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دور الشباب يف التنمية املستدامة مدخل حلل مشكلة دارفور
خالد منصور يوسف منصور
جامعة الفاشر  -قسم اجلغرافيا -كلية الًتبية.

املستخلص
التنمية ادلستدامة تعبَت عن تلبية احلاجات األساسية والضرورية من الغذاء وادللبس والتعليم واخلدمات الصحية ،وكل
ما يتصل بتحسُت نوعية حياة اإلنسان ادلادية واإلجتماعية يف احلاضر وادلستقبل .هتدف الدراسة إذل معرفة دور الشباب
يف التنمية ادلستدامة اليت ديكن أن تؤدي إذل نشر ثقافة السالم يف إقليم دارفور بغرب السودان الذي ظل يعاين من النزاع
ادلسلح منذ العام  3002وحىت اآلن .إعتمدت الدراسة على ادلنهج التارخيي ،منهج دراسة احلالة وادلنهج الكمي وذلك
من خالل تتبع جذور النزاع ادلسلح يف دارفورً .ب مجع ادلعلومات بواسطة ادلالحظة ومقابلة زعماء اإلدارة األىلية
والعاملُت يف رلال العون اإلنساين والتنمية يف اجلانب احلكومي وادلنظمات ،ابإلضافة إذل تصميم وتوزيع عدد 300
إستبانة على الشباب دبعسكرات النازحُت دلعرفة دورىم يف إحالل السالم من خالل التنمية ادلستدامة .على ضوء
ادلعلومات اليت ًب مجعها وربليلها توصلت الدراسة إذل تعدد أسباب النزاع ادلسلح مثل غياب التنمية والتهميش الواضح
لإلقليم من قبل احلكومات ادلتعاقبة على السودان ،الصراع حول ادلوارد الطبيعية ،والنهج القدًن يف إحتكار وتوزيع
األراضي الزراعية من قبل زعماء اإلدارات األىلية .كذلك ديكن أن يكون للشباب دور كبَت يف حل مشكلة النزاع
ادلسلح ونشر ثقافة السالم يف إقليم دارفور من خالل تقوية اإلقتصاد احمللي ،ادلشاركة يف بناء أمن اجملتمع واستقراره
وادلسامهة يف وضع خطط وبرامج للتنمية .كذلك توصلت الدراسة إذل أن خيارات العودة الطوعية للنازحُت تكمن يف
ربقيق األمن يف مناطقهم األصلية ،إعادة اإلعمار والتعويضات ،فضالً عن توفَت ادلعوانت اإلنسانية .وتوصي الدراسة
بضرورة تفعيل دور اإلعالم احمللي وادلنظمات الشبابية وادلشاركة يف برامج التنمية واإلعمار ونشر ثقافة السالم ورتق
النسيج اإلجتماعي بُت القبائل.
كلمات مفتاحية :التنمية ادلستدامة ،النزاع ادلسلح ،دارفور ،العودة الطوعية ،النازحُت.

Abstract
Sustainable development is an expression of the basic needs to improve the quality of
human life, physical and social in present and future. The study aimed to find out the
role of youth in sustainable development which could lead to the peace in Sudan’s
Western Darfur region, which has been suffering from armed conflict since 2003.
This study relied on historical, case study and a quantitative approach and through
trace the roots of the armed conflict in Darfur. Data was collected by observation and
interview, in addition to the design and distribution of a questionnaire to 200 youth
camps to learn their role in bringing peace through sustainable development. The
study found multiple causes of armed conflict such as the lack of development,
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conflict over natural resources, and approaches the monopoly and distribution of
agricultural land by the leaders of the civil administrations as well as youth can have
major role in solving the problem of conflict to promote a culture of peace in Darfur
through the strengthening of the domestic economy, participate in building security
and stability of the society and contribute to the formulation of development plans and
programmes. The study also concluded that the choices the voluntary return of
displaced people lies in achieving security in their original places, reconstruction and
compensation, as well as providing humanitarian aid. The study recommends the
needs to activate the role of the local media and youth organizations to participate in
development programmes and reconstruction of the social fabric and peace culture
between the tribes.
Keywords: Sustainable development, armed conflict, Darfur, Voluntary return,
displaced people.

مقدمة
تعرف التنمية ادلستدامة أبهنـا عمليـة تطوير للمجتمعات إقتصادايً وإجتماعياً وثقافيا بشـرط أن تلبـي اإلحتياجات
األساسية لألجيال احلاضره دون ادلساس إبحتياجات األجيال القادمة وىي بذلك تعٍت عملية تغيَت وإستغالل للموارد
الطبيعية والبشرية ،وتوجيو لإلستثمارات ،واإلىتمام ابلتطور التكنولوجي ،وإحداث التغيَتات ادلؤسسية اليت تتماشى مع
اإلحتياجات احلالية وادلستقبلية ) .(The Rio Earth Summit 1992كان للتقدم التكنولوجي والصناعي
اذلائل الذي أحرزه اإلنسان أدي إرل إختالل يف مستوي التوازن البيئي وظهور الكثَت من ادلشكالت البيئية مثل التلوث،
اجلفاف ،التصحر ،نقص ادلياه العذبة ،نقص الغذاء ،الصراعات القبلية .....اخل .يقع إقليم دارفور يف غرب السودان
ويعترب أحد أكرب األقاليم مساحة إذ تبلغ مساحتو أكثر من نصف مليون كم ،3ويقًتب عدد سكانو من ست ماليُت
السنَّة .يعتمد إقليم دارفور يف إقتصاده بصورة أساسية على الزراعة ادلطرية التقليدية والثروة
نسمة معظمهم من ادلسلمُت ُّ
احليوانية والغابية حيث ينتج اإلقليم ابإلضافة اذل إقليم كردفان مخس إنتاج العادل من الصمغ العرىب وتتداخل ىذه
األنشطة اإلقتصادية مع بعض الصناعات ادلنزلية واحلرفية احملدودة ىذا ارل جانب توفر العديد من اخلامات ادلعدنية مثل
النحاس واليورانيوم وسلزون نفطي واعد (دمحم .)3000 ،يقطن يف اإلقليم العديد من القبائل األفريقية اليت سبارس حرفة
الزراعة ادلستقرة والقبائل العربية اليت تتخذ من حرفة الرعي مكسباً ذلا .القبائل العربية ادلتنقلة تتجو حبيواانهتا جنوابً صوب
مناطق القبائل اإلفريقية ادلستقرة اليت كانت تسمح بدخول أراضيها ىف زلاولة لتبادل ادلنافع حيث تساىم احليواانت ىف
زبصيب األرض الزراعية وتوفَت ادلنتجات احليوانية خاصة ىف الفًتة من ديسمرب وحىت مايو حيث يبدأ موسم األمطار
ويعود الرعاة دبواشيهم مشاالً حيث مناطق الرعي الطبيعية  .يرجع الصراع يف دارفور إذل زمن بعيد فقد أدى اجلفاف
والتصحر الذي ضرب منطقة الساحل األفريقي يف أواخر الستينات وأوائل السبعينات حيث يعترب إقليم دارفور جزءاً منو
إذل نشوب النزاع بُت الطرفُت حيث اضطرت القبائل اإلفريقية إذل الدفاع عن أراضيها عندما حاول الرعاة اللجوء إذل
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ادلناطق الزراعية ادلخضرة ىرابً من اجلفاف والتصحر .وظلت ىذه النزاعات تندلع ىف أوقات اجلفاف واجلدب الشديدة،
ولكن العالقة كانت دائما تعود إذل وتَتهتا السابقة من سالم ووائم وتبادل للمنافع بعد أن حيسم زعماء اإلدارات األىلية
اخلالفات بُت الطرفُت ودل خيرج النزاع من ىذه الدائرة الضيقة (حقار .)3002 ،كذلك كان إلنتشار ظاىرة النهب
ادلسلح بصورة كبَتة منذ السبعينات كنتيجة إلنعزال اإلقليم وعدم وجود طرق معبدة تربط بُت أجزائة ادلًتامية أو بينو
وبُت وسط وشرق السودان ساعد يف تدفق األسلحة وإنفالت األمن وبداية تذمر سكان اإلقليم وإحساسهم ابلتهميش
نتيجة خل لو اإلقليم من مشاريع التنمية وضعف البنية التحتية للخدمات الصحية والتعليمية (مصطفى .)0440،ىدفت
الدراسة اذل معرفة أسباب النزاع ادلسلح يف إقليم دارفور ودور الشباب يف بناء السالم من واقع ادلشاركة يف برامج التنمية
واإلعمار وكذلك التعرف على مدى إمكانية العودة الطوعية للنازحُت إذل مناطقهم األصلية وذبفيف ادلعسكرات .إن
الصراع ادلسلح يف إقليم دارفور بُت القبائل قدًن و كان غالباً ما ينتهي بتدخل اإلدارات األىلية وفض النزاع ولكن النزاع
الذي نشب يف فرباير  2003بُت احلكومة واجملموعات ادلتمردة شلثلة يف حركة جيش ربرير السودان جناح مٍت ،حركة
جيش ربرير السودان جناح عبدالواحد ،وحركة العدل وادلساواة يعترب ىو األعنف من نوعة حيث شارك فيو الشباب
أبعداد كبَتة خاصة طالب اجلامعات :جامعة الفاشر بشمال دارفور ،جامعة نياال جبنوب دارفور وجامعة زالنجي
بغرب دارفور .وقد نتج عن ىذا النزاع قتل  200,000نسمة من ادلدنيُت ،وحرق  5,000قرية وهنب للممتلكات،
فيما قٌدر العدد الكلي للنازحُت حبوارل  2,3مليون نسمة منهم  200,000نسمة عربوا احلدود إذل دولة تشاد
(إحصائيات منظمة األمم ادلتحدة .)3002 ،ابإلضافة إذل تدمَت للبنية التحتية (مدارس ،مراكز صحية ،مصادر مياه
الشرب ،مراكز بسط األمن ،دواوين حكومية...اخل) ،ىذا ابإلضافة اذل سبزيق النسيج االجتماعي جملتمع إقليم دارفور.
وديكن صياغة مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية :ماىي األسباب اليت أدت اذل النزاع ادلسلح إبقليم دارفور؟ ماىو دور
الشباب يف عمليات بناء ونشر ثقافة السالم ورتق النسيج االجتماعي وادلشاركة يف برامج التنمية واإلعمار؟ ماىي
اإلسًتاتيجيات اليت ديكن إزباذىا يف سبيل ربقيق العودة الطوعية للنازحُت؟ .هتدف الدراسة إذل معرفة األسباب اليت
أدت إذل النزاع ادلسلح يف إقليم دارفور ،دور الشباب يف برامج التنمية وادلسامهة يف ربقيق ونشر ثقافة السالم .ومعرفة
مدى إمكانية ربقيق العودة الطوعية للنازحُت .قامت الدراسة على الفرضيات التالية :إن شعور ادلواطنُت بضعف البنية
التحتية للتعليم والصحة والنقل ابإلضافة إذل ادلوارد الطبيعية الشحيحة من أىم األسباب اليت أدت إذل النزاع ادلسلح يف
اإلقليم .للشباب دور كبَت منتظر يف ربقيق ونشر ثقافة السالم يف اإلقليم من خالل ادلشاركة يف جهود عمليات األمن
واإلستقرار وبرامج التنمية ادلستدامة .وإن ربقيق مشروع العودة الطوعية للنازحُت مرىون بتوفَت األمن والتنمية مع ضمان
التعويض.
منطقة الدراسة

يقع إقليم دارفور يف غرب السودان بُت خطي طول  33و 32شرقاً ودائرٌب عرض  00و 01مشاالً وسبتد حدوده
السياسية مع كل من ليبيا مشاالً وتشاد غرابً وأفريقيا الوسطى من الناحية اجلنوبية الغربية وإقليم كردفان شرقاً ودولة

جنوب السودان من انحية اجلنوب أنظر خريطة رقم ( .)0وتبلغ مساحة اإلقليم الكلية  944ألف كلم 2ويقدر عدد

السكان حبوارل  1ماليُت نسمة حسب إحصائية عام  .0442يقطن إقليم دارفور حوارل  091قبيلة من القبائل العربية
واألفريقية اليت تتحدث إذل جانب اللغة العربية أكثر من  000لغة زللية خاصة هبا وىي تعكس تنوعاً ونسيجاً متميزاً يف
ىذا اإلقليم .ومن القبائل اإلفريقية على سبيل ادلثال الفور والزغاوة وادلساليت والربتى وادليدوب والتاما والداجو والتنجر
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والفالتة ،أما القبائل العربية فتشمل الرزيقات والتعايشة واذلبانية وادلسَتية وبٌت ىلبة والزايدية وادلعاليا والسالمات وادلهرية.
تعتمد كل ىذه القبائل على إمكانيات البيئة الطبيعية حيث سبارس القبائل العربية حرفة الرعى ادلتنقل بينما القبائل
اإلفريقية سبارس الزراعة ادلستقرة (دمحم :3000 ،دمحم ووادي .)0430 ،يتميز اإلقليم بتعدد ادلناخات وذلك بفضل تنوع
البيئة الطبيعية واإلمتداد اجلغرايف الواسع حيث يوجد مناخ شبو الصحراء مشاالً والسافنا الغنية جنوابً بينما يسود مناخ
البحر األبيض ادلتوسط يف سلسلة جبل مرة ( 2020مًتاً فوق مستوي األرض وتغطي مساحة  093ألف كم (2يف
الوسط واجلنوب الغريب .يًتاوح موسم اجلفاف يف الشمال بُت  12 - 10شهراً بينما يف اجلنوب الغريب دبا يف ذلك
مرتفعات جبل مرة بُت  9 - 2أشهر حيث ترتفع درجة احلرارة خالل شهور الصيف .يصل أعلي متوسط درجة
احلرارة يف شهر مايو (°23.4م) بينما تنخفض يف شهور الشتاء لتصل أدانىا يف شهر يناير (°4.4م) أنظر جدول رقم
( .)0معدالت األمطار تتميز ابلتذبذب من عام ارل آخر حيث بلغت أعالىا يف عام  230.1( 0443ملم) بينما
بلغ أدانىا  20.2ملم يف عام  0433أنظر شكل رقم (.)3
خريطة رقم ( )1املوقع اجلغرايف إلقليم دارفور بغرب السودان

املصدر :قسم املساحة ،وزارة التخطيط العمراين ،والية مشال دارفور ،الفاشر.2115 ،
جدول ( ) 1متوسط درجات احلرارة العظمى والصغرى إبقليم دارفور بغرب السودان
الشهر

متوسط احلرارة العظمى (م)°

متوسط احلرارة الصغرى (م)°

يناير

34.4

4.4

فرباير

20.3

00.4

مارس
أبريل

29.3
22.4

09.4
04.0

مايو
يونيو

23.4
29.9

33.0
32.2

يوليو
أغسطس

29.3
24.1

33.4
33.4

سبتمرب
أكتوبر

29.3
21.0

30.3
04.9

نوفمرب

23.2

00.2

ديسمرب

34.3

00.9

املصدر :حمطة اإلرصاد اجلوي ،والية مشال دارفور ،الفاشر.2114 ،
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شكل ( ) 1معدالت األمطار السنوية واملتوسط العام إلقليم دارفوريف الفرتة من 2114- 1891م

ادلصدر :زلطة اإلرصاد اجلوي ،والية مشال دارفور ،الفاشر3004 ،

منهجية الدراسة
إعتمدت الدراسة على عدة مناىج منها ادلنهج التارخيي وذلك إبعتبار أن الصراعات القبلية بدارفور ذات جذور اترخيية
إرتبطت بقيام سلطنة الفور الثانية واليت أسسها السلطان سليمان سلونقا (0130 – 0110م) حيث قامت على
العصبية القبلية ،واحلكم الثنائي (0491–0401م) الذي أحكم قبضتو على إقليم دارفور من خالل إستخدام اإلدارة
األىلية إلخضاع القبائل وإجبارىا على العمل ربت قيادتة .ابإلضافة اذل منهج دراسة احلالة وادلنهج الكمي الذي يتمثل
يف ادلقابالت الشخصية لزعماء اإلدارات األىلية والشباب وربليل اإلستبيانً .ب مجع ادلعلومات اخلاصة هبذه الدراسة من
عدة مصادر منها :ادلصادر األولية واليت إشتملت على اآلٌب :ادلالحظة اليت جاءت من خالل إقامة الباحث إبقليم
دارفور لفًتة طويلة ( 0442وحيت اآلن) حيث مالحظة آاثر اجلفاف والتصحر ومعسكرات النزوح دبدينة الفاشر
حاضرة والية مشال دارفور والقصور الواضح يف مشاريع التنمية والبنية التحتية ابإلقليم .ادلقابلة الشخصية واليت إستهدفت
زعماء اإلدارة األىلية والق يادات الشبابية يف اجملتمع ووجهت من خالذلا بعض األسئلة احملددة وادلقيدة عن دور الشباب
يف التنمية ونشر ثقافة السالم اإلجتماعي .اإلستبيان حيث ًب تصميم إستبانة أجاب عليها الشباب دبعسكرات
النازحُت إشتملت على ثالث زلاور :زلور عن أسباب النزاع بدارفور ،زلور دور الشباب يف التنمية ادلستدامة ،وزلور
إمكانية العودة الطوعية للنازحُت وذبفيف ادلعسكراتً .ب ربكيم اإلستبانة بواسطة د .أمحد أبوالقاسم عبدالرسول ،د.
سعيد علي كوزي ود .عبدهللا إبراىيم آدم من قسم اجلغرافيا -بكليات اآلداب والًتبيةً .ب إختيار عينة عشوائية تتكون
من ثالث معسكرات للنازحُت من بُت  03معسكر وىي سبثل  %39من رلتمع الدراسة وعند إجراء القرعة ظهرت
يف التمثيل كل من معسكر أبوشوك ،زمزم ،والسالم وبنسبة  %2على حسب عدد الشباب يف كل معسكر بعينة
الدراسة  ،400 ،0390 -و 130شاب علي التوارل ً -ب توزيع عدد  300إستبانة (أبوشوك  ،33زمزم  ،14و
السالم  .)43ادلصادر الثانوية واليت إشتملت على اآلٌب :الكتب ،اجملالت العلمية ،التقارير ادلنشورة وغَت ادلنشورة،
والرسائل اجلامعية .وادلعاجلة اإلحصائية ًب إستخدام مبادئ اإلحصاء البسيط (النسبة ادلئوية ،الوسط احلسايب).
نتائج الدراسة

 /1أسباب النزاع :تتباين األسباب اليت أدت إذل الصراع يف دارفور منها ما يتعلق ابلغارات أو النهب ادلسلح الذي
تقوم بو بعض اجملموعات كسباً للمال ومنها ما يتعلق ابإلقتتال حول ادلراعي واألراضي الزراعية حيث تدعي كل قبيلة
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تبعيتها ذلا ،وعدم توفر اخلدمات الصحية والتعليمية وطرق النقل الداخلية واخلارجية وتدخل الدولة يف تعيُت اإلدارات
األىلية ادلوالية ابإلضافة اذل اإلحساس بضعف ادلشاركة يف احلكومة اإلربادية أنظر شكل رقم (.)3
شكل ( )2أسباب النزاع يف إقليم دارفور بغرب السودان

املصدر :العمل امليداين ،معسكرات النزوح ،والية مشال دارفور ،الفاشر.2115 ،

 /2دور الشباب يف التنمية :إن للشباب دور كبَت منتظر يف بناء أمن اجملتمع واستقراره زايدة اإلنتاج اإلقتصادي،
احملافظة على ادلوارد الطبيعية ،ادلشاركة يف الربامج التعليمية ،ونشر الوعي الصحي أنظر شكل (.)2
شكل ( ) 3مسامهة الشباب يف برامج التنمية إبقليم دارفور بغرب السودان

املصدر :العمل امليداين ،معسكرات النزوح ،والية مشال دارفور ،الفاشر.2115 ،

 /3إمكانية حتقيق العودة الطوعية للنازحني :أشارت النتائج اذل إمكانية ربقيق العودة الطوعية للنازحُت اذل مناطق
األصل مىت ما توفرت متطلبات احلياة الكردية من اخلدمات الصحية والتعليمية وإستتباب األمن وإعمار وتعويض ما

دمرتو احلرب ابإلضافة اذل ربقيق ادلصاحلات بُت القبائل أنظر شكل (.)4
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شكل ( )4فرص حتقيق العودة الطوعية للنازحني إبقليم دارفور بغرب السودان

املصدر :العمل امليداين ،معسكرات النزوح ،والية مشال دارفور ،الفاشر.2115 ،

مناقشة النتائج
ابلرغم من تعدد الصراعات داخل رلتمعنا العريب حيث الزبلو كثَت من الدول من حرب أىلية أو نزاع طائفي أو
صراع مسلح أو إحتالل عسكري كما ىو احلال يف سوراي ولبنان والعراق واليمن وفلسطُت والصومال واجلزائر وادلغرب.
إال أن الصراع يف دارفور ذو مالمح سلتلفة عن تلك اليت حدثت وربدث يف عادلنا ادلعاصر .تقطن اإلقليم كثَت من
القبائل ،مجيعهم مسلمون (سنة) غَت أن األصول اإلثنيّة زبتلف ،فكثَت من السكان ينتمون إذل القبائل اإلفريقية غَت
العربية ،وىؤالء يعملون يف الزراعة ،أما بقية السكان ذات األصول العربية اليت ىاجرت يف القرن ادلاضي إذل منطقة
دارفور ،وىؤالء يعملون يف الرعي .وىذه اخللفيات العِرقيّة ذلا أتثَت يف اإلختالف بُت الطائفتُت وىذا أمٌر متوقع .أشارت
الدراسة اذل أن  %29.9من رلتمع الدراسة يرى أن الصراع على ادلوارد الطبيعية الزراعية والرعوية ديثل أىم أسباب
الصراع .ففي هناية الستينات وبداية السبعينات بدأت ظواىر اجلفاف تعم إقليم دارفور عامة ومشال دارفور بصفة خاصة
حيث سبثل جزءاً من حزام منطقة الساحل األفريقي ادلعروف بتذبذب األمطار الزماين وادلكاين وسيادة اجلفاف شلا أدى
إذل تدىور الوضع البيئي واإلقتصادي وإنعكاس ذلك بصورة واضحة على مظاىر احلياة االجتماعية ( > (Ibrahim,
 . 1978إن التدىور البيئي ادلريع أصبح الطابع ادلميز لإلقليم خاصة يف العشرين سنة األخَتة وقد سبثل يف تدىور
الغطاء النباٌب كماً ونوعاً ،نشاط حركة الكثبان الرملية ،اصلراف الًتبة الصاحلة للزراعة ،تدىور ادلراعي ،إضلسار ادلخزون
اجلويف والسطحي للمياه ،وإنقراض أعداد كبَتة من احليواانت (ادلنقوري .)0439 ،كذلك الكثافة السكانية العالية
خاصة يف ادلناطق الريفية مقارنة ببعض أقاليم السودان األخري مثل اإلقليم الشمارل والشرقي شلا زاد من الضغط الشديد
على ادلوارد الطبيعية .يعترب إقليم دارفور جزءاً من احلزام الذي جيمع بُت األابلة (رعاة اإلبل) يف الشمال والبقارة (رعاة
األبقار) يف اجلنوب شلا جعلو يشكل معرباً للقبائل الرعوية يف ذبواذلم على مدار العام يف ظل تواجد القبائل الزراعية
والذي ظهرت أاثره يف الصراعات القبلية والنهب ادلسلح .إن البعد اجلغرايف إلقليم دارفور عن العاصمة القومية اخلرطوم
ساعد على ذباىلو وحرمانو من اإلستفادة من حركة التنمية اليت انتظمت كثَت من األقاليم السودانية األخرى .حيث أن
األخطاء السياسية واإلدارية اليت وقعت فيها احلكومة السودانية على مدار ِعدَّة عقود أدت إذل الوصول إذل ىذا الوضع
ادلعقَّد؛ فقد تعاملت احلكومة السودانية مع إقليم دارفور ٍ
كجزء من أرض صحراوية تعيش فيو بعض القبائل البدوية،
وليس فيو ثروات إقتصادية كافية ،وليس لو أثر يذكر يف الشأن السوداىن ،وىذا أدى إذل فق ٍر شديد لإلقليم ،وفقدان
للبنية التحتية خاصة يف رلاالت الصحة والتعليم والنقل والصناعة على وجو التحديد ،وإنعدام األمن ،وعدم سبثيل
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مناسب يف احلكومة أو الربدلان ،وعدم وجود اتصال إعالمي مع اإلقليم .وشلا زاد الوضع سوءاً عدم وجود إدارة أىلية
راشدة بعد تدخل احلكومة يف تسييس اإلدارة األىلية من خالل إنتخاب عناصر أكثر والءً للحكومة ومشروعها
احلضاري .أشارت الدراسة ارل أن الشباب ديكن أن يلعب دوراً كبَتاً يف جعل السالم واقعاً ملموساً ربس بو كل
دور يف وقود الصراع من خالل ادلشاركة يف احلركات ادلسلحة (حركة
اجملموعات القبلية يف اإلقليم .فمثلما كان للشباب ٌ
ربرير السودان جناح مٍت ،حركة ربرير السودان جناح عبدالواحد ،حركة العدل وادلساواة ،وادلليشيات ادلوالية للحكومة)
ديكن أن يكونوا أداة للسالم والتنمية وذلك من خالل بناء أمن اجملتمع واستقراره ،زايدة اإلنتاج االقتصادي واحملافظة
على ادلوارد الطبيعية ،وادلشاركة يف الربامج التعليمية ونشر الوعي الصحي .أشارت الدراسة اذل أن  %10من ادلبحوثُت
يرون أن العودة الطوعية للنازحُت ال تتوفر إال بتوفر األمن يف مناطق األصل ليس إحساساً بل واقعاً يعيشة كل انزح
صغَتاً أو كبَتاً ،ذكراً أو أنثي .إن الصراع يف دارفور قد أدى اذل حرق القرى وهنب وتدمَت للممتلكات وابلتارل يرى
 %40من ادلبحوثُت أن إعادة اإلعمار والتعويضات من أىم شروط العودة الطوعية ىذا ابإلضافة اذل توفَت ادلعوانت
اإلنسانية  %22والرعاية الصحية  %39واخلدمات التعليمية  %33ربقيق ادلصاحلات بُت القبائل  %03وىذا يتفق
مع ما ذىب إليو كل من بشار ( )3002و إدريس ( )3001وتوصيات مؤسبر نياال ( )3002اذل أن العودة الطوعية
للنازحُت وإستقرار دارفور اليتم إال بتوفَت األمن واخلدمات وإعمار ما دمرتو احلرب من منشآت ومؤسسات خدمية
جيب أن تقوم هبا احلكومة والسلطة اإلقليمية لدارفور وصندوق ادلاضلُت إلعمار دارفور .وقد ساعد االتفاق األمٍت بُت
السودان وتشاد يف أتمُت احلدود اليت كانت تتسلل عربىا ادلليشيات ادلسلحة اذل إقليم دارفور .وكذلك الدور اإلجيايب
دلنظمات اإلغاثة األجنبية اليت ربولت من تقدًن ادلساعدات الطارئة إذل دعم ما ابتت تطلق عليو مرحلة التعايف ابلتارل
اإلنتقال من توفَت االحتياجات الغذائية الضرورية للعائدين إذل دايرىم اذل توفَت متطلبات التنمية الزراعية اليت يقوم عليها
اإلقتصاد الريفي من تقاوي وزلاريث وأمسدة كيميائية وورش حدادة وحفر آابر الشئ الذي جعل خيار العودة الطوعية
للنازحُت جاذابً .إن عودة النازحُت طواعية اذل دايرىم فيو الكثَت من إشارات األمل ودليل واضح على إستتباب األمن
وكما يقول دايسيٍت دوراين مسؤول القطاع الغريب دلهمة األمم ادلتحدة حلف السالم بدارفور إإنو ألمر مدىش ،النازحون
يعودون إذل دايرىم أبعداد كبَتة ،إنو يذكرين بلبنان بعد احلرب األىليةإ.
التوصيات

 /0على مجيع التنظيمات السياسية ادلسامهة يف جعل خيار السالم واقعاً من خالل تقريب وجهات النظر بُت احلكومة
واحلركات ادلسلحة وكذلك دعم مشروع تنمية إقليم دارفور.
 /3على احلكومة تفعيل دور ادلنظمات واجلمعيات الشبابية يف ادلشاركة يف برامج التنمية ونشر ثقافة السالم ورتق
النسيج اإلجتماعي بُت القبائل.
 /2تعزيز دور اإلعالم احمللي يف توعية رلتمع دارفور خبطورة احلرب وسلبياهتا وأن احلوار واإلحًتام ادلتبادل ىو السبيل
الوحيد حلل ادلشكالت.
 /4نزع سالح اجملموعات القبلية وأن تقوم الدولة وليس األفراد بواجب محاية ادلواطنُت وشلتلكاهتم.
 /9تنظيم وفتح ادلسارات وادلراحيل للرعاة وحيواانهتم ووضع التدابَت الالزمة دلنع اإلحتكاكات بينهم وادلزارعُت.
 /1علي الدولة توفَت األمن وبسط ىيبتها والقيام بتأىيل ادلؤسسات اخلدمية والبنية التحتية اليت دمرهتا احلرب لضمان
العودة الطوعية للنازحُت.
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