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ينبغي أن تكون لك القدرة أن تضع نفسك مكان ااَلخر ؛ ِاذا قمت"   

"بذلك بنجاح فقد قطعت نصف الطريق مدافعًا عن حقوق االِنسان   

"  الشيلي.. لورينا فريد   

 

 

للحقوق االساسية من قتل وتشريد وتدمير للموارد بكل  اً مريع اً يشهد  فيه السودان  تدهور وقت الذيفي ال   

قد ُتوج باالِنتصار وقرر مصيره وعادت  الجنوبأنواعها ؛ كان النضال الجماهيري للشعوب األصلية في 

الجماهير لتتعايش مع الطبيعة التي نشأت فيها وتستمتع بالموارد وهي حرة في السعي لتحقيق نمائها 

االِقتصادي واالِجتماعي والثقافي ؛ هذا االِنتصار لم يأتي ِاال عبر مراحل عدة شهدت كل أنواع الكفاح من 

(1)الماضي عبر ِاتفاقية السالم الشامل علي الدولة المستقلة أجل الحقوق حتي حصلت في يوليو   

بعد أن قرر جنوب السودان مصيره أصبح السودان الشمالي يعيش في حالة فوضي وتوهان سياسي نسبة   

لغياب المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حوله جميع الناس ؛ ألن ِاختالل ميزان العدالة االِجتماعية 

صادي واالِستبعاد السياسي كلها عوامل ساهمت في ِانعدام الثقة بين أطرافة             والحرمان االِقت

النظام السياسي في الخرطوم ظل يعتمد بشكل أساسي علي أقلية نافذة في السلطة  السيما أن(  2)المختلفة

.أفسدة الحياة السياسية  

الحاكمة ؛ بأن االِنفصال سوف يؤثر بشكل بِانفصال الجنوب خابت التوقعات التي كانت تتبناها السلطة  

ِايجابي في طبيعة العالقات بين الدولتين ؛ ولكن لالسف الشديد لم يتغير النمط الحاكم للعالقات من شكله 

القديم القائم علي الغبن التاريخي الذي لعب فيه االِستعالء العرقي والثقافي دوراً أساسياً ؛ فبما أن نمط 

 –بالشك القضايا العالقة بين الشمال والجنوب ستشكل أزمات متجددة مثل قضايا الحدود العالقات لم يتغير ف

الخ...الديون  –الموارد   

وبالرغم من أن  جزء من الشعب السوداني  قد قرر مصيره فعالً ؛ ِاال أن هناك جزءا اَخر الزال يواصل   

لدولة عن ِالتزامها بالحقوق وأظهرت عدم الكفاح الجماهيري من أجل الكرامة و االِنسانية ؛ حيث تخلت ا

رغبتها في حماية المواطنين وِازداد نطاق التعدي علي االراضي والثروات بشكل كبير لم تشهده الدولة 

الغذاء حيث يهدد  الزمات أبرزها الفساد ومجموعة من ا داخل  السودانية من قبل ؛ فالسودان مازال يعيش

وكذلك في مناطق الصراع في دارفور ( 3)السوداني في الشرق  شعبمن ال%  12شبح المجاعة اكثر من 

هجرين قسرياً ؛ ِاضافة الي تنامي الصراع حول الموارد الطبيعة والنازحين والم وكردفان والنيل االزرق

. بفعل الحرب التي عمت معظم أرجاء القطر  

 



  الفساد يهدد كيان الدولة  

يمكن تعريف الفساد بأنة شكل من أشكال االِستعمار الداخلي ؛ حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد  

القطر متجاوزة كل القوانين والنظم االِدارية وحتي القيم األخالقية السائدة ؛ وتسقط السلطة السياسية في هذه 

؛ ويبدأ الفساد يه الحاكم ومؤيده وبطانته الحالة بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف ف

مع غياب أحكام رادعة ضد التغول علي المال العام او ِاستغالل المنصب او قبول الرشوة او سيادة 

أجهزة الجسم طلما الموظف المعني بتطبيق العدالة  وي علي كلومن هنا يبدأ ِانتشار العد(. 4)المحسوبية 

.فعة الخاصة يسئ ِاستعمال وظيفته من أجل المن  

بناءاً لهذه المعاني يصبح الفساد هو العدو االول للمساواة داخل اي مجتمع بحكمه ظاهرة كونية ولكن للفساد  

بأسرع ما يكون خاصة البيئة التي تنعدم فيها الشفافية  اً  يستطيع أن يتكاثر وينتشرأمن ابيئة توفر له مالز

.والمحاسبة وتنتهك فيها حقوق الناس وتكون المحسوبية هي لغة التعامل اليومي  

% 97من الواردات و %  77بعد أن قرر شعب جنوب السودان مصيره  فقدت  خزانة الدولة أكثر من ف  

وِارتفعت "  4.3 – 4.7" الجنية السوداني مقابل الدوالر من صادرات قطاع النفط مما أدي الي تدهور قيمة 

تكاليف المعيشة وتأثرت القطاعات المنتجة  وِارتفعت تكاليف االِنتاج ال سيما في القطاع الزراعي بشقية 

ظاهرة اجتماعية  ظل في حالة ِازدياد مطرد وغطي مساحات كبيرة في ولكن الفساد كالنباتي والحيواني ؛ 

خاصة وأن حلقاته اة االِقتصادية والسياسية ؛ وتكمن خطورة هذا العدو بأنه يهدد كيان الدولة ة والحيالدول

علي ِاعادة توزيع موارد الدولة لصالح النخب الحاكمة وجماعات محددة في وجود دول دائما تعمل  الشريرة

ات االساسية من صحة نسبة الحصول علي الخدم ؛ مما يؤدي  الي ِازدياد في  حدة الفقر وتقل  التعددية

.وتعليم وسكن مالئم ِاضافة الي نسبة الفرص في الحقوق الديمقراطية  

الفساد في السودان فساد مركزي منظم تتحكم فيه النخب الحاكمة وتحدد كيفية توزيع الكعكة ونصيب كل   

عام عن طريق ويتبع الفساد في السودان عدة طرق لنهب الثروات منها نهب أصول القطاع ال ( 5)مجموعة 

البيع او االيجار او المنح باسعار منخفضة الغنياء السلطة او عبر القوانين والتشريعات المجحفة ؛ ففي 

من الميزانية علي االجهزة االمنية نجد االطفال واالمهات % 77الوقت الذي تنفق فيه السلطة مايزيد عن 

م في سن التعليم عاجزين عن االلتحاق ِمن َمْن ه%  57يموتون  بسبب ضعف الخدمات الطبية ؛ وأن 

االكثر فقراً السيما عندما يكون االمر مرتبطاً  ي الدول؛ اذن يعتبر الفساد مسألة حياة أو موت ف.بالمدارس

بالمال الواجب توفيره للمستشفيات أو المياة الصالحة للشرب ؛ فاستمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في 

( .6)بة بكارثة ِانسانية دائمة ال يجوز السماح بها عدد من المجتمعات هو أش  

ورغم الظروف الحرجة التي يمر بها السودان والتي جعلت الحق في االرض لم يكن مضمونا للشعوب  

ازال المزارعين والرعاة وسكان الريف  يواصلون نضالهم يئة فقدت ِانسجامها مع الناس ؛ لكن موحتي الب

."المحسوبية  –الفساد  –المصادرة "  يالثالث الكابوسسلطة الدولة التي تمثل ضد   

 

 



 

معروف بأن القطاع الزراعي في السودان يمثل القطاع الرئيسي ليس فقط من حيث الدخل القومي بل من    

الفقراء الذين  منهم ؛ كما أنه يمثل مصدر دخل لغالبية %  87 – 77حيث العمالة ؛ ِاذ أنه يوظف بين 

المطري التقليدي ؛ ولكن الفساد السياسي الذي يعتبر هو األسوء في حياة البشر أنعكس  يعملون في القطاع

مرورا بالقوانين ( 7)بشكل كبير علي الزراعة بدءاً من التقاوي الفاسدة التي يهدد ِانتشارها االجيال القادمين

الزراعية والبحث العلمي الي شح الموارد المالية المخصصة للعمليات  التي تضبط االرض والثروة الطبيعية

وعدم تهيئة االجواء العلمية للخبراء مما ادي الي هجرة العقول والكفاءات السودانية الي بالد العالم بدون 

.ِاستثناء  

الفساد لم يتوقف عند هذه الحدود بل تخطاها الي شراء المواقف السياسية ؛ حيث أصبح هناك سوق تهدر   

ل شراء موقف سياسي يساعد النظام علي البقاء في السلطة ؛ لذلك بات فيه حقوق االجيال القادمة مقاب

السودان أكثر من أي وقت مضي في أمس الحوجة لقوانين تضبط األرض والثروة الطبيعية من النفاد حتي 

.يستطيع االِنسان البسيط مواجهة هجمة السلطة الشرسة علي مواردة  

 

 أثر الفساد علي الدولة السودانية : 

 ر للمواردِاهدا 

 يضعف السلطة وذلك من خالل تجاوزة للقوانين والتشريعات 

 المحسوبية تعمل علي تفكيك وحدة النسيج االِجتماعي الذي بدوره يقود الي الحروب واالزمات 

 يزيد معدالت الفقر 

 يلعب دور سالب في عملية النمو االِقتصادي 

  الخ ...ماء صالح للشرب –سكن مالئم  –صحة  –تعليم " يحرم الناس من حقوقهم االساسية" 

 يهدد حياة االجيال القادمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م2779 -2773الجدول التالي يوضح تطور مؤشرات الفساد في السودان خالل السنوات من 

 

 2779 2778 2777 2776 2775 2774 2773 السنة

 187 187 187 187 158 145 133 عدد الدول

 1.5 1.6 1.8 2.77 2.1 2.2 2.3 النقاط

 176 177 176 177 144 122 176 الترتيب

 

   (8)المصدر منظمة الشفافية العالمية 

 

 

 

 وِاغتصاب األرض..  تهجير االِنسان

 

  جنوب كردفان والنيل األزرق:  أوال 

 

في جنوب كردفان  الصراع بين القوات المسلحة الحكومية والحركة الشعبية قطاع الشمال  ِاتسم    

والنيل األزرق بِانتهاكات جسيمة لحقوق االِنسان ومخالفات خطيرة للقانون االِنساني الدولي ؛ 

بصورة تعسفية ؛ واالِختطاف أُرتكبت علي نطاق واسع من ضمنها القتل واالِعتقال واالِحتجاز 

لقري والتشريد الجماعي يب والتدمير الواسع النطاق للمنازل والممتلكات بما في ذلك حرق اوالتعذ

النساء " الذي صاحبته أضرار صحية ونفسية خاصًة الشرائح المستضعفة  ( 9)والتهجير القسري 

منهم في جنوب كردفان خارج ِاطار الحقل التعليمي ؛ ويعود % 67واالَن يعيش حوالي " واألطفال 

دفاع الشعبي الذي وجهته ذلك الي تحويل المدارس الي معسكرات للجيش واالِحتياطي المركزي وال

الحكومة لضرب المدنين الذين طبقت عليهم سياسة العقاب الجماعي لحرمانهم من الغذاء وذلك لمنع 

السلطات لمنظمات االِغاثة االِنسانية بالقيام بدورها االنساني تجاه المحتاجين ؛ هذا االمر ادي الي 

كما تشير (  17)في جبال النوبة  117الف من والية النيل االزرق وحوالي  37نزوح أكثر من 

الف  37.777الف الجئي فروا من جنوب كردفان و  27.777بأن تقارير أخري لالمم المتحدة 

م ؛ كما تشير 2711اَخرين من والية النيل األزرق الي جنوب السودان منذ اوائل شهر يوليو 

 (.11)والية النيل األزرقالجئي سوداني وصلوا الي أثيوبيا من  36.777التقديرات الي أن 

 

حالة  التابعة لدولة الجنوب  يعيش الالجئين في المخيمات الحدودية بين الدولتين في والية الوحدة  

ِانسانية سيئة ابرزها نقص في الغذاء بسبب منع الحكومة السودانية لمنظمات االغاثة بان تؤدي 

تشكل تحدي كبير لحركة الالجئين ؛ وبات دورها ؛ ِاضافة الي االلغام التي زرعت في السابق حيث 

 شبح المجاعة يهدد 



 

 

الف شخص في جنوب كردفان والنيل االزرق خاصة وأن نسبة المساحة المزروعة  235اكثر من 

ألن الحكومة تستخدم الترهيب كي ال يتم  .فقط%  47في المنطقتين هذا الموسم لم تتجاوز ال 

 .االمن و الخدمات االخري  ِاستخدام األراضي ؛ ِاضافة الي فقدان

 

 دارفور: ثانيا 

 

الوضع في دارفور وأماكن أخري مثل أبيي لم يكن أفضالً حاالً مما هو علية في النيل األزرق 

وجبال النوبة ؛ فمازالت ِانتهاكات الدولة لحقوق االنسان في تزايد مستمر ؛ وأن نسبة التعدي علي 

سنوات مضت  9شون داخل المعسكرات الكثر من االراضي تشكل هاجس خوف للسكان الذين يع

في دارفور ؛ وبالنسبة لسكان ابيي الذين نزحوا بفعل الحرب االخيرة التي سبقت عملية تقرير 

خاصة وان قضية أبيي قد ِاستعصت علي كل ؛ المصير يتخوفون من أن يفقدوا حقهم في مقبل االيام 

المؤتمر الوطني ؛ ثم التحكيم في الهاي ؛ الي   الحلول بدءا من لجنة الخبراء التي رفض نتائجها

 1997مرحلة ِارسال صناديق الذخيرة لالهالي من أجل تحرير المنطقة  واخيراً قرار مجلس األمن 

 .جندي اثيوبي بتفويض أممي 4277والذي نشر بموجبة 

ل كبير خاصة أما بالنسبة لدارفور باتت متأثرة  بالفساد السياسي الذي ضرب هيكل الدول بشك     

بالنسب لوحدة النسيج االجتماعي ؛ فبالرقم من أن فكرة االقليم الواحد هي أفضل من تقسيم االقليم 

يساعد علي تطويروتنمية وحدات المجتمع الداخلة ويدفعها نحو  الواحد الي خمسة اقاليم الن االقليم 

 الناس ؛ ويوقف االستقطابويعمل علي رتق النسيج االجتماعي والتعايش السلمي بين  االنسجام

الباب واسع  السياسي القائم علي أسس قبلية ؛ ويقلل من الصرف المالي ويدعم فرص التنمية ؛ ويفتح

القبلي او الديني او الحزبي  لمشاركة الكفاءات المؤهلة في ادارة االقليم وليست الكفاءات ذات الوالء

تقضي علي مركزية التفكير؛ وكذلك تقضي  لواحدالتي تمثل ظل السلطة المركزية ؛ ففكرة االِقليم ا

وتوقف بنود الصرف الخاصة بعطالة  علي سماسرة الحرب وممزقي النسيج االجتماعي

ولكن لالسف الشديد ستقسم اراضي دارفور الي خمسة اقاليم  ويوزع عليها الناس بشكل .السلطة

 .قسري

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :الوالية الشمالية وِاعتصام المناصير 

  

الجمهورية  م عندما أصدرت رئيس2775لي العام تعود أزمة االراضي في الوالية الشمالية ا    

 –الشريك  –مروي " الذي قضي بنزع ملكية أراضي الوالية بغرض ِانشاء سد  276القرار رقم 

وأسندة ملكية األراضي المنزوعة الي سلطة السدود بمروي كي تستثمر في المساحات  " كجبار 

التي ترغب فيها ؛ هذا القرار قضي بحرمان سكان الوالية الشمالية من ِامتالك أراضي جديدة 

وكذلك أتي لهم  بكارثة التهجير القسري عندما بدأت وحدة السدود في ِانتزاع االراضي من 

المر الذي دفعهم الي تنظيم أنفسهم في لجان ومنظمات مجتمع مدني من أجل المواطنين وهو ا

مناهضة القرار ؛ ولكن السلطة واجهتم بالرصاص في كجبار والشريك وسقط منهم بعض القتلي ؛ 

ولكن رغم العنف المفرض التزال الجماهير تواصل نضالها من أجل الحق في االرض السيما 

 .اسابيع بالدامر 9منذ  المناصير الذين يعتصمون االن

مليون  1.6االَن أصوات الجماهير بالوالية الشمالية أصبحت عالية ؛ خاصة عندما أعلن عن تمليك  

فدان غرب أرقين عند الحوض النوبي لشركات وأسر مصرية تنفيذا التفاقية الحريات االربعة 

 .بغرض تغيير التركيبة السكانية

 االجنبية السيما الخليجيةهناك حالة من التضجر ضد الشركات  
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 تحديات ما بعد االنفصال ؛ ورشة االئتالف السوداني ؛ القاهرة ؛ عبده  (2)
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(6) www.transparncy.org 

 م2717تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني ؛ الصحافة : للمزيد انظر  (7)

 ة العالميةمنظمة الشفافي (8)
(9)  www.sudaneseonline.comا ِابادة شعب النوبة 

 عبدالباقي علي ديدا ؛ ورشة االئتالف السوداني. انظر د: للمزيد  (17)
(11) www.nubatimes 

 م2775لسنة  276للمزيد انظر القرار الرئاسي  (12)
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