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اتفاق جوبا للسالم.. الفرص والتحديات                                                                                   أ.  د. حمدي عبدالرحمن حسن

قراءة في اتفاق سالم جوبا وانعكاساته على الداخل السوداني                                                                           صالح خليل

يعد اتفاق السالم السوداين الذي تم توقيعه بني اإلدارة االنتقالية، وعدد من احلركات املسلحة يف عاصمة دولة جنوب السودان )جوبا( 
عالمة فارقة يف تاريخ العملية السلمية يف السودان، من أجل حتقيق رؤية   »السودان اجلديد« الديمقراطي القائم عىل احرتام وتنوع الشعب 
السوداين واملواطنة املتساوية. وقد اتسمت االتفاقية بالشمول  من حيث نطاقها؛ حيث عاجلت القضايا األساسية ألزمات السودان يف 
دارفور واملناطق املهمشة األخرى؛  وذلك من خالل عدد من الربوتوكوالت اإلقليمية والوطنية. وعىل الرغم من أمهية هذا االتفاق، فإنه 
مع إمعان النظر يف نصوصه وسياقاته الوطنية واإلقليمية والدولية يمكن اإلشارة إىل عدد من اجلوانب التي يمكن أن تشكل هتديًدا لعملية 
السالم السوداين، تأيت يف مقدمتها؛ غموض االتفاقية، فضاًل عن تعقيدات إصالح القطاع األمني، بينام يتمثل العائق األكثر إحلاًحا الذي 
يواجه تطبيق االتفاق يف غياب بعض قادة التمرد والعنف القبيل. وتفرض تلك التحديات رضورة تضطلع األطراف اإلقليمية والدولية 

الفاعلة بأدوارها يف حتقيق السالم السوداين الشامل. 

حيظى اتفاق جوبا للسالم عىل العديد من املكتسبات التي تعود عىل الداخل السوداين، تأيت يف مقدمتها املميزات التي حققتها احلركات 
ذاتًيا؛  األزرق حكاًم  والنيل  كردفان  منطقتي جنوب  ومنح  االنتقالية،  الفرتة  التمثيل يف مؤسسات  مثل؛  االتفاق،  املوقعة عىل  املسلحة 
هبدف تشجيع احلركات املسلحة عىل امليض قدًما يف تنفيذ عملية التأهيل والدمج لقواهتم بمؤسسات الدولة، فضاًل عن خلق نوع جديد 
من التحالف بني قوى اهلامش. ومع ذلك يظل هناك عدد من التحديات يتمثل أبرزها يف؛ مقاطعة بعض الفصائل واحلركات املسلحة 
لالتفاق، وظاهرة تنامي العنف القبيل والتوترات العرقية. فضاًل عن التحديات االقتصادية؛ نتيجة إرث الفساد واإلهدار والتبديد ملوارد 
الدولة، والعزلة االقتصادية لعقود طويلة، وجائحة كورونا، والتي تطلبت متوياًل خاًصا لتجاوز آثارها عىل الدولة السودانية. باإلضافة 
إىل إن عمليتي دمج وإعادة تأهيل احلركات املسلحة يف اجليش السوداين، تتطلبان متوياًل ضخاًم، كام أن التعثر يف عملية الدمج يمكن أن 

يؤدي إىل زيادة وترية الرصاعات عىل مستوى املكونني املدين والعسكري مًعا. 
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الدعم املصري التفاق جوبا وسبل استمراره                                                                                                                  د. أماني الطويل

البالد،  ربوع  كافة  يف  واالستقرار  األمن  حتقيق  سبيل  يف  السودان  تشهدها  التي  السياسية  التحوالت  دعم  يف  املرصي  للدور  استكاماًل 
حرصت القاهرة عىل مجع الفرقاء السودانيني عىل طاولة املفاوضات لتقريب وجهات النظر. وقد حظي ملف الرتتيبات األمنية بأولوية 
يف قائمة اجلهود املرصية، نظًرا لكونه من أعقد امللفات. وعىل الرغم من تلك اجلهود التي سامهت يف التوصل التفاق جوبا، إال إنه ال 
مقدمتها حتقيق شمولية  تأيت يف  السودان، حيث  السالم يف  لدعم عملية  أن تضطلع هبا مرص  يمكن  التي  املهام  من  العديد  هناك  يزال 
االتفاق، لدفع باقي احلركات املسلحة والفصائل لالنضامم إليه. فضاًل عن الدور السيايس الرادع ملحاوالت بعض األطراف اخلارجية 
إلفشاله. وعىل صعيد الداخل السوداين، تأيت أمهية دعم التحول الديمقراطي عىل قاعدة أن التنوع السوداين ال يمكن ضامن استقراره 
بنظام ديكتاتورية املركز إزاء األطراف. كام يتجىل أمهية املدخل التنموي، وهو ما يعكس احلرص املرصي عىل تعزيز التعاون يف خمتلف 

امللفات، ذات األبعاد االقتصادية واالستثامرية والتنموية، فضاًل عن رضورة االهتامم بامللفني الثقايف واإلعالمي بني البلدين.  
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انعكاسات اتفاق السالم على استقرار األمن اإلقليمي                                                       د. أميرة محمد عبداحلليم

  أدوار القوى اخلارجية في مسارات السالم السوداني                                                                            أ. د. شمسة بوشنافة

كان لالعتبارات اإلقليمية دوًرا بارًزا يف التفاعالت التي يشهدها السودان عىل مدار تارخيه السيايس، ويأيت توقيع اتفاق السالم األخري 
يف جوبا ليوضح طبيعة األدوار التي تلعبها القوى اإلقليمية املختلفة يف حتقيق السالم يف السودان، وبام ينعكس عىل االستقرار واألمن 
واألطراف  القوى  تلك  بني  والرتابط  للسودان  املجاورة  اإلقليمية  القوى  وأهداف  مصالح  تضارب  مع  ذلك  اتضح  وقد  اإلقليمي. 
السياسية واحلركات املسلحة يف دولتي السودان، وخاصة دول رشق أفريقيا، وكذلك مرص وتشاد ودول اخلليج. وبالتوازي فإن حتقيق 
يف  وتضارب  اقتصادية  مشكالت  بني  ما  أعباًء  سيفرض  السودان،  دولتي  يف  املسلحة  واحلركات  السياسية  القوى  خمتلف  بني  السالم 
املصالح للجهات اإلقليمية الفاعلة، وكذلك تصاعد للدور القطري من خالل استغالل التطورات التي تشهدها بعض أقاليم السودان 
من  ولكن  الدول،  إىل  فقط  تنرصف  السودان ال  السالم يف  اإلقليمية يف حتقيق  املشاركة  إن  إىل  اإلشارة  دارفور. وجتدر  إقليم  وحتديًدا 

الرضوري أن تنشط املنظامت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية لتحقيق هذا اهلدف.

عرفها  التي  ودارفور،  السودان  جنوب  يف  األهلية  واحلروب  الرصاعات  لتسوية  خمتلفة  مسارات  السودان  يف  السالم  عملية  شهدت 
السودان منذ استقالله؛ حيث أدى االنتشار الكبري للحركات املسلحة، وتداخل املصالح بني بعض القوى اإلقليمية والدولية إىل تطور 
هذا الرصاع حتى أصبح يشكل هتديًدا لألمن والسلم يف السودان، ويف منطقة القرن األفريقي األمر الذي فرض تدخل العديد من القوى 
اخلارجية إلهنائه. وفيام خيص أبرز األدوار اخلارجية الضالعة يف عملية السالم السوداين، فإهنا تتمثل يف مسارين رئيسيني، األول؛ السالم 
يف جنوب السودان، والتي قادهتا بعض الدول اإلقليمية و)اإلجياد(، وأسفرت عن إهناء الرصاع بانفصال جنوب السودان؛ وذلك بدعم 
قوي من الواليات املتحدة األمريكية. والثاين؛ مسار السالم يف دارفور، وتتمثل أبرز األدوار يف االحتاد األفريقي، وقطر، وأخرًيا يأيت 
الدور اإلمارايت الداعم التفاق جوبا 2020. وقد تبني من تلك املسارات أن احلسابات اخلارجية حتكمت فيها لتتحول األزمة الداخلية 

يف السودان إىل فرصة لبعض األطراف إلعادة فرض نفوذها وصياغة حتالفاهتا.
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