودان

16

القضايا اإلسرتاتيجية للتغيري واالستقرار يف رشق السودان

16

تنفيذ إتفاق سالم الشرق

تــدارس املشــاركون مــن القــوى املدنيــة بــرق الســودان قضايــا تنفيــذ إتفــاق
ســام الــرق بالتفصيــل الكامــل حــول مــا تــم انجــازه وتنفيــذه ومــا مل ينجــز
بعــد مــي عقــد مــن توقيــع اإلتفــاق .وتوصــل املشــاركون اىل الضعــف الكبــر
والفشــل يف تنفيــذ مــواد اإلتفــاق حتــي باملقارنــة مــع إتفاقيــات الســام
األخــري التــي وقعتهــا الحكومــة الســودانية مــع فصائــل املعارضــة الســودانية.
وقــد ارجــع املشــاركون أســباب الفشــل يف تنفيــذ بنــود االتفاقيــة لجملــة مــن
األســباب ،منهــا:
• غيــاب اإلرادة السياســية عنــد الحــزب الحاكــم ،حــزب املؤمتــر الوطنــي،
وبالتــايل لــدي الحكومــة الســودانية ،يف التنفيــذ املخلــص إلتفــاق ســام
الــرق ،حيــث وضحــت محــاوالت اإللتفــاف عــى بنــود االتفــاق منــذ
بدايــة التطبيــق بغــرض إفراغهــا مــن محتواهــا وتصفيــة مطالــب
ـي الــرق الكبــر العادلــة.
مواطنـ ّ
• إســتئثار ممثــي حــزب املؤمتــر الوطنــي الحاكــم بالتمثيــل وقيــادة اللجنة
العليــا لتنفيــذ اإلتفــاق ،ثــم تحويــل تلــك اللجنــة ايل كيــان كســيح متــر
عليــه الشــهور دون ان يعقــد اجتامعـاً.
• إســتثامر الحــزب الحاكــم يف رزع الفــن والخالفــات بــن قيــادات جبهــة
الــرق ،وإتبــاع نهــج تفكيــك الــركاء وعــزل قيــادات جبهــة الــرق
عــن مجتمعاتهــم وقواعدهــا وإبعــاد العنــارص القويــة لتصبــح جبهــة
الــرق مفككــة ورشيــكا ضعيفــا يف تنفيــذ اإلتفــاق.
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• غيــاب الــذراع الســيايس لجبهــة الــرق الــذي يشــكل دعــا جامهرييـاً
لإلتفاقيــة ،وإنشــغال اطرافهــا بالرصاعــات الداخليــة.
باإلضافــة للــرد والتقييــم العــام إلتفــاق ســام الرشق والــذي قام به املشــاركون
مــن القــوى املدنيــة ،عمــل املشــاركون كذلــك عــى التقييــم التفصيــي للمحــاور
الثالثــة لإلتفاقيــة ،محــور الســلطة ،والقضايــا االقتصاديــة واالجتامعيــة ومحــو
الرتتيبــات االمنيــة .وجــاء تقييــم املشــاركون لهــذه املحــاور الثالثــة عــى النحــو
التايل:

( )١محور تقاسم السلطة والقضايا السياسية

يف التقييــم الــذي اجراه املشــاركون يف الورشــة ملحور الســلطة والقضايا السياســية
الــوارد يف االتفاقيــة ،رأى املشــاركون ان مــا تــم تنفيــذه ضمــن هــذا املحــور جــاء
شــكلياً ،وإهتــم باملحاصصــات اكــر مــن القيمــة السياســية للمشــاركة .فقــد
منحــت جبهــة الــرق  60منصبـاً دســتورياً ،عــى رأســها منصــب مســاعد رئيــس
الجمهوريــة لرئيــس الجبهــة مــويس محمــد احمــد ،ومنصــب مستشــار رئيــس
الجمهوريــة للدكتــورة أمنــه رضار ،ومنصــب وزيــر الدولــة للطــرق والنقــل ملبارك
مــروك ،ويشــكل ثالثتهــم تحالــف جبهــة الــرق املوقعــة عــى اإلتفــاق .كــا
خصــص محمــور تقاســم الســلطة ( )8مقاعد يف املجلــس الوطنــي و( )10مقاعد
يف املجالــس الترشيعيــة يف كل مــن واليــات الــرق الثالثــة ،هــذا باالضافــة ايل
منصــب نائــب الــوايل يف كل مــن واليــة كســا والقضــارف ،ومنصــب وزيــر يف
واليــة البحــر االحمــر ومستشــار للــوايل يف واليــات الــرق الثالثــة.
بخــاف البنــود املتعلقــة باملحاصصــات وتقســيم املناصــب ،أكــد املشــاركون بــان
البنــود االخــرى واالكــر أهميــة يف عالقتهــا بالقضايــا السياســية الرئيســية مل تجــد
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طريقهــا مــن التنفيــذ .حيــث عــدد املشــاركون البنــود الرئيســية التــي مل تنفــذ
يف القضايــا التاليــة:
• رفــض النظــام تطبيــق املــادة ( )35مــن الفصــل الســادس مــن االتفاقيــة
والتــي نصــت عــي تضمــن االتفاقيــة يف صلــب الدســتور القومــي حتــي
تكســب رشعيتهــا .وبعــدم تطبيــق هــذه املــادة الهامــة اصبــح إتفــاق
ســام الــرق غــر ملــزم دســتورياً مــا مهــد الطريــق لحــزب املؤمتــر
الوطنــي الحاكــم للتنصــل عــن اإلتفاقيــة بعــد االنتخابــات العامــة يف
 ،2010حيــث اصبــح الوصــول ايل املناصــب الدســتورية والهيئــات العليــا
يف الدولــة خاضعــا ملســاومات حــزب املؤمتــر الوطنــي وللمفاوضــات
الفرديــة بــن قــادة جبهــة الــرق ومســؤويل النظــام ،وبالتــايل فقــد
الــرق دســتورية املشــاركة يف الســلطة عــي املســتويني القومــي
والــواليئ.
• التنكــر لتنفيــذ املــواد ( )14و( )15مــن الفصــل االول لإلتفاقيــة،
مواطنــي االقليــم يف الخدمــة املدنيــة والقــوات
والخاصــة مبشــاركة
ّ
املســلحة والرشطــة واالمــن والبعثــات الدبلوماســية والجهــاز القضــايئ
وكافــة املؤسســات والهيئــات القوميــة والســيادية .كــا تــم التنكــر
بعــدم تنفيــذ املؤمتــر اإلداري الخــاص مبعالجــة التشــوهات يف الهيــكل
االداري يف الدولــة الســودانية ،والــذي نصــت عليــه املــادة ( )12مــن
ـي
الفصــل االول ،والــذي كان يهــدف ملعالجــة ضعــف مشــاركة مواطنـ ّ
االقليــم يف املؤسســات القوميــة ،هــذا فض ـاً عــن التنصــل عــن املــادة
( )28مــن اإلتفاقيــة والتــي نصــت عــي تكويــن لجنــة مــن الخـراء يتــم
تكوينهــا مبــارشة عقــب توقيــع االتفاقيــة إلجـراء تقييـاً خاصاً مبشــاركة
19

القضايا اإلسرتاتيجية للتغيري واالستقرار يف رشق السودان

ـي الــرق الكبــر يف الخدمــة املدنيــة.
مواطنـ ّ
• التامطــل يف قيــام مجلــس تنســيق الواليــات الرشقيــة والــذي جــاء
يف االتفاقيــة اســتجابة لطلــب الوفــد الحكومــي ،وكان الغــرض منــه
إســتخدام مجلــس التنســيق كبديــل الحبــاط مطلــب جبهــة الــرق
باالقليــم الواحــد .حيــث تعمــدت الحكومــة عــدم قيــام مجلــس تنســيق
واليــات الــرق خشــية ان يعــزز ذلــك املجلــس مــن وحــدة االقليــم
السياســية ويفتــح الطريــق لالقليــم الواحــد مســتقبال.
• تعمــد الحــزب الحاكــم اجهــاض قيــام املؤمتــر التشــاوري الــذي نصــت
عليــه االتفاقيــة والــذي كان مــن املفــرض عقــده بعــد توقيعهــا مبــارشة
ـي
بهــدف حشــد الدعــم الداخــي لالتفــاق عــر اســتطالع راي مواطنـ ّ
الــرق الكبــر حــول بنــود اإلتفاقيــة .وقــد جــاء البنــد الخــاص باملؤمتــر
االستشــاري ممثـاً يف فصـاً كامـاً يف نــص اإلتفاقية .وجاء تعمــد الحزب
الحاكــم يف إجهــاض قيــام املؤمتــر التشــاوري حــول اإلتفــاق خوفــا مــن
عــودة قضيــة العدالــة لضحايــا مذبحــة بورتســودن ايل ســطح االحــداث،
خاصــة وان عــدم تضمــن قضيــة العدالــة واملحاســبة يف االتفاقيــة قــد
ـي االقليــم عــن االتفاقيــة .ايض ـاً
تســبب يف ســخط عــام وســط مواطنـ ّ
كان للمؤمتــر التشــاوري ان ميثــل فرصــة جديــدة وقويــة لتعزيــز الــدور
القيــادي لجبهــة الــرق وتعزيــز عالقاتهــا مــع جامهــر الــرق الكبــر،
وهــو مــا يتعــارض مــع مخططــات الحــزب الحاكــم الــذي كان يســعي
إلصطيــاد قــادة الجبهــة وعزلهــم بعيــدا عــن جامهريهــم وقواعدهــم
الشــعبية.
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( )٢محور القضايا االقتصادية واالجتامعية والثقافية

قــام املشــاركون يف ورشــة قضايــا التغيــر واإلســتقرار يف رشق الســودان بتقييــم
مــدى اإللتــزام بتطبيــق البنــود الــواردة تحــت محــور القضايــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة يف إتفــاق ســام الــرق .حيــث ذكــروا انــه وعــى الرغــم
مــن ان االتفاقيــة قــد اعرتفــت بالتهميــش االقتصــادي والثقــايف واالجتامعــي
كاحــد االســباب الرئيســية للنــزاع يف االقليــم ،اال ان اإلتفاقيــة قــد فشــلت يف
تقديــم حلــول متكاملــة تعالــج التهميــش املركــب الــذي تعــرض لــه ســكان
االقليــم .ومل تعطــي االتفاقيــة اي اهتــام ايل قضايــا الهويــة واللغــات وحضــارة
الــرق التــي تعــود ايل عهــود مــا قبــل امليــاد ،كــا مل تقــدم شــيئا مملوســا
لرفــع املظــامل التاريخيــة الناتجــة عــن االقصــاء املمنهــج واملتعمــد لهويــة رشق
الســودان ،وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود عنــوان واضــح يف االتفاقيــة للقضايــا
االجتامعيــة والثقافيــة.
وتوصــل املشــاركون انــه ال يوجــد يف محــور الرتتيبــات االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة قضيــة ذات قيمــة فعليــة ســوي صنــدوق إعــادة إعــار وتنميــة رشق
الســودان ،والــذي خصصــت لــه اإلتفاقيــة مبلــغ ســتامئة مليــون دوالر .حيــث
راى املشــاركون مــن القــوى املدنيــة ان الصنــدوق قــد تــم اجهاضــه ،وجــاء
ادائــه ضعيفـاً ،غــر ملتــزم بالخطــة االقتصاديــة والتنمويــة املتكاملــة املســتهدفة
للخدمــات ولحــل مشــكالت الفقــر والبطالــة وفقــر البنيــات التحتيــة .كــا فشــل
صنــدوق إعــادة إعــار وتنميــة الــرق يف توفــر الحــد االدين مــن الخدمــات
االساســية ،فامتــزال ميــاه الــرب والصحــة والتعليــم بعيــدة عــن متــاول
الغالبيــة العظمــي مــن ســكان االقليــم .
ووفقــا للتقييــم املفصــل الــذي قــام بــه املشــاركون ألداء صنــدوق إعــادة إعــار
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وتنميــة الــرق ،فــإن اســباب فشــل الصنــدوق تعــود إىل مثــان خلفيات رئيســية،
وهي:
• احتــكار وهيمنــة الحكومــة وحــزب املؤمتــر الوطنــي الحاكــم للقــرار
داخــل هيئــات الصنــدوق بســبب ضعــف التمثيــل ،حيــث ميثــل الحــزب
الحاكــم بعــرة اعضــاء مقابــل ثالثــة اعضــاء فقــط لجبهــة الــرق.
• عــدم الوفــاء باملبلــغ الــذي التزمــت بــه الحكومــة الســودانية والــذي
تراجــع مــن مبلــغ  600مليــون دوالر ايل اقــل مــن مائــة وخمســة
وعرشيــن مليــون دوالر ،وفــق لروايــة الحكومــة ،و 75مليــون دوالر
وفــق لروايــة جبهــة الــرق الرشيــك يف االتفاقيــة.
• غيــاب الشــفافية واملحاســبية وســوء إدارة الصنــدوق .فقــد ظلــت
حســابات الصنــدوق محجوبــة عــن ال ـراي العــام وعــن جبهــة الــرق،
مــا دفــع جبهــة الــرق اىل اصــدار بيــان رســمي إتهمــت فيــه ادارة
الصنــدوق بعــزل ممثــي الجبهــة بالصنــدوق ،وإختيــار مرشوعــات مل
يتــم االتفــاق عليهــا بــن الرشيكــن.
• إتهــام جبهــة الــرق الهيئــة التنفيذيــة للصنــدوق بانتهــاك قانــون
املشــريات العامــة وبالفســاد يف تنفيــذ العطــاءات واملناقصــات .وقــد
اشــار تقريــر املراجــع العــام ايضــا ايل ضعــف االداء املــايل للصنــدوق واىل
التناقــض يف حســاباته وعــدم االلتــزام بالضوابــط واالجــراءات املاليــة
الســليمة يف الــرف وإعــادة تخصيــص املــوارد.
• غيــاب املعايــر االقتصاديــة واالجتامعيــة يف اختيــار املرشوعــات .حيــث
جــاءت غالبيــة املشــاريع التــي تــم تنفيذهــا بعيــدة عــن الحوجــة
الحقيقيــة لســكان املناطــق التــي شــيدت فيهــا ،وجــاء تنفيــذ معظمهــا
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بغــرض حشــد الــوالء الســيايس ملســؤيل الحــزب الحاكــم حيــث ذهــب
بعضهــا ايل قــري كبــار املســؤولني يف الدولــة والــوزراء.
• تحويــل املرافــق الصحيــة والتعليميــة التــي انشــاءها الصنــدوق ايل
مجــرد مبــاين خاليــة مــن الكــوادر الفنيــة ومــن املســتفيذين منهــا.
حيــث رصــدت لجنــة التقييــم الحكوميــة التــي تــم انشــاءها يف نهايــة
العــام  2013نحــو تســعة وعــرون ( )29مرفق ـاً صحي ـاً وتعليمي ـاً مــن
اصــل ثالثــة وثالثــون ( )33تــم إنشــائها اال انهــا ال تعمــل االن بواليــة
البحــر االحمــر وحدهــا.
قيــام الصنــدوق بالدخــول يف مشــاريع ال عالقــة لهــا باتفاقيــة الســام او
بأهــداف صنــدوق إعــادة إعــار وتنميــة الــرق ،كاملســاهمة يف متويــل
خ ـزان ســتيت.
• االعتــاد عــي الصنــدوق كمصــدر وحيــد لتمويــل التنميــة والخدمــات
بواليــات الــرق الثالثــة ،حيــث جمــدت الحكومــة االتحاديــة
وحكومــات الواليــات ميزانيــات التنميــة املتعــارف عليهــا واكتفــت
مبــا يقدمــه صنــدوق إعــادة اإلعــار ،كــا اوقفــت الحكومــة املركزيــة
دعمهــا للواليــات رغــم ســيطرتها الكاملــة عــي مــوارد املــواين البحريــة
والجــارك وذهــب اريــاب وغريهــا مــن مــوارد االقليــم االخــري.

( )٣محور الرتتيبات االمنية

فيــا يختــص بتقييــم محــور الرتتيبــت االمنيــة الــوارد يف إتفاقيــة ســام الــرق،
أكــد املشــاركون يف ورشــة قضايــا التغيــر واإلســتقرار اإلســراتيجي بــرق
الســودان عــي ان التنفيــذ يف هــذا املحــور مل يتجــاوز قضيــة دمــج عــدد محــدود
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مــن مرسحــي قــوات مؤمتــر البجــا يف القــوات املســلحة والرشطــة والدفــاع
املــدين ،واعــادة مجموعــة منهــم ايل الخدمــة املدنيــة ،وتكويــن لجنــة اعالميــة
عليــا لالهتــام بقضايــا املرسحــن مــن القــوات .ووفق ـاً لحديــث رئيــس جبهــة
الــرق ،مــويس محمــد احمــد ،فانــه قــد متــت تســوية قضايــا جميــع املرسحــن
وتوزيــع  1500فرصــة عمــل الســتيعابهم ،إال ان ممثــل اللجنــة العليــا للمرسحــن
مــن القــوات ذكــر وجــود  250حالــة يف واليــة كســا و 500حالــة يف واليــة البحر
ي مؤمتــر البجــا ،مشــددا ً عــى انــه
االحمــر مل تتــم تســويتها مــن ضمــن مقات ـ ّ
حتــي الذيــن تــم اســتيعابهم يف الخدمــة املدنيــة مل يســتلموا مرتباتهــم لعــدة
ي مؤمتــر البجــا مــن املرسحيــن اعتصام ـاً شــهريا ً يف
شــهور .وقــد خــاض مقات ـ ّ
العــام  ،2013بعــد مــرور نحــو مثــان ســنوات مــن توقيــع اإلتفاقيــة ،داخــل
مبنــي مفوضيــة نــزع الســاح وإعــادة الدمــج ،مطالبــن بحقوقهــم التــي نصــت
عليهــا االتفاقيــة ،محتجــن مــن التجاهــل والتهميــش الــذي متارســه عليهــم
الجهــات املســؤولة بتنفيــذ محــور الرتتيبــات االمنيــة يف إتفــاق ســام الــرق.
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نجحــت الحركــة االســامية الحاكمــة يف تشــوية التجربــة الفيدراليــة كنظــام أصلــح للحكــم ،بعــد اســتخدامه وتوظيــف
اســمه فقــط دون تطبيــق املحتــوي الحقيقــي للفيدراليــة.
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قضايا الحكم والمشاركة السياسية

أجمــع املشــاركون يف ورشــة التفكــر االس ـراتيجي عــي أهميــة قضايــا الحكــم
واملشــاركة السياســية يف الســودان ،وإتفقــوا عــى الخلفيــة التاليــة باعتبارهــا
متثــل الســياق العــام واإلطــار التاريخــي لتطــور قضايــا الحكــم واملشــاركة
السياســية وعالقــات رشق الســودان الكبــر باملركــز الســيايس يف الخرطــوم.

السياق العام واإلطار التاريخي

جــاءت نشــأة رشق الســودان الكبــر ليضــم والياتــه الثالثــة املعروفــة كســا
والقضــارف والبحــر االحمــر .وتتكامــل امنــاط حيــاة ســكانه بــن الرعــي والزراعة
والتجــارة والعمــل يف املــواينء البحريــة .وظهــرت وحدتــه الجغرافيــة السياســية
أبــان اعــادة تشــكيل الدولــة الســودانية يف مرحلــة االســتعامر الــريك -املــري،
حيــث اطلــق عليــه يف ذلــك الوقــت اســم اقليــم التــاكا .وكان يضــم اضافــة
ايل مســاحته الحاليــة اج ـزاء مــن اقليــم قــاش بركــة باريرتيــا الحاليــة ،حيــث
تعيــش فيــه نفــس املكونــات االجتامعيــة ،وكانــت عاصمــة اقليــم التــاكا حينهــا
يف مدينــة القضــارف قبــل انتقالهــا ايل مدينــة كســا.
وتتمثــل الخصوصيــة االجتامعيــة للــرق الكبــر يف مكونــه االســايس مــن شــعب
البجــا بقبائلــه املعروفــة واملقســمة ايل ســتة نظــارات ،وهــي الهدنــدوة والبنــي
عامــر واالمــرار والبشــاريون والحبــاب والحلنقــة ،وعــدد مــن العموديــات
املســتقلة ،اضافــة ايل مجموعــات ســكانية اخــري تعتــر جــزءا ال يتج ـزاء مــن
مجتمــع الــرق الفريــد يف تنوعــه كالشــكرية ،ودار بكــر ،والهوســا ،والفالتــه،
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فضــا عــن املجموعــات الســكانية مــن الهج ـرات التــي اتخــذت مــن االقليــم
مســكنا لهــا مــن اليمنيــن والهنــود والرشــايدة.
طالــب مواطنــو االقليــم بالحكــم الفيــدرايل منــذ وقــت مبكــر ،وبعــد ســنوات
قليلــة مــن اســتقالل الســودان .ويعتــر مؤمتــر البجــا مــن أوائــل التنظيــات
السياســية يف التــي تنبهــت ايل أهميــة النظــام الفيــدرايل يف الســودان ورضورة
اتخــاذه كنظــام للحكــم عندمــا تــم تضمــن هــذا املطلــب يف مذكــرة مؤمتــر
البجــا التأسيســية يف العــام  ،1958معتربيــن ان خصوصيــات الــرق الكبــر
تتطلــب منحــه صالحايــات واســعة يف إداره شــئون الحكــم والســلطة يف إطــار
الدولــة الســودانية املوحــدة.

الفيدرالية /الالمركزية يف إطار الحكم الشمويل

مواطنــي رشق الســودان الكبــر يف الحكــم الفيــدرايل اذنــاً
مل يجــد مطلــب
ّ
صاغيــة واهتــام مــن مختلــف الحكومــات املركزيــة ،ســوى يف منتصــف
الســبعينات ،أبــان حقبــة حكــم الرئيــس االســبق جعفــر منــري ،وذلــك عندمــا
تــم تطبيــق قانــون الحكــم االقليمــي الالمركــزي ،وتــم تقســيم الســودان حينهــا
ايل ســتة اقاليــم ،اعتــر االقليــم الرشقــي كيان ـاً قامئــا بذاتــه ،حيــث قســم ايل
ثالثــة محافظــات ضمــت البحــر االحمــر وكســا والقضــارف .وقــد انتهــت تلــك
التجربــة ايل الفشــل التــام بســبب غيــاب الدميقراطيــة وســيادة حكــم الفــرد
وتدخــات الســلطة االتحاديــة وانعــدام املؤسســية واملحاســبية ،مــا اضعــف
الصالحيــات الالمركزيــة التــي منحــت لالقاليــم حينهــا .وقــد انتهــت تجربــة
حكــم مايــو بانتفاضــة شــعبية تلتهــا فــرة الديقراطيــة الثالثــة –  1985اىل
 -1989والتــي كان مــن املتوقــع ان تشــهد ازدهــارا للحكــم للفيدراليــة .اال ان
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التخبــط الــذي كان ســمتها العامــة ،اضاعــت فيــه الحقبــة الدميقراطيــة ،والتــي
تنمــو وترتعــرع يف ظلهــا نظــم وآليــات الحكــم الفيــدرايل ،أضاعــت أخــر فــرص
ترســيخ الالمركزيــة والفيدراليــة الحقيقــة قبــل هيمنــة اإلســام الســيايس عــى
الحكــم بإنقــاب  30يونيــو .1989
حكــم االنقــاذ ،والــذي دشــن لشــمولية جديــدة يف  ،1989تحــت رايــة االســام
الســيايس ،مل تكــن الفيدراليــة ضمــن خيــارات الحركــة االســامية الحاكمــة.
فالحكــم الفيــدرايل الالمركــزي ،ومــا يعنيــه مــن احتفــاء وترســيخ للتنــوع
والتعــدد ،يتناقــض مبدئيــاً مــع تصــورات اإلســام الســيايس الحاكــم لدولــة
ذات توجــه ايدولوجــي عــرويب اســاموي ،حيــث يعتــر هــذا التوجــه ان قضايــا
التنــوع والتعــدد الثقــايف واالجتامعــي مبثابــة عدوئهــا االول ،لــذا فهــي ترفضــه.
ومل يكــن نظــام الحكــم الجديــد راغبــاً يف نظــام يســمح للمجموعــات الغــر
عربيــة او الغــر منضويــة تحــت أيدولوجيتــه بــان تحكــم نفســها ،ناهيــك عــن
املشــاركة يف حكــم البــاد عامــة ،وهــو مــا ظــل ســكان الــرق الكبــر يعانــون
منــه لنحــو ثالثــة عقــود.
وبعــد توقيــع اتفاقيــة الســام الشــامل ،جــاء دســتور  2005كافضــل الدســاتري
التــي شــخصت مشــكلة الحكــم يف الســودان ،حيــث وضــع الدســتور تصــورا
معقــوال لكيفيــة تقاســم الســلطة والــروة وحــدود الصالحيــات التــي تتمتــع
بهــا كل مــن الحكومــة االتحاديــة والواليــات واملحليــات .كــا قــدم دســتور
 2005اعرتافــا حقيقيــا ،وللمــرة االويل ،بــرورة التعامــل اإليجــايب مــع التنــوع
الثقــايف واالجتامعــي واالثنــي ووضــع ذلــك يف بنــوده املتعــددة ،هــذا اضافــة ايل
ان بــاب الحريــات والحقــوق االساســية والــذي جــاء شــامال وواضحــا ،خاصــة
يف مــواده املتحدثــة عــن الحقــوق املدنيــة والسياســية واملشــاركة يف الحيــاة
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العامــة .اال انــه ومــرة اخــرى ،جــاء اعتــاد الالمركزيــة ضمــن هــذا الدســتور
دون اطــار دميقراطــي حاكــا ومطــورا لهــا .فقــد اثبتــت التطــورات السياســية
ان اتفــاق الســام الشــامل قــد قايــض التحــول الدميقراطــي بســام نســبي يف
جنــوب الســودان ادي يف النهايــة اىل انفصالــه.
جــاء دســتور  2005محــاوالً لتقديــم معالجــات جذريــة لجوهــر مشــكالت
الســودان ،وبصــورة خاصــة قضيــة التعــدد والتنــوع الثقــايف واإلجتامعــي ،وذلــك
عــى النقيــض مــن رؤيــة الحركــة االســامية الحاكمــة ،والتــي ســعت إلقامــة
نظام ـاً شــمولياً قامع ـاً للحريــات ولحقــوق الشــعوب االصليــة مــن خــال رفــع
الشــعارات الدينيــة والتصــورات العروبيــة واالســاموية .مل يجــد حــزب املؤمتــر
الوطنــي الحاكــم مــن منــاص ســوى القبــول بالدســتور اإلنتقــايل للعــام ،2005
وذلــك يف إطــار التســوية التــي اوقفــت الحــرب ،كامســاعدت الحــزب الحاكــم
مــن التخلــص مــن ضغــوط املجتمــع الــدويل ووفــك العزلــة الطويلــة .اال ان
مــا اتضــح بعــد توقيــع اتفــاق الســام واعتــاد الدســتور اإلنتقــايل قيــام حــزب
املؤمتــر الوطنــي الحاكــم يف وضــع الخطــط الفــراغ الدســتور مــن مضمونــه،
حيــث تــم تحويــل الحكــم الالمركــزي نظــام شــكيل اتســم بتغــول املركــز عــي
صالحيــات الواليــات ،مبــا فيــه تفريــغ مفوضيــة التخصيــص ومراقبــة اإليـرادات
مــن اهدافهــا ،االمــر الــذي جعــل الواليــات ضعيفــة يف الحكــم املحــي والقـرار
االقليمــي واســتمرت يف إســتجدائها للتنميــة والخدمــات مــن الســلطة املركزيــة
يف الخرطــوم .تعمــدت كذلــك الســلطات املركزيــة تشــوية الحكــم الالمركــزي
باســتغالله وتوظيــف القبليــة واالســتقطاب االثنــي وحشــد الــوالء للحــزب
الحاكــم ضمــن تقســيامت الحكــم الالمركــزي ،بحيــث اســتولت مجموعــات
معينــة عــي مقاليــد الحكــم يف كل واليــة ،مــا افقــد املواطنــون الثقــة يف
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الحكــم الالمركــزي حتــي مل يجــد مــن يدافــع عنــه عندمــا اصــدر الرئيــس
البشــر تعديالتــه الدســتورية يف نهايــة العــام  ،2015والتــي قضــت عــي الحكــم
الفيــدرايل ومــا جــاء يف دســتور  2005بجــرة قلــم .وهكــذا نجحــت الحركــة
االســامية الحاكمــة يف تشــوية التجربــة الفيدراليــة كنظــام أصلــح للحكــم ،بعــد
اســتخدامه وتوظيــف اســمه فقــط دون تطبيــق املحتــوي الحقيقــي للفيدراليــة.

مطالب املشاركني يف القضايا املتعلقة بالحكم واملشاركة السياسية

• إعــادة تأســيس نظــام الحكــم الالمركــزي ،بــان يقــوم يف ظــل نظــام حكــم
دميقراطــي يســتند عــي إشــاعة الحريــات والتــداول الســلمي للســلطة
وتعزيــز حقــوق املجموعــات االصليــة وحقــوق االنســان ،يعــرف
باملحليــات والواليــات واالقليــم والحكومــة االتحاديــة كمســتويات
متوازيــة للحكــم ،وينقــى مــن التشــوهات التــي لحقــت بــه خــال فــرة
الحكــم الحاليــة.،
عــودة إقليــم الــرق الكبــر موحــدا ً أرضـاً وســكاناً ،بوالياتــه الثالثــة كســا
والقضــارف والبحــر االحمــر ،عــي ان يحظــي بســلطات حقيقيــة عــى
كافــة مســتويات الحكــم ،وتخصــص لــه املــوارد الكافيــة إلحــداث
التنميــة الحقيقيــة.
• الحــد مــن تغــول وهيمنــة الحكومــة االتحاديــة عــي ســلطات االقليــم
املوحــد ،ووقــف تدخالتهــا ورفــع يدهــا عــن املــوارد الطبيعيــة ،عــي ان
ميــارس املركــز ســلطات الســياده ،واالمــن القومــي ،ووضــع السياســات
العامــة ،والتوزيــع العــادل للــروة القوميــة ،ومبــا يتناســب وحوجــة
االقاليــم حســب نســب ســكانها وخصوصيتهــا.
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معالجــة االثــار الســالبة للتداخــل بــن الحكــم الالمركــزي والــوالءت
الطائفيــة والقبليــة والسياســية ،وذلــك بإشــاعة الحريــات والحــق يف
املشــاركة يف العمــل العــام ونــر الوعــي بــن الجامهــر ورفــع القيــود
عــن منظــات املجتمــع املــدين واصــدار القوانــن التــي تحــدد االدوار
واملســؤوليات والعالقــات بــن كافــة مســتويات الحكــم.
اتاحــة الحريــات الغــر منقوصــة لالحــزاب السياســية ونــر ثقافــة
الدميقراطيــة والعمــل مــن اجــل انتشــارها ومتددهــا جامهرييــا عــى
كافــة املســتويات واملناطــق املجتمعيــة.
تنظيــم ورش ومنتديــات ودراســات ملناقشــة قضايــا الحكــم الالمركــزي
مبشــاركة املجتمــع املــدين والخ ـراء والقانونيــن ،واإلســتعانة بالتجــارب
الجيــدة إقليميــاً ودوليــاً مثــل التجربــة الهنديــة والكنديــة وجنــوب
افريقيــا ،وذلــك لتطويــر رؤيــة حديثــة ومناســبة لتطبيــق الحكــم
الالمركــزي يف الســودان.
الضغــط مــن اجــل اإلنتســاب للمؤسســات القوميــة عــي اســاس
املواطنــة املتســاوية ،ومبــا يعكــس التنــوع الثقــايف واالجتامعــي يف
الســودان ،ومعالجــة التشــوهات الراهنــة يف املشــاركة فيهــا ،خاصــة
مواطنــي الــرق يف الخدمــة املدنيــة واملؤسســات
ضعــف مشــاركة
ّ
القوميــة والســيادية.
رفــع الظلــم عــن ثقافــات رشق الســودان التــي عانت التهميــش واالقصاء
املمنهــج واملتعمــد ،واالعــراف بحضــارة وهويــة الــرق وبالتنــوع
اإلجتامعــي والثقــايف ،ورضورة املحافظــة عــى اإلرث الثقــايف مــن لغــات
وت ـراث وآداب وفنــون ت ّجســد روح التنــوع والتعايــش وأهميــة تنميــة
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املوروثــات والعــادات والتقاليــد اإليجابيــة.
• االعـراف بلغــات االقليــم كلغــات قوميــة والعمــل عــي كتابتهــا وحفظها
وتطويرهــا واســتخدامها يف وســائل االعــام ويف التعليــم ويف التوعيــة
واالرشــاد ،وإعتامدهــا كلغــات رســمية يف مســتويات الحكــم االقليمــي
والــواليئ واملحــي بالــرق الكبــر.
• التأمــن عــى أهميــة قضايــا الشــباب واملــرأة والفئــات التــي عانــت
مــن الفقــر والنــزوح ،ورضورة وضــع قضايــا هــذه الفئــات يف صــدارة
املجهــودات واملبــادرات التــي تعــزز مشــاركاتها يف مختلــف مســتويات
الحكــم ،ودعمهــا لعمليــة اإلســتقرار والتغيــر اإليجــايب يف الــرق.
ويف ختــام املناقشــات أكــد املشــاركون عــى أن قضايــا الســلطة والعالقــة باملركــز،
للتعقيــدات التــي صاحبــت تطبيقهــا ،تتطلــب قيــام منــر تفــاويض جديــد
ملعالجــة أزمــات رشق الســودانُ ،حــددت أهدافــه ومجــاالت عملــه ،وذلــك يف
إطــار الحــل الشــامل لألزمــة الســودانية ،وبتنظيــم وإدارة القــوى السياســية
واملدنيــة بــرق الســودان ،ومبشــاركة القــوى السياســية واملدنيــة الســودانية،
واملتخصصــن يف مجــاالت األمــن واإلقتصــاد والتنميــة والحكــم الفيــدرايل،
ى
وبتوفــر ضامناتــه الشــعبية والجامهرييــة ،وذلــك بغــرض وضــع الصــور املث ـ ّ
لنظــم ومســتويات الحكــم يف اإلقليــم.
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الثروة والموارد اإلقتصادية والتنمية

اجمــع املشــاركون يف ورشــة التفكــر االســراتيجي حــول قضايــا االســتقرار
والتغيــر يف رشق الســودان عــي اهميــة محــور الــروه واملــوارد الطبيعيــة
باالقليــم ،وعــي دوره االس ـراتيجي يف ازالــة التهميــش والظلــم التنمــوي الــذي
تعــرض لــه االقليــم .كــا قــام املشــاركون يف الورشــة برصــد اهــم ثــروات االقليــم
ومــوارده االقتصاديــة ومــا تعانيــة مــن اســتغالل واهــال وســوء اســتخدام،
ومــن ثــم خلصــوا ايل اهــم القضايــا الحيويــة التــي متثــل مطالــب أهــل الــرق
التنمويــة.

خلفية عامة

يعتــر رشق الســودان مــن أكــر مناطــق الســودان تخلفـاً .وعــى ضــوء تقاريــر
األمــم املتحدة،فــان مــؤرشات التنميــة تفيــد بــأن نســبة الفقــر متثــل ( )%58يف
البحــر األحمــر و( )%50يف القضــارف ،وهــي أعــى مــن معــدالت خــط الفقــر
القومــي الــذي ميثــل( )%46يف الســودان .كــا تشــمل املــؤرشات معانــاة نســبة
( )%44مــن الســكان مــن نقــص الغــذاء ،كــا إن واليــة البحــر األحمــر تعتــر
اقــل واليــات الســودان يف نســبة معــدل اإللتحــاق بالتعليــم االســايس( ،)%13.1
وتشــر الفجــوة يف النــوع اإلجتامعــي إىل ان نســبة النســاء يف التوظيــف ال
تتعــدى ( ،)%14.3وأن ( )%50مــن ســكان اإلقليــم يعانــون مــن عــدم الحصــول
عــى امليــاه الصالحــة للــرب.
بهــذه اإلحصــاءات املؤثقــة ،يتضــح بــان ســكان الــرق الكبــر ،باملقارنــة مــع
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اقاليــم الســودان األخــرى ،هــم األكــر معانــاة وفقــر ،يفاقــم منهــا فض ـاً عــن
التهميــش التاريخــي ،التغي ـرات املناخيــة وماتســببه مــن مجاعــات وجفــاف،
هــذا باإلضافــة ايل تدهــور املــوارد الطبيعيــة والبيئيــة وإرتفــاع نســب عطالــة
الشــباب ،وإرتفــاع معــدالت وفيــات االمهــات واالطفــال ،وأمـراض ســوء التغذية،
وإنتشــار امـراض الســل الرئــوي والــكالزار والعمــي الليــي واالمـراض املســتوطنه
والحميــات.
مواطنــي رشق الســودان ،خاصــة يف
يُــرز هــذا الواقــع األليــم الــذي يعيشــه
ّ
تناقضــه الصــارخ مــع الـراء االقتصــادي واملــوارد الطبيعيــة الكبــرة الــذي يزخــر
بهــا االقليــم ،يُــرز مــا يشــعر بــه إنســان رشق الســودان مــن الغــن والظلــم
والتهميــش مــن قبــل صنــاع السياســة والق ـرار يف املركــز الســيايس يف تعاملهــم
مــع قضايــا إســتغالل وتوزيــع الــروات والتعامــل مــع مــوارد اإلقليــم وتوزيعهــم
للخدمــات االساســية.
وقــد ناقشــت ورشــة قضايــا التغيــر واالســتقرار يف رشق الســودان قضايــا
الــروات واملــوارد االقتصاديــة بالتفصيــل ،حيــث قــام املشــاركون يف الورشــة
برصــد وتحديــد املــوارد والــروات التــي يتمتــع بهــا رشق الســودان ،ومتثلــت يف
االيت:
• ينفــرد االقليــم بــن اقاليــم الســودان املتعــدده باطاللتــه عــي البحــر
االحمــر ،املمــر اإلســراتيجي للمالحــة الدوليــة .كــا توجــد باالقليــم
كافــة منافــذ ومــواينء الســودان البحريــة التــي تَ ْعـ ُـر مــن خاللهــا كافــة
الصــادرات والــواردات ،اضافــة ايل خدمــات الرتانزيــت لــكل مــن اثيوبيــا
وجنــوب الســودان وتشــاد وافريقيــا الوســطي .وتــدر هذه املــواين موارد
كبــرة ايل خزينــة الدولــة ،تســتحوذ عليهــا جميعــا الســلطة املركزيــة يف
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الخرطــوم دون ان تخصــص ولــو نســبة ضئيلــة منهــا عــي الــرف عــي
التنميــة اوالخدمــات االجتامعيــة بالــرق.
• يتمتــع االقليــم بســاحل بحــري عــي البحــر االحمــر بطــول ()780
كيلومـرا ،مــن بــر شــاتني عــي الحــدود املرصيــة ايل راس كســار عــي
الحــدود االرتريــة .اال ان ذلــك الســاحل الــري باملــوارد يعــاين االهــال
والتجاهــل ،حيــث وصلــت الالمبــاالة حــدود الالمعقــول بتجاهــل
الســودان كامــل الحقــوق التــي منحتهــا لــه اتفاقيــة االمــم املتحــدة
لقانــون البحــار للعــام ( )1982والتــي اعطتــه عمــق اضــايف ومســاحات
كبــره عــي البحــر الحمــر ،حيــث تنــص االتفاقيــة عــي ان الجــرف
القــاري يشــمل قــاع وباطــن ارض املســاحات املغمــورة التــي متتــد ايل ما
وراء البحــر يف جميــع انحــاء االمتــداد الطبيعــي لالقليــم الــري ،وحســب
االتفاقيــة تــم تقســيم ذلــك االمتــداد ايل ثالثــة مناطــق هــي البحــر
االقليمــي ،املنطقــة املتاخمــة ،واملنطقــة االقتصاديــة الخالصــة .وميتــد
البحــر االقليمــي ايل ( )12ميــل بحــري ،واملنطقــة املتاخمــة ايل ( )24ميل
بحــري وفق ـاً للقانــون الــدويل ،وميكــن للمنطقــة االقتصاديــة الخالصــة
ان متتــد حتــي ( )200ميــل بحــري .إال ان الحكومــة الســودانية ،ورغــم
التصديــق عــى االتفاقيــة الدوليــة لقانــون البحــار ،اال انهــا مازالــت
تعمــل بقانــون االقليــم البحــري والجــرف القــاري الســوداين للعــام
 ، 1970والــذي مبوجبــه أســقط كل اإلمتيــازات التــي توفرهــا اإلتفاقيــة
الدوليــة ،مبــا فيهــا خرسانــه ملســاحات مائيــة كبــرة فرطــت الحكومــة يف
تطبيــق مبــدأ الســيادة الوطنيــة عليهــا.
• يزخــر رشق الســودان بــروة ســمكية ضخمــة بجانــب االصــداف
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والحدائــق والشــعب املرجانيــة .اال ان قطــاع املــوارد املائيــة يفتقــر ايل
االهتــام ،حيــث يعــاين مــن الصيــد الجائــر ،وفــويض تراخيــص الصيــد
للــركات االجنبيــة ،ومــن التلــوث البيئــي الناتــج عــن مخلفــات الســفن
العابــره للبحــر االحمــر والتــي تفــرغ حمولتهــا يف امليــاه االقليميــة
الســودانية لقــاء مبالــغ زهيــدة مقابــل ذلــك التلــوث.
• يحظــي االقليــم مبســتوي معقــول مــن االمطــار املوســمية أهلتــه الن
يكــون اقليــا زراعيــاً ورعويــاً بإمتيــاز .كــا توجــد بــرق الســودان
بعــض مشــاريع الــري املــروي مثــل مــروع حلفــا الجديــدة وجــزءا
كب ـرا مــن مــروع الرهــد الزراعــي اضافــة ايل مشــاريع دلتــا القــاش
وطوكــر .وتشــكل منطقــة القضــارف اكــر مخــزون إلنتــاج الغــذاء
يف البــاد ،ومــع ذلــك ال ت ـزال قضايــا الجــوع ونقــص الغــذاء وتفــي
امـراض ســوء التغذيــه هــي ســات ال تفــارق معظــم ســكان رشق الــذي
ميثــل ســلة غــذاء الســودان.
• ميتــاز رشق الســودان كذلــك بثنائيــه االمطــار وميــاه الخ ـران الجاريــة
وبإمكانيــات تجميــع امليــاه ،مبــا يوفــر ميــاه الــرب لالنســان والحيــوان
وميكــن مــن ري املحاصيــل الزراعيــة .اال ان الواقــع يكشــف عــن مفارقــة
يف الحصــول عــي امليــاه حتــي يف املــدن الرئيســية الكــري كالقضــارف
وبورتســودان ،حيــث يعــاين إنســان الــرق مــن العطــش وشــح ميــاه
الــرب النظيفــة يف املــدن واألريــاف.
• يوجــد باالقليــم ثــروه حيوانيــة كبــره بحكــم وجــود العديــد مــن
املجموعــات الرعويــة باالقليــم .اال ان هــذه الــروة تعــاين مــن قلــة
مصــادر امليــاه وقفــل املســارات وتقلــص املراعــي التــي انحرست بســبب
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التمــدد يف الزراعــة املطريــة ،األمــر الــذي فاقــم مــن حــدة التنافــس
عــي املــوارد الطبيعيــة ومــن ثــم تولــد الرصاعــات القبليــة والرصاعــات
بــن املزارعــن والرعــاة ،مــا أدى اىل تهديــد الســلم االجتامعــي .كــا
يعــاين قطــاع الرعــي ايضــا مــن االهــال وانعــدام االدويــة واالمصــال
والخدمــات البيطريــة الرضوريــة.
• يزخــر االقليــم بــروات كبــرة مــن املعــادن كالذهــب والجبــص والرخــام
والحديــد والكــروم واملنجنيــز والنحــاس ،باالضافــة ايل التوقعــات
مبخــزون وافــر مــن الغــاز الطبيعــي والبــرول .ومــع ذلــك ،ال يــدرك
إنســان الــرق مــن أمــر هــذه الــروات ،حيــث متثــل احــدي األرسار
التــي تهمــن عليهــا الســلطة املركزيــة يف الخرطــوم .كــا ان مرشوعــات
التعديــن الجاريــة االن يكتنفهــا الغمــوض ووتنعــدم فيهــا للشــفافية،
اضافــة ايل ان عمليــات التنقيــب فيهــا تتــم خصــا عــي الســكان
املحلــن وعــي مواردهــم املحــدودة وخصــا عــي املــوارد الطبيعيــة
باالقليــم بســبب االســتخدام املفــرط للكيامويــات وعــدم التـزام رشكات
التنقــب باملعايــر البيئيــة املعروفــة.
• يوجــد بــرق الســودان بعــض الصناعــات التحويليــة ،مثــل تكريــر
البــرول وصناعــة الســكر والغــزل والنســيج ومعــارص الزيــوت ومصانــع
تعليــب وتجفيــف الفاكهــة والبصــل .وكان مــن املمكــن أن تســهم هــذه
الصناعــات يف بنــاء املهــارات الفنيــة ووتوظيــف عــدد كبــر مــن ابنــاء
وبنــات اإلقليــم مــا يحســن مــن ظــروف حياتهــم وحيــاة وأرسهــم
املعيشــية .إال ان القطــاع الصناعــي ،كبقيــة القطاعــات االخــري باالقليــم،
ظــل يعــاين مــن اإلهــال التــام حتــي توقفــت معظــم املصانــع عــن
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االنتــاج بســبب السياســات االقتصاديــة ،واصبــح مــن الصعوبــة الحديث
عــن صناعــات يف رشق الســودان.
• يتمتــاز االقليــم بتنوعــه البيئــي ،وتقــع بــه اج ـزا واســعة مــن محميــة
الدنــدر .ومــع ذلــك يعــاين الــرق مــن التدهــور املتســارع يف البيئــة
وتــاكل يف الرتبــة وتقلــص مســاحات الغابــات بســبب التوســع العشــوايئ
يف الزراعــة اآلليــة والقطــع الجائــر لالشــجار والرعــي املفــرط والغــر
منظــم الناتــج عــن تقلــص املراعــي والتمــدد العمـراين والحــري .كــا
تعــاين املــوارد البيئيــة باالقليــم مــن االســتخدام العشــوايئ للكيامويات يف
الزراعــة والتنقيــب عــن الذهــب هــو مــا اثــر ســلبا عــي حيــاة املاليــن
مــن الســكان خاصــة يف املناطــق الريفيــة.
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القضايا الحيوية ومطالب الشرق التنموية

عــى ضــوء تشــخيص املشــاركني يف الورشــة ألهــم املــوارد والــروات االقتصاديــة
والطبيعيــة يف اإلقليــم ،واالشــكاالت البنيويــة والتهميــش الــذي ظــل يعــاين منــه
الــرق ،وضــع املشــاركون أياديهــم عــي عــدد مــن القضايــا الحيويــة التــي
تشــكل اهــم مطالــب االقليــم التنمويــة ،حيــث متثلــت املطالــب يف اآليت:
• تخصيــص نســبة ال تقــل عــن ( )%50مــن املــوارد باإلقليــم ،مبــا يف ذلــك
ايـرادات املــواين البحريــة ،لدعــم التنميــة بالــرق.
• تخصيــص مــوارد ثابتــه مرتبطــه مبرشوعــات تنمويــة وخدميــة محــدده
إلعــادة بنــاء وتأهيــل البنيــات التحتيــة باالقليــم ،بالرتكيــز عــى املناطــق
األكــر تخلفــا واالكــر حوجــة ،وذلــك مــن اجــل معالجــة الظلــم
التاريخــي وســد الفجــوة التنمويــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة باالقليــم،
ومبــا ُيكــن الــرق مــن اللحــاق مبــؤرشات التنميــة يف بقيــة اقاليــم
الســودان االخــرى.
• إســتفادة االقليــم ومواطنيــه بالحصــول عــى عائــدات املــوارد الطبيعيــة،
مــن الثــورات يف البحــر االحمــر والذهــب والجبــص والرخــام والكــروم
والنحــاس والغــاز الطبيعــي والبــرول ،وذلــك ضمــن خطــط تنمويــة
متفــق عليهــا لإلســتفادة مــن هــذه الــروات.
• إجـراء مســح شــامل لتوفــر قاعــدة معوماتية حــول اإلســثامرات ،وإعداد
الخــرط الخاصــة بإســتخدامات اإلرايض يف الــرق ،وإعــداد الدراســات
مبــا يراعــي عــدم تأثــر املرشوعــات التنمويــة أو االســتثامرات االقتصادية
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عــى هضــم حقــوق القوميــات والســكان املحليــن يف االرايض أو تــؤدي
اىل إهــدار املــوارد البيئيــة.
• مراجعــة قانــون تســجيل األرايض للعــام ( )1970وتقنــن وضــع األرايض
التــي مل يشــملها التســجيل مبوجــب قانــون ( ،)1925والتقييــد مبعايــر
الشــفافية واملحاســبية بوضــع منهــج متفــق عليــه لحيازة واســتخدامات
االرايض والتــرف فيهــا ،وتشــجيع إنشــاء رشكات مســاهمة عامــة
للســكان املحلــن متكنهــم مــن اإلســتفادة الجامعيــة مــن اإلرايض ،ومبــا
يجعــل األرض ميــزة إيجابيــة داعمــة للتعــاون والتعايــش بــدال مــن ان
تكــون مصــدرا ً للنزاعــات.
• اإلهتــام بتنميــة املــوارد الطبيعيــة بشــقيها الزراعــي والغــايب بطــرق
علميــة تقــوم بهــا مراكــز بحثيــة مختصــة ،والتقييــد مبعايــر الشــفافية
واملحاســبية ،واإلســتهداء باملعايــر والسياســيات التــي نصــت عليهــا
الوثائــق الدوليــة واإلقليميــة املرتبطــة بــاإلرض وإســتخداماتها.
• االهتــام بالبحــر االحمــر كمــورد طبيعــي رئيــي وهــام لالقليــم
اوالً والســودان عمومــا ٬واالســتغالل االمثــل ملــوارده ،التــي ميكــن ان
توفــر مــوارد حقيقيــة تغطــي احتياجــات االقليــم وتســاهم يف دعــم
املوازنــه املركزيــة ،وذلــك بالتخــي قانــون االقليــم البحــري والجــرف
القــاري لســنة  ١٩٧٠الســاري االن والعمــل باتفاقيــة االمــم املتحــدة
لقانــون البحــار لعــام  ١٩٨٢باعتامدهــا كقانــون وطنــي ،واتخــاذ
التدابــر الرضوريــة للحــد مــن الهــدر االقتصــادي الناتــج عــن الصيــد
البحــري الجائــر وفــويض تراخيــص الصيــد للــركات االجنبيــة والتلــوث
البيئــي الناتــج عــن مخلفــات الســفن ،ووضــع خطــط علميــة مبشــاركة
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القيــادات والخ ـراء مــن االقليــم لالســتغالل االمثــل للمــوارد البحريــة
بصــورة عامــة.
االهتــام بتنميــة قطاعــات الرعــي والزراعــة ،والعمــل مــن اجــل احداث
مواطنــي الريــف باالقليــم بإنجــاز نقلــة
التحــول الحقيقــي يف حيــاة
ّ
حقيقيــة يف البنيــات التحتيــة والخدمــات االجتامعيــة ،وعمــل مراكــز
لالشــعاع الثقــايف يف املناطــق الريفيــة لفــك عزلتهــا وربطهــا بعمليــات
االتغــر التنمــوي.
االســتثامر يف االنتــاج الزراعــي والحيــواين بالرتكيــز عــى الصناعــات
املرتبطــة بهــذه القطاعــات ،مثــل صناعــة الزيــوت والنســيج ،وتعليــب
الفاكهــة ،وصناعــة الجلــود ،وتجفيــف البصــل والخــروات ،وغريهــا
مــن مجــاالت الصناعــة املرتبطــة باإلنتــاج الزراعــي والحيــواين ،ومبــا
يوفــر كذلــك فرص ـاً لعمــل الشــباب ومصــادر دخــل مســتدمية تعالــج
مشــكلة العطالــة.
معالجــة قضايــا ميــاه الــرب النظيفــة ،واالهتــام مبرشوعــات حصــاد
امليــاه واالســتفاده منهــا يف املرشوعــات الزراعيــة والرعويــة.
التعامــل مــع قضايــا إعــادة إعــار وتأهيــل وتنميــة مرشوعــات دلتــا
القــاش وطوكــر وحلفــا الجديــدة ومرشوعــات الزراعــة اآلليــة املطريــة
كقضايــا تنمويــة وإقتصاديــة هامــة تتطلــب اإللتـزام والتمويــل واإلدارة
الجــادة لصالــح اإلقليــم ومواطنيــه.
االهتــام بالــروة الحيوانيــة بفتــح املســارات ،وزيــادة مســاحات الرعــي،
وتزويدهــا مبصــادر امليــاه ،وتوفــر االمصــال واالدويــة والخدمــات
البيطريــة ،واالهتــام بالرعــاة ومدهــم بخدمــات التعليــم والصحــة
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والخدمــات االجتامعيــة.
محاربــة الجهــل واألميــة بوضــع خطــط للتوعيــة والتعليــم املســتمر
القريــب مــن الســكان ،وتنظيــم حمــات محــو االميــة االبجديــة
والوظيفيــة والحقوقيــة ،والتوعيــة بقضايــا النــوع وحقــوق النســاء،
وتنظيــم برامــج عمــل منتظمــة يقودهــا شــباب وشــابات االقليــم،
خاصــة يف مجــاالت االرشــاد االجتامعــي واالنتاجــي ،واســتخدام تقنيــات
االتصــال الجامهــري والســينام االرشــادية ونــوادي املشــاهدة وغريهــا
مــن االنشــطة التــي ترفــع مــن وعــي املواطــن وتربطــه مبــا يحــدث مــن
حولــه مــن تطــورات.
التاكيــد عــي حقــوق الطفــل يف الحاميــة والرعايــة والتعليــم والصحــة،
واالهتــام بالتعليــم يف مختلــف املراحــل مــن ريــاض االطفــال ومــدارس
االســاس والثانــوي والجامعــي ،والتعامــل مــع قضيــة التعليــم بتعقيداتها
االجتامعيــة والثقافيــة والتعامــل معهــا ،وتخصيــص مــوارد قوميــة
تســتهدف خدمــات التعليــم االساســية.
العمــل عــى ســد الفجــوة النوعيــة باالقليــم باالع ـراف بــادوار النســاء
واملــراة يف الــرق يف عمليــات التنميــة ويف التغيــر ،ومتكينهــا للقيــام
بتلــك االدوار عــر القضــاء عــي كافــة اشــكال التمييــز ضدهــا ،وتعزيــز
دورهــا ومشــاركتها يف العمــل العــام ،ورفــع قدراتهــا وكفاءتهــا يف العمــل
الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي.
االهتــام بالبيئــة بوضــع قيــود ورقابــة صارمــة الســتخدام الكيامئيــات
الضــارة بالبيئــة وباالنســان ،ومحاربــة القطــع الجائــر لالشــجار ،واعــداد
وتنفيــذ برامــج واضحــة ومحــدده لبنــاء القــدرات حــول رعايــة وتطويــر
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البيئــة ،مبــا فيهــا إعــادة تاهيــل الغابــات واملراعــي وصيانــة الرتبــة ورفــع
الوعــي باهميــة البيئــة بــن املواطنــن.
• وضــع القوانــن والنظــم التــي تنظــم وتســهل التجــارة الحدوديــة بــن
واليــات الــرق وبينهــا ودول الجــوار ،عــى تضــع يف اإلعتبــار الفائــدة
ـي االقليــم.
االقتصاديــة املبــارشة التــي تعــود عــى مواطنـ ّ
ويف ختــام مناقشــات املشــاركني يف محــور املــوارد االقتصاديــة والتنمويــة ،واكــدوا
عــي وجــود قضايــا حيويــة مل يتــم تناولهــا بالعمــق واالتســاع املطلــوب كقضايــا
االقتصــاد الــكيل يف رشق الســودان ،حيــث دفعــوا يف هــذا الخصــوص ايل اهميــة
ادراجهــا ضمــن حزمــة مــروع السياســات البديلــة عــى املســتوى القومــي،
والقيــام بالدراســات حــول هــذه القضايــا ملناقشــتها يف ورش العمــل املتخصصــة
بقضايــا االقتصــاد الــكيل.
كــا شــدد املشــاركون عــي محورية قضيــة الــروة واملــوارد االقتصاديــة والتنمية
يف رشق الســودان الكبــر ،واهميــة اعتامدهــا ،سياســيا ،كمحــور رئيــي ضمــن
محــاور املطالبــة بقيــام املنــر التفــاويض ملعالجــة ازمــات رشق الســودان ضمــن
الحــل الشــامل الزمــات الســودان املركبــة.
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الهجرة ،الحدود والقضايا األمنية

اجمــع املشــاركون يف ورشــة التفكــر اإلســراتيجي حــول قضايــا االســتقرار
والتغيــر يف رشق الســودان عــى ااالرتبــاط واإلعتــاد املتبــادل بــن القضايــا
األمنيــة ومســألة الحــدود وأزمــة الهجــرة بالــرق ،وان التعامــل مــع االزمــات
املرتبطــة بهــذه القضايــا وايجــاد الحلــول لهــا يجــب ان يتــم وفقــا لهــذا املنظــور.
حــدد املشــاركون الخلفيــة التاليــة باعتبارهــا متثــل الســياق العــام واإلطــار
التاريخــي لتطــور قضايــا الهجــرة واألمــن والحــدود يف رشق الســودان.

السياق العام واإلطار التاريخي

تاريخيــا ،ارتبــط رشق الســودان الكبــر بالهجــرة والتجــارة الحدوديــة ،مثــل
هجــرة املجموعــات الســكانية مــن اليمنيــن والهنــود والرشــايدة اىل الــرق،
حيــث انصهــرت مجموعــات منهــا يف املجتمــع الســوداين بالــرق ،بينــا حافــظ
عــدد منهــا عــى هويتــه املتفــردة مثــل املجموعــات الســكانية مــن الهنــود
والرشــايده.
امــا عــن الحــدود ،فيتميــز الــرق الكبــر بطــول واتســاع حــدوده الجغرافيــة مع
الــدول الخارجيــة ،حيــث يجــاور اإلقليــم مبــارشة دول إثيوبيــا واريرتيــا ومــر،
إضافــة ملحــازاة اإلقليــم لســاحل عريــض وممتــد عــر البحــر األحمــر تقابلــه دول
اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة اليمــن ،مــا جعــل اإلقليــم مبثابــة البوابــة
اإلفريقيــة إىل العــامل العــريب ودول الــرق االوســط .وســاعدت هــذه الحــدود
املمتــدة عــى تشــجيع وتســهيل حركــة الهجــرة والتجــارة والرحــات الســكانية
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مــن وإىل مناطــق رشق الســودان.
وكشــأن املناطــق الحدوديــة االخــرى يف الســودان وغــره مــن بــاد ،يشــهد إقليــم
الــرق الكبــر تداخـاً إجتامعيـاً وثقافيـاً كبـرا ً -عــى املســتوى اإلثنــي واللغــوي
والعــادات والتقاليــد -مــع مواطنــي اثيوبيــا وارترييــا املســتقرين يف الحــدود
املتاخمــة لــرق الســودان ،حيــث مل متثــل الحــدود الجغرافيــة بــن الــدول اي
ـي الحــدود .وســاهم
حاجــز سياســياً أو جغرافي ـاً للحركــة واإلســتقرار بــن ضفتـ ّ
هــذا التداخــل التاريخــي الجغ ـرايف بــن الســودان واثيوبيــا واريرتيــا يف خلــق
حالــة فريــدة مــن التنــوع والتعــدد الثقــايف واإلجتامعــي لســكان اإلقليــم.
وتعــود معرفــة اإلقليــم مبصطلحــات وماهيــة اللجــوء إىل العــام  ،1967وذلــك
بعــد عبــور ع ـرات األالف مــن الســكان للحــدود مــع دولــة اثيوبيــا حينهــا
اىل الــرق بســبب إنــدالع الحــرب بــن الحكومــة اإلثيوبيــة والجبهــة الشــعبية
للتحريــر اإلريــري ،أو مــا عــرف بحــرب التحريــر اإلريرتيــة .وعــى إثــر حركــة
اللجــوء الواســعة هــذه تــم وضــع أول قانــون لتنظيــم عمليــة اللجــوء يف
الســودان يف العــام .1974
دولتــي
وبالرغــم مــن التدفــق الواســع لعــرات اآلالف مــن الالجئــن مــن
َ
اثيوبيــا واريرتيــا خــال العقــود الســابقة ،ونتيجــة لذلــك إنتشــار العديــد
مــن معســكرات اللجــوء مبختلــف مناطــق الــرق مثــل معســكرات شــجراب
وودرشيفــي ،باإلضافــة إىل تعــدد وتطــور أســباب اللجــوء مــن أســباب اقتصاديــة
واجتامعيــة وأمنيــة ،إال ان ظاهــرة اللجــوء الواســع إىل رشق الســودان طيلــة
التاريــخ املعــارص مل متثــل مهــددا ً كبـرا ً عــى مناطــق وســكان الرشق الكبــر ،وتم
التعامــل معهــا طيلــة الســنوات املاضيــة ضمــن الح ـراك الســكاين واالجتامعــي
والثقــايف الطبيعــي عــر الحــدود.
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املعلــم الرئيــي اآلخــر ضمــن الســياق التاريخــي واملعــارص للقضايــا االمنيــة
والحــدود يعــود إىل منتصــف حقبــة التســعينات والنصــف االول مــن االلفينــات،
وهــو العقــد الــذي إتخــذت فيــه قــوات املعارضــة الســودانية ،ممثلــة يف قــوات
التجمــع الوطنــي الدميقراطــي ،لــرق الســودان مرسح ـاً للكفــاح املســلح ضــد
النظــام الحاكــم يف الخرطــوم ،ويف مقدمتهــا مشــاركة مجموعــة مقــدرة مــن
ـي اإلقليــم ضمــن قــوات مؤمتــر البجــا املعــارض.
مواطنـ ّ
وبتوقيــع إتفــاق ســام الــرق ،املعــروف بإتفاقيــة أســمرا يف العــام  ،2006والذي
بالرغــم مــن إيقافــه للحــرب يف اإلقليــم ،وتثبيتــه واعرتافــه باملظــامل التاريخيــة
والتهميــش ،إال أنــه وكــا تــم نقاشــه ضمــن محــور تقييــم اإلتفاقيــة ،قــد فشــل
يف إخـراج اإلقليــم مــن األزمــات املركبــة ،حيــث إنحــرت عنــد توقيعــه األزمــات
األمنيــة مبعناهــا التقليــدي يف االقليــم ،ومل يتبقــى منهــا يف ذلــك الوقــت ســوى
ـي ترسيــح القــوات املقاتلــة مــن مؤمتــر البجــا وقضيــة مخلفــات الحــرب
قضيتـ ّ
مــن األلغــام األرضيــة والقنابــل املدفونــه.
أمــا قضيــة الهجــرة باملعنــي واإلهتــام الكبــر بهــا يف الفــرة األخــرة ،فهــي
متثــل تطــور نوعــي جديــد وكبــر يغفــل كل الخلفيــة والســياق املؤطــر للقضايــا
األمنيــة والحدوديــة وقضيــة الهجــرة يف ترابطهــا وتداخلهــا التاريخــي واملعــارص،
ـي وقيادات
مبــا فيهــا اإلهــال الحكومــي والــدويل بقضيــة الهجــرة إلرشاك مواطنـ ّ
الــرق الكبــر يف التعامــل والبحــث عــن الحلــول لقضيــة الهجــرة والجرميــة
املنظمــة املرتبطــة بهــا مــن جرائــم التهريــب واإلتجــار يف البــر وتجــارة االعضاء
البرشيــة واملخــدرات وتجــارة وتهريــب الســاح.
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القضايا االمنية الرئيسية يف الرشق الكبري

خلــص املشــاركون يف اجتــاع القــوى املدنيــة حــول أزمــات رشق الســودان إىل أن
القضايــا األمنيــة يف الــرق الكبــر ،وبعــد إنقضــاء عقــد مــن الزمــان عــى توقيــع
إتفــاق ســام الــرق مبــا فيــه تنفيــذ الرتتيبــات االمنيــة ،مل تعــد تتمثــل فقــط
يف معالجــة مخلفــات الحــرب الســابقة وقضيــة املرسحــن مــن القــوات ،عــى
أهميتهــا.
حيــث توصــل املشــاركون إىل أن االزمــات األمنيــة قــد تضخمــت وتشــعبت يف
الــرق الكبــر ،لتشــمل القضايــا االمنيــة الخارجيــة املتعلقــة بطــول الحــدود
الربيــة واملائيــة ،والقضايــا االمنيــة الداخليــة التــي تحــدث عــى مــدار اليــوم يف
مختلــف مناطــق اإلقليــم.
وشــخص املشــاركون يف ورشــة التفكــر اإلســراتيجي خمســة عــرة مهــددا ً
وقضيــة أمنيــة كــرى ماثلــة حاليــاً يف مختلــف مناطــق اإلقليــم ،بلغــت يف
نوعيتهــا ودرجاتهــا مصــاف الخطــر اليومــي لحيــاة املواطنيــن ،وإنتهكــت
الســيادة الوطنيــة ،وأمســت مهــددا ً لألمــن والســلم اإلقليمــي والــدويل.
وتشمل القضايا واملهددات االمنية التي حددها املشاركون يف الورشة:
• عــدم إكتــال عمليــة ترسيــح وإعــادة إدمــاج املقاتلــن مــن قــوات
مؤمتــر البجــا وجبهــة الــرق وفــق إتفــاق ســام الــرق.
• عــدم وجــود مــروع وخطــط واضخــة ومتكاملــة إلزالة االلغــام األرضية
واملخلفات العســكرية للحرب الســابقة.
• إســتمرار اوضــاع حالــة الطــوارئ يف عــدد مــن مناطــق اإلقليــم ،بالرغــم
مــن مــرور عــرة ســنوات مــن توقيــع إتفــاق الســام.
• اإلحتــال األجنبــي ملناطــق حاليــب وشــاتني مــن قبــل دولــة مــر،
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•
•
•

•
•
•

•

وإحتــال الفشــقة مــن قبــل دولــة إثيوبيــا ،وإحتــال بعــض املناطــق
بجنــوب طوكــر مــن قبــل دولــة إريترييــا.
التدخــل االجنبــي وتنفيــذ عــدد مــن العمليــات العســكرية داخــل
الحــدود الســودانية ،مبــا فيهــا يف املــدن الرئيســية.
رســو الســفن والقطــع الحربيــة االجنبيــة يف املــواين الســودانية وقيامهــا
بأنشــطة عســكرية غــر معلومــة.
انتهــاك قانــون البحــر اإلقليمــي والجــرف القــاري الوطنــي للعــام 1970
بإنتهــاك الســيادة الوطنيــة ورســو بــوارج عســكرية اجنبيــة داخــل امليــاه
اإلقليميــة وإنشــاء محطــات مراقبــة اجنبيــة واإلعتــداء الســافر عــى
املــوارد البحريــة.
إنشــاء قواعــد عســكرية غــر معروفــة الغــرض يف عــدد مــن املناطــق،
وإزاحــة املواطنــن مــن مناطقهــم وتدمــر ال ـراث واملناطــق األثريــة،
مثــل القاعــدة العســكرية بســاحل عقيــق.
االتســاع يف عمليــة تجنيــد الشــباب وصغــار الســن مــن القبائــل
وتســليحهم واعتامدهــم كجــزء مــن املليشــيات ودمــج عنــارص كبــره
منهــم ضمــن مــا يعــرف بحــرس الحــدود.
إنتشــار الســاح داخليــاً ،وإتســاع عمليــات تهريبــه عــر الــرق إىل
الــدول التــي تشــهد رصاع يف الخــارج ،مبــا فيهــا اإلدعــاءات بإتخــاذ رشق
الســودان معــرا ً لتهريــب الســاح اىل مناطــق غــزة يف فلســطني ،وإىل
اليمــن وإىل مــر.
إيفــاد مســتوطنون جــدد مــن خــارج الســودان ،ودور ذلــك يف التغيــر
الدميغ ـرايف يف اإلقليــم ،مثــل مجموعــات البــدون مــن دولــة الكويــت،
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وتقنــن وجودهــم مبنحهــم وثائــق الجنســية الســودانية ومتليكهــم
االرايض واملمتلــكات.
• رســو بواخــر صغــرة عــدة مـرات محملــة بالعـرات مــن البــر ممــن
إنتــروا يف اســواق االقليــم وإنضمــوا للمئــات مــن املرشديــن واملتســولني.
• التعديــن غــر الرســمي عــن الذهــب مــن معدنيــن مــن خــارج اإلقليــم،
وبــروز الرصاعــات بينهــم وبــن مــاك األرايض.
• إنتشــار األمـراض واألوبئــة بصــورة غــر مســبوقة ،مثــل أمـراض الرسطــان
وفقــدان املناعــة الطبيعيــة ( األيــدز) وإلتهــاب الكبــد الوبايئ.
• إنتشــار الجرميــة املنظمــة بكافــة أشــكالها مــن تهريــب للســلع وتجــارة
للســاح وإتجــار يف البــر وتجــارة األعضــاء البرشيــة واملخــدرات،
بالقــدر الــذي أصبحــت فيــه هــذه الجرائــم أم ـرا ً طبيعي ـاً يف اإلقليــم،
لدرجــة رســو حاويــات كاملــة للمخــدرات يف مــواين اإلقليــم.
ومن املقررات الرئيســية التي حددها املشــاركون يف ورشــة التفكري اإلسـراتيجي
وضــع القضايــا األمنيــة يف صــدارة أي معالجــات متعلقــة بالســام واإلســتقرار يف
الــرق الكبــر ،مبــا فيــه جعلهــا إحــدى املرتكـزات األساســية التــي يقــوم عليهــا
املنــر التفــاويض الخــاص باإلقليــم ،عــى أن يســبق ذلــك تنظيــم ورشــة عمــل
متخصصــة ملناقشــة القضايــا األمنيــة يف رشق الســودان ،مبشــاركة القيــادات مــن
أبنــاء وبنــات اإلقليــم والخـراء مــن الســودانيني ومــن القــوى الدميقراطيــة.
كــا حــدد املشــاركون يف الورشــة عــدد مــن التوصيــات تحتــاج إىل اإللتفــاف
حولهــا والضغــط مــن أجــل تنفيذهــا ،مثــل:
• إدارج كل القضايــا األمنيــة بخلفياتهــا وطــرق معالجتهــا ضمــن أي
معالجــات مســتقبلية حــول االســتقرار يف الــرق.
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إكامل حل قضية املرسحني بصورة شفافة ومرضية.
حريــة التنقــل والحركــة ورفــع حالــة الطــوارئ يف عــدد مــن مناطــق
االقليــم.
عالج ضحايا األلغام واملخلفات العسكرية وتعويضهم.
حل قضية النازحني وتوفري بيئة الحياة الكرمية لهم.
املحاســبة وتحقيــق العدالــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وخاصة
شــهداء  29يناير.
املشــاركة الحقيقيــة للقــوى املدنيــة والسياســية مــن اإلقليــم يف التصــدى
للجرائــم املنظمــة املرتبطــة بقضيــة الهجرة.
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قضايا الهجرة والجريمة المنظمة في الشرق الكبير

إســتند نقــاش املشــاركون حــول قضيــة الهجــرة غــر الرشعيــة يف ورشــة التفكــر
اإلس ـراتيجي عــى خلفيــة اإلهتــام الــدويل واإلقليمــي املتزايــد حالي ـاً بــرق
الســودان فيــا يتعلــق بقضيــة الهجــرة واإلتفاقيــة املشــركة بــن اإلتحــاد األوريب
ودول القــرن اإلفريقــي ملكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة للعــام  ،2014واملعروفــة
دوليـاً بـــ ( عمليــة الخرطــوم.) Khartoum Process -
وركــز املجتمعــون عــى حقيقــة أن هــذا اإلهتــام الحكومــي والخارجــي بقضيــة
ـي الــرق ،وذلــك بجعــل
الهجــرة غــر الرشعيــة يهمــل ويغفــل إنســان ومواطنـ ّ
أراضيهــم ومناطقهــم موضوعـاً أمنيـاً يف الرشاكــة مــع الســلطة املركزيــة الحاكمة
والــدول االوربيــة ،دون اإلهتــام بــإرشاك املجتمعــات والقيــادات املدنيــة
والسياســية مــن الــرق الكبــر ضمــن مــا يــدور مــن إتفاقيــات ومرشوعــات
وعمليــات.
كــا لفــت املشــاركون اإلنتبــاه إىل ان اإلهتــام الحكومــي والــدويل بقضيــة
الهجــرة غــر الرشعيــة وإتخــاذ رشق الســودان مرسحـاً ملكافحتهــا يغــض الطــرف
ويتصــف باإلزدواجيــة يف عــدم التعامــل مــع جــذور أزمــة ماليــن الســودانيني
ـئ مناطــق الحــرب ،حيــث متثل هــذه الفئــات املكــون الرئييس
ـي والجـ ّ
مــن نازحـ ّ
واالكــر وضوحــاً يف تغذيــة الهجــرة الرشعيــة وغــر الرشعيــة إىل دول الغــرب
عمومـاً .األمــر الــذي يســتوجب وضــع الســودان كدولــة تصديــر للهجـرات وليس
فقــط دولــة ممــر وإنتقــال كــا تطــرح إتفاقيــة (عمليــة الخرطــومKhartoum -
 .)Processهــذا باإلضافــة إىل تغــايض الجهــود الدوليــة والحكوميــة عــن اآلالف
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مــن املهاجريــن الســوريني بالســودان ممــن إضطرتهــم الحــرب هنالــك إىل
اللجــوء للســودان لوجــود التســهيالت الرســمية واصــدار الوثائــق التــي تتيــح
لهــم الهجــرة إىل دول الغــرب وإىل دول الخليــج عــر الســودان.
وفيــا يتعلــق باملنهــج الــدويل والحكومــي املتبــع حاليـاً مــع قضيــة الهجــرة غــر
الرشعيــة ،شــدد املشــاركون مــن القــوى املدنيــة بــرق الســودان عــى أهميــة
التعامــل وإيجــاد حلــول دامئــة لقضيــة الهجــرة غــر الرشعيــة وفــق منظــور
ومنهــج التداخــل واإلعتــاد املتبــادل بــن األزمــات األمنيــة ،وقضايــا الحــدود
وأزمــة الهجــرة بالــرق ،وان التعامــل مــع االزمــات املرتبطــة بهــذه القضايــا
وايجــاد الحلــول لهــا يجــب ان يتــم وفقــا لهــذا املنظــور.
كــا يجــب عــدم الفصــل بــن أزمــة الهجــرة غــر الرشعيــة والجرميــة املنظمــة
املرتبطــة بهــا بصــورة وثيقــة ،مثــل جرائــم تهريــب الســلع ،واإلتجــار يف البــر،
وتجــارة االعضــاء البرشيــة ،واملخــدرات ،وتجــارة وتهريــب الســاح .هــذا
باإلضافــة إىل النظــر والتعامــل مــع القضيــة يف إطــار الســياق التاريخــي للهجــرة
بإعتبارهــا ظاهــرة قدميــة تعــود إىل النشــاط التجــاري القانــوين وغــر القانــوين
املرتبــط بنقــل البضائــع والســلع عــر الحــدود.
وعــدد املشــاركون جملــة مــن االســباب والعوامــل ،ســاهمت يف تصاعــد قضيــة
الهجــرة وإرتقائهــا إىل مصــاف الظاهــرة ،ومنهــا:
• عــدم تنفيــذ اتفــاق ســام رشق الســودان بالقــدر الــذي يلبــي طموحــات
املواطنيــن وإخرجهــم مــن دائــرة الفقــر ،ومل يحقــق املشــاريع التنمويــة
مــا فاقــم يف الفقــر.
• انعــدام االمــن وغيــاب دور الدولــة يف الحاميــة ،ووجــود شــبهات بضلوع
عنــارص مــن الجهــات املعنيــة بحفــظ األمــن والحاميــة يف تنامــي ظاهــرة
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الهجــرة والجرائــم املنظمــة املرتبطــة بهــا ،مبــا فيهــا إنتهــاك الســيادة
الوطنيــة يف مختلــف مناطــق الــرق الكبــر.
الظــروف السياســية واألمنيــة واإلقتصاديــة يف دول الجــوار ،خاصة إثيوبيا
وإريرتيــا ،ومســاعدتها يف تشــجيع قيــام شــبكات منظمــة مــن ســودانيني
واجانــب أدت إىل بــروز وتطــور عمليــة الهجــرة غــر الرشعيــة .
تعامــل الحكومــة الســودانية مــع قضيــة الهجــرة كوســيلة ملعالجــة
أزماتهــا الدبلوماســية ،وكمصــدر للتمويــل وتوظيــف االجهــزة األمنيــة.
إغــاق طــرق ومســارات التجــارة الحدوديــة وإحتكارهــا مــن قبــل
أطـراف ذات صلــة بالســلطات الحكوميــة والنافذيــن يف الحــزب الحاكم،
مــا دعــا العاملــن تاريخيـاً يف تجــارة الحــدود إىل إتخــاذ قضيــة الهجــرة
والجرائــم املنظمــة املرتبطــة بهــا كمصــدر بديــل للدخــل.
تحويــل قضيــة اللجــوء التاريخيــة يف رشق الســودان ،وإســتغالل ظــروف
املســتضعفني مــن الجــئ دول الجــوار وتوظيفهــم ضمــن تصاعــد عمليــة
الهجــرة الغــر رشعيــة والجرائــم املرتبطــة بهــا.
الضغــوط مــن بعــض دول الجــوار عــى بعــض القبائــل ملغــادرة أراضيهــا،
ومســاهمة هــذه املجموعــات الجديــدة يف تطــور ظاهــرة الهجــرة
والجرائــم املتصلــة بهــا.
إنتشــار الفقــر يف يف مختلــف مناطــق الــرق الكبــر ،ويف دول الجــوار
املصــدرة لالجئــن ،مــا جعــل العمــل يف الهجــرة غــر الرشعيــة والجرائم
املنظمــة مصــدر دخــل واســع للمســتفيدين مــن الهجــرة ،مبــا فيهــا
ســهولة الحصــول عــى االمــوال.
ضعــف الوعــي وســط مجتمعــات رشق الســودان بخطــورة ظاهــرة
57

القضايا اإلسرتاتيجية للتغيري واالستقرار يف رشق السودان

الهجــرة يف صورتهــا الحاليــة ،وإســتمرار التعامــل معهــا وفــق التصــور
والوجــود التاريخــي لهــا ،ومــن ثــم غيــاب الــدور اإليجــايب لهــذه
املجتمعــات يف التعامــل معهــا.
أمــا فيــا يتعلــق بآثــار بــروز ظاهــرة الهجــرة مؤخـرا ً ،واعتبارهــا مهــددا ً دوليـاً
ـي رشق الســودان الكبــر ،فقــد ّأش املشــاركون
ووطني ـاً عــى مناطــق ومواطنـ ّ
عــى مجموعــة مــن اآلثــار ،شــملت:
• إتســاع وتضخــم األزمــات االمنيــة يف اإلقليــم كــا تــم تفصيلهــا يف محــور
القضايــا االمنيــة الرئيســية يف الــرق الكبــر.
• إنتشــار وتطبيــع الجرائــم املنظمــة املتعلقــة بالهجــرة يف مختلــف مناطق
رشق الســودان ،مثــل تهريــب الســلع واإلتجــار يف البــر واالعضــاء
البرشيــة وتجــارة وتهريــب الســاح واملخــدرات.
• إنعــدام االمــن يف اريــاف رشق الســودان ،وتاثــره الســالب عــى النشــاط
الزراعــي والرعوي.
• تراجــع األمــان داخــل معســكرات الالجئــن وهــروب اعــداد كبــره
منهــم،والتأثــرالســالبعــىاملناطــقالســكنيةاملحيطــةباملعســكرات.
• ظهــور املليشــيات املســلحة وبدايــة إســتيعابها ضمــن مــا يعــرف بحــرس
الحــدود ،كــا تــم يف دارفــور ملجموعــات الجنجويــد.
• إتجــاه املواطنيــن لوســائل الكســب غــر املرشوعــة والســهلة ملــا متثلــه
الجرائــم املنظمــة مــن عنــر جــذب مــايل رسيــع.
• الظــروف النفســية الســيئة لضحايــا الجرائــم املنظمــة املرتبطــة بالهجرة-
ـي اإلتجــار يف البــر واالعضــاء البرشيــة -ملــا يتعرضــون
خاصــة جرميتـ ّ
لــه مــن ظــروف قاســية وتعذيــب تجعلهــا تشــابه ظاهــرة األشــكال
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الجديــدة لإلس ـراقاق.
• غيــاب العدالــة واملحاســبة الرادعــة عــى الجرائــم املنظمــة املرتبطــة
بظاهــرة الهجــرة الغــر رشعيــة.
ومــن املقــررات التــي حددهــا املشــاركون يف ورشــة التفكــر اإلسـراتيجي حــول
قضايــا االســتقرار والتغيــر يف رشق الســودان أولويــة إرشاك القيــادات املدنيــة
واألهليــة والسياســية املمثلــة ملجتمعــات الــرق يف الجهــود الرســمية -املحليــة
والدوليــة -ملكافحــة الهجــرة الغــر رشعيــة ،وتحديــد مــدى تأثــر عمليــة الهجــرة
عــى الحيــاة اليوميــة ،والتاكيــد عــى مشــاركة قيــادات املنطقــة يف وضــع
السياســات وآليــات القضــاء عــى الجرائــم املنظمــة .كــا دعــا املجتمعــون إىل
اإلرساع بقيــام ورشــة متخصصــة تجمــع املهتمــن مــن داخــل وخــارج اإلقليــم
لدراســة قضيــة الهجــرة والجرائــم املتصلــة بهــا ،باإلضافــة إىل قضايــا رفــع وعــي
املواطنــن وتطويــر القوانــن وقضايــا النزاعــات والتنميــة ،هــذا فضـاً عــن بحــث
محتــوى وتوجهــات اإلتفاقيــة الدوليــة املعروفــة بـــــــــ(عمليــة الخرطــوم )،
ومــدى تأثريتهــا عــى إنســان ومجتمعــات وأرايض رشق الســودان.
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القوى المدنية:
إعالن نيروبي لقضايا التغيير واالستقرار بشرق السودان
 26أكتوبر 2016

التقــت بالعاصمــة الكينيــة نــرويب ،يف الفــرة مــا بــن  26 -24إكتوبــر ،2016
وبدعــوة مــن املجموعــة الســودانية للدميقراطيــة أوالً ،قيــادات مــن القــوى
املدنيــة بــرق الســودان ،للتــدارس وللتفكري اإلسـراتيجي حــول قضايا االســتقرار
والتغيــر يف الــرق .وتوصــل املجتمعــون(ات) إىل جملــة مــن التوصيــات
وبرامــج للعمــل املشــرك تحــت عنــوان« :إعــان نــرويب لقضايــا التغيــر يف رشق
الســودان».
وهــدف اللقــاء إىل الوصــول إىل رؤيــة وأهــداف مشــركة تعــزز مــن عمليــة
التنســيق ووحــدة القــوى املدنيــة يف رشق الســودان ،ودورهــا يف التغيــر اإليجايب
عــى املســتوى اإلقليمــي والقومــي .شــارك يف االجتــاع مجموعــة مــن قيــادات
املجتمــع املــدين ينتمــون لواليــات إقليــم الــرق الثــاث ،وبتنــوع ثقــايف وإثنــي
عــر عــن الرتكيبــة اإلجتامعيــة لإلقليــم ،إضافــة لعــدد مــن قيــادات القــوى
ّ
السياســية باإلقليــم ،وقيــادات مــن املجتمــع املــدين الســوداين ،مبــا فيهــا مبــادرة
املجتمــع املــدين.
وجــاء انعقــاد اجتــاع القــوى املدنيــة حول الــرق متزامناً مــع الذكــرى العارشة
لتوقيــع اتفــاق ســام رشق الســودان ،والــذي بالرغــم مــن إيقافــه للحــرب يف
اإلقليــم ،وتثبيتــه واعرتافــه باملظــامل التاريخيــة والتهميــش الــذي يتعــرض لــه
إقليــم الــرق الكبــر ،إال أنــه وبعــد عقــد مــن توقيعــه ،قــد فشــل اإلتفــاق يف
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إخـراج اإلقليــم مــن األزمــات املركبــة التــي ظــل وال يـزال يعــاين منهــا.
وأكــد املجتمعــون(ات) أن قضايــا الســلطة والعالقــة باملركــز ضمــن إتفــاق
ســام الــرق ،قــد إنتهــت إىل محاصصــات سياســية يف املناصــب دون تحقيــق
ألهــداف التنميــة واألمــن واملشــاركة السياســية ،ودون التعامــل مــن األزمــات
املتفاقمــة اآلن .وعليــه ،فقــد دعــم اجتــاع القــوى املدنيــة أهميــة قيــام منــر
تفــاويض جديــد ملعالجــة أزمــات رشق الســودان ،يف إطــار الحــل الشــامل
لألزمــة الســودانية ،وبتنظيــم وإدارة القــوى السياســية واملدنيــة بالــرق الكبــر،
ومبشــاركة القــوى السياســية واملدنيــة الســودانية ،باإلضافــة إىل الخــرات
الســودانية مــن املتخصصــن يف مجــاالت األمــن واإلقتصــاد والتنميــة والحكــم
ى لنظــم ومســتويات الحكــم يف
الفيــدرايل ،وذلــك بغــرض وضــع الصــور املث ـ ّ
اإلقليــم ،والعالقــة واملشــاركة السياســية لإلقليــم يف املركــز .كــا حــدد االجتــاع
أهــداف ومجــاالت عمــل املنــر الخــاص بأزمــات الــرق ،وآليــات الضغــط مــن
أجــل جعلــه واقعـاً سياســياً ومجتمعيـاً ،وبتوفري ضامناتــه الشــعبية والجامهريية،
والضامنــات السياســية وســط التنظيــات العاملــة مــن أجــل التغيــر الشــامل،
ووســط املجتمــع الــدويل واإلقليمــي الداعــم لقضايــا الســودان.
وخلــص اجتــاع القــوى املدنيــة حــول أزمــات رشق الســودان إىل أن القضيــة
األمنيــة مل تعــد تتمثــل فقــط يف معالجــة مخلفــات الحــرب الســابقة وقضيــة
املرسحــن عــى أهميتهــا؛ بــل تضخمــت وتشــعبت وأصبحــت خطــرا ً يوميــاً
ـي الــرق ،وإنتهــاكاً للســيادة الوطنيــة ،وتهديــدا ً لألمــن والســلم
لحيــاة مواطنـ ّ
اإلقليمــي والــدويل .وشــخص املجتمعــون نحــو ( )15مهــددا ً وقضيــة أمنيــة كربى
ماثلــة حالي ـاً ،منهــا :صمــت النظــام الحاكــم عــى انتهــاك الســيادة الوطنيــة
باحتــال حاليــب والفشــقة وبعــض مناطــق جنــوب طوكــر مــن قبــل دول
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الجــوار ،وانتهــاك قانــون البحــر اإلقليمــي والجــرف القــاري باإلعتــداء الســافر
عــى املــوارد البحريــة ،ورســو القطــع الحربيــة األجنبيــة يف املــواين وامليــاه
الســودانية وقيامهــا بأنشــطة مهــددة لألمــن واالســتقرار ،باإلضافــة للقيــام
بعمليــات عســكرية مــن دول أجنبيــة داخــل أرايض اإلقليــم ،وإنشــاء قواعــد
عســكرية غــر معروفــة الغــرض ،مثــل القاعــدة بســاحل عقيــق ،هــذا باإلضافــة
إىل االســتمرار يف تســليح املليشــيات ،ودمــج عنــارص مــن القبائــل ضمــن مــا
يعــرف بحــرس الحــدود ،وتوطــن اآلالف مــن األجانــب مــن مجموعــات البــدون
يف مختلــف مناطــق الــرق .ودعــا املجتمعــون(ات) إىل جعــل القضيةاألمنيــة
يف صــدارة أي معالجــات متعلقــة بالتغيــر واإلســتقرار يف رشق الســودان ،وإىل
أولويــة عقــد ورشــة عمــل خاصــة ملناقشــة القضايــا األمنيــة يف رشق الســودان.
وتــدارس اجتــاع القــوى املدنيــة بــرق الســودان القضايــا املتعلقــة بــروات
اإلقليــم مــن املــوارد الطبيعيــة والبيئيــة واملشــاريع الزراعيــة والذهــب واملوانــئ
والبــرول والتجــارة الحدوديــة والــروات البحريــة والســياحة والصناعــة ،فض ـاً
عــن مركزيــة قضيــة األرض وملكيتهــا فيــا يتعلــق بإقتصــاد وتنميــة اإلقليــم.
وأكــد املجتمعــون(ات) عــى اســتمرار التهميــش اإلقتصــادي يف رشق الســودان،
مبــا يف ذلــك فشــل صنــدوق تنميــة رشق الســودان باإليفــاء مبهامــه يف النهــوض
وتنميــة الــرق وإنســانه بســبب هيمنــة وتحكــم املركــز ،وهــدر إيراداتــه
ومســاهامت املانحــن قبــل وصولهــا للمســتهدفني مــن ســكان اإلقليــم .ودعــا
االجتــاع إىل اعتــاد قضيــة املــوارد والــروات والبيئــة يف صــدارة محــاور املنــر
التفــاويض الخــاص بأزمــات الــرق؛ عــى أن تتضمن أي مناقشــات قادمــة أهمية
تخصيــص نســبة ال تقــل عــن ( )%50مــن إيــرادات املرشوعــات واملؤسســات
القوميــة باإلقليــم لدعــم التنميــة ،باإلضافــة ملســاهمة الدخــل القومــي بنســب
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يتفــق عليهــا تخصــص للــرق ضمــن صيــغ التمييــز اإليجــايب .وأشــار اإلجتــاع
إىل وجــود قضايــا حيويــة مل يتــم تناولهــا بالعمــق املطلــوب ،كقضايــا اإلقتصــاد
الــكيل ،وقطاعــات الصحــة والتعليــم والخدمــات ،وشــدد املجتمعــون عــى
متابعتهــا ضمــن املجهــودات الجاريــة عــر مــروع السياســات البديلــة.
ون ّبــه االجتــاع إىل االهتــام الــدويل واإلقليمــي املتزايــد حاليـاً بــرق الســودان
فيــا يتعلــق بقضيــة الهجــرة وإتفاقيــة « عمليــة الخرطــوم» املشــركة بــن
اإلتحــاد األوريب ودول القــرن اإلفريقــي ملكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة .حيــث
ركــز املجتمعــون عــى حقيقــة أن هــذا اإلهتــام الخارجــي يهمــل ويغفــل
ـي الــرق ،وذلــك بجعــل أراضيهــم ومناطقهــم موضوع ـاً أمني ـاً
إنســان ومواطنـ ّ
يف الرشاكــة مــع الســلطة املركزيــة الحاكمــة ،دون اإلهتــام بــإرشاك املجتمعــات
والقيــادات املدنيــة والسياســية مــن الــرق الكبــر ضمــن مــا يــدور بني الســلطة
يف الخرطــوم واملجتمــع الــدويل .وثبــت املشــاركون(ات) موقفهــم القائــل بــأن
قضيــة الهجــرة يجــب التعامــل معهــا يف إطــار وواقــع الجرميــة املنظمــة والتــي
تشــمل تجــارة الســاح واإلتجــار يف البــر وتجــارة األعضــاء البرشيــة يف اإلقليــم،
األمــر الــذي يتطلــب إرشاك مجتمعــات الــرق لتحديــد مــدى تأثــر عمليــة
الهجــرة عــى حياتهــم اليوميــة ،وإمكانيــات مشــاركتهم(ن) يف وضــع سياســات
وآليــات للقضــاء عــى هــذه الجرائــم املنظمــة .كــا أكــد املجتمعــون(ات) ،ويف
ظــل اتســاع وتطــور هــذه الجرائم حتــى أصبحت أمـرا ً طبيعيـاً يف اإلقليــم ،أكدوا
عــى وجــود شــبهات لضلــوع املليشــيات التــي تدعمهــا الســلطات الحاكمــة يف
وقــوع وإســتمرار الجرائــم املتعلقــة بالهجــرة .ودعــى اإلجتــاع إىل قيــام ورشــة
متخصصــة تجمــع املهتمــن(ات) مــن داخــل وخــارج اإلقليــم لدراســة قضيــة
الهجــرة وإتفاقيــة « عمليــة الخرطــوم» ومــدى تأثريتهــا عــى إنســان ومجتمعات
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وأرايض رشق الســودان.
وتــدارس االجتــاع قضيــة التنــوع الثقــايف باإلقليــم ،حيــث أكــد املجتمعــون(ات)
عــى أهميــة اإلحتفــاء بت ّنــوع مكونــات الــرق الكبــر ،ورضورة املحافظــة عــى
اإلرث الثقــايف مــن لغــات وتـراث وآداب وفنــون ت ّجســد روح التنــوع والتعايــش
وأهميــة تنميــة املوروثــات والعــادات والتقاليــد اإليجابيــة ،ونــر وتعزيــز ثقافة
الســام والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان .كــا أمــن اإلجتــاع عــى أهميــة قضايا
الشــباب واملــرأة والفئــات التــي عانــت مــن الفقــر والنــزوح ،ورضورة وضــع
قضايــا هــذه الفئــات يف صــدارة املجهــودات واملبــادرات التــي تعــزز مشــاركاتها
يف عمليــة اإلســتقرار والتغيــر اإليجــايب يف الــرق الكبــر وقوميـاً.
ويف ختــام اللقــاء ،توصــل املجتمعــون(ات) مــن القــوى املدنيــة بالــرق إىل
مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات املفصلــة يف مجــاالت :الحكــم والســلطة
والعالقــة باملركــز ،الــروة واملــوارد والتنميــة ،األمــن والهجــرة والحــدود ،الهويــة
والعالقــات اإلجتامعيــة والثقافيــة .وكلــف اللقــاء مجموعــة عمــل خاصــة
ـي(ات) رشق
لوضــع الخطــط وبرامــج العمــل اليصــال هــذه النتائــج إىل مواطنـ َ
الســودان ،رفعـاً لوعيهــا ولضــان إرشاكهــا الجــاد يف عمليــة اإلســتقرار والتغيــر
يف اإلقليــم وقوميـاً ،إضافــة إىل كســب دعــم والتفــاف القــوى السياســية واملدنيــة
الســودانية حولهــا ،وإيصالهــا إىل الــرأي العــام الســوداين ومنظــات املجتمــع
املــدين ووســائل اإلعــام املحليــة والخارجيــة ،وإىل املنظــات غــر الحكوميــة
العامليــة والبعثــات الدبلوماســية بالســودان.
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