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ملخص الدراسة
يجمع اخلبراء على أن االنفصال احملتمل جلنوب السودان سيتجاوز حدود البلد السياسية واجلغرافية، وستكون 
له انعكاس���ات جيوسياس���ية واقتصادية وثقافية كبيرة على مجمل املنطقة العربية واإلسالمية واإلفريقية، نظًرا 

لالرتباط الوثيق ألزمات السودان مبحيطه اإلقليمي العربي واإلفريقي ومن ثم اإلسالمي. 

تبدأ الدراسة بتقدمي قراءة في اتفاق نيفاشا وخلفياته وعناصره األساسية، وما ترتب عليه من إدارة اجلنوبيني 
لإلقليم وأوضاعه في ظل هذه اإلدارة، وتنظر في طبيعة العالقة بني اجلنوب والش���مال في ظل اتفاق نيفاش���ا، 

محاولة اإلجابة عن التساؤل املطروح بشأن طبيعة هذا االتفاق هل هو تكريس للوحدة أم متهيد لالنفصال؟ 

ثم تعرج الدراس���ة على اس���تفتاء حق تقرير مصير اجلنوب املقرر إجراؤه ع���ام 2011م والقوانني املرتبطة به 
املتمثلة في قانون اس���تفتاء جنوب الس���ودان لسنة 2009م، وقانون اس���تفتاء منطقة أبيي لسنة 2009م، وقانون 
تنظيم املش���ورة الشعبية لواليتي جنوب كردفان والنيل األزرق لسنة 2009م، في محاولة الستقراء السيناريوهات 

والتوقعات احملتملة.

وما بني الوحدة واالنفصال تقدم الدراس���ة عرًضا س���ريًعا ألهم العوامل التي قد تؤدي إلى احتمال استمرار 
الوحدة، ولكنها أيًضا ال تُغفل املؤش���رات القوية القادمة من جنوب السودان، والتي تفيد أن االستفتاء قد يفضي 

إلى انفصال اجلنوب. 

إن االنفصال احملتمل جلنوب السودان سيكون له تأثيره القوي على  استراتيجيات »التفتيت« في العالم اإلسالمي 
بجناحيه اإلفريقي واآلس���يوي، سواء بتكون خريطة جيوسياس���ية إفريقية جديدة أو التأثيرات السلبية املباشرة 
على مصر وتشاد وإريتريا وإثيوبيا، كما ستضعف أهم حلقات التواصل الدميوغرافي والثقافي املباشر بني العالم 
اإلسالمي وإفريقيا جنوب الصحراء، وهذا بجانب التأثير السلبي األخطر على بعض الدول اآلسيوية التي تتشابه 
أوضاعها السياسية في بعض أوجهها مع السودان، وتوجد فيها أقليات لديها تطلعات انفصالية، ورمبا تشكل واقعة 

انفصال جنوب السودان سابقة حتثهم على تكرار التجربة ذاتها في بلدانهم.

وإذا وقع انفصال جنوب الس���ودان، فإن مش���روع تفتيت العالم اإلس���المي يكون قد انتقل من التخطيط إلى 
التنفيذ. وحتاول الدراسة في النهاية أن تقدم اآلليات املناسبة الحتواء اآلثار السلبية الحتماالت انفصال جنوب 
السودان على األمة اإلسالمية، س���واء كانت اآلليات الرسمية، واآلليات الشعبية، والدور املنوط باإلعالم القيام 

به.
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جلنوب السودان على مستقبل املنطقة
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تتناول هذه الدراسة تداعيات االنفصال احملتمل جلنوب السودان على املنطقة العربية واإلسالمية واإلفريقية. 
وتنطلق الدراسة من فرضية أن ما سيحدث في السودان من انفصال سيتجاوز حدود البلد السياسية واجلغرافية، 
وستكون له انعكاسات جيوسياسية واقتصادية وثقافية كبيرة على مجمل املنطقة ال سيما ما يتعلق منها مبنظومة 
القيم التي حتكم حركة املجتمعات اإلس���المية التي يستهدف الغرب النيل من خصوصيتها عبر حروب التفتيت 

بأبعادها املختلفة وعلى رأسها األبعاد القيمية والثقافية.

منهجية الدراسة:

نظًرا لتداخل عوامل عديدة: سياس���ية واقتصادية واجتماعية، محلية وإقليمية وعاملية، على أوضاع السودان 
الداخلية، وبخاصة تطورات األوضاع في جنوب السودان؛ فإن الدراسة ستستخدم منهًجا حتليلّيًا متكاماًل يجمع 
بني منهج تتّبع مسار العمليات السياسية واالقتصادية، ويقوم فيه الباحث بتتبع كل العوامل واألحداث والتوقعات 
التي تس���بب الظاهرة محل الدراسة. باإلضافة لذلك ستوّظف الدراسة منهج التحليل القيمي؛ ألن ما يدور في 
الس���ودان، في جزء كبير منه صراع قيمي، وسيتمّكن الدارس عبر استخدام هذا املنهج من فهم وتفسير ما يقع 

من أحداث. 

تنقس���م الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسة هي: قراءة في اتفاق نيفاشا وإدارة اجلنوبيني لإلقليم. واستفتاء حق 
تقرير املصير 2011م.. الس���يناريوهات والتوقعات. وأثر االنفصال احملتمل جلنوب السودان على استراتيجيات 
»التفتيت« في العالم اإلس���المي بجناحيه اإلفريقي واآلسيوي. وآليات احتواء اآلثار السلبية الحتماالت انفصال 

جنوب السودان على األمة اإلسالمية.

أواًل: قراءة يف اتفاق نيفاشا، وإدارة اجلنوبين لإلقليم: تكريس للوحدة أم متهيد لالنفصال؟

)1( اتفاق نيفاشا: اخللفية والعناصر األساسية:

وّقع على اتفاق الس���الم الشامل الذي عرف باتفاق نيفاشا نس���بة ملنتجع نيفاشا الكيني مكان املفاوضات في 
يناير 2005م. وأهم ما ورد في االتفاقية أن وحدة الس���ودان التي تقوم على أس���اس اإلرادة احلرة لشعبه ستظل 
هي األولوية بالنسبة للطرفني، وأنه من املمكن رد مظالم شعب جنوب السودان وتلبية طموحه ضمن هذا اإلطار. 

أ. د. حسن احلاج علي أمحد
عميد كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية - جامعة اخلرطوم
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ونصت على حق شعب اجلنوب في رقابة وحكم شئون 
إقليم���ه، واملش���اركة العادلة في احلكوم���ة القومية. 
وأقرت حق تقرير املصير جلنوب الس���ودان. كما ورد 
فيها أن الدين والع���ادات والتقاليد هي مصدر القوة 
املعنوية واإللهام بالنسبة للش���عب السوداني. وهناك 
فترة انتقالية مدتها س���ت س���نوات تعقب الفترة قبل 

االنتقالية ومدتها ستة أشهر. 

قدمت اتفاقية السالم الشامل 
التنوع في  منوذًجا جديًدا إلدارة 
الس���ودان. فقد خصصت جزًءا 
لهياكل احلكم. وأقرت سن دستور 
جديد تضّمن فيه االتفاقية. ولعل 
أهم ما ورد ف���ي هذا اجلزء هو 
معاجلة قضية تطبيق الش���ريعة 

اإلسالمية في جنوب السودان؛ حيث ورد في 1-2-3 
من هذا اجلزء أن »التشريعات التي تسن على الصعيد 
القومي، والتي تتأثر بها الواليات خارج جنوب السودان 
يكون مصدرها الش���ريعة والتوافق الشعبي«. أما في 
الوالي���ات اجلنوبية؛ ف���إن مصدر التش���ريع التوافق 

الشعبي وقيم وعادات شعب السودان.

 أّكد بروتوكول اقتس���ام السلطة على اختيار النظام 
االحتادي، وحّدد أربعة مستويات للحكم في السودان؛ 
هي املس���توى القومي، ومس���توى جنوب الس���ودان، 
ومس���توى الواليات، واملستوى احمللي. ونص على علو 
الدس���تور القومي. وأش���ار إلى أن الق���رارات املهمة 
تتخذها مؤسسة الرئاسة ممثلة في رئيس اجلمهورية 

والنائب األول والنائب. 

وأوضح بروتوكول اقتس���ام السلطة أن العالقة بني 
احلكوم���ة القومية وواليات جنوب الس���ودان تتم عبر 
حكومة جنوب السودان. كما تضمن البروتوكول حقوق 
اإلنس���ان، واحلريات األساس���ية، وحتقيق املصاحلة 
الوطني���ة. وأن يك���ون متثيل اجلنوب والش���مال في 
مؤسس���ات احلكم على أس���اس نس���بة السكان. كما 
أش���ارت االتفاقية إلى اقتس���ام املناصب واحلقائب 

الوزارية، مبا في ذلك الوزارات القومية السيادية على 
أساس العدالة والنوعية بني الطرفني. 

وفيم���ا يخص اقتس���ام الثروة، ش���مل البروتوكول 
املخصص لذلك على املبادئ املوجهة بش���أن االقتسام 
العادل للثروة العامة. وتنظيم ملكية األراضي واملوارد 
املوجهة  املب���ادئ  وحدد  العامة. 
البترول.  عائ���دات  القتس���ام 
على  الطرف���ان  اتف���ق  وهن���ا 
تخصيص نسبة ال تقل عن %2 
للواليات/  البترول  إيرادات  من 
األقالي���م املنتج���ة للنفط. بعد 
ذل���ك يخصص 50% من صافي 
من  املستخرج  البترول  إيرادات 
السودان حلكومة جنوب  جنوب 
الس���ودان، وتخصص اخلمس���ون في املائ���ة املتبقية 

للحكومة القومية.

)2( اجلنوب حتت إدارة احلركة الشعبية: 

مبا أن اتفاق نيفاش���ا قد أعطى احلركة الش���عبية 
تفويًضا حلكم جنوب السودان، فقد بسطت سيطرتها 
على كل اجلنوب. فبناء على اتفاق الس���الم املوقع في 
2005م؛ فقد تكّونت حكومة جنوب السودان على أساس 
احلدود القائمة في األول من يناير 1956م، وتش���تمل 
على: الس���لطات التش���ريعية والتنفيذية والقضائية. 
وتعمل حكومة اجلنوب وفًقا لدس���تور جنوب السودان 

الذي أعد بعد اتفاقية السالم. 

وتش���ّكل حكومة اجلنوب س���لطة بالنسبة لواليات 
اجلنوب العش���ر، وتعمل كحلقة وص���ل مع احلكومة 
القومية في اخلرطوم. وقد نص اتفاق الس���الم على 
احملاصصة في املناصب الدستورية، كان يُفترض وفًقا 
لالتفاقية أن تنتهي بإج���راء انتخابات أبريل 2010م، 
إال أنها اس���تمرت باتفاق سياسي بني املؤمتر الوطني 
واحلركة الشعبية. وتقوم احملاصصة في اجلنوب في 
كل من املجلس التش���ريعي جلنوب السودان وحكومة 

بناء على اتفاق الس��الم الموقع في 2005م؛ 
الس��ودان  فق��د تكّون��ت حكوم��ة جن��وب 
على أس��اس الحدود القائمة في األول من 
يناي��ر 1956م، وتش��تمل عل��ى: الس��لطات 
والقضائي��ة.  والتنفيذي��ة  التش��ريعية 
وتعم��ل حكوم��ة الجن��وب وفًق��ا لدس��تور 
جن��وب الس��ودان ال��ذي أعد بع��د اتفاقية 

السالم. 
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جنوب السودان على النحو التالي:

احلركة الشعبية لتحرير السودان متثل بنسبة %70، 
املؤمتر الوطني بنسبة 15%، القوى السياسية األخرى 

من اجلنوب متثل بنسبة %15.

ج���اءت قضايا ع���ودة الالجئني والنازح���ني، وبناء 
الهياكل واملؤسس���ات احلكومية عل���ى رأس أولويات 
حكومة اجلنوب. ففي الفترة بني فبراير 2007 ويوليو 

2009 عاد نحو 1.1 مليون جنوبي إلى ديارهم. )1(

 وتواجه حكومة اجلن���وب حتديات كبيرة تتمثل في 
ضعف البنى األساسية والفساد والصرف الكبير على 
التس���ليح، وعلى اجليش الشعبي. فقد صّرحت وزيرة 
العمل في حكومة جنوب السودان أوت دينق أن الفساد 
وصغر حجم القطاع اخل���اص، وإحجام أهل اجلنوب 

عن زراعة األراضي يعوق التنمية. )2(

وفي عام 2008 طالب وزير مالية اجلنوب كول اثيان 
برملان جنوب السودان بضرورة تغطية نفقات إضافية 
بلغت 2.08 مليار جنيه س���وداني )980 مليون دوالر( 
فوق مبلغ 3.4 مليار جني���ه تضمنتها بالفعل ميزانية 
عام 2008م. وقال الوزي���ر لرويترز: إن أكبر اجلهات 
التي جتاوزت النفقات املخصصة لها هي جيش جنوب 
الس���ودان الذي أنفق ميزانية بلغ���ت نحو مليار جنيه 
بحلول يونيو.)3(  كم���ا أن االعتماد الكلي على النفط 
جعل حكوم���ة اجلنوب حتت رحمة تقلبات األس���عار 

العاملية. 

تتهم بعض القوى اجلنوبية احلركة الش���عبية بأنها 
ال تس���مح باملعارضة السياس���ية. فقد صّرح الدكتور 

(1)  USAID, Sudan Complex Emergency. August 20, 2010.
http://www.usaid.gov/locations/sub-saharan_africa/sudan/
)2(  جنوب السودان يكشف سياسات، الدولة املرتقبة، االحتاد. 12 

أغسطس 2010م.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=50216&y=2010
)3(  جنوب السودان يسعى لزيادة امليزانية بعد جتاوز اجليش في اإلنفاق، 

سودانيز أون الين. 17 أكتوبر 2008م.
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_23000.shtml

الم أكول رئي���س حزب »احلركة الش���عبية - التغيير 
الدميقراطي«، املنشق عن احلركة الشعبية، وأول وزير 
خارجية بعد اتفاق السالم، بأن احلركة الشعبية حّولت 
اجلنوب إلى جحيم. كما »أن الفساد في اجلنوب ينتشر 

من القمة إلى القاعدة«.)4(
)3( العالقة بن اجلنوب والشمال يف ظل اتفاق نيفاشا: 

لم تكن العالقة بني اجلنوب والشمال مستقرة على 
حالة واحدة، فقد شابها في أحيان عديدة التوتر. وجنم 
عدم االستقرار عن التباين الفكري واأليديولوجي بني 

الشريكني: املؤمتر الوطني، واحلركة الشعبية. 

فاألول ذو ميول إس���المية، والثاني علماني رفع في 
فترة من الوقت ش���عارات اشتراكية. كما أن األهداف 
والغايات مختلفة. فاحلركة الش���عبية تس���عى لتغيير 
طبيعة الدولة السودانية التي تراها عربية وإسالمية، 
بينما يس���عى املؤمتر الوطني حلكم السودان في ظل 
توجه إس���المي. وجاءت اتفاقية السالم لتجمع هذا 
التناقض السياس���ي والفكري في حكومة واحدة. لذا 
فال غرابة أن ال تستقر العالقة بني شريكي احلكم في 
السودان. وقد انسحبت احلركة الشعبية من احلكومة 
أكثر من مرة؛ احتجاًجا على ما رأته تلكًؤا من شريكها 

املؤمتر الوطني في تنفيذ اتفاق السالم.

من املؤشرات الواضحة على أن التحالف بني احلركة 
الشعبية واملؤمتر الوطني اضطراري ومؤقت، أن األولى 
جزء من حكومة الوحدة الوطنية، وجزء من املعارضة في 
الوقت نفسه. برز هذا املوقف الذي يبدو متناقًضا بقوة 
بعد اجتماعات ُعقدت لعدد من أحزاب املعارضة شملت 
احلركة الشعبية وحزب األمة القومي واحلزب الشيوعي 
واملؤمتر الش���عبي في الفترة من 26 إلى 30 س���بتمبر 
2009م، وص���در بعدها ما ُع���رف بإعالن جوبا للحوار 
واإلجماع الوطني، وُعني اإلعالن مبخاطبة هموم احلركة 

الشعبية ومعركتها مع املؤمتر الوطني بدرجة أساسية. 
)4( الم أكول ل� »الشرق األوسط« : احلركة الشعبية فشلت وحولت اجلنوب 
إلى جحيم.  الش���رق األوسط . األح�د 14 ش�وال 1430 ه� 4 أكتوبر 

2009 العدد 11268. 
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وأهم ما تضمنه إعالن جوبا بعد اتفاق الس��الم الش��امل 
ما يلي: )1(

1- التأكي���د على ضرورة التنفي���ذ الكامل التفاقية 
السالم الش���امل باعتباره مطلًبا أساس���ّيًا الستدامة 
الس���الم وبناء الثقة بينهم���ا، ويف هذا اإلط��ار التأكيد 

بوجه خاص على التايل:

أ- إجراء االس���تفتاء على حق تقري���ر املصير في 
املوعد احملدد في االتفاقية والدستور االنتقالي.

ب - وضع قانون االستفتاء على تقرير املصير خالل 
ال���دورة البرملاني���ة القادمة التي تبدأ ف���ي 5 أكتوبر 
2009م، واعتماد نسبة األغلبية البسيطة للحسم بني 
خياري الوح���دة أو االنفصال م���ع ضمان حق جميع 

اجلنوبيني في االستفتاء.

ج. ترس����يم احلدود ب����ني الش����مال واجلنوب قبل 
االنتخابات.

2- تطبيق البنود اخلاص���ة بالتحول الدميقراطي، 
وفي مقدمته���ا تعديل القوانني لتتواءم مع الدس���تور 

االنتقالي لسنة 2005م.

3- إجراء املشورة الشعبية في واليتي جنوب كردفان 
وجنوب النيل األزرق على أن يتم ذلك بعد إجازة القانون 
اخلاص بها، وإجراء إحصاء سكاني دقيق في الواليتني 
حتى يعّبر املجل���س النيابي املنتخب في الواليتني عن 

إرادة الواليتني بصدق.

4- االلت���زام بتقرير هيئة التحكي���م الدولية حول 
حدود أبيي وتنفيذ بروتوك���ول أبيي بدقة مع التأكيد 
على وضع أس���س تضمن التعايش السلمي واآلمن في 
املنطق���ة، مبا يراعي حق���وق املجموعات التي ترتبط 

)1( ملزيد من املعلومات حول إعالن جوبا انظر:
 إعالن جوبا للحوار واإلجماع الوطني، سودانايل، 1 أكتوبر 2009.

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=6061:2009-10-01-05-49-
58&catid=57:2008-12-01-11-34-43&Itemid=69

مصاحلها باملنطقة.

5- اتساًقا مع االتفاقية بجعل الوحدة خياًرا جاذًبا؛ 
يش���كل املؤمتر مجموعة عمل لوض���ع تصور للتدابير 
السياسية واالقتصادية والتشريعية والثقافية الالزمة 
لتعزيز فرص الوحدة، فيما تبقى من الفترة االنتقالية، 
مع التأكيد على احترام خيار االنفصال إذا أسفر عنه 

االستفتاء.

يتض���ح من اجلزء اخل���اص باتفاقية الس���الم في 
اإلع���الن أن احلركة الش���عبية مهتم���ة بوجه خاص 
بالترتيب���ات املتعلقة بحق تقري���ر املصير، مثل قانون 
االس���تفتاء وترس���يم احلدود، والتحكيم حول منطقة 
أبي���ي. وبذلك تكون احلركة ق���د عملت على حتقيق 
أهدافها عبر وجودها في كل من احلكومة واملعارضة. 
وعلى الرغم من ورود احلديث عن جعل الوحدة خياًرا 
جاذًبا في آخر بند، إال أن مجموعة العمل املذكورة لم 
تفّعل األمر الذي يشير إلى أن احلركة تضمر مساندة 

االنفصال. 

ثانًيا:  استفتاء حق تقرير املصري 2011م.. 
السيناريوهات والتوقعات:

)1( قانون اس��تفتاء جنوب السودان والقوانن املرتبطة 
به.. اخللفية والعناصر األساسية:

عند تناول استفتاء تقرير املصير في جنوب السودان؛ 
فإن األمر ال يقتصر على جنوب الس���ودان اجلغرافي 
فقط، وإمنا هن���اك منطقة أبيي املتن���ازع عليها بني 
الش���مال واجلنوب، وقد أحيل اخلالف حول حدودها 
إلى التحكيم في محكمة العدل في الهاي. وس���يُعقد 
فيها استفتاء حول هل ستكون تبعيتها اإلدارية للشمال 
أم للجنوب؟ وهناك ما سّمي املشورة الشعبية لواليتي 
جنوب كردفان والنيل األزرق. وتتعلق املش���ورة مبدى 
رضا س���كان الواليتني بالترتيبات التي وردت بشأنهم 
في اتفاقية الس���الم. لذا فإن هذا اجلزء س���يتعّرض 

لهذه القوانني الثالثة بإيجاز ألهميتها.
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)2( قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م: 

ورد في الفصل الثاني البند الرابع من قانون استفتاء 
جنوب السودان لس���نة 2009م ما يلي: ميارس شعب 
جنوب السودان حق تقرير املصير من خالل االستفتاء 
لتحديد وضعهم املس���تقبلي؛ وفًقا ألح���كام اتفاقية 

وهذا  والدستور  الشامل  السالم 
القانون.

حدد البند اخلامس أن يجري 
االس���تفتاء املنص���وص علي���ه 
في املادة 4 أع���اله، في جنوب 
الس���ودان، وأي���ة مواقع أخرى 
قبل ستة أشهر من نهاية الفترة 
مفوضية  تنظمه  وأن  االنتقالية، 
مع احلكومة  بالتعاون  االستفتاء 

االحتادية، وحكومة جنوب السودان ومبراقبة دولية.

وفيما يتعلق بخياري االس���تفتاء، فقد جاء في البند 
الس���ادس ما يلي: يصّوت شعب جنوب السودان عند 
ممارس���تهم حق تقرير املصير من خالل االس���تفتاء 
بالتصويت، إما: )1( لتأكيد وحدة السودان باستدامة 
نظام احلكم الذي أرس���ته اتفاقية الس���الم الشامل 

والدستور، أو)2( االنفصال.

أثارت أهلي���ة الناخب الذي يحق له التصويت جدالً 
واسًعا بني الطرفني، وانصب اجلدل حول حق اجلنوبيني 
املوجودين في الش���مال، وبخاصة الذين أمضوا زمًنا 
طوياًل في الش���مال، ومب���ا أن عددهم يقارب املليون، 
فإن احلركة الش���عبية تخاف أن يكونوا أميل للوحدة 
من االنفصال. لذا اش���ترط القانون في البند 25 أن 
يكون الناخب: )1(  مول���وًدا من أبوين ينتمي كالهما 
أو أحدهما إلى أي من املجموعات األصيلة املستوطنة 
في جنوب السودان في أو قبل األول من يناير 1956، 
أو تع���ود أصوله إلى أحد األص���ول اإلثنية في جنوب 
الس���ودان أو )2( مقيًما إقامة دائم���ة متواصلة دون 
انقط���اع، أو أي من األبوي���ن أو اجلدين مقيًما إقامة 

دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ 
األول من يناير 1956م.

كما أثارت النس���بة املطلوبة للتصويت، كذلك نقاًشا 
بني الطرفني، فبينما يريد املؤمتر الوطني رفعها، تريد 
احلركة خفضها، لكنهما توصال إلى مس���اومة وردت 
في الفصل الراب���ع البند 2 )أ( 
على النحو التالي: يعتبر استفتاء 
جنوب السودان قد مت قانونا إذا 
اقترع ما ال يقل عن ستني )%60( 

من عدد الناخبني املسجلني.

)ب( إذا ل���م يكتم���ل النصاب 
يعاد االس���تفتاء بنفس الشروط 
خ���الل س���تني يوًما م���ن تاريخ 

إعالن النتيجة النهائية.

)3(  مع مراعاة أحكام البند )2( أعاله تكون نتيجة 
االس���تفتاء على اخلي���ار الذي حصل عل���ى األغلبية 
البس���يطة )50%+1( ألصوات الناخب���ني الذين أدلوا 
بأصواتهم حول أحد اخليارين، وهما: إما تأكيد وحدة 
السودان باس���تدامة نظام احلكم الذي أرسته اتفاقية 

السالم الشامل أو االنفصال. 

)3( قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009م:

أثيرت نقطت���ان مهمتان في ما يتعلق مبنطقة أبيي: 
األولى حدود املنطقة، وقد حسمها اآلن حتكيم محكمة 
العدل في الهاي، والثانية من هم س���كان أبيي؛ حيث 
تقطنها، بصورة أساسية، مجموعتان هما: دينكا نقوك 
اجلنوبية واملسيرية الش���مالية. واشترط القانون في 
الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب املادة 6 

)1( من بروتوكول حسم نزاع أبيي، وهم:

)1(  أعضاء مجتمع دينكا نقوك.
)2(  السودانيون اآلخرون املقيمون في منطقة أبيي 
حس���ب معايير اإلقامة التي حتدده���ا املفوضية وفق 

املادة 14 )1( من هذا القانون.

عنـــد تنـــاول اســـتفتاء تقرير املصـــري يف جنوب 
الســـودان؛ فـــإن األمـــر ال يقتصـــر علـــى جنوب 
الســـودان اجلغرايف فقط، وإمنـــا هناك منطقة 
أبيي املتنازع عليها بني الشـــمال واجلنوب، وقد 
أحيـــل اخلـــالف حـــول حدودهـــا إىل التحكيـــم 
يف حمكمـــة العـــدل يف الهـــاي. وســـُيعقد فيها 
اســـتفتاء حـــول هـــل ســـتكون تبعيتهـــا اإلدارية 

للشمال أم للجنوب؟ 
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ونص القانون على أن يجري االس���تفتاء املنصوص 
عليه ف���ي املادة 4 أعاله، في منطقة أبيي قبل س���تة 
أش���هر من نهاية الفترة االنتقالية، وتنظمه املفوضية 
بالتعاون م���ع إدارة منطقة أبيي، واحلكومة االحتادية 
وحكومة جنوب الس���ودان ومبراقبة دولية. وس���يقوم 
سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق حتديد وضعهم 

اإلداري من خالل االستفتاء بالتصويت، إما:
)1(  لتأكيد استدامة الوضع اإلداري اخلاص مبنطقة 
أبيي في الشمال، أو: )2(  أن تكون منطقة أبيي جزًءا 

من بحر الغزال بجنوب السودان.

)4( قان��ون تنظي��م املش��ورة الش��عبية لوالي��يت جنوب 
كردفان والنيل األزرق لسنة 2009م: 

 تالص���ق كل من واليت���ي جنوب كردف���ان والنيل 
األزرق جن���وب الس���ودان، وش���اركت مجموعة منهم 
ف���ي القتال ضمن قوات احلركة الش���عبية. كما كانت 
أجزاء منهما محتلتني بواس���طة احلركة الشعبية في 
فترة احلرب. ستحدد املشورة الشعبية النظام اإلداري 
الدائ���م للواليتني، فقد ورد في املادة 15 ما يلي: عند 
ممارس���ة حقهم الشرعي في املش���ورة الشعبية تكون 
خيارات شعب واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق عبر 
املفوضية املعنية كاآلتي: )أ( املوافقة واعتماد اتفاقية 
السالم الشامل، واعتبارها حسًما للنزاع السياسي في 

الوالية املعني���ة، أو )ب( اعتبار أن االتفاقية لم حتقق 
تطلعات شعب تلك الوالية.

ن��ص القانون عل��ى أن تكون إجراءات ممارس��ة املش��ورة 
الشعبية على النحو التايل: 

)أ( فور انتخ���اب أعضاء املجلس التش���ريعي لكل 
والية، ينشئ املجلس التشريعي املعني مفوضية برملانية 
لتقومي وتقدير اتفاقية الس���الم الشامل بخصوص أي 
من الواليتني من خ���الل التقارير التي تقدم إليه منها 
ومن حكومة الوالية املعنية، مع استصحاب آراء شعب 
الوالية والفعاليات السياسية واملجتمع املدني بالوالية 

املعنية عبر لقاءات أو مؤمترات.

)ب( إذا قرر أي من املجلسني التشريعيني عند النظر 
في تقارير املفوضية أن االتفاقية حققت تطلعات شعب 
تلك الوالية تعتبر االتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع 

السياسي في تلك الوالية. 

)ج( إذا ق���رر أي م���ن املجلس���ني التش���ريعيني أن 
االتفاقية بخصوص أي من الواليتني لم حتقق تطلعات 
ش���عب تلك الوالية حسب الفقرة )1( ب أعاله؛ يدخل 
هذا املجلس في مداوالت لتحديد أوجه ذلك القصور 
بش���كل مفصل، ومن ثم تدخل حكومة تلك الوالية في 
التف���اوض مع احلكومة بغرض تصحيح أوجه القصور 
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الحركة الشعبية لتحرير السودان

المؤتمر الوطني

القوى السياسية الجنوبية األخرى
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في إطار االتفاقية لتلبية تطلعات شعب الوالية املعنية، 
وذلك خالل ش���هر واحد م���ن تاريخ ق���رار املجلس 

التشريعي املعني. 

)د( وفًق���ا للبندين )أ /ج( أع���اله، وفي حالة عدم 
التوص���ل إلى اتفاق بني الوالية املعنية أو الواليتني مًعا 
واحلكومة ح���ول تقرير تلك التطلع���ات، أو أّيًا منها، 
خالل ستني يوًما من تاريخ بدء التفاوض؛ حُتال املسائل 
اخلالفي���ة إلى مجلس الواليات للوس���اطة والتوفيق، 
ويك���ّون املجلس جلنة لهذا الغرض خالل أس���بوع من 

تاريخ االستالم.

احتماالت الوحدة: 

هن���اك عدد من العوامل التي س���تؤثر على احتمال 
استمرار الوحدة، جزء منها ثابت وآخر متغير. وسيركز 

البحث هنا على العوامل املهمة التالية:

 أواًل: عامل اجلغرافيا والتاريخ:

ظل السودان معروًفا للعالم بغالب حدوده اجلغرافية 
والسياسية احلالية، طوال عصره احلديث. وهو أكبر 
دولة إفريقية من حيث املس���احة. وُعّد بسبب تنوعه 
صورة مصغرة من القارة السمراء، فاجلغرافيا والتاريخ 
تراكمت عناصرهما عبر عقود من الزمان. فمجهودات 
السودانيني مبختلف توجهاتهم وسحناتهم من الشمال 
ومن اجلنوب في مجابهة االس���تعمار، واحلفاظ على 
وحدة الوطن وترابه؛ ال حتتاج إلى تأكيد. فثورة 1924م 
ودور ثوار جمعية اللواء األبيض، مثل علي عبد اللطيف 
وعب���د الفضيل املاظ، وعبيد حاج األمني وصالح عبد 
القادر؛ خير دليل على ذلك. ووالد الشهيد عبد الفضيل 
هو املاظ عيسى من قبيلة النوير من جنوب السودان، 
وقد التحق باجليش املصري. ولننظر ملا قاله علي عبد 
اللطيف عند محاكمته: »ال يهمني إن كنت منتمًيا لهذه 
القبيلة أو تلك؛ فكلنا س���ودانيون، نعمل يًدا واحدة من 
أجل حترير بالدنا من س���يطرتكم«. ونُفي عبيد حاج 

األمني إلى واو في اجلنوب؛ حيث توفي هناك. 

هذا الترابط والتالحم الوطني الذي لم ينزو وينعزل 
في جهة جغرافية أو ينكفئ على بُعد إثني يش���ير إلى 

وطن واحد يدفع بأبنائه للتمسك بوحدته.

ثانيًا: االنفصال وتأثري الدومينو:

لعل واحًدا من األس���باب التي تدفع باجتاه الوحدة، 
احتمال انفراط ما تبقى من السودان شماله وجنوبه. 
والس���ؤال املهم الذي يُطرح هنا، هو: أين سينتهي حق 
تقري���ر املصير بعد تطبيقه؟ فكما أش���ار واني تومبي 
إذا كان املطالب���ون باالنفص���ال في اجلنوب بس���بب 
التباين االجتماعي، ف���إن هذا االدعاء ميكن أن ميتد 
إلى اجلنوب ليشمل املجموعات التي ترى أنها مختلفة 
اجتماعّيًا عن املجموعة اإلثنية املهيمنة. لذا س���يكون 
اخليار بني احملافظ���ة على الدول���ة اجلديدة بالقوة 
والقهر أو الرض���وخ للمطالب االنفصالية، وتفتيت ما 

تبقى من البالد.)1( 

ولهذا الس���بب جاءت تصريحات ع���دد من القادة 
األفارقة مثل ثابو امبيك���ي وادريس ديبي محذرة من 

خطورة انفصال جنوب السودان.

ثالًثا: عامل االقتصاد:

نس���بة الرتباط اجلنوب والشمال بروابط اقتصادية 
قوية تتمثل في خط أنابيب البترول الذي يحمل النفط 
ر من ميناء بشائر في الشمال، وفي حركة التجارة،  ليُصدَّ
وفي العمالة املوجودة في اجلنوب والشمال جتعل خيار 
الوحدة قوّيًا. كما أن ارتباط اجلنوب والش���مال ببنى 
أساسية مثل الطرق وخط الس���كة احلديد وشبكات 

االتصال تقّوي االجتاه نحو الوحدة. 

احتماالت االنفصال وما بعده: 

هناك مؤش���رات قوية من جنوب السودان تفيد أن 
االس���تفتاء قد يفضي إلى انفص���ال، وميكن إجمال 
)1( واني تومبي، االنفصال ومهددات االس���تقرار ف���ي اجلنوب.. ترجمة 
محم���د الفاحت زيادة. اخلرطوم: مركز دراس���ات الش���رق األوس���ط 

وإفريقيا، 2008م. ص26.
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املؤشرات على النحو التالي:

أوالً: يفي���د الواقع احلالي أن جنوب الس���ودان قد 
أضحى شبه دولة، بل هناك رموز دولة مثل علم احلركة 
الذي يخفق في عدد من املؤسسات احلكومية، واملنهج 
التعليمي املختلف، واالستقاللية عن احلكومة االحتادية 

في اخلرطوم في التمويل والتخطيط واإلدارة.

ثانًيا: التعبئة اجلماهيرية باجتاه االنفصال. ويتجلى 
هذا االجتاه في حث املواطنني على التصويت للحرية-
أي االنفصال- وقيام شباب احلركة الشعبية مبسيرات 

تطالب باالنفصال صراحة.)1(

ثالًث���ا: تخطيط احلركة الش���عبية الفعل���ي للدولة 
اجلديدة بعد االنفصال مثل اتفاق احلركة على اس���م 
الدولة اجلديدة، لكن���ه لم يعلن. وتكوين جلنة إلعداد 
النش���يد الوطني، وقيام وكالة أنباء جنوب الس���ودان، 
والتخطيط إلنشاء اخلطوط اجلوية جلنوب السودان.

هناك تخّوف وقلق من حدوث عنف واضطرابات بعد 
انفصال اجلنوب. لذا فإن احلركة الشعبية تعمل اآلن 
على تقوية جيش���ها وتطوير قدراته ملجابهة احتماالت 
حرب قد تنجم مع الش���مال. وفي هذا املسعى قامت 

احلركة بعدة خطوات جنملها في اآلتي:

أواًل: تدريب وتأهيل اجلنود:

ولتحقي���ق هذا اله���دف وّقع���ت وزارة اخلارجية 
األمريكية، بعد توقيع اتفاق السالم، عقًدا مع شركة 
دين كورب األمريكية اخلاصة لتدريب قوات احلركة 
الش���عبية، وحتويلهم لقوة عسكرية محترفة، وبلغت 
قيم���ة العق���د 40 مليون دوالر إلجن���از هذه املهمة 
بهدف حتقيق االستقرار في جنوب السودان، وقامت 
شركة بالك ووتر باالتفاق مع حكومة جنوب السودان 
لتوفير حماية أمنية لكبار مسئولي احلركة، وتدريب 
جيش���ها، وذلك مبساعدة ديك تشيني نائب الرئيس 
)1( مسيرات تطالب بانفصال جنوب السودان عن الشمال، اجلزيرة. نت. 

.2010-8-12

األمريكي السابق، عن طريق معرفته الوثيقة برئيس 
الش���ركة التي غيرت اسمها مؤخًرا بعد الكشف عن 
تورطها في تعذيب محتجزين لديها، إلى اسم جديد 

هو إكس أي.)2( 

ثانيًا: التزوّد بالعتاد العسكري: 

فقد عملت احلركة الشعبية في السنتني األخيرتني 
على شراء عتاد عس���كري ثقيل. ففي أكتوبر 2008م 
احتج���ز قراصنة صوماليون س���فينة أوكرانية حتمل 
دبابات كانت في طريقها للحركة الش���عبية عبر كينيا. 
كما أن احلركة ش���رعت في ش���راء 11 طائرة حربية 
متقدمة ستُس���لم بنهاية أغسطس 2010. ومت تدريب 
الطيارين في أوغندا وأمريكا، ويتوقع دخول الطائرات 

اخلدمة نهاية عام 2010.)3(

أما ما يلي أوضاع ما بعد االستفتاء، فقد حدد قانون 
االستفتاء عشر مس���ائل موضوعية ُعرفت بترتيبات 
ما بعد االس���تفتاء ينبغي على طرفي اتفاقية السالم 
الدخول في مفاوضات به���دف االتفاق عليها. وهذه 
املوضوعات هي: الهج���رة، والعملة، واخلدمة العامة، 
ووضع الوحدات املش���تركة املدمجة، واألمن الوطني 
واملخابرات، واالتفاقيات واملعاهدات الدولية، واألصول 
والديون، وحق���ول النفط وإنتاجه ونقل���ه وتصديره، 
والعق���ود والبيئة في حقول النف���ط، واملياه، وامللكية. 
وإذا ل���م يتفق الطرفان على جزء من هذه املوضوعات 
فقد تس���هم في إحداث توتر بني الطرفني، وبخاصة 
موضوعات النفط والهجرة التي تتضمن حركة الرعاة 

من شمال السودان صوب بحر العرب في اجلنوب. 

)2( أمري���كا تخط���ط إلعالن دولة الني���ل جنوب الس���ودان، موقع العالم 
اإلخباري. 201/8/2. 

http://www.alalam-news.com/node/263089
)3( اجليش الش���عبي يشتري )11( طائرة عسكرية متقدمة، األحداث. 22 

أغسطس 2010. ص. 1.



انعكاسات االنفصال احملتمل جلنوب السودان على مستقبل املنطقة

261التقرير االسرتاتيجي الثامن

الس��ودان  جلن��وب  احملتم��ل  االنفص��ال  أث��ر  ثالًث��ا: 

 عل��ى اس��تراتيجيات »التفتي��ت« يف الع��امل اإلس��المي 

جبناحيه اإلفريقي واآلسيوي:

أ- التأثري اإلفريقي:

تس���هم خريط���ة الس���ودان اجلغرافي���ة احلالية، 
السياسية  وتوجهاته  واالجتماعي  االقتصادي  ووضعه 
إس���هاًما كبيًرا في حتديد عالقات���ه اخلارجية ودوره 
اجليوسياس���ي اإلقليمي والعاملي. فهو بوضعه احلالي 
جزء م���ن العاملني اإلفريقي والعرب���ي، كما أنه عضو 
فاعل في جتمع الس���احل والصح���راء، وفي منظمة 

املؤمتر اإلسالمي. 

أما في البعد اجليوسياس���ي فمنفذ البالد البحري 
الوحيد على البحر األحمر، ولها 
جوار مع تسع دول تتباين قدراتها 
وأوضاعها الداخلية. ويُعد اقتصاد 
السودان السابع إفريقيا والتاسع 
والستني عاملّيًا؛ بناء على تصنيف 
صندوق الدولي لعام 2009م. بعد 
هذا  س���يتغير  اجلنوب  انفصال 

الوضع، وس���تكون هناك خريطة 
جيوسياسية جديدة. لهذه اخلريطة حتالفات مختلفة 
نسبّيًا بالنسبة لدولة الس���ودان القدمية مع استمرار 

لبعض الروابط بالنسبة لشمال السودان. 

اجلديدة؛  اجليواس���تراجتية  للترتيبات  وبالنظ���ر 
ستس���عى دولة اجلنوب املنفصلة، املنغلقة جغرافّيًا، 
لتكون جزًءا من جماعة ش���رق إفريقيا التي تس���عى 
لتكوين كونفدرالية. وهناك مؤش���رات قوية تفيد بأن 
دولتي اجل���وار يوغندا وكينيا تعمالن على تس���ريع 
وتيرة االنفصال؛ وذلك ألسباب اقتصادية وسياسية. 
فوفًق���ا لإلحصائيات اليوغندية، ف���إن التجارة بني 
يوغندا وجنوب الس���ودان قد تضاعفت ثالث مرات 
في غضون ثالث سنوات لتصل إلى نحو 260 مليون 

دوالر في عام 2009.)1( 

وتش���كل الصادرات إلى جنوب الس���ودان نحو %12 
من جملة الص���ادرات اليوغندية. وقد أقامت يوغندا 
املع���رض التج���اري األول في مدينة جوب���ا، ووّقعت 
اتفاقية م���ع حكومة جنوب الس���ودان لتنمية التجارة 
بني الطرفني. كم���ا أن كينيا، التي تنامت جتارتها مع 
اجلن���وب، ووصلت إلى 12 بليون ش���لن كيني في عام 

2009، تتوقع فوائد اقتصادية كبيرة بعد االنفصال. 

في هذا الصدد أعلنت شركة تويوتا تسوشو، الذراع 
التجاري لشركة تايوتا، في مارس 2010م أنها بصدد 
دراس���ة بناء خط أنابيب بت���رول طوله 1400 كلم من 
جوبا وحتى جزي���رة المو الكينية التي س���يبنى فيها 
رصي���ف تصدير بتكلفة تصل إل���ى 1.5 بليون دوالر. 
وستؤول ملكية اخلط والرصيف 
لكينيا بعد عشرين عاًما. وتأمل 
كيني���ا في أن يحدث املش���روع 

تنمية للمناطق الشمالية فيها. 

وكان رئيس الوزراء الكيني ريال 
أودنغا قد ناقش هذا األمر عندما 
زار الياب���ان ف���ي فبراير 2010م. 
ويعتقد مس���ئولون في ش���ركة تويوتا تسوش���و أن جناح 
املش���روع يتوقف على اكتمال دراسة اجلدوى االقتصادية 
وتوف���ر التمويل من بن���ك اليابان للتع���اون الدولي. ولم 
يس���تبعد متحدث باسم الشركة إش���راك شركات صينية 

في املشروع.)2( 

وهناك خطط لرصف طريق بري بني نيروبي وجوبا 
طوله 1130 كيلو متًرا. وتقوم كينيا بالتعاون مع يوغندا 

(1)  Paul Tentena, “Uganda’s trade with Sudan triples,” The 
New Vision. Monday, 8th February, 2010.

http://www.newvision.co.ug/D/8/220/709481
(2)  APS Review Oil Market Trends, “Japan & China Eye 

South Sudan-Kenya Crude Oil P/L For Indian Ocean 
Trades,” March 8 2010.

       http://www.allbusiness.com/trade-development/interna-
tional-trade-exports-imports-by/14068735-1.html

وّقعت وزارة الخارجية األمريكية، بعد توقيع 
اتفاق الس��الم، عقًدا مع ش��ركة دين كورب 
األمريكي��ة الخاص��ة لتدري��ب ق��وات الحركة 
عس��كرية  لق��وة  وتحويله��م  الش��عبية، 
محترف��ة, وبلغ��ت قيم��ة العق��د 40 مليون 

دوالر إلنجاز هذه المهمة .
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بالتخطيط لبناء خط سكة حديد سريع يربط ممباسا 
بكمب���اال، ويتوقع أن يكتمل املش���روع في عام 2016. 
وتعت���زم حكومة جنوب الس���ودان وضع اخلطط التي 

متكنها من ربط جوبا بخط السكة حديد السريع.)1(

يؤثر العام���ل األمريكي تأثيًرا كبي���ًرا على أوضاع 
املنطق���ة قبل وبع���د االنفصال. ويظهر ه���ذا التأثير 
في عدد من املواقف والسياس���ات. فقد وافق مجلس 
الش���يوخ األمريكي في مارس 2010م على قانون نزع 

سالح جيش الرب الذي يعمل في شمال يوغندا: 
Lord's Resistance Army Disarmament and North-

  ern Uganda Recovery Act، ويتضمن القانون جوانب 
عسكرية ولوجس���تية. وقد ضغطت منظمات أمريكية 
لتبن���ي القانون. كم���ا أن يوغندا دولة مش���اركة في 

برنامج محاربة اإلرهاب األمريكي 
ف���ي إفريقيا، فقد تس���لمت في 
ع���ام 2003 مبل���غ 200 ملي���ون 
البرنامج.)2(  إط���ار  ف���ي  دوالر 
واش���تركت دول ش���رق إفريقيا 
مش���تركة  مناورات  في  اخلمس 
مع الق���وات األمريكية في الفترة 
م���ن 16 إل���ى 25 أكتوبر 2009م 

حتت مس���مى النار الطبيعية 10، وجرت املناورات في 
ش���مال أوغندا)3(. ووردت أخبار صحفية أن مسئولني 
في احلركة الشعبية ناقش���وا مع مسئولني أمريكيني 

(1)  MICHAEL OMONDI, “Kenya reaps billions from S -
danese separation plan,” Sudaneseonline.com. May 31, 
2010.

      http://www.sudaneseonline.com/en3/publish/Latest_
News_1/Kenya_reaps_billions_from_Sudanese_separa-
tion_plan.shtml 

(2)  Samar Al-Bulushi, “US legislation authorises military 
action against the LRA in Uganda,” Pambazuka News. 
2010-03-25, Issue 475.

      http://www.pambazuka.org/en/category/features/63283
(3)  Kevin J. Kelley, “Uganda: Big U.S. Military Exe -

cise for Northern Region,” Global Research, Octo-
ber 12, 2009. http://www.globalresearch.ca/index.
php?context=va&aid=15641

موضوع استضافة اجلنوب للقيادة العسكرية إلفريقيا 
)أفريكوم(. 

كما س���يكون النفص���ال جنوب الس���ودان تأثيرات 
س���لبية مباشرة على مصر وتش���اد وإريتريا وإثيوبيا. 
وتعد الدول الثالث األولى األكثر وضوًحا وحسًما في 
رف���ض االنفصال. ورغم أن ه���ذه الدول تدعم وحدة 
السودان لكن تتنوع أسبابها لدعم الوحدة. فمصر ترى 
أن انفصال جنوب السودان قد يؤدي إلى تفتت البالد، 
األمر الذي س���يؤثر سلًبا على األمن القومي املصري، 
وبخاصة في موضوعات مياه النيل، والهجرة، وتقلص 
فرص التجارة والعمل، وانتش���ار األس���لحة الصغيرة 

واجلرمية املنظمة. 

وبذلك تتزايد هموم وحتديات االجتاه االستراتيجي 
اجلنوب���ي ملصر، األم���ر الذي 
جواره���ا  ع���ن  سيش���غلها 
العرب���ي ودورها ف���ي القضية 
الفلسطينية. أما تشاد وإريتريا 
وإثيوبي���ا فت���رى أن انفص���ال 
جنوب الس���ودان ق���د تكون له 
تأثيرات س���لبية عل���ى الوحدة 
الوطنية لهذه البالد، بخاصة أن 
بها قوميات لها تطلعات انفصالية. باإلضافة إلى ذلك 
جند أن أس���باب وأمناط العنف تتكامل وتتداخل في 
هذه املنطقة. فوقوع العن���ف في منطقة يعني انتقاله 
عب���ر احلدود. وما يزيد من اهتم���ام إريتريا وإثيوبيا 
مبستقبل الس���ودان أن جتارتهما مع السودان متنامية 

ويعتمدان على النفط السوداني.

 التأثري اآلسيوي: 

بعد اكتشاف النفط في الس���ودان تنامت الروابط 
االقتصادية بينه وبني عدد من الدول اآلسيوية، وعلى 
رأس���ها الصني وماليزيا، والهند وتركيا وإندونيسيا. 
واملالحظ أن من بينها دوالً إسالمية مهمة هي ماليزيا 

وإندونيسيا وتركيا. 

مص��ر ت��رى أن انفص��ال جنوب الس��ودان قد 
ي��ؤدي إلى تفت��ت البالد، األمر الذي س��يؤثر 
س��لًبا على األمن القومي المصري، وبخاصة 
والهج��رة،  الني��ل،  مي��اه  موضوع��ات  ف��ي 
وتقل��ص ف��رص التج��ارة والعمل، وانتش��ار 

األسلحة الصغيرة والجريمة المنظمة. 
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فعلى س���بيل املثال زاد حجم املي���زان التجاري بني 
السودان وتركيا إلى نحو 350 مليون دوالر في السنة، 
وتنامى عدد الشركات التركية التي تعمل في املجاالت 
املختلفة في السودان خاصة في مجال البنى التحتية، 

ووصل إلى نحو 70 شركة.)1(

وتعد إندونيس���يا رابع أكبر دولة في استيراد النفط 
الس���وداني. كما أن العالقات االقتصادية والسياسية 
تنام���ت كذلك مع ماليزيا، وأضحت ش���ركة بتروناس 
شريكة في مشاريع اس���تخراج النفط السوداني. كما 
مت االتفاق على تأسيس بنك ماليزي سوداني سيكون 
مقره في اخلرطوم؛ للمساعدة في تسهيل اإلجراءات 
املصرفية للمس���تثمرين املاليزيني، وللمس���اعدة في 
التحويالت املصرفية املباشرة بني السودان وماليزيا. 
وانعقد مؤمتر سفراء السودان في الدول اآلسيوية في 
كواالمبور في م���ارس 2010م. ورمبا تتأثر العالقات 
التجارية بصورة س���لبية مع الدولت���ني؛ ألنها مرتبطة 
باقتص���اد يعتمد على النفط الذي ينتج نحو 70% منه 

من جنوب السودان.

وهناك تأثير سلبي آخر على بعض الدول اآلسيوية 
التي تتش���ابه أوضاعها السياس���ية في بعض أوجهها 
مع الس���ودان. هذه الدول توجد فيه���ا أقليات لديها 
تطلعات انفصالية، ورمبا تشكل واقعة انفصال جنوب 
السودان س���ابقة حتثهم على تكرار التجربة ذاتها في 
بلدانهم، وهناك اآلن خطط لتقس���يم العراق واليمن 
وأفغانستان. فبعد انفصال تيمور الشرقية، وانفصال 
جمهورية أرض الصومال م���ن جانب واحد، وإذا وقع 
انفصال جنوب الس���ودان، فإن مشروع تفتيت العالم 

اإلسالمي يكون قد انتقل من التخطيط إلى التنفيذ.

سفير تركيا في السودان فاحت جيالني لصحيفة الرائد: )350( مليون   )1(
دوالر في الس���نة حجم امليزان التجاري بني السودان وتركيا، الرائد، 

.2010/10/3
http://alraed-sd.com/portal/permalink/11702.html

)ج( التأثري العام على العامل اإلسالمي: 

ظل الس���ودان لقرون متصلة يش���ّكل حلقة الوصل 
واالرتباط بني العالم اإلس���المي، في ش���قه العربي، 
وإفريقيا جن���وب الصحراء. فالس���ودان الناطق، في 
جله بالعربية، كانت أرض���ه، دوًما، مكاًنا للتفاعل بني 
مكون���ات إفريقيا كلها. وقد وصف بصدق بأنه يعكس 
إفريقيا بتنوعها. وسّهلت مساحته الكبيرة هذا التفاعل 
م���ع القرن اإلفريقي، فهو جزء فاعل فيه؛ ومع منطقة 
الس���احل املمت���دة من البحر األحم���ر وحتى احمليط 
األطلسي، وهو عنصر أصيل فيها؛ ومع وسط إفريقيا 
وش���رقها، وهو مكّون مهم فيها. وإذا وقع االنفصال، 
فإن هذا التفاعل س���يضعف وت���زول بعض مكوناته. 
وبذا س���تضعف أهم حلق���ات التواصل الدميوغرافي 
والثقافي املباشر بني العالم اإلسالمي وإفريقيا جنوب 

الصحراء.

لق����د ش����هد العال����م اإلس����المي ومن����ذ الهجمة 
االستعمارية التي بدأت في القرن التاسع عشر ثالث 
موجات رئيس����ة س����عت للهيمنة والتجزئة واإلحلاق. 
ت معظم  بدأت األولى بالهيمنة االستعمارية التي غطَّ
أرج����اء العالم اإلس����المي، وأوضح مث����ال لها خطة 
سايكس بيكو التي قسمت القلب منه، وأقامت صروح 
الدول القومية فيه. لم تنحسر تأثيرات املوجة األولى 
حتى جاءت املوجة الثانية مستهدفة احتالل فلسطني، 
وإنشاء الكيان الصهيوني في أرضها، وتزامن احتالل 
فلسطني مع محاولة طمس هوية اجلزائر اإلسالمية 
وإحلاقها بفرنسا. لم تختلف طبيعة املوجة الثالثة عن 
س����ابقاتها، فعندما بدأت في مطلع التسعينيات كان 
أول ضحاياه����ا الصومال، ثم حلقت بها أفغانس����تان 
وإندونيس����يا والس����ودان والعراق. وإذا وقع انفصال 
جنوب السودان فإنه سيشكل الضحية الثانية للتفتيت 
بعد إندونيس����يا ضمن املوجة الثالثة في فترة ما بعد 

احلرب الباردة.
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رابًعا: آليات احتواء اآلثار السلبية الحتماالت 
انفصال جنوب السودان على األمة اإلسالمية

)1( اآلليات الرمسية:

حتتاج احلكومة السودانية للدعم السياسي واملادي 
لتج���اوز األزمات الت���ي رمبا تنش���أ نتيجة حلدوث 
االنفصال. ومن األمثلة على هذه األزمات: التوتر الذي 
قد ينشب في أبيي؛ بسبب التنازع حول أيلولتها للشمال 
أم للجنوب. أو التصعيد الذي قد يحدث في منطقتي 

املشورة الشعبية: جنوب كردفان 
والنيل األزرق. 

للمنظم���ات  ميك���ن  وهن���ا 
احلكومية اإلقليمية، مثل جامعة 
املؤمتر  العربية، ومنظمة  الدول 
اإلفريقي،  واالحتاد  اإلسالمي، 
العم���ل مع ش���مال الس���ودان 
وجنوبه إليجاد آليات سلمية حلل 
اخلالفات. كما أن املؤسس���ات 
املالية اإلس���المية عبر متويلها 

ملش���اريع في جنوب السودان، وبخاصة مشاريع البنى 
التحتية التي تربط بينه وبني شمال السودان، ستسهم 

في استقرار املنطقة، وتقلل من حدوث التوتر.

لع���ل واحًدا من الدروس املس���تفادة م���ن احتمال 
انفصال جنوب الس���ودان هو أخذ العظة والعبرة من 
الطريقة التي قادت إلى هذا الوضع. وهنا يجب تذكُّر 
أن القوى الغربية قد عملت على االستفراد بالسودان، 
وذلك عبر اس���تخدام سياسة الترغيب والترهيب، في 
وقت غابت فيه الدول اإلس���المية، أو كان حضورها 

ضعيًفا في الشأن السوداني. 

وم��ن التوصيات اليت ميكن أن تقدم يف هذا الش��أن 
ما يلي:

أوالً: ت���دارك املناطق املهددة بالتجزئ���ة والتفتت، 
مثل الصوم���ال والعراق وأفغانس���تان واليمن، وذلك 

عبر إنش���اء منابر للحوار واملصاحلة، مع الوعد بدعم 
مشاريع إعادة اإلعمار.

ثانًيا: إقامة وتطوير أجهزة إنذار مبكر لرصد مناطق 
األزمات في العالم اإلس���المي، األمر الذي س���يمّكن 
هذه املنظمات من اقتراح وسائل استباقية للتعامل مع 

مؤشرات األزمة قبل استفحالها.

)2( اآلليات الشعبية: 

ظل اجلانب الشعبي في األمة األكثر انفعاالً وارتباًطا 
بقضاياها، وضح ذلك في التفاعل 
اإليجابي مع قضايا غزة والعراق 
وأفغانس���تان. ورغم أن االنفعال 
الش���عبي في مثل هذه القضايا، 
غالًبا ما يكون عالًيا، إال أن األثر 
املؤسس���ي لهذا االنفع���ال غالًبا 
ما يكون محدوًدا. فعلى س���بيل 
املثال جند أن وج���ود املنظمات 
غير احلكومية اإلسالمية ضعيًفا 
ف���ي جنوب الس���ودان، في حني 
جند دولة مثل اليابان، رغم ضعف ارتباطها التاريخي 
بالسودان، لديها سبع منظمات غير حكومية تعمل في 

جنوب السودان.

إن أهمية تكثيف وجود املنظمات األهلية اإلسالمية 
في جنوب الس���ودان ال حتتاج لدليل يقوّيها، بخاصة 
أن جزًءا مقدًرا من العمل السياس���ي والدبلوماس���ي 
غدت تقوم ب���ه املنظمات غير احلكومي���ة. ورغم أن 
هناك عدًدا من املنظمات اإلس���المية التي تعمل عبر 
منظمات س���ودانية، مثل منظمة الدعوة اإلس���المية 
والوكالة اإلس���المية اإلفريقي���ة، إال أن هناك حاجة 
ماس���ة لوجود مباش���ر لهذه املنظمات. وتبدو أهمية 
ه���ذه احلاجة بوضوح إذا علمن���ا أن معظم اخلدمات 
التعليمي���ة والصحية واالجتماعي���ة تقدمها منظمات 

أهلية غربية اآلن.

 ومن املتوقع أن يستمر االعتماد على هذه املنظمات 

إن أهمية تكثي��ف وجود المنظمات األهلية 
اإلس��المية ف��ي جن��وب الس��ودان ال تحت��اج 
لدلي��ل يقوّيه��ا، بخاصة أن ج��زًءا مقدًرا من 
العمل السياسي والدبلوماسي غدت تقوم 
به المنظمات غير الحكومية. ورغم أن هناك 
ع��دًدا من المنظمات اإلس��المية التي تعمل 
عبر منظمات سودانية، مثل منظمة الدعوة 
اإلسالمية والوكالة اإلس��المية اإلفريقية، إال 
أن هناك حاجة ماس��ة لوجود مباش��ر لهذه 

المنظمات.
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في املستقبل بغض النظر عن نتائج االستفتاء. وتشير تقارير منظمات اإلغاثة إلى أن احلاجة لتوفير الغذاء من 
املتوقع أن تزداد بعد االس���تفتاء وبعد عودة الالجئني والنازحني من ش���مال السودان ودول اجلوار. ويعتمد اآلن 
نحو 4.3 مليون ش���خص في اجلنوب على العون اخلارجي، حيث يحصل نحو أقل من شخص من بني كل عشرة 

على أقل من دوالر في اليوم )1(. 

وحتى يكون عمل املنظمات اإلسالمية أكثر فاعلية في جنوب السودان؛ فعليها التنسيق مع املنظمات اإلفريقية 
احمللية، وذلك ملعرفة األخيرة بطبيعة املشاكل املوجودة مع إدراكها للثقافات احمللية.

)3( اإلعالم:

يغلب على س���وق اإلعالم في املنطقة العربية الطابع الترفيهي، وال ينشغل أغلبه بقضايا األمة املصيرية. ففي 
دراسة للقنوات الفضائية العربية التي يقدمها القمر الصناعي نايل سات يبدو التصنيف التالي: »قنوات األغاني 
88 قناة. قنوات األفالم واملسلسالت 60 قناة. القنوات الرياضية 50 قناة. قنوات الشعر واإلنشاد 20 قناة. قنوات 
اإلعالنات 8 قنوات. قنوات املطبخ والنس���اء 6 قنوات. هذا فضاًل عن 78 قناة متنوعة تقدم قلياًل من النشرات 

والبرامج الهادفة والباقي أفالم ومسلسالت وأغان هزلية.« )2( 

وعل���ى الرغم من قتامة الص���ورة إال أن هناك عدًدا من القنوات اجلادة واملؤث���رة التي ميكن أن تقدم خدمة 
إعالمية تركز على خلفيات قضية جنوب السودان وأسبابها وتأثيراتها. وربط ما يجري في السودان مبا يدور في 
مناطق األزمات األخرى في العالم اإلس���المي. وهناك جتربة قدمتها عدد من القنوات العربية في عام 2009م، 

حني قامت بنقل مشترك من السودان حول قضية دارفور. 

وميكن تطوير ذلك البرنامج وإعادة إنتاجه بعدد من اللغات احلية، واالستفادة في ذلك من جتربة أخرى مفيدة، 
وهي البث العربي املش���ترك لدعم غزة، وهي تواجه االجتياح اإلس���رائيلي. وقامت بذلك قنوات األمانة العامة 
للبث العربي املشترك . وميكن أن تتضافر في ذلك مجهودات املنظمات العربية مثل احتاد املنتجني العرب، كما 
ميك���ن الحتاد إذاعات الدول العربية عبر برامج التبادل اإلخباري والبرامجي أن يبث برامج عن التحديات التي 

جتابه السودان. 

(1) Reuters, “SUDAN: Referendum will «increase humanitarian needs»” 19 Aug 2010.
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/67ca9dc07f015bcc5eaec544e7f94fe6.htm

)2( الهيثم زعفان، الفضائيات الهزلية واستنزاف ثروات األمة، نقاًل عن: موقع بوابتي. 
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2578
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معلومات إضافية
املوارد الطبيعية يف جنوب السودان:

يش���تهر جنوب الس���ودان مبوارده املائية، وأرضه اخلصبة، وكمية ضخمة من الثروة احليوانية، لكن استمرار 
احلروب وعدم االس���تقرار السياسي حال دون االستفادة من هذه املوارد الكبيرة. باإلضافة لذلك يزخر اجلنوب 

بالنفط، وبدأ اإلنتاج التجاري في عام 1998م. 

ل إنتاج النفط الوارد من جنوب الس���ودان نحو 85% من إنتاج البترول في السودان البالغ نحو 500 ألف  ويش���كِّ
برميل يومّيًا في عام 2009م. وتعمل عدد من الش���ركات األجنبية، وبخاصة اآلس���يوية على شكل مجموعات في 

إنتاج النفط. 

خريطة توضح مربعات استكشاف وإنتاج النفط يف السودان

فف���ي مربع 1 و2 و4 تعمل مجموع���ة النيل الكبرى إلنتاج النفط، وتتكون من ش���ركة الصني الوطنية للبترول 
)CNPC(، وتبلغ حصتها 40%، وش���ركة بتروناس املاليزية بحصة 30%، وش���ركة )ONGC( الهندية وتبلغ حصتها 

25%، وشركة سودابت اململوكة للحكومة السودانية وحصتها %5. 

أم���ا في مربعي 3 و7 في أعالي النيل فتعمل مجموع���ة بترودار املكونة من )CNPC( الصينية، وحصتها %41، 
وبترون���اس ونصيبها 40%، وس���ودابت وحصته���ا 8%، واخلليج للنفط )قلف بترولي���وم( وحصتها 5%، وآل ثاني 

وحصتها %5. 

أما مربع )5 ب( البالغ مساحته 90 ألف كيلو متًرا مربًعا، فتتنازع حقوَقه عدةُ شركات من بينها توتال الفرنسية 
التي ُمنحت احلق في بداية الثمانينيات، لكن بسبب تدهور األوضاع األمنية لم متارس نشاًطا يذكر. 
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ومنحت احلركة الش���عبية، قبل توقيع اتفاق الس���الم، احلق لش���ركات أخرى من بينها شركة النيل األبيض 
البريطاني���ة.

الرتكيبة الدميوغرافية

يبلغ عدد س���كان جنوب السودان وفًقا للتعداد السكاني الذي أجري في عام 2008م نحو ثمانية ماليني نسمة 
)8.260.000(، أي نحو 21% من سكان السودان. 

وبّينت النتائج أن 520.000 منهم يس���كنون في شمال البالد. ينتمي سكان اجلنوب إلى عدد كبير من القبائل 
واملجموعات اإلثنية التي يصل عددها إلى بضع مئات. ويصعب تقدمي إحصاء دقيق لسكان كل قبيلة أو مجموعة 

إثنية. لكن هناك ثالث مجموعات كبرى هي:

أوالً: القبائل النيلية التي تسكن حول النيل: وقد صنَّفها ويسترمان للمجموعات اآلتية:

أوالً: مجموعة النيليني العليا، وتضم: شعوب املينو واملادي، واألبوكايا واللوبا، والوويرا واللندو واملورو.

ثانًيا: مجموعة النيليني الوس���طى، وتضم: الش���لك واألنواك، والبير واجلور، والبالندا، وأغلبية شعوب شرقي 
أوغندا، واآلشولي والالجنو والآلتورو واجلالو.

ثالثا: مجموعة النيلني الدنيا، وتضم الدينكا والنوير.

وأكرب ثالث قبائل نيلية هي:

)أ( الدينكا، ويبلغ عددهم نحو مليوني شخص، وتعد أكبر قبائل اجلنوب. ميتد الدينكا على امتداد ستة خطوط 
ع���رض من خط عرض 12 حتى خط عرض 6، أي من الرنك ش���ماالً حتى 120 مياًل قبل احلدود الس���ودانية 

اليوغندية. وهي منطقة واسعة متتد من بحر الغزال وأعالي النيل حتى جنوب كردفان. 

ينتمي الدينكا ملجّمع ثقافي أكبر هو الشعوب الناطقة باللو، وتقطن بصورة أساسية في منطقة شرق إفريقيا. 
وتضم قبائل املاس���اي في كينيا، والتوتس���ي في رواندا وبوروندي، كما تضم قبائل أخرى في مالي والس���نغال 

مشهورة بطول القامة وسواد البشرة الداكن. 

من أهم بطون الدينكا: النقوك وأبوك، ودينكا بور، والنويك ملوال واأللياب واألغار. ينتمي للدينكا الدكتور جون 
قرنق زعيم احلركة الشعبية األول، وسلفا كير النائب األول لرئيس اجلمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان.

)ب( النوير: ويسكنون في منطقة أعالي النيل، وبخاصة مناطق السوباط والناصر وأيود ومحافظة اللير. وتكثر 
املس���تنقعات في هذه املنطقة، األمر الذي أدى إلى عزلة النوير. وقد ثاروا من قبل ضد االس���تعمار البريطاني. 

ينتمي للنوير الدكتور رياك مشار، نائب رئيس حكومة جنوب السودان.

)ج( الش���لك: وهي أقل القبائل الثالث الرئيسة عدًدا. لهم إرث ملكي قدمي حيث توجد عاصمة الشلك القدمية 
-فاشودة- مقر »رث الشلك« -أي امللك- ملدة سبعمائة سنة. والرث شخصية مقدسة يُِكّن له اجلنوبيون االحترام. 

يس���كن الشلك على ضفتي النيل األبيض من كاكا في الش���مال حتى نحو 30 مياًل على ضفاف بحيرة نو في 
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اجلنوب، كما أنها متتد في شرق النهر. ترتبط الثروة واملكانة االجتماعية عند الشلك باملاشية. ويعد الرث زعيم 
ديني ودنيوي. ويشتغلون بالري والزراعة والصيد. ينتمي للشلك الدكتور الم أكول، وزير اخلارجية السابق، وباقان 

أموم، األمني العام للحركة الشعبية. 

ثانًيا: القبائل السودانية التي تقطن غرب النيل، وتضم الزاندي واملورو واملادي، وتسكن غرب النيل قرب حدود 
الس���ودان اجلنوبية، واجلنوبية الغربية. ويغلب على منط حياتهم املعيشية الزراعة، وليس الرعي؛ وذلك النتشار 

ذبابة التسي تسي.

ثالًثا: القبائل النيلية احلامية، وس���ّميت بهذا االس���م الش���تراكها مع املجموعة النيلية في كثير من الس���مات 
الساللية واللغوية، وفي منط احلياة املعيشية. إال أن لون بشرتهم أقل سواًدا من املجموعة النيلية. وتسكن أقصى 

اجلنوب، وتشمل الباري والالتوكا واملنداري والتبوسا.

خريطة توضح التوزيعات القبلية الرئيسة يف جنوب السودان

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2D47EC80-6966-46FD-8483-6B191310AE20.htm :املصدر

األحزاب املشاركة يف جملس اجلنوب التشريعي احلايل)1(:

عدد املقاعداحلزب
112احلركة الشعبية لتحرير السودان

25املؤمتر الوطني
7احتاد األحزاب اإلفريقية )1(

4منتدى السودان الدميقراطي املتحد
4احتاد األحزاب اإلفريقية )2(
4اجلبهة الدميقراطية املتحدة

4االحتاد اإلفريقي الوطني السوداني
3قوة دفاع جنوب السودان

3أعضاء معينون

)1(  من بني األحزاب الثمانني املسجلة حتى ديسمبر 2009م، في مجلس شئون األحزاب السياسية في اخلرطوم، وهي اجلهة املسئولة عن تنظيم تسجيل 
األحزاب في السودان هناك ستة عشر حزًبا جنوبّيًا، لكن األحزاب األكبر هي املمثلة في املجلس التشريعي جلنوب السودان. 
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جدول يبن مشاركة اجلنوبين يف احلكومات القومية املتعاقبة 1954م - 2010م

رةاحلكومة راءالفت عدد الوز

5414-1958احلزبية األولى

582-1964العسكرية األولى

647-1965أكتوبر القومية

6510-1969احلزبية الثالثة

6932-1985العسكرية الثانية )مايو(

853-1986الفترة االنتقالية

8620-1989احلزبية الثالثة

198930-اآلنحكومة اإلنقاذ

 املصدر:
 أ.د. حسن احلاج علي، أ.د. حمدي عبد الرحمن، املشهد السياسي في جنوب السودان ومخاطر النزعات اإلنفصالية

في العالم اإلسالمي، مركز البحوث والدراسات، مجلة البيان، الطبعة األولى، 2010م.




