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اجلهود اإلفريقية لتسوية الصراع فى جنوب السودان                                                                                                                        د. سامى السيد أحمد
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وحتاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:
ومـا - كـيـف انــدلع الــصــراع وتــفـاقـم فى جــنــوب الــسـودان? 

تداعياته احمللية واإلقليمية?
- ما الـدوافع وراء محـاولة اإليـجاد واالحتـاد اإلفريـقى احتواء

الصراع وتسويته?
- مـا اجلــهــود الــتى قــامت بــهـا اإليــجــاد واالحتــاد اإلفــريـقى

لتسوية وإنهاء الصراع?
- مـا العـوامل الـتى أثرت سـلبـا فى جهـود الوسـاطة اإلفـريقـية

وتسببت فى إطالة أمد الصراع?
ستقبل لدولة جنوب السودان? - ما سيناريوهات ا

وحتاول الـدراسة اختبـار صحة الـفرضية الـتاليـة: هناك عالقة
ارتبـاطيـة ب تـمحـور اتفـاقـات السالم الـتى قدمـها الـوسطـاء حول
آلـيات تـقاسم الـسلـطة Power-Sharing وإطالـة أمد الـصراع

فى جنوب السودان.
Conflict Res- وتـسـتعـ الـدراسة بـاقتـراب حل الـصراع
ـكن فهم اجلـهود التى قـامت بها olution Approach حيث 
ـنظـور الواسع لألدوارالتى اإليجـاد واالحتاد اإلفـريقى من خالل ا
تلعبها األطراف الثالثة Third Parties حيال الصراع وأطرافه
سـاعى احلميدة وكل ما هو عـلى شاكلتها مرورا والتى تبدأ من ا
ـاطـها وصـوال إلى اسـتـخـدام الـقـوة -إذا ـخـتـلـف أ بـالوسـاطـة 
نظور أمكن ذلك- حلسم الـصراع(١). كما تسـتفيد الـدراسة من ا
الـــبــنــائى Constructivism عــلى أســـاس أن إدراك صــانــعى
كن أن يسهما ادية  القرار داخل جنوب السودان واألبعاد غير ا
فى حتــقــيق األمن واالســتـقــرارداخل الــبالد بـدال مـن الـلــجـوء إلى

القوة العسكرية.
وتــنـقــسم الــدراسـة إلى أربــعـة أقــســام يـتــنـاول أولــهـا تــطـور
الصـراع فى جـنوب الـسـودان وآثاره احملـلـية واإلقـلـيمـية. ويـرصد
الثـانى والثالـث اجلهود الـتى قامت بهـا اإليجاد واالحتـاد اإلفريقى
إلنـهـاء الـصـراع. أمـا الـرابع واألخـيـر فـيـركـز عـلى أبـرز الـعـوامل
ـسـتـقبل الـتى أثـرت سلـبـا فى اجلـهـود اإلفريـقـيـة وسيـنـاريـوهات ا

للدولة اجلنوبية.

جـاء اخـتــيـار أبــنـاء جــنـوب الــسـودان االنـفــصـال عن
ستقبل الـدولة السودانية فى عـام ٢٠١١ نتيجة تطـلعهم 
ـسـتقـلة ولكن آمـالـهم سرعـان ما أفـضل فى ظل دولـتهم ا
تـبددت إثـر ازديـاد حدة االنـقسـامات الـداخـليـة فى البالد
وانـدالع صراع داخلى لالستـحواذ على السـلطة ب رموز
الـنخـبة الـسـياسـية لـلـحركـة الشـعـبيـة لتـحـرير الـسودان
SPLM وحتــول الـصـراع الــسـيـاسى إلى صــراع مـسـلح
عـنــيف فـى مـنــتــصف ديــسـمــبــر ٢٠١٣ وذلك بــعـد إعالن
الـرئيس سـلفـاكير Salva Kiir عن وقـوع محـاولة انقالب
Riekفاشلة لإلطـاحة به بقيـادة نائبه السـابق رياك مشار
 Machar وازدادت وطــأة الـــصــراع واتـــسع نــطـــاقه مع

اقحام البعد القبلى فيه.
وقـد بذلت جـهود عـديدة لـرأب الصـدع وتسـوية الـصراع الذى
تـفــاقـمت آثـاره وامـتـدت إلى خـارج حــدود الـدولـة الـولـيـدة. وتـركـز
الدراسـة على اجلـهود اإلفـريقـية الـتى قامت بـها الـهيـئة احلـكومـية
لـلـتـنـمـيـة "اإليـجـاد IGAD" واالحتـاد اإلفـريـقى لـتـسـويـة وإنـهـاء
سئولية الصراع فى جنـوب السودان. فاإليجـاد تتحمل قدرا مـن ا
حـيـال جــنـوب الـسـودان من مـنـطــلق دورهـا احملـورى فى ظـهـورهـا
كدولة إلى حيز الوجود وبحكم أنها إحدى دولها األعضاء. كذلك
ـنـظـمـة الـقاريـة اخملـولـة بـاحلـفـاظ على فـإن االحتـاد اإلفـريقـى هو ا
نع السلم واألمـن واالستقرار فى جـميع الدول اإلفـريقية ويسعى 
وإدارة وتسوية الـصراعات بطريقة سـلمية. ويقصـد بتسوية وإنهاء
قـام وقف األعمـال القتـالية بـشكل كامل ودائم الصـراع فى هذا ا
تـصـارعة والوصـول التـفاق شـامل ومـقبـول من جـانب األطـراف ا
يـتم فى إطاره معـاجلة أسـباب الصـراع وتداعـياته واحليـلولة دون

نشوبه مرة أخرى.
وتـتـمـثل إشـكـالـيـة الـدراسـة فى تـوضـيح إلى أى مـدى جنـحت
اإليــجـاد واالحتــاد اإلفـريــقى فى إنـهــاء الـصــراع فى دولــة جـنـوب
ـعـوقـات الـتى واجهـت جهـود الـوسـاطة اإلفـريـقـية الـسودان وما ا
ــتـد لــقـرابــة ست ســنـوات? وعــلى ضــوء تـلك وجــعــلت الـصــراع 
اجلـهود وما تـمخض عـنهـا إلى أى مدى تـعد إفريـقيـا قادرة على

معاجلة مشكالتها?.

اجلهود اإلفريقية لتسوية الصراع فى جنوب السودان
مدرس العلوم السياسية كلية الدراسات اإلفريقية العليا جامعة القاهرة
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الوزراء وإعادة هـيكـلة وتقـليص عـدد الوزارات إلى ١٨ وزارة بدال
من ٢٨ وتوقيف باجان أموم وتشكـيل جلنة للتحقيق معه فى عدة
اتهـامات(٦). كـما قـرر فى نوفـمبـر ٢٠١٣ حل الـهيـاكل السـياسـية
لـلـحـركـة الـشـعــبـيـة(٧). ورغم أن تـلك الــقـرارات اتـخـذت اسـتـنـادا
للـصالحيات الـواسعة الـتى خولـها الدستـور االنتقـالى لعام ٢٠١١
لرئـيس الـدولة(٨) فـإن الـبـعض عدّهـا جتـسـيدا إلسـاءة اسـتـخدام

السلطة.
ووجه مـشار ومـجمـوعة من قـيادات احلركـة الشـعبـية اتـهامات
لسلـفاكير بالـنزوع نحو الديـكتاتورية وعقدوا مؤتمـرا صحفيا فى
ناقشة اخلالفات حول ٦ ديسمبر ٢٠١٣ طالبوا فيه بعقد اجتماع 
إدارة احلـزب ووثــائـقه األســاسـيــة وأعـلــنـوا عن تــنـظــيم مــظـاهـرة
حاشدة فى جوبـا عند ضريح جـاراجن فى ١٤ ديسمبر ٢٠١٣. فى
مــقـابل ذلك  اإلعالن عن عــقــد االجـتــمـاع الــذى طــال انـتــظـاره
جملـلس الـتـحـريـر الـوطنى NLC لـلـحـركـة الشـعـبـيـة فى يومى ١٤
ألـقى و١٥ ديــســمــبـر. وخالل اجلــلــســة االفـتــتــاحــيـة لالجــتــمــاع 
سلفاكير كلمة قويـة أشار فيها إلى االنشقاق الذى شهدته احلركة
بـقيـادة مشـار فى عـام ١٩٩١. ومع االنحـراف عن روح احلوار لم
يـشارك مـشـار ومـجـمـوعته فـى اليـوم الـثـانى لالجـتـماع ورأوا أنه
ــقـراطى الســيــمــا بــعـد تــمــريــر الــوثـائق يــجــرى بـشــكل غــيــر د
األساسـية للحـزب دون إجراء مناقـشات جوهـرية أو الوصول إلى

توافق حولها(٩).
وفى عـشـيــة ١٥ ديـسـمـبـر ٢٠١٣ انـدلـعت مـواجـهـات مـسـلـحـة
داخل كـتيـبـة التـايـجر Tiger Battalion فى احلـرس الـرئاسى
بـ عـناصـر الـنـوير Nuer (الـتى يـنتـمى إلـيـهـا مـشـار) والـديـنـكا
Dinka (الـتى يـنـتـمـى إلـيـهـا سـلـفـاكـيـر). وسـرعـان مـا اشـتـعـلت
أعـمــال الـعـنف واتــسع نـطــاقـهـا وامــتـدت إلى األحـيــاء الـسـكــنـيـة
اخملتلفة فى جوبا. وظـهر سلفاكير على التـليفزيون الرسمى بالزى
الـعـسـكـرى واتـهم مــشـار وقـيـادات أخـرى من احلــركـة الـشـعـبـيـة
بـــتـــدبـــيـــر انـــقالب عـــســـكـــرى لـإلطـــاحـــة به. ونـــفى مـــشـــار تـــلك
ـزعـومـة بـأنـهـا حـيـلة االتـهـامات(١٠) ووصف مـحـاولـة االنـقالب ا

جديدة من سلفاكير للتخلص من معارضيه.
وفرضت احلكومة حظر التجوال فى جوبا وأصدرت بيانا فى
١٧ ديـسـمــبـر ٢٠١٣ أكـدت فـيه اعـتـقــال عـشـرة أفـراد من قـيـادات
ـحـاولـة االنقالب إلى احلـركة الـشـعبـيـة بـدعوى أنـهم عـلى صـلة 
جـانب مالحــقـة خـمـسـة أشـخــاص آخـرين هم بـاجـان أمـوم (الـذى
Tabanوريـاك مــشـار وتــابـان ديــنج جـاى ( اعـتــقل بـعــد يـومــ
وأدوك نيابا Adwok Nyaba وألفريد الدو جور Deng Gai
Alfred Ladu Gore(١١) بـاإلضافـة إلى حتديـد إقامـة ربيـكا

جاراجن إلى أن سمح لها بعد ذلك باالنتقال إلى كينيا.
ووصل مشار إلى مدينة بور  Borعاصمة والية جوجنلى فى
١٨ ديـسـمـبر ٢٠١٣ وطالـب احلركـة الـشـعـبـيـة واجلـيش الـشـعبى
بــإســـقــاط ســـلــفـــاكــيـــر وأعــلن دخـــوله فى تـــمــرد مـــفــتـــوح ضــد
ـعارض فى احلـركة احلكـومة(١٢) ونـصب نـفسه قـائـدا للـجنـاح ا
SPLM/A- الــشـعــبـيــة/ اجلــيش الـشــعــبى لـتــحــريـر الــسـودان
IO(١٣). ومع ضـعف مؤسـسات الـدولة انـقسم اجلـيش الشـعبى
وأجهزة فرض القانون األخرى عبر اخلطوط اإلثنية حيث انحازت

أوال- تــطـــور الــصــراع فى جــنـــوب الــســودان وآثــاره
احمللية واإلقليمية:

رغم االنـتـقال الـسلس لـلسـلطـة فى جنـوب السـودان بعـد وفاة
جون جاراجن فى عام ٢٠٠٥ واصطـفاف احلركة الشعـبية لتحرير
ـستـوى الـسـيـاسى كـانت الـسـودان خـلف سـلـفـاكـير فـإنه عـلـى ا
Garang هـنـاك انـقـسـامـات ب مـجـمـوعـتـ هـمـا "أبـنـاء جاراجن
Boys" و"أبنـاء كـير Kiir Boys" وتـألفت اجملـمـوعة األولى من
الـكـوادر الـتى كــانت مـقـربـة من جــاراجن والـعـنـاصــر الـنـشـطـة فى
توضـيح رؤيته لـلسـودان اجلديد بيـنمـا تشكـلت اجملمـوعة األخرى
من مـنــتـقـدى جـاراجن خالل مـؤتـمـر رومــبـيك فى ديـسـمـبـر ٢٠٠٤.
وخالل الفترة االنتقالية  تعي مجموعة من منتقدى جاراجن فى
ـكـتب الـسـيـاسى لـلـحـزب احلـاكم SPLM واسـتـبـعـاد أعـضـاء ا
كبار يـنتمون إلى عـهد جاراجن دون إبداء أيـة مبررات. وبعد إعالن
ناصب االنـفصال فى ٩ يـوليو ٢٠١١ بـدأت الدينـكا تـهيمن عـلى ا

الوزارية(٢).
وتفاقـمت االنقـسامـات فى صفـوف النـخبة الـسيـاسيـة للـحركة
الشـعـبيـة تـزامنـا مع تنـامى حتـديات بـنـاء الدولـة وضـعف مسـتوى
األداء احلـكـومى. وفى أواخــر عـام ٢٠١٢ خالل زيــارة وفـد رفـيع
ـكتب الـسـياسى لـلحـزب احلـاكم إلى واليات جـنوب ـسـتوى من ا ا
ستـمر والثابت السـودان لتوجيه رسـالة شكر لـلشعب عـلى دعمه ا
خالل سـنوات النـضال الـتحـررى وخالل االستـفتاء فوجئ الوفد
بـتـحول الـزيارة إلى مـنـاسبـة إلدانة احلـزب الـذى أصبح من وجـهة
نـظـر الـقـاعدة الـشـعـبـيـة مفـتـقـدا الـرؤية والـتـوجه وغـيـر قـادر على

لحة(٣). تقد اخلدمات األساسية ا
وبـدأ رياك مـشـار نـائب رئـيس اجلـمـهـوريـة آنـذاك فى تـوجيه
انتـقادات علـنيـة لسـلفـاكيـر واتهـمه بالـفشل فى إدارة سـتة مـلفات
مـهــمـة هى: الـفـسـاد والـقــبـلـيـة واألمن واالقـتـصـاد والـعالقـات
ـكـتب اخلـارجـيـة ورؤيـة احلـزب وتـوجـهه. وأعـلـن خالل انـعـقـاد ا
الـسـيـاسى لـلـحركـة الـشـعـبـيـة فى ٦ مـارس ٢٠١٣ أنه سـيـخوض
ـنافسـة على قـيادة احلركـة خالل مؤتـمرها الـوطنى الـقادم. وكان ا
Pagan ــنــافـســة أيــضــا بــاجــان أمـوم يــطــمح فى خــوض هــذه ا
Amum األم الـعام للحـركة الشعـبية وربـيكا نيـاندينج جاراجن
Rebecca N.Garang زوجــة الــراحل جــون جــاراجن(٤) الـتى
أكـدت أن ســلـفـاكـيـر وريـاك مـشـار لـم يـحـفـظـا وعـود زوجـهـا وأن
ـثل العـلـيا الـتى نـاضل ومات من احلركـة الـشعـبـية انـحـرفت عن ا

أجلها جاراجن(٥).
من جـانبه اتخـذ سـلفـاكـير مـجـمـوعة من الـقـرارات حتت راية
اإلصالح ومحـاربـة الفـساد ولـكـنهـا فى الـوقت ذاته كـانت تنـطوى
على دالالت أخرى تتـعلق بإدارة الصراع مع خصـومه السياسي
ومناصريهم حيث عزل حاكمى واليـتى البحيرات والوحدة وأقال
عـددا من قـادة اجلـيش الـشـعبى SPLA وجـرد ريـاك مـشار من
ــفــوضـة له ورفع احلـصــانــة عن وزيـرى شــئـون كل الــسـلــطـات ا
الـية كـوستى مـانيبى مجـلس الوزراء ديـنج ألور Deng Alor وا
Kosti Manibe تـمـهـيـدا الســتـجـوابـهــمـا فى اتـهـامــات تـتـعـلق
بالفـساد. وفى ٢٣ يوليـو ٢٠١٣ أصدر قرارات أكثـر قوة تضمنت
إقالة ريـاك مشار وحل مجلس الـوزراء بكامل هـيئته وإقالة نواب
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وحـدة وطنـيـة انتـقـالـية وفـقـا التـفاق الـسالم. ولـكن فى الـسابع من
واجهات العنيفة فى جوبا يوليو ٢٠١٦ اندلعت موجة جديدة من ا
ـشار. وعلـى إثرهـا غادر والـية  بـ القـوات احلكـوميـة والقـوات ا
مـشـار جوبـا بـرفـقـة مجـمـوعـة صغـيـرة من أتـبـاعه متـوجـهـا صوب
نطقـة اجلنوبية وتعقـبت القوات احلـكومية مـشار ونفذت سـلسلة ا
من الـهـجـمـات ضـد مـدنـيـ فى وسط وغـرب االسـتـوائـيـة بـعد أن
ـعارضة ووثقت بـعثة األ وجهـت لهم اتهـامات بـإيواء مسـلحى ا

تحدة فى جنوب السودان بعض تلك االنتهاكات(٢٠). ا
SPLM/A-IO ـعارض ونـاشـدت مجـمـوعـة داخل اجلنـاح ا
مـشـار الـعودة إلـى جوبـا ومـواصـلـة عـمـله فى احلـكـومـة. ومع عدم
عارض فى اجليش عودته حـدث انشقاق نـتج عنه تبـلور اجلنـاح ا
SPLA-IOالـشعـبى لتـحريـر السـودان بزعـامة تـابان ديـنج جاى
(TD) (٢١). وفى مـــحــاولـــة لالســـتـــفــادة مـن ذلك الـــوضع قــام
شار فى ٢٥ يوليو ٢٠١٦(٢٢) سلفاكير بـتعي تابان دينج خـلفا 
ـوالـيه لتـابـان فى مواجـهـات مع قوات وأعـقب ذلك دخـول الـقوات ا

مشار(٢٣).
ـعنيـة بجنوب الـسودان التـابعة جمللس وأكدت جلـنة اخلبراء ا
األمن الـدولى أن الـتـرتـيـب الـسيـاسـى الـذى تـبـلـور بـ سـلـفـاكـير
وتـابــان ديــنـج ال يـســتــوعـب بـشــكـل مــلـمــوس شــرائـح كـبــيــرة من
عارضة وال يؤدى إلى الـوحدة الوطـنية ولن يضع نهـاية لألزمة ا
ـصــاحلـة األمـنــيــة والـســيـاســيـة ويــشــكل عـقــبـة مــتــزايـدة أمــام ا
السياسـية احلقيقيـة. ومع استمرار سياسـات التهميش واإلقصاء
وجتـاوزات األجـهـزة الــعـسـكــريـة واألمـنـيــة بـحق كل من ال يــنـتـمى
لــلــديـنــكـا تـواصــلت االنــشــقـاقــات فى اجلــنـاح احلــاكم لــلــجـيش
ن فى ذلك الـفريق الـشـعبى واسـتـقال عـدد من قـادته الـبارزين 
نـائب  Thomas Cirillo Swaka تــومـاس ســيــريـلــو ســواكـا
رئـيس هـيـئة األركـان الـعـامـة لـلـوجـسـتـيات الـذى اسـتـقال فى ١١
فبـراير ٢٠١٧ متهـما القـيادة بتخـطيط وتنفـيذ حرب قبـلية وحتويل
اجلـيش الـشــعـبى إلى جـيش حـزبى وقـبــلى كـمـا أعـلن عن إنـشـاء
جـبهـة اخلالص الـوطنى وأكـد أن نـظام سـلـفـاكيـر يـجب خـلعه من

السلطة بجميع الوسائل الالزمة(٢٤).
وتفاقمت األوضاع اإلنسانية فى البالد بشكل خطير حيث 
إعالن اجملـاعــة فى أجــزاء من واليـة الــوحـدة وبــاتت عـدة مــنـاطق
أخـرى على حافـة اجملاعـة. وشهـد جنوب الـسودان أكـبر زيادة فى
أعـداد الالجئـ عـلى مسـتوى الـعـالم خالل عام ٢٠١٧ حـيث كان
عــدد الالجـئــ الـفــارين مـنه فى بــدايـة الــعـام ١٫٤ مــلـيـون الجئ
رتـبة ـا جعـله يحـتل ا وارتـفع فى نهـايـته إلى ٢٫٤ ملـيون الجئ 
. الـثــالـثـة عــلى مـســتـوى الـعــالم من حـيث إجــمـالى عــدد الالجـئـ
ـفــردهـا أكـثــر من مـلــيـون الجئ مـن جـنـوب واسـتــقـبــلت أوغـنــدا 
الـسـودان(٢٥). ويــوضح اجلـدول رقم (١) تـطــور أعـداد الالجـئـ
من جنـوب السودان فى دول اجلـوار خالل الفـترة من ٢٠١٧ حتى
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شار(١٤). وحـدث األمر ذاته بالـنسبة الديـنكا لـسلفاكـير والنـوير 
. وتـعد الـدينـكا كـبرى سـلحـة األخرى من الـقبـيلـت للـميـليـشيـات ا
ــوجــودة فى جــنــوب الــسـودان وتــمــثل نــحــو ٤٠% من الــقــبــائل ا
إجــمـالى الــسـكـان وتـتــمـركــز فى مـنــاطق بـحــر الـغـزال وواراب
وجـوجنلى وأعـالى الـنـيل والـبـحـيـرات. أمـا الـنـويـر فـهى وأبيى 
ثـانـيـة الـقـبـائل الـكـبـرى فى الـبالد وتـمـثل نـحـو ٢٠% من إجـمـالى
السـكان وتـتركـز فى جوجنـلى وأعالى الـنيل والـوحدة(١٥). ورغم
أن الصراع ب هاتـ القبيلتـ له جذور تاريخية فإنه بات يتسم

بقدر غير مسبوق من التحريض والكراهية.
وانتـشرت عـملـيات قـتل على أسس عـرقيـة فى منـاطق مخـتلـفة
من الـبالد حيث بدأت قـوات الدينـكا وميـليشـيا سلـفاكيـر اخلاصة
سماه جلوينج  Gelwengجتوب شوارع العاصمة جوبا وتقوم ا
بقـتل واعتـقـال كل من ينـتمـى إلى النـوير من اجلـنـود والسـياسـي
. وخالل تلك العمليات لقى بعـض عناصر الدينكا حتفهم دني وا
المح عـلى سـبـيل اخلـطأ جملـرد أنـهم يـشـبـهـون الـنويـر من حـيث ا

الشكلية(١٦).
وتشـكلت ميـليـشيـات عرقيـة وشبـابية مـختـلفـة كوسيـلة حلـماية
ـتـلـكاتـهـا فى ظل فـشل الـدولـة فى تـوفـير اجلـمـاعـات اخملـتلـفـة و
يـليـشيات بـحكم الواقـع هى مصدر احلـماية األمن وصـارت تلك ا
لـلمـجـموعـات اإلثنـية والـعرقـية اخملـتلـفة وبـالتـالى عمـقت االنقـسام
داخل اجملـتمع السـيـمـا مع تـنـامى عـددها الـذى جتـاوز الـعـشرين
وانـتـشــارهـا فى جـمــيع الـواليـات ومن أمـثـلــتـهـا اجلــيش األبـيض
 White Armyلـلنـوير فى مـنـطقـة أعالى الـنيل وجيـوش شباب
ــتـمـركـزة فى مـنـطـقـة بــحـر الـغـزال الـكـبـرى (مـثل ديـنـكـا الـغـرب ا
مـيــلـيـشــيـات مـاتــيـاجن أنـيـور Mathiang Anyoor وجـلــويـنج
ـــورلى Gelweng وتـــيـــتـــوجن Titweng) وجـــيش شــــبـــاب ا
Murle Youth Army فى واليـــة جــوجنــلى وجـــيش شــبــاب
الشيلك  Shilluk Youth Armyفى أعالى النيل وجيش فتية
الـسـهـام Arrow Boys Army فى واليــة غـرب بـحــر الـغـزال
وجـيـوش شـبـاب ديـنـكـا الـشـرق فى مـنـطـقـة أعـالى الـنـيل الـكـبرى.
ـيليـشيـات أكثـر تسلـيحـا وتمت تـعبئـتهـا بسـهولة وأصبـحت تلك ا

لكى يكون لها دور فى الصراع الدائر(١٧).
وبــعـد عـشـرين شــهـرا من الـقــتـال  الـتــوصل فى أغـسـطس
ولكن ٢٠١٥ التـفـاق حل الـصراع فـى جمـهـوريـة جنـوب الـسودان 
ا فى تصـارع أرجأت تـنفيـذ االتفاق  اخلالفات بـ الطرفـ ا
ذلك اخلالف حـول الـقـرار الـذى أصـدره سـلفـاكـيـر فى الـثـانى من
أكــتـوبــر ٢٠١٥ بـإنــشــاء ٢٨ واليـة لــتــحل مـحل الــواليــات الـعــشـر
ة(١٨) حيث رفض مـشار ذلك القرار وعـدّه انتهـاكا التفاق القد

حل الصراع(١٩).
وبفضل جهود الـوسطاء حدثت االنفراجة الـتى تأخرت ثمانية
أشــهـر حـيث عــاد مــشـار إلى جــوبــا فى ٢٦ أبـريل ٢٠١٦ وأدى
الـيـمـ الـدسـتـوريـة كنـائـب أول لـرئيـس الـدولة وتـشـكـلت حـكـومـة
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متشابهة يـعد شرطا مسبقـا إلنهاء احلرب فى البالد ووقف معاناة
شعبها. وجلب تغييرات سياسية وإدارية ذات مغزى(٢٩) وشارك
التحالف فى عملية السالم التى قادها الوسطاء. لكن على اجلانب
اآلخر ظلت هـناك أطراف أخرى خارج عـملية الـسالم مثل اجلبهة
تحدة جلنوب السودان SSUF/A وهى حركة مسلحة أنشأها ا
اجلنرال بـول مالوجن أوان  Paul Malong Awanرئيس هـيئة

األركان العامة السابق باجليش الشعبى(٣٠).
واكتـسبت جـهود تـسويـة الصـراع زخمـا كبـيرا بـعد االجـتماع
ــبــاشـــر الــذى عــقــد فى أديس أبـــابــا فى ٢٠ يــونــيــو ٢٠١٨ بــ ا
ســلـفـاكـيـر وريـاك مـشـار حـيث احـتـضـنـت الـعـاصـمـة الـسـودانـيـة
اخلـرطـوم مـباحـثـات مـبـاشـرة بـ اجلانـبـ تـمـخض عـنـها إعالن
اخلرطـوم فى ٢٧ يونـيو ٢٠١٨ ثم الـتوصل الحـقا التـفاقـ بشأن
عـلقة ذات الصلة بـالترتيبات األمنـية واحلكم فى ٦ يوليو سائل ا ا
و٥ أغـســطس ٢٠١٨ عـلى الـتـوالى فـضـال عن الـتـوقـيع بـاألحـرف
األولى فى أواخـــر أغـــســـطس عـــلـى مـــقــتـــرح لـــتـــنـــشـــيـط اتـــفــاق
الـسالم(٣١). وشـهـدت أديس أبابـا فى ١٢ سـبـتمـبـر ٢٠١٨ تـوقيع
ـنـشط حلـل الـصـراع فى جـمـهـوريـة جـنـوب الـسـودان" "االتـفـاق ا
الـذى وصفه مـجلس األمن بـأنه يشـكل خطـوة مهمـة إلى األمام فى
عـمـليـة الـسالم تـتيـح فرصـة لـتـحقـيق الـسالم واالسـتقـرار بـصـفة
دائمـة فى جنـوب السودان(٣٢). ولكن كـما سيـتضح الحـقا حدث
تبـاطؤ فـى تنـفيـذ االتفـاق ولم يـتم تشـكيل حـكـومة الـوحدة الـوطنـية

نشطة إال فى مارس ٢٠٢٠. االنتقالية ا
ــكن الــقــول إن الــصــراع فى جــنــوب الــســودان أســهم فى و
دني وجعل تعميق االنقسام الداخلى وأودى بحياة العديد من ا

وشـكل الصراع تـهديدا جلـهود التـكامل اإلقـليمى ومـشروعات
ثـال عرقل نـطقة. فعـلى سبـيل ا شـتركـة فى ا الـبنـية األسـاسيـة ا
تد الصـراع خطط جنوب الـسودان وكيـنيا لبـناء خط أنابـيب نفط 
إلى ميناء المو Lamu الكيـنى على احمليـط الهندى ليكـون منفذا
لتصـدير نفط جنـوب السودان الذى وصـلت إيراداته السنـوية قبيل
انـدالع الـصراع إلى نـحو سـبـعة مـلـيارات دوالر(٢٦). وكـذلك أثر
الصراع سـلبا فى العالقات االقـتصادية بـ جنوب السودان وكل

دول اجلوار.
وبـجـانب تـدمـيـر الـبـنـيـة األسـاسيـة الـهـشـة بـطـبـيـعـة احلال فى
وارد حيث جنوب السودان أدى الصراع إلى إهدار الكثير من ا
ثل استـخـدم الـنفـط -وهو مـصـدر الـدخل األسـاسى فى الـبالد و
ــيـلــيـشــيـات نـحــو ٩٨% من اإليــرادات الـعــامـة(٢٧)- فـى تـمــويل ا
وأعـمـال الـقتل حـيث سـاعـدت شـركة بـتـرول الـنـيل أو نـايل- بـيت
Pa- التابعة للدولة فى تمـويل ميليشيا باداجن دينكا "NilePet”
dang Dinka التى قـامت بأعمـال عنف شنـيعة فى شـمال شرق
واليـة أعـالى النـيل بـدعم مـبـاشـر من األجـهزة األمـنـيـة. كـمـا دفعت
ــمـلـوكـة جـزئـيـا الـشـركـة ماليـ الـدوالرات لــعـدد من الـشـركـات ا
ألفـراد من عائـالت مسـئـول كـبار وقـامت تـلك الشـركـات بـدورها
يـليشيـات موالية لـلحكومة أو بتـمويل أو تقد خـدمات لوجيـستية 

لقيادات عسكرية(٢٨).
وتـزامنا مع عـملـية تنـشيط اتـفاق السالم قـامت عشـر حركات
عـارضة فى جـنوب الـسودان معـارضة مـسلـحة بـإنشـاء "حتـالف ا
" South Sudan Opposition Alliance (SSOA)
ــعـارضــة الــتى لـديــهـا رؤى وأكـدت أن خــلق جــبـهــة مـوحــدة من ا
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الـكـيـنى الزارو سـومـبـيـو Lazaro Sumbeiywo الـذى سـاعد
فى الــتـوصل التــفـاق الــسالم الـشــامل فى عــام ٢٠٠٥ واجلـنـرال
الـسودانى محـمد أحمـد الدابى وذلك لـلعمل كـفريق وساطـة منوط
ـعارضة للوصول إلى وقف إلطالق النار به العمل مع احلكومة وا
ـعتـقل الـسيـاسي وقيـادة احلوار الـسلـمى الذى واإلفراج عن ا

يفضى إلى حل سريع للصراع(٣٧).
وقـاد وسطـاء اإليجـاد مفـاوضات مـباشـرة ب وفـدى احلكـومة
عارضة التى يتزعمها مشار انطلقت فى أديس أبابا فى الرابع وا
من ينـايـر ٢٠١٤ وجنح الوسـطـاء بقـيـادة سيـوم مسـفـ فى إبرام
اتـفـاق وقف األعـمـال الـقـتـالـيـة CoH بـ اجلـانبـ فى ٢٣ يـنـاير
٢٠١٤ وأكد االتفـاق على وقف جميع األعمـال العسكـرية والدعاية
ـضادة وجتـمـيد الـقـوات فى أمـاكنـهـا وإعـادة نشـرهـا تدريـجـيا ا
ـساعـدات اإلنـسانـية واالمتـنـاع عن استـهداف ـرور ا والـسـماح 
دني وتشـكيل آلـية للـرصد والـتحقق MVM من وقف إطالق ا
JTC النار وقيـام وسـطاء اإليـجاد بـتـشكـيل جلـنة فـنيـة مـشتـركة
MVTs تكـون مـسئـولـة عن تكـوين ونـشر فـرق الـرصد والـتـحقق
التى تمد اإليجاد بتقاريـر حول مدى التزام الطرف باالتفاق(٣٨).
كـــمـــا وقع الـــطـــرفـــان فى الـــيـــوم ذاته اتـــفـــاقـــا آخــر حـــول وضع
عتقل وسمح ـقتضاه أطلق سراح سبـعة من ا (٣٩). و عتقل ا
ـرحلة الثانـية فى محادثات شاركة كمـجموعة مسـتقلة فى ا لهم بـا
الـسالم بـيـنـمـا ظـل األربـعـة اآلخـرون يـواجـهـون مــحـاكـمـة بـتـهـمـة
ـوجـهـة إلــيـهم وأطـلـقت اخلـيـانـة حــتى سـحـبت احلــكـومـة الـتــهم ا

سراحهم فيما بعد.
ـنـاقـشة وخالل قـمـة اسـتـثـنـائيـة عـقـدت فى ٣١ يـنـايـر ٢٠١٤ 
الـوضع فى جـنـوب الـسودان أكـدرؤسـاء دول وحـكـومـات اإليـجاد
الــتـزامــهم بــالـعــمل اجلـمــاعى حلل هــذه األزمـة وإصــرارهم عـلى
ـسـئـولـ عن مــكـافـحـة اإلفالت من الـعــقـاب من خالل مـحـاســبـة ا
فظائع وانتهاكات حقوق اإلنـسان(٤٠). وبناء على توجيهات القمة
ـشـتركـة إلى جـوبا فى أرسـلت اإليجـاد فـريقـا من الـلجـنـة الفـنـية ا
الثانى من فـبراير ٢٠١٤ لدراسـة وتقييم الـوضع على األرض قبيل

نشر فرق الرصد والتحقق من وقف إطالق النار(٤١).
كـوكيـة قام بـها ـشاورات والـدبلـوماسـيـة ا وبعـد سلـسلـة من ا
مـبـعـوثـو اإليـجــاد مع سـلـفـاكـيـر ومـشــار واحملـتـجـزين الـسـابـقـ

رحـلـة الـثـانـية من مـحـادثـات الـسالم فى الـفـترة من ١٥ انـطـلقـت ا
فـبــرايـر حـتى ٣ مـارس ٢٠١٤ وجــرى خاللـهـا إحــراز تـقـدم عـلى
اذج صعيد تفـعيل آلية الرصد والتـحقق وتمويلها وتوقيع وثيقة 
تنفيذ اتفاق وقف األعمال القتالية فضال عن قيام مبعوثى اإليجاد
ــنــطـقــة واالحتـاد اإلفــريـقى واأل بــإجــراء مـشــاورات مع قـادة ا
تحدة حول نشر قوة حماية إقليمية فى جنوب السودان(٤٢). ا

ووافق رؤسـاء دول وحـكــومـات اإليــجـاد فى ١٣ مـارس ٢٠١٤
عـلى نـشـر فـورى لـقـوة حـمـاية وردع PDF فى جـنـوب الـسودان
وذلك بـتفـويض واضح وإرشادات تـشغيـليـة كجـزء من آليـة الرصد
والتحقق التابعة لإليجاد وطالبوا االحتاد اإلفريقى ومجلس األمن
الدولى بـتـقـد كل أشـكـال الـدعم الالزم لـهـا(٤٣). ورغم بـدء فرق
الـرصـد والـتحـقق فى مـبـاشـرة عـمـلـهـا فى مطـلع أبـريل ٢٠١٤ فى
مــنـاطق مــخـتــلـفــة من جـنــوب الـسـودان(٤٤) فــإن الـبالد شــهـدت

الدولة تتصدر قائمة الدول الهشة على مستوى العالم(٣٣) وأهدر
موارد كان من األولى استخدامها فى بناء الدولة وتطوير مرافقها
وألقى الكثـير من األعباء على كـاهل دول اجلوار من خالل تدفقات
الالجئ والتحديـات األمنية العـابرة للحدود وتقليص مـصاحلها

االقتصادية مع جنوب السودان.
ثـانـيـا- جـهـود اإليـجـاد لـتـسـويـة وإنـهـاء الـصـراع فى

جنوب السودان:
لعـبت اإليـجـاد دورا مـؤثـرا وفاعال فـى تسـويـة الـصـراع طويل
ــدى بـ شــمــال الــسـودان وجــنــوبه وكــانت الــراعى احلــقــيـقى ا
لـلمـسـار الـتفـاوضى الـذى أفـضى إلى انـفـصال جـنـوب الـسودان.
ـنــطـلق وبــحـكم تــمـتع جــنـوب الـســودان بـعــضـويــتـهـا ومن هــذا ا
سـارعت اإليــجـاد (واالحتـاد اإلفــريـقى) فـور انــدالع الـصـراع إلى

محاولة احتوائه وتسويته وذلك من أجل:
- منع حتـول الدولة الولـيدة إلى بؤرة للـتوتر اإلقلـيمى ومصدر
النتشار عدوى الصراع داخل الدول اجملاورة التى يعانى معظمها

وجود محفزات لذلك.
دى لشـعب جنوب السودان عانـاة اإلنسانية طـويلة ا - وقف ا

واحليلولة دون حتوله لدولة فاشلة كليا.
- طرح حـلـول إفـريقـيـة للـصـراع عـوضا عن احلـلـول الـتى يتم
فـرضــهـا أو حــتى اسـتــيــرادهـا طــوعـيــا من اخلـارج والــتى قـد ال

تتناسب بالضرورة مع الواقع اإلفريقى.
- قطع الطريق على العناصر اإلرهابية اإلقليمية والدولية التى
تـبحث عن مالذ آمن وبـيئـة خصـبة ومـنعـها من الـتحـول إلى جنوب

السودان.
- تـأكــيـد تـنــامى نـفـوذهــا وتـأثـيــرهـا اإلقـلــيـمى وقـدرتــهـا عـلى

التعامل مع التحديات اخملتلفة التى تواجهها الدول األعضاء.
وفى أول رد فــعل قـامـت اإليـجــاد بـإرســال وفــد وزارى رفـيع
ـسـتـوى من وزراء خـارجـيـتـهـا بـقـيـادة وزيـر اخلـارجـيـة اإلثـيـوبى ا
آنــذاك تــيـدروس أدهــانـوم Tedros Adhanom إلى جــوبـا فى
١٩ ديسـمـبـر ٢٠١٣ وذلك فى مـحـاولة لـوأد الـصـراع فى مـراحله
ـدة ثالثة أيـام عقـد خاللهـا الوفد األولى(٣٤) واسـتمرت الـزيارة 
محادثات مع سـلفاكير وربـيكا جاراجن(٣٥). كمـا قام هايلى مريام
ديسـالـ رئيس الـوزراء اإلثـيوبى فـى ذلك الوقت بـصـفته رئـيـسا
لإليجاد بزيارة جوبـا برفقة الرئيس الكـينى أوهورو كينياتا. وفور
عودتهما عقـدت اإليجاد قمة استثنـائية لرؤساء الدول واحلكومات
ـنـاقـشــة الـوضع فى جـنـوب فى نـيــروبى فى ٢٧ ديـسـمــبـر ٢٠١٣ 
السودان ومن أهم مـخرجـاتهـا تأكيـد رفض وإدانة مـحاولـة تغـيير
حـكومـة جنـوب السـودان بالـقوة ومطـالبـة طرفى الـصراع بـالوقف
الـفـورى لألعـمـال الـعـدائـيـة وبــدء مـحـادثـات مـبـاشـرة بـحـلـول ٣١
ديسمبر ٢٠١٣ والتحـذير باتخاذ مـزيد من التدابـير فى حالة عدم

االمتثال(٣٦).
IGAD Spe- وقامت اإليجاد بتعي ثالثة مبعوث خاص
cial Envoys إلى جــــنـــوب الـــســـودان هم وزيــــر اخلـــارجـــيـــة
واجلنرال  Seyoum Mesfin اإلثـيوبى األسـبق سيـوم مسـف
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بـاشرة فى ٢٣ فـبراير ٢٠١٥ فـاوضات ا وبـالفعل انـطلـقت ا
ولكن لم يتـمكن الوسطـاء من التوصل التفـاق ب سلفـاكير ومشار
بـحـلـول اخلـامس من مـارس ٢٠١٥ ولـذلك أعـلـنت اإليـجـاد تـعلـيق
محادثـات السالم ألجل غيـر مسمى وأكد رئـيسهـا ضرورة إعادة
حتـفـيــز وتـشـكــيل عـمـلــيـة الـسالم وإدخــال تـعـديالت عــلى صـيـغـة
الوسـاطة الـتى تقـوم بهـا اإليجاد وأجرى مـشاورات مع قادة دول
اإليـجـاد بـشـأن مـقـتـرح لـتـوسـيـع فـريق الـوسـاطـة لـيـشـمل أطـرافـا

إقليمية ودولية(٥٥).
IGAD-Plus For- ـوسعة وأعلـنت اإليجاد عـن صيغـتها ا
mula فى ١٢ مارس ٢٠١٥(٥٦) والتى تـألفت من دول اإليـجاد
ـعنية ستوى الـتابعـة لالحتاد اإلفريقى ا واللـجنة اخلـاصة رفيعـة ا
ـتـحـدة والـنـرويج ــمـلـكـة ا بـجـنـوب الـسـودان ودول الـتـرويـكـا (ا
تـحدة تـحدة) والص واالحتاد األوروبى واأل ا والواليـات ا
ومنتـدى شركاء اإليجـاد. واستضاف الـرئيس الكيـنى اجتماعا فى
نيروبى فى ٢٩ مـايو ٢٠١٥ أسفـر عن اإلعالن عن توحيد عـمليتى
أروشا (الـراميـة إلعادة تـوحيـد احلـركة الـشعـبيـة) واإليجـاد. وقدم
شـروع اتفاق سالم مـبعوثـو اإليجـاد فى ١٠ يونـيو ٢٠١٥ موجـزا 
جـرت منـاقشـته خالل اجتـماع تـشاورى بـ سلـفاكـير ومـشار فى

نيروبى فى السابع والعشرين من الشهر ذاته(٥٧).
وبـعد تـوقف دام أربعـة أشـهر لـعمـليـة السالم عقـدت الـصيـغة
ـوسـعـة لإليــجـاد اجـتـمـاعـا فى الـفـتـرة من ٢١-٢٣ يـولـيـو ٢٠١٥ ا
الســتـعـراض مـشـروع اتـفـاق الـسالم. وفى الــيـوم الـتـالى سـلـمـوا
ـفـاوضـات حـوله فى ـشـروع لألطـراف الـتى اسـتـأنـفت بـدورهـا ا ا
أديس أبابـا فى ٦ أغسطس ٢٠١٥ وكانت هـناك خالفـات رئيـسية
ناصب حول تـقاسم السـلطـة ب الرئـيس والنائب األول وتوزيع ا
فى حكومات واليات الوحـدة وأعالى النيل وجوجنلى والترتيبات
األمـنـية(٥٨). وفى ١٧ أغـسـطس ٢٠١٥ وقع ريـاك مشـار وبـاجان
أموم الـصيغة الـنهائيـة لـ "اتفاق حل الـصراع فى جمهـورية جنوب
الـسودان" ARCSS بـيـنـمـا حتـفظ سـلـفـاكـيـر علـى بـعض بـنوده
وطلب مـهلة ١٥ يـوما للـتشاور ثم اضطـر لتوقـيعه الحقـا فى جوبا

فى السادس والعشرين من الشهر ذاته(٥٩).
ونص االتفاق ARCSS على أن تـكون هنـاك فترة مـدتها ٩٠
يومـا من تاريخ التوقيـع هى الفترة ما قـبل االنتقالـية يليـها تشكيل
دة٣٠ شهـرا هى الفتـرة االنتقـالية حـكومة وحـدة وطنيـة انتـقاليـة 
وتقوم احلكومـة بإجراء انتخابات عـامة قبل انتهاء الفـترة االنتقالية
بـ ٦٠ يوما على األقل. ويـتم تقاسم السلـطة التنفـيذية فى احلكومة
االنتـقاليـة على النـحو التـالى: ٥٣% من احلقائب الـوزارية للـحكومة
ــــســـلــــحـــة (١٠ وزراء) ٧% (١٦ وزيـــرا) ٣٣% لـــلــــمــــعـــارضــــة ا
للـمحتـجزين السـابق (وزيران) ٧% لألحزاب الـسياسـية األخرى
(وزيـران). أما تـقـاسم الـسـلـطة عـلى مـسـتـوى حكـومـات الـواليات
فيـكـون فى واليـات الـوحدة وجـوجنـلى وأعـالى الـنيل عـلى الـنـحو
سـلحة ٧% للـمحـتجزين ٤٠% للـمعـارضة ا الـتالى: ٤٦% للـحكـومة
السـابق ٧% لألحـزاب السـياسـية األخرى. وفـى الواليات الـسبع
ـسلـحة ١٥%. عـارضة ا األخـرى يكـون نصـيب احلكـومة ٨٥% وا
ويتـكون هـيكل الـسلـطة التـنفـيديـة للـحكـومة االنـتقـالية مـن الرئيس
والـنائب األول لـلـرئيس ونـائب الـرئيس والوزراء ونـواب الوزراء.

ـدنـيـ خالل ذلك الـشـهـر. وأكـد مـقـرر انـتـهـاكـات خـطــيـرة بـحق ا
عـملـية السالم الـتى تقـودها اإليـجاد الرئـيس أوهورو كـينـياتا فى
الذكرى الـعشرين ألحـداث اإلبادة اجلماعـية التى شهـدتها رواندا
ـنطقـة لن تقف مكـتوفة األيـدى إزاء الفـظائع التى تـرتكب بحق أن ا
ـدنــيـ فى جـنـوب الـسـودان ولن يـتم الــسـمـاح بــحـدوث اإلبـادة ا

نطقة(٤٥). اجلماعية مجددا فى ا
وخالل جـولـة احملـادثـات الـتى عـقـدتـهـا اإليـجـاد فى ٢٨ أبـريل
ـعـارض وثـيـقـة إعـادة االلـتزام ٢٠١٤ وقـعت احلـكـومـة واجلـنـاح ا
ـتـعـلـقـة بــالـقـضـايـا اإلنـسـانـيـة فى اتـفـاق وقف األعـمـال بـالـبـنـود ا
الــقـتــالـيـة(٤٦) كـمــا جنح وسـطــاء اإليـجـاد فـى الـتـاسـع من مـايـو
Agree- ٢٠١٤ فى إبـرام اتـفـاق حل األزمة فى جـنـوب الـسودان
ment to Resolve the Crisis in South Sudanب
سلفاكير ورياك مشار وأكد االتفاق على ضرورة وقف فورى لكل
األعـمـال الـقـتـالـيـة خالل ٢٤ سـاعة وتيـسـيـر الـنـشـر الـكـامل آللـية
ساعدات رات لتـقد ا الرصد والـتحقق التـابعة لإليجاد وفتح 
اإلنـســانـيـة لــلـمــتـضـررين واالنـخـراط فى مــنـاقـشــات جـادة حـول
األجـنـدة الـتى يـحـددهـا وسـطـاء اإليـجـاد واالجـتـمـاع فى غـضـون
ـواصـلة إحـراز تـقـدم وحل األزمـة فى شـهـر حتت رعـايـة اإليـجـاد 

البالد(٤٧).
وتنـفيـذا لالتفاق شـرعت اإليجـاد فى عقـد مفـاوضات مـتعددة
صلحة فى جـنوب السودان. وانطلقت اجلولة األطراف ألصحاب ا
الرابعـة حملادثات السالم فى ٩ يـونيو ٢٠١٤ وركزت عـلى تشكيل
حـكـومـة وحـدة وطـنـيـة انـتـقـالـيـة(٤٨). وطـالـبت اإليـجـاد فى قـمـتـها
االستـثنـائيـة السـادسة والـعشريـن سلـفاكـير ومشـار بالـشروع فى
حوار حـول تشـكـيل احلكـومة واالنـتـهاء مـنه فى غـضون ٦٠ يـوما
وحذرت بأنها ستتخذ مـزيدا من اإلجراءات اجلماعية للضغط على
أى طـــرف ال يـــفى بـــالـــتــزامـــاته(٤٩). ومع ذلك فـــشـــلت اجلـــولــة
اخلامسة حملادثات السالم التى عقدت فى ٢٠ يوليو ٢٠١٤ بسبب
ــشـــاركــة فــيـــهــا(٥٠). وخالل قــمـــة اإليــجــاد ــعـــارضــة ا رفض ا
عارض االستثنائية السابعة والعشرين وقعت احلكومة واجلناح ا
فى ٢٥ أغسطس مصفوفة تنفيذ اتفاق وقف األعمال القتالية(٥١)
وأكدت اإليجاد أنها سـتواجه أى انتهاك لالتفاق ومـصفوفة تنفيذه

بعمل قوى وحاسم(٥٢).
وخالل اجلولة الـسادسة حملادثات الـسالم التى عقدت فى ١٠
نـوفــمــبـر ٢٠١٤ بــدت اإليـجــاد أكــثـر جــديــة فى حتـذيــر األطـراف
ــــا  االتـــــفــــاق عـــــلــــيـه خالل اجلــــوالت بـــــضــــرورة االلــــتـــــزام 
ـفاوضات الـسابـقة(٥٣). وعقـد وسطـاء اإليجاد جـولة جـديدة من ا
ـعارض خالل الـفـتـرة من ٢٨ ينـايـر حتى ب احلـكـومة واجلـنـاح ا
أول فـبرايـر ٢٠١٥ وقع خاللـهـا سـلـفاكـيـر ومـشار وثـيـقـة "مـناطق
االتفـاق بشأن إنـشاء حكومـة وحدة وطنـية انتـقالية" وأكدت دخول
ناقشة الطرف فى مفاوضات مبـاشرة بدءا من ١٩ فبراير ٢٠١٥ 
عـلـقة وتـوقـيع اتفـاق سالم بـشأنـهـا فى مـوعد أقـصاه الـقضـايـا ا
رحلـة ما قبل االنتـقالية اخلامس من مارس ٢٠١٥ على أن تبـدأ ا
دة ثالثـة أشهر ويـعقبهـا تشكيل فى مطـلع أبريل ٢٠١٥ وتسـتمر 
حـكـومة وحـدة وطـنـيـة انـتقـالـيـة فى مـوعد أقـصـاه ٩ يـولـيو ٢٠١٥

دة ٣٠ شهرا(٥٤). وتستمر 
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ـعـاناة الـتى يتـعـرض لهـا شعب جـنوب واالحتاد اإلفـريقى إلنـهاء ا
بكر للصراع. وناشدت القمة ستدام وا السودان وتيسير احلل ا
االحتاد اإلفـريـقى إجـراء حتقـيق مـستـقل حـول الـقتـال الـذى حدث
ـســئـولــ عـنـه وضـمــان مـحــاسـبــتـهم(٦٧). فـى جـوبــا لـتــحـديــد ا
ـطـلـب اإليـجـاد قـرر مـجــلس األمن فى ١٢ أغـسـطس واسـتــجـابـة 
٢٠١٦ نـشر قـوة حمـاية إقـليـميـة فى جوبـا قوامـها أربـعة اآلف فرد
لـفـتـرة انـتـقالـيـة مـدتـهـا خـمـسـة أشـهر(٦٨) ولـكن لم يـبـدأ الـنـشر

التدريجى للقوة إال بعد مرور عام على قرار نشرها.
رور الوقت أن تعي تابان دينج كنائب أول واتضح لإليجاد 
قاتل كما كان تمردين ا للرئيس لم يجلب معه أعدادا كبيرة من ا
متوقعا ألن والء الـغالبية العـظمى من هؤالء لرياك مشار وبالتالى
فــإن إقــصــاء مـشــار خــارج عــمــلـيــة الــتــفــاوض يـجــعل الــعــمــلــيـة
مـعـيـبـة(٦٩). وقـررت اإليـجـاد خالل قـمتـهـا االسـتـثـنـائـيـة احلـادية
والثالث التى عقـدت فى أديس أبابا فى ١٢ يونـيو ٢٠١٧ إنشاء
ـسـتـوى لـتــنـشـيط اتـفـاق حـل الـصـراع فى جـنـوب مـنـتـدى رفـيـع ا
الـــســودان HLRF وذلك جلـــمع أطـــراف االتــفـــاق مع األطــراف
ــلـمـوسـة األخـرى الـتى كــانت مـسـتــبـعـدة ومـنــاقـشـة اإلجـراءات ا
السـتــعـادة وقف إطـالق الـنــار الـدائم والـتــطـبــيق الــكـامل التــفـاق
الـسالم ومــراجـعـة وتــطـويــر جـدول زمـنى مــنـقح وواقــعى. وتـقـرر
ـنـتـدى عـلى وجـه الـسـرعة تـفـويض مـجـلس وزراء اإليـجـاد لـعـقـد ا
شتركة وتيسيره وقيام األمـ التنفـيذى لإليجاد ورئـيس اللجنـة ا
للرصد والتقـييم بتوفير الترتـيبات التنظيميـة واللوجيستية الالزمة.
Ismail Wais كـما قررت الـقمة تـعيـ السفـير إسـماعيل وايس

مبعوثا خاصا لإليجاد فى جنوب السودان(٧٠).
وأجـرت اإليــجـاد سـلـســلـة مـشـاورات مــتـعـددة األطـراف حـول
مـكنة لتنشـيط اتفاق السالم كمـا أجرى مجلس وزرائها السبل ا
ــنـتـدى ــعـنــيـة  بــالـتــعـاون مع إســمـاعــيل وايس وفــرقـة الــعـمل ا
Pre-Forum Con- نتدى التنشيط مشاورات ما قبل إطالق ا
sultations وذلك خالل الــفـــتــرة من ٢٨ ســـبــتــمـــبــر حــتى أول
نـوفمـبر ٢٠١٧ فى جـنوب السـودان وإثيـوبيـا والسـودان وجنوب
ـشاورات أن إفـريـقـيا. وأكد الـتـقـريـر الذى صـدر فى خـتـام هـذه ا
بادرة التنشيط وعدّوها جاءت فى الوقت شارك رحبوا  معظم ا
ـنـاسب السـتـعـادة تـنـفـيـذ اتـفـاق حل الـصـراع وحتـقـيق الـسالم ا

واالستقرار فى جنوب السودان(٧١).
ــرحـلـة األولى من مــنـتـدى الـتــنـشـيط خالل وعــقـدت اإليـجـاد ا
ـرحـلة الـفتـرة من ١٨ إلـى ٢١ ديسـمـبـر ٢٠١٧. وفى خـتـام هـذه ا
عارض بقيادة وقعت حكومـة الوحدة الوطنيـة االنتقالية واجلناح ا
وعشر مشار واحملتـجزون الـسابـقون وجبـهة اخلالص الـوطنى 
حـركـات وأحـزاب مــعـارضـة أخـرى اتـفـاق وقف األعـمـال الـقـتـالـيـة
.CoHA ـساعـدات اإلنسـانية دنـي وتـيسيـر وصول ا وحـمايـة ا

ووقع رؤساء دول وحكومات اإليجاد كضامن لالتفاق(٧٢).
ـجـرد دخول االتـفاق حـيز الـتنـفـيذ فى ٢٤ ديـسمـبر ٢٠١٧ و
تــعـرض لـعـدة انــتـهـاكــات مـثـبـتــة نـفـذتــهـا قـوات اجلـيـش الـشـعـبى
ــعـارض(٧٣). وطــالب مــجــلس وزراء اإليــجــاد جـمــيع واجلــنــاح ا
األطراف بإجراء حتقيق بشـأن تلك االنتهاكات واإلبالغ عن نتائجه
تثل الطرفان وهو ما عدّه فى غضون شهر واحد(٧٤) ولكن لم 

سلـحة من يشغل منصب النائب األول للرئيس عارضة ا وتختار ا
الذى يتولى مهام أكبر من مهام نائب الرئيس(٦٠).

ــعــارضــة وشــدد االتــفــاق عــلـى ضــرورة إعالن احلــكــومــة وا
ـسلـحـة وقـفـا دائـمـا إلطـالق الـنار واالنـسـحـاب الـكـامل لـلـقـوات ا
تحالفـة مع الطرف خالل ٤٥ يوما وإعادة نشر جميع األجنبيـة ا
ـوجودة فى جـوبا خـارج دائرة نـصف قطـرها الـقوات الـعـسكـرية ا
٢٥كم من قـلب الـعـاصـمـة تبـدأ بـعـد ٣٠ يـومـا من تـوقـيع االتـفاق
وتستكـمل بعد ٩٠ يوما وغير ذلك من التـرتيبات واآللـيات األمنية.
وفـيمـا يـتـعلق بـالـسـلطـة الـتـشريـعـية أكـد االتفـاق تـوسـيع اجمللس
الـتشريـعى الوطـنى االنتـقالى ليـتكـون من ٤٠٠ عضو كمـا تضمن
ساعدات اإلنسانية وإعادة اإلعمار االتفاق بنودا أخرى تتعلق با
ــسـاءلـة ــالـيـة والـعــدالـة االنــتـقـالــيـة وا واإلدارة االقـتـصــاديـة وا

صاحلة وغيرها(٦١). وا
وواصـلت اإليـجاد جـهـودها لـتذلـيل اخلالفـات التـى نشـبت ب
أطراف االتفاق وأدت إلى تأخـير وعرقلة عملـية تنفيذه وقامت فى
ـشـتـركة لـلـرصـد والـتـقـييم ٢٧ نوفـمـبـر ٢٠١٥ بـتـنـصيـب اللـجـنـة ا
رئيس  Festus Mogae بـرئـاسـة فـيـسـتـوس مـوجـاى JMEC
بـتـسـوانـا األسبق لـلـتـأكـد من الـتـنـفـيذ احلـرفـى والكـامـل لالتـفاق
ARCSS(٦٢). كما طالبت بتعليق خطة احلكومة الرامية لتقسيم
جنـوب الـسودان إلـى ٢٨ والية ألنـهـا تـتنـاقض مع اتـفـاق السالم
وحــثت عـــلى الــتـــشــكـــيل الــســـريع حلــكـــومــة الـــوحــدة الــوطـــنــيــة

االنتقالية(٦٣) وهو ما حدث بالفعل فى ٢٦ أبريل ٢٠١٦.
ـواجـهـات الــتى انـدلـعت فى ٧ يــولـيـو ٢٠١٦ ومـغـادرة وبـعــد ا
قـراطية ثم جـنوب إفريـقيا مـشار جوبـا متوجـها إلى الـكونغـو الد
لـتـلـقى الـعالج لـعـبت اإليــجـاد -حـسـبـمــا أكـد الـبـعض- دورا فى
إحـبــاط مـخـطــطه لــلـعـودة إلـى مـعــسـكـره فـى بـاجـاك Pagak فى
واصلة القتال اعتقادا منها بأن بقاءه فى جنوب جنوب السودان 
إفريقيا يعد اخليار األفضل لعـملية السالم وبالتالى اضطر للبقاء

فيها لفترة طويلة(٦٤).
وشدد مـجلس وزراء اإليجاد خالل قـمة استـثنائيـة عقدها فى
نيروبى فى ١١ يولـيو ٢٠١٦ على ضرورة حتمل سلـفاكير ومشار
ستمر بال هوادة مسئولياتهما واتخاذ تـدابير فورية لوقف القتال ا
وسعة فى جوبا(٦٥). كـما طالب رؤساء دول وحكـومات الصيـغة ا
لإليـجاد خـالل قمـة اسـتثـنـائـية عـقـدت فى كـيجـالى فى ١٦ يـولـيو
سـئول عن خرق ٢٠١٦ بإجراء حتـقيق عاجل لـضمان محـاسبة ا
القـانـون والنـظام ونـاشـدوا مجـلس األمن تـمديـد مهـمـة بعـثة األ
ـتحـدة وتـعديل واليـتـها لـتشـمل نـشر قـوة حـمايـة إقـليـمـية لـفصل ا
دني وتهدئة جوبا(٦٦). نشآت وا تحاربة وحماية ا األطراف ا
وبــعــد أقل من ثالثــة أســابــيـع عــقــد رؤســاء دول وحــكــومـات
ـوســعـة لإليـجـاد قـمـة اسـتــثـنـائـيـة أخـرى حـول جـنـوب الـصـيـغـة ا
الــسـودان فى ٥ أغــسـطس ٢٠١٦ أكــدوا خاللــهـا أن الــوضع فى
ـثل تـهديـدا خـطـيـرا للـسـلم واألمن واالسـتـقرار جـنوب الـسـودان 
اإلقليمى وأن دول اجلوار تتحمل عبئا ثقيال منذ اندالع الصراع
وأن اجملــتــمـع الــدولى خـــاصــة مــجـــلس األمن يـــتــحــمـل واجــبــا
ومسـئولـيـة أخالقيـة للـتـصرف بـحزم وسـرعـة لدعم جـهود اإليـجاد
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ـعارض وحتالف ثلـو احلكومـة واجلناح ا ٢٠١٨ حيث تـوصل 
عارضة فى ٦ يوليو ٢٠١٨ التفاق حـول قضايا الترتيبات األمنية ا
ـعــلـقـة أكـد ضـرورة مــراقـبـة وقف إطالق الــنـار الـدائم وتـدريب ا
ـوحـدة الضـروريـة خالل الـفـتـرة مـا قبل وإعـادة انـتشـار الـقـوات ا
االنتقـالية وفيمـا ال يتجاوز ثمـانية أشهر واالستمرار خالل الفترة
ـدة ٣٦ شهرا فى تـدريب وحدات من اجليش االنتـقاليـة التى تدوم 
والـشرطـة وقوات األمن وغـيرهـا من اخلدمـات ونشـرها فى جـميع
أنحاء البالد وفق خطة محددة وأن تتكون اللجنة األمنية االنتقالية
شتركة JTSC من ١٦ عضوا نصفهم من احلـكومة والنصف ا
ــعـــارض و٣ من حتــالف ـــعــارضــة (٥ من اجلـــنــاح ا اآلخــر من ا
عـارضة) وتشـكـيل جلنـة عـسكـريـة مشـتـركة لـوقف إطالق الـنار ا
ـسـتـوى الـوطنى وجلـان عـلى مـسـتـوى الـواليات JMCC عـلى ا
قـاطعـات. وقد وقع مـبعـوث اإليجاد وفـرق عسـكريـة مشـتركـة فى ا
اخلاص جلنوب الـسودان ووزير الدفاع السـودانى كشاهدين على

االتفاق(٨١).
كــمـا تــوصــلت األطـراف فى ٥ أغــســطس ٢٠١٨ التـفــاق حـول
عـلقة أكـد أن النـظام الفـيدرالى لـلحكم هـو مطلب قـضايا احلـكم ا
ـنشـطة شـعبى ويـتعـ عـلى حكـومـة الوحـدة الـوطنـيـة االنتـقـاليـة ا
طلب Revitalized TGoNU التى سيتم تشكيلها تلبية ذلك ا
ـستـويات األدنى وارد إلى ا من خالل نـقل مـزيد من الـسلـطـات وا
لـلـحـكم. وبـحـسب االتـفـاق يـظل سـلـفـاكـيـر يـشـغل مـنـصب رئـيس
الدولـة خالل الفـترة االنـتقـالية بيـنمـا يتـولى مشـار منـصب النائب
األول للرئيس ويـكون هنـاك أربعـة نواب آخـرين (اثنان تـرشحـهما
ـــعــارضـــة واحملــتـــجــزين احلـــكــومــة ومــرشـح لــكل مـن حتــالف ا
نـشطة من ٣٥ ). ويـتكـون مجـلس الوزراء فى احلـكومـة ا الـسابـق
وزيرا يـتم توزيـعـهم عـلى الـنحـو الـتـالى: ٢٠ وزيـرا للـحـكـومة و٩
ووزيران ـعـارضـة  ـعـارض و٣ وزراء لـتـحـالف ا وزراء لـلـجـنـاح ا
للـمحتـجزين السـابق ووزير واحـد لألحزاب الـسياسـية األخرى.
بـيـنـمـا عـلى مـسـتـوى حـكـومـات الـواليـات يـتم تـوزيع الـنـسب عـلى
ـعـارض و١٠% الـنـحـو الـتــالى: ٥٥% لـلـحـكـومـة و٢٧% لـلــجـنـاح ا
ـعـارضـة و٨% لألحـزاب الـسـيـاسـيـة األخـرى. وتـتـكون لـتـحـالف ا
يتم اجلـمـعـيــة الـوطـنـيـة الـتــشـريـعـيـة االنـتــقـالـيـة من ٥٥٠ عـضـوا 
عضوا تـوزيعهم عـلى النـحو التـالى: ٣٣٢ عضـوا للحـكومة و١٢٨ 
عـضوا ـعـارضة و٣٠  ـعارض و٥٠ عـضـوا لـتـحـالف ا لـلـجـنـاح ا
. لألحزاب السيـاسية األخرى و١٠ أعضاء لـلمحـتجزين الـسابق
وفـيـمـا يــتـعـلق بـعـدد وحــدود الـواليـات أكـد االتـفــاق قـيـام األمـانـة
عاجلة هذه  IBC التنفـيذية لإليجاد بتـعي جلنة مسـتقلة للحدود
نـاطق القبلية سألة وجلنـة فنية للحدود TBC لتحديـد وتعي ا ا
ـناطق فى جـنـوب السـودان حـسبـمـا كانت فى أول يـنـاير ١٩٥٦ وا
تـنازع عـليـهـا. وقد وقـعت اإليجـاد ضـمن الشـهود االتـفاق فى ا

ح وقعت السودان وأوغندا كضامن لالتفاق(٨٢).
وقـرر رؤسـاء دول وحـكـومـات اإليـجـاد خالل قـمـة اسـتـثـنـائـية
عقدت فى اخلـرطوم فى اليوم ذاته أن يواصل الرئـيس السودانى
تـيسـيـر احملـادثات فـى اخلرطـوم بـنـفس الروح والـنـشـاط حـتى يتم
نشط وأن يدعم أوهورو كـينيـاتا احملادثات توقـيع اتفاق الـسالم ا
من خالل إرسـال فريق من اخلـبراء للـخرطـوم للمـساعـدة فى إنهاء

نزلة خـرق واضح للمادة ١٣ من االتفاق CoHA وأنه اجمللس 
ناسبة فى مواجهة ذلك(٧٥). سيتخذ اإلجراءات ا

HLRF رحـلة الثـانيـة من منتـدى التـنشيط وعـقدت اإليجـاد ا
فى أديس أبــابـا خالل الــفـتــرة من ٥ إلى ١٦ فـبــرايـر ٢٠١٨ وذلك
إلجـــراء الـــتــعـــديالت الـــضـــروريـــة الالزمـــة عـــلى اتـــفــاق الـــسالم
ARCSS وضـمــان تـنـفــيـذه بــالـكـامـل وفق أطـر زمـنــيـة واقــعـيـة
وإعادة عـملية الـسالم إلى مسارهـا مرة أخرى واسـتعادة السالم
ــطــاف. وبــنــاء عــلى مــشــاورات مع األطــراف الــدائم فـى نــهــايــة ا
اخملـتــلـفـة قــدم الـوسـطــاء تـعــديالت لـلـفــصـلـ األول والــثـانى من

االتفاق وأجريت مباحثات غير مكتملة حولهما(٧٦).
وقام مـجلس وزراء اإليـجاد بدبـلوماسـية مكـوكية لـلتواصل مع
مـخـتلف األطـراف لـتـضيـيق الـفـجوة الـكـبـيرة فـيـمـا بيـنـها وعـقدت
جولة جديدة من منتدى التنشيط خالل الفترة من ١٧ إلى ٢٣ مايو
٢٠١٨ ولكنـها لم تـسفـر عن نتـائج ذات قيـمة فيـما يـتعـلق بتـسوية
عـلقـة(٧٧). وبـالتـالى قدم فـريق الوسـاطة قـضـايا احلـكم واألمن ا
مــقــتــرحــا مــنــقــحـا Revised Bridging Proposalفى هـذا
اإلطار واعـتمـده مـجلس وزراء اإليـجاد وقـرر إجـراء جولـة أخرى
ـكــثـفـة لـتــحـقـيق تــوافق بـشـأنه وأوصى بـإجـراء ــشـاورات ا من ا
مـشـاورات مـع رؤسـاء دول وحـكــومـات اإليــجـاد بـشــأن عـقــد قـمـة
استثنائية ولقاء مباشر "وجها لوجه"ب سلفاكير ورياك مشارقبيل

مطلع يوليو ٢٠١٨(٧٨).
وتـنفـيـذا لتـوصـيـة اجمللس اسـتـضـافت أديس أبـابا مـحـادثات
مـبـاشـرة بـ سـلفـاكـيـر وريـاك مـشـار فى ٢٠ يـونـيـو ٢٠١٨ وتـعد
األولى من نـوعـها مـنـذ انـدالع الـقتـال بـيـنهـمـا فى ٧ يـولـيو ٢٠١٦.
وفى الـيوم الـتـالى قررت قـمـة اسـتثـنـائيـة لـرؤساء دول وحـكـومات
اإليجـاد حول جنـوب السودان تفـويض الرئيس الـسودانى لتـيسير
ـبــاشـرة بـ ســلـفـاكـيــر ومـشـار فى جـولـة ثــانـيـة مـن احملـادثـات ا
غضون أسبوع للبناء على مخرجات محادثات أديس أبابا وحل
قدم من مجلس وزراء ـنقح ا قترح ا علقة عـلى ضوء ا القضايـا ا
اإليجاد ومناقشة التدابير الواجب اتخاذها إلعادة تأهيل اقتصاد
جنوب السودان من خالل الـتعاون الثنائى بـ البلدين. كما قررت
القـمة تولى الـرئيس الكيـنى مهمة تـيسيـر جولة ثالـثة من احملادثات

باشرة فى نيروبى إلكمال عملية تنشيط اتفاق السالم(٧٩). ا
بـاشرة إلى اخلـرطوم بدءا من ٢٥ وهكذا انتـقلت احملـادثات ا
بـاحثـات وقع سـلفـاكيـر ومشار يـونيـو ٢٠١٨. وبعـد يومـ من ا
عـارضة واحملتـجزون الـسابـقون واألحزاب الـسيـاسية وحتـالف ا
األخرى "إعالن اخلرطـوم" فى ٢٧ يونيو ٢٠١٨ الذى أكد ضرورة
وقف دائم إلطالق الـنـار فى عـمـوم الـبالد يـدخل حـيـز الـتـنـفيـذ فى
غضون ٧٢ ساعة ودعوة اإليجاد واالحتاد اإلفريقى لنشر القوات
الالزمـة لإلشــراف عـلى وقف إطالق الـنـار وأن تــكـون الـتـرتـيـبـات
األمنـية الـتى سـيتم تـبنـيهـا شامـلـة وذات صبـغة قـوميـة وخالـية من
االنتـماءات القـبليـة واإلثنية وضرورة التـوصل التفاق حـول مقترح

باحثات(٨٠). نقح قبيل انتهاء هذه اجلولة من ا اإليجاد ا
شاركة مبعوث اإليجاد اخلاص جلنوب السودان تواصلت و
ـفــاوضـات فى اخلــرطـوم عــلى مــدى شـهــرى يـولــيـو وأغــسـطس ا
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وأكـدت األطــراف الــرافــضـة لالتــفــاق أنه لم يــعــالج األســبـاب
اجلذريـة للـصراع وأن األطـراف اإلقلـيمـيـة الضـامنـة فرضـته على
ـعارضـة تعـي ـنشـقة عن حتـالف ا األطراف. وأعـلنت اجملـموعـة ا
تـوماس سـواكا رئـيـسا لـها وأطـلـقت على نـفـسهـا فى ١٧ نـوفمـبر
ـقـراطى الـوطــنى جلـنـوب الـسـودان ٢٠١٨ مـســمى الـتـحـالف الــد
ــعــارضـة SSNDA. ودخـلـت واإليـجــاد واحلــكــومــة وزعـمــاء ا
ــوقــعــ إلقــنـاعــهم ــوقــعــون عــلى االتــفــاق فى حــوار مع غــيــر ا ا

شاركة فى اجلهود الرامية لتنفيذ االتفاق(٨٨). با
نـاسبة وخالل احـتفـال أقيم فى جـوبا فى ٣١ أكـتوبـر ٢٠١٨ 
ـنشط أكـد سلـفـاكيـر أن هذا االتـفـاق يخـتلف عن توقـيع االتـفاق ا
االتــفـاق الـســابق من أربـعـة أوجه أولـهــا أن كل أطـراف الـصـراع
أدركت أن احلل السـلمى بـات اخليار الـوحيد. ثانـيها أن الـوساطة
على خالف اجلـوالت الـسابـقـة كانت نـزيـهة وأكـثـر تركـيـزا وفهـما
لـلــقـضـايـا مـحل اخلالف. ثـالـثـهـا أنه لـم يـتم إكـراه األطـراف عـلى
تــوقـيع االتـفـاق بل وقـعت بـإرادتـهــا الـكـامـلـة. رابـعـهـا وأخـيـرا أن
بعض بـنود االتفـاق السابق كـان من شأنهـا تقسـيم البالد. أما فى
االتـفـاق احلـالى فـقـد  تــغـيـيـر هـذه األحـكــام اإلشـكـالـيـة بـشـكل
تـوافقـى منـاسب(٨٩). وتعـهد مـجـلس وزراء اإليجـاد باإلسـهام فى
ـنـشط. ووجه ـوارد لــتـنـفــيـذ االتـفــاق ا تـعــبـئـة وحــشـد مـزيــد من ا
ـبـعـوث اخلـاص لإليـجاد بـالـتـواصل مع زعـمـاء اجملـمـوعـات غـير ا
ــوقـعـة إلشــراكـهم فـى تـنـفــيـذ االتــفـاق وإال فـســيـتم تــصـنــيـفـهم ا

كمعرقل لعملية السالم(٩٠).
ورغم االلتزام بوقف إطالق النار الدائم فى معظم أنحاء البالد
خالل الـفـترة مـا قـبل االنـتقـالـية واسـتـمـرار عمـلـية بـنـاء الثـقـة ب
ـعـارضة إلى جـوبـا لـلمـشـاركة األطراف وعـودة زعـمـاء كبـار من ا
فإن ـوجب االتـفـاق  ـنــشـأة  ـؤســسـات واآللـيـات ا فى مــخـتـلف ا
األطراف لم حترز تقدما كـبيرا على صعيد تـنفيذ االتفاق وانصب
واعيد احملددة التركيز على القضايا اإلجرائية ولم يتم االلتزام با
عايـير السـياسيـة واألمنيـة اخلاصة فى اجلـداول الزمنـية للـوفاء بـا

بالفترة ما قبل االنتقالية(٩١).
ونتيجة لعدم إحراز تقدم كبير على مدى األشهر الثمانية قرر
أطـراف االتفـاق خالل اجتـماع عـقد فى أديس أبـابا فى ٢-٣ مـايو
ـدة ستـة أشـهر إضـافـية. ٢٠١٩ تـمديـد الـفتـرة مـا قبـل االنتـقـاليـة 
ووافقت اإليـجاد عـلى طلـب أطراف االتـفاق بـتمـديـد الفـترة مـا قبل
االنـتقـالـية ووجهت بـاتـخـاذ جمـيع اخلـطـوات الـضروريـة لـتـسريع
ـا ال يتـجاوز عـلقـة داخل اجلدول الـزمنى و هـام ا وتيـرة تنـفيـذ ا
األشـهر الـستـة اإلضافـية. وسـمح مجـلس وزراء اإليجـاد للـمبـعوث
ــفـاوضــات مع األطــراف غــيـر اخلــاص بـعــقــد جـولــة واحــدة من ا
وقعة خاصة تـوماس سواكـا وبول مالوجن إلقناعهـا باالنضمام ا

لالتفاق أو مواجهة العواقب(٩٢).
وبـعد الـتمديـد استـمر الـتباطـؤ فى تنـفيـذ االتفاق. وقد أوضح
عاد تـشكيلها RJMEC عن الربع تقرير جلـنة الرصد والتـقييم ا
الــثــانى لــعــام ٢٠١٩ أنه حــتى نــهــايـة يــونــيــو ٢٠١٩ ظــلت هــنـاك
١٥مـهمـة مـعلـقة من بـيـنـها مـسـائل حاسـمـة مثل جتـمـيع وتدريب
جيش موحـد واالتفاق على عـدد وحدود الواليات وتكوين مجلس
الواليات وإعادة هيكلته. وفى الوقت ذاته ظل العمل جاريا فى ١٧

عمـلـيـة تـنشـيط اتـفـاق الـسالم(٨٣). وفى أواخـر أغـسطس ٢٠١٨
ــنـشط(٨٤) وقــعت األطـراف بــاألحــرف األولى مـســودة االتــفـاق ا
وجـرى تـوقيـعـهـا الـنـهائى فـى أديس أبابـا فى ١٢ سـبـتـمـبر ٢٠١٨
. وطـالبت عـلى هـامش قـمـة اإليجـاد االسـتـثـنائـيـة الـثـالثـة والـثالثـ
ـوقعـ عـلى االتفـاق بـااللتـزام الـكامل بـتـنفـيـذه وفق األطر الـقمـة ا

الزمنية احملددة(٨٥).
ـنـشط حلل الـصراع فـى جمـهـوريـة جـنوب وقـد جاء االتـفـاق ا
السودان R-ARCSS منـسجـما مع مشـاورات منـتدى التـنشيط
ومتـضمـنـا االتفـاقات الـتى  تـوقيـعهـا خالل مـباحـثات اخلـرطوم
وأكـد أنه ستـكون هنـاك فتـرة مدتهـا ثمـانية أشـهر من تـاريخ توقيع
ـهام االتفـاق هى الـفـتـرة مـا قـبل االنـتـقـالـية يـتم خاللـهـا تـنـفـيـذ ا
IBCستقلة للحدود وكلة للجنة الفنية للحدود TBC واللجنة ا ا
وعملية  RCNBS وجلنـة االستفـتاء على عـدد وحدود الواليات 
ـتفق ـصـاحلـة الوطـنـيـة وتضـمـيـد اجلراح والـتـرتيـبـات األمـنيـة ا ا
علـيـها ودمج االتـفاق فى الـدسـتور االنـتـقالى ومراجـعـة وصيـاغة
ـا يـتــوافق مع االتـفـاق وغــيـر ذلك مـن األنـشـطــة الـتى الـقـوانــ 
تـوافق عـلـيـهـا األطـراف. وبـانـتـهـاء الـفـتـرة مـا قـبل االنـتـقـالـيـة يـتم
تشـكيل حكـومة وحدة وطنـية انتـقالية مـنشطة  RTGoNU تقود
دة ٣٦ شهرا وتقوم هذه البالد طوال الفتـرة االنتقالية الـتى تمتد 
احلكـومة بإجراء االنـتخابـات العامة قـبل انتهاء الـفترة االنتـقالية بـ

قراطى(٨٦). ٦٠ يوما الختيار حكومة منتخبة بشكل د
وبـحــسب االتـفــاق صـارت اإليـجــاد الـتى وقع رؤســاء دولـهـا
وحكـوماتـها كـضامـن له مـكلـفة بـعدة مـهام بـالغـة األهمـية إلتـمام
ـسـتـقـلـة ـا فى ذلك تــعـيـ الـلـجـنــة ا الـتـنــفـيـذ الـكــامل لالتـفـاق 
ـشـاركة بـسـبعـة أعـضاء فى للـحـدود واللـجـنـة الفـنـية لـلـحدود وا
RJMEC عـاد تـشـكـلـيـها ـشـتـركة لـلـرصـد والـتـقـييـم ا اللـجـنـة ا
ــشـاركـة فـى مـجـلس اخملـولــة بـاإلشـراف عــلى تـنـفــيـذ االتـفـاق وا
صـنـدوق إعـادة اإلعـمار BSRF ورئـاسـة آلـية الـرصـد والـتـحقق
من وقف إطـالق الـــنـــار والــــتـــرتـــيــــبـــات األمـــنــــيـــة االنـــتــــقـــالـــيـــة
CTSAMVM والـســكـرتـاريــة اخلـاصــة بـهـا وتـولى مــنـصـبى
رئــيس ونــائب رئـيس الــلـجــنـة الــوطـنــيـة لــلـتــعـديـالت الـدســتـوريـة

.JRC شاركة فى جلنة اإلصالح القضائى NCAC وا

نشط عارض بقـيادة مشار على االتفاق ا وقد صدق اجلناح ا
فى ٢٢ سـبـتـمـبــر ٢٠١٨ دون إبـداء أيـة حتـفـظـات وكـذلك صـدقت
ــوقـعــة بـحــلــول مـنــتـصـف أكـتــوبـر ٢٠١٨ عــلـيـه بـاقى األطــراف ا
باإلضافة إلى اجمللس التشـريعى الوطنى االنتقالى(٨٧). ولكن فى
SSOA ـعـارضة ـؤسـسـ لتـحـالف ا مـقابل ذلك رفض بـعض ا
توقيع االتفاق وهم جبهة اخلالص الوطنى NAS بزعامة توماس
ـقـراطـيـة الـشـعـبـية PDM بـزعـامـة حـكيم سـواكا واحلـركـة الـد
UDRA تـحد قـراطى ا داريو موى والـتحـالف اجلمـهورى الـد
قـراطية بزعـامة جاتـويش ثيتش وفصـيل من احلركة الـوطنيـة الد
ـانويل يـوانز وفصـيل من احلركـة الوطـنية من NDM بزعـامة إ
أجل الـتـغـيـيـر  SSNMCبـزعـامـة فـاكـيـنـدى يـونـفـو. كـمـا أعـلـنت
عارضة رفضها لالتفاق مثل أطراف أخرى خارج نطاق حتالف ا
تـحدة جلنـوب السودان  SSUF/Aبقيـادة بول مالوجن اجلبـهة ا
واحلركة الشعـبية احلقيقيـة لتحرير السودان  R-SPLMبزعامة

باجان أموم.
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ـنشطـة وحتقـيق السالم الدائم(١٠٠). وبـالفـعل مهدت االنـتقالـية ا
ـنـشـطة حيث أدى هـذه اخلطـوة الـطـريق لـبـدء تشـكـيل احلـكـومة ا
مشار اليم الدستورية كنائب أول للرئيس فى ٢١ فبراير ٢٠٢٠
وربـيـكا كـمـا أدى كل من جـيـمس وانـى إيـجا وتـابـان ديـنج جاى 
جاراجن وحـس عـبـدالـباقى الـيـمـ الدسـتـوريـة كنـواب لـلـرئيس
وأعـلن فـى ١٢ مـارس ٢٠٢٠ عن تـشــكـيل مــجـلس الــوزراء بـكـامل

هيئته.
ـنشـطة RTGONU فإنـها ورغم أهـميـة تشـكـيل احلكـومة ا
ـرحـلـة جـديدة. ـا وسيـلـة وبـدايـة  لم تـكن غـايـة فى حـد ذاتـهـا وإ
ـضــاعــفـة وتـعــهــد مـجــلس وزراء اإليــجــاد فى ٢٣ أبــريل ٢٠٢٠ 
جهـوده حلشـد الـدعم الالزم لـعمـليـة الـسالم فى جـنوب الـسودان
حـتى تتوج الـفترة االنـتقالـية بإجـراء انتخـابات حرة ونـزيهة. وكلف
بـعـوث اخلاص لإليـجـاد بالـعـمل مع جلـنة الـسـلم واألمن التـابـعة ا
لالحتاد اإلفـريـقى إلجـراء تقـيـيم الحـتيـاجـات مـا بعـد الـصراع فى

جنوب السودان(١٠١).
ـرحلة نـشطـة دخلت البـالد فى خضم ا وبـتشـكيل احلـكومـة ا
هام بـالغـة التعـقيد. ويتع على االنـتقـالية ويـنتظـرها الـكثيـر من ا
اإليجـاد بـذل مـزيد من اجلـهـود لدفـع األطراف لـلـوفاء بـالـتزامـاتـها
ـضى قدمـا فى تنـفيـذ اتفـاق السـالم ومنعـها مـن العـودة للوراء وا

من خالل استخدام حزمة أكثر صرامة من العقوبات.
ثــالــثــا- جــهـود االحتــاد اإلفــريــقى لــتـســويــة وإنــهـاء

الصراع فى جنوب السودان:
جــاءت اســتــجـــابــة االحتــاد اإلفــريـــقى لــلــصـــراع فى جــنــوب
السودان سريـعة ومتماشـية مع جهود اإليجاد حيث أعلن مجلس
الـسـلم واألمن الــتـابع لالحتــاد اإلفـريـقى PSC فى ١٨ ديــسـمـبـر
٢٠١٣ رفض االحتـاد اإلفريقى اسـتخـدام القوة لـتسـوية اخلالفات
بادرة اإليجاد إلرسال وفد وزارى إلى جوبا السياسية وترحيبه 
ستوى لنزع فتـيل التوتر وأصدر توجـيهات لفريق الـتنفيـذ رفيع ا
ـبادرات الالزمة لتسوية التابع لالحتاد AUHIP باتخاذ جميع ا
الصراع بالتنسـيق مع رئيس اإليجاد(١٠٢). ورافق مفوض السلم
واألمن لالحتـاد اإلفـريقى آنـذاك رمـضان الـعمـامـرة وفد اإليـجاد

الوزارى الذى زار جوبا.
وحـذر مــجـلس الــسـلم واألمـن من خـطــورة تـصــاعـد الــتـعــبـئـة
ـتــحـاربـ بـعــدّهـا قـادرة عـلـى إحـداث مـعـانـاة الـعـرقــيـة من قـبل ا
إنـسانـية هـائلـة وتمزيق الـنسـيج االجتـماعى وتـقويض مـؤسسات
احلكم واألجهزة األمنية وتهديد بقاء الدولة. وحث اجمللس أطراف
الـصــراع عــلى الـوقف الــفــورى لـهــذه الـتــعــبـئــة وأى حتـريض أو
ـتــورطــ فــيـهــا بــالــعـواقـب الـوخــيــمـة رســائل عــدائــيـة وتــوعــد ا
ألفعالهم(١٠٣). وعقـد اجمللس اجتماعا مهـما على مستوى رؤساء
الـدول واحلكومـات فى مديـنة بـاجنول فى جـامبيـا فى ٣٠ ديسـمبر
وجرى ـنــاقـشـة تــطـورات األوضـاع فى جــنـوب الـسـودان   ٢٠١٣
طـالبة خالله تأكـيد رفض الـتغـييـر غيـر الدسـتورى لـلحـكومـات وا
بوقف فـورى وغيـر مـشروط لألعـمـال القـتالـيـة والدخـول فى حوار
شـامل من أجل حل الـصـراع. وقرراجملـلس إنشـاء جلـنة لـلـتحـقيق
فى االنتهـاكات التى ارتكبت وتـقد توصيـات حول أفضل السبل

مهمة أخرى. ومن ثم فإن ٢٧ مهمة فقط هى التى  االنتهاء منها
رحـلـة ما قـبل االنـتقـالـية(٩٣). من إجـمالى ٥٩ مـهـمـة تتـضـمنـهـا ا
وفى محـاولـة لـتسـريع وتـيـرة التـنـفـيذ عـقد مـجـلس وزراء اإليـجاد
اجــتـمــاعــا تــشــاوريــا مع أطــراف االتـفــاق فى أديـس أبـابــا فى٢١
أغسـطس ٢٠١٩ وطالب بـاالنتـهاء من جتمـيع وتدريب ونـشر ما ال
وحدة الـضرورية البالغ عددها ٨٣ ألف يقل عن ٥٠% من القوات ا

جندى قبل نهاية سبتمبر ٢٠١٩(٩٤).
ــوقــعـة عــلى االتــفـاق فى تــلك األثــنـاء قــامت األطــراف غـيــر ا
ــنــشط بــتــكــوين حتــالف جــديــد أطــلــقت عــلــيه حتــالـف حــركـات ا
ـعـارضة فى جـنـوب الـسودان SSOMA تـشكل من الـتـحالف ا
قـراطى الوطنى جلـنوب السودان  SSNDAبزعامـة توماس الد
R-SPLM سواكا واحلركة الشعبية احلقـيقية لتحرير السودان
SSUF/ تـحدة جلنـوب السودان بزعـامة بـاجان أموم واجلبـهة ا
 Aبزعامة بول مالوجن. وأصدرالقادة الثالثة إعالن مباد فى ٣٠
أغـسـطس ٢٠١٩ أكــدوا فـيه أن األزمـة الـتى تــشـهـدهـا الـبالد ذات
طبيعة سيـاسية وحتتاج إلى حل سياسى وأنهم ملتزمون بالعمل
وإقـامة مـعـا حلل الـصـراع من خالل مـعـاجلـة األسـبـاب اجلـذريـة 
ـقـراطى والــعـودة لـلـواليـات الـعـشـر خالل نـظـام حـكم احتـادى د

الفترة االنتقالية القادمة(٩٥).
وأيدت اإليـجاد مخـرجات قـمة عنـتيبى(٩٦) الـتى عقدت فى ٧
ـشاركـة يورى مـوسيـفيـنى وعبـدالفـتاح الـبرهان نوفمـبر ٢٠١٩ 
وسلفـاكير وريـاك مشار السيـما ما يـتعلق بـتمديـد الفتـرة ما قبل
دة مـئة يوم إضـافيـة بدءا من ١٢ نوفـمبر. وأكد مجلس االنـتقالـية 
وزراء اإليجاد خالل قمة استثنـائية عقدها فى ١٠ نوفمبر ٢٠١٩
ضرورة وضع خـريـطة طـريق وخـطة تـنـفيـذيـة لضـمـان االنتـهاء من
ـئــة يـوم. وكـلف مــبـعـوث اإليــجـاد اخلـاص ــعـلـقــة خالل ا ـهـام ا ا
بـتنظـيم ورشة عمـل عاجلـة لآلليـات األمنيـة فى جوبا وتـيسيـر عقد
اجتماع ألطراف االتفاق حلل مسألة عدد الواليات وحدودها(٩٧).
كـما حث رؤسـاء دول وحكـومات اإليـجاد أطـراف االتفـاق على
ــئـة يـوم ـرحــلـة مــا قـبل االنــتـقــالـيــة فى غــضـون ا إجنــاز مـهــام ا
ـنشطة فى نـهاية هذه وتشـكيل حكومـة الوحدة الوطـنية االنتـقالية ا
الـفــتـرة وطـالــبـوا اجملـتــمع الـدولى بــرفع الـعـقــوبـات االقـتــصـاديـة
فـروضـة علـى جنـوب السـودان والـسودان لـتـمكـيـنهـمـا من إعادة ا
بناء اقتصاديهما(٩٨). وشاركت اإليجاد كمراقب فى أول اجتماع
ـعـارضة رسمى بـ حـكـومة جـنـوب السـودان وحتـالف حـركات ا
SSOMA الـــذى عــقـــد فى رومـــا خالل يـــومى ١١ و١٢ يـــنـــايــر
٢٠٢٠ وجـرى خالله االتفـاق على اسـتمـرار احلوار بـالتـشاور مع
اإليجاد وااللـتزام بـاتفـاق وقف إطالق النـار الصـادر فى ديسـمبر

٢٠١٧ خللق أجواء مناسبة للحوار(٩٩).
وتــكـــلل الــدور احلــاسـم الــذى لــعــبـه رؤســاء دول وحــكــومــات
اإليـجـاد لــتـسـويـة مـسـألـة عـدد الـواليـات وحـدودهـا بـقـرار أصـدره
سلـفاكيـر فى منتـصف فبـراير ٢٠٢٠ بالعـودة إلى الواليـات العشر
Ab- ـة باإلضافـة إلى ثالث مناطق إداريـة جديدة هى أبيى القد
yei وبـــيــبــور Pibor رويــنج Ruweng. ووصـف إســمـــاعــيل
وايس الـقرار بـاجلر واحملـورى لتـشكيل حـكومـة الوحـدة الوطـنية
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فـرض عـقـوبـات عـلـى جـمـيع األطـراف الـتى ال تـزال تـقـوض اتـفـاق
وقـف األعمـال الـقـتالـيـة وتـعـيق العـمـلـيـة السـيـاسـيـة. وبعـد انـتـهاء
تعـلقة بـتكوين الـلجنة مـفوضية االحتـاد اإلفريقى من مـشاوراتهـا ا
عنـية بجـنوب السودان C5 والتى تشـكلت من اجلزائر وتشاد ا
ورواندا ونـيـجـيريـا وجـنـوب إفـريـقـيا طـالب اجملـلس الـلـجـنـة بأن
تعـقد اجـتمـاعـا على مـستـوى رؤسـاء الدول واحلـكومـات فى أقرب
ــكن لــتـحـديــد قـواعــد عـمــلـهــا ووضع خـطــة عـمــلـيــة لـدعم وقت 
ـفـوضيـة بـتقـد كل الـدعم الالزم للـجـنة من اإليجـاد. كـما طـالب ا
أجل تـمكـ االحتاد اإلفـريقى من الـقيـام بدوره الـكامل فى الـبحث

عن حل دائم للصراع(١١٠).
وفور مـباشـرة مهـامها عقـدت اللـجنة C5 اجتـماعـا تشـاوريا
مع رؤســـاء دول وحـــكــومـــات اإليــجـــاد فى ١٣ يـــونـــيــو ٢٠١٥ فى
جـوهــانـسـبـرج بــجـنـوب إفــريـقـيـا. وقــام رئـيس مـفــوضـيـة االحتـاد
كمـمثل اإلفـريـقى بتـعيـ ألـفا عـمر كـونـارى رئيس مـالى األسبق 
أعــلى لالحتـــاد اإلفــريـــقى فى جــنـــوب الــســودان(١١١) وأصــبح
ـعـنـيــة بـجـنــوب الـسـودان جـزءا من الــصـيـغـة كـونــارى والـلـجـنــة ا

وسعة لإليجاد. ا
وقـد كانت مـهمة كـونارى هى تـعزيـز وساطة اإليـجاد والـتفاعل
ا واإلبقاء على اتصاالت وثيقة مع األطراف اإليجابى مع قادة دوله
صلحة اآلخرين. ورغم أنه لم يكن فى جنوب السودان وأصحاب ا
واضحـا كيف  تقـاسم العمل بـ وسطاء اإليـجاد وكونارى فإن
الرجل لعب دورا فعاال فى تشجيع سـلفاكير على توقيع اتفاق حل
الــصـراع ARCSS كـمــا تــواصل بــشــكل بـنــاء مع الــرئــيــسـ
األوغـنـدى والــسـودانى حلل خـالفـاتـهــمـا بــشـأن وسـاطــة اإليـجـاد
والـقـضايـا ذات األولـويـة(١١٢). وقد وقع رئـيس مـفوضـيـة االحتاد
عنـية بجـنوب السودان C5 كضامن اإلفريـقى وأعضاء الـلجنـة ا

التفاق حل الصراع.
وبـعد جتـدد القـتـال فى جوبـا فى ٧ يولـيو ٢٠١٦ عـقد مـجلس
السـلم واألمن اجـتـماعـا عـاجال فى كـيجـالى فى ١١ يـولـيو ٢٠١٦
وحـذر وطـالـب بــوقف فــورى إلطالق الــنــار دون شــروط مــســبــقـة 
باتـخاذ تـدابيـر صـارمة ضـد من يرتـكب انـتهـاكات جـديدة وطالب
حـكـومـة جـنـوب السـودان بـاتـخـاذ تـدابيـر عـاجـلـة لـتهـيـئـة الـظروف
ـسـاعدات ـر لـتقـد ا شـردين وإنـشـاء  ـواتـية لـعـودة جـمـيع ا ا
اإلنسـانـية وقـرر إيفـاد بـعـثة مـيـدانيـة جلـنـوب السـودان لـبـحث ما
ــكن أن تــفــعــله إفـــريــقــيــا لــتــســريع وتـــيــرة تــنــفــيــذ اتــفــاق حل

الصراع(١١٣).
وأقـرت قمـة رؤساء دول وحـكومـات االحتاد اإلفـريقى الـسابـعة
وسعة والعشـرون مخرجات قـمة رؤساء دول وحكـومات الصيـغة ا
لـإليـجـاد الـتى عـقـدت فى كـيـجـالـى عـلى هـامش الـقـمـة اإلفـريـقـيـة
تـحدة فى جنـوب السودان السـيما مـا يتـعلق بتـعزيـز بعثـة األ ا
ودعوة مجلس األمن لتمديد والية الـبعثة بتفويض منقح ونشر قوة
ـتـحـاربـة وحـمـاية حــمـايـة إقـلـيـمـيـة RPF لـلـفـصل بـ األطـراف ا
ــدنــيــ وجتــريــد جــوبــا من ــنـــشــآت الــرئــيــســيــة والــســكـــان ا ا
الـسالح(١١٤). وشدد مـجلس الـسلم واألمن عـلى أهمـية الـتنـسيق
الكـامل مع حـكـومـة جنـوب الـسـودان من أجل الـتوصـل إلى توافق
ــتـعـلـقـة بــتـكـوين الـقــوة وتـفـويـضـهـا بــشـأن مـخـتـلـف الـتـفـاصـيل ا

ـصـاحلـة والـوئـام بـ كل ـسـاءلـة وحتـقـيق ا والـوسـائل لــضـمـان ا
اجلماعات(١٠٤).

وسانـد االحتاد اإلفريقى جـهود الوسـاطة التى قادتـها اإليجاد
فى أديس أبابا فى مـطلع ينايـر ٢٠١٤. وقامت نكوسـازانا دالمينى
زومـا رئـيس مـفـوضـيــة االحتـاد اإلفـريـقى فى ذلك الـوقت بـزيـارة
رسـمـيـة إلى جـوبـا فى ٢٠ يـنـاير ٢٠١٤ وأكـدت خاللـهـا أن هـناك
حاجـة ملـحة لـتـوقيع اتـفاق لـوقف األعمـال الـعدائـية من أجل إنـهاء
ـأساة اإلنـسانـية فى الـبالد(١٠٥). وبعـد يومـ توصل الـطرفان ا
ـتــصــارعــان التـفــاق وقف األعــمــال الـعــدائــيـة. وشــارك مــفـوض ا
Smail Cher- االحتاد اإلفريقى للسلم واألمن إسماعيل شرقى
gui فى مــراسم تــوقـيع االتــفـاق. ووصف االحتــاد اإلفـريــقى هـذا
التـوقيع بأنه خطـوة أولى مهمة نـحو البـحث عن حل دائم للصراع
ـبكر آللية وطالب األطـراف بالتنفـيذ الكامل اللـتزاماتها والـتفعيل ا
الـرصــد والــتـحــقق من وقف إطـالق الـنــار والــتـعــاون الــكـامل مع

اإليجاد(١٠٦).
ومع تـعـرض االتـفــاق النـتـهـاكـات أكـد مــجـلس الـسـلم واألمن
ـسئول عن PSC تصـميمه بالـتعاون مع اإليـجاد على مـحاسبة ا
تلك االنتهاكات وطالب جلنة الـتحقيق التـابعة لالحتاد اإلفريقى -
الـتى كانت ال تـزال قيـد اإلنشـاء- بتـوثيق جـميع االنـتهـاكات وذلك
ـساءلـة ومكـافحة اإلفالت من بـذولة لـضمان ا كـجزء من اجلـهود ا
بكر العقاب. وأكد اجمللس تعاونه الكامل مع اإليجاد فى التفعيل ا
آللـيــة الـرصـد والـتـحـقق وشـدد عـلى أهـمـيــة إطالق عـمـلـيـة حـوار
ـفـوضـيـة بــدعم هـذه الـعـمـلـيـة شـامل ومـصـاحلـة وطـنــيـة وطـالب ا

بالتنسيق مع اإليجاد وفريق الوساطة التابع لها(١٠٧).
وأعــلن االحتـــاد اإلفــريــقـى فى ٧ مــارس ٢٠١٤ االنـــتــهــاء من
AU- تشكيل جلنة االحتاد اإلفريقى للتحقيق فى جنوب السودان
CISS برئـاسة أولسـيجون أوبـاساجنو رئـيس نيجـيريا األسبق
وعضوية أربعة أشخاص آخرين وقـدمت اللجنة تقريرها اخلتامى
فى ١٥ أكتـوبر من الـعام ذاته وأوضح التـقريـر أن األدلة ال تـشير
إلـى وقـوع مــحــاولــة انــقالب فـى ١٥ ديــســمــبـر ٢٠١٤ وأن سـبب
أعـمــال الـعـنف األولـيــة الـتى انـدلـعت داخـل احلـرس الـرئـاسى هـو
اخلالف حـول قــرارمـزعـوم بــنـزع سالح عـنـاصــر الـنـويـر وتـطـور
الـصراع بـشـكل سريع من صـراع سـياسى داخل احلـزب احلاكم
إلى قــتـال عــنـيف داخـل صـفـوف اجلــيش وامــتـد إلى اجلــمـاعـات
اخملتلفة فى جنوب السودان نتـيجة تفاعل الكثير من العوامل من
ـة والفـشل فى تطـبيق بـرامج نزع السالح بـينـها اخلالفات الـقد
وغــيــاب حــكم الــقــانـون وانــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان. وأكـد أن
االنـتـهـاكـات التى  تـوثـيـقـها ارتـكـبت بـطـريقـة نـظـامـية وبـوحـشـية

شديدة فى معظم احلاالت(١٠٨).
وقــرر االحتـاد اإلفـريــقى فى ٥ ديــسـمـبــر ٢٠١٤ إنـشــاء جلـنـة
عنية بجنوب السودان ـستوى ا االحتاد اإلفريقى اخلاصة رفيعة ا
AU High-Level Ad-hoc Committee on South
ـثـلة ألقـالـيم الـقارة اإلفـريـقـية تضم خـمس دول  Sudan (C5)
اخملتـلفة وتعـمل على تـعزيز الـدعم اإلفريقى لإليـجاد فى مسـعاها
لتـحـقـيق الـسالم الـدائم فى جـنوب الـسـودان(١٠٩). وأكـد مـجلس
الـســلم واألمن فـى ٢٩ يـنــايــر و٢٤ مـارس ٢٠١٥ تــصــمــيـمـه عـلى
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دعم عــمــلـيــة الـوســاطــة الـتى تــقــودهـا اإليــجـاد مـن خالل مـنــتـدى
التنشيط(١٢٢).

وبنـاء على توجـيهات قـمة االحتاد اإلفـريقى احلاديـة والثالث
عنيـة بجنوب السودان C5 مشاركتهـا فى عملية واصلت اللجـنة ا
الـوساطـة التى جـرت فى اخلـرطوم ووقع االحتـاد اإلفريـقى ضمن
تـصـارعـة بشـأن قـضـايا الـشهـود االتـفـاق الذى وقـعـته األطـراف ا
فـوضـيـة هذا ـعـلـقة فـى ٥ أغسـطس ٢٠١٨ وعـدّ رئـيس ا احلكم ا
ـعــانـاة فى جـنـوب االتـفـاق خــطـوة مـهـمــة نـحـو إنـهــاء الـصـراع وا
عنية بجنوب قتضـى االتفاق صارت اللجنـة ا السودان(١٢٣). و
سـتقـلة ـشاركـة بـخمـسة أعـضاء فى الـلـجنـة ا السـودان مـخولـة با

.(١٢٤)IBC للحدود
كما وقعت مفوضية االحتـاد اإلفريقى ضمن اجلهات الضامنة
نشط ودعا االحتاد اإلفريقى أطراف االتفاق إلى تنفيذه لالتفاق ا
عارضة غير بالكـامل من أجل إعطاء دفـعة لعمـلية السالم وحث ا
وطالب ـوقـعـة عـلى االنـضـمـام إلى االتـفـاق دون شـروط مـسـبـقة  ا
ــالى لــعـــمــلــيــة اجملــتــمع الـــدولى بــتــوفـــيــر الــدعـم الــســيــاسـى وا
نشط فإن السالم(١٢٥). وبحـسب الفصل اخلامس من االتـفاق ا
مفوضية االحتاد اإلفريقى صارت مخولة بإنشاء إحدى أهم آليات
الـعـدالـة االنـتـقـالـيـة فى جـنـوب الـسـودان وهـى احملـكـمـة اخملـتـلـطة
جلــنــوب الــسـودان HCSS لــلــتــحــقــيق ومــقــاضــاة األشــخـاص
سئولـ عن انتهاكات الـقانون الدولى أو قـوان جنوب السودان ا
خالل الـفترة من ١٥ ديـسمبـر ٢٠١٣ حتى نهـاية الفـترة االنتـقالية.
وأكـد االتفـاق أن احملـكمـة مـستـقـلة وتـتـمـتع بأسـبـقيـة عـلى احملاكم
الـوطـنـيـة فى جــنـوب الـسـودان. ورغم أن االتـفـاق لم يـحـدد مـوعـدا
ـلـحـقة بـاالتـفاق نـهـائـيا إلنـشـاء احملـكمـة فـإن مـصفـوفـة التـنـفـيذ ا
أكدت ضرورة إصدار تشريع إنشائها فى غضون ثالثة أشهر من

نشطة وبعد ذلك يتم تأسيس احملكمة(١٢٦). تشكيل احلكومة ا
كـمـا صـار االحتـاد اإلفريـقى بـحـسب االتـفـاق مـشـاركـا بـسـتة
RJMEC ـعاد تـشـكـيـلـها أعـضـاء فى جلـنـة الرصـد والـتـقـيـيم ا
ـعـنيـة بجـنوب ثل لـكل دولـة من الدول اخلـمس أعضـاء الـلجـنة ا
ثل لـلمفـوضيـة. وتعد هـذه اللـجنة من السودان C5 إلى جـانب 
راقـبة تـنـفيـذ االتفـاق واإلشراف أهم اللـجـان بحـسبـانهـا مـخولـة 
عليه ورفع تـقـارير بـهـذا الشـأن كل ثالثـة أشهـر لـعدة جـهات من

بينها مفوضية االحتاد اإلفريقى ومجلس السلم واألمن(١٢٧).
وفى ٢٢ نـوفمـبر ٢٠١٨ وقـعت الـدول اخلمس أعـضاء الـلجـنة
ــنـشط ضــمن اجلـهـات ـعــنـيـة بــجـنــوب الـسـودان C5 االتـفـاق ا ا
الضـامنة. وأكد مـبعوث اإليـجاد اخلـاص جلنوب الـسودان أن هذا
التـوقـيع تـأكيـد جـديد والـتـزام من جـانب االحتاد اإلفـريـقى والدول
اخلـمس بدعم تنـفيـذ االتفاق. وتـعهدت الـلجـنة بتـقد الدعم الالزم
ـتــبـقـيـة فى االتـفـاق(١٢٨). وفى هـذا ـهـام ا لإلسـراع فـى تـنـفـيـذ ا
اإلطار أرسـلت وفـدا لـزيـارة جـنـوب الـسـودان خالل الـفـترة من ١
إلى ٥ ديسـمـبـر ٢٠١٨. وأكـد مجـلس الـسـلم واألمن دعـمه الـكامل
لـقــرار اإليــجــاد الـذى طــالب مــجــلس األمن الــدولى بـاســتــعـراض
تشـكيل وتـفويض قـوة احلمـايـة اإلقلـيمـية فى جـنوب الـسودان مع
األخذ فى احلـسـبان الـتـطورات اإليـجـابيـة عـلى األرض بعـد تـوقيع

ومــجــاالت عــمــلــهـا كــمــا رحب بــاســتــعــداد مــصــر لــلــمــشــاركــة
فيها(١١٥).

ودعـا االحتـاد اإلفـريـقى جــمـيع الـدول األعـضـاء إلى مـواصـلـة
دعم جــهـود ألــفــا عـمــر كــونـارى ووجـه نـداء عــاجال بــتــقـد دعم
ـشـتـركة لـلـرصد والـتـقـييم بـغـية سـيـاسى ومالـى مسـتـدام للـجـنة ا
تسـهـيل تـنفـيـذ اتفـاق حل الـصـراع(١١٦). وعقـداالحتـاد اجتـمـاعا
تحدة حول جنوب السودان تشاوريا مشتركا مع اإليـجاد واأل ا
فى ٢٩ يـنــايـر ٢٠١٧. ودعـا الـبـيـان الـصــادر فى خـتـام االجـتـمـاع
ــمــثل األعــلى لالحتــاد اإلفــريــقى فى جــنــوب الــســودان لــلــقــيـام ا
بدبلوماسيـة مكوكية إليجاد حل لـلصراع. وشدد االحتاد اإلفريقى
فى بـيـان الحق عـلى ضـرورة اتـبـاع نـهج حـازم ومـوحـد من جـانب
ـبذولة ـنظـمات الـثالث والشـركاء الـدوليـ اآلخرين فى اجلـهود ا ا
لــضـــمـــان تـــســويـــة ســـريـــعــة وســـلـــمـــيــة لـــلـــصـــراع فى جـــنــوب

السودان(١١٧).
ـتـعـلق بـعقـد مـنـتدى وسـاند االحتـاد اإلفـريـقى قـرار اإليـجاد ا
.(١١٨)HLRF ــســتـوى لــتــنــشــيط اتــفــاق حل الــصـراع رفــيع ا
ـسـاعدة فـوضـيـة موسـى فقى مـحـمـد اسـتعـداده  وأعـرب رئيـس ا
ـشتركة للـرصد والتقييم األم التـنفيذى لإليجاد ورئـيس اللجنة ا
فى الـتــحـضــيـر لـلــمـنــتـدى(١١٩). ووصف مــجـلس الــسـلم واألمن
نتدى بأنه فـرصة فريدة وأخيرة لألطـراف لتحقيق السالم الدائم ا
واالسـتــقـرار فى الــبالد وأشـار إلى أهــمـيــة وضع آلـيــة لـتـنــسـيق
تـدخـلـة فى جـنوب اجلـهود وضـمـان أن جـمـيع األطـراف الفـاعـلـة ا
ـمــثل األعــلى لالحتـاد الـســودان تــتـحــدث بـصــوت واحـد. ودعــا ا
تـحدة جلـنوب الـسودان لـعقد اإلفـريقى ومـبعـوثى اإليجـاد واأل ا
نـظـمات الـثالث بـالتـطورات اجـتمـاعـات ثالثيـة مـنتـظـمة وإحـاطـة ا

وكيفية إعطاء دفعة سياسية قوية لعملية السالم(١٢٠).
ـنـتدى وشارك االحتـاد اإلفـريـقى فى فـاعـلـيات اجلـولـة األولى 
ـثـلو ـفـوضـيـة و الـتـنـشـيط. وفى خـتـام هذه اجلـولـة وقع رئـيس ا
ـعــنـيــة بـجـنــوب الـسـودان C5 كـضــامـنـ التـفـاق وقف الــلـجــنـة ا
ـسـاعـدات ـدنـيـ وتـيـسـيـر وصـول ا األعـمـال الـقـتـالـيـة وحـمــايـة ا
اإلنـسـانـية الـذى انـتـهك بـعد سـاعـات من تـوقـيـعه بـحـسب تـأكـيد
فوضية مفوض االحتاد اإلفريقى للسلم واألمن. كما شهد رئيس ا
ـنـتـدى فى فـبـرايـر ومـايـو وأعـضـاء الـلـجـنـة C5 وقـائع جـلـسـتى ا
ـفــوضـيــة قـادة جــنـوب الـســودان فى احلــكـومـة ٢٠١٨. وطـالــبت ا
ـراجـعـة مـواقـفـهم واسـتـحـضـار اإلرادة الـسـيـاسـيـة ـعــارضـة  وا
ـنـقح الذى قـدمته اإليـجـاد وبذل اجلـهود ـقـترح ا لالستـفادة من ا

الالزمة لتحقيق سالم حقيقى(١٢١).
عقدت وعـلى هامش قـمة االحتـاد اإلفـريقى احلـادية والـثالث 
ــعـنـيـة بـجـنـوب الـسـودان C5 اجــتـمـاعـهـا الـسـابع عـلى الـلـجـنـة ا
مـسـتـوى رؤسـاء الـدول واحلـكـومـات فى نـواكـشـوط فى ٣٠ يـونـيـو
٢٠١٨ وأكـدت ضـرورة أن تـتـحـمل إفـريـقـيـا مـسـئـولـيـاتـهـا بـشـكل
كامل وتـهيئ الظـروف الالزمة إلنهـاء احلرب فى جنـوب السودان
ودعت إلى وضع خريـطة طريق لـتحديـد األعمال الـتى سيتـم القيام
ـا فى ذلـك فـرض تـدابـيـر عـقـابـيــة ضـد من يـنـتـهـكـون وقف بـها 
واصـلة إطالق النـار ويعـيقـون عـملـية الـسالم وأكـدت التـزامهـا 
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١١ سبـتمـبـر ب سـلفـاكـير وريـاك مـشار فى جـوبا طالب مـجلس
ـواصــلـة االنـخـراط فى حــوار حـقـيـقى الــسـلم واألمن الـزعــيـمـ 
وقـعة للـتصـدى لـلتـحديـات الـقائـمة. وحث اجملـلس األطـراف غيـر ا
ـضيـفة عـلى االتـفاق عـلى إعـادة النـظر فـى موقـفهم ودعا الـدول ا
لـهم إلى اسـتـخـدام نـفـوذهـا لـتـشـجـيـعـهم عـلى االنـضـمـام لـعـمـلـيـة
السالم كـما حث جـميـع األطراف عـلى االلتـزام دون قيـد أو شرط
ــوعـــد احملــدد فـى ١٢ نــوفـــمــبـــر ٢٠١٩ لــتـــشــكـــيل احلــكـــومــة بـــا

نشطة(١٣٥). ا
وبعـدمـا اتفـقت األطـراف على تـمـديد الـفتـرة مـا قبل االنـتـقالـية
ـدة مـئـة يـوم إضـافـية أعلـن مـجلـس الـسلـم واألمن تـرحـيـبه بـهذا
الـقرار عـادّا أن ذلك يوفـر بيـئة مـواتيـة لإليجـاد إلعطـاء دفعـة قوية
نشط. وأكد ضرورة اتفاق األطراف على وحاسمة لتنفيذ االتفاق ا
وطالب ـئـة يوم.  ـعـلـقة خالل ا ـسائل ا عـاجلـة ا مـنـهجـيـة نظـامـيـة 
حكـومة جنـوب السودان بـاإلسراع فى تفـعيل جمـيع آليـات العدالة
االنـتـقــالـيـة وعـلى رأســهـا احملـكـمــة اخملـتـلـطــة جلـنـوب الـسـودان
ـتبقيـة لتنفيـذ اتفاق السالم. وقـرراجمللس القيام وصرف األموال ا
ئة بزيارة ميدانية جلنوب السـودان فى فبراير ٢٠٢٠ قبيل انتهاء ا

يوم(١٣٦).
C5 ـعـنـيـة بـجـنـوب الـسودان وشـدد وزراء خـارجـيـة الـلـجنـة ا
على ضـرورة تشكيل حـكومة الوحـدة الوطنيـة االنتقالـية بحلول ٢٢
ــكن أن يــقــوض عـــمــلــيــة فــبــرايــر ٢٠٢٠ ألن أى تـــمــديــد آخـــر 
السالم(١٣٧). كمـا طالب مجـلس السلم واألمن األطـراف بااللتزام
وعد احملـدد لتشـكيل حكـومة الوحـدة الوطنـية االنتـقالية واألطر بـا
ـهد الـطريق إلجراء ا  ـنشط  تـفق علـيها فى االتـفاق ا الـزمنـية ا

االنتخابات الوطنية فى نهاية الفترة االنتقالية(١٣٨).
وخالل الـفـتــرة من ١٨ إلى ٢٠ فـبـرايــر ٢٠٢٠ أرسل مـجـلس
قـررة سـلفـا إلى جـنوب الـسودان ـيدانـيـة ا السـلم واألمن بـعثـته ا
وعـقـد اجـتــمـاعـا فى ٢٧ فــبـرايـر طــالب خالله مـفــوضـيـة االحتـاد
اإلفـريـقى بـاسـتـكـمـال إجـراءات تـفعـيل احملـكـمـة اخملـتـلـطـة جلـنوب
ـؤسـســات احلـكـومـة االنــتـقـالـيـة الـسـودان وتـقـد الـدعم الــفـنى 
ـسـاعـدتـهـا عـلى بـنـاء مـؤسسـات وطـنـيـة قـويـة تـرتـكـز علـى احلكم
الـرشـيـد وســيـادة الـقـانـون وإيـفــاد بـعـثـة تــقـيـيم فــنى إلى جـنـوب
الــسـودان لــتـحــديـد اجملــاالت ذات األولـويــة الـتى حتــتـاج إلى دعم
فـوضـيـة والـدول األعضـاء فى االحتـاد اإلفـريـقى. وكـلف اجمللس ا
جلنة ثالثية PSC Troika تتكون من رئيس اجمللس احلالى فى
كل شهر والرئيس السابق والقادم بالتواصل بشكل منتظم مع
األطراف اخملـتـلفـة فى جـنوب الـسـودان والقـيـام بزيـارات مـيدانـية

راقبة الوضع فيها عن كثب(١٣٩). منتظمة 
وأكـــد اجملــلس فى ٩ أبــريـل ٢٠٢٠ ضــرورة مــواصــلــة الــدول
األعـضــاء فى االحتــاد اإلفــريــقى واجملــتــمع الــدولى تــقــد الـدعم
ـنشط ودعـا كل الدول الالزم من أجل الـتنـفـيـذ الـكـامل لالتـفـاق ا
الــتى فــرضت عــقـوبــات أو اتـخــذت تــدابـيــر عــقـابــيـة عــلى جــنـوب
السودان إلى رفـعها فورا دون قيـد أو شرط من أجل تيسيـر تنفيذ
الئم لـلتـنـميـة واالنـتـعاش االقـتـصادى فى ـنـاخ ا االتـفاق وتـهـيـئة ا

البالد(١٤٠).

ـنــشط واحلــاجـة خلــلق مــنــاخ مالئم لـلــتــنـفــيــذ الـفــعـال االتـفــاق ا
لالتفاق(١٢٩).

وقـام مـجـلس الـسـلم واألمن بـإيـفاد بـعـثـة مـيـدانـيـة جـديدة إلى
جـنــوب الـسـودان خالل الــفـتـرة من ٥ إلـى ٨ مـارس ٢٠١٩. وتـعـد
هذه البعـثة الثالثة من نـوعها منذ أكـتوبر ٢٠١٦ وكانت تهدف إلى
نـشط على األرض وإظـهـار التـضامن مع متـابعـة تـنفـيذ االتـفـاق ا
ــشـارك فى الــبــعــثـة دعم شــعب جــنـوب الــســودان. وأكـد الــوفــد ا

نشط بشكل كامل(١٣٠). االحتاد اإلفريقى لتنفيذ االتفاق ا
ـعنـيـة بجـنوب الـسودان C5 أربعـة أعضاء ورشـحت الـلجـنة ا
ورواندا واجلـزائـر شـاركـوا فى من جــنـوب إفـريـقـيـا ونـيـجـيـريـا 
ـستـقلـة للـحدود IBC التى قـام األم الـتنـفيذى تـكوين الـلجـنة ا
لإليجـاد بـتعـيـينـها فـى ٢٨ فبـراير ٢٠١٩ وشـغـلت جنـوب إفـريقـيا
ونيجيريا مـنصبى رئيس اللجنة ونـائب الرئيس على التوالى. وبعد
ثالثة أشهر من انعـقاد االجتماع التأسيـسى األول للجنة فى جوبا
فى يومى ١٨ و١٩ مارس ٢٠١٩ قدمت اللجنـة تقريرها حول عدد
الـواليـات وحـدودهـا إلـى األمـ الـتـنـفـيـذى لإليـجـاد فى ١٨ يـونـيـو
٢٠١٩ ولكن الـتـقريـر لم يـكن حـاسمـا بـسبب عـدم بـلوغ الـنـصاب
القانونى الذى أكده اتفاق السالم وهو موافقة سبعة أعضاء على
ــعــارضــة عـلى ــثــلى احلــكــومـة وا األقل مـن الـلــجــنـة IBC من 
الـتقـرير(١٣١). وبـالتـالى أخفـقت اللـجنـة فى التـوصل لقـرار ملزم
ـتمـثـلـة فى: االحـتفـاظ بـالـواليات الـ ٣٢ بـشأن اخلـيـارات الـثالثـة ا
ة أو زيـادة عدد احلـالـية أو الـعودة إلـى الـواليـات الـعـشـر الـقـد

الواليات.
وعــقــد مــفــوض االحتـاد اإلفــريــقى لــلــســلم واألمن اجــتــمــاعـا
ـتحـدة جلنوب مـشتـركا مع مـبعـوثى اإليجـاد واألم الـعام لأل ا
الـــســـودان فى أديس أبـــابــا فى ١٢ أبـــريل ٢٠١٩ وشـــددوا عــلى
رحلة ما أهمية الـتوصل لتوافق بشـأن سبل االنتقال الـسلس من ا
ـرحلـة االنتقـالية دون أى تـأخير واتفـقوا على قـبل االنتقـالية إلى ا
نـشط(١٣٢). كما أرسلت مضـاعفة جـهودهم لدعم تنـفيذ االتـفاق ا
ـتـحدة إلى مـفـوضيـة االحتـاد اإلفـريـقى بـعـثة مـشـتـركـة مع األ ا
جـــنـــوب الـــســودان خـالل يــومـى ١٠ و١١ مــايـــو ٢٠١٩ بـــرئـــاســة
Jean Pierre LaCroix إسـمـاعـيل شـرقى وجـان بـيـيـر الكروا
ــتــحـدة وذلك إلجـــراء مــشــاورات مع وكــيل األمــ الــعــام لأل ا
األطـراف حول ضـرورة تنـفيذ اتـفاق الـسالم بشـكل فعـال وتمـهيد
الـطريق لـتشكـيل حكـومة الـوحدة الـوطنيـة. وقد شـارك سفراء دول

عنية بجنوب السودان C5 فى البعثة (١٣٣). اللجنة ا
ـعـنـيـة بـجـنـوب الـسودان C5 أن قـرار تـمـديد ورأت الـلـجـنـة ا
ــدة سـتـة أشـهـر كــان ضـروريـا خلـلق الـفـتــرة مـا قـبل االنـتــقـالـيـة 
واتية لتشكيل حكـومة الوحدة الوطنية االنتقالية ولكنها الظروف ا
أكـدت أن هذا الـتمـديد يـجب أن يكـون نهـائيا. وأوضحت أن هـناك
حــاجـة لالنــخـراط الـســيـاسى الـفــورى من جـانب دولــهـا واالحتـاد
اإلفـريـقى واإليـجـاد مع قـادة جـنـوب الـسـودان إلقـنـاعـهم بـضرورة
ـشاركـة فى محادثـات مبـاشرة حتى يـتمـكنوا من إظـهار الـقيادة ا

طلوب فى عملية تنفيذ اتفاق السالم(١٣٤). والتماسك ا
ـباشـرة التى عـقـدت فى الفـترة من ٧ إلى وبـعـد االجتـماعـات ا
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راحل من بـ العـقبـات التى واجـهت عمـليـة الوساطـة خالل ا
ـتــصـارعــة بــشـكل صــفـرى األولى لــلـصــراع تــفـكــيـر األطــراف ا
Zero-Sum Thinking حيث ظـلت فى أغلب األحـيان ملـتزمة
صلحتها ومتمسكة باحلـلول العسكرية طمعـا فى حسم الصراع 
وغيـر راغبـة أو قابـلة لـلحـلول الـوسط والتـسويـة السـياسـية(١٤٥).
وقـد أدى هـذا الـتفـضـيل الـواضح لـلـخـيـار العـسـكـرى إلى مـعـاناة
اليـ األفـراد من شـعب جـنـوب الـسـودان(١٤٦). وأثـبتت شديـدة 
الئـم إلنــهـاء ــدخل ا ــمــارســات أن اخلــيــار الــعــســكــرى لــيس ا ا

الصراع.
٣- وضع شروط مسبقة يصعب تنفيذها بشكل فورى:
ـنــتـخب بــشـكل فى مــقـابل تــمـسك ســلـفــاكـيـر بــأنه الـرئــيس ا
قــانـونى ولن يــتم إسـقــاطه من خالل الــعـنف أو بــأى طـريـقــة غـيـر
ـقـراطى يـستـوعب اجلـميع قانـونـية طالب مـشـار بـإقامـة نـظام د
والتـخـلى عن احلكم الـسـيئ ووقف هيـمـنة وسـيـطرة الـديـنكـا على
ـمكن باقى الـقـبائل األخـرى فى جـنـوب السـودان. وكـان من غيـر ا
قراطى تلبية شـروط ومطالب مشار بشكل فـورى ألن التحول الد
ــثـال- هـو عـمـلـيـة تـدريـجــيـة ال تـتـحـقق بـ عـشـيـة -عـلى سـبـيل ا

وضحاها(١٤٧).
٤- إثارة البعد القبلى واإلثنى وإقحامه فى الصراع:
رغم أن االنـقسـامـات اإلثـنيـة لـيـست ظـاهرة جـديـدة فى جـنوب
السودان فإن تـعمد أطراف الـصراع إقحام الـبعد الـقبلى واإلثنى
فى الـصـراع الـسـيــاسى أدى إلى زيـادة تـعـقـيـده واتـسـاع نـطـاقه
وتفاقم آثاره حيث  استهداف مدني أبرياء جملرد أن مالمحهم
وارتكبت الشـكلـية تـوحى بـانتـمائـهم العـرقى لـهذه الـقبـيلـة أو تلك 

العديد من اجلرائم على أسس إثنية.
ـذابح كانوا مـعروفـ لدى قادة ورغم أن الـكثيـر من مرتـكبى ا
تحاربة فإنه لم تتم محاسبة أى منهم أو حتى توقيفهم األطراف ا
حل إجراء التحقيقات الالزمة وبدا القادة وكأنهم غير راغب أو
ـذابح. وهـذا الــتـغــاضى والــفـشل فى اتــخـاذ قــادرين عـلـى وقف ا
مـوقف أدى إلـى تـفشـى ظاهـرة اإلفـالت من الـعـقاب(١٤٨). وبـاتت
سئول عن تلك اجلـرائم وحتقيق العدالـة مطلبا ال غنى محاسبـة ا
عـنه وشرطا الزمـا الستـدامة عمـلية الـسالم وكسـر حلقـات العنف

فرغة. ا
٥- عدم الرضوخ لبرامج وعمليات نزع السالح:

ــتـبــادلـة بــ مـخــتـلف ـيــراث الــطـويل لــفـقــدان الـثــقـة ا عــزز ا
األطــراف عـدم رضــوخــهـا لــنــزع الـسالح وبــالــتـالى ظـل الـسالح
منـتشرا عـلى نطـاق واسع داخل البالد. وقد واصل فـريق اخلبراء
تحدة الكشف عن أدلة على عنى بجنوب السودان التابع لأل ا ا
استـمرار اجلناح احلـاكم فى شراء األسلـحة للمـيليشـيات والقوات
ـرتــبـطـة به وكـذلك قــيـام جـمــاعـات مـعــارضـة بـعــمـلـيــات اقـتـنـاء ا
ــنـشط لم تــنـجح لـألسـلــحـة(١٤٩). وحــتى بـعــد تــوقـيع االتــفـاق ا

ورغم أهـمـيــة الـدور الـذى لـعـبـه االحتـاد اإلفـريـقى -وال يـزال-
إلنـهاء الـصراع فى جـنوب الـسودان فـإنه جاء فى مـرتبـة تالـية أو
مـكـمـلـة -إن جــاز الـقـول- لـلــدور الـذى لـعـبـتـه اإليـجـاد ولم يـضع
االحتاد مهام محـددة آللياته التى أنشأهـا للتعامل مع الصراع فى
جــنــوب الــســودان ولم يــتــخــذ إجــراءات رادعــة بــالــقــدر الــكــافى

تصارعة التى لم تف بالتزاماتها. لألطراف ا
رابـعـا- الـتـحـديـات الـتـى واجـهت اجلـهـود اإلفـريـقـيـة

وأدت إلى إطالة أمد الصراع:
هـناك مـجمـوعة من العـوامل أثرت سـلبـا فى اجلهـود اإلفريـقية
ـكن الـرامـيــة لـتــسـويـة وإنــهـاء الـصــراع فى جـنــوب الـسـودان. و
تـقسـيـمهـا إلى ثالث فـئات تـرتبط الـفئـة األولى بـأطراف الـصراع
والثانيـة باألطراف اإلفريقـية الوسيطة والثالثة واألخيرة باألطراف

الدولية.
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ما يلى:
ــصـالح الـفـرديـة والــقـبـلـيـة الــضـيـقـة عـلى ١- إعالء ا

صالح الوطنية: ا
طـامع الشـخصـية فى الـسلـطة عـامال مهـما فى اندالع كـانت ا
وتأجـيج الصراع وكـانت احلسـابات الـضيـقة والرغـبة فى حتـقيق
ـكاسب الفـردية أو العـرقية بـغض النظر عن كن من ا أكبـر قدر 
واطـنـ عـائـقـا أمام تـداعـيـات استـمـرار الـصـراع عـلى الـدولـة وا
واطـنـون البـسـطاء واجملـتـمع الدولى تسـويـة الصـراع. وقـد أدرك ا
ــسـألـة حـيث أرجع أحـد الـالجـئـ تـصـعــيـد الـصـراع إلى هـذه ا
تلكون جيوشا ويريدون السلطة من الدوافع األنانية للقادة الذين 
ـوارد(١٤١). كـمـا أعـرب مـجـلس األمن عن أجل الـسـيـطـرة عـلـى ا
خــيـبــة أمل أعـضــائه بـســبب تــصـرفــات سـلــفـاكــيـر وريــاك مـشـار
وغـيـرهـمـا من القـادة الـذين وضـعـوا طـمـوحاتـهم الـشـخـصـيـة فوق

مصالح بلدهم وشعبهم وعرضوا دولتهم الناشئة للخطر(١٤٢).
وبــحــسـب كــثــيــر من مــواطــنى جــنــوب الــســودان فال تــوجــد
اختالفات كبـيرة ب من حملـوا السالح للقتال نـيابة عن احلكومة
عارضة فكالهمـا ينتـميان وأولئك الـذين حملـوه للقتـال نيابـة عن ا
لنفس النـخبة السياسـية والعسكريـة التى تستخدم الـعنف كوسيلة
لـتحـقـيق أهدافـها وكالهـمـا ال يريـدان معـاجلـة القـضـايا الـتى تهم
واطـن العـادي وكالهمـا منشغالن فـقط بالسـلطة بـغض النظر ا

عن تكلفة ذلك(١٤٣).
ـــتــصـــارعــة إلى طـــاولــة وحــتـى عــنـــدمــا جـــلــسـت األطــراف ا
فـاوضات لم يـكن لديـها رؤى مخـتلـفة من أجل الوطن ولكن كل ا
مـا كـان لــديـهـا هـى رؤى لـكـيــفـيـة تــقـاسم الـســلـطـة. وكـان الــقـادة
ـا ـكن أن يــحـصـلـوا عــلـيه ولـيس  ـا  ـشـاركــون مـنـشـغـلــ  ا
ه من أجل الـوطن ككل ولذلك انـشق عدد من الـقادة كـنهم تـقد
الــعـسـكــريـ والـســيـاســيـ وقـامــوا بـإنـشــاء حـركـات مــعـارضـة
مـنـفـصــلـة طـمـعــا فى جـنى مـكـاسـب عـلى غـرار مـا حــصـلت عـلـيه

النوير(١٤٤).
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ــراحل الالحــقـة ورغم أن الــوسـاطــة اإلفــريــقــيــة حـاولـت فى ا
تـدارك هـذا الـقـصور وذلك من خـالل مـحـاولـة إشـراك اجلـمـاعات
التى كـانت مسـتـبعـدة فى منـتدى الـتنـشـيط فإنـها أخـطأت مـجددا
ـتـحـدة جلنـوب الـسـودان بزعـامـة بول حـيـنمـا اسـتـبعـدت اجلـبـهة ا
نتدى(١٥٥) وبالتـالى ظلت عملـية الوساطـة اإلفريقية مالوجن من ا

غير شاملة جلميع أطراف الصراع.
٣- اجلـــنـــوح لــطـــرح حــلـــول عـــلى األطـــراف بــدال من

مساعدتها على التوصل حللول توافقية:
عندمـا وصلت محـادثات السالم لطـريق مسدود فى أوائل عام
ـتـصـارعـة عـلى ٢٠١٥ قـدم وســطـاء اإليـجـاد اتـفـاقـيـة لـألطـراف ا
أسـاس قـاعدة أخـذهـا كلـيـا أو تركـها. وبـحسـب اعتـراف اإليـجاد
ARCSS فـإن هـذه االستـراتـيـجـيـة أنـتـجت اتـفـاق حل الـصراع
ـكن ولـكـنـهـا قـوضت مـلـكـيـة األطـراف لالتـفـاق والـتى بـدونـها ال 
حتـقـيق السالم الـدائم(١٥٦). وبـالتـالى فـإن عـدم التـزام األطراف
بــتـنــفـيــذ هـذا االتــفـاق فــيـمــا بـعــد كـان أمــرا مـتــوقـعـا. ولم يـتـوان
سـلـفـاكــيـرمـنـذ الـلـحــظـة األولى عن إرسـال إشــارات سـلـبـيـة حـول
ـنـاســبـة تــوقـيـعه ـا وقــعه. فـفى كــلـمــته  ــسـتـقــبل  الــتـزامه فى ا
االتـفـاق قـال "مع كل هــذه الـتـحـفــظـات الـتى لـديــنـا سـنـوقع هـذه
الــوثـيـقــة .. بـعض ســمـاتــهـا لــيـست فى مــصـلــحـة الــسالم الـدائم
ـفـروض أو والـعـادل كــان لـديـنــا خـيــاران فـقط: خــيـار الــسالم ا

االستمرار فى احلرب"(١٥٧).
ـوجهـة لـشعب جـنـوب السـودان فى ١٥ سـبتـمـبر وفى كلـمـته ا
٢٠١٥ أكـد ســلـفـاكـيـر أن وثـيـقـة اتــفـاق حل الـصـراع هى األكـثـر
إثــارة لــلــخـالف وغــيــر مــســبــوقــة عــلـى اإلطالق فى تــاريخ بالده
والـقـارة اإلفـريـقـيـة بـشـكل عام وأنـهـا اعـتـدت عـلى سـيـادة جـنوب
الــســودان وأنـه لــيس لــديه شك فـى أن بــعض بــنــودهــا ســتــواجه

صعوبات عملية حتتم مراجعتها وتعديلها(١٥٨).
٤- تـركـيــز الـوســاطـة اإلفــريـقــيـة عـلـى إدارة الـصـراع

عنى الشامل: وليس حله با
كــان هـنـاك تـركــيـز مـفـرط عــلى إدارة الـصـراع عــلى مـسـتـوى
النخب فى مقابل ضعف االهتمام ببناء السالم وحل الصراع على
سـتوى الـشعبى. ولم تـكن هنـاك معـاجلة كـاملـة للـمظـالم العـرقية ا
بعـدّهـا مـحرك الـصـراع داخل االتـفاقـات الـتى  تـوقيـعـها(١٥٩).
وألن الـصراع لم يـكن ناضـجا لـلحل فـقد واجه الـوسطـاء معـضلة
ـثـالـيـة ـفـاضـلـة بـ احلـلـول ا سـيــاسـيـة وأخالقـيـة حـيث جـرت ا
وضرورة وقف العنف(١٦٠). وبسبب األعمال الوحشية التى كانت

دني انصب التركيز على وقف العنف. ترتكب بحق ا
نـشط الذى  توقيعه بعـد نحو خمس سنوات وحتى االتفاق ا
من الصراع والـتفاوض وجهت له انتـقادات فى اإلطار نـفسه بأنه
ال يـعـالج األسـبـاب اجلـذريـة لـلـصراع وأنه ركـز فـقط عـلى تـقاسم
السـلـطة بـ النـخبـة الـسيـاسيـة واإلصالحات الـسـطحـية لـلنـظام
وجـاء بــحـكـومـة مــتـضـخـمــة تـتـكــون من الـرئـيس وخــمـسـة نـواب
وخمسة وثالثـ وزيرا وعشرة نواب وزراء وما يـقرب من ستمئة
عضو فى الهيئة التشريعية الوطنية إلى جانب حكومات الواليات
وهــذا يــعــنى أنه ســيــكــون هــنــاك انـــفــاق مــالى ضــخم عــلى هــذه

عمـليـات الـنزع الـقسـرى لـلسالح فى تـعزيـز الـثقـة فى قوات األمن
احلــكــومــيـة. ودفــعت اخملــاوف من نــزع الــسالح عــلى نــحــو غــيـر
مـتـكــافئ اجملـتــمـعـات احملــلـيـة فى واليــتى الـبــحـيـرات وواراب إلى
التسلح من جـديد(١٥٠). وأدى استمرار وجـود السالح وانتشاره

إلى حتفيز دوامات العنف التى لم تنته من البالد.
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١- ضـعف قــدرة األطــراف اإلفـريــقــيـة عــلى الــتــرغـيب
عنى محدودية نفوذها وقدرتها على التأثير والترهيب 

تحاربة فى األطراف ا
شـكالت األسـاسـيـة الـتى واجـهت عـمـلـية الـسالم فى إحـدى ا
جــنــوب الــســودان هـى الــغــيــاب الــكــامل لـــلــنــفــوذ عــلى األطــراف
تـحاربة. فرغم أن االحتـاد اإلفريـقى أصدر مـنذ انـدالع الصراع ا
وحتى يـنايـر ٢٠١٨ نحـو ١٣ بـيانـا يهـدد بـاتخـاذ أفعـال وإجراءات
ضد من ينـتهك أى اتفاق من االتفـاقات التى  توقيـعها على مدى
السنوات األربع األولى من عمر الصراع وكذلك أصدرت اإليجاد
ـاثـلة فإنه فـعـلـيا لم يـفـرض اجلـانبـان عـقـوبات سـبـعة تـهـديدات 
مــؤثـرة ضــد أى طــرف مـخــالف. وهــذا االفــتـقــار الــفـعــلى إلى أى
عـــواقب ذات قــيــمـــة أدى إلى زيــادة جـــرأة اخملــربــ واســـتــمــرار
االنـتهاكـات وتصـاعد حدة الـصراع. وعـجز االحتـاد اإلفريقى عن
ـمــلــوكـة لــلــقـادة الــســيـاســيـ ــالـيــة ا حــظـر وجتــمــيـد األصــول ا
ـتـورطـ فى انــتـهـاكـات وقـف إطالق الـنـار حـيث والــعـسـكـريــ ا
ؤسسات استمر هؤالء فى استخدام واسـتثمار هذه األصول فى ا
ـالــيـة وفى امـتالك عــقـارات فـاخــرة فى الـدول اجملـاورة وكـذلك ا
ـفروض من عـجـزت األطراف اإلفـريـقـيـة عن تنـفـيـذ حـظر الـسـفـر ا

جانب مجلس األمن الدولى على بعض األشخاص(١٥١).
٢- عـدم شـمولـيـة الـوساطـة اإلفـريـقيـة جلـمـيع أطراف

الصراع:
راحل األوليـة بشكل ركزت الوسـاطة اإلفريـقية السيمـا فى ا
مـفرط عـلى بـعض األطراف الـتى حتمـل السالح وحتـديدا اجلـناح
ـعارض الـذى يتـزعمه مـشار واجلـناح احلـاكم بزعـامة سـلفـاكير ا
فى ح جتاهلت أطـرافا أخرى معارضـة لم تكن بالضرورة حتمل
. فــقـد الـسالح(١٥٢) وكــان ذلك بــتـحــريض واضح من الــطــرفـ
ــفـاوضـون احلــكـومـيــون من أجل تـقــلـيص نــطـاق عـمــلـيـة حـارب ا
ـشـاركـ فـيـها. وفى الـوقت ذاتـه اعـتـقـد مـشـار ووفده الـسالم وا

فاوض أن اقتسام الكعكة ب اثن أفضل حاال(١٥٣). ا
سـلحة إلى عارضـة ا وأدى تـركيـز الوساطـة على احلـكومـة وا
دفع البعض للمشاركة فى أعمال العنف السيما مع إخفاق اتفاق
ظالم شـكالت وا حل الـصراع لـعام ٢٠١٥ فى معـاجلة كـثيـر من ا
احملـلـية. فـمـقاربـة الـوسـطـاء نحـو الـسالم جـعـلت الكـثـيـر من أبـناء
ـهم احمللـيـة لن تتـحقق إال جنـوب السـودان يدركـون أن حـلول مـظا
فاوضات وأن السبيل من خالل احلصول على مقعد على طاولة ا
ـقــعـد هـو الـعـنف وكـان ذلك أحـد الــوحـيـد لـلـحــصـول عـلى هـذا ا
نـطقة االسـتوائيـة الكبـرى األكثر اسـتقرارا األسـباب التى جـعلت ا

فى البالد تتحول إلى العنف(١٥٤).
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الـتـنــفـيـذ- بـإعــادة االنـتـشـار واالنــسـحـاب الـتــدريـجى من مـسـرح
دعوة سـلحة والـقوات احلـليفـة ا الـعمـليات لـلقـوات واجلماعـات ا
من أى من اجلـانـب فـإن أوغـنـدا لـم تـبـدأ فى سـحـب قـواتـهـا من
جنـوب الـسـودان بعـد دخـول االتـفاق حـيـز الـتنـفـيذ وبالـتـالى كان
اســتــمـرار وجــودهـا داخل الــبالد فى ذلك الــوقت خــرقـا واضــحـا
ـطــالـبـة بــخـروجـهـا أعـلـنت لالتـفـاق. وعــنـدمـا تـعــالت األصـوات ا
احلكومـة األوغنـدية أنـها سـتسـحب قواتـها بـحلـول منتـصف أبريل

٢٠١٤ ولكنها لم تلتزم بذلك(١٦٥).
وكــان الـدور األوغـنــدى فى جـنــوب الـســودان مـعــرقال جلـهـود
ـراحل الالحقة الوسـاطة األولـية التى قـادتهـا اإليجاد. ولكن فى ا
حاولت أوغـنذا الظـهور كداعم رئـيسى جلهـود اإليجاد الـرامية إلى
الـتسـوية الـسلـميـة للـصراع. ولعـل السـبب فى ذلك هو رغـبتـها فى
جتـميل صـورتها أمـام القـوى اإلقلـيميـة والدولـية من خالل مـحاولة
ـشـكـلة إلى جـانب إدراكـها الـظـهـور كـجـزء من احلل ولـيس من ا
ــصـلـحـته عـدم قــدرة سـلـفـاكــيـر عـلى حــسم الـصـراع عـســكـريـا 

ورغبتها فى حماية مصاحلها اخملتلفة فى جنوب السودان.
مـقابل الدور األوغـندى الـداعم لسلـفاكيـر كان هـناك من يدعم
ـعـارضـة داخل دول اإليـجاد. فـفى ١١ مـارس ٢٠١٥ اتـهم وزير ا
الـشـئـون اخلـارجـية فى جـنـوب الـسـودان آنذاك بـرنـابا بـنـجـام
دوال مـجـاورة لم يحـددها بـزعـزعة اسـتقـرار بالده من خالل تـقد
ـعـارض(١٦٦). فى هـذا اإلطـار أكـد الـبـعض أن الـدعم لـلـجـنـاح ا
احلـــكـــومـــة الـــســــودانـــيـــة ســـانـــدت قـــوات مـــشـــار وقـــدمت لـــهـــا
السالح(١٦٧) وأثار ذلك بعض اخملـاوف من دور اجلنرال الدابى
ــمــارســة الــعــمــلـيــة أثــبــتت أن الــرجل كــان أقل كــوسـيط. ولــكن ا
الـوسـطـاء الـثالثـة انـخـراطـا فى عـمـلـيـة الـوسـاطـة ولم يـكن تـدخـله
ضارا فى أغلب األحوال. كـذلك أثيرت مزاعم بـأن الزارو سومبيو
صلـحة حكومة جنوب السودان وأنه ساعدها خالل كان منحازا 
فـاوضات وسـرب إليهـا وثائق(١٦٨). وذهب ـرحلـة الثـانيـة من ا ا
الــبـعـض إلى حـد اتــهــام اإليــجـاد واالحتــاد اإلفــريـقـى بـاالنــحــيـاز
ـصلـحة حـكـومة جـنوب الـسودان(١٦٩). ورغم أن هذه االتـهامات
صالح كانت تنطـوى على تهـويل ويصعب إثـباتها فإن حسابـات ا

واضحة فى تعامل بعض دول اإليجاد مع أطراف الصراع.
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ما يلى:
ــقــدم من جــانـب الــقــوى الــدولــيـة ١- ضــعف الــدعم ا

للوساطة اإلفريقية ولدولة جنوب السودان:
رغم إعالن أطـراف دوليـة عـديدة تـأيـيـدها ومـسـانـدتهـا جلـهود
الوسـاطـة اإلفـريقـيـة ولـدولة جـنـوب الـسودان فـإن الكـثـيـر من تلك
التـصـريحـات لم يـتـجاوز حـد األقـوال الـلفـظـية ولم يـتـرجم بـشكل
فعلى فى دعم حـقيقى مـادى ولوجيسـتى أو حتى سياسى وذلك
حتت ذريـعة غـياب الـشفـافية. ومن ثم ظل جـنوب الـسودان يـعانى
هام مشكلة نقص تمـويل متفاقمة أسهمت فى عرقـلة تنفيذ بعض ا
ـنـشط وأثـرت سـلـبـا فـى جـهـود الـوسـاطـة الــتى أكـدهـا االتــفـاق ا

اإلفريقية.

احلـكــومـة ولن تـكـون هــنـاك أمـوال كــافـيـة لإلنـفــاق عـلى الـتــنـمـيـة
االقتـصادية واالجـتمـاعية ومن ثم ستـكون هـناك حلـقة مـفرغة هى
الــفـــقــر والــصـــراع والــسالم وغـــيــاب الــتـــنــمــيـــة ثم الــصــراع

مجددا(١٦١).
ــؤسـسى فى عــمل األطـراف اإلفـريــقـيـة ٥- الــقـصـور ا

الوسيطة:
لم يـكـن حـجم الـدور الـذى لــعـبه االحتـاد اإلفـريـقـى فى عـمـلـيـة
الوساطة التى قادتـها اإليجاد واضحا. وحتى داخل االحتاد ذاته
مثل األعلى لم يكن واضحا إلى أى مـدى يوجد تنسيـق ب عمل ا
لالحتـاد اإلفـريـقى فى جـنـوب الـسـودان وآلـيـات وأجـهـزة االحتـاد
ـعـنـيـة بـجـنـوب ـسـتـوى ا األخـرى مـثل الـلـجـنـة اخلـاصـة رفـيـعـة ا
الــسـودان ومـجــلس الـســلم واألمن ومـفــوضـيـة االحتــاد ومـكـتب
ـمـثل االتـصــال الـتـابع لالحتـاد فـى جـوبـا. وحـتى عـلى مــسـتـوى ا
األعلى نـفسه فقد أعـطاه االحتاد اإلفريـقى تفويضـا واسعا وكان
من الصعب تقييم عمله ومدى جناحه حيث ال يوجد معيار قياسى

لتقييم عمل وسطاء االحتاد اإلفريقى(١٦٢).
بوجه عام لعبت اإليجـاد الدور الرئيـسى فى جنوب السودان
بـيـنـمــا اكـتـفى االحتــاد اإلفـريـقى بـأن يــعـمل من خـلـف الـكـوالـيس
ا كـان ذلك فى سيـاق مبدأ الـتفويض الـذى يعد لتـقد الدعم ور
ـفـاهيـم احملوريـة الـتى تـقـوم عـليـهـا بـنـيـة السـلم واألمن أحـد أهم ا
اإلفريقى APSA ويستلـزم ثالثة عناصـر هى: صنع القرار على
سـتـويات األدنى وتـقسـيم الـعمل وتـقاسم األعـبـاء(١٦٣) ولكن ا
الـصـراع فى جــنـوب الـسـودان كـان يـتــطـلب دورا أكـبـر من جـانب

االحتاد اإلفريقى.
٦- االنقسـام داخل األطراف اإلفريقـية الوسيـطة حيال

الصراع وأطرافه:
ـصلـحـة سلـفـاكـير. فـبـعد كـان هنـاك انـحـياز أوغـنـدى واضح 
خمسة أيام من اندالع الصراع قامت احلكومة األوغندية بإرسال
قـوات عسكـرية من قـوات الدفاع الـشعـبية األوغـندية UPDF إلى
جنـوب الـسـودان وذلك حتت غـطاء أنـهـا تـلقت دعـوة من احلـكـومة
نشآت الشـرعية فى الـبالد للتدخل لـلحفـاظ على النـظام وحمايـة ا
. ولكن القوات األوغندية انخرطت وكذلك إلجالء الرعايا األوغندي
فى أعـمال الـقتال وقـاتلت إلى جـانب قوات سـلفاكـير ضـد القوات
ـشـار وهـذا مــا صـبغ الـتـدخـل األوغـنـدى بـصــبـغـة غـيـر ـوالــيـة  ا
قـانـونـيـة بـاإلضـافـة إلى مــا أثـيـر حـول عـدم وجـود دعـوة مـكـتـوبـة
مقدمة من سلفاكير إلى يورى مـوسيفينى للتدخل العسكرى. وردا
على الـتساؤالت الـتى أثيرت حـول الغطـاء القانونـى الذى تعمل فى
إطـاره الــقـوات األوغــنـديــة فى جـنــوب الـسـودان قــامت احلـكــومـة
األوغـنديـة وحـكـومة جـنـوب الـسـودان فى ١٠ ينـايـر ٢٠١٤ بـتـوقيع
اتـفـاقـيـة وضع الـقـوات  SOFAالـتـى سمـحـت لـلـقـوات األوغـنـدية
ساندة القوات األوغندية بالعمل داخل حدود جنوب السـودان. و
اسـتطـاعت الـقـوات احلـكومـيـة اسـتعـادة الـسـيطـرة عـلى مـدن بور

تمردة(١٦٤). وبانتيو وملكال من القوات ا
ــوقع فى ٢٣ يـنـايـر ورغم أن اتـفــاق وقف األعـمـال الــعـدائـيـة ا
ـجــرد دخـول االتـفـاق حـيـز ٢٠١٤ أكـد ضـرورة قــيـام الـطـرفـ -
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Ltd أبــرمت مــعــهــا صــفـقــة بــقــيــمـة ٤٦ مــلــيــون دوالر إلمــدادهـا
بـاألسلـحة الصـغيـرة والذخـيرة األوكـرانية. وهذه الـصفـقة مـرتبـطة
عـلى مـا يـبـدو بـصـفـقـة كـبـيـرة  تـوقـيـعـها فـى عـام ٢٠١٤ تقـضى
ـصـدرة بـقـيــام شـركـة أوكــريـنـمـاش  Ukrinmashاألوكـرانــيـة ا
ـمـلوكـة لـلـدولـة بـتـصديـر آالف الـبـنـادق اآللـيـة ومدافع لـلـسالح وا
الـهـاون والـقـذائـف الـصـاروخـيـة وقـنـابل يـدويـة وماليـ طـلـقـات
الـذخيـرة بقـيمـة إجمـاليـة تفـوق ١٦٩ مليـون دوالر إلى وزارة دفاع
Inter- جــنـــوب الــســودان وذلك عــبـــر شـــركــة وســـيــطـــة تــدعى
national Golden Group (IGG)(١٧٦). وبـعد أيـام قـليـلة
من صـدور تـقـرير مـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـية أعـلن أم عـام مـجلس
Olek- الدفـاع واألمن الوطنى األوكـرانى أولكسـندر تورتـشينوف
sandr Turchinov فى ٢٨ ســبـــتــمـــبــر ٢٠١٧ أن الـــشــركــات
األوكرانـية قـررت جتمـيـد شحـنات األسـلـحة إلى جـنوب الـسودان
كما أصدرت هيئـة الرقابة على الصـادرات األوكرانية بيانا أكد أن

ذكور لم يتم تنفيذه(١٧٧). التعاقد ا
كانت حـكومة جنـوب السودان قـد تسلـمت فى منتصف ٢٠١٤
شـحنة من األسـلحة الـصينـية بقـيمة ٣٨ مـليون دوالر كـانت عبارة
عن أسلحـة صغيرة وذخـيرة وصلت إلـيها عبـر كينيا كما حصلت
على بنادق هجومية إسرائـيلية الصنع مقدمة من أوغندا وحصلت
على مـدرعات جـديـدة لنـقل اجلنـود من شـركة تـابعـة إلى مـجمـوعة
لـكيـة الكـندية وطائـرات مروحـية ستريت Streit Group ذات ا
ـهـا عـبـر وسـيط أوغـنـدى بـتـكـلـفة هـجـومـيـة من أوكـرانـيـا  تـقـد
إجـمـالـيـة بـلـغت ٧٣ مـلـيـون دوالر. وأكـدت أوكـرانـيا فـى تـقريـر عن
صادراتـها من السالح خالل عـام ٢٠١٦ نقل ١٧٠ مدفـعا رشاشا
خـفيـفا و٨٨ مـدفعـا رشاشـا ثقـيال إلى جـنوب الـسودان. كـما أكد
Mi-24V تقريرها لعام ٢٠١٥ نقل خمس مروحيات مقاتلة طراز
و٨٣٠ رشـــاشــــا خــــفـــيــــفـــا و٦٢ رشــــاشـــا ثــــقــــيال إلى جــــنـــوب

السودان(١٧٨).
وبــعـــد زيــارة ١٢ مـــعـــســكـــرا لإليـــواء والــتـــدريب فى جـــنــوب
الـسـودان أكـدت مـنــظـمـة الـعـفـو الــدولـيـة فى ٣٠ أبـريل ٢٠٢٠ أن
هناك أدلة عـلى انتهاكات حـظر توريد األسلـحة الذى تفرضه األ
ــا فى ذلـك وجـود أســلــحـة  ــتــحـدة عــلى جــنــوب الــسـودان  ا

تصنيعها فى أوروبا الشرقية وذخيرة صينية الصنع(١٧٩).
٤- تــورط بــعض األطـــراف الــدولــيــة فى الــصــراع من

خالل دعم أحد أطرافه:
تلـقى قـادة سيـاسيـون وعـسكـريـون فى جنـوب الـسودان دعـما
من شـركات دولـيـة مـتعـددة اجلـنسـيـات وأفـراد من مخـتـلف أنـحاء
العالم. وحسبما أشار أحد التقارير فقد قامت شركة دار للبترول
Dar Petroleum -وهى ائتالف نفـطى كبيـر متعدد اجلـنسيات
فى جـنـوب الـسـودان تـقـوده الـشـركـة الـوطـنـيـة الـصـيـنـيـة لـلـبـترول
CNPC (الــتى تــمــلك حــصــة قــدرهــا ٤١%) وشــركــة بــتــرونــاس
اليزية Petronas (التى تملك ٤٠%)- بتقد دعم مادى مباشر ا
Padang Mi- يـليشيات مـوالية للـحكومة (مـنها ميـلشيا باداجن
ا فى ذلك حرق قرى litia) استمرت فى ارتـكاب جرائم عديدة 
دني بأكملـها واستهداف مدنـي والهجوم على مـواقع حلماية ا

تحدة(١٨٠). تابعة لأل ا

عاد تشكليها أن السبب وقد أوضحت جلنة الرصد والتقيـيم ا
وحدة الضرورية فى تأخير تنفيذ عمليات جتميع وتدريب القوات ا
ـا تـعهـدت به من كـان عـجز حـكـومـة جـنـوب السـودان عن الـوفـاء 
ـــرحـــلـــة مـــا قـــبل تـــقـــد مـــئـــة مـــلـــيـــون دوالر لـــدعـم أنـــشـــطـــة ا
االنـتـقالـيـة(١٧٠). وأفـادت تـقـاريرأخـرى بـأن جـنـودا أخـلـوا مواقع
ــوارد. وفى ظـل قــصــور الــدعم جتــمــيـع الــقــوات بــســبـب نــقص ا
الـــدولى اضـــطــرت حـــكـــومــة جـــنــوب الـــســـودان إلى اإلعالن عن
تــخــصــيص مــبــلغ إضــافـى من أجل الــتــنــفــيــذ قــدره ٤٠ مــلــيــون

ا تعهدت به من قبل. دوالر(١٧١) رغم أنها لم تف 
وقد ناشدت اإليجاد واالحتاد اإلفريقى مرارا وتكرارا اجملتمع
طـالبة الدولى تـقد الـدعم الالزم جلنـوب السودان وجاءت هـذه ا
حــتى عـلى لـســان مـسـئـولى بــعض األطـراف الـدولـيــة ذاتـهـا. فـفى
ـناقشة الوضع فى جنوب السودان إحدى جلسات مجلس األمن 
ادى طـالـبت الـص الـشـركـاء الـدوليـ بـتـوفـير الـتـمـويل والـدعم ا
والتـقـنى الـضروريـ فى اجملـالـ الـسيـاسى واألمـنى عـلى ضوء
ــســاعـدات احــتــيــاجـات دولــة جــنــوب الــسـودان وكـذلـك تـقــد ا
اإلنـسانـية واالقـتصـادية ومـساعـدة النـازح عـلى العـودة وإعادة
الـتـوط وزيــادة االسـتــثـمـارات فـى مـجـاالت الــزراعـة والــطـاقـة
والبنيـة التحتية والـتعليم والرعـاية الصحية كما طالـبت الشركاء
الـدولـي بـاسـتـمـرار دعم اإليـجـاد واالحتـاد اإلفـريـقى فى دورهـما

كوسيط فى جنوب السودان(١٧٢).
٢- عـدم فــاعــلـيــة بــعض الــعـقــوبــات الــتى فـرضــتــهـا

تصارعة: األطراف الدولية على األطراف ا
لم يـكن فرض عقـوبات دولـية على عـدد محـدود من األشخاص
فى جـنــوب الـسـودان مـؤثـرا بـشـكل كــبـيـر فى حـسـابـات األطـراف
تـصارعة وكـان ال بد من فرض عـقوبـات على الـشبكـات الكـاملة ا
ـسـئــولـ الـرئــيـسـيـ وأن يـتـم ذلك فى الـوقت احملــيـطـة بــهـؤالء ا
نـفــسه حــتى يـكــون لــهـا تــأثــيـر وضــغط حــقـيــقى وإلثــبـات جــديـة
الـهـدف(١٧٣). كـمـا أن بـعض الــعـقـوبـات الـدولـيــة الـتى سـانـدتـهـا
تـحدة األمريكية لـم يكن يستهدف إنـهاء احلرب بقدر ما الواليات ا
كان يسـتهدف إرضـاء الدوائر احمللـية األمريكـية من خالل الوقوف

ضد الفضائع اجلماعية وقت وقوعها(١٧٤).
٣- قـيــام بـعض األطـراف الــدولـيــة بـتـصــديـر الـسالح

تصارعة: لألطراف ا
ــتـصــارعــة -أو حـتى اسـتــمــرارتـصــديــر الـسالح لـألطـراف ا
السمـاح بحدوث ذلك- من جانب بـعض األطراف الدوليـة أثر سلبا
ؤقت لـفـريق اخلـبراء فى جـهود تـسـويـة الصـراع. وأكـد التـقـريـر ا
ـنشـأ عمال بـقرار مـجلس األمن ٢٢٠٦ ـعنى بـجـنوب الـسودان ا ا
(٢٠١٥) أنه كان لـتوريـد األسلحـة والذخيـرة إلى اجليش الـشعبى
ـرتبـطة بـهمـا دور أساسى فى إطـالة ـعارض والـقوات ا واجلـناح ا
أمـد احلـرب وتـصـعـيـدها وأن جـمـيع أطـراف الـصـراع اسـتـهدفت

دني كجزء من أساليبها وتكتيكاتها العسكرية(١٧٥). ا
وأكد تـقريـر أصـدرته منـظـمة الـعفـو الـدوليـة فى عام ٢٠١٧ أن
بــعـض الـشــركــات أبــرمـت عــقــودا مع حــكــومــة جــنــوب الــسـودان
S-Profit ا فى ذلك شركـة بريطـانية تدعى إلمدادها بالسالح 
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صـاحلة الوطـنية ومـعاجلة آثـار الصراع عـمليـة شاملـة لتحـقيق ا
وإعادة إعـمار البالد ومن ثم تـعبـر البالد الفـترة االنـتقـاليـة بشكل
واطنون من يتولى زمام آمن وتبدأ مرحلة جديدة يختار خاللها ا
األمــور وإدارة الـبـالد. وإذا حتـقـق هـذا الــســيــنــاريـو فــســيــكـون

مستقبل الدولة أكثر إشراقا.
ــتــكــرر عن ورغم أن اخلــبــرة الــســـلــبــيــة ونــكــوص الـــقــادة ا
التـزامـاتـهم يدفـعـان نـحو عـدم اإلفـراط فى الـتفـاؤل فـإن األمر فى
طـاف يتوقـف على مدى تـوفر اإلرادة الـسيـاسيـة لدى قادة نـهايـة ا
ا ـسار الـسـلـمى  الـقـوى اجلنـوبـيـة اخملـتلـفـة لـلمـضى قـدمـا فى ا
ـزاج الـشـعـبى الـعـام حـيث أظـهـر اسـتـقـصاء أجـرته يـتـوافق مع ا
تحدة فى جـنوب السودان أن هنـاك رغبة شعـبية قوية بعثـة األ ا
فى حتــقــيق الـــسالم(١٨٢) بــاإلضــافــة إلـى ضــرورة تــوافــر دعم
ـسار حـقـيـقى وقـوى من جـانب الـقـوى اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة لـهـذا ا

السلمى.
كن القول بصحـة فرضية الدراسة فلم على ضوء ما سـبق 
وانـصب الئم من االهــتــمـام  حتظ مـســبــبــات الـصــراع بــالـقــدر ا
الــتــركــيــز عـلـى آلـيــات تــقــاسم الــسـلــطــة بــ الــنـخب ولم حتــقق
وحدث ـسـتدام  ـؤسـسـات الرسـمـيـة لـتـقـاسم السـلـطـة الـسالم ا ا
انــــحــــراف فى تــــنــــفــــيــــذ اتـــفــــاقــــات الــــسالم عـن الـــتــــوافــــقــــيـــة
الكالسيكية(١٨٣) وبالتالى اسـتمر الصراع لـقرابة ست سنوات
وكان األجدر بدال من التركيز عـلى "من يحصل على ماذا" التركيز

على كيفية معاجلة القضايا اخملتلفة من منظور وطنى.
ولـذلك فإن جنـاح عـمـلـية بـنـاء الـسالم وعـدم العـودة لـلـصراع
ـنشط مـجددا فى جـنـوب الـسودان ال يـحـتاج إلـى تنـفـيذ االتـفـاق ا
Peter Ad- ا أيضـا -حسبمـا أكد بيتـر أدوك نيابا فحسب وإ
wok Nyabaوزير التعلـيم العالى والعلوم والتـكنولوجيا األسبق
Paradigm فى جـمـهوريـة جـنوب الـسـودان- إلى حتول لـنـموذج
الـذى تفـكر به النـخبـة السـياسيـة وتديـر به الدولة حيث يضع هذا
التحول الشعب وحتديات التنـمية االقتصادية واالجتماعية فى قلب
العـمليـة السيـاسية وتشـرع حكومـة الوحدة الـوطنيـة االنتقـالية فى
بـنـاء القـوى اإلنـتـاجـيـة الوطـنـيـة فى مـخـتـلف اجملاالت وتـعزز دور
الـدولة "الـقـطـاع العـام" فى تـخـطـيط وتوجـيه األنـشـطة االقـتـصـادية
ـتـوازنـة لألجزاء ـا يـسـاعـد على ضـمـان الـتـنـميـة ا واالجـتـمـاعـية 
اخملـتـلـفـة فى الـبالد وبـنـاء تـوافق وطـنى حـول نـظـام حـكم يـعـترف
Unity in Di- بـالــتــعـدديــة ويـعــزز مــبـدأ الــوحــدة فى الـتــنـوع
versity ويـكــرس قــيم احلــريـة والــعــدالـة وســيــادة الـقــانـون مع
ا االهـتمـام بـرفع مـسـتوى الـوعى والـتـثقـيف الـسـياسى لـلـشـعب 
يسـاعد على تغـيير الـتوجهـات اخلاطئة وتعمـيق مفاهـيم التضامن
واألخوة فى مـواجهـة الـسمـات االجتـماعـية الـسـلبـية مـثل القـبلـية

واحملسوبية والتعصب الطائفى والدينى وغيرها(١٨٤).
ختاما رغم العـقبات العـديدة التى واجـهت اجلهود اإلفـريقية
التى قامت بها اإليـجاد واالحتاد اإلفريقى لتـسوية وإنهاء الصراع
فى جــنـوب الـسـودان فــإنـهـا فـى مـجـمــلـهـا تــشـيــر إلى أن الـقـارة
ـواجـهـة وحل مشـكالتـها اإلفـريقـيـة تسـيـر فى الـطريق الـصـحيح 
واالعـتـمـاد عـلى ذاتـها ولديـهـا رغـبـة جـادة وإصـرار حـقـيقـى على
شـكالت -وهى عديـدة- لألجيـال القـادمة ولكن عـدم توريث تـلك ا

ال يزال أمامها طريق طويل وشاق حتى تصل إلى مرادها.

ــســتـقــبل لــدولــة جــنـوب خـاتــمــة- ســيــنـاريــوهــات ا
السودان:

ـرحـلة االنـتـقـالـيـة على بـات جـنوب الـسـودان بـعـد دخـوله فى ا
مفترق طرق ويواجه عـدة سيناريـوهات محـتملة سـيكون لهـا تأثير
فى مـسـتـقـبل الدولـة الـتى حتـتـاج إلى عـملـيـة بـنـاء شامـلـة مـتـعددة

األوجه. ومن ب تلك السيناريوهات ما يلى:
ـسـلح الـعـنيف الـسـيـناريـو األول- الـعـودة لـلـصـراع ا

"العودة للوراء":
إذا انهـار اتـفـاق الـسالم فمن احملـتـمل أن تـتـحـول البالد إلى
سـاحـة لـلـقـتـال ب جـبـهـات مـخـتـلـفـة وتـشـيع حـالـة من الـفـوضى
العارمة ويرتـكب الكـثيـر من اجلرائم بحق شـعب جنـوب السودان
ــخـتــلف مـكــونـاته وتــعـود الـبـالد إلى نـقــطـة الــصـفـر. وبــحـسب
ـتـحدة إلى جـنوب الـسودان ـبعـوث اخلـاص لألم الـعام لأل ا ا
ديـــفـــيـــد شـــيــرر David Shearer فـــإن الـــبــعـض فى جـــنــوب
الـسـودان أخـبـروه ســرا بـأنـهم سـيـقـاتـلـون إذا صـدرت لـهم أوامـر
بــذلك ومـن ثم انـتــهى إلـى الـقــول إن مــســئـولــيــة الــعـودة لــلــقــتـال
واســـتـــمـــراره تـــقع عـــلـى عـــاتق الـــقـــادة(١٨١). وإذا حتـــقق هـــذا
دى الـقريب مظـلما فى الـسينـاريو فـسيكـون مستـقبل الدولـة فى ا
كل األحـوال وقـد تـشـهد مـزيـدا من الـتـفـتت واالنـقـسـام الـداخلى
وتتحـول إلى دولة فاشلة كـليا. ويعد هـذا السيناريـو األكثر خطورة
ـنطقة ا أيضـا على كل دول ا ليس فـقط على جنـوب السودان وإ
الـتى ســتـكـون عـرضــة لـكـثــيـر من اخملـاطــر األمـنـيـة والــتـداعـيـات

االقتصادية السلبية.
السيناريو الثانى- اجلمود السياسى وانسداد األفق:
تسـود البالد حالـة من "الالحرب والالسلم" وتتبادل األطراف
االتـهامـات بخـرق اتفـاق السالم وتدخل فى دوامـة اخلالفات غـير
تنـاهية التى يـنجم عنها حـالة من اجلمود الـسياسى ويتم إهدار ا
مزيـد من الـوقت دون إحراز أى تـقدم وتكـون اآلفـاق قاتـمة. ورغم
أن هـذا الـسـينـاريـو أخف وطـأة من الـسـيـنـاريـو األول السـيـما مع
انــخـفـاض مـسـتـوى الـعـنف فـإنه يـلـقى قـدرا مـن الـضـبـابـيـة عـلى
نزلة فترة انتقالية - مستقبل الدولة ألنه -حال حتققه- سـيكون 
دى تـتحـرك بعدهـا األوضاع إمـا نحو إذا جـاز القول- مـجهـولة ا

التحسن أو مزيد من التدهور.
نقوص: السيناريو الثالث- السالم اجلزئى أو ا

نشط خالل وقعـة قدما فى تـنفيذ االتـفاق ا تمـضى األطراف ا
ـرحلـة االنـتقـالـية. بـيـنمـا عـلى اجلـانب اآلخـر تظل هـنـاك أطراف ا
أخرى خـارج نـطاق عـمـلـية الـسالم سـواء كـانت األطراف احلـالـية
الـرافضة لالتـفاق أو حـتى أطرافا أخـرى جديـدة تعلـن انشقـاقها
وبـالتالى تـظل هناك مـعضلـة أمنيـة تواجههـا البالد تقـل حدتها أو
ـوجـودة تـزيـد اسـتــنـادا إلى األســلـوب الـذى تـنــتـهـجـه األطـراف ا

خارج نطاق عملية السالم وقدرتها الفعلية على األرض.
السيناريو الرابع- العبور اآلمن للفترة االنتقالية:

وقـعة تشـهـد البالد انـفـراجة حـقـيقـية وتـنـضم األطراف غـيـر ا
ـنشط وينـخرط اجلميع خالل وقع عـلى االتفاق ا إلى صفـوف ا
الـفـتـرة االنـتقـالـيـة فى تـنـفـيذ االتـفـاق بـشـكل كـامل وبـناء وتـنـطلق
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