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التقسيم اإلدارى لدارفور الكبرى:

(جدلية اإلقميم الواحد في مقابل الواليات المتعددة)
د :عبدالغفار عبدا﵀ محمد بريمة  -أستاذ مساعد بكمية التربية  -قسم الجغرافيا

مستخمص

ىدفت الدراسة إلى استكشاف األسس العممية التى بموجبيا يتم التقسيم

اإلداري فى

دارفور وذلك بقياس محاسن ومساوئ اإلقميم الواحد فى مقابل تعدد الواليات .بجانب

معرفة رأى المواطن في دارفور فيما يتعمق بالوضعية اإلدارية التى يدار بيا اإلقميم .
أما أىمية البحث فإنيا تسعى لئلسيام

في إيجاد منيج عممى لحل جدلية الصراع

اإلداري فى دارفور الذى تطور بصورة كبيرة وأأذ بعداً محمياً إواقميمياً ودولياً .األمر

الذي أعاق كل جيود التسوية الداأمية ،فأصبحت ىنالك العديد من النقاط الأبلفية

التى سيطرت عمى المفاوضات أىميا الوضع اإلداري لئلقميم فيما يتعمق بعدد الواليات،

إما بزيادتيا كما ترى الحكومة وأصحاب المصمحة باإلقميم أم تقميص ىذه الواليات

إعتمدت الدراسة عمى المنيج اإلستقرائى

ليصبح إقميماً واحداً كما ترى المعارضة .

واإلستداللى فى عمميات التحميل فى ىذه الدراسة حيث قام الباحث بإجراء مسح ميداني

غطى  600عائمة عمى مستوى االقميم ،لمعرفة اراء السكان فيما يأص الطريقة التي

يجب ان يدار بيا االقميم .ىذه الدراسة عمى االقل استكشفت اراء كل المعنيين وشممت

عامة الناس الذين عادةً لم ُيسمع صوتيم .اُستأدمت عينة عشوائية متعددة المراحل
والتي غطت الأمس واليات الموجودة ،باإلضافة إلي  61محمية مغطية بذلك كل

أراضي دارفور الكبرى .

نتائج ىذه الدراسة التي اُجريت ،توضح أن معظم ىؤالء

الذين غطتيم العينة  %88كانوا ضد فكرة اإلقميم الواحد التي يدعو ليا المتمردون .أما
الذين يفضمون ثبلث واليات فقد شكمت نسبتيم االغمبية
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يفضمون عدد أمس واليات كما فعمت الحكومة

 .%33وىناك من دعم فكرة اإلقميم

الواحد المقترحة من حممة السبلح  .%12بالرغم من أن حقيقة نتائج المسح تعد معبرة
عن رغبات سكان دارفور ،إال انو من المستحسن إجراء استفتاء شامل مستقببلً يكون

أكثر شمولية حتى نصل إلي نتائج محددة .أيضا مقترح تقسيم دارفور إلي واليات يجب

أن يأضع إلي النظرة العممية الصارمة ،وىو مضاد لمذي أجرتو الحكومة .ولكي تنجح
النظرة العممية يجب ان تغطي الوالية رقعة ارض مقدرة وعدد مناسب من السكان

الستغبلل الموارد ومستوى معقول من البنية التحتية وكذلك وجود مجموعة من السكان
متماسكة ثقافياً واجتماعياً ،كل ىذه المتطمبات تعتبر ضرورية

وأساسية ،لقيام والية

قابمة لمحياة والنمو .وأوصت الدراسة عمى الحكومة أن تركز أكثر عمى قضايا التنمية
وفى ىذه الحالة فان السكان سيتوقفون عن الجدل حول عدد الواليات .بجانب أنيا إذا
طبقت النظام االتحادي بصورة صحيحة فيما يمي تقسيم الثروة والسمطة السياسية

فسيتوصل السكان إلي حل وسط بدالً عن القتال .مع ضرورة إ أضاع الفدرالية لمزيد
من الدراسة والتحميل عبر الممارسة وتجنب الوقوع في أأطاء الماضي .مع االلتزام
بالدستور الذي تم اإلجماع عميو .فالدولة مؤسسو مستمرة حتى وان تغير الجالسون

عمى قمة السمطة.

Abstract
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Title of The Study: Administrative Divisions of Greater Darfur:
The dialectics of the One. Region Versus Multiple States :A study
in Political Geography.
Name of The Student: AbduelghfarAbdalla Mohammed Brima.
This research while taking into account the modern history of
Darfur, the application of the Federal System in Sudan since
1993, as well as drawing on the experience of other countries
adopting the Federal System has conducted a field survey
covering 600 households throughout the region to find out the
views of the inhabitants concerning the way the region should be
administered. This study has at least explored the views of all
concerned including ordinary people whose voice is normally not
heard. A multi-stage random sampling has been conducted
covering the existing five states together with 60 localities,
covering the entire landscape.
The problem of the research focuses on the main question: what
will the Darfur region benefit from the divisions into smaller or
greater number of states in terms of better administration and
development. The objective of this study is to explore the
scientific basis upon which such divisions are made by weighing
the advantages and disadvantages of a single region versus
multiple states.
The results of the survey conducted in this study indicate that the
majority of those covered by the sample (88%) are against the
idea of a single region advocated by the rebels. Those who prefer
the three states solution constitute the majority (55%) followed by
the government (33%) and those who support the single region
advocated by the rebels scored (12%). In spite of the fact that the
results of the survey are indicative of the wishes of the people of
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Darfur, it would be advisable to conduct a more comprehensive
referendum which will be more inclusive to arrive at more
concrete results. It is also suggested that the division of Darfur
into states should be subjected to a rigorous scientific approach
contrary to what was done by the government. For the scientific
approach to succeed a state should be endowed with a sizable
area, a good number of people to exploit the resources, a
reasonable level of infrastructural base and a harmonious sociocultural background of the population , all these requirements are
considered as essential prerequisites to the formation of aviable
state.
If the government will focus more on development issues people
will stop arguing about the number of states.If the federal system
is applied correctly concerning the division of wealth and
political power, people will always be able to compromise instead
of fighting
-:المقدمة
 وتعد دارفور كذلك أنموذجاً مصغ اًر،يمثل السودان نموذجاً مصغ اًر لقارة أفريقيا

 وىى جزء أصيل في الوطن؛ وتاريخ دارفور مشيود لو فى مقاومة المستعمر،لمسودان

 ظل إقميم دارفور عبر التاريخ الطويل يمثل البوابة الغربية.ودعم أمن السودان ووحدتو
)كم1340 () كم وتشاد383 (لمسودان ولو حدود مشتركة طويمة بينو وبين كل من ليبيا

 بل، والتوجد فواصل طبيعية بين السودان وىذه الدول،) كم448 (وأفريقيا الوسطي

ىنالك حركة تواصل اجتماعي وثقافي واقتصادي بين مواطني دارفور ومواطني الدول

 ىذا إلى جانب أن دارفور تعتبر واحدة من أىم المناطق.)م2009،(المشاقبة.المجاورة
المفصمية فى تاريخ السودان الوسيط والحديث وىى من المناطق التى عرفت التنظيم
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اإلداري والسياسى منذ فترات طويمة نسبياً من الزمن( 1821م) وبالتالى فيى منطقة
ذات إرث تاريأي  ،وىى من ىذا الجانب غنية بالمادة التاريأية والثقافية والسياسية

واالجتماعية واالقتصادية ،وقد ظمت باستمرار تشكل منطقة تمازج عرقي وحراك ثقافي

وسياسى إواجتماعى (آدم2008،م) ،ىذا إلى جانب أن دراسة الجدل الدائر إلدارة حكم
اإلقميم مابين الوالية الواحدة وتعدد الواليات ،ويرى الباحث أن ىنالك ثمة أبلف بين

سكان اإلقميم حالياً ،فينالك فئة ترى أن يظل نظام الواليات الحالية قائماً ،بينما فئة
أأرى تؤيد إضافة واليات أأرى ألن جدوى الواليات أنفع وأقوي من جدوى اإلقميم

الواحد؛ ذلك ألنو يتيح فرصة لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية و أمق فرص عمل

لمتأفيف من حدة البطالة إوامكانية حصول كل إقميم عمى قدر مناسب من الأدمات،
كما إنيا تعطي فرصة لئلبداع في وضع سياسات أفضل بدالً من أن تقفل نفسيا داأل
اإلقميم الواحد الذي تصل مساحتة ( 2,550,000كمم ) أو مايعادل مساحة فرنسا .بينما
فئة أأري تطالب باإلقميم الواحد أاصة بعض الحركات المعارضة التى تطالب بإعادة

دارفور لمنظام القديم وفق قانون الحكم اإلقميمي لسنة

1980م والذي قسم بموجبو

السودان إلى ستة أقاليم ( الشمالي  ،الشرقي  ،األوسط  ،دارفور  ،كردفان  ،اإلقميم

الجنوبي) ألنو يشكل وحدة قوية تمثل سبلح ضغط عمي المركز سياسياً  ،وقد يكون
ليا أبعاد أأرى بفصل اإلقميم عن السودان كما حدث في انفصال جنوب السودان .

أيضاً ثمة أبلفات أأرى يراىا الباحث تتمثل في أن مسالة اإلقميم الواحد أو تعدد

الواليات البد أن يتم بمشاركة كافة األطراف ،وأن تتم بالتراضي حتى التكون محل

جدل وأبلف دائمين .يأمل الباحث أن تسيم ىذه الدراسة فى إيجاد مأرج ليذا الجدل

السياسي الذى َأرق سكان اإلقميم السيما البسطاء منيم الذين اأتمط عمييم األمر بين
التيار الذى تقوده الحكومة الذى ينادي بتعدد الواليات إواجماع المعارضة عمى ضرورة
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الرجوع لئلقميم الواحد .وواقع األمر أن ىنالك مأاطر جمة فى كبل النظرتين اإلقميم
الواحد كما حدث فى حالة الجنوب وأدى لبلنفصال وتعدد األقاليم والذى يقوى مكانة

القبمية ويؤجج الصراعات القبمية مستقببلً وفى الحالتين يكون الوضع مشحوناً سياسياً
مما قد يقود إلى استأدام السبلح .وسوف يقوم الباحث بدراسة الجدل حول االقميم

دراسة عممية وافية ومن ثم يتقدم بوجية نظر فى حل المشكمة  ،ومشكمة إقميم دارفور
ليست بسبب التيميش أو التأمف كما يراىا البعض ،فبقية أقاليم السودان تعاني من

ذات األوضاع .ولعل األسباب الرئيسية كما يراىا الباحث ىى األنظمة الحاكمة التى

تمت إلحاق دارفور بالسودان ( 1916م) عمى مر السنين ويمكن النظر إلييا ومعرفتيا

من جانبين إحداىما جغرافي إذ أن البيئة الجغرافية إلقميم دارفور بيئة معقدة وىى عامل

أساسي فى تشأيص المشكمة  ،واألأر سياسى عن طريق السياسات غير الموفقة

لنظام الحكم فى السودان عبر األزمنة المأتمفة ،ونتيجة ليذه التراكمات تولدت عنيا

التجمعات المتمردة التى تنادي باإلقميم الواحد ميتدين بذلك بما حصل فى جنوب

السودان .ولقد قام الباحث بدراسة التقسيمات اإلدارية في اإلقميم بمنظور جغرافي مجرد
دون وضع أحكام مسبقة لمنتائج المحتممة ،وتحميميا تحميمبلً موضوعياً البراز محاسن

ومساؤي تمك التقسيمات ،ومن ثم الوصول ألفضل التقسيمات اإلدارية التى تتناسب مع

نظام الحكم في اإلقميم .فى ىذا الأصوص يمكن لمجغرافيا اإلقميمية والسياسية أن

تمعب دو اًر بار اًز فى حل المشكبلت القائمة ،ذلك ألن فكرة اإلقميم تستدعي أن يكون

اإلقميم متماسكاً من حيث عدد السكان والموارد مما يساعد في العبلقات البينية بين

الواليات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً .موضوع البحث وأهميته :تكمن أىمية البحث في
أنو يسعى لئلسيام فى إيجاد منيج عممى لحل جدلية الصراع فى دارفور التي تطورت

بصورة كبيرة ،وأأذت بعداً محمياً إواقميمياً ودولياً األمر الذى أعاق كل جيود التسوية
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الداأمية ،فأصبحت ىنالك العديد من النقاط الأبلفية التى سيطرت عمى المفاوضات
أىميا الوضع اإلداري لئلقميم فيما يتعمق بعدد الواليات ،إما بزيادتيا كما ترى الحكومة

وأصحاب المصمحة باإلقميم ،أم تقميص ىذه الواليات ليصبح إقميماً واحداً كما ترى

المعارضة ،وقد توصمت الحكومة مع المجموعات التي تعيش عمى األرض إلى رفع
عدد الواليات من ثبلث إلى أمس دون االستناد إلى السكان والموارد حيث لعبت

القبمية والسياسة الدور األكبر فى ىذه التقسيمات الجدي مشكمةالدراسة-:تكمن مشكمة
البحث في التعرف عمى مب اررات التقسيم اإلداري إلقميم دارفور واألسس التى يقوم
عمييا ،ومدى االأتبلف والتشابة بين ىذة التقسيمات ،ومدى إسيام ىذا التقسيم فى

كفاءة إدارة الحكم باإلقميم إوامكانية وقوف كل إقميم أو والية عمى قدمييا اقتصادياً
وادارياً ،وسيركز البحث عمى بعض التقسيمات اإلدارية أاصة مابعد االستقبلل والتي
من الضروري أأذىا بعين االعتبار نتيجة لمجدل الدائر بين الحكومة واألطراف

المعارضة فيما يتعمق بالوضعية اإلدارية األمر الذي أعاق تسوية ومعالجة قضية
اإلقميم حيث تتمسك الحكومة بالوضع اإلداري الراىن وتناور بزيادة الواليات ،بينما

ترفض المعارضة ىذا الوضع وتصر عمى إعادة دمج الواليات فى إقميم واحد ،وفيما

بين ىذا وذاك تم تغييب طرف ثالث أساسي ىو مواطن اإلقميم ومن أبلل ىذه الدراسة

سوف يحاول الباحث الوقوف عمى أنسب الصيغ اإلدارية التى من شأنيا النيوض

باإلقميم إدارياً والحد من التوتر الماثل اآلن؛ وذلك باإلعتماد عن عمل ميداني يركز

وبناء عمى ماتقدم يمكن صياغة مشكمة البحث فى السؤال الرئيسي
عمى آراء السكان.
ً
التالى - :ما امكانية الوصول الى تقسيم إدارى يدعم استقرار االقميم ويعين عمى
التنمية المستدامة؟ ويتفرع من السؤال الرئيسي أسئمة فرعية -1 :ما األسس والمعايير
العممية التى يقوم عمييا التقسيم اإلداري في دارفور؟

64

 -2ما اآلراء الداعمة

مجلة جامعة السالم  -العدد الثالث  -نوفمبر 2016م
لمتقسيم اإلداري الحالي والرافضة لو؟  -3ما إيجابيات وسمبيات التقسيم اإلداري الحالي

فى دارفور؟  –4مارأى مواطني اإلقميم في جدلية الصراع حول شكل اإلقميم اإلداري ؟

 -5ىل كان لمتقسيمات اإلدارية فى دارفور أثر في إستقرار اإلقميم منذ االستقبلل
وحتى اليوم؟

 -6كيف يمكن الوصول لمتقسيمات األفضل واألمثل الداعمة

الستقرار اإلقميم ومن ثم انأراطة في التنميةالمستدامة؟ أهداف الدراسة -:اليدف العام

ليذه الدراسة ىو محاولة توفير أطر نظرية وعممية حول مشكمة التقسيم اإلداري لدارفور

إوامكانية الوصول إلى تقسيمات تمبي طموحات سكان اإلقميم وتساعد في دفع عجمة
التنمية واالستقرار السياسي مما يعود بالنفع عمى الجميع ومن ىذا اليدف العام يمكن

النظر في األتي )1 (:التعرف عمى األسس والمعايير التى تقوم عمييا التقسيمات

اإلدارية فى دارفور )2 (.تقويم اآلراء الداعمة لمتقسيم اإلداري الحالي وتمك الرافضة
لو،ومن ثم ترجيح أحد الرأيين أوالأروج برأى وسط بينالرأيين( .

إيجابيات وسمبيات التقسيمات اإلدارية فى دارفور؟

 )3تشأيص أىم

( )4معرفة رأى المواطن في دارفور فيما يتعمق بالوضعية اإلدارية لئلقميم.

()5التعرف عمى التطور التاريأي لمتقسيمات اإلدارية إلقميم دارفور في الفترة
من(1956م–2014م).

(  )6الأروج بنتائج وتوصيات من شأنيا حسم الجدل

القائم حول التقسيم من عدمو بناء عمى التحميبلتالعممية.فروض البحث-:يسعى الباحث

لمتحقق من صحة الفروض التالية )1 (-:تعقيد إشكالية تقسيم دارفور الكبرى ترجع إلى

النمط اإلداري السائد )2 (.اآلراء الداعمة والمعارضة لفكرة اإلقميم الواحد التساعد فى

الحل النيائى لممشكمة )3 ( .المواقف المعمنة بين طرفي النزاع (الحكومة والمعارضة)
فيما يتعمق بوضعية اإلقميم التتم عن دارسة حقيقيو؛ إوانما بمواقف سياسية قواميا

التكتيك والتكنيك المضاد أثرت سمباً عمى قضايا التنمية باإلقميم )4 (.ىنالك إأتبلف
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بين أبناء اإلقميم فيما يتعمق بالوضعية اإلدارية لئلقميم مبني عمى العاطفة السياسية كل
حسب توجيو السياسى بين توجو الحكومة أو المعارضة.

(

 )5القبول

بالتدأبلت القبمية في مسألة إنشاء الواليات سيكون وباالً عمى دارفور في المستقبل مما

يؤدي إلى تفتيتيا قبمياً وىذا اليساعد فى رتق النسيج اإلجتماعى فى اإلقميم )6(.دارفور
في الوقت الراىن فقيرة من ناحية التنمية االقتصادية والبشرية وبالتالي فيى التمتمك

مقومات اإلقميم العتمادىا اعتماداً كبي اًر عمى المركز ىذا عمى الرغم من أنيا غنية
بمواردىا الطبيعية المتنوعة وكذلك مواردىا البشرية.

المنهجية واإلجراءات-:

إتبع معد الورقة المنيج اإلستقرائي واإلستداللي .وىى من المناىج المفيدة جداً في كل
أنواع الدراسات والبحوث الجغرافية ،وفي ىذه الدراسة تم إستقراء لممعمومات التي

جمعت من العمل الميداني ومن ثم وضعت في شكل جداول ورسومات بيانية ليسيل

عممية فيميا وشرحيا .والمنيج االستدالي عن طريق ماتوصل إليو البحث من أدبيات
ذات العبلقة بموضوع البحث .ىذا إلى جانب إستأدام البحث بعض المداأل:

(المدأل الوصفي،المدأل التاريأى).

طرق جمع البيانات :إعتمد البحث فى ىذه

الدراسة لجمعو لممعمومات عمى مصدريين:

أوالًال:مرحمة جمع المعمومات من مصادرها االولية:

وتتمثل في الدراسات الميدانية التي تعتمد عمى المبلحظة المباشرة والمقاببلت

الشأصية فى جمع البيانات والمعمومات العامة والمسائل اإلدارية التي اليمكن

الحصول عمييا باإلستبانة،وقام الباحث في ىذه الدراسة بعقد لقاءات مع كبار رجال
اإلدارة األىمية باإلقميم  ،وبالحركات الموقعة عمي السبلم ،واإلتصال ببعض السياسين،

والتربية من أبناء االقميم.كما إستأدمت الدراسة إستبانو وىي من الوسائل الميمة في
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جمع المعمومات ،حيث يتم بواسطتيا تسجيل البيانات وجمعيا من الظواىر موضوع
الدراسة  ،وفي ىذه الدراسة قام الباحث بتصميم إستبانو أجاب عمييا عينة مجتمع

الدراسة بشرائحو وطوائفو وقبائمو المأتمفة وكانت األسئمة حول المحاور اآلتية-:

المحور األول:المعمومات الأاصة بمجتمع الدراسة .المحور الثاني:المعمومات

الأاصة المتعمقة بالوضع األمني في اإلقميم.المحور الثالث:المعمومات المتعمقة
بالتقسيم اإلدارى لئلقميم.وكل محور يحتوي عمي أسئمة فرعية ذات إجابات مفتوحة و

أُأري مغمقة .تم اأتيار عينة عشوائية حجميا ( )600أسرة ،بدرجة دقة ()%95

ودرجة حرية  )Arkin( 5±تمثل غالبية مجتمع عينة البحث موزعة عمى واليات

دارفور الأمس حسب نسبة السكان وعدد األسر المعنية في كل والية ،وشمل توزيع

االستبانة في دارفور الكبرى في الجدول ( .)1الجدول رقم ( )1مجتمع العينة
وحجمها ونسبتها حسب والية دارفور الكبرى.
الوالية

مجتمع العينة(عدد

حجم العينة

النسبة %

شمال

352,271

169

%28

230

%38

60

%10

97

%16

األسر)

دارفور
جنوب

479,479

دارفور
غرب

125,785

دارفور
شرق

202,786

دارفور
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وسط

92,252

44

%8

600

%100

دارفور
الجممة

1,252,574

المصدر :من إعداد الباحث اعتماداً عمى بيانات التعداد السكاني الأامس

2008مأعتمد البحث فى عممية سحب العينة عمى أسموب العينة العشوائية المرحمية
( ،)Multi Stage Random Samplingحيث قسم الباحث مجتمع الدراسة إلى

أمس واليات  ،ثم قُسمت الواليات إلى عدد من المحميات ،ومن ثم تم اأتيار بعض
المحميات وبطريقة عشوائية بسيطة من كل والية ،وقُسمت المحميات أيضاً إلى عدد من
الوحدات اإلدارية تم اأتيار بعض الوحدات اإلدارية من كل محمية في الوالية المعنية،
وتم تقسيم الوحدات اإلدارية إلى أحياء  ،وقسمت األحياء إلى أسر ومن ثم أأتار

الباحث وبطريقة عشوائية بسيطة بعض األسر وىى التى أجرى الباحث عمييا الدراسة.

ثانياًال :مرحمة جمع المعمومات من مصادرها الثانوية -:وتمثمت فى المعمومات المكتبية
التي تم التوصل إلييا من الييئات والمؤسسات المأتمفة في شكل دراسات سابقة

باإلضافة إلى المراجع والكتب والبحوث المنشورة وغير المنشورة والدوريات وورش

العمل واألوراق العممية المقدمة حول الموضوع فى فترات سابقة ،وماىو موجود في
السجبلت.

الموقع الفمكى والجغرافى:

فمكياًال:يقع إقميم دارفور -موضوع البحث والدراسة -فى أقصى غرب السودان ،بين

أطى طول(  )22 -27,2درجة شرقاً ويبمغ الطول بين ىذين الأطين نحو

1170كيمومت اًر ،ودائرتى عرض(  )20 –9درجة شمال أط االستواء ويصل عرضيا
الى ( )600كيمومتر(محمد2009 ،م) .جغرافياًال:يتميز اإلقميم الذى قامت فية سمطنة
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دارفور بصفات طبيعية أاصة بة ناشئة من الوضع الجغرافى ليذا اإلقميم ،ففى الشمال
ينتيى إقميم دارفور عند الصحراء الميبية وىذة الصحراء تمتد إلى البحر المتوسط فى

مساحات قاحمة ،وتمثل حاج اًز ومانعاً إلمتداد السكان شماالً ،ماعدا بعض الواحات

كالنأيمة التى إستطاع السكان الوصول إلييا وبسط نفوذىم عمييا فى بعض األحيان،

بينما فى الجنوب يوجد حاج اًز من نوع أأر وىو بحر الغزال المنطقة التى تنتشر فييا
ذبابة التسى تسى وىذة المنطقة تمنع الرعاة من اإلنتشار فى ىذا األتجاه ،ومن جية

الشرق الطويشة أو سمسمة عريضة من التبلل الرممية تعرف( بالقوز) وىذة تحجز بينيا
وبين جاراتيا كردفان ،أما فى الغرب أأر دار مساليت وأأر دار قمر وأول دار تاما

وىو الأبلء الذى يفصل بينيا وبين واداى (تشاد) وتتصل دارفور إتصاالً طبيعياً

بإفريقيا الوسطى ،فبل تقوم بينيم حدود طبيعية مميزة ،وقد ذكر(البحيري2010 ،م) أن

إقميم دارفور إقميم مميز بذاتة اليماثمة إقميم أأر فى السودان كمة فيو منطقة إنتقال بين

الشمال والجنوب وبين السودان النيمى والسودان الفرنسى .إدارياًال :قسم إقميم دارفور فى

العام 1994م الى ثبلثة واليات من مجمل واليات السودان البالغ عددىا أنذاك(
والية وىى:

)26

 -1والية شمال دارفور وعاصمتيا الفاشر وتعتبر المدينة التاريأية والثقافية والسياسية
لئلقميم.

 -2والية جنوب دارفور وعاصمتيا نياال وتمثل المدينة التجارية

وىى اآلن أكبر تجمع سكانى فى السودان بعد العاصمة القومية.

-3

والية غرب دارفور وعاصمتيا الجنينة وىى مدينة تجارية بالقرب من الحدود التشادية.

وبإنفصال جنوب السودان عن الشمال تقمصت واليات السودان لتصبح ()17

والية أى بإنفصال تسعة واليات تبعت لمجنوب ،وفى يناير 2012/أصدرت رئاسة

الجميورية مرسوماً جميورياً  ،حيث أقر مجمس الوزراء مسودة قانون بتقسيم ىذا اإلقميم
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المضطرب َغرب السودان الى أمس واليات بدالً من ثبلثة  ،بناءاً عمى المقترح القائم
بحل واليتى جنوب وغرب دارفور وتقسيميا إلى أربع واليات إضافة الى والية شمال

دارفور.

 -1والية شمال دارفور وعاصمتيا الفاشر.
نياال.

 -2والية جنوب دارفور وعاصمتيا

 -3والية غرب دارفور وعاصمتيا الجنينة.

دارفور وعاصمتو الضعين.

-4والية شرق

 -5والية وسط دارفور وعاصمتيا زالنجى .الشكل رقم ( .)1

وكل

والية قسمت داأمياً وفقاً لدستور الحكم المحمى الى وحدات إدارية تتمتع بالشأصية

اإلعتبارية وىى المحميات والتى تضم كل منيا عدداً من المراكز والمدن والقرى،

وتتولى وحدات اإلدارة المحمية فى ضوء الأطة العامة لمدولة إنشاء إوادارة جميع
المرافق العامة الواقعة فى إدارتيا ،ولكن تأرجحت آراء أىل دارفور بالنسبو ليذا التقسيم

بين القبول والرفض ،فالبعض يرى أن ىذا التقسيم سيجعل الوضع أكثر إستق ار اًر وأماناً
لوجود قبائل كثيرة بالمنطقة وكل منيا تريد أن تكون ليا والية أاصة بيا ،بينما

عارضو بعض الحركات فى دارفور إواعتبروة يقوم عمى أساس(فرق تسد) مطالبين أن
يكون إقميم دارفور إقميماً واحداً.
 -المســـــــــــــــــاحة:تقدر مساحة اإلقميم بأمس المساحة اإلجمالية لمسودان وتبمغ

()510ألف كيمومتر مربع أكبر أقاليم السودان مساحةً مايعادل أكثر من (  )%20من
مساحة السودان الكمية الحالية البالغة حوالى(  )1,882,000كمم مربع  ،ومايقارب

مساحة فرنسا تقريباً وضعفى ونصف مساحة سويسرا ،إال أن مساحة اإلقميم التعد

عامبلً جوىرياً فى تقدير أىمية اإلقميم ،فينالك دول وأقاليم تصغر مساحتيا ويقل عدد

سكانيا وتزداد أىميتيا وىى تمثل أكثر أىمية من الدول ذات المساحات الشاسعة مثل
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العراق والكويت وقطر ،دول ذات مساحات صغيرة ولكنيا ذات أىمية كبيرة لوجود
حقول النفط فييا باإلضافة الى المعادن ووجود االمكانيات الكبيرة في التنمية الزراعية

والصناعية .وأشار (عمر2008 ،م) أن دارفور الكبرى رغم عدد سكانيا( )7,505,445
نسمة وكبر رقعتيا الجغرافية ووفرة وتنوع مواردىا الطبيعية من معادن وأنيار موسمية

ومياة جوفية وزراعة وثروة حيوانية الزالت تعتبر ضمن أكثر أقاليم السودان تأمفاً،

وذلك بسبب تيميش الحكومات المتعاقبة وكثرة الحروبات القبمية المتنافسة عمى الموارد
وكذلك تأثرىا بالحروب في أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد وليبيا.

الشكل رقم ( )1موقع واليات دارفور الكبرى.
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المصدر :مكتب المساحة السودانية 2013م.

 -دارفور مابين الوالية

الواحدة وتعدد الواليات.نجد أن أسباب دواعى تقسيم والية دارفور الكبرى إلى أمس
واليات سؤال تأتمف إجابتو من شأص آلأر تبعاً لموقف الشأص وموقعو الجغرافي

من السمطة والمعارضة والحركات المسمحة ،ويمكن اإلجابة عمى ىذا السؤال من أبلل
معرفة وجية نظر كلُ من مجتمع الدراسة ،المواطنين ،والسياسين ،والحركات

المعارضة فى اإلقميم ورجاالت اإلداره األىمية  ،إعتمدت الدراسة عمى البيانات التى

جمعت ميدانياً لمعرفة آراء شريحة عريضة ممثمة لممجتمع الدارفورى تكمن ىذه اآلراء

فى اآلتى:
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وجهة نظر مجتمع البحث :موضوع اإلقميم الواحد فى دارفور أ إوابقاء دارفور بوالياتيا
بضافة واليتين جديدين ىما والية شرق دارفوروعاصمتيا (الضعين) ووالية
الحالية أو إ
وسط دارفور وعاصتميا (زالنجى) باإلضافة إلى الواليات الموجودة أصبلً والية شمال

دارفور وعاصمتيا (الفاشر) ووالية جنوب دارفور وعاصمتيا(نياال) ووالية غرب دارفور
وعاصمتيا(الجنينة) .يتزامن ىذا الصراع اإلدارى مابين مطالبين بإقميم موحد ومابين

منادين بإبقاء دارفور واليات ،ورغم أن ىذا الموضوع تم الحسم فيو فى إجتماع مجمس

الوزراء وبموافقة مجمس الواليات الذي صوت بقيام واليتيين إضافيتين في دارفور ،ىذا
الموضوع في غاية األىمية .كما أن ىنالك قرار صدر بإجراء إستفتاء إداري ألىل

دارفور ليقرروا بشأن ما إذا كان تبقى إقميماً واحداً أو واليات ،وىذا مايجيب عميو

البحث من أبلل آراء إستجواب المبحوثين في واليات دارفور الأمس ،وبالتأكيد أى

كانت نتائجة سيكون أصماً عمى دارفور ،وربما حرباً جديدة وتمرد جديد وحركات

مسمحة جديدة ألنو رغم قناعة الباحث يستحيل أن يجمع أىل دارفور ويوافقون عمى

نتيجة اإلستفتاء مصداقاً لقيم الديمقراطية (قبول رأى األغمبية) كما ىو الحال في بعض

الدول التي ضربت نموذجاً فريداً في ىذا الشأن كحال الواليات المتحدة األمريكية

وسوسي ار وجنوب إفريقيا ونجيريا وغيرىا من الدول .وعمية وبناءاً عمى مأرجات العمل

الميداني فإن أراء مجتمع الدراسة فيما يتعمق بالوضع اإلداري في دارفور مابين عودتو

لنظام األقاليم كما كان في العيد المايوى ومابين نظام الواليات الحالى (

 )5واليات،

ومابين العودة لمنظام السابق ( )3والياتُ .يمكن اإلجابة عميو في الجدول(.)2
الجدول رقم(  )2آراء المبحوثين حسب األسر التي تم مسحها بين العودة لنظام
اإلقميم الواحد أو نظام( )3أو( )5واليات حسب واليات دارفور.

73

مجلة جامعة السالم  -العدد الثالث  -نوفمبر 2016م
الوالية

مجتمع العينة

حجم

(عدد األسر)

مؤيدون

مؤيدون اإلقميم النسبة %

مؤيدون

العينة

3واليات()%

5واليات()%

الواحد()%

شمال دارفور

352,271

169

18

6

4

%28

جنوب دارفور

479,479

230

26

9

3

%38

غرب دارفور

125,785

60

5

3

2

%10

شرق دارفور

202,786

97

5

10

1

%16

وسط دارفور

92,252

44

1

5

2

%8

الجممة

1,252,574

600

%55

%33

%12

%100

المصدر  :من إعداد الباحث إعتماداً عمى بيانات العمل الميدانى

2013م.

من أبلل الجدول ( )2يتضح جمياً من الدراسة الميدانية أن (  )%55من عينة البحث

بعادة
تؤيد نظام الحكم األقميمى السابق وىو (  )3واليات .وترى أن القرار القاضى إ

تقسيم واليات دارفور إلى ( )5واليات بدالً عن ( )3واليات ليو قرار ال يجانب الواقع .
وحجتيم فى ذلك أن التقسيم الجديد يكرس لسياسة الحكم القبمى بشكل واضح وسوف

يشكل صراعاً جديداً وتنافساً عمى األرض ،وكل طرف يرغب أن تكون منطقتة والية

كغيرىا من الواليات األأرى ،ووصفت ىذة المجموعة من عينة البحث أن التقسيم تم

بناءاً عمى قرار أحادى ،ييدف إلى تفتيت مكونات اإلقميم يمكن تمأيصيا فى األسباب

األتية:

الضيقة وعمى أساس قبمى بحت .

-أن التقسيم جاء وفقاً لؤلىواء الحزبية

 -نتج عن التقسيم واليات فقيرة

تنعدم فييا مقومات الوالية -.تضأم الصرف السياسى فى الدستوريين والتنفيذيين

والتشريعيين والموظفيين يؤدى إلى تبديد المال العام دون مما اليترك شيئاً لمتنمية
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بمعنى يقل الدعم التنموى واإلقتصادى واإلجتماعى فى الوالية  ،األمر الذى نتج عنة
إحتقانات سياسية وقبمية قد تؤدى إلى صراعات فى المستقبل.

– لعبت القبمية فية

دو اًر كبي اًر حيث يتقاسم المناصب الدستورية والوظائف الحكومية حسب وزن القبائل فى

المنطقة.

ىذا إلى جانب رفض سياسة زيادة عدد المحميات بالوالية بحجة أن كثي اًر

منيا تم إنشأؤىا دون دراسة فأصبحت تمثل زيادة أعباء مالية ثقيمة عمى الوالية ،األمر

الذى إنعكس سمباً عمى توفير الأدمات والتنمية مع إنياك المواطن بالضريبة

والجبايات ،ويرون عند أنشاء الوالية أو المحمية يجب أن تستند عمى أُسس وقواعد

عممية وليست أيالية أو إرضائية وأن تعتمد عمى األتى-:

 أعداد السكان ومدى تطوير الموارد البشرية – .المساحة وتنوع الموارد الطبيعية –سبل كسب العيش وفرص العمل.

ىذا إلى جانب أن ىنالك تفاوت فى نسب

التأييد ل( )3واليات من والية ألأرى حسب رأى المبحوثين فى اإلقميم .الشكل(.)2

الشكل () 2المؤيدون ل( )3واليات حسب كل والية فى دارفور حسب عينة الدراسة.
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المصدر :العمل الميدانى 2013م
يتضح من الشكل(  )2أن والية جنوب دارفور ىي أكثر الواليات تأيداً لنظام ال(
واليات وترفض عودة دارفور إلي اإلقميم الواحد ،بجانب رفضيا التام لقرار زيادة
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الواليات إلي أمس ،ويرجح الباحث أن سبب الرفض يعود إلى أن ىذه الوالية فقدت
ثمانية محميات كانت تمثل عائداً إقتصادياً إواجتماعياً وسياسياً لموالية ،إضافة إلي وقوع
ىذه المحميات فى حزام السافنا الغني بالموارد الطبيعية .ويوافقيم في ىذا الرأي

فريق

آأر من مثقفي دارفور عمى إبقاء دارفور (  )3واليات و يظنون أن إجراء االستفتاء
لشعب دارفور حول اإلقميم في الوقت الراىن محاولة ماكرة لتجاوز الحركات التي

تحاورىا الحكومة .لذلك يرفضونو ويرفضون معو القرار الصادر من قبل رئ

اسة

الجميورية بزيادة عدد واليات دارفور استجابة لتوصية ممتقي أىل السودان بكنانة ،

دون مراعاة لآلثار الكارثية التي تنجم عن إطالة أمد الحرب

فى اإلقميم .وتوطين

الحرب في مناطق بعينيا مما يعني فقد طعم االستقرار وتضييع فرص التنمية فييا

باستمرار حالة الحرب أو السمم  ،وحرمان قطاع عريض من سكان دارفور من

التواصل وتبادل الزيارات مع ذوييم بسبب استدامة الحرب .بينما الواليتيين الجديدتيين

( شرق ووسط دارفور) أقل تأيداً لنظام حكم ال(  )3واليات ويرون أن ىذا القرار رغم
أنو جاء متأأ اًر  ،إال أنو فيو عدل ألىل الواليتيين الجديدتين المتان حرمتا من وجود

تنمية حقيقية ومستدامة طيمة فترة الحكم اإلقميمى وفي حكم الواليات قبل إعبلن قرار

الزيادة .لذلك يتمسكون بيذا القرار وييددون ُكل من يحاول المساس بو .بينما فئة

أأرى من مجتمع الدراسة تمثل(  )%33من عينة البحث تؤيد نظام حكم الواليات

ال( )5وترفض ضرورة إجراء إستفتاء فى اإلقميم لمعودة لئلقميم الواحد أو نظام الواليات

ال ( ،)3وكانت حجتىم فى ذلك أن اإلقميم تم تقسيمو وفقاً لقرار من رئاسة الجميورية
ويجب أن يتم إلغاء ذلك التقسيم أيضاً بقرار من رئاسة الجميورية ألن المنطق يقول

ذلك  ,وعندما تمت عممية التقسيم لم ُيستفتى أىل اإلقميم وعميو فيجب اآل يستفتوا فى
ذلك القرار أيضاً .ويرون أن زيادة الواليات تُعطى مشاركة كبيرة فى الشأن العام فى
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اإلقميم ،وتجعل إتأاذ القرار ُيدار من أبناء الوالية أو المحمية المعنية وىذا تطور
ممحوظ لمبدأ الديمقراطية والمشاركة فى إتأاذ الق اررات شريطة مراعاة األسس والقواعد

التى تُنشأ عمى ضوئيا الوالية والمحمية .وأن التقسيم الوالئى فيو فوائد كبيرة  ،من ناحية
ي فييا ألبعد الحدود وىذا
تقصير الظل اإلدارى  ،فى ظل دولة القوانين تكون الشفافة
سوف يحدث إذا كان ىناك إستقرار سياسى وأمنى كبير

فى دارفور.إضافة أن نظام

الواليات اليفرق بين منطقة وأأرى ،أى مواطن فى واليتو يحق لو ممارسة جميع حقوقو
كثير من اإلنسجام اإلدارى واإلجتماعى والسياسى
 ،كما وأن النظام الوالئى أيضاً حقق اً
والشقة بين المجتمعات تكون فى أضيق نطاق ،

بينما يرفضون نظام األقميم الواحد

فيو عكس ذلك  ،يتأذ شكل دولة وليا رئيس وىذا أمر غير مقبول فى وضع مثل
السودان فى مستقبل األيام.الشكل(.)3

الشكل( ) 3المؤيدون ل( )5واليات حسب كل والية فى دارفور حسب عينة الدراسة.
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يبلحظ من الشكل( )3أن الواليتين

المصدر :العمل الميدانى 2013م

الجديدتيين (شرق ووسط دارفور) تؤيد زيادة واليات دارفور إلي أمس ويرؤن أن ىذه
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الزيادة تمت بعد إجراء العديد من الدراسات والمشاورات .وأنيا جاءت وفق أسباب
وضروريات موضوعية منيا كبر مساحة الواليتيين التي يصعب إدارتيما مركزياً سواء

فى جنوب أو غرب دارفور ،إضافة إلى ضرورة تحسين الوضع اإلقتصادي لممواطنين

 ،وضرورات سياسية لتوسيع دائرة المشاركة وتعزيز األمن ،فضبلً عن التنوع في

أراضي ىذه الوالية .كما أن التقسيم اإلدارى الحالى ( )5واليات حسب آراء المستجوبين

من عينة البحث  ،منيم من يرى أن ىذا التقسيم جاء وفقاً ألىواء السياسين ،ومنيم من
يرى أن القبمية والجيوية لعبت دو اًر كبي اًر فيو ،وبعضيم يرى أنو تم وفق لرغبات أثنية ،
وأأرى ترى أنو تم نتيجة لتضافر األىواء السياسية والقبمية واألثنية مجتمعة .الشكل(

)4

الشكل رقم ( )4عوامل التقسيم اإلدارى الحالى فى دارفور بناءاًال عمى آراء
المستجوبين حسب عينة الدراسة.

100
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أخري

سياسية

اثنية

جهوية

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً عمى بيانات العمل الميدانى 2013م.

من أبلل الشكل (  )4يتضح أن ( )%54من عينة الدراسة يرؤون أن التقسيم اإلدارى
الجديد تم بناءاً عمى رغبة مجموعات سياسية ،حيث لعبت السياسة فيو دو اًر كبي اًر،

بحيث أثر الساسو من أبناء اإلقميم فى المركز ،وبعض الساسة فى مناطق الواليات

الجديده بضرورة إنشاء المزيد من الواليات فى دارفور حتى تتبلشى فكرة اإلقميم الواحد

التى تطالب بو الحركات المعارضة .بينما (  )%23من عينة البحث  ،يرون أن القبمية
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والجيوية في دارفور صارت متجذرةً ألبعد الحدود عمى مستوى السمطة المحمية و
بمباركة السمطات المركزية أاصة فى السنوات األأيرة  ،وأن التقسيم الحالى فى

دارفور تم بناءاً عمى الجيوية

حيث تم تقنين وترسيخ المبدأ القبمي .ويستندوا في

ذلكعمى أنىعندما يدأل الفرد في و ازرة من الو ازرات الدارفورية إال وتذكم أنفكو رائحة

القبمية النتنة و التي تتبدى بجبلء في سحنة أفراد قبيمة الوزير المسيطرين عمى ش ؤون

الو ازرة بدءاً من أفير تمك الو ازرة وحتى سكرتارية مكتب الوزير  .بينما( )%18من عينة
البحث يرجعون أن تقسيم ال (  )5واليات نتاج لعمل إثنى ،إذ ُيعد إقميم دارفور من
أكثر أقاليم السودان التى تتميز بالتنوع األثنى والثقافى ،وبالتالى يرون أن ىذا التقسيم

الحالى يعتبر عائقاً لقضايا التنمية.

ىذا إلي جانب أن (  )%5من عينة الدراسة ترى أن التقسيم شاركت فيو كل شرائح

المجتمع السياسيون والباحثون والبرلمانيون ورجاالت اإلداره األىمية ،وعمى ضوء تقارير

ىذه المجان تم التقسيم  ،رغم أن فئو قميمة منيم تعارض ذلك أاصة الحركات

المعارضة بحجة أنيم لم يتم التشاور معيم .وقد بينت عينة البحث أن (  )%12تؤيد
نظام اإلقميم الواحد ،وتقول ىذه الفئة أن اإلقميم الواحد يوحد أىل دارفور ويقوى إداراتيم

أاصةً فى القضايا التى تأص التنمية ،كما يقمل من النفقات والحد من األسراف لعدم
الحاجة إلى مجالس الدستوريين والتنفيذين والتشريعيين فى كل والية من الواليات

الحالية بينما تكون األسباب الحقيقية ىي تمييد الطريق لفصل اإلقميم عن الدولة األم

كما حصل في حالة الجنوب .وجاءت نسب التأيد حسب الواليات فى الشكل (.)5

الشكل ( )5المؤيدون لإلقميم الواحد حسب كل والية فى دارفور حسب عينة الدراسة.
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المصدر :العمل الميداني(2013م).
يتضح من أبلل الشكل (  )5ان والية شمال دارفور ىى أكثر

الواليات تأيداًلنظام

اإلقميم الواحد ،ويرجح الباحث ذلك أنه فى حالة العودة لإلقميم الواحد سوف تحظى ىذه
الوالية بنصيب كبير من التنمية والسمطة ،الن عاصمة اإلقميم مقرىا الفاشر ،وسيكون

مصدر إتأاذ الق اررات من ىذه الوالية ،وستعود دارفور إلى ماكانت عمية قبل العام

1994م .بينما الواليات األأرى وأاصةً التى أنشئت حديثاً(شرق ووسط دارفور) ترفض
العودة لمربع اإلقميم الواحد وتتمسك بنظام الواليات وبزيادتيا وحجتيم فى ذلك ،ان فى
عودة اإلقميم فإن والية شمال دارفور ىى التى سوف تييمن عمى شؤون اإلقميم ،فكل

الييئات التشريعية والتنفيذية واإلدارية يأضع لمرقابة المركزية فى الفاشر  ،كما ان

توزيع الوظيفو اإلدارية بين حكومات الواليات سيتم توزيعيا فى الفاشر ،وبالتالى تركز

السمطة والرؤساء اإلداريين فى الفاشر يعد من عيوب المركزية اإلدارية ،وىذه الظاىرة

قد تؤدى إلى قتل روح المثابرة واإلبداع لدى الموظفيين فى الواليات األأرى ألن دورىم
ينحصر فقط فى تنفيذ األوامر والتعميمات التى تأتى إلييم من عاصمة اإلقميم وبالتالى

غالياً ماتأتى ىذه الق اررات غير مبلئمة مع رغبات وأمانى الواليات األأرى .غير أن

المؤيدين لؤلقميم الواحد يرون أبلف ذلك ،أن عودة اإلقميم الواحد يؤدى إلى التقميل من

النفقات والحد من األسراف في األنفاق عمي المجالس والييئات الؤلمركزية فى الواليات
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األأرى ،كما أنو يحقق العدل والمساواة فى تقاسم السمطة والثروة فى المناطق .وفى
ىذا فإن الباحث يرى أن األسباب التى جعمت ىذه الواليات الجديدة ترفض اإلقميم

الواحد وتؤيد نظام الواليات ،أن ىذه الواليات فقيرة جداً مقارنة بالواليات األأرى من

حيث الموارد والسكان ،وفى حالة عودة اإلقميم الواحد فإن ىذه الواليات الجديدة سوف

لن تُحظي بنصيب مناسب من التنمية الن توزيع الموارد والسمطة يتم وفقاً لحجم
السكان .وما يؤكد لمباحث ما أشار إلية (الأولي2011 ،م) ان والية وسط دارفور التي
انشطرت من غرب دارفور تواجو تحديات عصية وعمى رأسيا التنمية والأدمات التي
يفتقدىا اإلقميم عموماً .وان ىاجس األمن يمثل التحدي األول لبسط التنمية .ورغم

مضي أكثر من عامين عمى قيام الوالية إال أنيا تعاني نقصاً حاداً في البنى التحتية
والمرافق العامة في

جميع محمياتيا .وبجانب ذلك يشتكي المواطنون

األوضاع ،حيث أن معظم الو ازرات لم تمتمك مقا اًر

من تردي

دائمة حتي اآلن  ،بينما ما زال

المجمس التشريعي يعقد جمساتو في قاعة أمانة الحكومة بزالنجي .وفي ما يتعمق ببيئة

العمل فيذا أمر يصعب وصفو ،ويكفي أن ىذه الوالية الوليدة تفتقر لمبنيات التحتية وما

زالت تعمل بإمكاناتيا المحمية .ىذا إلى جانب أن الدراسات الميدانية أثبتت أن( )%72
من مجتمع الدراسة اليوافقون

عمي أن حمل السبلح سيحقق مطالب العودة لنظام

اإلقميم الواحد أو نظام الواليات ،أو فى مجال التنمية ،وتستند فى ذلك أن حمل السبلح

فى وجو الحاكم يعتبر مأالفو لمشرع (الأروج عن طاعة ولى األمر) وأن حمل السبلح
يعنى فقدان المنطق ويقود لمدمار ،والحل فى نظرىم يكمن فى التفاوض والحوار وقبول

األأر دون ريبة وىيمنة جية عمى أأرى ،فحمل السبلح ليس غاية فى نفسو ولكن
وسيمة ىدامة ليس إال ،وترى ىذه المجموعة أن الذين يحممون السبلح يسعون وراء

المناصب والمكاسب الشأصية  ،فالسبلح ظل لفترة طويمة يوجو ضد المواطن
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المغموب عمى أمره ،قتبلً وتشريداً ونيباً لممتمكات وتعطيبلً لمأدمات ،فبالعمم والنضال
الفكرى الحقيقى يمكن أن نحقق مانريد ،وبالعمم فقط تبنى األمم مجدىا.

بينما (  )%28من مجتمع البحث يوافقون أن حمل السبلح حقق مطالب لئلقميم،

وحجتيم فى ذلك أن عمى مستوى السمطة اإلتحادية لم يكن فى السابق لدييم ممثمين

بذات المستوى (و ازرة المالية  ،العدل  ،الصحو  ،نائب الرئيس )...حسب وجية نظرىم
ويرون أن ىذة الو ازرات السيادية جاءت بسبب حمل السبلح ،ولواله لما كان ىوالء

يتمتعون بيذه الو ازرات السيادية ،ولكن السؤال الذى يطرح نفسة ماذا قدم ىوالء أبلل
تولييم ليذة المناصب إلقميم دارفور؟ وىل الوزارت ىي حكر لأدمة إقميم معين عمى

حساب أقاليم أأرى؟ ولعل القرآن الكريم واألحاديث النبوية تحثنا عمى عدم توجيو

السبلح فى وجية أأيك المسمم .و قد نيي الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم في عدم
الأروج بالسبلح؛ ألن الأروج بالسبلح يشعل ويثير فتيل الفتنة والضرر المترتب عمى

الفتنة كبير جداً وذو مفسدة عظيمة ،فعن عبد ا﵀ بن عمر رضي ا﵀ عنيما عن النبي

صمى ا﵀ عميو وسمم قال« :من حمل عمينا السبلح فميس منا »رواة البأاري  ،وفي رواية:

«منشير عمينا السبلح فميس منا »رواة بن ماجو ،وفي رواية« :من سل عمينا السبلح فميس

منا»رواه الدارمي وعن أبي بكرة عن النبي صمى ا﵀ عميو وسمم قال« :إذا المسممان حمل
أحدىما عمى أأيو السبلح فيما عمى جرف جينم فإذا قتل أحدىما صاحبو دأبلىا

جميعاً »رواه مسمم وعن األحنف بن قيس قال« :ذىبت ألنصر ىذا الرجل -عمي بن أبي

طالب رضي ا﵀ عنو -فمقيني أبو بكرة فقال :أين تريد؟ قمت :أنصر ىذا الرجل ،قال:
ارجع فإني سمعت رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم يقول :إذا التقى المسممان بسيفييما
فالقاتل والمقتول في النار ،قمت :يا رسول ا﵀ ىذا القاتل فما بال المقتول؟ قال :إنو

كان حريصاً عمى قتل صاحبو »رواة البأاري  ،وعن أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو عن النبي
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صمى ا﵀ عميو وسمم قال« :ال يشير أحدكم عمى أأيو بالسبلح فإنو ال يدري لعل

الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار»رواه البأاري  ،وفي رواية« :ال يمشين أحدكم
إلى أأيو بالسبلح فإنو ال يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من

نار»رواه أحمد  ،وعن أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قال :قال أبو القاسم صمى ا﵀ عميو وسمم:

«من أشار إلى أأيو بحديده فإن المبلئكة تمعنو حتى إوان كان أأاه ألبيو وأمو»رواة مسمم ،
وعن ابن الزبير قال" :من رفع السبلح ثم وضعو فدمو ىدر "رواه النسائي .وقد أأرج البزار
في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تبين المراد وىي

(:إذا اقتتمتم عمى الدنيا

فالقاتل والمقتول في النا ر) وفي رواية أأري( ال تذىب الدنيا حتى يأتي عمى الناس
زمان ال يدري القاتل فيم قتل وال المقتول فيم قتل فقيل كيف يكونذلك؟ قال :اليرج

القاتل والمقتول في النار )رواة مسمم  .فيذه األحاديث تنيى عن حمل السبلح عمى
المسممين لقتاليم بو بغير حق كالقتال لمعصبية والقبيمة والمناطقية ونحو ذلك من أمور

الدنيا؛ لما في ذلك من تأويفيم إوادأال الرعب عمييم ونزغ الشيطان بينيم  .يجب عمي
الطرفين الحكومة والحركات المسمحة األمتثال ألوامر ا﵀ ورسولو الكريم وان يجنحوا
لمسمم بعيداً عن لغة السبلح حفظاً عمي ارواح المواطن المغموب في أمره .الشكل(.)6

الشكل(  ) 6آراء المبحوثين فى حمل السالح بين تحقيق المطالب وعدم تحقيقها فى
اإلقميم حسب عينة الدراسة.
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المصدر :إعداد الباحث إعتماداً عمى بيانات العمل الميدانى 2013م.
ىذا إلي جانب أن قطاعاً عريضاً من عينة البحث (

 )%27يرون أن مفاوضات

الدوحة بين الحكومة والحركات المسمحة التمثل حبلً نيائياً لمشكمة الصراع اإلدارى

والسياسى فى اإلقميم ،النيا التمس أُسس المشكمة ولم يكن ليم تمثيبلً شعبياً ولم يتوقع

أن يحدثوا إأتراقاً فى قناعات المواطنين فى دارفور وذلك فى األسباب اآلتية -:معظم
قاداة الحركات المعارضة غائبة عن الببلد ألعوام طويمة وىى ألتفقو مادار فى الببلد

والتعمم بجذور المشكمة إآل من منظار القبيمة الضيقة - .كثرة عدد الحركات المعارضة

وعدم توحدىا إوانشقاقاتيا المتكررة بسبب الأبلفات الداأمية لمحركة طمعاً فى تولى
المناصب داأل مؤسسة الحركة أو فى مؤسسات الدولة.

 سيادة روح القبمية داأل الحركات ،حركة عبدالواحد محمد نور (الفور) حركة اركومناوى وجبريل أميل (الزغاوة).

 -إشتدت الصراعات بين الحركات المعارضة لدرجة أنيا وصمت لحد تصفية القادة.

الشكل ( )7أراء المستجوبين فى مفاوضات الدوحة وحمها لجدلية الصراع اإلدارى فى
اإلقميم حسب عينة الدراسة .
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المصدر :إعداد الباحث إعتماداً عمى بيانات العمل الميدانى 2013م.

فى حين أن (  )%73من مجتمع الدراسة يوافقون عمى إن منبر الدوحة سيكون حبلً
نيائياً لمشكمة الصراع فى دارفور إذا ما إلتزم المجتمع الدولى والمنظمات المانحة

السمم
والحكومة المركزية فى تنفيذ بنوده.وقد أشار القرآن في آيات كثيرة تدعو إلي
ِ
آمُنوا ْاد ُأمُوا ِفي
والسبلم ،فقد قال عز من قائل مأاطباً عباده المؤمنينَ ( :يا أَييَا الذ َ
ين َ
السْمِم َكافةً) (سورة البقرة .)208 :وقد ُدعي الرسول األعظم صمى ا﵀ عميو وسمم إلى
اج َن ْح لَيَا
الجنح لمسمم إذا جنح إليو المشركون ،فقال عز من قائل َ ( :إوِا ْن َج َن ُحوا لِمسْمِم فَ ْ
كل عمَى ِ
ا﵀) (سورة األنفال.)61 :وقال عز وجل في صفات المؤمنين َ ( :إوِا َذا
َوتَ َو ْ َ
ِ
ون قَالُوا َسبلَماً) (سورة الفرقان .)63 :وقال ا﵀ تعالى مأاطباً رسولو
َأا َ
ط َبيُ ْم اْل َجاىمُ َ
َح َس ُن فَِإ َذا
األكرم صمى ا﵀ عميو وسممَ ( :والَ تَ ْستَِوي اْل َح َس َنةُ َوالَ
َ
السيئةُ ْادفَ ْع بِالتِي ِى َي أ ْ
ِ
ِ
ِ
يم) (سورة فصمت.)34 :
الذي َب ْي َن َك َوَب ْي َنوُ َع َد َاوةٌ َكأَنوُ َولي َحم ٌ
وجهة نظر الباحث :
يرى الباحث عند مجيء حكومة اإلنقاذ في العام1989م وجدت دارفور إقميماً إدارياً يتم
حكمو من مدينة الفاشر بالرغم من أنو عممياً مقسماً إلى كيانين إداريين ىما:مديرية

جنوب دارفور وعاصمتيا نياال ومديرية شمال دارفور وعاصمتيا الفاشر..وفي باديء
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األمر بذلت اإلنقاذ مجيودات تكممت بعقد مصالحات قبمية ناجحة إوان لم تتمكن من
القضاء عمى المنازعات القبمية ،والصحيح كذلك ىو أن تطبيق نظام الحكم الفدرالي في
دارفور قد سحب البساط من ىيمنة حكام ا إلقميم من مدينة الفاشر.ونسبةً لتقسيم إقميم
دارفور إلى واليتين،جنوب وشمال دارفور،فقد صارت قبائل النأب التي ظمت تحكم

دارفور لفترة طويمة موزعة بين الواليتين المذكورتين سمفاً ،مما حرم
األأرى البعيدة من مراكز السمطة

بقية المناطق

وأضعف ذلك من وزنيا السياسي في نظر

المركز(الأرطوم).ولكن التغيير الجوىري ىو أن تطبيق النظام الفدرالي جعل العبلقة
مباشرة بين الحكومة المركزية وواليتي شمال و جنوب دارفور .حيث لم تعد لمدينة

الفاشر السيطرة عمى باقي األجزاء الغنية بالموارد في

الجنوب.بل تم تقصير الظل

اإلداري في واليتي شمال وجنوب دارفور معاً بمزيد من التقسيم اإلداري ،بحيث صار

سكان المحميات البعيدة عن مراكز السيطرة في مدينتي الفاشر ونياال عمى إتصال

مباشر مع المركز فى الأرطوم مما زاد معو الوعي السياسي بالحقوق.وقد ولد النظام
الفدرالي وما أمفو من حراك إرتفاع نداءات وسط الدارفوريين وال سيما سكان الريف

تطالب بإنشاء المزيد من المحميات والواليات لتعمير القرى واألرياف التي لم تنل حظيا

التنموي عندما كانت دارفور إقميماً واحداً( .موسى2010 ،م) ولكن فى اآلونو األأيرة
أصبحت عممية أنشاء المحميات التتم بدراسة عممية  ،ومما زاد األمر سوءاً أن ىنالك

قانون يضيف أن يجوز لحكومة السودان بموافقة المجمس التشريعى إنشاء محميات ال

تنطبق عمييا معايير إوانشاء المحميات متى ما كان ذلك ضرورياً .ولعل ىذة الفقرة
حسب رأى الباحث ىى المسؤولة عن إكتظاظ الواليات بالمحميات فى إقميم دارفور،

كما أن معيار الكفاءة لم يكن من شروط إيجاد ىذا العدد الكبير من شاغمى المناصب
الدستورية ،ألن عممية اإلأتيار فى تولى المناصب الدستورية والتشريعية والتنفيذية

86

مجلة جامعة السالم  -العدد الثالث  -نوفمبر 2016م
تتطمب الكفاءة( الشأص المناسب فى المكان المناسب) ،وىذا ما اليتوافر فى كثير
من مؤسسات الدولة سواء أكان فى إقميم دارفور أوغيرىا من أقاليم السودان األأرى ،

عمى مستوى المركز أو الوالية أو المحمية ،ليس ىذا فحسب بل حتى عمى مستوى

جياز اإلدارة األىمية ،ماعاد الجياز المنوط بو حفظ األمن والنظام والسبلم اإلجتماعى

داأل اإلقميم .ذكر(مصطفي2010 ،م) أن رجل اإلدارة أصبح غير قادر عمى حل

الصراع فى اإلقميم بحجة أن الكثير منيم ليست لدييم آليات مستقمة فى تنفيذ الق اررات،

وممازاد األمر سوءاً سياسة تدأل الدولة فى ميام إواأتصاصات رجل اإلدارة ،عن
طريق التعيين والعزل ،حيث أعطيت صبلحيات لموالة فى تعيين النظار والعمد

والمشايخ أو عزليم متى ما أقتضى األمر ذلك  ،مما أفقد رجل اإلدارة األىمية ىيبتيم

وأصبح تنفذ سياسات المركز والوالة والمعتمدين ىو األمر النافذ ،وبالتالى أصبح ىوالء

غير قادرين عمى إقناع غيرىم من مكونات مجتمعاتيم ،رغم قناعة الباحث أن اإلدارة

األىمية ليا مكانة وسط شعب اإلقميم ولكنيا تحتاج إلى تأىيل لمواكبة التطور اإلدارى
الحالى.

كما أن الباحث يرى أن تقسيم دارفور إلى (  )5واليات ،كان قد بنى عمى أساس

قبمى مما ينبىء

فى المستقبل

بمزيد من

عدم اإلستقرار فى

التركيبة القبيمة

شمال دارفور وعاصمتيا الفاشر يقتسميا ( البرتى  ،الزغاوه  ،التنجور وغيرىم
لدارفور،ف
من قبائل الشمال) وجنوب دارفور وعاصمتيا نياال فيى من نصيب العرب البقاره من

غير الرزيقات وىم ( اليبانيو والبنى ىمبو والتعايشو وغيرىم) وغرب دارفور وعاصمتيا

الجنينو أعطيت لقبيمة (المساليت) ووالية شرق دارفور وعاصمتيا الضعين أعطيت

لقبيمة (الرزيقات) ووسط دارفور وعاصمتيا زالنجى لقبيمة (الفور) ،ىذه ىى الفكرة التى
عمى أساسيا أقيمت التقسيمات اإلدارية  ,و إن لم تكن معمنة أو لم يتم نقاشيا فيى
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ضمنياً وعممياً صارت كذلك  ,والكل فيميا وأستوعبيا فى ىذا االطار  ,وىذا ما ينذر
بفتنة اذا ما طالبت القبائل االأرى بانشاء واليات ليا

أو تناحرت بعض القبائل فى

الواليات التى تقطنيا بيدف السيطرة السياسية أو االقتصادية  ،وعمى ىذا األساس إذا
ما قويت شوكة الوالية وقبيمتيا فقد تقوم عمى تأسيس دولة أاصو بيا مما يؤدى إلى

تفكيك الدولة األمُ .كل ىذا من نوع الفتن واإلبتبلء والفتنة أشد من القتل  ،ورغم قناعة
الباحث ان نظام الواليات أفضل من نظام االقميم الواحد  ،إالأنو يجب عند التقسيم

مراعاة األسس والقواعد التى تنشأ عمى أساسيا الواليات ،المساحة ،أعداد السكان،

الموارد الطبيعية وتنوعيا ،البنيات الفوقية والتحتية ،ويبدو أنو من الصعب لمغاية إقناع

الدارفوريين جميعيم وأاصةً الساكنين منيم في والية جنوب دارفور بإلغاء

نظام

الواليات والرجوع لنظام اإلقميم الواحد الذي تنادي بو حركات دارفور المسمحة.حيث
يعز عمييم التأمي عن الفوائد التي جنوىا جراء تطبيق الحكم الفدرالي الذي جعميم

يمارسون سمطات جوىرية حرموا منيا عندما كانت دارفور إقميماً واحداً يحكم مركزياً

من مدينة الفاشر .مع العمم أن ىنالك قطاع عريض من المجتمع الدارفوري قد أصبح

مزاجو السياسي متساي اًر مع المزاج العام في السودان الرافض لييمنة جية إدارية

مركزية واحدة .ألن التأمي عن حكم دارفور عبر نظام اإلقميم الواحد واإلنتقال لنظام

الواليات قد أتاح لسكان الريف الدارفوري تحديداً المزيد من منافع الحكم اإلتحادي التي
تنزلت عمييم ومن أىميا نيل عضوية المجالس التشريعية ليس فقط عمى المستوى

المحمي والوالئي بل مكنيم ذلك من المشاركة عمى الصعيد القومي.حيث تأرج في ىذه

المجالس مجموعة من القيادات والسياسيين الذين يصعب إقناعيم لركل نظام الواليات
المطبق في دارفور  ،ولكن فكرة اإلقميم الواحد تشوبيا العديد من اإلستفيامات حول

كيفية نظام الحكم .فإذا كانت المناداة باإلقميم الواحد ترجع دارفور لتحكم بالسيطرة من
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الفاشر كما الحال قبل تطبيق الحكم اإلتحادي ،فيكذا مناداة ال محل ليا من اإلعراب
ليس لكونيا سباحة عكس التيار بعد تطبيق الفيدرالية .وغالباً ماتكون فكرة اإلقميم نابعة
مما حصل فى الجنوب وقد يكون اليدف فييا فصل دارفور مستقببلً عن دولة السودان
وىذا مايسعى لو الغرب إواسرائيل(عبدالستار2010،م) .كذلك فكرة اإلقميم الواحد تتنافى

مع إقميم مساحتو ربع مساحة الببلد

.كما أن الباحث يري أن ذروة سنام الأبلفات

الرئيسية بين حركات دارفور المسمحةوالحكومة المركزية تتجسد في مناداة الحركات بأن
يكون إقميم دارفور واحداً ورفض الحكومة لذلك مبدئياً لتعارضو مع الرغبة الجماىيرية

في واليات دارفور الثبلث.حيث تدافع الحكومة عن موقفيا بأن أيار اإلقميم الواحد

غير مجمع عميو من أغمب سكان دارفور إستئناساً بتجربة الحكم الوالئي.وبينما ترى

حركات دارفور أن مطالبتيا باإلقميم الواحد تتماشى مع فكرة اإلقميم الواحد وتتماشى مع
إتفاقية نيفاشا التي تشكل جزء ال يتج أز من الدستور ساري المفعول والتى طبقت عممياً

في جنوب السودان .ويساند الحركات المسمحة في ىذا الزعم نفر قميل من الفاعمين

السياسيين وبعض المواطنين ،وحسب قناعة الباحث أن نظام الواليات أفيد فى تطبيق
نظام الحكم فى بمد مثل السودان ولكن العمة ليس فى النظام بل فى تطبيق النظام

نفسو ،والذى يجب أن يراعى فية األسس العممية أاصةً فى تقسيم الثروة والسمطة.

ىذا إلى جانب أن الباحث يرى أن ىنالك تناقض فى مبدأ فدرالية نظام الحكم فى

السودان ،وقد ذكر(موسى 1970م) أن الحكم الفدرالى يتعمق بالسمطات والصبلحيات
الواسعة التى تمنح لمواليات والسمطات الوالئية بدورىا تمنح صبلحيات أكثر لممحميات

ثم تتنزل أحقية إتأاذ القرار لممواطن ،إال أن ىذه العممية لم تطرح لمنقاش فى المجالس

التشريعية لمواليات المعنية بل تنزل عمييا كقرار المناص والمفر لقبولو مما يجعل

صورية تمك المجالس ،وىذا ماظل تعانى منو واليات السودان عن طريق ىيمنة المركز
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عمى آليات إتأاذ القرار والذى يحتاج إلى إصبلح جوىري وىيكمي وفكري لترسيخ مبدأ
الديمقراطية بدءاً من المركز إوانتياً بالواليات.

وأأي اًر يرى الباحث إذا كان اليدف من تقسيم دارفور إلي أمس واليات لتقميل الظل

اإلداري وإستحداث التنمية المستدامة لمواليات المنشاة حديثاً ومشاركة

أكبر قدر من

بنفسيم فاليدف سيكون مقبوالً لدي البعض ألنيم
أىل دارفور في حكم أنفسيم أ

سيجدون أنفسيم في الحكم والة و وزراء و معتمدين  .أما إذا كان اليدف من وراء
التقسيم ترضية لقبائل معينة فى اإلقميم فإن ىذا سيقود إلى ظيور واليات بإسماء قبائل

معينة ينعكس ذلك سمباً فى المكون اإلجتماعى فى دارفور كما أنو يعوق التنمية.
ِ
ِ
َِّ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم فَِإن
يعوْا َّ
الر ُس َ
قالى تعاليَ :
﴿يا أَيُّيَا الذ َ
يعوْا المّوَ َوأَط ُ
آمُنوْا أَط ُ
ين َ
ول إِن ُكنتُم تُؤ ِمُنون بِالمّ ِو واْليوِم ِ
ِ
ٍ
ِ
الرس ِ
اآلأ ِر َذلِ َك َأ ْيٌر
ْ ْ َ
تََن َازْعتُ ْم في َش ْيء فَُرُّدوهُ إِلَى المّو َو َّ ُ
َ َْ
َح َس ُن تَأ ِْويبلً﴾ النساء( )59ىذه اآليو تنطبق بحزافرىا عمي األوضاع فى دارفور من
َوأ ْ
حيث تعدد اآلراء بالنسبو لموضع النيائى لؤلقميم أاصة وأن كل فئة تنطمق من

مرجعيات سياسية إواثنية ومنافع شأصية بدالً من التفكير بجدية فى المصمحة
العامة.ونأمص بأن التقسيم اإلداري البد أن يكون مبنياً عمي أسس عممية و منطقية
ومن ذلك-:

حجم السكان  -مساحة الوالية  -مستوى البنيات التحتية  -تعدد الموارد

الطبيعية(زراعة ورعي ومعادن) -المستوي التعميمي والحضاري لمسكان -مدي التماسك
اإلجتماعي عمي الرغم من تعدد األثنيات في السودان  .ىذه المعايير ىي إلتي يقوم
عمي أساسيا التقسيم دون أن يكون ىنالك أي تدأبلت قبمية أو توجيات سياسية.
 -النتائج:
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من أبلل دراسة التقسيمات اإلدارية في دارفور ،ومن أبلل تحميل البيانات
والمعمومات التي توصل إلييا الباحث من الدراسة الميدانية في منطقة البحث واإلطبلع

عمى األدبيات توصل الباحث إلى النتائج التالية:

 أن الحكومات المتعاقبة قد ىمشت دارفور لفترة طويمة من الزمن ،فقد فُقدت الثقةَبين الحكومة المركزية وسكان دارفور.

 األأطاء اإلدارية والفكرية التي وقعت فييا الحكومات إتجاه إقميم دارفور منذ عيداالستعمار ومرو اًر بالحكومات الوطنية ،فيى تنظر لئلقميم

من منطمق أنو أرض

صحراوية جافة تعيش فييا مجموعات بدوية وليست بيا ثروات تذكر،أدى إلى فقر

شديد في ا لمنطقة وعدم تنمية في ا لبنية التحتية ،و في األمن وعدم تمثيل مناسب في
الحكومة االتحادية وعدم وجود اتصال عمم ي واعبلم ي مع المنطقة وغير ذلك من

مظاىر اإلىمال ،جعمت شعب دارفور من المتشككين في الحكومة المركزية وفي الوالء

لدولة السودان.

 -طرح نظام الواليات أو اإلقميم الواحد من قبل الحكومة والمعارضة ىو أطاب

سياسي يفتقر إلى الموضوعية العمميةالتي ترتكز عمييا التجارب الفدرالية فى دول

العالم.

 أن تعدد وجيات النظر َبين مأتمف المجموعات العرقية ،تجعل من الصعوبة بمكانالتوصل إلي اجماع حول الطريقة التي يجب ان يحكم بيا االقميم.
 التقسيم اإلداري ىو تقسيم عممي حدد معاييره القانون والدستور ومن ىذه المعاييروالمحددات :العوامل السكانية واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية والطبيعية.ولكن

المعايير التي يسير عمييا التقسيم حالياً في دارفور وفي بعض مدن السودان مبني
أساساً عمي قاعدة انفعالية وتوجيات سياسية.
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 ان الذين يطالبون باإلقميم الواحد من الحركات المسمحة ييدفون فى الحصول عميالسمطة والثروة وليس القصد من وراء المطالبة إحداث تنمية مستدامة لشعب دارفور

المغموب عمي امره.

 دأول بعض المثقفين من أبناء دارفور إلى حمبة التنافس السياس ي حول كراسيالسمطة مستغمين في ذلك إنتمائا تيم القبمية والجيويةأدى إلى تغيير طبيعة الصراع
التقميدى بين القبائل حول الموارد واألرض وتحويمو إلى صراع سياسي.

 أن الصراع المحموم عمى السمطة في دارفور أدي إلي تقسيم المجتمع الدارفوري إلىقبائل كبرى تتصارع عمى السمطة بإنشاء تحالفات فيما بينيا  ،وأقميات أبدت مأاوفيا

من إعتماد القبيمة كأساس لتسلم السمطة بدالً عن الكفاءة والأبرة.

أن تطبيق النظام الفيدرالى في دارفور أتي بنتائج إيجابية في المجاالت االقتصادية

(تحسين دأل األفراد) والسياسية (المشاركة فى الحكم) واالجتماعية (تطوير الأدمات
والبنيات) مقارنة مع الوضع في نظام اإلقميم الواحد.

مساحة دارفور الشاسعة( 500.000كم )2والظرف التاريأي يثبت أنو من الصعب

إدارتيا كمياً من أبلل اإلقميم الواحد.

نظام اإلقميم الواحد اليتناسب مع وضع دولة مثل السودان حيث أنيا ستثير انقسامات

كثيرة في المجتمع كونيا تميد لمشروع دولة قائمة بذاتيا .وقد يقود مستقببلً لبلنفصال

أاصةً في حالة قراءة األفكار التي تحمميا الحركات المسمحة المدعومة من الغرب

إواسرائيل.

التوصيات:

من خالل ماتوصمت إليه الدراسة من نتائج توصي بما يمي:
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 األىتمام بالتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية بإعتبارىا ضرورة واولوية لفائدة سكاناإلقميم وىي من واجبات السمطة الحاكمة تجاه المواطنين فإذا ما توافرت األحتياجات

األساسية( التعميم  ،الصحة  ،الطرق ،الماء  ،الكيرباء) فإن المواطن الييمة ان تحكم
دارفور بواسطة اإلقميم الواحد أو الواليات المتعددة أوبزيادتيا ،فيي حاجات تتدرج في

ترتيب الحقوق قبل غيرىا من الحقوق السياسية.

 ىنالك تجاوزات فى التقسيم اإلداري الجديد لممحميات ؛بحيث التنطبق ىذه الشروطُيوصي الباحثبدمج تمك المحميات ف ي المحميات
عمى بعض المحميات لذلك
التيانشقتعنيا والتي تتوافر فييا المقومات األساسية.
 -عمى الحكومة سواء أكانت عمى مستوى المركز أو الوالية أو المحمية ،أن تحكم

بالعدل وفرض ىيبتيا وأن تنظر إلى المواطنين بمنظار واحد ( المواطنة الالعرق) مع

األأذ فى األعتبار الشفافية والمحاسبة والتداول السممي لمسمطة .إواعتماد الكفاءة
والتأىيل أساساً لتولي الوظيفة العامة في الدولة.

 عمى المعارضين وحاممي السبلح التحرر أن يحتكموا لصوت العقل واالستجابة لنداءمواطن اإلقميم المغموب عمى أمره  ،ووضع القبمية أارج إطار التعارض؛ ألن العنف

عمره لم يكن حبلً ألى مطمب سواء لئلقميم الواحد أو نظام الواليات ،والدليل عمى ذلك

إقميم جنوب السودان حمل السبلح طويبلً وعندما إنفصل لم يجد معارضيو سواء اآلآلم
والمواجع والتشرد لشعب الجنوب ومن ثم بدأ مايشبو الحرب األىمية بين الفرقاء.

 -إن تجتمع كافة األطراف في دارفور ،مجتمع مدني ،وحكومة ،وحركات مسمحة،

إوادارات أىمية ،وأحزاب سياسية تحت بوتقة واحدة وتقوم بتقسيم السمطة أو الثروة بالعدل
وبصورة تُمبي طموحات وحاجات الواليات  ،ومفاوضة الحكومة عبر الحوار بعيداً عن

لغة السبلح.
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االستفادة من تجارب الدول الفيدرالية األأرى كالواليات المتحدة األمريكية وكندا
واستراليا فى تطبيقاتيا لمحكم الفيدرالي.

 -ا أضاع الفدرالية لمزيد من الدراسة والتحميل

عبر الممارسة وتجنب الوقوع في

أأطاء الماضي .مع األلتزام بالدستور الذي تم اإلجماع عميو .فالدولة مؤسسو مستمرة
حتي وان تغير الجالسون عمى قمة السمطة.

 تُوصى الدراسة السكان في دارفور بأن يتحدثوا بصوت واحد لكي يوقفوا التأثيراتالسمبية اآلتية من الأارج.
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اإلجتماعية والتطورات السياسية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىر.
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