أسباب إنفصال جنوب السودان عن دولة السودان
أ.م.د .جمال طه عمي
كمية القانون والعموم السياسية – الجامعة العراقية

المقدمة
تعتبر مسألة األقميات واحدة مف أعقد القضايا ومصد اًر أساسياً مف مصادر الصراع والمشكالت الميددة

لوحدة واستقرار الدوؿ  .فغالباً ما ترتبط طموحات األقمية في مستقبؿ أفضؿ بتيديد لإلستقرار السياسي ،
وغالباً ما تم تقي ىذه الطموحات مع طموحات دوؿ إقميمية ودولية تحاوؿ تنفيذ سياساتيا داخؿ الدولة التي
تنتمي إلييا تمؾ األقمية  .كما إف سوء إدارة ىذه المسألة مف قبؿ األنظمة السياسية سيؤدي إلى إستبعاد

الحموؿ السممية والمجوء إلى العنؼ .
وىذا ما عرفتو دولة السوداف منذ نشؤىا وحتى انفصاؿ دولة الجنوب عنيا في عاـ 3122ـ  ،حيث إف
سؤ االدارات السودانية المتعاقبة (الديمقراطية و العسكرية) أدى إلى تأزـ األوضاع  ،حتى وصؿ الوضع

إلى صعوبة التعايش بيف الشماؿ والجنوب  ،كما اف بعض الدوؿ االقميمية و الدولية لـ تدخر جيداً لدعـ

القوى االنفصالية في جنوب السوداف  ،فكاف اإلنفصاؿ ىو الحؿ الذي يرضي الجنوب والقوى االقميمية
والدولية .

وغالباً ما كاف ىنالؾ تفاوتاً في وجيات النظر حوؿ قضية جنوب السوداف بيف األنظمة السياسية السودانية

والدوؿ الغربية  ،فالسوداف يرى بأف قضية انفصاؿ الجنوب أثارتيا الجماعات االنفصالية بدعـ مف القوى

االقميمية والدولية  ،في حيف تمؾ القوى بأف انفصاؿ الجنوب ىو حؽ مشروع بسبب اإلقصاء والتيميش
الذي تعرضوا لو مف قبؿ القادة الشمالييف .
ولذا فإننا سنعمد في ىذا البحث إلى كشؼ أسباب انفصاؿ دولة جنوب السوداف عف دولة السوداف
منطمقيف مف فرضية مفادىا  :إف ىذا اإلنفصاؿ لـ يكف بسبب سؤ االدارة الداخمية لمشكمة االقميات

فحسب بؿ كاف لمدور االقميمي والدولي دو اًر في ذلؾ  .أي إف تظافر األسباب الداخمية مع األدوار
اإلقميمية والدولية أدى إلى إنفصاؿ جنوب السوداف عف شماؿ السوداف ونشوء دولة جنوب السوداف .

1

المبحث األول
األسباب الداخمية
وىي األسباب التي تنبع مف داخؿ الدولة والمجتمع والتي تنبع مف التنوع المجتمعي ومدى

الرغبة في العيش المشترؾ  ،وكيفية إدارة التنوع مف قبؿ انظمة الحكـ وكيفية توزيع الدخؿ والثروة

والخدمات .

 -1التعددية المجتمعية وسوء ادارتها من قبل انظمة الحكم المتعاقبة :
ساد االعتقاد وسط عمماء االنثروبولوجيا (عمـ اإلنساف) أف السوداف دولة أفريقية – عربية .

وقد ظؿ ىذا االعتقاد يشكؿ إحدى المسممات لدى أي باحث عند توصيفو لمسوداف  .وأضاؼ
البعض كممة إسالمي أو مسمـ  ،فأصبح ينظر إلى السوداف عمى أنو قطر عربي  -أفريقي مسمـ ،

غير أف توصيؼ مسمـ غير مقبوؿ مف قبؿ الجنوبييف في السوداف  ،الذيف يروف أف كممة (عربي
 -مسمـ) ىي شأف خاص بشماؿ السوداف  .وحتى بالنسبة إلى الشماؿ فإف الشمالييف لدييـ تحفظ

 ،فالشماؿ ليس كمو مسمماً وليس كمو عربياً فيناؾ بعض المناطؽ في الشماؿ زنجية ومسيحية (.)2

أما عمى الصعيد المغوي فاف ىنالؾ ما يقارب  261لغة في السوداف وتعد المغة العربية ىي
المغة الرسمية حيث نص الدستور السوداني لعاـ  2::9في مادتو الثالثة عمى اف " المغة العربية

ىي المغة الرسمية في جميورية السوداف  ،وتسمح الدولة بتطوير المغات المحمية والعالمية األخرى

"( .)3كما اف المغة االنكميزية ىي المغة السائدة في جنوب السوداف *.

()1سداد مولود سبع  ،البعد العرقي والسياسي لمشكمة جنوب السوداف  ،مجمة دراسات دولية  ،العدد  ، 58كمية العموـ
السياسية  ،جامعة بغداد  ،ص. 243
( ))2ـ ( ، )4الدستور السوداني لعاـ 2::9ـ .
* ىنالؾ مف يذكر بأف لمسوداف حوالي  511لغة لممزيد أنظر :
Helen Chapin Metz , An Nilain Mosque, at the site of the confluence of the Blue Nile and
White Nile in Khartoum ,Library of congress , Washington, D.C. , 2::2 , P. 2 .
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اف التعددية المجتمعية ال تعد بحد ذاتيا سبباً لمصراع بيف الشمالييف والجنوبيف بؿ إف سوء

إدارة ىذه التعددية مف قبؿ اإلدارات الشمالية المتعاقبة عمى حكـ السوداف (المدنية والعسكرية) ىو

السبب في اثارة ىذا الصراع .

ويرجع الخالؼ بيف الشماؿ والجنوب إلى فترة االستعمار البريطاني ففي عاـ  2:58تـ عقد
مؤتمر جوبا الشيير الذي حضرتو األطراؼ الثالثة " اإلدارة البريطانية  ،الجنوبييف  ،الشمالييف " ،
ونتج عنو اعتراؼ جميع األعضاء عدا عضويف جنوبييف بضرورة الوحدة بيف الشماؿ والجنوب  ،و

وافقوا عمى أنو ليس في إمكاف الجنوب االستقالؿ بنفسو  ،و عدـ رغبتو في االنضماـ إلى أوغندا

()4

كما أنو في سنة  2:64أصدرت لجنة سياسية مف أبناء الجنوب في جوبا مذكرة تعمف فييا

أف الجنوب ليس في وضع يمكنو مف الدخوؿ في وحدة ديمقراطية مع الشماؿ  ،و طالبت تمؾ

المذكرة ببقاء اإلدارة اإلنجميزية لتعمؿ عمى تطوير الجنوب كما فعمت بالشماؿ(.)5

ولـ يقؼ نواب الجنوب مؤيديف إلعالف االستقالؿ إال حيف قرر مجمس النواب في 2:

/ديسمبر2:66/ـ أف تعطي الجمعية التأسيسية االعتبار الالزـ لمطالبة النواب الجنوبييف بحكومة

فدرالية لمديريات الجنوب الثالث .وقد وافؽ الزعماء السياسيوف الشماليوف عمي ىذا المطمب
إلعالف االستقالؿ  ,ولكنيـ لـ يمتزموا بذلؾ عند قياـ الجمعية التأسيسية التي رفضت فيو األحزاب
الشمالية النظاـ الفدرالي(.)6

ومنذ استقالؿ السوداف في يناير2:67/ـ وتشكيؿ اسماعيؿ األزىري حكومتو األولى التي

سرعاف ما تناست وعودىا لمجنوبييف ،خاصة في ما عرؼ بسودنة الوظائؼ  ،حيث جاء قرار لجنة
سودنة الوظائؼ في أكتوبر  2:65التي منحت الجنوبييف ستة وظائؼ مف جممة الوظائؼ
(ثمانمائة وظيفة) التي تـ إخالؤىا مف طرؼ اإلنجميز الذيف كانوا يتولوف إدارة شؤوف الجنوب  ،وتـ

( )3محمود محمد قمندر  ،جنوب السوداف  :مراحؿ إنييار الثقة بينو وبيف الشماؿ  ، 2:94 – 2:11دار الفكر  ،دمشؽ ،
 ، 3115ص. 217
( )4المصدر نفسو  ،ص. 221
(5) Peter Vernety , Sudan : conflict and minorities , Brixton Graphics , United Kingdom ,

2::6 , P.23
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منح أغمب ىذه الوظائؼ لمسودانييف الشمالييف (نتيجة لمقياسي الكفاءة والخبرة) مما أثار حفيظة
الجنوبييف(.)7

كما اف وزير الداخمية في حكومة اسماعيؿ األزىري أعمف أماـ البرلماف السوداني " السوداف

بالد عربية ومف ال يحس بأنو عربي عميو أف يخرج منيا " (.)8

كؿ ما تقدـ أدى إلى استياء واسع وسط الجنوبييف والى جانب أسباب أخرى أدى ذلؾ في

النياية إلى اندالع العنؼ وبداية التمرد في الجنوب .

وبعد انييار حكومة األزىري  ،فاز حزب األمة وحزب الشعب الديمقراطي بانتخابات عاـ

2:69ـ بيد إنو نتيجة لفشميما في العمؿ معاً كائتالؼ  ،سممت قيادة حزب األمة مقاليد الحكـ الى
الجنراؿ ابراىيـ عبود والذي سرعاف ما عمد الى تيميش األحزاب السياسية وتعميؽ مشاعر االستياء
في الجنوب نتيجة فرض طابع عربي اسالمي عميو والغاء المدارس التبشيرية وتحويؿ يوـ العطمة
مف يوـ األحد إلى يوـ الجمعة مما ساعد عمى توحد المتمرديف الجنوبييف تحت قيادة جوزيؼ القو

وتأسيس الجيش الشعبي لتحرير السوداف المعروؼ باسـ (انيانيا) (.)9

وبسبب الصراع مع الجنوب وما كانت تعانيو السوداف مف مشكالت اقتصادية متجذرة بدأت
حركة طالبية مناىضة لنظاـ الحكـ وسرعاف ما امتدت إلى النقابات العمالية واالتحادات المينية

بما أفضى إلى ثورة اكتوبر 2:75 /ـ ونتج عف ىذه الثورة تكميؼ سر الختـ برئاسة الوزراء الذي
أدرؾ اف جنوب السوداف ىو أحد األسباب التي أدت الى سقوط رئاسة إبراىيـ عبود  ،لذلؾ إتصؿ

بالقادة الجنوبييف وعقد معيـ مؤتم اًر لمحوار الوطني  ،ضـ إلى جانبيـ دوالً أفريقية كثيرة  ،أبرزىا

مصر والجزائر ونيجيريا  ،ونتج عنو تبني النظاـ االقميمي في الحكـ  ،باالضافة إلى وجود مجمس

(6) Solomon Dersso , International law and the self-determination of South Sudan , Institute

for security studies paper , No. 2 , South Africa , Pretoria , February / 3123 , P.7 .
(7)Girma Kebbede , Sudan : The North – South conflict in historical perspective ,

contributions in black studies , Volume : 26 , Issue : 4 , University of Massachusetts , USA
. 2::8 , P.29 .
(8)Bechir Mahmoud Adam , The impact of the colonial legacy on civil-military relations in

Africa : Chad and Sudan as comparative case studies ,Dudley Knox Library , California ,
USA , 2::8 , P. 77.
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تشريعي وحاكـ لمجنوب  ،وىذا ما يعد تقدماً كبي اًر  ،ولكنو فشؿ في تطبيؽ ما تـ التوصؿ إليو في

الحوار وفشؿ أيضاً في بعض المسائؿ التفصيمية المتعمقة بأمور تنمية الجنوب وخدمة أقاليمو

المختمفة (.):

بعد نياية حكومة سر الختـ االنتقالية تشكمت حكومات ائتالفية تارة برئاسة محمد أحمد
المحجوب وتارة أخرى برئاسة الصادؽ الميدي  ،لـ تر تمؾ الحكومات في المشكؿ الجنوبي أكثر

مما رأى الفريؽ عبود  ،السيطرة عمى قمة مف المتمرديف والقضاء عمييـ ومف ثـ فتح الباب لمسالـ
 ،فالصادؽ الميدي الذي أصبح رئيساً لموزراء عاـ 2:77ـ أعمف أماـ الجمعية الوطنية اف " السمة

الغالبة ألمتنا ىي السمة االسالمية والتعبير االساسي ليا انيا عربية " ( .)21كذلؾ أعمف محمد

محجوب في خطاب الحكومة أماـ الجمعية التأسيسية سياسة حكومتو نحو الجنوب قائالً " ستسير
حكومتي في سياسة الحؿ السممي الديمقراطي في إطار وحدة السوداف  ....ولكنيا ستنبذ سياسة

االسترضاء والميف في معاممة الخارجيف عمى القانوف  ...واف الحكومة ستأمر بنزع السالح نزعاً
تاماً  ،والقضاء الكامؿ عمى العصابات االرىابية التي تعبث باألمف  ،وستأمر القوات المسمحة

بتعقب المجرميف واعادة سيادة القانوف والنظاـ وتأديب المتمرديف " (.)22

كانت الحكومات الديمقراطية قد أثبتت عجزىا عف مواجية قضية الجنوب  ،األمر الذي

أدى إلى استيالء الجنراؿ محمد جعفر النميري عمى السمطة والذي أعمف في :يونيو  2:7:أي
بعد مرور شير مف مجيئو أف سياسة حكومتو في الجنوب سوؼ تقوـ عمى منح الجنوبييف " حكما

ذاتيا إقميميا في إطار السوداف الموحد نظ ار ألف ثمة فوارؽ تاريخية و ثقافية بيف الشماؿ و الجنوب

 ،و بالتالي فإف وحدة البالد يجب أف تبنى في ضوء ىذه الحقائؽ الموضوعية " (.)23

( )9دريد الخطيب و محمد أمير الشب  ،إنفصاؿ جنوب السوداف  :الجذور والتطورات التداعيات  ،مجمة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات  ،العدد  ، 38حزيراف  ، 3123 /ص. 498
(10) Girma Kebbede, op. cite , p. 2: .

()11د .بياء الديف مكاوي محمد قيمي  ،تسوية النزاعات في السوداف  :نيفاشا نموذجاً  ،مركز الراصد لمدراسات  ،نوفمبر /
 ، 3117ص. 313

()12أحمد وىباف  ،الصراعات العرقية واستقرار العالـ المعاصر  :دراسة في األقميات والجماعات والحركات العرقية  ،دار
الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية  ،ص. 242
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وبالفعؿ بدأ النميري بتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ وساطة الرئيس االثيوبي انذاؾ ىيالسيالسي
حيث تمت اتصاالت مع قوى المعارضة الجنوبية وتوصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ أديس أبابا في /38

اذار 2:83 /ـ  .والتي نصت عمى منح جنوب السوداف حكماً ذاتياً ووقؼ إلطالؽ النار بيف
الجانب يف كما تـ االتفاؽ عمى اف تكوف المغة العربية ىي المغة الرسمية لمسوداف واف تكوف المغة
االنكميزية ىي لغة التعميـ في الجنوب  ،كما تـ ضـ أفراد قادة التمرد الجنوبي إلى الجيش

السوداني (.)24

إال إف ىذا إتفاؽ أديس أبابا لـ يدـ طويالً وذلؾ بسبب عدة ق اررات اتخذىا النميري مما ادى

إلى سخط القادة الجنوبييف ولعؿ مف أىـ ىذه الق اررات* -:

 -2قرار النميري في أكتوبر عاـ  2:92حؿ حكومة آبيؿ آلير الثالثة واعفاء مجمس الشعب
االقميمي وتكويف حكومة انتقالية يرأسيا جنوبي مسمـ وىو (قسـ اهلل عبداهلل رصاص)

 -3قرار النميري في فبراير  2:93 /بتنفيذ عممية انصيار القوات المسمحة كمرحمة أخيرة مف
مراحؿ تنفيذ اتفاقية اديس ابابا و اختيار الكتيبة  216التي لـ تكف تمتمؾ مقومات االستعداد

النفسي ما يجعميا نموذجاً لالنصيار لتكوف بذلؾ نواة التمرد الجديدة .

 -4قرار النميري في يونيو  2:94 /تقسيـ الجنوب إلى ثالثة أقاليـ يتمتع كؿ منيا بحكـ ذاتي ،
منتيكاً ذلؾ اتفاقية أديس أبابا ومعارضاً لالتجاه المطالب بوحدة الجنوب .

 -5قوانيف سبتمبر  2:94 /حيث تضمنت اعالف قوانيف الشريعة االسالمية .
 -6عقد اتفاقية دفاع مشترؾ مع مصر  ،وقد رفض الجنوبييف ىذه االتفاقية إلحساسيـ بأنيا

موجية ضدىـ .

(13)Christopher R. Mitchell , Conflict resolution and civil war reflections on the Sudanese

settlement of 2:83 , Center for conflict analysis and resolution , George Mason University ,
USA , 2:9: , P.22 .
* لممزيد عف ىذه الق اررات ينظر :
سرحاف غالـ حسيف  ،االنقالب العسكري الثاني في السوداف  :فترة حكـ المشير جعفر محمد النميري ، 2:96 – 2:7:
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لقد أدت ىذه الق اررات ال سيما اعالف قوانيف الشريعة اإلسالمية إلى إعادة انتاج الصراع بيف
الشماؿ والجنوب  ،ال بؿ إف النميري بدأ يتمادى في استفزاز الجنوب حيث كاف يتفاخر بتنفيذ حد

السرقة في السوداف بقطع اليد  ،حيت قاؿ " في شير واحد تـ تنفيذ حد قطع اليد في السوداف أكثر

مف المممكة العربية السعودية طواؿ تاريخيا " (.)25

وفي  /7نيساف2:96/ـ أطاحت القوات المسمحة بالنميري وتسمـ السمطة المشير عبد

الرحمف سوار الذىب الذي وعد بتسميـ السمطة إلى حكومة مدنية بعد عاـ  ،وبالفعؿ أنجز وعده

جاء ذلؾ في خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية واألفريقية  ،وبعد إجراء انتخابات عاـ
2:96ـ تولى الصادؽ الميدي رئاسة الحكومة  ،ووعد بتعطيؿ قوانيف الشريعة اإلسالمية التي

فرضت مف قبؿ (.)26

إال إنو تراجع بعد ذلؾ عف وعوده بتعطيؿ قوانيف الشريعة االسالمية بتأثير مف حسف الترابي

(الذي تجمعو فيو عالقة مصاىرة)  ،وبالمقابؿ استمرت الحركة الشعبية لتحرير السوداف بيجماتيا
عمى الشماؿ مما أدى الى اندالع القتاؿ مف جديد وعندما ىجـ ثوار الحركة الشعبية لتحرير
السوداف محافظة النيؿ األزرؽ خاطب الصادؽ الميدي العالـ العربي بالقوؿ  " :إف التربة العربية

تـ غزوىا مف الجنوب " (.)27

وعمى الرغـ مف محاوالت الحزب الوطني االتحادي (شريؾ حزب األمة في الحكـ) لحؿ

األزمة عف طريؽ اجراء اتصاالت مع جوف قرنؽ والتوصؿ الى مجموعة وسائؿ اجرائية وخطوات
تنفيذية لعقد مؤتمر دستوري وتحقيؽ السالـ الشامؿ في البالد  ،واالتفاؽ عمى مجموعة مباديء

أىميا (تجميد المواد الخاصة بالحدود في الشريعة اإلسالمية و والغاء كؿ اتفاقيات بيف السوداف مع
الدوؿ االخرى – مصر و ليبيا – والتي تؤثر عمى السيادة الوطنية)  ،إال إف الصادؽ الميدي
تحفظ عمى ىذه المبادرة  ،فضالً عف معارضتيا مف قبؿ الجبية القومية اإلسالمية  ،ومع عرض
(The Report was edited and published by Arry Organization for Human Rights and the )14
Sudanese Women Human rights project and funded by Urgent Action Fund for Women
Human Rights- Africa. March 3124
( )15صداح أحمد حباشنة  ،العالقات بيف دولتي السوداف وجنوب السوداف  ،مجمة دراسات العموـ االنسانية واالجتماعية ،
المجمد  ، 51العدد  ، 2الجامعة االردنية  ،عماف  ،األردف  ، 3124 ،ص. 28
(Girma Kebbede , Sudan : The North-South conflict in historical perspective , Contribution )16
in black studies , Vol : 26 , Issue : 4 , University of Massachusetts , United States , 2::8 ,
P.24 .
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المبادرة عمى الجمعية التشريعية لـ توافؽ عمييا األغمبية مف األعضاء  ،وىو ما أدى إلى انسحاب

وزراء الحزب االتحاي الوطني مف حكومة الوفاؽ الوطني (.)28

لقد أدى ىذا الجمود السياسي إلى قياـ انقالب  / 41يونيو 2:9: /ـ واالستيالء عمى

السمطة مف قبؿ الجبية االسالمية وتسمية النظاـ بإسـ اإلنقاذ الوطني  ،وعمى الرغـ مف الوعود
التي أطمقيا نظاـ اإلنقاذ لحؿ المشكالت إال إنو ما لبث أف بدأ بمحاربة المعارضة ومالحقتيا ،

كما أعمف عف عبارتو الشييرة " إف عمى مف ينازعنا عمى السمطة أف يحمؿ السالح ويواجينا " ،

وعندىا رفعت المعارضة الشمالية السالح إلى جانب الجماعات االنفصالية الجنوبية  ،وعندىا

اتسعت ساحة القتاؿ لتشمؿ جنوب وشرؽ وغرب السوداف (.)29

وىكذا فإف اإلدارات السودانية الشمالية المتعاقبة عمى حكـ السوداف سواء أكانت (مدنية أـ

عسكرية) لـ تنظر إلى مطالب الجنوبييف عمى انيا مطالب جماعات اجتماعية ال بد مف التعامؿ
معيا بقدر مف الواقعية والجدية  ،بؿ إعتبروا ىذه المطالب الجماعات ىي حركات تمردية البد مف

القضاء عمييا  ،وليذا نجد بأنيـ لـ يمجأوا إلى التفاوض مع القوى الجنوبية إال عند الشعور

بصعوبة الحسـ العسكري لممسألة  ،أو عند تغير اإلدارة الحاكمة بإدارة جديدة تعطي وعوداً بتحقيؽ
السالـ وتنفيذ مطالب القوى الجنوبية .

كما إف رفع الشعار الديني وتأكيد االنظمة المتعاقبة عمى ضرورة الحكـ االسالمي في

السوداف والذي وصؿ إلى أقصاه في ظؿ نظاـ حكومة اإلنقاذ  ،حوؿ الحرب مف حرب جيوية إلى

حرب دينية قادت في النياية إلى إنفصاؿ الجنوب .

وبالمقابؿ ال يتحمؿ قادة الشماؿ المسؤولية الكاممة عف استمرار الصراع والحرب  ،بؿ إف
لمقوى الجنوبية دو اًر في ذلؾ  ،فالجنوب كاف يعاني مف مظاىر العنؼ المحمي  ،ابتداءاً مف

الصراعات األسرية إلى الصراعات داخؿ القبائؿ إلى الصراعات بيف القبائؿ  ،حتى ىجمات
العصابات اإلجرامية أو غارات الجنود السابقيف المنفمتيف مف قبضة الحركة الشعبية لتحرير

( )17حمدي عبد الرحمف حسف و محمد عاشور ميدي  ،المسمموف ومشكالت التعددية الدينية واإلثنية في جنوب السوداف ،
بحث منشور عمى شبكة المعمومات الدولية ( األنترنت ) الموقع ww.hadaracenter.com :
كذلؾ ينظر  :جوف قاي نوت يوه  ،جنوب الوداف  :آفاؽ وتحديات  ،األىمية لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،األردف ، 3111 ،
ص. 68
()18يوسؼ الشريؼ  ،السوداف وأىؿ السوداف  :أسرار السياسة وخفايا المجتمع  ،دار الشروؽ  ،القاىرة  ، 3115 ،ص-32

ص. 33
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السوداف  ،وليذا فإف قادة الحركة الشعبية لتحرير السوداف يمجأوف بمواجية ذلؾ إلى إبقاء التوتر

قائماً مع الشماؿ لشغؿ الداخؿ والعمؿ عمى تأجيؿ خالفاتو وتناقضاتو (.)2:

وفضالً عما تقدـ فإف محاولة القوى الجنوبية إعطاء المشكمة بعداً إقميمياً ودولياً  ،ال سيما

مف خالؿ التحالؼ مع دوؿ الجوار التي كانت عمى عداء مع السوداف ومع الواليات المتحدة
األمريكية  ،كاف لو دو اًر في تشدد اإلدارات الشمالية في التعامؿ مع قضية الجنوب .

 -2األسباب االقتصادية :
في فترة اإلحتالؿ البريطاني لمسوداف أعمف كرومير (ممثؿ االدارة البريطانية في السوداف)

بأف جنوب السوداف (عبارة عف مناطؽ شاسعة مف إقميـ عديـ الفائدة والذي ستكوف ادارتو صعية

ومكمفة) (.)31

وليذا عمد الحكاـ االنكميز إلى تطوير شماؿ السوداف وترؾ لجنوب متخمفاً  ،فبنوا في

الشماؿ المدارس والمستشفيات وعمدوا الى تعبيد الطرؽ واالىتماـ بالزراعة وبناء ميناء بورت
سوداف وسكة حديد  ،وأصبحت سكة الحديد وميناء بورت سوداف عمود الحياة االقتصادية في

شماؿ السوداف والتي تسيؿ عممية تصدير القطف إلى أوربا واستيراد السمع األوربية إلى الشماؿ ،
وىذه السياسة أدت إلى خمؽ العديد مف الوظائؼ إلى أبناء الشماؿ (.)32

فضالً عف ذلؾ فإف االحتالؿ البريطاني كاف قد ميز بيف أبناء الشماؿ وأبناء الجنوب مف

حيث األجور التي كانوا يتقاضوىا عف القياـ بنفس العمؿ حتى عاـ 2:59ـ (.)33

()19الصادؽ الفقيو  ،إنفصاؿ جنوب السوداف  :تحديات داخمية وتداعيات خارجية  ،في مجموعة باحثيف  ،ص. 495
(20)Eluzai Moga Yokwe , Conflict resolution in the Sudan : A case study of intolerance in

contemporary African societies , African media review , Vol. 22 , issue. 4 , African council
for communication education , Nairobi , Kenya , 2::8 , P.:2 .
(21)OP.CIT . PP. :2-:3 .
(22)Iris Seri Hersch , From one Sudan to two Sudans : Dynamics of partition and unification

in historical perspective , on :
https://halshs.archives-ouvertes.fr
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أما بعد االستقالؿ فقد عانى الجنوب مف التخمؼ اإلقتصادي واإلجتماعي  ،حيث لـ تيتـ
الحكومات الوطنية بتنميتو  .وقد تركز بعض النشاط الحضري في المدف والمراكز الكبيرة (جوبا ،

واو ممكاؿ) أما المناطؽ البعيدة التي كانت تمثؿ معظـ األراضي فيسودىا نظاـ إقتنصادي بدائي .
لقد أىممت الحكومات الوطنية تنمية الجنوب (.)34

وعميو فإف قيادات السوداف السياسة المتتالية تجاىمت حقيقة أف البناء الوطني يجب أف يبدأ

مف المحؿ فاإلقميـ فالوطف كمو بتركيز مشروعات التنمية جغرافيا بوسط السوداف (.)35

وتشير الدراسات إلى ما عانى منو جنوب السوداف مف عدـ اىتماـ بالبنية التحتية مقارنة
بالشماؿ  ،فقد توصمت إحدى الدراسات في عاـ 2::1ـ إلى أف الخرطوـ إستحوذت عمى غالبية
األنشطة االقتصادية والخدمات حيث إنيا تمتمؾ  %84مف النشاط الصناعي  %86 ،مف قوة

العمؿ الصناعية  %78 ،مف الشبكة الوطنية لمطاقة الكيربائية  %96 ،مف المشاريع التجارية ،

 %91مف الخدمات المصرفية  %96 ،مف قروض البنؾ الصناعي  %82 ،مف قروض العقارات
المصرفية  %76 ،مف تبادؿ العممة  %81 ،مف المستشفيات والمراكز الصحية  %76 ،مف

األطباء و  %91مف الممرضات (.)36

أما فيما يتعمؽ بالطرؽ فإنو في عاـ تعبيد الطرؽ في الجنوب لـ يكف أولوية استراتيجية
بالنسبة لمقادة الشمالييف بؿ إنصب اىتماميـ عمى الطريؽ الذي يوصؿ كوستي ببورت سوداف عف

طريؽ الخرطوـ الذي يعتبر شرياف التجارة ( .)37ففي عاـ  2::1لـ تمتمؾ السوداف سوى بيف

( )23سالفة عبد الرحمف أحمد عثماف  ،الصراعات في القارة األفريقية  :دراسة حالة السوداف  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى
قسـ العموـ السياسية  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة الخرطوـ  ، 3116 ،ص. 69
( )24جمعة كنده كومي  ،وضعية المناطؽ الميمشة وأثرىا عمى مستقبؿ السوداف السياسي  ،مجمة السياسة الدولية  ،العدد
 ، 265مؤسسة األىراـ  ،القاىرة  ، 3114 ،ص. 37:
(Galal Eldin Eltayeb , The case of Khartoum Sudan , University of Khartoum , Sudan , in )25
Understanding slums : Case studies for the global report on human settlement 3114 ,
Development planning unit , University college London , United Kingdom , 3114 , PP. 6-7 .

(26)Ruba Ranganathan and Cecilia Briceno , Sudan's infrastructure : A Continental

perspective , The International Bank for Reconstruction and Development , Washington DC.
, 3122 , P.21 .
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 31111الى  36111كيمو متر مف الطرؽ المعبدة باالسفمت و 4811كـ مكسوة بالحصى (.)38
وكانت نسبة ما حصمت عميو جنوب السوداف مف الطرؽ المعبدة 61كـ فقط وليذا كاف حجـ
المرور في الجنوب منخفض طيمة موسـ األمطار (اذار – نيساف – تشريف األوؿ – تشريف الثاني)

(.)39

أما بالنسبة إلى التعميـ فإف الجنوب كاف يعاني مف تيميش واضح  ،فالجنوب يعاني مف

كوف مستوى التعميـ فيو أقؿ بػ  %56مف مناطؽ السوداف األخرى واف نسبة  %95مف النساء في

الجنوب تعاني مف األمية ( .)3:كما إف ىنالؾ تفاوت واضح في نسب التعميـ بيف الجنوب والمركز
حيث تشير الدراسات إلى أف  861طفؿ مف كؿ  2111طفؿ في عمر المدرسة يجدوف فرصة
التعميـ في المركز بينما ينخفض المتوسط إلى  236طالباً مف  2111في الجنوب  ،وفي مجاؿ

التعميـ العالي نجد أنو حتى عاـ 2::1ـ كاف التعميـ العالي مرك اًز بصورة واضحة في الخرطوـ

والجزيرة عدا جامعة جوبا (.)41

أما فيما يتعمؽ بالدخؿ فإف ىنالؾ عدـ تساوي في توزيع الناتج القومي عمى السكاف بعد

االستقالؿ حيث يبمغ متوسط دخؿ الفرد في الخرطوـ حوالي  :3دوالر أمريكي في حيف يبمغ

متوسط دخؿ الفرد في المنطقة الشمالية الغربية حوالي  87دوالر أمريكي  ،أما في جنوب السوداف

فإف متوسط دخؿ الفرد يساوي  4:دوالر أمريكي  ،وىنا يتبيف بأف ابناء الشماؿ يحصموف عمى
ضعؼ الدخؿ الذي يحصؿ عميو ابناء الجنوب (. )42

(Helen Chapin Metz , A country study : Sudan , Library of congress , Washington DC. , )27
P.7 .
(28)Anjana Varma , The creation of South Sudan : Prospects and challenges , Observer

research foundation , New Delhi , 3122 , P.29 .
(29)OP CIT , P. 29 .

()30جمعة كنده كومي  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص37:
(31)Ali Abdel Gabar Ali and Ibrahim A. Elbadawi ,Explaining Sudan's growth performance ,

African economic research consortium , Nairobi , Kenya , January / 3115 , P.7 .
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مما تقدـ يبدو بشكؿ واضح التيميش االقتصادي لمجنوب مقارنة بالشماؿ سواء أكاف ذلؾ
في فترة االستعمار البريطاني اـ فترة ما بعد االستقالؿ  ،وبالتالي كانت المظمومية اإلقتصادية ىي

احدى أسباب مطالبة الجنوب باالنفصاؿ وتأسيس دولتيـ .

لقد كاف إلكتشاؼ النفط والبدء في عمميات االعداد إلستخراجو وتصديره دو اًر كبي اًر في تفاقـ

مشكمة الجنوب  ،حيث أدى إلى زيادة ثقة الجنوبييف بقدرتيـ عمى إقامة دولة مستقمة  ،خاصة في

ظؿ رغبة الحكومة في الحصوؿ عمى الثروات البترولية في الجنوب ( .)43فالجنوبييف كانوا يروف
بأف ايرادات النفط ال يتـ توزيعيا بشكؿ منصؼ بيف الشماؿ والجنوب  ،فعمى الرغـ مف اف %81

مف االيرادات النفطية ترجع الى النفط المنتج في جنوب البالد إال اف ايراداتو تصرؼ عمى الشماؿ

حيث اف شبكات الري والكيرباء في الشماؿ متطورة اكثر منيا في الجنوب (.)44

وفضالً عما تقدـ يرى الجنوبييف بأف مسؤولي الشماؿ متورطيف بالفساد حيث انو جنوا ارباحاً

مف تصدير النفط وىذه األرباح تـ ايداعيا في مصارؼ متعددة خارج البمد كالبحريف وماليزيا

وسنغافورة (.)45

إف ادراؾ القادة السياسييف الشمالييف والجنوبييف عمى ِ
حد سواء ألىمية النفط كمصدر

رئيسي لإليرادات أدى إلى تحوؿ الصراع مف صراع ذو طابع ديني إلى صراع ذو طابع ديني
إقتصادي ومف ثـ مف صراع عمى النفط إلى صراع عمى الحدود حيث إف كؿ طرؼ أراد أف يضـ

إلى إقميمو المناطؽ التي تحتوي عمى آبار النفط  ،ففي عاـ  2:89اكتشؼ النفط بكميات تجارية

في إحدى اآلبار شماؿ مدينة بانتيو ،وقد نشب خالؼ بشأف اإلسـ الذي يطمؽ عمى البئر ،وأخي ار
سميت ىذه األبار بػ (الوحدة) والحقؿ الذي توجد فييا بػ (حقؿ الوحدة)  ،إال أف الحكومة المركزية
ذىبت أبعد مف ذلؾ عندما اقترحت إنشاء أقميـ جديد يسمى بأقميـ الوحدة يتألؼ مف (بانتيو ،
ومجالس منطقة تويلاير في الجنوب ومجالس منطقة ابيي  ،والفولو  ،وكادقمي ،والدلنج في جنوب
()32أسامة حمد أحمد أبوطو  ،الدور األمريكي في تسوية مشكمة جنوب السوداف  ،المكتب العربي لممعارؼ  ،القاىرة ،
ص. 26

()33شبكة المعمومات الدولية ( االنترنت ) عمى الموقع :
. www.researchgate.net
(34)Luky A. Patey , Crude days ahead ? Oil and the resource curse in Sudan , Oxford

University press , 3121 , P.: .
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كردفاف) وىو ما أثار الجنوبييف  ،وبدأ خالؼ جديد حوؿ مف يمتمؾ النفط ؟ ولمف تدفع العوائد ؟
وكيؼ توزع ؟ وىو ما دفع إلى قياـ الكثير مف المظاىرات التي دفعت الحكومة السودانية في

المركز بإستبداؿ حامية بانتيو العسكرية المؤلفة مف جنود جنوبييف بجنود مف الشماؿ وذلؾ لحراسة

المنشآت االقتصادية البترولية (.)46

مما تقدـ يمكف القوؿ بأف اكتشاؼ النفط لـ يكف سبباً في الصراع الشمالي الجنوبي  ،حيث

إف ىذا الصراع يعود إلى أكثر مف خمسيف سنة قبؿ اكتشاؼ النفط في السوداف  ،ولكف اكتشاؼ

النفط ساعد عمى اعادة انتاج الصراع وادامتو .

كما اف الجوانب اإلقتصادية في قرارات السياسية الخارجية السودانية  ،أدت إلى تعميؽ

األزمة  ،حيث عمدت الحكومات السودانية عمى ابراز الطابع العربي – االسالمي لمدولة مف أجؿ

إقناع الدوؿ العربية واالسالمية – ال سيما تمؾ التي تمتمؾ ثروات نفطية – بمنحيا المساعدات
االقتصادية  ،مركزيف في ذلؾ عمى جاذبيتيـ لمعالـ العربي عمى أسس عرقية  ،وثقافية ،

وايديولوجية دينية  ،خالفاً لإلعتبارات اإلقتصادية البحتة  ،وىذا ما أكد عميو بونا ممواؿ الوزير
الجنوبي في حكومة جعفر النميري عندما قاؿ " كنا دائماً واعيف ليوبتنا العربية لتعزيز موقفنا ...

كنا نشعر دائماً كصناع لمقرار بأنو إذا ما عرفنا أنفسنا كعرب ومسمميف فإف المزيد مف الماؿ سوؼ
يتدفؽ عمى السوداف  ،وال أنكر أننا قد أصبحنا رىائف نظرتنا االيديولوجية تمؾ  ،وربطناىا بق ارراتنا

وتصرفاتنا االقتصادية  .في العديد مف الحاالت عندما كنا نود القياـ بنشاط اقتصادي  ،كنا أوؿ ما
نفكر فيو الذىاب إلى السعودية أو الكويت لنطمب منيـ بإسـ العروبة واإلسالـ أو بإسـ (سمة

الغذاء) وكنا نحصؿ عمى األمواؿ " .

وىكذا شيدت السوداف تداخؿ ىذه الجوانب االقتصادية مع األوضاع العرقية  ،مما أدى إلى
تيديد الدولة بالتفكؾ وعدـ القدرة عمى إحتواء الصراع ال سيما بعد أف تدخمت األطراؼ اإلقميمية
والدولية في إذكاء الص ارع  ،وىذا ما سنتناولو في المبحثيف القادميف .

()35سداد مولود سبع  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 254
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المبحث الثاني
الدور اإلقميمي
لقد تميزت العالقات السودانية مع الدوؿ الجوار االفريقي بكثرة المخاوؼ وزعزعة استقرار ىذه الدوؿ نتيجة
انتشار الوعي اإلسالمي في السوداف  ،و بالتالي العمؿ عمى احتواء السوداف و التحكـ في سموكو

الخارجي أصبح عامالً ميماً في سياسات الدوؿ " االفريقية المجاورة " حيث حظيت مسألة تقرير المصير
في الجنوب بدعميا مف قبؿ الدوؿ اإلفريقية المجاورة لمسوداف  ،فعممية تدويؿ الحرب و النزاعات في
السوداف ىي نتيجة لتدخالت خارجية ساىمت في استمرار و دعـ ىذه الحركات ألغراض أمنية و سياسية
( .)47كما إف دوؿ الدوؿ العربية المجاورة وبسبب اضطراب عالقاتيا مع النظـ الحاكمة في السوداف
عمدت الى دعـ الحركات االنفصالية في الجنوب  .أما اسرائيؿ فإنيا دخمت عمى خط األزمة ووجدت

فرصة في تحقيؽ طموحاتيا ومخططاتيا في تفتيت الدوؿ العربية فقدمت الدعـ الى الحركات االنفصالية

في الجنوب  .ولذا فإننا سنعمد إلى تقسيـ األدوار االقميمية إلى -:
 -2دوؿ الجوار األفريقية غير العربية
بدأت أثيوبيا دعميا لمحركة الشعبية لتحرير السوداف منذ عاـ  2:94في عيد رئيسيا السابؽ منغستو
حيث لجأ إلييا قادة الكتيبة  ، 216وقد كاف الرئيس األثيوبي منغستو معادياً لمرئيس النميري لتقديمو الدعـ

لمحركات االنفصالية األرتيرية في التيجر (جبية تحرير التيجاري) و اورمو (جبية تحرير أورمو) ،

وقدمت أثيوبيا الدعـ لجيش التحريرالوطني السوداني واستمر ىذا الدعـ حتى خالؿ أنظمة سودانية الحقة
( )36فريدة البنداري ،مواقؼ دوؿ الجوار مف انفصاؿ السوداف  ،شبكة المعمومات الدولية ( األنترنت ) عمى الموقع :
. www.elsyasi.com
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 ،وكاف الدعـ األثيوبي يشمؿ تقديـ الدعـ الموجستي  ،وانشاء اذاعة لمجيش في اثيوبيا  ،وتوفير معسكرات

تدريب  ،وسجف لوضع اسرى الحرب (.)48

رغـ اإلستقرار النسبي الذي شيدتو العالقات بيف البمديف عقب انييار نظاـ منغستو إال أنيا عادت لمتوتر
اثر محاولة إغتياؿ الرئيس محمد حسني مبارؾ حيث اتيـ السوداف بالضموع في تمؾ المحاولة مما ادى
لفتح معسكرات خاصة بالجيش الشعبي لتحرير السوداف بالقرب مف مدينة أصوصا في أقميـ بني شنقوؿ
عمى الحدود  ،وفي أواخر العاـ  2::6ـ تـ نقؿ سالح أمريكي إلى معسكرات الجيش الشعبي عمى

الحدود األثيوبية السودانية وعمى أثرىا تـ إحتالؿ العديد مف المناطؽ (.)49

وبعد إنتياء الحرب األثيوبية – األرتيرية ( )3111 – 2::9وتحسف العالقات بيف الدولتيف بدأت أرتيريا
تحاوؿ إبعاد المد السوداني اإلسالمي عنيا  ،حيث إنيا رأت أف ىنالؾ ضرورة لكبح جماح تطمعات حسف

الترابي المؤمنة بدولية الجبية الوطنية االسالمية السودانية ومحاولة تمددىا في القرف األفريقي وليذا بدأت

أرتيريا تتحالؼ مع الحركات االنفصالية في جنوب السوداف مثؿ الجيش الشعبي(.)4:

وبالمقابؿ إستغمت السوداف فرصة تشكيؿ حكومة الجبية الشعبية لمديمقراطية والعدالة حيث شعر بعض

األرتيرييف بأنو جرى إستبعادىـ مف المشاركة في اإلدارة السياسية فبدأوا نضاليـ ضد حكومة الجبية

الشعبية ومف ىذه الحركات جبية التحرير االرتيرية وجبية تحرير أورمو  ،فقدمت حكومة السوداف الدعـ

لياتيف الحركتيف المناىضتيف لمحكومة االرتيرية (.)51

وليذا عمدت حكومة الجبية الشعبية لمديمقراطية والعدالة في ارتيريا عمى قطع العالقات الدبموماسية مع
السوداف وتسميـ السفارة السودانية في أسمرة إلى التحالؼ الديمقراطي الوطني (وىو تكتؿ واسع مف

المعارضيف لمنظاـ في السوداف) (.)52

ولـ تكف عالقات اوغندا بالسوداف عالقات ودية تقوـ عمى حسف الجوار  ،إذ إف كؿ مف البمديف دعـ
المعارضة المسمحة لمبمد اآلخر ففي الوقت الذي دعمت فيو السوداف قوات جيش الرب بقيادة جوزيؼ

(Barnabas L. Wama , Prolonged wars : The war in Sudan , The research department , Air )37
command and staff college , March / 2::8 , P.31 .
()38سالفة عبد الرحمف أحمد عثماف  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 77

(Sally Healy , Eritrea's regional role and foreign policy : Past , present and future , )39
Chatham house , London , 3119 , P.5 .
()40جوف يونج  ،المجموعات المسمحة  :إستعراض وتحميالت  ،المعيد العالي لمدراسات الدولية  ،جنيؼ  ، 3118 ،ص22
(Korwa G. Adar , Conflict resolution in a Turbulent region : The case of the inter-)41
governmental authority on development ( IGAD ) in Sudan , African Journal in conflict

resolution , Vol. 2 , Issue : 3 , P.54 .
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كوني  ،وبالمقابؿ دعمت أوغندا قوات جيش التحرير السوداني ( .)53ال سيما واف عالقة الرئيس األوغندي
موسوفيني وجوف قرنؽ قائد جيش تحرير السوداني
وقد وصؿ الدعـ األوغندي إلى المشاركة ففي ديمسبر  2:9:ـ ،شاركت القوات األوغندية في عممية
مشتركة مع قوات التمرد في إحتالؿ مدف نمولي ومثمث كايا الذي أصبح فيما بعد مدخال لحركة التمرد،
وفي  2::5ـ ،وصؿ مطار عنتبي أكثر مف مائة متمرد تـ تدريبيـ في كوبا ،ومف ثـ تـ ترحيميـ إلى

جنوب السوداف تحت حراسة السمطات األوغندية وتمي ذلؾ عدد مف العمميات التي شاركت فييا القوات

األوغندية (.)54

وفي أعقاب فشؿ محادثات السالـ بيف جيش الرب والحكومة األوغندية في ايموؿ  ، 2::5 /عمدت

الحكومة األوغندية إلى قطع عالقاتيا الدبموماسية بالسوداف عاـ 2::6ـ مبررة ذلؾ بتدخؿ السوداف

بشؤونيا الداخمية ( .)55إال اف الدولتيف توصمتا إلى إتفاؽ في سبتمبر 2::7ـ برعاية إي ارنية خالؿ زيارة
لمرئيس ىاشمي رفسنجاني لمدولتيف حيث تـ اإلتفاؽ عمى االمتناع عف تقديـ المساعدة لمعناصر المعادية

وعدـ السماح ألي عنصر معاد بإستغالؿ أراضي الطرؼ ضد الطرؼ اآلخر  ،غير إف العالقات لـ تمبث

أف عادت لمتوتر مرة أخرى في اب 2::8 /ـ  ،خاصة بعد قرار السمطات األوغندية منع طائرة البشير

مف التحميؽ فوؽ أراضييا بعد جولة في جنوب ووسط أفريقيا (.)56

وفي عاـ 2::9ـ كانت أوغندا الدولة الوحيدة مف دوؿ اإلتحاد األفريقي التي ايدت عالنية قصؼ الواليات

المتحدة األمريكية لمصنع األدوية في الخرطوـ (.)57

أما كينيا فإنيا استقبمت قيادات وعناصر جيش التحرير السوداني  ،وقدمت الدعـ لو مف خالؿ مجموعة
توركانا االثنية عمى الحدود بينيا وبيف السوداف حيث كانت تمدىـ بالسالح وتستقبؿ مسؤولي الحركة في

(Bjorn Moller , The role of militias and other paramilitaries in African ( UN ) civil war , )42
Danish institute for international studies , Copenhagen , 3117 . P.24.
()43سالفة عبد الرحمف أحمد عثماف  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص76

(Kasaija Phillip Apuuli , Explaining the (il)legality of Uganda's intervention in the current )44
South Sudan conflict , African security review , Vol. 34 , Issue 5 , Security studies CO. and
UNISA press South Africa , September / 3125 , P. 89 .
()45نجالء مرعي  ،العالقات األمريكية – السودانية  :النفط والتكالب األمريكي عمى السوداف  ،العربي لمنشر والتوزيع ،
القاىرة  ، 3127 ،ص. 7:

(Korwa G. Adar , OP.cit . P.6 .)46
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العاصمة نيروبي وتقدـ المعالجة الطبية لمجرحى ( .)58كما اف كبار القيادات في الجيش الشعبي لتحرير

السوداف تـ تدريبيـ في الكميات العسكرية الكينية (.)59

وفي أوائؿ الثمانينات تـ عقد إتفاؽ بيف الرئيس الكيني دانياؿ ارب موي وجوف قرنؽ عمى إنشاء قاعدة

لمجيش الشعبي لتحرير السوداف (وىي قاعدة صغيرة نسبياً تسمى المفتاح) تقع عمى بعد 4كـ إلى شماؿ

لوكيجوكيو  ،وقد إستفاد الجيش مف ىذه القاعدة في عممية نقؿ األسمحة حيث كانت تنقؿ لو ب اًر مف ميناء

ممبسا الكيني ونيروبي أو جواً عف طريؽ المطار الموجود في لوكيجوكيو ( .)5:وعمى الرغـ مف أف دوؿ
الجوار السوداني اوغندا واثيوبيا و(ارتيريا منذ منتصؼ التسعينات) كانت تميؿ إلى تقديـ المساعدة
العسكرية لممعارضة الجنوبية إال إف كينيا كانت تحاوؿ مساعدتيا مف خالؿ تبني محادثات السالـ بيف

األطراؼ السودانية(.)61

إال إنيا لـ تكف محايدة في ىذا الشأف حيث كانت تميؿ إلى المطالب التي يقدميا أبناء الجنوب عمى

حساب الشماؿ وذلؾ بسبب عالقاتيا مع الجنوب  ،وىذا ما كانت تدركو حكومة السوداف  ،إال إف حكومة

السوداف كانت تجد في الوساطة الكينية عف طريؽ منظمة إيقاد سبيالً أفضؿ مف التدخؿ األمريكي (.)62

وبعد توقيع اتفاقية السالـ الشامؿ سيطرت كينيا عمى التحويالت والتعامالت البنكية والمصرفية لمجنوب ،
ويعد البنؾ التجاري الكيني الوحيد الذي يتـ مف خاللو تحويؿ المعونات واألمواؿ لجكومة الجنوب  ،وكذلؾ

تحويالت األمـ المتحدة في الجنوب  ،وليذا البنؾ عشرة فروع في الجنوب (.)63

(Nene Mburu , Delimitation of the elastic Ilemi triangle : pastoral conflicts and official )47
indifference in the Horn of Africa , African studies quarterly , Vol. 8 , Issue. 2 , University of

Florida , 3114 , P.42 .

(Richard Rands , In Nees of review : SPLA transformation in 3117-21 and beyond , Small )48
Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva , 3121 ,
P.48.
(James Bevan , Kenya's Illicit ammunition problem in Turkana North District , Small Arms )49

Survey , Graduate Institute of International and Development Studies , Geneva , 3119 ,
P.67 .

(Jonathan Fisher , Mapping Regional Security in the Greater Horn of Africa : Between )50
National Interests and Regional Cooperation , Friedrich ebert stiftung , Washington DC. ,

3125 , P.29 .

(John Young , Sudan IGAD process : An evaluation , on : www.sudantribune.com)51

(52)Luke M. Obala , SouthSudan and Kenya : The relationships , AlJazeera center for

studies , Qatar , 3123 , P.5 .
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وخالؿ فترة السنوات الست التي حددتيا اتفاقية السالـ الشاممة وقبؿ إجراء إستفتاء تقرير المصير في
جنوب السوداف  ،إختطؼ قراصنة صومالييف سفينة أوكرانية محممة بالدبابات ومتوجية إلى كينيا لغرض

تسميـ ىذه الدبابات إلى جنوب السوداف  ،وبعد تحرير السفينة حممت كينيا الدبابات عمى القطار لتحويميا

إلى جنوب السوداف إال إف المسؤولوف األمريكيوف أبمغوا الحكومة الكينية بأف ترجيء تسميـ ىذه الدبابات
إلى حكومة جنوب السوداف ألف تسميميا سيشكؿ خرقاً إلتفاقية السالـ الشاممة (.)64

مما تقدـ يمكف القوؿ بأف دوؿ الجوار اإلقميمي لمسوداف كاف ليا دور كبير في دعـ الحركات االنفصالية ،

إال اف دورىا لـ يتوقؼ عند ىذا الحد بؿ إنيا تعاونت مع قوة إقميمية أخرى لتقديـ الدعـ لمحركات
االنفصالية الجنوبية أال وىي إسرائيؿ .

 -3إسرائيؿ -:
إف إسرائيؿ ومنذ إستقالؿ السوداف في منتصؼ الخمسينات ذىبت إلى إنو ال يجب أف يسمح ليذا البمد

رغـ بعده عنيا بأف يصبح قوة مضافة إلى قوة العالـ العربي  ،كما إف السوداف يشكؿ عمقاً إستراتيجياً
لمصر  ،وىو عنصر تجمى بعد حرب عاـ 2:78ـ  ،حيف تحوؿ السوداف ومعو ليبيا إلى قواعد لتدريب
وايواء لسالح الجو المصري والقوات البرية إلى منطقة القناة أثناء حرب االستنزاؼ التي شنتيا مصر بيف

عامي  ، 2:81-2:79وليذا كاف عمى إسرائيؿ بمختمؼ أجيزتيا أف تتجو إلى الساحة السودانية لكي
تفاقـ مف أزمتيا وتسيـ في إنتاج أزمات جديدة (.)65

ومف أجؿ تحقي ؽ ىذا اليدؼ كاف عمى إسرائيؿ أف تقيـ عالقات جيدة مع دوؿ الجوار السوداني ال سيما
تمؾ التي تمتمؾ حدوداً مشتركة مع الجنوب  ،فحرصت إسرائيؿ عمى إيفاد دبموماسييف وخبراء إلى تمؾ
الدوؿ أمثاؿ إييود احزبائيؿ و اشير بف ناتاف مف الموساد  ،كما ولعب أىروف زعير أحد كبار رجاؿ

الموساد والمسؤوؿ السابؽ في جياز الدفاع خطة اإلحتواء مف خالؿ إيفاد أكثر مف خمسة آالؼ خبير

(53)Jort Hemmer , Southern Sudan: the new kid on the block? Assessing the neighbourhood

on the threshold of Southern Sudan’s self-determination referendum , CRU Policy Brief ,
Clingendael Conflict Research Unit , Netherlands , 3121 , P. 4 .
()54فيمي ىويدي  ،إسرائيميوف يرووف قصة اإلنفصاؿ  ،المتابع اإلستراتيجي  ،العدد ( ، )33القسـ ، 5خطط تفتيت المنطقة
ىؿ ستأخذ طريقيا إلى التنفيذ  ،مركز الكاشؼ لممتابعة والدراسات اإلستراتيجية  ،مكاف النشر بال  ،نيساف ، 3122 /

ص. 8
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ومستشار في الزراعة والبناء باإلضافة إلى مستشاريف عسكرييف مف أجؿ تنظيـ وتدريب وتسميح جيوش

تمؾ الدوؿ المجاورة لمسوداف (.)66

وقد بدأت االتصاالت بيف إسرائيؿ وحركة التمرد في جنوب السوداف في عاـ 2:74ـ  ،ومنذ ذلؾ العاـ

وحتى عاـ  2:83ـ  ،إجتمع الكثير مف القادة والناشطيف الجنوبييف مع مسؤوليف إسرائيمييف في السفارات
اإلسرائيمية في أوغندا وأثيوبيا وتشاد والكونغو وكينيا (.)67

وفي نفس الوقت عمد قادة الحركات اإلنفصالية في جنوب السوداف إلى إقامة عالقات جيدة مع إسرائيؿ ،
حيث كتب جوزيؼ القو (قائد حركة األنانيا) إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي رسالة يعبر لو فييا عف وقوفو

ضد العرب في حرب عاـ 2:78ـ  ،فقامت إسرائيؿ بتوريد السالح الذي أخذه مف الجيوش العربية إلى
حركة األنانيا عف طريؽ أوغندا ( .)68إال إنو في عاـ 2:83ـ غير رئيس أوغندا عيدي أميف سياستو
المساندة إلسرائيؿ وقطع عالقات بالده معيت وأغمؽ سفارتيا في كمباال وطرد جميع االسرائيمييف مف

أوغندا بمف فييـ المستشاريف العسكرييف  ،مما أدى إلى وقؼ إسرائيؿ استعماؿ اوغندا طريقاً لتزويد حركة

االنفصاؿ في جنوب السوداف بالسالح  ،وليذا بدأت إسرائيؿ بإستخداـ طريؽ آخر وىو نقؿ األسمحة جواً
بطائرات تمر عبر األجواء األثيوبية ثـ إلى كينيا زمنو إلى جنوب السوداف  ،إال إف ىذا الطريؽ كاف أكثر

تكمفة وخطورة ( .)69كما وأقامت إسرائيؿ جس اًر جوياً لنقؿ السالح يربط اسرائيؿ بأفريقيا الوسطى ومنيا

تنقؿ ب اًر إلى جوبا (.)6:

وبعد تبمور الحركة اإلنفصالية في الجنوب إلى ما يعرؼ الجيش الشعبي لتحرير السوداف بزعامة جوف

قرنؽ بدأت إسرائيؿ بإمداده بالسالح منذ عاـ 2:94ـ وفي ىذه المدة ظير النفط في جنوب السوداف ،
فزودت إسرائيؿ جيش جوف قرنؽ بأسمحة متقدمة  ،ودربت عشرة مف طياريو عمى قيادة مقاتالت خفيفة

لميجوـ عمى المراكز الحكومية في الجنوب  ،ووفرت لو صو اًر عف مواقع القوات الحكومية التقطتيا أقمارىا
الصناعية  ،كما وأرسمت اسرائيؿ بعض خبرائيا لوضع الخطط والقتاؿ إلى جانب الحركات االنفصالية ،

()55أحمد سعيد نوفؿ  ،دور إسرائيؿ في تفتيت الوطف العربي  ،ط ، 3مركز الزيتونة لمدراسات واإلستشارات  ،بيروت ،
لبناف  ، 3121 ،ص – :6ص. :7
( )56محمود محارب  ،التدخؿ اإلسرائيمي في السوداف  ،مجموعة باحثيف  ،إنفصاؿ جنوب السوداف  :المخاطر والفرص ،
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  ،بيروت  ، 3123 ،ص. 326
(Anders Breidlid and others , A concise history of South Sudan : New and revised edition , )57
Fountain publishers , Kambala , Uganda ,3125 , P.345 .
()58محمود محارب  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 328
( )59عدناف أبو عامر  ،مصمحة إسرائيؿ مف إنفصاؿ جنوب السوداف  ،المتابع اإلستراتيجي  ،العدد ( ، )33القسـ ، 5خطط
تفتيت المنطقة ىؿ ستأخذ طريقيا إلى التنفيذ  ،مركز الكاشؼ لممتابعة والدراسات اإلستراتيجية  ،مكاف النشر بال ،

نيساف ، 3122/ص. 24
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وقد قتؿ منيـ خمسة ضباط في معارؾ دارت في نياية سنة 2:99ـ وكاف بينيـ اثنيف مف ضباط الموساد
 ،كما وثبت أف الضباط اإلسرائيمييف اشتركوا في العمميات التي أدت إلى إحتالؿ ثالث مدف في سنة

2::1ـ  ،وىي مدف مامبيو و اندا ار و طمبوه (.)71

كما إف إسرائيؿ أوفدت إلى جنوب السوداف المئات مف الضباط الصياينة ذوي األصوؿ اإلثيوبية (الفالشا)

كانوا تحت قيادة جوف قرنؽ (.)72

وباإلضافة إلى الدعـ العسكري عمدت إسرائيؿ إلى توفير الغطاء السياسي واإلقميمي والدولي ليذه

الحركات  ،وتوفير اإلمكانيات اإلعالمية لتمكنيا مف إسماع صوتيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمرأي

العاـ العالمي (.)73

 -4الدوؿ الجوار األفريقية العربية -:

ومف القوى اإلقميمية التي البد مف بياف دورىا ىي الدوؿ األفريقية العربية ومف ىذه الدوؿ ليبيا  ،فالعداء

الذي وقع بيف الرئيس السوداني جعفر النميري والرئيس الميبي معمر القذافي بسبب قبوؿ األوؿ لمعاىدة
كامب – ديفيد بيف مصر واسرائيؿ أدى إلى أف يقوـ معمر القذافي بمساندة جيش التحرير الشعبي

السوداني  ،وكاف التمويؿ الميبي السخي ليذا الجيش عامالً حاسماً في صعوده حيث مكنو مف تسميح نفسو
وتمويؿ عممياتو العسكرية والسياسية (.)74

ولـ يتوقؼ الدعـ الميبي عمى الدعـ المالي بؿ إف نظاـ القذافي كاف قد أرسؿ أسمحة ومف ضمنيا صواريخ

(ساـ –  )7إلى جيش التحرير الشعبي السوداني مف خالؿ أثيوبيا  ،وعمى الرغـ مف إف جيش التحرير
الشعبي لـ يكف لديو أي مشتركات مع نظاـ القذافي إال إنو قبؿ بتسمـ ىذه األسمحة(.)75

إال إنو بعد سقوط نظاـ النميري أعمنت ليبيا مباشرةً إيقاؼ الدعـ لمجيش الشعبي لتحرير السوداف وتقديـ
الدعـ إلى الحكومة السودانية ( .)76إال إف القذافي بقى مؤيداً لفكرة إنفصاؿ الجنوب حيث أعمف أماـ قادة
التمرد في دارفور بأنػو يؤيد انفصاؿ الجنوب ودعـ قياـ دولة في جنوب السوداف في حالة اختيار

()60أحمد سعيد نوفؿ  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص – :8ص. :9
()61نجـ الديف محمد عبد اهلل جابر  ،الحركة الشعبية لتحرير السوداف  :النشأة والتطور  ،مجمة قراءات أفريقية  ،العدد ، 9
المنتدى اإلسالمي  ،الرياض  ،نيساف  ، 3122 /ص47
()62خمدوف عدره  ،المشروع الصييوني – األمريكي وتداعياتو عمى الوطف العربي  ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية
واالجتماعية  ،المجمد  ، 42العدد  ، 2جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية واالجتماعية  ،سوريا  ، 3126 ،ص. 351

( )63عبد الوىاب األفندي  ،العرب وجنوب السوداف  :بيف السمبية والغياب  ، ،مجموعة باحثيف  ،إنفصاؿ جنوب السوداف :
المخاطر والفرص  ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  ،بيروت  ، 3123 ،ص. 266
(Damazo Dut Majak , Rape of nature : The environmental destruction and ethnic cleansing )64
of the Sudan , in many authours , Ghallenging environmental issues : Middle Eastern
perspectives , Brill and Leiden , Netherland , 2::8 , P.253 .
()65عبد الوىاب األفندي  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 267

20

الجنوبييف االنفصاؿ عػف الػشماؿ  ،وأضػاؼ أنػو سيرسؿ الخبراء الميبييف لدعـ دولتيـ في المجاالت
الزراعيػة والبنيػة التحتيػة  ،والخطير في ىذه التصريحات أنيا جاءت في توقيت غير مناسػب ومػع اقػتراب

استفتاء تقرير المػصير وكػأف القذافػي تحوؿ إلى مشجع لمتيار االنفػصالي فػي المعاىدات الخاصة
باالنفصاؿ (.)77

أما مصر فإنيا عمى الرغـ مف إنيا ترتبط بالسوداف بعالقات تاريخية إال إف تبني النظاـ السوداني نيجاً

إسالمياً  ،إعتبر مف قبؿ نظاـ مبارؾ خط اًر عمى وجوده  ،كما إتيمت القاىرة النظاـ السوداني بدعـ

الجماعات اإلسالمية التي تتخذ مف العنؼ نيجاً ليا  ،وبمغ التوتر مداه بعد اتياـ القاىرة السوداف بالوقوؼ
وراء محاولة إغتياؿ مبارؾ في العاصمة األثيوبية أديس أبابا عاـ 2::6ـ ( .)78حيث صاغت مصر

مشروع قرار بتشديد العقوبات عمى السوداف يتضمف حظر عمؿ شركة الخطوط الجوية السودانية خارج
السوداف  ،وحظر أي رحالت جوية مف مطارات مستأجرة أو مسجمة في السوداف وليا عالقة بالحكومة

السودانية  ،عمى أف يبدأ ىذا الحظر بعد  :1يوماً إذا لـ يسمـ السوداف المتيميف في حادث أديس أبابا ،
غير الموجوديف عمى أرض السوداف  ،وقد أسمت ىذا المشروع مشروع دوؿ عدـ اإلنحياز وتقدمت بو

دولتاف أفريقيتاف وىما غينيا بيساو و بتسوانا (.)79

وبسبب ما تقدـ فإف الموقؼ المصري قد تحوؿ – ولو بحذر شديد – لصالح الجيش الشعبي لتحرير

السوداف ( . )7:وعمى الرغـ مف تحسف العالقات بيف الدولتيف نجد بأف مصر كانت مف أوائؿ الدوؿ التي
أقامت تمثيالً دبموماسياً في دولة جنوب السوداف بعد السوداف وقبؿ الواليات المتحدة واسرائيؿ ( .)81في
حيف إف الخرطوـ أعمنت بعد إسقاط نظاـ مبارؾ بثورة شعبية ترحيبيا الشديد بسقوط نظاـ مبارؾ الذي

اعتبرتو خط اًر عمى أمنيا القومي  ،وأعمف قطبي الميدي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكـ في

( )66أحمد زكريا  ،انعكاسات انفصاؿ الجنوب السوداني عمى مصر  ،دورية آفاؽ أفريقية  ،المجمد  ، 21العدد  ، 47الييئة
العامة لالستعالمات  ،القاىرة  ، 3123 ،ص. 241
(Biong Kuol Deng , Cooperation between Egypt and Sudan over the Nail river water :The )67
challenges of duality , African Sociological review , Council for the Development of Social
Science Research in Africa, Vol: 22 , Issue : 2 , Dakar , 3118 , P.64 .
()68مجدي أحمد حسيف  ،مصر والسوداف  ،التمرد – الحصار – اإلنقاذ  ،المركز العربي االسالمي لمدراسات  ،القاىرة ،
 ، 2::8ص. 91
( )69حمدي عبد الرحمف حسف  ،سياسات التدخؿ الخارجي في قضية جنوب السوداف  ،مجمة قراءات أفريقية  ،العدد ، 9
المنتدى اإلسالمي  ،الرياض  ،نيساف  ، 3122 /ص. 51
()70عبد المطيؼ فاروؽ أحمد  ،إنفصاؿ جنوب السوداف وتأثيراتو عمى األمف القومي المصري  ،المكتب العربي لممعارؼ ،
القاىرة  ، 3127 ،ص. 2:4
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السوداف " أف النظاـ المصري السابؽ كاف ميدداً لألمف القومي السوداني لتبنيو العداء األمريكي

اإلسرائيمي ضد السوداف " (.)82

ويالحظ دور العرب الغائب بشكؿ عاـ في مشكمة جنوب السوداف و(دورىـ السمبي) أحيانا  ،ساىـ في

تأجيج الصراع وتعميؽ األزمة  ،حيث غمب التوجو قصير النظر لتصفية الحسابات مع أنظمة الحكـ في

الخرطوـ  ،عمى التفكير اإلستراتيجي الذي يراعي المصمحة العربية األكبر .

()71ناصر حجازي  ،األصداء العربية  ،في مجموعة باحثيف  36 ،يناير  :مباحث و شيادات  ،المركز العربي لألبحاث

ودراسة السياسات  ،بيروت  ، 3124 ،ص. 344
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المبحث الثالث
الدور الدولي
يعد الدور الدولي المسبب األوؿ والنيائي ألزمة السوداف فيو المسبب األوؿ ألف أصؿ األزمة السودانية

يرجع إلى السياسات التي تبنتيا بريطانيا في السوداف أثناء إحتالليا ليذا البمد  ،وىو النيائي ألف عالقات
القوى الدولية بالسوداف تراوحت بيف التوتر واإلنفراج حتى وصوؿ جبية اإلنقاذ لمحكـ في السوداف  ،حيث

بدأ التدخؿ الدولي يتزايد مف أجؿ إيجاد حؿ لألزمة السودانية  ،ولعؿ أىـ األدوار الدولية الفاعمة في

األزمة السودانية ىي -:

 -1دور اإلحتالل البريطاني -:
بدأ حكـ االحتالؿ البريطاني لمسوداف بعد االنسحاب الفرنسي مف فاشودة  ،وعقد اتفاقية ثنائية بيف مصر

وبريطانيا في  /2:كانوف الثاني29::/ـ لالستيالء عمى السوداف بقيادة المورد كتشنر(.)83

وخالؿ فترة الحكـ البريطاني لمسوداف  ،عمدت اإلدارات البريطانية المتعاقبة عمى الحد مف التأثير
االسالمي الشمالي عمى الجنوب  ،حيث سعت إلى ضـ جنوب السوداف بأوغندا مف اجؿ اف تحوؿ دوف

تقدـ اإلسالـ في الجنوب  ،ووجيت بريطانيا أبناء جنوب السوداف التماـ دراستيـ في جامعة (ماكريري)

األوغندية بدالً مف الدراسة في الخرطوـ  ،كما وعمدت إلى شؽ الطرؽ التي تربط جنوب السوداف بأوغندا
بدالً مف ربطيا بالشماؿ (.)84

وفي عاـ 2:28ـ وضع س .ـ .واالس مدير المخابرات البريطانية نظاماً سمي بػ (اإلدارة األىمية) ىدؼ
إلى تقطيع أوصاؿ السوداف عمى أسس قبمية  ،كما صدرت العديد مف التشريعات في المدة بيف عامي

 2:36و  2:37تعزز النعرة القبمية في جنوب السوداف ومف ذلؾ إعتبار اوراؽ أي شخص سوداني
ناقصة إذا لـ يذكر اسـ قبيمتو (.)85

وفي تشريف األوؿ عاـ 2:33ـ صدر نظاـ الرخص (جوا ازت السفر) حيث سمح لمحاكـ العاـ بإعالف أي

جزء مف السوداف منطقة مغمقة  ،وواف نظاـ الرخص شجع الحاكـ البريطاني عمى اعتبار جنوب السوداف
()72مفيد الزيدي  ،موسوعة تاريخ العرب المعاصر والحديث  ،دار أسامة لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،األردف ، 3115 ،
ص. 293
()73اسماعيؿ أحمد ياغي  ،تاريخ العالـ العربي المعاصر  ،ط ، 3مكتبة العبيكاف  ،المممكة العربية السعودية ، 3122 ،
ص. 3:1
( )74صالح محمود القاسـ  ،النظاـ السياسي ومشكمة الجنوب في السوداف في الفترة مف  2:7:إلى  ، 2:9:دار جميس
الزماف  ،عماف  ،األردف  ، 3121 ،ص. 76
23

منطقة مغمقة  ،كما اف حكاـ الجنوب الذيف اطمؽ عمييـ تسمية (بارونات المستنقعات) عمدوا إلى استبداؿ
الموظفيف الذيف يتكمموف العربية بموظفيف جدد مف خريجي المدارس التبشيرية  ،وشجعوا التجار السورييف

واليونانييف لمتبادؿ التجاري مع الجنوب بدالً مف التجار الشمالييف  ،كما كاف عمى المدراء البريطانييف

تجنب الكالـ بالمغة العربية ويحاولوا استعماؿ المغات المحمية واذا كاف ذلؾ مستحيالً يجب اف يستعمموا

المغة اإلنكميزية (.)86

إف ىذه السياسات التي اتبعتيا االدارة البريطانية كانت سبباً مباش اًر في منع اقامة ىوية وطنية سودانية
تجمع الشعب السوداني الشمالي والجنوبي عمى اساس العيش المشترؾ والتاريخ المشترؾ والمصالح

المشتركة بدالً مف التأكيد عمى االختالفات الدينية والمغوية والقبمية .

 -2دور الواليات المتحدة األمريكية :
منذ تأسيس دولة السوداف عاـ 2:67ـ لـ تأخذ العالقات األمريكية – السودانية شكالً مستق اًر حيث ظمت
متأرجحة بيف التيدئة والتصعيد  ،إال إنو ومنذ وصوؿ جبية اإلنقاذ إلى سدة الحكـ في السوداف عاـ

 2:9:ـ إنتيجت الواليات المتحدة األمريكية ضده سياسة المواجية وأعمنت إدانتيا لنظاـ الخرطوـ إلنقالبو
عمى سمطة ديمقراطية منتخبة واتيامو بإنتياؾ حقوؽ اإلنساف  ،ومساندة اإلرىاب  ،والمسؤولية عف

إستمرار الحرب األىمية في الجنوب  ،واعاقة جيود اإلغاثة الدولية في مناطؽ القتاؿ  ،وقد إستمرت ىذه
السياسة طواؿ عيد كمينتوف فوضعت السوداف عمى قائمة الدوؿ الراعية لإلرىاب عاـ 2::4ـ  ،وقدمت

دعميا السياسي لمجيش الشعبي لتحرير السوداف في الجنوب بزعامة جوف قرنؽ

()87

وفي نفس الوقت

عمدت الواليات المتحدة األمريكية إلى دعـ ما أسمتو بدوؿ المواجية (كينيا – ارتيريا – اوغندا – اثيوبيا)

بمبمغ عشريف مميوف دوالر أمريكي لحماية نفسيا مف الخطر السوداني (.)88

وفي  / 4تشريف الثاني 2::8 /ـ استخدـ الرئيس كمينتوف سمطتو بموجب قانوف الطواريء القومي
وقانوف السمطات اإلقتصادية الدولية الطارئة وأصدر األمر التنفيذي رقـ  24178الذي يفضي إلى تجميد

الممتمكات واألصوؿ التي تحتفظ بيا الحكومة السودانية في الواليات المتحدة وحظر معظـ المعامالت مع
السوداف  ،وقد اشتممت قائمة الحظر األمريكي  81شركة سودانية منيا البنوؾ الحكومية وفروعيا داخؿ

(Deng D. Akol Ruay , The politics of two Sudans : The South and the North 2932 – 2:7: )75
, The Scaninavian institute of African studies , Sweden , 2::5 , P.4: .

()76عبير بسيوني عرفة عمي رضواف  ،السياسة الخارجية األمريكية في القرف الحادي والعشريف  ،دار النيضة العربية ،
القاىرة  ، 3122 ،ص. :4

()77جوف يونغ  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 242
24

الواليات المتحدة وخارج السوداف( .)89وىذا يعني أف إدارة كمينتوف قد عمدت إلى اتباع سياسة العزلة
لمسوداف  ،وىذا ما أكده جورج موس مساعد وزير الخارجية لمشؤوف األفريقية أماـ لجنة العالقات الخارجية
في مجمس الشيوخ عندما تكمـ عف ىدؼ السياسة الخارجية األمريكية في القرف األفريقي بأنيا " كانت

واضحة وصريحة  :عزؿ السوداف واحتواء دعمو لممتمرديف واإلرىابييف "

()8:

وبعد تعرض السفارتيف األمريكيتيف في تنزانيا وكينيا إلى تفجيرات تبنتيا القاعدة إتخذ إدارة كمينتوف قرار
بتفجير مصنع الشفاء في الخرطوـ الذي كانت تقارير استخبارية تشير إلى إنو يستخدـ إلنتاج غاز

األعصاب ومواد كيمياوية أخرى  ،وتـ تنفيذ العممية في آب 2::9 /ـ (.)91

وفي لقاء جمع مادليف أولبرايت وزيرة الخارجية األمريكية آنذاؾ مع قيادات التحالؼ الوطني الديمقراطي

وجيش تحرير السوداف في تشريف األوؿ 2::9 /ـ في العاصمة األوغندية كمباال  ،أوضحت بشكؿ جمي
رغبة الواليات المتحدة األمريكية في تغيير نظاـ الحكـ في السوداف ( .)92كما وأصدرت و ازرة الدفاع

األمريكية تعميماتيا إلى قواتيا الموجودة في كينيا وأرتيريا باالستعداد لمتدخؿ في السوداف إذا لزـ األمر(.)93

وبعد مجيء جورج دبميو بوش إلى اإلدارة مرر الكونغرس األمريكي مشروع (السالـ في السوداف) في

حزيراف 3122 /ـ والذي وفر اعتماد لإلدارة األمريكية بحدود  21مميوف دوالر لتقديميا إلى الجيش
الشعبي لتحرير السوداف كمساعدات غير قتالية  ،ومف ثـ جاء قرار الرئيس بوش في /7سبتمبر 3112/ـ

بتعييف السيناتور السابؽ (جوف دانفورث) مبعوثاً رئاسياً لمعمؿ عمى إنياء الحرب األىمية في السوداف (.)94

وىذا يوضح التغيير الذي ط أر عمى السياسة األمريكية إتجاه السوداف حيث إنتقمت مف سياسة العزلة إلى

سياسة تشجيع الحوار بيف أطراؼ النزاع .

()78سمر إبراىيـ محمد  ،سياسة الواليات المتحدة تجاه السوداف  ، ،دورية آفاؽ أفريقية  ،المجمد  ،23العدد  ، 51الييئة
العامة لالستعالمات  ،القاىرة  ، 3125 ،ص. 49
(Asteris Huliaras , Evangelists , oil companies , and terrorists : The Bush administration )79
policy toward Sudan , Orbis , Vol : 61 , Issue : 5 , Forigen policy research institute ,
University of Pennsylvania , United States , 3117 , P.821 .
(Shailender Arya , Sudan - Conflicts, Terror, and Oil , Journal of Defence Studies , Vol : )80

4 , Issue : 5 Institute for defence studies and analyses , New Delhi , India , October / 311:
, P.79 .
()81جوف يونغ  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 242
()82أحمد سعيد نوفؿ  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. :9
(Asteris Huliaras , Evangelist , Oil Companies and Terrorists: The Bush administration’s )83
Policy towards Sudan , Orbis journal , VOL : 61 , Issue : 5 , Foreign Policy Research
Autumn / 3117 , P. 826 . Institute, Philadelphia
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واف ىذا التغيير في الموقؼ األمريكي لـ يغب عنو دور جماعات الضغط في الداخؿ األمريكي وأىميا :
شركات النفط و منظمات اليميف المسيحي  ،حيث إف شركات النفط األمريكية كانت ترغب في الحصوؿ

عمى استثمارات في السوداف  ،وانسجـ ىذا التطمع مع إىتماـ واشنطف بالحضور اإلقتصادي الصيني
المتزايد في السوداف  ،فمع تدىور العالقات بيف الواليات المتحدة والسوداف في منتصؼ التسعينات ،

وانسحاب الشركات النفطية األمريكية مف ىذا البمد  ،تدخمت شركات النفط الصينية لمميء الفراغ  ،وفي

نياية التسعينات أصبحت الصيف المستثمر األكبر في صناعة النفط السودانية والشريؾ التجاري األكبر
لمسوداف  ،وىذا ما أثار قمؽ واشنطف مف أف الصيف قد تستخدـ السوداف كقاعدة لخمؽ نفوذ أكبر في

البمداف األفريقية األخرى  ،فالنفط ليس السبب الوحيد لجيود االدارة األمريكية إلنياء النزاع السوداني لكنو
بالتأكيد أحد العوامؿ الرئيسية (.)95

أما منظمات اليميف المسيحية والتي كانت تشكؿ نسبة كبيرة مف الناخبيف المحتمميف لبوش فإنيا كانت
تضغط عمى اإلدارة األمريكية إليجاد حؿ ألزمة الجنوب السوداني  ،إال إنيا كانت تختمؼ عف الشركات

النفطية في الطرح ففي الوقت الذي كانت فيو الشركات النفطية ترغب في تخفيؼ او رفع العقوبات عف
السوداف ليتسنى ليا االستثمار في ىذا البمد  ،كانت منظمات اليميف المسيحية ترغب بتسوية األزمة عف

طريؽ الحرب  ،ولكنيا أيدت بعد ذلؾ التسوية السممية ألنيا اعتقدت بأف الخرطوـ بما تمتمكو مف ايرادات
نفطية ىامة  ،يمكف أف تنتصر بالحرب (.)96

ومف التغيرات التي طرأت عمى السياسة األمريكية تجاه السوداف ىو انيا لـ تعد تؤكد عمى تغيير النظاـ
في السوداف والتخمص مف عمر البشير موضوع تغيير حيث أعمنت جندايي فريزر (مساعدة وزير

الخارجية األمريكية لمشؤوف األفريقية)  " :أف تغيير النظاـ ليس ضمف سياسة الواليات المتحدة "  ،ويرجع
ذلؾ إلى إلى إف المعارضة السودانية كانت ضعيفة في الشماؿ كما إف تغيير النظاـ القائـ قد يؤدي إلى

إقامة نظاـ غير إسالمي ضعيؼ أو إسالمي متشدد وفي كمتا الحالتيف سوؼ تكوف النتيجة مناخاً موائماً

لدخوؿ وانتشار الحركات المتطرفة في السوداف (.)97

إف ىذه التغيرات في السياسة األمريكية لـ تكف بسبب تغير اإلدارة األمريكية بقدر ما كاف األمر متعمقاً
بتغييرات شيدىا النظاـ السوداني نفسو  ،حيث انو منذ اواسط التسعينات مف القرف الماضي وجدت

الخرطوـ أنيا تواجو عزلة دولية – تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية – وفشؿ مشروعيا اإلسالمي
وضغوطات خارجية إقتصادية  ،وىو األمر الذي دفع الحكومة السودانية إلى تخفيض عالقاتيا

(Asteris Huliaras , OP CIT. , P.832 .)84
(Ibid , P.832 .)85
()86عبده مختار موسى  ،العالقات السودانية – األمريكية عمى مفترؽ الطرؽ  ،مجمة المستقبؿ العربي  ،العدد ، 529

بيروت  ،كانوف األوؿ  ، 3124 /ص. 58
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بالمنظمات االصولية  ،ففي عاـ  2::7ـ طردت السوداف أسامة بف الدف  ،كما وحدثت إنشقاقات داخؿ
النخبة اإلسالمية الوطنية الحاكمة  ،أدى إلى إبعاد حسف الترابي مف رئاسة الجمعية الوطنية وانتيى األمر
باعتقالو وسجنو  ،كما وتحسف أداء الحكومة بإتجاه اإلعتداؿ في سياستيا نحو الواليات المتحدة األمريكية

وخصوصاً بعد أحداث  /22سبتمبر  ،فضالً عف تجاوبيا مع الواليات المتحدة األمريكية إليجاد تسوية

لمشكمة جنوب السوداف (.)98

فضالً عما تقدـ فإف السوداف أدانت ىجمات  /22سبتمبر  ،ووافقت عمى تبادؿ المعمومات مع الحكومة
األمريكية  ،حيث سمحت لعمالء األمف القومي األمريكي الولوج إلى ممفات المئات مف الالسالمييف
األجانب الذيف عاشوا في السوداف  ،كما حجزت عدد مف االفراد لمتحقيؽ معيـ  ،وفي اذار 3114 /ـ
ىاجمت القوات السودانية موقع لتدريب االرىابييف واعتقمت حوالي ثالثيف منيـ  ،كما اف السوداف عمدت

الى تحجيـ نشاط حركة حماس داخميا  ،ولذا فإف و ازرة الخارجية األمريكية أزالت السوداف في مطمع عاـ

3115ـ مف قائمة (الدوؿ الغير متعاونة في الحرب عمى االرىاب) (.)99

وبالرغـ مف أف الواليات المتحدة األمريكية غيرت سياستيا المتبعة إتجاه السوداف إال إنيا ظمت تساند

مطالب الساسة الجنوبييف عمى حساب السوداف  ،فعمى سبيؿ المثاؿ فإف قانوف (السالـ في السوداف)

والذي وقعو الرئيس بوش في تشريف األوؿ 3113 /ـ نص في مضمونو األساسي عمى فرض عقوبات
عمى الخرطوـ بعد ستة أشير مف بدء سرياف القانوف  ،ما لـ تقـ بالتفاوض (بحسف نية) مع الحركة

الشعبية لتحرير السوداف (.)9:

كما إف اإلدارة األمريكية أيدت المبادرة المقدمة مف منظمة إيقاد والتي تنص عمى تأكيد حؽ أىؿ الجنوب

في تقرير مصيرىـ عبر إستفتاء شعبي في الوقت الذي رفضت فيو عمى لساف وزيرة خارجيتيا السابقة
مادليف أولبرايت المبادرة المصرية – الميبية التي تقوـ عمى التأكيد عمى وحدة السوداف

():1

 -3دور الدول األوربية -:
أما دوؿ اإلتحاد األوربي فإف لدولو عالقات وثيقة بالسوداف السيما في المجاؿ االقتصادي  ،حيث شكمت

اوربا الشريؾ التجاري األوؿ لمسوداف حيث كانت صادراتو ووارداتو تتجو نحو أوربا وتأتي منيا إال إف

()87فتحي ذياب سبيتاف  ،قضايا عالمية معاصرة  ،الجنتدرية لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،األردف  ،سنة النشر بال  ،ص2:9
(Alexandra Nichols , Sudan , in , Human rights and war on terror , on :)88
. www.du.edu
(Asteris Huliaras , OP. CIT . , P.826 .)89

()90عبير بسيوني عرفة عمي رضواف  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص:5
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العالقات األوربية السودانية أصابيا الوىف والتوتر بعد قياـ نظاـ اإلنقاذ بسبب مزاعـ خاصة بإنتياؾ

السوداف لحقوؽ اإلنساف وغياب الديمقراطية واستمرار الحرب في الجنوب (.):2

وبسبب ما تقدـ انسحبت الشركات النفطية األوربية مف السوداف مثؿ شركة ( lundin Oilالسويدية)

وشركة ( O M Vالنمساوية) (.):3

إال إف سياسات الدوؿ األوربية تعكس مصالحيا في بعض األوقات أكثر مما تعكس التوجيات العامة

لإلتحاد األوربي  ،فالموقؼ البريطاني كاف متأث اًر بالموقؼ األمريكي في السوداف  ،حيث أيدت قرار

الواليات المتحدة األمريكية بوضع السوداف في قائمة الدوؿ الراعية لإلرىاب في آب 2::4 /ـ  ،كما وزاد
التوتر في العالقة بيف البمديف بعد قرار الحكومة السودانية بطرد السفير البريطاني مف الخرطوـ عمى إثر
زيارة قاـ بيا أحد األساقفة مف كنيسة كانتربري لممناطؽ المسيحية في جنوب السوداف دوف إذف مسبؽ مف

السمطات السودانية  ،التي اعتبرتو إنتياكاً لسيادة السوداف وتدخالً في شؤونيا الداخمية  ،ونتيجة لذلؾ
التوتر أصبحت بريطانيا تقؼ ضد تطبيع عالقات السوداف باالتحاد األوربي (.):4

أما فرنسا فإف موقفيا مف قضية جنوب السوداف كاف يتمثؿ في اواخر الثمانينات واوئؿ التسعينات مف

القرف الماضي بتأييد إنفصاؿ جنوب السوداف  ،وحتى عندما حصؿ اإلنشقاؽ داخؿ الجيش الشعبي
لتحرير السوداف ووقفت الواليات المتحدة مع جناح جوف قرنؽ المنادي بالسوداف الجديد (أي السوداف

الموحد الجديد) فإف فرنسا دعمت (مجموعة الناصر) الذيف يؤيدوف إنفصاؿ الجنوب  ،إال إف الموقؼ
الفرنسي شيد تغيي اًر ال سيما بعد موافقة السوداف عمى تسميـ اإلرىابي كارلوس لفرنسا (.):5

()91حمدي عبد الرحمف حسف  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 54

(Scott Lenis , Rejuvenating or restraining civil war : The role of external actors in the war )92
economies of Sudan , Bonn international center for conversion , Germany , 3115 k P.32 .
( )93محمد صالح عمر عمي أبومطاري  ،مستقبؿ السوداف في ظؿ إتفاؽ السالـ الشامؿ  ،المكتب العربي لممعارؼ  ،القاىرة
 ، 3126 ،ص – 51ص. 52
()كارلوس  :وىو االسـ الحركي لػ ( الييتش راميريز سانشيز ) ولد في عاـ  2:5:في اسرة فنزيمية ودرس في احدى
جامعات موسكو واعتنؽ االسالـ عاـ  2:86وانضـ الى الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ونفذ العديد مف العمميات مثؿ

احتجاز وزراء النفط لدوؿ منظمة اوبؾ عاـ  2:86اثناء اجتماع ليـ في فينا كما انو قاـ بقتؿ شرطييف فرنسييف في نفس
العاـ وبعد تسميمو مف قبؿ السوداف لفرنسا تـ الحكـ عميو بالسجف المؤبد .
Ann Mosely Lesch , The Sudan : Military and isolation , In many authors , The Middle East
and the peace process : Impact of the Oslo accord , University press of Florida , USA ,

2::9 , P.446 .
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وليذا بدأت فرنسا بالتعاوف مع الحكومة السودانية حيث جيزتيا بصور لألقمار الصناعية لمواقع الجيش
الشعبي لتحرير السوداف كما عممت عمى إقناع زائير وأفريقيا الوسطى بأف تسمح لمسوداف بإستخداـ

أراضييا لشف ىجوـ عمى مواقع الجيش الشعبي لتحرير السوداف(.):6

ومف الدوؿ األوربية األخرى التي كاف ليا تدخؿ واضح في األزمة السودانية ىي النرويج إذ عممت مف

خالؿ منظمة العوف الكنسي النرويجية التي تشرؼ عمى عمميا إدارة الكوارث بالخارجية النرويجية  ،والتي
سبؽ ليا العمؿ في السوداف داخؿ معسكرات الالجئيف في (القضارؼ وبور سوداف و كسال) تحت إشراؼ

مجمس الكنائس السوداني  ،وقادت حممة إعالمية ضخمة وأعدت فمماً سينمائياً ضخماً يحكي عف
اإلضطياد الذي يتعرض لو الجنوبييف مف تمييز عنصري  ،ودعت األمـ المتحدة لمتدخؿ في جنوب

السوداف (.):6

إستمرت منظمة العوف الكنسي النرويجية بالعمؿ في جنوب السوداف حتى في أسوأ سنوات الحرب ،
وكانت تمتمؾ شعبية في جنوب السوداف  ،حتى إنيـ يطمقوف عمييا تسمية الجيش الشعبي النرويجي وذلؾ

ألنيا أعمنت بوضوح إنيا تدعـ الجيش الشعبي لتحرير السوداف (.):7

وفضالً عما تقدـ فإف منظمة العوف الكنسي النرويجية كاف ليا تعاوف عسكري مع الجيش الشعبي لتحرير
السوداف حيث إنيا عممت خالؿ سنوات عمى تنظيـ جسر جوي لنقؿ السالح إلى مناطؽ الصراع في
السوداف  ،حيث إف إحدى طائراتيا لنقؿ المساعدات ىبطت في قاعدة لمجيش الشعبي لتحرير السوداف
وىي تحمؿ طنيف ونصؼ مف األسمحة  ،كما إف ىنالؾ تقارير تشير إلى إف ىذه المنظمة ساعدت عمى

نقؿ ما يقارب  211-91طف مف األسمحة إلى جنوب السوداف (.):8

ومما تقدـ يمكف القوؿ بأف الدور الدولي كاف واضحاً حيث إنو السبب األوؿ لألزمة والداعـ األكبر

إلنفصاؿ جنوب السوداف عف الشماؿ  ،ولـ يقتصر الدور الدولي عمى دور الدوؿ فحسب بؿ إف ىنالؾ

بعض المنظمات ساىمت في دعـ الجيود االنفصالية لجنوب السوداف .

()95محمد صالح عمر عمي أبومطاري  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 52
(James Copnall , A poisonous horn in our hearts : Sudan and South Sudans bitter and )96
incomplete divorce , C. Hurts and co. , London , 3125 , P.31 .
(Jock Lul Pan Chuol , The United States outer executive departments and independent )97
establishments and government corporations , Xlibris corporation , United States of America
, 3121 , P.27 .
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الخاتمة
نشأت دولة جنوب السوداف بعد انفصاليا عف دولة السوداف بصعوبة بعد أكثر مف نصؼ قرف مف

االقتتاؿ والحرب األىمية منيية بذلؾ أطوؿ حرب أىمية شيدتيا القارة األفريقية  ،اف مسؤولية انفصاؿ
الجنوب ال تقع عمى عاتؽ الحركات االنفصالية الجنوبية فقط  ،بؿ إف الحكومات الشمالية المتعاقبة والتي
لـ تستطع أف تحقؽ وحدة وطنية واندماج بيف مكونات الشعب مف خالؿ إقامة نظاـ حكـ قائـ عمى اساس

ديمقراطي سميـ ويحترـ حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية ويتعامؿ مع جميع أفراد المجتمع كمواطنيف فكاف

انفصاليا نتيجة لمعديد مف االسباب الداخمية المرتبطة بأدوار اقميمية ودولية  ،حيث اف انفصاؿ جنوب
السوداف لـ يكف نتاج لعوامؿ وأسباب داخمية قائمة عمى شعور اىالي الجنوب بالتيميش واالقصاء

السياسي واالقتصادي فحسب  ،بؿ إف العديد مف الدوؿ االقميمية والقوى الدولية لعبت دو اًر في تحقيؽ ىذا
االنفصاؿ  .وقد وصمت التدخالت الدولية إلى أف ال يقتصر التدخؿ عمى الدوؿ بؿ أف ىنالؾ بعض

المنظمات التي شاركت في دعـ الحركات االنفصالية في جنوب السوداف .
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