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املادة ١٠
ال يجوز ترحيل الشعوب األصلية قرسا من أراضيها أو أقاليمها. وال يجوز 

أن يحدث النقل إىل مكان جديد دون إعراب الشعوب األصلية املعنية 
عن موافقتها الحرة واملسبقة واملستنرية وبعد االتفاق عىل تعويض 

منصف وعادل، واالتفاق، حيثام أمكن، عىل خيار العودة.

املادة ٢٦
١ ـ للشعوب األصلية الحق يف األرايض واألقاليم واملوارد التي امتلكتها أو 

شغلتها تقليديا، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخالف ذلك. 

املادة ٧
ينبغي أن تتعاون الدول من أجل احرتام الحقوق املبينة يف هذا اإلعالن.

  
املادة ٨

١ ـ ليس يف هذا اإلعالن ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية 
فيام يتعلق باألشخاص املنتمني إىل أقليات. وعىل الدول بصفة خاصة 
أن تفي بحسن نية بااللتزامات والتعهدات التي أخذتها عىل عاتقها 

مبوجب املعاهدات واالتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها.  
٢ ـ ال تخلُّ مامرسة الحقوق املبينة يف هذا اإلعالن بتمتع جميع األشخاص 

بحقوق اإلنسان األساسية املعرتف بها عامليا.  
٣ ـ التدابري التي تتخذها الدول لضامن التمتع الفعيل بالحقوق املبينة يف 
هذا اإلعالن ال يجوز أن ُتعد، من حيث االفرتاض املبديئ، مخالفة ملبدأ 

املساواة الوارد يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.  
٤ ـ ال يجوز بأي حال تفسري أي جزء من هذا اإلعالن عىل أنه يسمح بأي 

نشاط يتعارض مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها، مبا يف ذلك املساواة 
يف السيادة بني الدول، وسالمتها اإلقليمية، واستقاللها السيايس.

 
املادة ٩

تساهم الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة، كل 
يف مجال اختصاصه، يف اإلعامل الكامل للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا 

اإلعالن.

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية (٧ 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠٧)

املادة ٣
للشعوب األصلية الحق يف تقرير املصري، ومبقتىض هذا الحق تقرر هذه 

الشعوب بحرية وضعها السيايس وتسعى بحرية إىل تحقيق تنميتها 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

املادة ٤
للشعوب األصلية، يف مامرسة حقها يف تقرير املصري، الحق يف االستقالل 
الذايت أو الحكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤونها الداخلية واملحلية، 

وكذلك يف سبل ووسائل متويل مهام الحكم الذايت التي تضطلع بها. 
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املادة ٣
١ ـ يجوز لألشخاص املنتمني إىل أقليات مامرسة حقوقهم، مبا فيها تلك 
املبينة يف هذا اإلعالن، بصفة فردية وكذلك باالشرتاك مع سائر أفراد 

جامعتهم، ودون متييز.
٢ ـ ال يجوز أن ينتج عن مامرسة الحقوق املبينة يف هذا اإلعالن أو عدم 

مامرستها إلحاق أية أرضار باألشخاص املنتمني إىل أقليات.

املادة ٤
١ ـ عىل الدول أن تتخذ، حيثام دعا الحال، تدابري تضمن أن يتسنى 

لألشخاص املنتمني إىل أقليات مامرسة جميع حقوق اإلنسان 
والحريات األساسية الخاصة بهم مامرسًة تامة وفاعلة، دون أي متييز 

ويف مساواة تامة أمام القانون.
٢ ـ عىل الدول اتخاذ تدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص 

املنتمني إىل أقليات، من التعبري عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم 
ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إال يف الحاالت التي تكون فيها 
مامرسات معنية، منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايري الدولية.  

٣ ـ ينبغي أن تتخذ الدول تدابري مالمئة يك تضمن، حيثام أمكن ذلك، 
حصول األشخاص املنتمني إىل أقليات عىل فرص كافية لتعلم لغتهم 

األم أو تلقي دروس بلغتهم األم.  
٤ ـ ينبغي أن تتخذ الدول، حيثام كان ذلك مالمئا، تدابري يف مجال التعليم 

من أجل تشجيع املعرفة بتاريخ األقليات املوجودة داخل أراضيها 
وبتقاليدها ولغتها وثقافتها.  وينبغي أن تتاح لألشخاص املنتمني إىل 

أقليات فرص مالمئة للتعرف عىل املجتمع يف مجموعه.  
٥ ـ ينبغي أن تنظر الدول يف اتخاذ التدابري املالمئة التي تكفل لألشخاص 

املنتمني إىل أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة يف التقدم االقتصادي 
والتنمية يف بلدهم.

املادة ٥
ذ مع ايالء االهتامم الالزم  ط السياسات والربامج الوطنية وُتنفَّ ١ ـ تخطَّ

للمصالح املرشوعة لألشخاص املنتمني إىل أقليات.
٢ ـ ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون واملساعدة بني الدول مع إيالء 
االهتامم الواجب للمصالح املرشوعة لألشخاص املنتمني إىل أقليات. 

 
املادة ٦

ينبغي أن تتعاون الدول يف املسائل املتعلقة باألشخاص املنتمني إىل 
أقليات وذلك بتبادل املعلومات والخربات، من جملة أمور أخرى، بهدف 

تعزيز التفاهم والثقة املتبادلة. 
 

امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية (١٦ كانون 
األول/ديسمرب ١٩٦٦)

املادة ٢٧
ال يجوز يف الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن 
ُينَكر عىل أشخاص من هذه األقليات حق التمتع بثقافتهم واملجاهرة 
بدينهم وإقامة شعائره واستعامل لغتهم، مع أفراد جامعتهم اآلخرين.

إعالن حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل اقليات قومية 
أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية (١٨ كانون األول/

ديسمرب ١٩٩٢)

املادة ١
١ ـ عىل الدول أن تقوم، كل يف إقليمها، بحامية وجود األقليات وهويتها 

القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وتهيئة 
الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.

٢ ـ تعتمد الدول التدابري الترشيعية وغريها من التدابري األخرى املالمئة 
لتحقيق هذه الغايات.

املادة ٢
١ ـ يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية 
ولغوية (ُيشار اليهم يف ما ييل باألشخاص املنتمني إىل أقليات) الحق يف 
التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعالن دينهم الخاص ومامرسته، واستخدام 

لغتهم الخاصة، رسا وعالنية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل 
من أشكال التمييز.

٢ ـ يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات الحق يف املشاركة يف الحياة 
الثقافية والدينية واالجتامعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية.

٣ ـ يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات الحق يف املشاركة مشاركة فاعلة 
عىل الصعيد الوطني، وكذلك عىل الصعيد اإلقليمي حيثام كان ذلك 

مالمئا، يف القرارات الخاصة باألقلية التي ينتمون اليها أو باملناطق التي 
يعيشون فيها، عىل أن تكون املشاركة بصورة ال تتعارض مع الترشيع 

الوطني.
٤ ـ يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات الحق يف إنشاء الجمعيات 

الخاصة بهم والحفاظ عىل استمرارها.  
٥ ـ لألشخاص املنتمني إىل أقليات أن يقيموا ويحافظوا عىل استمرار 

اتصاالت حرة وسلمية مع سائر أفراد جامعتهم ومع األشخاص املنتمني 
إىل أقليات أخرى، وكذلك اتصاالت عرب الحدود مع مواطني الدول 
األخرى الذين تربطهم بهم صالت قومية أو إثنية وصالت دينية أو 

لغوية، دون أي متييز. 

وثائق دولية
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السودان أن تعمل مع حزب املؤمتر الوطني لالستمرار يف تنفيذ اتفاقية 
السالم الشامل. وللحكومات والوكاالت املنخرطة يف هذه العملية دور 

هام يف مواصلة الضغط السيايس عىل الفرقاء. وينبغي أن تعمل الوكاالت 
املانحة يف رشاكة مع حكومة جنوب السودان للمساعدة يف قضايا عملية 

دة تتعلق بتنفيذ اتفاقية السالم الشامل.   محدَّ

يف املقام األول يتعني عىل الحركة الشعبية لتحرير السودان، بوصفها 
القوة الرئيسية التي متسك مقاليد السلطة يف الجنوب، أن تعمل اآلن عىل 

معالجة ما تتضمنه اتفاقية السالم الشامل من استبعاد. وال يعني هذا 
إعادة صوغ االتفاقية أو خرقها وبالتايل متكني الخرطوم من استغالل ذلك 

للرتاجع عن التزامات أساسية ويف النهاية إجهاض السالم، بل يتعني عىل 
الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تتواصل مع أفراد األقليات وُترشكهم 

يف العمليات السياسية وأن تضمن متثيلهم متثيال عادال يف جهاز الخدمة 
املدنية وقوى األمن.  

كام نعرف فإن بناء السالم يف بلدان النزاع عمل محفوف بالعقبات 
والقرارات الصعبة.  والحلول التي ُتريض الجميع وتحرتم حقوق الجميع 
اإلنسانية نادرة الحدوث. ولكن العملية تتعلق بفن املمكن، واملقاربة 

التي تعتمد حقوق األقليات تعني مامرسة فن املمكن بطريقة ديناميكية 
تقدمية. وهي عملية ترتبط دامئا بوضع الحلول التوفيقية امللَتبسة موضع 

تساؤل وتتطلب التوصل إىل أفضل الحلول من زاوية الحقوق اإلنسانية 
لسائر قطاعات السكان.  

املبادرات بدعم الحكومة ـ إال إذا كان ذلك ينال من حيادية العملية 
ـ والوكاالت املانحة. والحظ تقرير أخري «أن هناك التزاما لدى بعض 
قيادات الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان لدعم بناء 

السالم وجهود املصالحة داخل الجامعات العرقية والقبلية وبينها» (٩٧). 
وينبغي اعتامد هذا االلتزام وتنفيذه، مبا يف ذلك مشاركة املرأة مشاركة 

فاعلة.  

خالصة
متر مناطق السودان الجنوبية بفرتة يكتنفها الغموض من نواحي عديدة ـ 
غموض بشأن املستقبل بعد عام ٢٠١١، وما ستكون عليه الحدود، وموعد 
االنتخابات، وكيف سيؤثر النزاع يف دارفور عىل السالم يف الجنوب، وكيف 
ميكن توفري املوارد إلعادة إعامر البنى التحتية ومتويل التنمية. ويزيد هذا 

من أهمية عمل األطراف الوطنية والوكاالت املانحة عىل السواء ملراعاة 
التنوع وتنفيذ حقوق اإلنسان وتحسني حكم القانون والشفافية وإدارة 

الحكم، ودفع عجلة التنمية ليتمكن الناس من رؤية مثار السالم عىل أرض 
مة هنا قدرا من اإلرشاد. ويف  الواقع. واملؤمل أن توفر التوصيات املقدَّ

حني أن وكاالت عديدة تقوم فعال ببعض األعامل امللموسة التي نقرتحها 
فان حقوق األقليات توفر إطارا يتيح تحقيق ذلك بطريقة منهجية. 
ويف حال تطبيقها ضمن إطار تحلييل فإنها ستتيح التعرف عىل سائر 

الجامعات ذات العالقة وحاجاتها.  

ويف حني أن اتفاقية السالم الشامل وثيقة ناقصة، السيام ما يتعلق منها 
باملشاركة، فإنها توفر مفتاح السالم يف الجنوب. وعىل حكومة جنوب 



ملاذا مقاربة النزاعات من زاوية حقوق األقليات؟ حالة جنوب السودان

العدالة االنتقالية واملصالحة
ال تنص اتفاقية السالم الشامل عىل معاقبة الجرائم املرتبكة خالل 

الحرب بني الشامل والجنوب. ويرد يف ديباجة االتفاقية إعالن باهت 
بأن الفرقاء «ُيدركون ما يتعني معالجته من مظامل والمساواة تاريخية 
يف التنمية بني مناطق السودان املختلفة» (٩٢). من جهة أخرى تتضمن 

االتفاقية نصا بشأن إطالق عملية مصالحة شاملة ولكن التفاصيل حتى 
يف هذا الجانب مبهمة بعض اليشء (٩٣). ومن املفهوم أنه بعد حرب 

مدمرة كهذه طغت الحاجة إىل السالم عىل قضايا إحقاق العدل. ولكن 
اإلفالت من كل عقاب عام ارُتكب من جرائم حرب ميكن أن يقوض 

السالم عىل املدى البعيد، خاصة إذا تضافر ذلك مع الشعور باالحباط 
إزاء عدم تنفيذ جوانب أخرى من اتفاقية السالم، مثل االنتخابات 

والتقدم نحو االستفتاء عىل االستقالل.  

الوضع يف اقليم دارفور مختلف. وقد أصدرت املحكمة الجزائية الدولية 
مذكرات اتهام بحق عيل كوشيب Ali Kushayb (وزير يف الحكومة 

السودانية) وأحمد هارون (قيادي يف الجنجويد) رغم أن هذه الخطوة 
جاءت مببادرة من مجلس األمن الدويل وليس من الحكومة السودانية.  

د قرار مجلس األمن الدويل رقم ١٣٢٥ أهمية دور املرأة يف عمليات  يحدِّ
بناء السالم.  وهناك تقارير بأن نساء األقليات قمن بدور ايجايب خالل 

النزاع بتجاوزهن االنقسامات القبلية، وأن زوجات زعامء قبائل ضغطن 
عىل أزواجهن للتصالح مع خصومهم، أو أنهن أقمن عالقات مع نساء من 

جامعات أخرى حتى عندما كان القتال مستمرا بني رجال الجامعتني (٩٤).  

ما ميكن أن تفعله الحكومة واملنظامت اإلنسانية
ينبغي أن تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان مع الخرطوم عىل 

ترجمة بنود املصالحة الوطنية يف اتفاقية السالم الشامل عىل أرض الواقع. 
وينبغي النظر إىل العدالة يف محاسبة ما ارُتكب من جرائم حرب عىل 
أنها هي الهدف. ولكن، يف الحدود الدنيا، فان عملية اعرتاف املرتكبني 

بأعاملهم واعتذارهم عنها، من شأنها أن تعزز جهود بناء السالم. وميكن 
للوكاالت األجنبية أن تقدم مساعدة سياسية يف دفع الخرطوم والحركة 

الشعبية لتحرير السودان من أجل التحرك قدما نحو املصالحة، وأن توفر 
موارد لتحقيق املصالحة عىل مستوى الجامعات وتنفيذ برامج لبناء الثقة، 

كام تفعل بعض هذه الوكاالت بالفعل (٩٥).  

ميكن للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أيضا أن تقوم بدور يف 
معالجة املظامل.  وكانت اللجنة قد أرسلت بعثة إىل السودان وأصدرت 
حكمها يف قضية تتعلق بحقوق إحدى األقليات مقررة أن الرشيعة ال 

ميكن أن ُتطبق عىل غري املسلمني يف السودان (٩٦). وينبغي أن تفكر 
حكومة الوحدة الوطنية يف دعوة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب إىل املساعدة يف عملية الوصول إىل الحقيقة وتشجيع الوفاق. 
دة أو إرسال  وميكن أن يشمل هذا العمل إجراء تحقيق يف حاالت محدَّ

بعثة أوسع لتقيص الحقائق من أجل املساهمة يف عملية الحقيقة 
واملصالحة يف الجنوب.  

عىل املستوى املحيل، كام سبقت اإلشارة، ُأطلق عدد من املبادرات 
لتحقيق السالم بني الجامعات ذات العالقة. وينبغي أن تحظى هذه 

حقوق الشعوب األصلية
يعترب االعرتاف مبلكية األرض ملكية جامعية عنرصا هاما يف حقوق 

الشعوب األصلية. وهناك عدد من التوصيات املقرتحة بهذا الشأن يف 
القسم الذي يتناول مسألة التمييز.  

إن حق تقرير املصري قضية أساسية بالنسبة للسكان األصليني. وتبدو 
العملية واضحة بنظر الجنوب، نظريا عىل األقل. فهي تؤدي إىل تنظيم 

 Abyei استفتاء يف عام ٢٠١١. ولكن الوضع مختلف يف مناطق أبيي
والنيل األزرق وجبال النوبة. وفيام يتعلق مبنطقة أبيي فان لجنة ترسيم 

حدود أبيي التي ُشكلت مبوجب اتفاقية السالم الشامل، قدمت  تقريرها 
حول حدود املنطقة املتنازع عليها. ولكن الحكومة، انتهاكا التفاقية 

السالم الشامل، رفضت قبول ما توصلت اليه اللجنة. ويف واليتي جبال 
النوبة والنيل األزرق ُيفرتض أن تخضع اتفاقية السالم الشامل «إلرادة 
سكان الواليتني». ولكن هذا لن يتحقق عن طريق استفتاء وامنا «من 

خالل مجلسيهام الترشيعيني املنتخبني دميوقراطيا» (٨٩). وُتغَفل معالجة 
القضية املتمثلة يف ما إذا كانت املنطقتان ستصبحان جزء من الشامل 

أو الجنوب، وبالتايل مشاركتهام يف االستفتاء عىل االستقالل. وحتى إذا مل 
يكن املجلسان الترشيعيان يف الواليتني راضيني عن جوانب من االتفاقية 
فان عليهام «الدخول يف مفاوضات مع الحكومة الوطنية بهدف تصحيح 
هذه النواقص» (٩٠). وقد أثار هذا استياء واسعا بني الجامعات العرقية 
يف هذه املناطق التي عانت الكثري خالل الحرب وكانت تدعم الحركة 

الشعبية لتحرير السودان (٩١).  

ما ميكن أن تفعله الحكومة واملنظامت اإلنسانية
ينبغي أن تعمل حكومة جنوب السودان مع الجامعات املحلية يف هذه 
املناطق املتنازع عليها لتحسني العالقات وبناء الثقة بالعملية السياسية.  

وينبغي أن تعرتف حكومة الوحدة الوطنية مببدأ حق تقرير املصري 
وتتكفل بتنفيذه للجامعات التي تقطن هذه املناطق. ويشمل هذا 

تقرير ما إذا كانت تريد أن تكون جزء من الشامل أو الجنوب. وينبغي 
أن تتعامل الحركة الشعبية لتحرير السودان والجهات الدولية املانحة 
بشكل وثيق مع حزب املؤمتر الوطني لالرصار عىل احرتام هذا املبدأ.  

ينبغي أن يقبل حزب املؤمتر الوطني بنتائج عمل لجنة ترسيم الحدود 
يف منطقة أبيي.  فهو باتخاذه هذه الخطوة، امللزَم باتخاذها مبوجب 

اتفاقية السالم الشامل، سيزيد صدقيته بوصفه رشيكا يف السالم ويكون 
يف موقع تفاويض أقوى بشأن جوانب أخرى من االتفاقية.  

ستكون القضايا األمنية خالل التعداد السكاين واالستفتاء يف املناطق 
الثالث املتنازع عليها، ذات أهمية حاسمة. وعىل حكومة الوحدة الوطنية 

وحكومة جنوب السودان أن تعمال معا بصورة وثيقة الستشارة كل 
الجامعات عن حاجاتها األمنية وضامن األمن لكل الجامعات بال متييز. 
وستكون لدى الجامعات مخاوف مرشوعة من وجود القوات املسلحة 

السودانية أو قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان عىل السواء، استنادا 
إىل الوالءات والخربات املكتسبة خالل الحرب. ويتعني أن ُتراعى هذه 

االمور عند اتخاذ التدابري األمنية.  
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يقول مراقبون يف تقاريرهم أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تبذل 
جهودا حقيقية إلرشاك أصوات أُخرى يف مواقع سياسية وعسكرية عىل 
السواء (٨٤). ولكن بسبب االنتقادات الواسعة التي تعرضت اليها الحركة 

نتيجة امتناعها عن توسيع ُأفقها االثني (٨٥) فان الطريق ما زال طويال قبل 
بلوغ املشاركة الحقيقية.

أخريا، تجيز اتفاقية السالم الشامل للحكومة الوطنية وحكومات الواليات 
عىل السواء جباية رضائب الدخل. ولكن خربة األقاليم ذات الحكم 
الذايت يف أماكن أخرى أظهرت أن هذه السلطة ميكن أن تكون بال 

معنى إذا كان مستوى الفقر يف مثل هذه املناطق يحول دون جمع أي 
ايرادات مجدية من هذا املصدر. وميكن أن يؤدي هذا إىل اعتامد كامل 
عىل التحويالت املالية من الحكومة املركزية. ويف حالة السودان كانت 

الشفافية يف تحويل العائدات النفطية املستحقة للجنوب، موضع تساؤل. 
ونتيجة لذلك ميكن أن ُيجرَّد الحكم الذايت من أي معنى حقيقي (٨٦).  

م أفراد من املجتمع املدين يف جنوب السودان مبقرتح مثري لالهتامم  تقدَّ
يدعو إىل تشكيل «بيت القوميات» House of Nationalities، وأفادت 

األنباء بأن املقرتح القى بعض التأييد من الحركة الشعبية لتحرير السودان 
(٨٧). ويدعو املقرتح إىل متثيل كل جامعة عرقية يف «بيت القوميات» 

بعضو واحد. وترى الفكرة املقرتحة أن يكون «بيت القوميات» هيئة 
استشارية يف البداية يحيط الحكومة علام بالقضايا التي تهم الجامعات 

العرقية. وأحد األهداف املتوخاة أن يكون «بيت القوميات» مبثابة 
«ملتقى لتسوية النزاعات. فهو سيخول الجامعات العرقية صالحية تسوية 

نزاعاتها بنفسها ويف الوقت نفسه حامية تنوعها الثقايف واالثني من 
االستغالل السيايس» (٨٨).  

ما ميكن أن تفعله الحكومة واملنظامت اإلنسانية
ينبغي أن تقوم الحكومة واملنظامت األجنبية بتنفيذ برامج للتوعية 

باتفاقية السالم الشامل عىل كل املستويات، ويف الجمعية الترشيعية 
لجنوب السودان (مثال يف املقاعد املخصصة للحركة الشعبية لتحرير 

السودان مبوجب الرتتيبات االنتقالية). كام يتعني بذل الجهود لتوظيف 
أفراد من سائر الجامعات يف جهاز الخدمة املدنية مع احرتام مبدأ 

الكفاءة يف الوقت نفسه.  

ينبغي أن تنفذ حكومة جنوب السودان واملنظامت األجنبية برامج 
تدريب يف اإلدارة العامة ألفراد األقليات بالتنسيق مع املجتمع املدين 

السوداين. وينبغي التفكري يف تدريب القيادات الشابة (من النساء 
والرجال).

وينبغي أن يعمل ممثلو الجامعات العرقية ومنظامت املجتمع املدين 
وحكومة جنوب السودان معا لتقييم املنافع املمكنة من «بيت 

القوميات» املقرتح بوصفه آلية للتشاور واملشاركة يف صنع القرارات 
عىل السواء، وهيئة محتملة ملعالجة النزاعات بني الجامعات. ويف حال 

وضع املقرتح يف حيز التنفيذ ينبغي أن تأخذ الوكاالت املانحة يف اعتبارها 
توفري املوارد، وينبغي أن تعمل األطراف كافة عىل التوثق من أن الهيئة 
املقرتحة تضمن مشاركة النساء اللوايت ينبغي أن يشكلن ما ال يقل عن 

ثلث األعضاء.  

للكفاح من أجل االحتفاظ بها. ورغم أن الرتتيبات التي نصت عليها 
اتفاقية السالم الشاملة هي ترتيبات مؤقتة برصاحة فان موقع السلطة 

هذا الذي يتحقق من البداية ميكن أن ُيستخَدم للتحكم بعمليات تجري 
يف مراحل الحقة من بناء السالم. والدول الهشة، الخارجة من نزاع، مع 

ما تعانيه منضعف آليات الرقابة ومكافحة الفساد، تكون مكشوفة بصفة 
خاصة لهذه املعضلة. وعندما تتأخر االنتخابات عن موعدها (٨٣) ينشأ 

خطر متديد الفرتة االنتقالية إىل أجل غري مسمى.  

دة  تدعو عدة بنود يف اتفاقية السالم الشامل إىل استحداث هيئات محدَّ
تكون «ممثِّلة» للسكان ـ اللجنة الوطنية للمراجعة الدستورية ومفوضية 

االنتخابات وإدارة الخرطوم عىل سبيل املثال ال الحرص ـ ولكن هذه 
البنود ال ميكن أن ُتنفذ تنفيذا فاعال إال عندما يكون هناك قدر من 

اليقني بشأن حجم سكان مختلف الجامعات. ويف هذا الشأن سيكون 
التعداد السكاين الذي تنص عليه اتفاقية السالم الشامل واملقرر إجراؤه 

يف نيسان/ابريل ٢٠٠٨ بالغ األهمية لحامية حقوق األقليات يف إطار 
االتفاقية.  

تقاسم السلطة مبوجب يس بيه إيه

إس بيه إل إم 
 28%

أحزاب شاملية 
أخرى 14% 

أحزاب جنوبية 
أخرى 6%   

إن يس بيه 52%

أحزاب جنوبية 
أخرى 15%

 إن يس بيه
15%

إس بيه إل إم 
70%
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تطبيقا عادال والتصدي لألعراف التي متارس التمييز ضد املرأة والطفل. 
كام ينبغي أن تعمل الواليات عىل توفري الحامية القانونية لعادات 

وديانات الجامعات التي تشكل أقلية عىل مستوى الوالية. كام ميكن 
أن ُتعالَج هذه القضايا من خالل قانون حظر التمييز الذي ُبحث يف 

وقت سابق، أو من خالل قانون خاص لحقوق األقليات. وميكن للوكاالت 
املانحة أن تساعد بتقديم الخربة الدولية.  

ينبغي أن تفكر حكومة جنوب السودان يف استحداث هيئة للنظر يف 
الشكاوى والتظلامت الخاصة بحقوق األقليات وحقوق املرأة والعمل عىل 

معالجتها.  

حق املشاركة يف الشؤون العامة
تحدد اتفاقية السالم الشامل إطارا لتقاسم السلطة والرثوة ال يف جنوب 

السودان فحسب وامنا عىل مستوى الحكومة املركزية أيضا. وإذ جرى 
التفاوض بشأن االتفاقية بني حزب املؤمتر الوطني والحركة الشعبية 
لتحرير السودان التي اعرتضت عىل فتح املفاوضات ملشاركة أطراف 

أُخرى ـ ممثلو حركات تنشط يف رشق السودان وإقليم دارفور عىل سبيل 
املثال(٧٩) ـ فإن االتفاقية تخلفت عن احرتام حقوق الجامعات األقلية يف 
عموم السودان التي ال تشعر بأنها ممثَّلة يف إطار الحزبني، للمشاركة يف 
صنع القرارات التي تتعلق بشؤونها. وأدى هذا االستبعاد يف النهاية إىل 
قيام جامعات متمردة يف دارفور بحمل السالح ضد الحكومة وهو يبني 
بشكل ساطع كيف يسهم انتهاك حقوق األقليات مساهمة مبارشة يف 

النزاع (٨٠).

يضاف إىل ذلك أن من املستلزمات الرضورية رضورة مطلقة ملشاركة 
األقليات بفاعلية فهم العملية السياسية كام تجسدها اتفاقية السالم 

الشامل والدستور املؤقت لجنوب السودان. ولكن مستوى املعرفة 
واالطالع عىل هذه الوثائق شديد التدين بني سكان الجنوب عموما (٨١). 

فإن اتفاقية السالم الشامل تكرس أدوارا تقوم بها الحركة الشعبية لتحرير 
السودان وحزب املؤمتر الوطني عىل جميع مستويات الحياة السياسية، 

يف الفرتة االنتقالية عىل أقل تقدير. ويواجه الحزبان عىل السواء اتهامات 
بتمثيل مصالح إثنية ضيقة. ويبني الشكل رقم ١ توزيع املقاعد يف 

الجنوب واملركز، عىل األقل حتى إجراء االنتخابات الوطنية العامة.  

(الشكل رقم ١ إطاران األول يبني تقاسم السلطة عىل املستوى الوطني 
والثاين تقاسمها يف جنوب السودان، ص ٢٤ يف األصل االنجليزي ـ املرتجم)

عىل مستوى الواليات ـ التي تتمتع بسلطات واسعة يف النظم الفيدرالية ـ 
تتألف الهيئات التنفيذية يف جنوب السودان خالل الفرتة االنتقالية بنسبة 

٧٠ يف املئة هي حصة أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان و١٠ يف 
املئة ألعضاء حزب املؤمتر الوطني مع تبادل هاتني النسبتني يف الواليات 

الشاملية.  

املشكلة يف هذا التوزيع، كام كانت الحال يف أوضاع أخرى متتد من لبنان 
إىل البوسنة، أن مثل هذه اآللية لتقاسم السلطة حني ُتطبق يف املامرسة 

تتمخض عنها نتائج مديدة.  فالجامعات التي تسلمت مقاليد السلطة 
ُتبدي مامنعة يف التنازل عنها، وتكون قادرة عىل استخدام موارد الدولة 

ترتبط ملكية األرض ارتباطا ال ينفصم بالهوية يف مناطق السودان 
الجنوبية كام يف العديد من السياقات األخرى ـ وعليه فإن فقدان األرض 
وبالتايل العجز عن مامرسة طرق العيش التقليدية مثل الرعي أو الزراعة 

قد ُيعد مبثابة برت جزء من الهوية.  وُتبَحث هذه القضية مبزيد من 
االستفاضة يف القسم الخاص بالتمييز ( ص ).

ما ميكن أن تفعله الحكومة واملنظامت اإلنسانية
ينبغي أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم تعداد سكاين يتيح 

أوسع قدر ممكن من تحديد الهويات (وُيدِرج باإلضافة إىل ذلك فقرة 
يف االستامرة ُيطلب من املرء أن ميألها بأي صفة «أُخرى» ُيريد تسجيلها 

لتحديد هويته) مع تصنيفات للجامعة عىل أساس اإلثنية واللغة 
والديانة. وينبغي أن يكون واضحا أن بإمكان املرء اختيار أكرث من 

تصنيف واحد لهويته. وينبغي إعداد عملية االحصاء السكاين بأكرب عدد 
ممكن من اللغات املحلية الدارجة. فإن هذا من شأنه أن يسلط الضوء 

دة لكل جامعة ويتيح اتخاذ اإلجراءات املناسبة  عىل الحاجات املحدَّ
لتلبيتها.  

يتعني توفري األمن بال متييز لكل الجامعات يف فرتة التحضري وإجراء 
التعداد السكاين واالنتخابات. والخطوة األوىل هي أن تقوم حكومة 

جنوب السودان وبعثة األمم املتحدة يف السودان باستشارة الجامعات 
األقلية ملعرفة احتياجاتها األمنية. وينبغي أن تتكفل حكومة الوحدة 

الوطنية بأن تكون عملية التعداد السكاين وتحديد هويات القبائل 
نزيهة قدر االمكان. ومن املرجح أن يكون لتحديد هويات القبائل دور 
يف إمكانية الوصول إىل املواقع السياسية واملوارد، ومن املرجح أن تنشأ 

توترات يف مجرى العملية. وينبغي أن يكون واضحا بكل جالء أن تسجيل 
املعلومات سيكون رسيا. وعىل حكومة الوحدة الوطنية أن تعنيِّ هيئة 

مستقلة لفض النزاعات. وإذا تعذر ذلك عىل الصعيد الوطني ينبغي أن 
تتوىل حكومة جنوب السودان مثل هذه املهمة يف الجنوب. وينبغي 

عت مجموعة أن لها هوية  احرتام مبدأ الهوية الذاتية مبعنى أنه إذا ادَّ
متميزة فينبغي قبول هذه الدعوى إال إذا ُوجدت أدلة تثبت العكس. 

وميكن للوكاالت املانحة أن تعمل مع حكومة الوحدة الوطنية وحكومة 
جنوب السودان وبعثة األمم املتحدة يف السودان عىل إعداد خطط 

لتوفري هذه املستلزمات وتقديم خربتها التقنية واالرصار عىل مبادئ عدم 
التمييز وحرية تحديد الهوية واألمن.  

فيام يتعلق بالتعليم فان التعليم بلغتني هو الحل األمثل ولكن هذا 
ينطوي عىل مشاكل يف السودان حيث تكون جامعات أقلية مهمشة 

وفقرية محظوظة إذا توفر لها معلم يستطيع التعليم بلغة واحدة ناهيكم 
عن لغتني. ولكن وضعا يؤدي فيه اختيار لغة واحدة إىل االستبعاد، أياً 
تكن اللغة املختارة إمنا هو وضع مرفوض. ومن الرضوري بذل جهود 

لتحسني الحال السائدة باطراد، مع اعتبار التعليم بلغتني لكل الجامعات 
التي تحتاجه، هدفا بعيد املدى. وينبغي أن تدعم الوكاالت املانحة برامج 

التعليم بلغتني ابتداء من مستوى التعليم االبتدايئ.  

لدى التعامل مع تطبيق القانون العام والقانون العريف يف املحاكم ينبغي 
أن توفر كل والية من واليات الجنوب حامية قوية للحقوق الفردية يف 

التحرر من التمييز وحقوق املرأة لضامن تطبيق قانون األحوال الشخصية 
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يف التعليم أداة مهمة لتنمية الهوية، فيام ميكن لفرض لغات األغلبية أن 
يفجر نزاعا (٧٢).  

أشار أشخاص جرت مقابلتهم يف إطار استطالع ُنظم يف رشق السودان إىل 
عدم استخدام لغة تو بداوية Tu Bedawye املحلية يف التعليم االبتدايئ 

بوصفه من أسباب النسبة العالية لترسب التالميذ وانقطاعهم عن 
املدرسة (٧٣). من جهة أخرى، ميكن لالقتصار عىل التعليم بلغات محلية 
أن يؤدي إىل استبعاد من فرص العمل ومن املشاركة يف الحياة العامة 

حيث االنجليزية والعربية هام أدوات التواصل الرئيسية.  وأبدى راشدون 
يتعلمون يف إطار مكافحة األمية يف صعيد السودان، تفضيال ساحقا 

العتامد االنجليزية تليها العربية واسطة يف تعليمهم (٧٤).  

إن اتفاقية السالم الشامل تحمي حق الهوية بشكل ال لبس فيه. ولكن 
االتفاقية بوصفها وثيقة تقوم عىل مبدأ الالمركزية، تعاين من غياب الفهم 

م عىل مستوى  بأن الحامية القانونية يف النظام الالمركزي كثريا ما ُتقدَّ
الوحدة االدارية الالمركزية ـ عىل مستوى الوالية يف حالة السودان. لذا 
تحتاج هويات األقليات إىل الحامية عىل مستوى الوالية بقدر حاجتها 

اليها عىل املستوى الوطني العام. وال توفر اتفاقية السالم الشامل هذه 
الحامية بل تجيز فقط لألغلبية عىل مستوى الوالية أن تعمل الستثنائها 

من القوانني الوطنية العامة التي تتعارض مع ديانتها أو عاداتها (٧٥).  

يف مناطق السودان الجنوبية ستكون كل والية هي صاحبة القرار بشأن 
صالحيات محاكمها العرفية وسبل استخدام األعراف باالرتباط مع القانون 

العام (يف الدستور الوطني املؤقت والدستور املؤقت لجنوب السودان، 
ُيستخَدم العرف مصدرا للترشيع).  وُيراد بهذا النظام املتوازي تدعيم 

التقاليد املحلية ويف الوقت نفسه حامية الحقوق الفردية (٧٦). ومن 
األمثلة التي ميكن للقانون القائم عىل العرف أن يتضارب مع الحقوق 

الفردية، هناك قانون األحوال الشخصية الذي يغطي شؤون الفرد 
والعائلة، مبا يف ذلك الزواج والطالق واملرياث واالستخالف واالنتامء. 
وينص بروتوكول مشاكوس Machakos Protocol امللحق باتفاقية 

السالم الشاملة عىل أن هذه النواحي «يجوز أن تحكمها قوانني األحوال 
الشخصية (مبا يف ذلك القوانني الرشعية أو األعراف أو التقاليد) لألطراف 
املعنية». وقد يبدو هذا النص يف الظاهر لصالح األقليات لكنه يبني كيف 

أن الجامعات األقلية ال تكون أبدا جامعات متجانسة، ألن تأثري قوانني 
من هذا النوع عىل املرأة يختلف دامئا عن تأثريها عىل الرجل. وأن 

جوانب متعددة من قوانني األحوال الشخصية تؤثر عىل املرأة تأثريا سلبيا 
مثل اختالف معاملة الرجل واملرأة يف قضايا املرياث عند وفاة الزوج أو 
الزوجة. يضاف إىل ذلك أن النص ميكن أن ميارس التمييز ضد فرد من 

األقليات يف حالة الزواج بني رجل وامرأة من جامعتني مختلفتني ـ قانون 
أي جامعة سُيطبَّق يف قضايا املرياث واالستخالف والطالق؟ وإزاء هيمنة 

الرجل يف العديد من الجامعات فإن املرجح أنه سيتمكن من فرض قانون 
األحوال الشخصية لجامعته هو أو القانون األنسب ملصلحته.  

مُتارَس يف بعض الجامعات القاطنة يف مناطق السودان الجنوبية عادات 
مثل ختان االناث (٧٧) واستخدام املرأة بوصفها جزءاً من املمتلكات 

املنقولة عىل الضد من حقوقها (٧٨). ومثل هذه املامرسات ال تنتمي إىل 
خصوصية األقليات وهي محظورة برصاحة يف إطار حقوق األقليات.  

عىل املدى البعيد.  ولكن من املرجح أن تكون هناك حاجة ملحة عند 
بعض الجامعات تقتيض التحرك برسعة، مثل الرعاة الذين فقدوا إمكانية 

الوصول إىل املراعي. يضاف إىل ذلك أن أعداء عملية السالم ميكن أن 
يستغلوا املجموعات التي تفقد مصادر عيشها بسبب الحرب دون أن 

يصيبها يشء من مكاسب السالم.  

الحق يف حامية الهوية
د: فقد تجد قبيلتني تنطقان بلغتني  الهويات يف السودان واقع معقَّ

مختلفتني لكنهام تشرتكان يف ديانة واحدة تجعلهام تنتميان إىل جامعة 
أكرب. والخصائص نفسها التي يستخدمها البعض لتحديد طائفة عامة 
يستخدمها آخرون لتحديد زمرة خاصة. ومثة قبائل تنطق عمليا بلغة 
واحدة مثل قبائل األتوت Atuot والنوير Nuer  التي كثريا ما ُتدرج 

يف فئة واحدة عىل أساس اللغة، تستشهد بفوارق لغوية طفيفة دليال 
عىل متايزها.  وهناك جامعات يرى كثريون من خارجها أنها ذات هوية 

مشرتكة، مثل النوبيني، تضم يف الواقع ١٫٥ مليون شخص ذوي لغات 
وثقافات واثنيات مختلفة (٦٨).  

و يتعني عىل املنظامت اإلنسانية أن ُتدرك التنوع يف داخل الجامعات، 
وأن تعمد إىل استشارة كل الرشائح وإرشاكها، وليس الزعامء فقط مهام 
كان موقعهم راسخا يف الجامعة (انظر القسم املعنون «َمْن يتكلم باسم 
األقليات؟» ص ). وإىل جانب السن والجنس فإن الجامعات املحلية يف 

مناطق السودان الجنوبية ميكن أن تتسم بتاميزات أخرى منها التفريق 
بني النازحني العائدين والذين بقوا من أفراد الجامعة، وأولئك الذين 

التحقوا بجيوش أو ميليشيات مختلفة.  

إن عمليات التعداد السكاين التي تتيح أوسع قدر ممكن من تحديد 
الهويات مفيدة بصفة خاصة يف التعرف عىل الحاالت الصارخة من 

الالمساواة وعىل الجامعات ذات الحاجة املاسة إىل املساعدة. ولكن 
حزب املؤمتر الوطني الحاكم أشار إىل أنه قد يعارض الفكرة القائلة 

بتسجيل الديانة أو اإلثنية أصال (٦٩). يضاف إىل ذلك أن املشمولني 
بالتعداد السكاين قد ال يفصحون يف الحقيقة عن انتامئهم إىل هوية 

دينية/إثنية معينة إذا كانوا يخشون من استخدم ذلك ضدهم يف وقت 
ما، وسيتعني عىل حكومة الوحدة الوطنية أن تقدم ضامنات ملموسة 

بأن هذا لن يحدث.  

يشكل اإلحصاء السكاين حلقة يف سلسلة من الخطوات املتعاقبة ـ تعداد 
سكاين، انتخابات، استفتاء ـ بيد أن من املمكن القول أن الخطوة األوىل 

ينبغي أن تكون إجراءات أمنية ُتتَخذ ليك يستطيع الراغبون من النازحني 
أن يعودوا إىل مواطنهم األصلية. كام سيكون للتعداد السكاين تأثريه 

يف وضع املناطق الثالث املتنازع عليها.  ويسعى حزب املؤمتر الوطني 
وحكومة جنوب السودان إىل االحتفاظ بالسيطرة عىل العميلة، وأخذ 

هذا يتسبب يف تأخريات من اآلن. فان هناك خالفات بني الطرفني عىل 
استامرة االستبيان وتأخر حكومة الوحدة الوطنية يف تخصيص املوارد 

املالية الالزمة (٧٠).  

تحمي اتفاقية السالم الشامل استخدام اللغات املحلية وتجيز للواليات 
اعتامد لغات محلية يف املعامالت (٧١). ويشكل استخدام لغات األقليات 
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للتوعية بالحاجة إىل قانون كهذا، وتقديم مقرتح تطرحه للنقاش الواسع 
عىل الصعيد الوطني. وميكن أن توفر الوكاالت املانحة ما يلزم من موارد 

لهذه العملية، مبا يف ذلك مساهمة خرباء من بلدان ذات خربات مامثلة.  

جرى اطالق عدد من مبادرات السالم بني الجامعات املحلية (٦٤) 
ملعالجة النزاعات عىل حقوق األرض. ومن املقرر عقد مؤمتر لفّض 
النزاعات بني الجامعات الرعوية والزراعية يف مناطق الحدود بني 
الشامل والجنوب برعاية الرئاسة السودانية (٦٥).  وال تسفر هذه 
املبادرات دامئا عن نتائج فورية لكنها تشكل خطوة أوىل. وميكن 

للوكاالت املانحة أن تقدم دعام ماليا ملثل هذه املبادرات. ويف بعض 
الحاالت ميكن أن توفر املؤمترات التي ُتعقد برعاية منظامت غري 

حكومية درجة مضافة من الحيادية.   

من املرجح أن يكون للمشاريع التنموية، السيام املشاريع الكبرية لبناء 
هياكل ارتكازية، تأثرياً بالغاً يف ملكية أرض الجامعات األقلية، كام، عىل 
 Jonglei «سبيل املاثل، يف حال استئناف العمل مبرشوع «قناة جونغيل
Canal. إذ يتعني استشارة الجامعات املتأثرة استشارة كاملة، والحصول 
عىل موافقتها املسبقة والقامئة عىل معرفة، بكامل إرادتها. وإذا انطلق 
العمل لتنفيذ املرشوع ينبغي إرشاك هذه الجامعات يف كل مراحله ـ 

التصميم والتنفيذ والتقييم.

ينبغي أن تعمل حكومة جنوب السودان عىل تطوير مستوى تطبيق 
العدالة دون متييز بتوفري موارد أكرب للمحاكم املحلية العاملة باللغات 

املحلية الدارجة، ومرتجمني ملن ال يفهمون لغة اإلجراءات القانونية، كام 
ينص عىل ذلك امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية.  

يتضمن تقرير معهد التنمية ما وراء البحار
 Overseas Development Institute حول مسألة األرض يف السودان

The Land Question:  Sudan Peace’s Nemisis (٦٦)، عددا من 
التوصيات املفيدة بينها تجميد عقود اإليجار واالمتيازات طويلة األمد 

إىل حني استجالء حقوق ملكية األرض والدعاوى القامئة بدرجة أكرب من 
الوضوح. ومن توصيات التقرير األخرى تنظيم وتنسيق عملية توثيق 

أشكال امللكية التقليدية وتحليل سبل دمج العادات واألعراف العملية 
وممكنة التطبيق يف القانون الخاص، وتشكيل لجنة األرايض الوطنية 
ولجنتي أرايض جنوب كردوفان والنيل األزرق، واالعرتاف بالحقوق 

التقليدية، مبا يف ذلك امللكية الجامعية التي مُتارَس بني الرعاة، وقوننة 
آليات التعويض وإجراءاته، وإلغاء القوانني التي متارس التمييز ضد املرأة. 
كام يقرتح التقرير أن تقدم الجهات املانحة دعام تقنيا مستدميا وما يلزم 

من خربات إلصالح شكل ملكية األرض يف عملية طويلة األمد (٦٧).

خالل عملية بناء السالم ستظل بعض األقليات تعاين من الالمساواة يف 
توزيع الرثوة ألسباب بينها العزلة الجغرافية والتهجري وتغري األحوال 
البيئية وتأثري ذلك عىل معيشتها. وينبغي أن تفكر حكومة جنوب 

السودان والجهات املانحة بإطالق مبادرات للعمل االيجايب بني هذه 
الجامعات ـ مثل برامج لتقديم القروض البسيطة ـ مراعية يف الوقت 

دة يف هذه الجامعات، ورضورة التوعية مبثل  نفسه حاجات النساء املحدَّ
هذه الربامج. وميكن النظر إىل هذا العمل بوصفه إجراء لتعزيز السالم 

النوبيون مستعدين للسامح للجامعات الرعوية العربية بالوصول إىل 
أراضيهم بسبب وقوفها إىل جانب الخرطوم خالل الحرب (٥٩). ومن الجائز 

أن يجد العائدون من املهجرين يف الداخل والنازحني أن يف أراضيهم 
أشخاصا آخرين ال يريدون مغادرتها (٦٠).  

هناك عدد من القضايا البنيوية األخرى أيضا: امللكية الخاصة بالجامعات 
ليست موثقة رسميا، األمر الذي يضع اكرث املالكني التقليدين يف موقف 

ضعيف. فان حوايل ٩٠ يف املئة من أرايض السودان غري مسجلة وهذا 
يخلق مشكلة للعائدين الذين يحاولون أن يثبتوا ملكيتهم (٦١). ويف 

وضع كهذا ُتحسم قضية امللكية يف أحيان كثرية باستخدام القوة أو ما 
ُيعد استخدما للقوة بدال من الحقوق. واألرجح أن تكون الخسارة من 

نصيب الجامعات الصغرية والضعيفة، كام يف حالة الجامعات الرعوية يف 
كردوفان الجنوبية، يف املثال املذكور أعاله.  

وأثبتت بعض األشكال التقليدية مللكية األرض أنها متارس التمييز ضد 
املرأة ـ كام يف مسألة املرياث عىل سبيل املثال (٦٢). وعىل حني فإن حقوق 

الشعوب األصلية تحمي شكل امللكية التقليدي فإنها تحظر أيضا أي 
عادات تنتهك حقوق اإلنسان مثل حق املرأة يف املساواة.  

من املرجح أن تتعرض نساء األقليات إىل التمييز عىل مستويني. وميكن 
لنساء األقليات اللوايت يتبوأن مراكز مرموقة أن يسهمن يف رفع مستوى 

الوعي بهذه القضايا. وقالت بيتي اوغوارو Betty Ogwaro عضو 
الجمعية الترشيعية لجنوب السودان التي متثل إحدى دوائر اتشويل 

Acholi االنتخابية يف أقليم ماغوي Magwi أن العمل من أجل حقوق 
ناخبيها يجعلها تشعر كام لو «أننا مهمشون بني املهمشني» (٦٣).  

ما ميكن أن تفعله الحكومة واملنظامت اإلنسانية
ينبغي أن تفكر حكومة الوحدة الوطنية بإعادة النظر يف حصة املناطق 

املنتجة للنفط من عائداته باتجاه زيادتها للتعويض عن األرضار البيئية.  

وينبغي أن تقيم حكومة الوحدة الوطنية بأرسع وقت ممكن، كام 
تعهدت يف كانون األول/ديسمرب، نظاما شفافا بالكامل إلدارة العائدات 
املتحققة من تصدير النفط. وميكن أن ُيقام هذا النظام بإرشاف لجنة 

البرتول الوطنية ومبشاركة ممثلني عن الواليات/املناطق املنتجة للنفط.  

حني تفقد جامعات محلية أرايض بسبب استغالل النفط أو غريه من 
املشاريع التنموية يتوجب تعويض هذه الجامعات بأراٍض ذات مساحة 
وقيمة متساويتني متكنها من استعادة طرق معيشتها التقليدية. ويتعني 

أن تؤخذ يف االعتبار أمناط حركة الجامعات الرعوية يف ترحالها لدى 
م من باب التعويض. تخصيص األرض التي ُتقدَّ

ينبغي أن تشكل الجمعية الوطنية لجنة إلعداد قانون شامل ضد التمييز 
د آليات تنفيذ قوية. وإذا تعذر  يتضمن تعريفا جامعا للتمييز ويحدِّ
القيام بذلك عىل املستوى الوطني فإن الجمعية الترشيعية لجنوب 

السودان ينبغي أن تنهض مبهمة إعداد قانون للمنطقة.   وبغية تحريك 
العملية ميكن أن تفكر منظامت املجتمع املدين يف تنظيم حملة واسعة 
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تنص اتفاقية السالم الشامل عىل «العدالة يف تقاسم ثروات السودان  
مبا يتيح لكل مستوى من مستويات الحكم أن ميارس مسؤولياته 

وواجباته القانونية والدستورية» (٥١).  وهذا مبدأ هام ولكن هناك 
عددا من القضايا التي تتعلق بطريقة وضع هذا املبدأ يف حيز التنفيذ. 
وعىل سبيل املثال فإنه مبوجب الصيغة التي تنص عليها اتفاقية السالم 
الشامل لتقاسم الرثوة املتحققة من استغالل النفط، ستحصل املنطقة 

النفطية عىل ٢ يف املئة من العائدات (باالضافة إىل التخصيصات املركزية 
االعتيادية وااليرادات املتحققة محليا من الرضائب والرسوم الجمركية، 

الخ). ويراد بهذه املعادلة سد التكاليف املرتبطة بانتاج النفط ـ ال سيام 
معالجة اآلثار البيئية. وهذا النسبة منخفضة باملقارنة مع نيجرييا، مثال، 

حيث ُيشرتَط أن تحصل منطقة دلتا النيجر عىل نسبة مئوية تتفاوت 
مبرور السنني (منذ عام ١٩٥٨) من ١٠ إىل ٥٠ يف املئة (٥٢).  

ولكن القضية األكرث آنية هي املخاوف ـ كام يف حالة دلتا النيجر ـ من 
الفساد وغياب الشفافية عىل مستوى الحكومة املركزية فيام يتعلق 

بعائدات النفط (٥٣). فالعائدات التي تلقتها مناطق السودان الجنوبية 
حتى اآلن أقل من املتوقع ـ توقعت الحسابات األصلية أن تبلغ عائدات 

النفط ١٫٢ مليار دوالر يف عام ٢٠٠٥. ولكن وزير املالية يف حكومة 
الوحدة الوطنية صحح الرقم إىل ٤٠٠ مليون دوالر (٥٤) وبلغ إجاميل 

التحويالت ٧٧٨ مليون دوالر يف الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير 
إىل آب/اغسطس ٢٠٠٧ (٥٥). ومن الناحية االيجابية فإن املفاوضات 

التي أسفرت عن عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان إىل الحكومة 
الوطنية تضمنت اتفاقا عىل اقامة «نظام شفاف متاما يف ادارة القطاع 

النفطي» (٥٦).  
القضية األخرى هي البند الذي ينص يف اتفاقية السالم الشامل عىل 

استشارة الجامعات ذات العالقة وتعويضها إذا تعني عليها أن تتنازل 
عن أراض للسامح باستغالل النفط.  وتتوىل هذه املهمة هيئة البرتول 

الوطنية (٥٧).  

إن إمكانية الترصف املتساوية باألرض قضية مهمة يف مناطق السودان 
الجنوبية. ففي ظل ندرة فرص العمل، السيام خارج املدن، تشكل األرض 

بالنسبة لجامعات متعددة وسيلة العيش الوحيدة ـ سواء أكانت من 
خالل الزراعة أو الرعي. ومثة تاريخ من املصادرات التي مارستها الحكومة 

املركزية، وكانت مصدرا هاما للنزاع:

«إن الترشيعات الصادرة إبان السبعينات والثامنينات (ال سيام 
قانون األرايض غري املسجلة لعام ١٩٧٠ وقانون العقود املدنية لعام 
١٩٨٤) عززت امتيازات الدولة وأتاحت للنخب القريبة من الحكم 

أن متتلك أراض عىل حساب سكان األرياف. وكانت املصادرات 
شائعة بصفة خاصة يف كردوفان الجنوبية (تحديدا يف منطقة جبال 

النوبة) حيث شاهد الفالحون والرعاة األميون دمج أراضيهم يف 
مشاريع تعتمد املكننة الزراعية أو تسجيلها باسامء آخرين بكل 

بساطة. وأدت هذه املصادرات إىل عمليات تهجري واسعة وكانت 
السبب الرئييس يف انضامم أشخاص من كردوفان الجنوبية إىل مترد 

الجيش الشعبي لتحرير السودان يف أواخر الثامنيات» (٥٨). 

هناك عدد من القضايا األخرى. ففي والية كردوفان الجنوبية مل يعد 

انتباه القيادة العليا مثل التوترات التي تنشأ مع حزب املؤمتر الوطني 
حول تنفيذ اتفاقية السالم الشامل.  

ولكن الخطر الرئييس الذي يهدد حق األقليات الجنوبية يف الوجود قد 
يكون يف نهاية املطاف العودة إىل القتال السافر بني الشامل والجنوب. 

 Misseriya فالخرطوم متهمة بتعبئة ميليشيات من قبيلة املسريية
ملهاجمة وحدات الحركة الشعبية لتحرير السودان يف منطقة أبيي 

Abyei، وهناك مخاوف من أن هذه الهجامت ميكن أن تقوض السالم 
الهش يف الجنوب بصفة عامة (٥٠).

ما ميكن أن تفعله الحكومات واملنظامت اإلنسانية
يتعني عىل الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تقوم مبجهود أكرب ملد 
يدها إىل سائر الجامعات يف مناطق السودان الجنوبية. فان التفاتات 

رمزية مثل تعيني زعامء قبائل أُخرى يف مواقع حساسة خطوات هامة، 
ولكن ما ال يقل أهمية عنها تركيب قوى األمن بصفة عامة. ويتعني تنفيذ 
نزع السالح بحذر شديد يتجنب اإلكراه، ويجري بالتشاور مع الجامعات 
ذات العالقة. وعىل حكومة جنوب السودان أن تعالج األسباب التي تقف 
وراء شعور املواطنني بالحاجة إىل حمل السالح. وينبغي دراسة الخيارات 

التي تتيح وجودا دامئا أكرث ايجابية يف مناطق الجامعات ذات العالقة 
لتحسني األمن، مثال عن طريق إناطة حفظ األمن مبمثيل الجامعات 

نفسها. وميكن للمنظامت األجنبية أن تقدم املشورة والدعم املايل إىل 
الحكومة يف تنفيذ إجراءات كتلك املذكورة أعاله، بنقل الخربات االيجابية 

من بلدان أخرى عىل سبيل املثال. وينبغي استشارة الجامعات يف عموم 
السودان، مبا فيها األقليات، بشأن ما تحتاجه يف مجال األمن. وميكن 

 Small «اإلفادة من خربة الفريق املسؤول عن «مسح االسلحة الخفيفة
Arms Survey يف إجراء مشاورات حول قضايا حساسة للغاية مثل 

حيازة السالح. ويتعني إدراج حقوق األقليات يف التدريبات التي تنظمها 
الرشطة املدنية الدولية ( Civpol ) لرشطة جنوب السودان.  وينبغي 

توفري تدريبات مامثلة للجيش الشعبي لتحرير السودان مع إعطاء 
األولوية ملقاتيل الجامعات املسلحة األخرى املندمجني حديثا يف الجيش. 
وعىل الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تتحرك بشكل حاسم ملعاقبة 

الجنود الذين يرتكبون خروقات.  

عىل الحكومات التي تقيم عالقات مع السودان، ومنها الصني، التي لديها 
مصالح سياسية واقتصادية لن يخدمها استئناف الحرب، أن متارس ضغوطا 

دبلوماسية متواصلة عىل حزب املؤمتر الوطني الحاكم لتنفيذ اتفاقية 
السالم الشامل تنفيذا كامال، مبا يف ذلك ترسيح سائر امليليشيات.  

الحق يف الغاء التمييز
يتسم تقاسم الرثوة عىل أسس عادلة بأهمية خاصة يف الدول الالمركزية. 

وإن اختصاصات الوحدات االدارية الالمركزية وسلطاتها لن تعني شيئا إذا 
مل تكن لديها املوارد الالزمة ملامرستها. يضاف إىل ذلك أن جامعات عرقية 

متعددة يف أقاليم السودان الجنوبية تعيش يف مناطق مزدحمة وبالتايل 
فإن إدارة املوارد المركزيا وصوال إىل مستوى الواليات ( وإىل الوحدات 

االدارية األدىن مستوى) أداة مهمة يف ضامن معاملة املكونات املختلفة 
معاملة عادلة.  
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يتطلب حظر التمييز أن تقدم الحكومات والوكاالت األجنبية التي 
تستخدم موظفني محليني، فرصا متساوية يف مامرساتها الخاصة بتعيني 

املستخدمني. ويتسم هذا بأهمية خاصة يف حالة العاملني عىل خط 
الجبهة. فهو يوجه رسالة مهمة فحواها التوجه إىل الجميع بال استبعاد. 
يضاف إىل ذلك أن املوظفني العاملني عىل خط الجبهة كثريا ما يقومون 
بدور الحراس الذين يسهرون عىل موارد الحكومات والجهات املانحة.  

 [العمل اإليجايب 
العمل اإليجايب هو الطريقة الوحيدة للتعامل بفاعلية مع أمناط 
االستبعاد املرتسخة. فإن مثل هذه األمناط تحتاج إىل أجيال قبل 

أن تختفي لصالح مقاربة تعامل الجميع عىل قدم املساواة. ولكن 
يف بلدان تعاين من النزاعات ميكن أن تنظر قطاعات من املجتمع 

إىل برامج العمل اإليجايب عىل أنها برامج غري عادلة حتى إذا كانت 
الجامعات املستهدفة بها تعاين قدرا كبريا من االستبعاد والالمساواة، 

األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل احتقانات وأعامل عنف. لذا يتعني 
عىل املنظامت اإلنسانية أن تبدي حرصا استثنائيا عىل التوعية العامة 

بربامجها وأن تلفت االنتباه إىل الوضع امللموس لجامعات معينة 
ح السبب يف رضورة اتخاذ إجراءات  تتعرض إىل التمييز، وأن توضِّ
خاصة. يضاف إىل ذلك أن املقاربة التي تعتمد حقوق األقليات 
ال تعني أن الحكومة واملنظامت األجنبية لن تعمل إال يف مجال 

قضايا األقليات ولن تتحدث إال عن هذه القضايا يف بياناتها العامة. 
دة من الالمساواة لكن للسكان عموما  فاألقليات تعاين أشكاال محدَّ

حاجات ُتصاغ سياسات وُتعد برامج لتلبيتها. وهذا الجانب أيضا 
يتطلب تبيانه بوضوح للناس.  

كثريا ما يرتبط العمل اإليجايب بحصص ُتقَتَطع لألقليات ـ  مثل 
مقاعد دراسية يف الجامعات أو وظائف يف جهاز الخدمة املدنية. 
وتكاد هذه اإلجراءات ال تكلف الحكومات شيئا، ومن الجائز أن 

تفشل يف معالجة التمييز ألنها ال تتصدى لألسباب األساسية. وعىل 
سبيل املثال من الجائز أن يكون متثيل أقلية ما يف الجامعات متثيال 
متدنيا بسبب الفقر حيث ُيقَطع تعليم األطفال من أجل ارسالهم 

للعمل. كام أن من املرجح أن تسبب الحصص احتقانات يف أوضاع 
النزاع (٤١)، مثال عندما يحصل شخص من إحدى األقليات عىل مقعد 

درايس يف الجامعة عىل حساب مرشح من األغلبية أكرث استحقاقا. 
املعالجة األنجع هي إجراءات هدفها بناء القدرات مثل تخصيص 

موارد أكرب لتحسني التعليم االبتدايئ والثانوي يف مناطق األقليات مبا 
ن أفرادها من التنافس من موقع أفضل عىل املقاعد الدراسية يف  ميكِّ

الجامعة ]

املقاربة التي تعتمد حقوق األقليات يف مناطق 
السودان الجنوبية

ليست الغاية هنا تقديم عرض مستفيض لقضايا األقليات يف مناطق 
دة تبني كيف ميكن للمنظامت  السودان الجنوبية بل َسوق أمثلة محدَّ

اإلنسانية أن تعمل عىل تنمية احرتام حقوق األقليات فتعزز بذلك العمل 
عىل بناء السالم. 

حق الوجود
إذ يبدو صحيح أن االعتداءات الجسدية عىل األقليات عامل من عوامل 

النزاع، إال أن التوترات ميكن أن تنشب إذا ما شعرت األقليات بأنها تفتقر 
إىل األمن. ومثل هذا اإلحساس ميكن أن يشكل محركا قويا جدا للنزاع. 

وتكون املخاطر شديدة بصفة خاصة يف مناطق السودان الجنوبية بسبب 
وجود امليليشيات والقوات النظامية وكميات كبرية من األسلحة الخفيفة 

(٤٢). فالقضايا املهمة هنا هي قضايا نزع السالح وترسيح أفراد امليليشيات 

وانقسام الوالءات بني الخرطوم والجنوب. ويف صعيد السودان عىل سبيل 
املثال، كانت الحكومة تدعم مجموعات ميليشيوية و»قوات الدفاع 

الشعبي» أفرادها من قبائل املورلة Murle أو الدنكا Dinka وعبأت رجال 
 Latuka والتوكا Bari قبائل متعددة للقتال نيابة عنها، مثل قبائل الباري

  .(٤٣) Fertit وَفرتيت Didinga وديدينغا Mundari ومونداري

ويف حني أن الهدف من برامج حكومة جنوب السودان لنزع السالح هو 
خفض مستوى العنف فان هناك دالئل عىل أن املقاربة القرسية لنزع 
سالح املدنيني كانت أحيانا تؤدي إىل تصاعد أعامل العنف (٤٤)، وُينظر 

دة بال إنصاف.  إىل هذه املعالجة عىل أنها تستهدف جامعات محدَّ
وهكذا كانت الحال يف الفرتة الواقعة بني كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥ 

وأيار/مايو ٢٠٠٦ يف والية جونغيل Jonglei حيث حاول الجيش الشعبي 
لتحرير السودان نزع أسلحة الرعاة املحليني، السيام من قبيلة لو نوير 

: Lou Nuer

«حيث اعتربها كثريون منهم مبثابة حملة سياسية....ويف مجرى تنفيذ 
برنامج نزع السالح صادرت أكرث من ثالثة آالف قطعة، وقتل خاللها 

١٦٠٠ جندي ُقتلوا من أفراد الجيش األبيض والجيش الشعبي لتحرير 
السودان ـ قرابة قتيل عن كل قطعتي سالح جرت مصادرتهام» (٤٥).

من القضايا األساسية األخرى التي تؤثر يف اإلحساس باألمن النظر عموما 
إىل الجيش الشعبي لتحرير السودان عىل أنه جيش من قبيلة الدنكا 

(٤٦). واتخذ هذا التنظيم خطوات إلرشاك قادة بارزين من جامعات إثنية 

أُخرى مثل النوير لتوسيع دائرة شعبيته. ولكن هذه القضية ما زالت 
تشكل عقبة يف طريق فاعلية الجيش الشعبي لتحرير السودان ـ وحتى 
ُينظر اليه عىل أنه تنظيم شامل وممثل شامل فان مجموعات مسلحة 

أُخرى قد ال تكون مستعدة إللقاء سالحها. وتنفي الحركة الشعبية 
لتحرير السودان بشدة أنها تستبعد َمْن ال ينتمون إىل الدنكا. ويوضح 

غابريل ماترو مالك Gabriel Matru Malek، رئيس لجنة األرايض 
واملوارد الطبيعية والبيئة يف حكومة جنوب السودان: «إن الحركة 

الشعبية لتحرير السودان مل تقاتل عرشين عاما من أجل أن تضطهد 
بعض القبائل الصغرية! فهذه الفكرة يزرعها الشامل يف أذهان قبائل 

صغرية» (٤٧).  

تنص اتفاقية السالم الشامل عىل دمج سائر امليليشيات بالقوات املسلحة 
السودانية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهذا ما يحدث (٤٨). 

ولكن رفع مستوى االنضباط واالحرتاف عند دمج أعداد كبرية من مقاتيل 
هذه الجامعات املسلحة األخرى ميثل تحديا يواجه الجيش الشعبي 

لتحرير السودان يف مجرى تحوله من جيش لحرب العصابات إىل قوة 
مسلحة محرتفة (٤٩). يف غضون ذلك هناك قضايا أُخرى تتزاحم عىل لفت 
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أدوات تحليل النزاع
تستخدم الحكومات واملنظامت األجنبية أدوات تحليل لتحديد القضايا 

األساسية ذات العالقة بالتنمية وبناء السالم يف البلد وطريقة معالجتها.  

واألداة الوحيدة يف الوقت الحارض لتحليل النزاعات يف إطار املفوضية 
االوروبية هي «الئحة األسباب األساسية للنزاعات» (٣٥)، التي تغطي 
طائفة واسعة من املظامل املمكنة بحق األقليات. ولكن هذه األداة 
ال ُتستخَدم بفاعلية يف تخطيط الربامج، مبا يف ذلك إعداد الدراسات 

االسرتاتيجية عن البلد املعني (٣٦).  

كام أن املالحظات التوجيهية لوزارة التنمية الدولية يف بريطانيا بشأن 
د عددا من املظامل الواقعة عىل األقليات دون أن  تقييم النزاعات (٣٧) تحدِّ

تأيت عىل ذكر حقوق األقليات تحديدا. لكن هذه التوجهات مل ُتطبَّق عىل 
حالة السودان. 

عند بإدراج نصوص تتناول حقوق األقليات عىل نحو رصيح فان هذه 
األدوات ستكون أقدر عىل تحديد النطاق الكامل للقضايا ذات العالقة 

بالنزاعات االثنية/الدينية يف البلدان املتأثرة بهذه النزاعات، وضامن 
مساهمة جهود التنمية يف إقامة سالم دائم. 

ويتضمن كتاب: حزمة املوارد حول املقاربة الحساسة للنزاع 
 Resource Pack on Conflict-Sensitive Approaches (٣٨) عرضا وافيا 

لعدد من األدوات املتاحة لتحليل النزاعات.

ُأطر التدريب والكادر الوظيفي  
يقتيض تدريب املنظامت اإلنسانية العاملة يف أوضاع نزاعات ذات ُبعد 

يتعلق بالهوية، أن يشمل حقوق األقليات. فهذا الجانب ُيغَفل يف أحيان 
كثرية، األمر الذي يثري االستغراب إذا ما عرفنا أن حقوق األقليات ُتطرح 
ردا عىل مثل هذه النزاعات تحديدا. والهيئة الحكومية الوحيدة التي 

اكتشفت املجموعة الدولية لحقوق األقليات أنها تشمل حقوق األقليات 
يف تدريب املوظفني امليدانيني هي منظمة األمن والتعاون األوريب (٣٩). 

ومن املؤكد أن مثل هذا التدريب رضوري ملوظفي وكاالت األمم املتحدة، 
ال سيام وأن املادة التاسعة من إعالن حقوق األقليات القومية أو اإلثنية 

واألقليات الدينية أو اللغوية ُتلزِم هذه الوكاالت باملساهمة يف تنفيذها.  

ويف حني أن الخربة الخاصة بحقوق األقليات ينبغي أن ُتدرج يف االتجاه 
العام لنشاط الوكاالت والحكومات العاملة يف مناطق تعاين من نزاعات 

تتعلق بالهوية فإن عملية إدراجها ميكن أن ُتدَفع قدما بصورة اشد 
فاعلية إذا كانت تشكل بؤرة مركزية يف مثل هذه الخربة. وحني تكون 
للوكاالت بؤر مركزية كهذه فهي تكون عادة ضمن دائرة تتعامل مع 

حقوق اإلنسان، من دون ارتباط بعمل الوكالة ملنع النزاع أو بناء السالم. 
وعىل سبيل املثال، إن لدى مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة «وحدة الشعوب األصلية واألقليات» التي يعمل فيها كادر 
متمرس، ولكن موظفي األمم املتحدة العاملني يف أوضاع نزاعات نادرا ما 

يستثمرون هذه الخربة (٤٠). ومام له أهمية بالغة أن حكومات البلدان 
املتأثرة بنزاعات ومكاتب الوكاالت األجنبية يف هذه البلدان ينبغي أن 

تكون لديها مثل هذه البؤر املركزية.  

إلحاق األذى بأي أحد.  
ـ تقييم التأثري الناجم عن املداخالت من منظور حقوق األقليات.     ٤

يرى تقرير املجموعة الدولية لحقوق األقليات املعنون «حقوق األقليات: 
املفتاح إىل منع النزاعات» (٣٤)، الخطوط العامة لعرش خطوات ملموسة 
من الرضوري اتخاذها يف عملية بناء السالم يف أعقاب أي نزاع اثني أو 

ديني:

ـ وقف العنف ضد األقليات وضامن وجود قضاء يتعرف عىل املرتكبني    ١
ويحاسبهم، السيام القادة، وضامن سالمة الجامعات كافة من االعتداء، 

مبن فيها نساء األقليات.  
ـ التوثق من أن األقليات ال تغادر مناطقها ضد إرادتها وذلك بتوفري    ٢

األمن واملعونة املالية، وإيجاد ظروف مالمئة لعودة األقليات التي 
غادرت بأرسع وقت ممكن، وإقامة منظومات للتعرف عىل أصحاب 

املمتلكات التي تركوها وإعادتها إليهم. 
ـ منع لغة الكراهية ومقاضاتها، السيام يف وسائل االعالم والتعليم.     ٣

ـ إقامة نظام سيايس ينهض عىل أساس العدل، وإزالة اإلشارات التي    ٤
تربط اسم بلد ما بقومية معينة أو ديانة معينة أو مكونات معينة 

(واالمتناع عن إدراج أي إشارات جديدة كهذه).
ـ إذا كان تقاسم السلطة يعترب الخيار الوحيد فليكن هناك بند ينص    ٥

دة، واالبتعاد عن أي  عىل إجراء املراجعة أو عىل اإلنهاء بعد فرتة محدَّ
نظام يجرب األفراد عىل االنتامء إىل جامعات اثنية. 

ـ بناء نظام قانوين فاعل يستخدم جميع اللغات املنطوقة يف البلد    ٦
ويكون منفتحا عىل الجميع، والتوثق من أن تكون لدى األقليات 

وسائل مالية كافية الستخدامه.  
ـ إقامة نظام يقيض بتجريم التمييز ويقدم معالجات (قانونية وغريها)    ٧

ناجعة  ضده.  
ـ إذا كان ال بد من اعتامد املحاصصة فلتكن مؤقتة مع التوثق من    ٨

معالجة التمييز أوال. 
ـ التوثق من أن التنمية االقتصادية ال تؤدي إىل تهميش جامعات أو    ٩

تدمري هويتها، وضامن توعية املنخرطني يف عملية التنمية بآفة التمييز.  
١٠ ـ بناء نظام تعليمي يضمن لجميع األطفال أن يتمكنوا من تعلم لغة 
الجامعة التي ينتمون إليها وديانتها وثقافتها ولكنه يصنع يف الوقت 

نفسه خربات مشرتكة وفهام مشرتكا، والتوثق من إعداد منهج «تاريخ 
مشرتك» ُيدرَّس يف مجال التعليم.  

نستطلع يف القسم التايل كل ركن من األركان األربعة لحقوق األقليات 
وتطبيقها يف سياق مناطق السودان الجنوبية مع تحديد الطرق التي 
ميكن للمقاربة القامئة عىل أساس حقوق األقليات أن تساعد الجهود 

اإلنسانية عربها. ولكننا سنبحث أوال بعض القضايا البنيوية. 

َمْن يتكلم باسم األقليات؟
لدى التشاور مع األقليات بهدف التعرف عىل تظلامتها وإرشاكها يف ما 

ُيعد من برامج، من الرضوري أن ُيفَهم أن األقليات ليست متجانسة وال 
بد من بذل جهود لالستامع إىل أصوات أوسع ما ميكن من الرشائح التي 

تتألف منها الجامعات األقلية ـ ال سيام الرجال والنساء والفئات العمرية 
املختلفة.  
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وزيادة صالحيتها. وإذا مل ُينظر إىل عمل بناء السالم عىل أنه يعالج ما 
تعانيه جامعات أقلية من مظامل هي من بني أسباب النزاع األساسية فإن 

هذه الجامعات لن تنخرط يف العملية ومن املرجح أن تعود التوترات 
من جديد يف وقت الحق.  

يضاف إىل ذلك أن حقوق األقليات سهلة الفهم. وأن إعالن حقوق 
األقليات القومية أو اإلثنية واألقليات الدينية أو اللغوية الصادر عن 

األمم املتحدة يف صفحة واحدة فقط يوفر خطوة بسيطة لتوسيع املعرفة 
واملامرسة (انظر ص ). ونأمل أن وثيقتنا هذه ستوفر مرشدا نافعا آخر 

يف مجال التنفيذ، مثلها مثل تعليق فريق العمل األممي الخاص باألقليات 
عىل اإلعالن املذكور (٣٢). فاملبدأ األسايس ضد التمييز مبدأ واحد يصح عىل 

نواحي أخرى لحقوق اإلنسان مثل حقوق املرأة.  

• ويقال: أن السكان/الحكومة التي نعمل يف بلدها تعارض معارضة 
شديدة التعاطي مع قضايا األقليات 

كثريا ما تقول املنظامت اإلنسانية األجنبية أن الحكومة التي عليها أن 
تنفذ برامجها باالتفاق معها، ترفض أي إجراءات تعالج قضايا األقليات. 

ويف مثل هذه األوضاع ينبغي أن ُتبَذل جهود لتحديد القضايا امللموسة 
التي تكمن وراء موقف الحكومة. فهي قد تتعلق مبا ُيعد معارضة شعبية 
ضد مثل هذه اإلجراءات أو الخوف من أنها ستقوي األقليات وتشجعها 

عىل تحدي سلطة الحكم (يف الحقيقة إن دعوى املعارضة الشعبية قد 
تكون غطاء العرتاض الحكومة نفسها عىل الفكرة).  

هذه القضايا ليست قضايا مستعصية، فاملقاربة الهادفة إىل حل املشاكل 
إمنا تتوخى التوصل إىل سبل للعالج. وتستطيع املنظامت اإلنسانية أن 

تساعد بالعمل مع الحكومات موضحة كيف أن تنفيذ حقوق األقليات 
يسهم يف الحيلولة دون اندالع نزاعات يف املستقبل ويعزز الدميوقراطية 
والحكم الرشيد والرشعية. كام أنها ميكن أن تساعد بإيجاد طرق لتقديم 

هذه اإلجراءات إىل الرأي العام مبيِّنة سبب الحاجة إىل مثل هذه 
اإلجراءات (نبحث هذه القضية مبزيد من النقاش يف القسم التايل). 

املهم أن تلتزم الحكومات واملنظامت األجنبية باحرتام حقوق اإلنسان 
والتشديد عىل أن تجاهل مطالب األقليات املرشوعة ليس من شأنه إال 

تكريس التمييز وتهديد الجهود الرامية إىل بناء السالم. وتبني أبحاث 
املجموعة الدولية لحقوق األقليات أن تنفيذ حقوق األقليات لن يشجع 

األقليات عىل تحدي الحكومة، بل يعمل عىل إيجاد أوضاع ميكن لألقليات 
أن تتعايش فيها بوئام يف إطار الدولة (٣٣).

ماذا تعني املقاربة التي تعتمد حقوق األقليات يف 
املامرسة؟

هناك أربعة مبادئ ميكن أن تعتمدها املنظامت اإلنسانية كإطار واسع:

ـ تحديد َمْن هي األقليات يف البلد وفهم وضعها، ومعرفة ما تعانيه    ١
من مظامل، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان. 

ـ إرشاك األقليات يف إعداد الربامج املتعلقة بها ويف تنفيذها وتقييمها،    ٢
وتحليل الحاجة إىل برامج خاصة ملعالجة التمييز املنهجي ضدها.

ـ التوثق من أن املامرسات الجارية لن تفاقم التمييز تفاقام بل أن    ٣
تكون، قدر اإلمكان، ذات نفع لكل الجامعات عمال مببدأ االمتناع عن 

• أو يقال: أنتم تضخمون االختالفات بني الجامعات ونحن بحاجة 
اآلن إىل التشديد عىل القيم املشرتكة

إن حقوق االقليات تقوم عىل االقرار مبا هو مشرتك لدينا جميعاً، وليس 
عىل إنكار تنوع الهويات. وأن حكومات السودان استولت عىل الهويات 

وراحت تتالعب بها(٣١)، لكن بعض الجهات الخارجية تقلب هذا الوضع 
لتحاجج قائلة أنها إذا أدرجت منظور حقوق االقليات يف عملها فإنها 

تكون كمن يتعاون البقاء هذه الظاهرة ومفاقمتها.
عىل أي حال، فأين يقع النزاع اإلثني الديني، فإن املظامل الفعلية تقوم 

بني الجامعات، ويخرج بعضها كاسباً، ويخرج غريها خارساً، وترتسخ أمناط 
من التمييز، خصوصاً إذا ما استولت جامعة واحدة، أو زمرة جامعات 

عىل السلطة. وإن إغفال هذه الدينامكيات بعد انطالقها ليس حًال. وإن 
مقاربة حقوق األقليات تعني االعرتاف باألمناط الخاصة للتمييز التي متس 

الجامعات وبلورة طرق معالجتها.

• ويقال ايضاً: إن الحقوق غري قابلة للتفاوض- اما يف حل النزاعات، 
فيجب علينا أن نكون مرنني ابتغاء التوصل اىل تسويات.

صحيح أن القانون الدويل ينص عىل حقوق األقليات ولكن تنفيذها ال 
يتيح إبداء املرونة فحسب بل هو يتطلب مثل هذه املرونة يف أحيان 

كثرية. إن التنوع الشديد يف أوضاع  األقليات يستلزم حلوال متنوعة بالقدر 
نفسه. ومن الجائز أن يعني حق املشاركة يف صنع القرارات السياسية 

التي متس أقلية ما، صيغة من صيغ الحكم الذايت أو نسبة من املقاعد يف 
الربملان أو تشكيل هيئة استشارية أو مامرسة حق الفيتو عىل مجموعة 

من القضايا السياسية التي ُتقرر سلفا. وتتوقف هذه الخيارات عىل حجم 
دة، الخ. ما  األقلية وما إذا كانت ترتكز يف منطقة واحدة وحاجاتها املحدَّ
هو ليس مرنا يتمثل يف احرتام الحقوق من عدم احرتامها. وبالطبع فان 
واقع العمل يف أوضاع النزاع يؤكد أن مهمة التفاوض الشاقة ستنطوي 
دامئا عىل حلول توافيقية. ولكن املقاربة التي تعتمد حقوق األقليات 

ميكن أن تعزز هذا العمل مبساعدتنا عىل تحديد املواطن التي تعاين من 
تجاهل الحقوق تجاهال من املرجح أن يجعل استدامة السالم متعذرة. 

• ويقال ايضاً: أن هذه املقاربة بالغة التبسيط ـ فالهويات أشد تعقيدا 
من مجرد االنتامء إىل أقلية

من الصحيح متاما أن الهويات ال تقترص عىل االنتامء االثني/الديني/
اللغوي، وأن املقاربة عىل أساس حقوق األقليات ال تعني اختزال الهوية 

إىل هذا االنتامء، ألن من أهم املقومات يف هذا السياق أن يكون املرء 
حرا يف اختيار الطريقة التي ينظر بها إىل هويته ـ مبا يف ذلك أال يكون 

منتميا إىل أية أقلية وأن يكون ذا أصول مختلطة وأن يفضل اعتبار نفسه 
سودانيا أو جنوب سوداين أو مسيحيا أو أفريقيا ـ ناهيكم عن طائفة 

كاملة من الهويات املتعايشة عىل أساس الجنس واملهنة والتوجه السيايس 
والفئة العمرية، الخ. وعىل املنظامت اإلنسانية أن ُتدرك هذا التنوع 

وتسعى إىل إدراج منظورات الرشائح املختلفة يف إطار األقليات.  

• ويقال أيضاً: انتم تطرحون حقوق املرأة وحقوق الطفل وحقوق 
املصابني مبرض األيدز ـ واآلن حقوق األقليات! هذا تعقيد لألمور ونحن 

بحاجة إىل إطار أبسط
حقوق األقليات ال تعني إيجاد صعوبات لعمل املنظامت اإلنسانية بل 

جعله أشد فاعلية بزيادة دميومة املداخالت التي متارسها هذه املنظامت 
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ما هي النزاعات التي تكون فيها حقوق األقليات واردة؟  
تكون حقوق األقليات واردة يف أي نزاع يقوم فيه احد أطراف النزاع 

باستهداف االقليات بسبب هويتها أو أي نزاع تكافح فيه جامعات 
أقلية عىل أساس مظامل لحقت بها. وهناك عوامل أخرى يف النزاع ولكن 

من املرجح أن تكون هذه متداخلة مع قضايا تتعلق بالهوية. ففي 
السودان عىل سبيل املثال، بذهب بعض املراقبني إىل أن الحرب ال تتعلق 

يف الحقيقة بالهوية بل هي حرب من أجل السلطة واملوارد. وميكن 
الجدال بأن هذه دوافع رئيسية عند حكومة الخرطوم ولكن الواقع أن 

حكومات متعاقبة خاضت الحرب من منطلقات إثنية/دينية، وعربت عن 
أيديولوجيات تقول بالتفوق العرقي (٢٩). وما أن تحدث هذه املظامل حتى 
تصبح حقيقية جدا بالنسبة ألصحاب العالقة وتكون عامال مركزيا يف حل 

النزاعات وبناء السالم.  

يبدو يف بعض النزاعات أن قضايا حقوق األقليات ال متت بصلة ُتذكر أو 
ال متت بأي صلة إىل السبب األصيل للنزاع لكنها ميكن أن تكتسب أهمية 
متزايدة. ففي النيبال مثال اندلع النزاع عىل األيديولوجيا السياسية وعىل 

املوارد ثم أخذ ميتد إىل استهداف جامعات األقلية: نظر املاويون إىل 
جامعات مثل الداليتيني Dalits وأقوام من السكان األصليني عىل أنهم 

ضمن قواعدهم الجامهريية الطبيعية بسبب ما تعانون من تهميش 
اقتصادي، وبالتايل فهم جامعات متعاونة مع املاويني بنظر القوات 
الحكومية. ويف النهاية تقدمت إىل موقع الصدارة مظامل املادهسيني

Madhesi املزمنة باالرتباط مع التهميش السيايس واالقتصادي. ومن شأن 
األداة التحليلية الجيدة أن تساعد يف التعرف عىل هذه القضايا (انظر 

أدناه).

ملاذا تقاوم املنظامت اإلنسانية املقاربة التي تعتمد 
حقوق األقليات؟

توصلت املجموعة الدولية لحقوق األقليات يف مجرى عدد من املقابالت 
مع منظامت  إنسانية عديدة، إىل التعرف عىل عدة أسباب وراء عدم 

فهم الفائدة التي ميكن أن تحققها هذه املنظامت يف عملها من خالل 
االهتامم بحقوق األقليات (٣٠). وتنجم هذه األسباب عادة، عن سوء فهم 

لجوهر حقوق األقليات أو عن عقبات حقيقية ميكن تذليلها.  

• فمثًال يقال: حقوق األقليات تعني تفضيل جامعة عىل أُخرى
هذا نقيض ما تعنيه حقوق األقليات متاما (انظر القسم املوسوم «ما 

هي حقوق اإلنسان؟). فهي تعني ضامن التمتع املتساوي بالحقوق يف 
أوضاع تجعل ديناميكية القوة مثل هذا التمتع املتساوي بالحقوق صعبا. 
وكثريا ما يذهب العاملون يف مجاالت حل النزاعات والتنمية واملساعدات 

اإلنسانية إىل أنهم يجب أن يكونوا «مصابني بعمى األلوان»، حتى ال 
مييزوا بني البرش ألي سبب كان، وأن عليهم االهتامم مبن يحتاج إىل العون 
برصف النظر عن الجامعة التي ينتمي إليها. وهذا صحيح، لكن عليهم أن 

ُيدركوا ديناميكية القوة أيضا، التي ميكن أن تستبعد رشائح مثل النساء 
واملصابني بفريوس مرض «االيدز»/»االيدز» واملسنني ـ أو األقليات. إن 

حقوق األقليات إطار بسيط ميكن أن يساعد املنظامت اإلنسانية عىل أن 
تعرف َمْن هي الجامعات املوجودة يف مناطق عملها وما مُيارَس ضدها 
من أمناط متييز واستبعاد ماكرة، ميكن أن تحول دون وصول مثار عملها 

إىل فئات معينة من السكان.

املعيشة التقليدية مثل تربية الحيوانات تشكل جزء من الثقافة 
ويجب حاميتها مبوجب هذا الحق (٢٥).  

حق املشاركة يف الشؤون العامة: ويعني ذلك ضامن متكن األقليات    •
من املشاركة يف صنع القرارات التي متسها، وتشكيل جمعياتها بحرية. 

ويرد حق املواطنني يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، مشاركة 
مبارشة أو من خالل ممثلني منتَخبني بحرية، يف املادة الخامسة 

والعرشين من امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية: «لكل فرد 
الحق والفرصة [......]  أ ـ للمشاركة يف إدارة الشؤون العامة». وتفرس 
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة «الشؤون العامة» يف إطار 

ما تعنيه هذه املادة عىل أنها «مفهوم عريض يتعلق مبامرسة السلطة 
السياسية، وخاصة مامرسة السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية. 
وهي تشمل كل نواحي اإلدارة العامة وصوغ السياسة وتنفيذها عىل 

املستويات الدولية والقومية واالقليمية واملحلية» (٢٦).  

وإعالن حقوق األقليات القومية أو اإلثنية واألقليات الدينية أو اللغوية 
الذي أقرته األمم املتحدة يتناول باستفاضة ما يعنيه لألقليات حق 

املشاركة وحق تشكيل جمعيات (املادتان ٢ ـ ٣ و ٢ ـ ٤). 

يوفر امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حامية رائدة لحقوق 
الشعوب يف مواده من ١٩ إىل ٢٤. فهذه املواد تغطي حقوق الشعوب يف 
تقرير املصري والتحرر من الهيمنة وحرية الترصف بالرثوة واملوارد الطبيعية 

م املفوضية  والتطور الثقايف والسالم واألمن وحقها يف بيئة موامئة. ومل تقدِّ
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تعريفا عاما لنطاق كلمة «الشعوب» 

لكنها فرست هذه الحقوق يف عدد من الحاالت بأنها تصح عىل الجامعات 
ذات الخصائص اإلثنية أو الدينية أو اللغوية املتميزة (٢٧). 

 
كثريا ما ُتفهم حقوق األقليات عىل أنها منح حقوق خاصة لجامعات إثنية 

معينة. وهذا تصور خاطئ: يف الحقيقة، للشعوب كافة حقوق واحدة 
لكن الجامعات السائدة أو جامعات األغلبية متارس بعض الحقوق تلقائيا 
أو متارسها مامرسة أسهل من خالل موقعها يف املجتمع ـ مثل حق الهوية 

الذي يشمل أحكاما تنص عىل ضامن التعليم باللغة األم وإقامة دور 
عبادة مناسبة وتنمية ثقافة املرء عن طريق اإلعالم والهيئات الحكومية، 

الخ. أما حقوق األقليات مثل حقوق املرأة وحقوق األطفال وحقوق 
الالجئني وحقوق املعوقني فهي تتعلق بضامن أن الرشيحة الضعيفة 

سوف لن تعاين من ثلم هذه الحقوق.  

حقوق الشعوب األصلية
هناك جامعات سكانية عديدة يف مناطق السودان الجنوبية تعّد شعوبا 

أصلية. وتشمل حقوق الشعوب األصلية العنارص نفسها التي تتضمنها 
حقوق األقليات لكنها تشدد عىل طبيعة حقوقها الجامعية ال الفردية. 

ومييل تركيز االهتامم عىل تقرير املصري لصالح إيجاد ُأطر سياسية 
واقتصادية أكرث استقاللية. كام أن هناك حامية واضحة لحقوق األرض، مبا 

فيها حقوق امللكية التقليدية. وهذه الحقوق منصوص عليها يف إعالن 
حقوق الشعوب األصلية الصادر عن األمم املتحدة واتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم ١٦٩ حول حقوق الشعوب األصلية والجامعات 

القبلية (٢٨).  



ملاذا مقاربة النزاعات من زاوية حقوق األقليات؟ حالة جنوب السودان

بدافع الجشع أو الشوفينية، ميكن أن تحرم األقليات من املشاركة يف 
السلطة أو املوارد أو تحرمها من االعرتاف، مبا قد يتسبب يف قيام مترد. 

كام أن هناك أوضاعا يكون من الصعب فيها تحديد البادئ نظرا لتصعيد 
االستفزازات باطراد من جانب الطرفني عىل السواء. وما يربط بني العديد 

من هذه النزاعات هو انتهاك حقوق األقليات، الذي اتضح أنه السبب 
األسايس يف جميع النزاعات اإلثنية أو الدينية الكربى يف فرتة ما بعد 

الحرب العاملية الثانية، مبا يف ذلك رواندا وكوسوفو وايرلندا الشاملية 
وغواتيامال وفلسطني والصني ورسيالنكا وتركيا ـ وجنوب السودان. 

مثة احتياجات انسانية معينة ـ بينها الحكم الذايت والهوية واالعرتاف 
والكرامة ـ ال تقبل املساومة بشأنها، وهذا ما يفرس استعصاء حل 

النزاعات اإلثنية بوجود أقليات محرومة من هذه االحتياجات. ويشكل 
هذا أساس نظرية إرجاع النزاع إىل الحاجات اإلنسانية التي صاغها جون 

برتون John Burton ، وهو ريادي يف فكر حل النزاعات استند يف نتاجه 
النظري إىل سنوات من الخربة التي اكتسبها خالل عمله دبلوماسيا(١٥). 

والسودان حالة عملية تؤكد ذلك. إذ تتمثل جدوى املقاربة التي تعتمد 
حقوق األقليات يف أنها تضع هذه الحاجات يف إطار قانوين تعرتف به 

سائر الدول األعضاء يف األمم املتحدة.  

أحد األمثلة عىل تطبيق مقاربة النزاعات من زاوية حقوق األقليات، هو 
عمل املفوضية السامية لألقليات القومية لدى منظمة األمن والتعاون 
د ملنع النزاعات بالعمل من  االوريب. فهذه الهيئة تتمتع بتفويض محدَّ

خالل مداخالت دبلوماسية حصيفة يف أوضاع تتسم بتوترات أقلية، 
ولقاءات مع ممثيل الجانبني واقرتاح الحلول عىل أساس معايري منظمة 

األمن والتعاون االوريب بشأن حقوق األقليات (١٦). وتحظى املفوضية 
باعرتاف واسع بوصفها من أنجح الهيئات ما بني الحكومية املتخصصة 

مبنع النزاعات (١٧). وكانت رضورة أخذ تظلامت األقليات يف االعتبار 
أكدتها لجنة كارنغي ملنع النزاعات الفتاكة

 The Carnegie Commission on the Prevention of Deadly
Conflict التي توصلت إىل أن «املحاوالت الرامية إىل قمع [االختالفات 

اإلثنية أو الثقافية أو الدينية] كثريا ما أدت إىل سفك الدماء، ويف حالة تلو 
األخرى ساعدت مراعاة التنوع يف إطار أشكال دستورية مناسبة، عىل منع 

سفك الدماء» (١٨).  

 [مناظرة الجشع يف مواجهة املظامل
تدور هذه املناظرة التي كثريا ما تستقطب الخرباء (١٩) حول تحديد 
أي من هذين العاملني ـ الجشع أم املظامل ـ هو األكرث أهمية يف دفع 

األطراف املتنازعة إىل حمل السالح. وتتمثل وجاهة املقاربة التي 
تعتمد حقوق األقليات يف هذا الشأن يف أن انتهاك هذه الحقوق 

ُيرتَجم إىل مظامل. وأخذ الجدل يتحول يف السنوات األخرية إىل إدراك 
غري مبارش يقر بدور الجشع واملظامل يف النزاع (٢٠). وقد تكون الغلبة 

لهذا أو تلك حسب املرحلة التي مير بها النزاع: «تندلع النزاعات 
عادة نتيجة مظامل ملموسة ولكن مصالح اقتصادية فردية («اقتصاد 

حرب») تكتسب نفوذا خالل مجرى هذه النزاعات. وعادة ما تكون 
هذه املصالح االقتصادية عقبات كبرية تعرتض طريق السالم» (٢١). 

وال تعني املقاربة عىل أساس حقوق األقليات الرتكيز عىل عامل دون 
آخر بل تعني أن تفهم مظامل األقليات يجب أن يشكل جزًء من 

مقاربة منع النزاع وبناء السالم يف أوضاع التوتر االثني/الديني. كام 
إنها تساعد يف إيجاد ثقل مقابل للرتكيز عىل النخب التي من املرجح 

أن تكون املصالح االقتصادية دافعا أقوى عندها والتي تحقق أكرب 
رنا بأن هذه املصالح  املنافع من اقتصاديات الحرب، األمر الذي يذكِّ
االقتصادية يف الوقت الذي قد تتبدى بجالء أكرب مع استمرار الحرب 
فان املظامل الكامنة تحت السطح لن تختفي أبدا بالنسبة للجامعات 

املتأثرة ذاتها] 

ما هي حقوق األقليات؟
تتألف حقوق األقليات من عنارص أساسية معروضة يف املادة السابعة 

والعرشين من امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وبصيغة أكرث 
تطورا يف إعالن حقوق األقليات القومية أو اإلثنية واألقليات الدينية أو 

اللغوية الذي أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع يف عام ١٩٩٢ 
.(٢٢) ( X تجد نص اإلعالن عىل الصفحة)

من املفيد طرح حقوق األقليات يف صيغة أربعة أركان:

الحق يف الوجود:  لألقليات الحق يف الحياة مثلها مثل كل اآلخرين.    •
ولكن عىل الدول أن تحمي وجود األقليات بصفة عامة. ويعني هذا 

منع الصهر ـ الذي يؤدي إىل اختفاء األقلية بوصفها جامعة لها هويتها 
الخاصة ـ ومنع االبادة والتطهري العرقي (٢٣). كام أنه يعني أن عىل 
الدولة توفري األمن لألقليات مبا يضمن عدم استهدافها من جانب 

مجموعات أخرى مثل امليليشيات.  

حق العيش بال متييز: حامية األقليات من التمييز املبارش وغري املبارش    • 
عىل أساس الهوية اإلثنية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية. ويرد حق 

العيش بعيدا عن التمييز يف كل معاهدات األمم املتحدة الخاصة 
بحقوق اإلنسان ويتناوله امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

(٢٤) واالتفاقية الدولية لحظر كل أشكال التمييز العنرصي. ويحمي 

حق العيش بال متييز، األفراد من أي شكل من أشكال التمييز أو 
اإلقصاء أو التقييد أو التفضيل الذي قد يكون غرضه أو نتيجته إلغاء 
أو إعاقة االعرتاف بحقوقهم اإلنسانية وحرياتهم األساسية أو التمتع 

بها أو مامرستها. 
 

وتتيح االتفاقية الدولية لحظر كل أشكال التمييز أن تتخذ الدول 
«إجراءات خاصة» مؤقتة يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية وغريها 
ملساعدة األفراد يف التغلب عىل التمييز (املادة ٢ ـ ٢). وُيسمى هذا 

بلغة االقتصاد «عمال ايجابيا». فان مثل هذه اإلجراءات ليست 
متييزية بحد ذاتها بل قد تكون الطريقة الوحيدة لتذليل أمناط راسخة 

من التمييز. ولكن ينبغي إنهاء هذه اإلجراءات لدى النجاح يف 
معالجة حالة التمييز. 

الحق يف حامية الهوية:  ويعني ذلك صيانة حرية األقليات يف مامرسة    •
ثقافتها وديانتها ولغتها يف املجالني العام والخاص، واتخاذ اإلجراءات 

الكفيلة بتمكني األقليات من تطوير ثقافتها أو ديانتها أو لغتها. 
وتعرتف لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بأن طرق 
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األساس. يضاف إىل ذلك أن مفهوم األقلية أو مفهوم السكان األصليني 
هي مفاهيم ُتستخدم يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ـ رغم أن 
إطار حقوق األقليات ال يتطلب قبول الفرد بهذه اليافطة للتمتع 

بالحقوق. 

Indigenous Peoples الشعوب األصلية
أعدت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الالئحة أدناه 

للمساعدة يف تحديد هوية الشعوب األصلية:

أ ـ تحديد الهوية ذاتيا.
ب ـ تعلُّق خاص بأرضها واستخدامها، حيث تكون ألرض األجداد 

واقليمهم أهمية أساسية لبقائها الجسدي والثقايف كشعوب.
ج ـ حالة من الخضوع أو التهميش أو الحرمان أو اإلقصاء أو 

التمييز ألن لدى هؤالء السكان ثقافات مختلفة أو طرق حياة 
مختلفة أو أمناط إنتاج مختلفة عن النموذج القومي السائد 

واملهيمن (١٢). 
 

الغائب يف هذه الالئحة مفهوم «السكان األوائل»، الذي يوجد، عىل 
سبيل املثال، يف تعريف املقرِّر الخاص لألمم املتحدة مارتينيز كوبو 

Martinez Cobo للشعوب األصلية تعريفا ُيقتَبس عىل نطاق واسع 
بوصفها شعوبا ”ذات استمرارية تاريخية يف مجتمعات سابقة عىل الغزو 

واالستعامر، تطورت يف أقاليمها، وتعترب نفسها متميزة عن قطاعات 
املجتمع األخرى السائدة اآلن يف هذه األقاليم أو يف أجزاء منها» (١٣).  

كام ميكن تحديد هوية الشعوب األصلية بوصفها أقليات، بل إن لجنة 
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة حسمت عددا من الحاالت التي 

تتعلق بشعوب أصلية وفق املادة السابعة والعرشين من امليثاق 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية حول حقوق األقليات]  

إن تاريخ حقوق األقليات هو التاريخ األوثق ارتباطا بالنزاعات 
العنيفة 

قياساً إىل تاريخ حقوق اإلنسان بكل أصنافها. وقبل الحرب العاملية 
الثانية أرشفت عصبة األمم عىل معاهدات ثنائية تناولت حقوق 

األقليات لضبط النزاعات بني دول ارتباطا بأقليات قرابية (دولة لديها 
جامعة قرابية هي أقلية يف دولة ُأخرى) (١٤). ويف أوائل التسعينات 
صدر عدد من اإلعالنات واالتفاقيات (ُأنظر القسم أدناه، «ما هي 

حقوق األقليات؟») بأمل احتواء النزاعات اإلثنية التي اندلعت 
يف االتحاد السوفيتي ويوغسالفيا سابقا. وُشفعت هذه اإلعالنات 

واالتفاقيات بتشكيل هيئات رقابية واستشارية مثل املفوض السامي 
لألقليات القومية لدى منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وفريق العمل 

الخاص باألقليات التابع لألمم املتحدة.  

ميكن للنزاعات املتعلقة باألقليات أن ترتدي عددا من األشكال. وكام 
حدث يف السودان فإن الحكومات ذات التأييد الضعيف يف الداخل كثريا 

ما تستثري نزاعا مع أقليات ابتغاء تشتتيت االنتباه. ويف أسوأ الحاالت 
ميكن أن يؤدي هذا إىل إبادة الجنس. وبخالفه فإن هذه الحكومات، 

مير جنوب السودان مبرحلة حرجة. وكانت اتفاقية السالم الشامل قد 
م منوذجا  وفرت إطارا لتقاسم السلطة والرثوة، وكان مبقدورها أن تقدِّ
لحل النزاعات يف مناطق أخرى من السودان ألنها تقر بالتهميش سببا 
للنزاع وتسعى إىل معالجته (٧). وإذا ما انهارت اتفاقية السالم الشامل 

فان املنطقة ـ والبلد برمته ـ ميكن أن تعود القهقرى إىل النزاع، كام أن 
النزاعات يف مناطق أُخرى من السودان ميكن أن تزداد حّدة. من جهة 

أُخرى، عملت االتفاقية نفسها عىل تعميق االنقسامات بتقسيم السلطة 
وتوزيع املوارد بني الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب املؤمتر 

الوطني حرصا تقريبا.  

وسيتناول هذا املوجز أيضا قضايا مطروحة يف مناطق أبيي والنيل 
األزرق وجبال النوبة الثالث املتنازع عليها ـ فهي مدرَجة يف اتفاقية 

عي إنها جزء  السالم الشامل، والعديد من األقليات يف هذه املناطق تدَّ
من الجنوب وبالتايل ينبغي أن تفيد هي أيضا من بنود مثل البند الذي 
يقيض بإجراء استفتاء عىل االستقالل. لذا سنتحدث عن مناطق الجنوب 

السوداين بدال من «جنوب السودان».  

دور حقوق األقليات يف منع النزاعات وبناء السالم
 [َمْن هي األقليات ؟

مثة اتفاق عريض عىل املحددات الرئيسية يف تعيني هوية األقليات، 
حتى وإن تعذر التوصل إىل إجامع كامل عىل املستوى الدويل بشأن 
تعريف املصطلح. ويرتبط تطبيق هذه املحددات باستيفاء معايري 
عي بعض الحكومات حق  موضوعية واعتامد منطق سليم (٨). وتدَّ

تحديد َمْن يشكل أقلية وَمْن ليس أقلية ـ إدعاء رفضته لجنة حقوق 
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وهي الهيئة التي تراقب تنفيذ امليثاق 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية (٩). وقد ُطرح تعريف عميل نافع 

يقول:

«األقلية هي مجموعة سكانية ذات خصائص إثنية، دينية ولغوية 
متيزها عن بقية السكان، ليست هي املجموعة املهيمنة، وتكون 

أصغر عدديا من بقية السكان، ولديها رغبة يف الحفاظ عىل هويتها 
املتميزة» (١٠). 

مثة جامعات عديدة ال تستخدم عموما مصطلح «األقلية». وهذه 
د َمْن  هي الحال يف السودان أيضا. ومن املهم يف هذا الوضع أن ُيحدَّ

هي الجامعات التي تعترب أن لديها هوية منفصلة، وما هي قضاياها. 
فكل الجامعات يف السودان هي أقليات عددية. والقضية الحاسمة 

هي عنرص السيطرة. وعىل سبيل املثال فإن أفراد الدنكا يشغلون 
القسم األعظم من مواقع السلطة السياسية يف الجنوب ولكن النوير 

Nuer يقطنون غالبية األرايض الغنية بالنفط. يضاف إىل ذلك أن 
جامعة قد تكون قوية يف منطقة لكنها ضعيفة يف منطقة أُخرى (١١).

لدى التعامل مع أية جامعة ينبغي أن تستخدم املنظامت اإلنسانية 
املصطلح الذي يحظى بأكرب قدر من القبول عىل نحو واضح ـ إن 

ُوجد مصطلح كهذا. ولكن هذا ال ينتقص بأي حال من جدوى اعتامد 
حقوق األقلية بوصفها إطارا مفهوميا للتوصل إىل فهم التظلامت 

وتوازن القوى وأمناط التمييز واالستبعاد، وإعداد التدخالت عىل هذا 



موجز
ملاذا مقاربة النزاعات من زاوية حقوق األقليات؟ حالة جنوب السودان

شواطئ النيل يف الشامل، ظلت متسك مقاليد السلطة بيدها من خالل 
التحريض عىل الكراهية وإذكاء النزاعات بني الجامعات العرقية (٣). 

وكام أوضح شخص من أفراد قبيلة الدنكا Dinka خالل مقابلة معه فإن 
«خالفاتنا القبلية خالفات طبيعية.  والغريب فيها أن الشامل كان دامئا 
يعمل عىل تضخيمها، واستغاللها» (٤).  كام أن حكومة الخرطوم أبقت 
األقليات يف حالة من التهميش السيايس والتخلف فيام كانت تستأثر 

هي باملوارد (٥). ولكن مجموعات مسلحة مختلفة من الجنوب ارتكبت 
هي األخرى انتهاكات ضد السكان املدنيني الجنوبيني، منها الجيش 

 the Sudan People’s Liberation Army الشعبي لتحرير السودان
  .(٦) ((SPLA

تأليف: كريس تشامبا
ترجمة: عبد االله النعيمي

مراجعة: معهد الدراسات االسرتاتيجية

هذا املوجز موّجه إىل صانعي القرار العاملني عىل معالجة إدارة النزاعات 
وبناء السالم والتنمية وحقوق اإلنسان يف بلدان تعاين من النزاعات ـ 

سيان أكانوا مسؤولني يف الحكومة ذات العالقة أو مسؤولني يف منظامت 
إنسانية تعمل لحكومات مانحة أو منظامت حكومية أو منظامت غري 

حكومية، محلية أو دولية (سُتعتمد تسمية «منظامت إنسانية» غري 
الوافية لتشمل كل هذه الفئات).  والغرض هو أن نوضح كيف ميكن 

للمقاربة التي تنطلق من حقوق األقليات أن تكون مقاربة مفيدة لعمل 
املنظامت اإلنسانية يف أي وضع من أوضاع النزاع ـ سواء أكان هذا العمل 

هو توزيع مساعدات إنسانية يف مخيم لالجئني أو تدريب قوات رشطة 
شهدت إصالحا أو مناهج دراسية وطنية جديدة. ولهذه الغاية يتناول 

دة.   املوجز حالة جنوب السودان املحدَّ

إن معالجة النزاع تتطلب مقاربة تاريخية تتناول أسباب النزاع. وال تعني 
املقاربة التي تنطلق من حقوق األقليات تناول هذا الجانب وحده 

من النزاع. ولكن البحث الذي أجرته الجامعة الدولية لحقوق األقليات 
Minority Rights Group International أظهر أن الحكومات 

واملنظامت األجنبية كثريا ما تخفق يف فهم الدور الذي تقوم به حقوق 
األقليات يف نشوب أو حّل النزاعات القامئة عىل الهوية (١). وتوفر حقوق 
األقليات إطارا ليك تقوم املنظامت اإلنسانية بتحليل العديد من القضايا 

املعقدة وراء النزاع وفهمها ومعالجتها، وإذا ما استخدمته حكومة جنوب 
السودان فإنه ميكن أن يفيض إىل سالم قائم عىل مراعاة التنوع من خالل 

إعطاء سائر الجامعات صوتا سياسيا وفرصا متساوية الستخدام املوارد.  

يقدم جنوب السودان حالة معقدة وصعبة. فخالل حرب الشامل 
والجنوب ارُتكبت انتهاكات كثرية ضد حقوق األقليات وحقوق اإلنسان 
األوسع ـ مبا يف ذلك جرائم حرب ـ من القصف الجوي للسكان املدنيني 
وأعامل الخطف إىل حياة من العبودية يف الشامل وصهر ثقايف وتهميش 
اقتصادي وسيايس. وكانت الغالبية الساحقة من الضحايا من املدنيني يف 
الجنوب (٢). وكان سكان هذه املنطقة ضحايا الهياكل السياسية الجائرة 

يف البالد، شأنهم شأن غريهم يف سائر مناطق السودان. فإن حكومة 
الخرطوم، املتحدرة من جيش حقبة الحكم االستعامري وجهازه اإلداري 
املدين، والخاضعة لسيطرة عدد صغري من القبائل التي تعود أُصولها إىل 


