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سيكون النفصال جنوب السودان آثار حادَّة عىل كلتا دولتي الشامل والجنوب .وستهدِّ د املخاطر الجدية خطط
التنمية يف السودان الشاميل ،نظ ًرا العتامدها عىل عائدات النفط ،فيام سيواجه السودان الجنويب مح ًنا وصعوبات
تحسنت ،إال أنه
اقتصادية واجتامعية ميكن أن تحول البلد الجديد دول ًة فاشلة .ومع أنَّ بعض املؤشرِّ ات الجنوس َّية َّ
وخصوصا أنَّ االنحياز ضد املرأة يرضب جذوره
ُجس اله َّوة بني النساء والرجال،
ً
ما يزال أمامها طريق طويل قبل أن ت رَ
شق التوقيع عىل اتفاقية السالم الشامل يف عام  2005الطريق أمام منظامت املجتمع املدين
عميقًا يف املجتمع .وقد َّ
لتضطلع بدو ٍر ف َّعالٍ يف مراقبة االنتخابات واالستفتاءات ويف إنشاء مجموعات رصد برملاين.

املنتدى املدين الوطني
مداين عباس مداين،
عفاف عوض
كان عام  2010نقطة تح ُّول يف تاريخ السودان
السيايس .ففيه جرت االنتخابات الرئاسية
والربملانية ،وأُتمِ َّت التحضريات الستفتاء استقالل
جنوب السودان ،الذي شمل تعدا ًدا سكان ًّيا
بُغية تحديد طبيعة الهيئة الناخبة وعددها.
وقد أُجر َِي االستفتاء بني  9و 15كانون الثاين
(يناير)  ،2011ونُرشت نتائجه يف  7شباط
(فرباير)؛ فتبينَّ أ َّن  98%من املقرتعني يؤيدون
االستقالل .ونتيجة لذلك ،فقد اتُّفق عىل إعالن
جمهورية جنوب السودان رسم ًّيا دول ًة سيد ًة يف
متوز (يوليو) من السنة نفسها.
وبحسب مس ٍح للفقر أُجر َِي يف عام  ،2009ت ينَّب
أ َّن  46,5%من الشعب السوداين يعيشون راه ًنا
تحت خط الفقر .1وتشمل املسائل الحرجة
الحاسمة النزاع والنزوح (التهجري) وعدم األمن
الغذايئ الذي تتَّسم عوامله الرئيسية بكونها
طبيعية وهي ناجمة جزئيًّا عن كوارث من صنع
البرش ،ومنها الجفاف والتص ُّحر والفيضانات.2
Ministry of Welfare
1
and Social Security and National
Population Council, Sudan
Millennium Development Goals
Progress Report 2010, <www.
sd.undp.org/doc/Sudan%20
MDGs%20Report%202010.pdf>.
United Nations
2
Environment Programme (UNEP),
Sudan: Post-Conflict Environmental
Assessment, (Nairobi: 2007),
<postconflict.unep.ch/publications/
UNEP_Sudan.pdf>.
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موجز تاريخ النزاعات األهلية

واجه السودان حربني أهليتني كبريتني منذ
استقالله ،وقعت األوىل بني عامي  1955و،1972
فيام اندلعت الثانية بني عامي  1983و2003
واعتُربت امتدا ًدا للحرب األوىل .وميكن تح ِّري
جذور النزاعني بالعودة إىل عهود االستعامر،
حني أنشأ الربيطانيون إدارات مستقلة يف
الجزء الشاميل من البالد ،الذي كان ُم َجانِ ًسا
ملرص اإلسالمية ،ويف الجزء الجنويب الذي كان
مياثل كينيا وتنجانيقا (املعروفة حاليًّا بتنزانيا).
وقد جرت عملية االستقالل من دون مشاركة
مبعوثني من الجنوب ،بحيث مل يؤخذ مبطالبهم
وحاجاتهم .وقد أ َّدت الحرب األهلية السودانية
األوىل –التي بدأت بعد هجوم الحكومة عىل
املحتجني الجنوبيني واملنشقني السياسيني -إىل
مزيد من العنف والتمرد ،وما لبث أن تحول
األمر إىل حرب كاملة .وقد انتهت مرحلة النزاع
هذه مع “اتفاق أديس أبابا” الذي قىض مبنح
الجنوب استقالالً ذات ًّيا.
بيد أ َّن رشوط االتفاق مل ت ُنفَّذ بالكامل ،إذ
اندلعت الحرب األهلية الثانية؛ التي انتهت
مع توقيع اتفاقية السالم الشامل يف عام 2005
بني حزب املؤمتر الوطني الحاكم وبني حركة
تحرير الشعب السوداين .فيام بعد ،اقترُ َِح إجراء
استفتاء عىل استقالل جنوب السودان.
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التحدِّ يات البيئ َّية

تواجه األرايض السودانية بعض التح ِّديات
البيئ َّية املهمة ،مبا فيها انجراف الرتبة وتدهور
األرايض والتص ُّحر وزوال الغابات ،التي ت ُه ِّدد
أفق السالم ومداه وكذلك التنمية املستدامة.
فتوسع املستوطنات ،عىل سبيل املثال ،زحف
ُّ
عىل غابات البالد .ونحو  75%من مخزون
الطاقة يعتمد عىل أنواع الوقود التقليدي،
كالخشب (فضالً عن طلبه للحصول عىل
الفحم) ،مماَّ أ َّدى إىل زوال العديد من الغابات.
رسع ذلك عملية التص ُّحر
ومن الطبيعي أن ي ِّ
ضيِ
ج َّراء مت ُّدد الصحراء وبلوغها أرا َ كانت يف
السابق مروية ومشغولة بالغابات .3كام ح َّدد
“برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ” سببني آخرين
رئيس َّيني للتص ُّحر هام :التغيرُّ املناخي شبه
الصحراوي إىل صحراوي؛ وتدهور البيئات
الصحراوية املوجودة ،مبا يف ذلك الوادي
والواحات ،بسبب األنشطة البرشية.4
Countries Quest, Sudan,
3
Land and Resources, Environmental
Issues,
<www.countriesquest.com/
africa/sudan/land_and_resources/
environmental_issues.htm>.
UNEP, op. cit.
4

وبالرغم من أ َّن الحكومة خَّصصت قرابة 4%
من األرايض معترب ًة إيَّاها أرايض محمية ،إال أنه
ما يزال هناك انتهاك حاد يه ِّدد األنواع الحيوانية
عرب البالد .فالعديد من جهود الحامية كانت
تقع تحت مخاطر تج ُّرها النزاعات األهلية،
والسيَّام مع سيطرة القوى العسكرية عىل
مناطق الغابات الغنية من الناحية اإليكولوجية
يف جنوب السودان .5وبحسب “برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ” فإ َّن مث َّة روابط واضحة بني
املشكالت البيئية وبني الحروب التي اندلعت
يف البالد“ :إ َّن التنافس عىل احتياطيات النفط
والغاز ومياه النيل واألخشاب ،فضالً عن مسائل
استخدامات األرايض املرتبطة بالزراعة ،يشكِّل
عامالً وجي ًها مهماًّ يف التحريض عىل استمرار
النزاع يف السودان وتأبيده .وتشكِّل املجابهات
يف ما يتعلق باألرايض املستخدمة يف الزراعية
البعلية (التي تُروى مبياه األمطار) ،يف األجزاء
األكرث جفافًا من البالد ،مظاهر صارخة للصلة
بني ندرة املوارد الطبيعية وبني النزاع العنيف.6
وبالرغم من نقص املياه الخطري ،متثِّل
الفيضانات ظاهرة عامة غالبة الحدوث؛
إذ تحصل فيضانات فجائية تسبِّبها األمطار
الغزيرة ،كام تقع فيضانات نتيجة فيضان النيل
وروافده ،ويف كلتا الحالتني فهام يتسبَّبان بدمار
واسع ،مبا يف ذلك تج ُّرف حوض النهر وخسار ٌة
مقابل ٌة تل َح ُق باملحاصيل.7

تحدِّ يات حديثة أمام السودانني

يناقش السودانان الشاميل والجنويب املسائل
املعلَّقة ،كرتسيم الحدود ،والسيَّام يف ما يعني
منطقة أبييه الغنية بالنفط ،التي ساهمت
حتَّى عام  2003بأكرث من ثالثة أرباع إجاميل
نفط البالد الخام ،مع أ َّن أحجام اإلنتاج هبطت
ُمذَّاك ،فيام يفيد بعض التقارير أ َّن احتياطيات
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5
UNDP Sudan,
6
Environment and Energy for
Sustainable Development, (2011),
_<www.sd.undp.org/focus
environment.htm>.
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UNEP, op. cit.

TABLE 1

Summary of general education in Sudan
Total

Pupils
Females

Males

5,816,477

2,641,668

3,174,809

3,4301

14,964

450,132

221,188

228,944

8,648

141,315

4,299,737

1,967,125

2,332,612

14,071

32,917

611,579

305,395

306,184

2,268

1,143

26,233

8,003

18,230

114

Teachers
194,800

184

6,821

Institutions

48

159

19,441

9,330

10,111

570

4,118

180,411

130,627

49,784

8,582

Level

كل السودان
التعليم ما قبل األسايس
التعليم األسايس
التعليم الثانوي األكادميي
التعليم الثانوي املهني
التعليم الخاص
تعليم املراهقني
تعليم الكبار

Source: Sudanese Studies Center, Strategic Report on the Sudan, 2007–2008 (Jartum).

املنطقة تُستن َزف وتقرتب من النفاد .8وقد ومعدل وفيات األمهات واألطفال املفرط.9
ُخطِّط إلجراء استفتاء لتقرير ما إذا كانت
أبييه ستشكِّل جز ًءا من منطقة بحر الغزال الالمساواة الجنوس َّية
يف السودان الجنويب أو من منطقة كردفان ازداد التحاق اإلناث بالتعليم األسايس من
الجنوبية يف السودان الشاميل .وقد انتُو َِي يف  64,4%خالل  2006-2007إىل  69,9%يف
األصل إجراء هذا االستفتاء يف آن مع استفتاء عام  ،2009فيام ازداد أيضً ا التحاقه َّن بالتعليم
االستقالل ،ولكن األمر أُ ِّجل بسبب الخالفات الثانوي من  30%يف عام  2005إىل  35,5%يف
الحادة يف هذه املسألة ،وكذلك بسبب العنف عام  .200910باإلضافة إىل ذلك ،حقَّقت املرأة
السودانية بعض التق ُّدم من حيث التمثيل
الذي تصاعدت وتائره ُمذَّاك.
هذا ،وسيتأث َّر اقتصاد السودان الشاميل ،املعتمد واملشاركة السياسيني :ففي انتخابات عام 2010
عىل عائدات النفط إىل ح ٍّد بعيد ،عىل نح ٍو فازت النساء بـ  28%من املقاعد الربملانية.
سلبي ج َّراء االنفصال ،فيام سيواجه الجنوب وبالرغم من البيانات املش ِّجعة ،ما يزال هناك،
ٍّ
عدة عقبات يف مساره نحو تأسيس نفسه مع ذلك ،المساواة كبرية يف ما يتعلق بفرص
دول ًة قابل ًة للحياة .عىل سبيل املثال ،بالرغم النساء لتس ُّنم مناصب عليا ،ويف الحصول أيضً ا
من حقيقة أ َّن األرايض الجنوبية تحتوي ثالثة عىل ٍ
فرص تدريبية ،علماً أ َّن معظم األنشطة
أرباع مواقع إنتاج النفط ،إال أ َّن كل املصايف التي متارسها النساء السودانيات ترتكَّز يف
واألنابيب تقري ًبا تقع يف الشامل .أضف إىل الزراعة ويف القطاع غري الرسمي .ونظ ًرا ،أيضً ا،
ذلك ،تبقى مسألة الجنسية (املواطنة) والدمج للنزاعات املسلَّحة والحربني األهليتني ،فقد
وخصوصا
مسألة مفتوحة .هل ستكون حكومة السودان عانني من غياب الخدمات األساسية،
ً
الجنويب قادرة عىل صوغ هوية وطنية تو ِّحد الرعاية الصحية .فوفيات األمهات ،مثالً ،تبلغ
السكان الذين يعيشون عىل أرضه ،وهم األكرث
اختالفًا يف العامل من حيث اللغة والثقافة؟ ومث َّة
تح ِّديات أكرب بالنسبة إىل السودان الجنويب،
كالفقر وانعدام الوصول إىل الرعاية الصحية
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<pulitzercenter.org/articles/oil-richabyei-sudan-accuracy-label>.
Social Watch

88

National reports

Thurston, “Five A.
9
Challenges South Sudan Will Face
After Referendum,” Christian
Science Monitor, (27 January 2011),
<www.csmonitor.com/World/Africa/
Africa-Monitor/2011/0127/Fivechallenges-South-Sudan-willfaceafter-referendum/(page)/3>.
Trading Economics, Sudan
10
World Bank Data, (2010), <www.
tradingeconomics.com/sudan/
indicators>.

 509حالة عىل كل  100,000والدة حية.11
باإلضافة إىل ذلك ،تواصل املعايري االجتامعية
والثقافية وكذلك املعتقدات واملامرسات
التقليدية السائدة يف املجتمع عرقلتها مطامح
النساء يف االنخراط بنشاط يف كل مسارات
الحياة.

دور املجتمع املدين

شق توقيع حزب املؤمتر الوطني يف عام 2005
َّ
الطريق أمام منظامت املجتمع املدين لالنخراط
بنشاط يف التص ِّدي للمسائل الرئيسية ،حيث
شارك العديد منها يف مراقبة االنتخابات
السودانية واستفتايئ السودان الجنويب،
ومراقبة كل العملية االنتخابية من حيث

تثقيف الناخبني وتسجيلهم وتنظيم الحمالت
االنتخابية وتوفري املساعدة التقنية لتدريب
املراقبني املحليني .كام بدأ بعض منظامت
املجتمع املدين إنشاء مجموعات رصد برملاين
تكمن مهامها يف مراقبة أداء الربملان عىل
مستوى الدولة وعىل املستوى الفيدرايل.
بيد أ َّن منظامت املجتمع املدين مل تنخرط
بنشاط يف صنع القرار ومسائل السياسة
الرئيسية .ويُعزى هذا إىل العالقة املتوترة مع
الحكومة ،والسيَّام يف ما يتعلق بالقيود التي
فُرِضَ ت عىل أنشطتها.

استنتاجات ختامية

يواجه كل من السودانني الشاميل والجنويب
تح ِّديات تنموية وبيئية خطرية ميكنها أن
تتفاقم مع استمرار النزاع ،فيام ما يزال االتفاق
التوصل إىل مسائل رئيسية كالحقوق
يستدعي ُّ
يف النفط واملياه واملواطنة .وقد حثَّت البلدان
املانحة كِال البلدين عىل خفض اعتامدهام عىل
النفط وزيادة أمنهام الغذايئ من خالل التنمية
الزراعية وتوسيع نطاق خدمات التعليم
والصحة واملياه والنظافة العامة .12وميكن أن
يوفر االستقرار وتعظيم التجارة بني الشامل
فرصا اقتصادية
والجنوب ،ومع الجريان،
ً
للشباب الذين يشكِّلون أكرث من نصف السكان
وللنساء والبنات الاليت تُعترب فرصه َّن التعليمية
والوظيفية محدودة حتى تاريخه.13
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