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ملخص: 

ال�سودان،  يف  واالقت�س�دية  ال�سي��سية  االأزم�ت  من  ب�لعديد  اجلنوب  م�سكلة  ت�سببت 
الداخلية  ال�سي��ستني  ال�سي��سية وتخبط  القوى  وانق�س�م  التوتر االجتم�عي  فهي ك�نت وراء 
ب�الأنظمة  وكذلك  والث�ين،  االأول  الع�سكري  ب�لنظ�م  اأط�ح  م�  وهي  للدولة،  واخل�رجية 
الدميقراطية الث�نية والث�لثة التي �سهدته� البالد، كم� ي�سف بع�ص الب�حثني م�سكلة اجلنوب 

ب�مل�سكلة االإقليمية التي متتد تبع�ته� اإىل الع�مل العربي والق�رة االإفريقية على حد �سواء.
احلكوم�ت  تع�طي  طرق  واختلفت  ال�سودان،  جنوب  اأزمة  حلل  املح�والت  وتعددت 
القوة الإدم�ج  ب��ستخدام  الع�سكري املتمثل  االأزمة، بني احلل  تلك  ال�سودانية املتع�قبة مع 
ومينح  الطرفني  بني  ب�لفوارق  ُيقر  الذي  ال�سي��سي  احلل  وبني  �سم�له،  مع  ال�سودان  جنوب 

اجلنوب حكمً� ذاتيً�.
وك�ن اتف�ق نيف��س� ع�م 2005 اأبرز تلك املح�والت، فهو الذي اأوقف احلرب، وو�سع 
على  ب�لت�سويت  �سنوات  �ست  بعد  احلق  اجلنوب  اأهل  ومنح  والرثوة،  ال�سلطة  لتق��سم  اأ�س�سً� 
م�سري اجلنوب ب�النف�س�ل اأو ب�لوحدة مع ال�سم�ل، وقد اخت�ر اأهل اجلنوب االنف�س�ل، ولكنَّ 

االأمر لن يتوقف عند هذا احلد، الأنَّ لهذا االنف�س�ل تداعي�ته على كال الطرفني.
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Abstract:
The problem of the south was the reason for many of the political and 

economic crises in Sudan, and it was behind the social tension and the division 
of the political forces, and the floundering of the domestic and foreign policy 
in the state. In addition, this problem caused the fall of the first and second 
military regime, as well as the second and third democratic regimes that the 
country had witnessed.

Some of researchers describe the problem of the south as a regional 
problem whose consequences extend to the all of the Arab world and African 
continent as well.                                                                

Furthermore, there were many attempts to resolve the crisis in southern 
Sudan, and the successive Sudanese governments used different methods to 
deal with this crisis, such as the solution of using military forces to integrate 
the north with southern Sudan and the political solution that recognizes the 
differences between the two parties and grants autonomy to the south.                                    

The Naivasha agreement in 2005 was the best of those attempts because 
it was the one which stopped the war and laid the groundwork for the sharing 
of power and wealth and gave the people of the south the right after six years 
to vote over the fate of the South for the separation or unity with the north, 
and the people of the south have chosen the separation. Yet things will not 
stop at this poin because this separation will have many implications for the 
two parties.
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مقدمة: 

ب�ل�سي��سة  املتعلقة  الت�ريخية  منه�  عدة  عوامل  اإىل  اجلنوب  م�سكلة  اإرج�ع  ميكن 
الربيط�نية اإب�ن االحتالل، ومنه� ف�سل م�رصوع الدولة ال�سودانية اجل�معة، اإذ ف�سلت �سي��س�ت 
االقت�س�دي  للع�مل  اإ�س�فة  اجلنوب،  يف  حقيقية  تنمية  اإحداث  يف  املتع�قبة  احلكوم�ت 
فقد  العرقي.  واالختالف  الدينية  العوامل  عن  ف�ساًل  املكت�سفة،  النفط  حقول  يف  املتمثل 
اإذ  البالد،  يف  احل�كمة  االأنظمة  لتغيري  الرئي�ص  املحرك  ال�سودان  جنوب  م�سكلة  ا�ستمرت 
�سهدت ال�سودان �سل�سلة من االنقالب�ت الع�سكرية اأو�سلت اأنظمة ع�سكرية للحكم، كم� �سهدت 
بع�ص الفرتات و�سول اأنظمة دميقراطية برمل�نية، حتى و�سلت فرتات احلكم التي مرت على 
ال�سودان بعد ح�سوله على ا�ستقالله اإىل �ست فرتات، اختلف كل منه� يف طريقة التع�طي مع 

م�س�ألة جنوب ال�سودان م� بني احلل الع�سكري اأو احلل ال�سي��سي.
ل اجلنوب اإىل بوابة للتدخل اخل�رجي يف �سوؤون ال�سودان، وتنوعت االأدوار على  وحتوَّ
ال�س�حة ال�سي��سية الداخلية بني االإقليمية والدولية، وك�ن دور الوالي�ت املتحدة االأمريكية 
هو االأبرز دوليً�، حتى ُو�سف ب�أنه عراب اتف�ق نيف��س� ع�م 2005، وهو االتف�ق الذي ر�سم 
خ�رطة طريق للعالقة بني ال�سم�ل واجلنوب، وت�سمن مرحلة انتق�لية مدته� �ست �سنوات، 
ُي�سوُِّت بعده� جنوب ال�سودان من خالل ا�ستفت�ء �سعبي على ت�أ�سي�ص دولة م�ستقلة، اأو على 
البق�ء يف الوحدة مع ال�سم�ل، وقد اخت�ر اجلنوب ب�أغلبية كبرية خي�ر االنف�س�ل، ليوؤ�س�ص 

دولة ط�مل� ن�دى به� اجلنوبيون. 

أهمية البحث وأهدافه: 

على  ذلك  ت�أثري  ومدى  ال�سودان،  جنوب  انف�س�ل  اأهمية  من  البحث  هذا  اأهمية  تنبع 
ال�سودان ب�سكل خ��ص واالأمة العربية ب�سكل ع�م، وذلك مل� حتويه هذه االأمة من تن�ق�س�ت 
قد حتذو حذو اجلنوب ب�ملن�داة ب�النف�س�ل وت�أ�سي�ص دولة م�ستقلة. اأم� اأهدافه فهي تتلخ�ص 
االأ�سب�ب  اأجل حتديد  االنف�س�ل، وذلك من  اأثرت يف  التي  االأحداث امل��سية  البحث يف  يف 
احلقيقية التي اأدت اإليه، ف�ساًل عن الو�سول اإىل تو�سي�ت من��سبة تتعلق بكيفية التع�مل مع 

هذا احلدث املهم.
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مشكلة البحث: 

�سم�ل  بني  االأزمة  تعدد حم�والت حل  من  الرغم  على  اأنه،  البحث يف  م�سكلة  تتحدد 
اأك�نت من داخل  ال�س�عية حلله�، �سواًء  الرغم من تعدد املب�درات  ال�سودان وجنوبه، وعلى 
ال�سودان ومبب�درة من حكوم�ته� املتع�قبة، اأم من دول اجلوار االإقليمي، اأم من دول عظمى 
مثل الوالي�ت املتحدة االأمريكية، اأم حتى من منظم�ت دولية ك�الأمم املتحدة، ف�إن االأزمة 
بقيت موجودة بني الطرفني. حتى بعد قرار اأهل اجلنوب ب�النف�س�ل، تبقى االأبواب م�رصعة 
على احتم�ل عودة احلرب بني �سم�ل ال�سودان وجنوبه، وب�لت�يل قد ال يكون االنف�س�ل هو 

احلل. ومن هذا املنطلق فاإنَّ هذا البحث �سيحاول االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
م� االأ�سب�ب التي اأدت اإىل هذا ال�رصاع عرب ت�ريخ ال�سودان. 1 .

هل �سيوؤدي قرار اأهل اجلنوب ب�النف�س�ل بعد اال�ستفت�ء الذي جرى منذ اأ�سهر اإىل  2 .
ت�سكيل دولة م�ستقرة من �س�أنه� حتقيق االأمن والتوازن بني �سطري ال�سودان.

هل م�ر�ست القوى اخل�رجية على اختالفه� دوراً يف الدفع اإىل االنف�س�ل.  3 .

فروض البحث: 

ي�ستند البحث اإىل فر�سيتني: 
اأدى مبفرده  اإنَّ االختالف يف اللغة والدين والثق�فة والعرق بني �سطري ال�سودان  ● 

مت اخلالف�ت، ودفعت ب�جت�ه  الدين، وعظَّ �سيَّ�ست  اأطرافً� خ�رجية  اأنَّ  اأو  ال�رصاع،  اإىل هذا 
االنف�س�ل. 

يوؤدي  اأن  اإم�  م�ستقلة،  لدولة  وت�أ�سي�سه  ال�سم�ل  عن  ال�سودان  جنوب  انف�س�ل  اإنَّ  ● 

ال�سم�ل  اإىل زعزعة  اأن يوؤدي  اأو  الطرفني،  االأزمة بني  واإنه�ء  اال�ستقرار واالأمن  اإىل حتقيق 
اقت�س�دي�،ً واإيج�د دولة �سعيفة يف اجلنوب االأمر الذي �سيمهد لف�سول جديدة من ال�رصاع. 

منهجية البحث: 

ي�ستخدم هذا البحث منهجني اثنني، هما: 
االأزمة يف جنوب  بت�ريخ  املتعلقة  االأحداث  للبحث يف  وذلك  التاريخي: ♦  املنهج 
على  واحلكم  واجلنوب،  ال�سم�ل  بني  النزاع  هذا  اإىل  اأدت  التي  االأ�سب�ب  ومعرفة  ال�سودان، 

الظروف التي اأح�طت بتلك املرحلة.
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املنهج الو�سفي التحليلي: ♦ من اأجل حتليل االأحداث والتطورات التي مرَّ به� جنوب 
ال�سودان و�سواًل اإىل االنف�س�ل، وتف�سريه� تف�سرياً مالئمً�. 

تقسيمات البحث: 

ت على النحو االآتي:  ا�ستمل البحث على �ستة اأق�سام ُوزعرّ
اأواًل: متهيد. - 

ث�نيً�: التطور الت�ريخي لالأزمة بني �سم�ل ال�سودان وجنوبه. - 

ث�لثً�: اتف�قية ال�سالم ال�س�ملة »اتف�ق نيف��س�«. - 

رابعً�: التطورات التي تلت اتف�قية نيف��س� » ال�سنوات ال�ست االنتق�لية«. - 

خ�م�سً�: دور الع�مل اخل�رجي يف اأزمة جنوب ال�سودان. - 

�س�د�سً�: اال�ستفت�ء على االنف�س�ل وتداعي�ته. - 

أوالً- متهيد: 
ت�سع دول جم�ورة، ومعظم  �س��سعة، ويت�س�رك حدوديً� مع  ال�سودان يف م�س�حة  يقع 
هذه الدول يوجد معه� تداخل يف القب�ئل ال�سودانية التي تزيد عن خم�سم�ئة قبيلة )1( . ويقدر 
بع�ص الب�حثني اأنَّ م�س�حة ال�سودان ككل تع�دل مرتني ون�سف م�س�حة م�رص)2( ، اإذ ت�سل 

م�س�حته اإىل »2.5« مليون كم2، وهو ب�لت�يل اأكرب البلدان العربية وحتى االإفريقية)3( .
اأُطلق على ال�سودان ا�سم »اإفريقي� امل�سغرة«، وذلك الأنَّ االإن�س�ن يف ال�سودان هو  وقد 
اختزاٌل الإن�س�ن اإفريقي�، اإذ تتنوع فيه االأجن��ص واللغ�ت واالأدي�ن والتق�ليد، ونتيجة ملرور 
نهر النيل عرب اأرا�سيه فهو ُي�سكل ع�مل جذٍب للمه�جرين االأمر الذي اأدى اإىل زي�دة تنوعه، اإذ 
توجد فيه نحو »56« جم�عة عرقية تنق�سم اإىل »597« جم�عة عرقية فرعية، كم� توجد فيه 
حوايل فيه »115« لغة ولهجة. ونتيجة لهذا التنوع، تتعدد الروابط االجتم�عية بني ال�سك�ن، 
ولكنَّ الرابطة االأقوى هي رابطة العروبة، الأنه� رابطة ثق�فية وح�س�رية غري عن�رصية، وهي 

ال تتن�ق�ص مع االأفرقة، لذلك ُيعرف ال�سودان ب�الندم�ج العربي االإفريقي )4( .
اأم� جنوب ال�سودان فت�سل م�س�حته اإىل حوايل »700« األف كم2، اأي م� يع�دل %28 
من امل�س�حة الكلية للبالد، وهو يت�س�رك حدوديً� مع خم�ص دول هي اإثيوبي� وكيني� واأوغندا 
اإىل  طوله  ي�سل  حدودي  �رصيط  ال�سم�ل  عن  اجلنوب  ويف�سل  الو�سطى،  واإفريقي�  والكونغو 

حوايل األفي كم )5( .
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عن  التنمية  غي�ب  ب�سبب  وذلك  قبليً�،  ط�بعً�  ال�سودان  جنوب  يف  ال�رصاع�ت  وتتخذ 
هو  فيه�  االقت�س�دي  الن�س�ط  اأغلب  يكون  حيث  جونقلي،  مدينة  مثل  اجلنوب  مدن  اأغلب 
للرعي، االأمر الذي يدفع ب�جت�ه كثري من امل�سكالت نتيجة لتعر�ص قطع�ن املوا�سي لل�رصقة، 
م�سكالت  تبداأ  ال�سغرية  امل�سكالت  ومع هذه  املي�ه،  اأو  املرعى  على  احل�سول  اأو مل�سكالت 
االأطراف  بع�ص  فيه�  يتدخل  وقد  امل�سلحة،  النزاع�ت  حد  اإىل  ت�سل  قد  تعقيداً،  واأكرث  اأكرب 

اخل�رجية)6(. ومب� اأنَّ االنتم�ء يف اجلنوب هو للقبيلة ف�إنه� ُتعد منطقة زاخرة ب�ل�سالح)7(.

ثانياً- التطور التارخيي لألزمة بني مشال السودان وجنوبه: 
مرت االأزمة بني ال�سم�ل واجلنوب مبراحل خمتلفة بداأت منذ احلكم امل�رصي لل�سودان 
الربيط�ين«،  »امل�رصي-  الثن�ئي  احلكم  اأثن�ء  يف  وا�ستمرت  ا�سم�عيل،  اخلديوي  زمن  يف 

وتع�ظمت يف مرحلة اال�ستقالل نظراً مل� ت�سمنته هذه املرحلة من تقلب�ت.

1- فرتة احلكم املصري للسودان: 
ال بدَّ بداية من التذكري ب�أنَّ وجود العن�رص الزجني يف جنوب ال�سودان قد �سمح ب�نت�س�ر 
ظ�هرة الرق والتج�رة الق�ئمة على هذه الظ�هرة، عندم� ك�ن اأهل ال�سم�ل يقومون ب��سرتق�ق 

اأهل اجلنوب وجعلهم عبيداً لهم )8( .
حر�ست م�رص يف زمن »حممد علي« على حتقيق اأمنه� امل�ئي عن طريق ت�أمني من�بع 
اقت�س�ده�،  تقوي من  اأ�سواق جت�رية جديدة  زراعته� وفتح  لتو�سيع  ب�الإ�س�فة  النيل،  نهر 
ف�أر�سلت اأوىل احلمالت الع�سكرية ب�جت�ه ال�سودان حتديداً يف ع�م 1839، وا�ستمر الوجود 
امل�رصي يف ال�سودان اإىل ع�رص اخلديوي ا�سم�عيل، اإذ �ُسميت تلك الفرتة بع�رص االإمرباطورية 

امل�رصية )9( .
ولقد ق�م اخلديوي ا�سم�عيل بتكليف الربيط�ين »�سموئيل بيكر« بحملة ع�سكرية على 
اجلنوب نتيجة لتدهور االأو�س�ع االأمنية فيه�، وقد ك�نت هذه احلملة بداية زرع الكراهية 
هن�ك. اإذ عمل بيكر على ا�سطه�د ال�سك�ن املحليني للجنوب وذلك ت�أييداً الأهداف بريط�ني� 
وذلك  النيل  من�بع  ب�ل�سيطرة على  املتمثلة  اخل��سة  لتحقيق م�س�حله�  ت�سعى  ك�نت  التي 
لل�سغط على م�رص واإحك�م اليد عليه� بعد ذلك )10( . واحلقيقة اأنَّ اخلديوي ا�سم�عيل �سكت 
عن ت�رصف�ت »بيكر« الأنه ك�ن يريد ت�أييداً بريط�نيً� ال�ستقالل م�رص عن الدولة العثم�نية، 
وعلى الرغم من ذلك فقد ح�ول اخلديوي تغيري �سلوك »بيكر«، ولكن دومن� جدوى، فكلف 
»جوردن« بداًل من »بيكر«، ولكنَّ »جوردن« ا�ستمر ب�تب�ع �سي��سة �سلفه نف�سه� �سد اجلنوب 
اإر�س�ًء لرغب�ت بريط�ني�، املتمثلة يف ال�سيطرة على م�رص، وال�سعي نحو تكري�ص انف�س�ل 
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و�سط  يف  م�ستعمراته�  ب�قي  اإىل  اجلنوب  �سم  اأجل  من  ال�سودان،  يف  ال�سم�ل  عن  اجلنوب 
اإفريقي�، اإذ ك�نت بريط�ني� حتلم ببن�ء اإمرباطورية اإفريقية تت�ألف من كيني� واأوغندا وجنوب 

ال�سودان )11( . 

2- مرحلة احلكم الثنائي »املصري –الربيطاني«: 

بعد احتالل بريط�ني� مل�رص ع�م 1882 انتقل ال�سودان اإىل مرحلة من احلكم الثن�ئي 
»امل�رصي– الربيط�ين« والتي امتدت منذ الع�م 1899 حتى ع�م 1924، وخالل هذه الفرتة 
ك�نت رغب�ت بريط�ني� هي ال�س�ئدة يف ال�سودان، اإذ عمدت بريط�ني� اإىل عزل اجلنوب كليً� عن 
ال�سم�ل، وبداأت ب�إر�س�ل البعث�ت التب�سريية اإىل اجلنوب بحجة رفع م�ستوى ال�سك�ن التعليمي 
والثق�يف، كم� ق�مت اأي�سً� بتي�سري دخول التج�ر اليون�نيني اإىل جنوب ال�سودان، وكذلك اأهل 
ق�نونً�  الربيط�نية ع�م 1918  ال�سلط�ت  اأ�سدرت  امل�سيحية، كم�  االأ�سول  ال�س�م من ذوي 
يق�سي بجعل العطلة الر�سمية يف اجلنوب يوم االأحد واعتم�د اللغة االإنكليزية كلغة ر�سمية 
بداًل من اللغة العربية، كم� ق�مت ب�إن�س�ء خط ف��سل بني ال�سم�ل واجلنوب امتد على طول 
نهر العرب، وطلبت من زعم�ء القب�ئل اجلنوبية التخلي عن االأ�سم�ء العربية، وكذلك التخلي 
عن املالب�ص التقليدية ومنعت بيعه� يف االأ�سواق، وقدمت مك�ف�أة للطالب املتميزين تتمثل 
ب�لدرا�سة يف املدار�ص التب�سريية العلي� املنت�رصة يف اأوغندا، ومنعت الدخول اإىل اجلنوب اإال 

ب�إذن ر�سمي من ال�سلط�ت الربيط�نية )12( .
اإحداث �رصخ حقيقي بني �سم�ل ال�سودان وجنوبه، وو�سلت  اأدت هذه املم�ر�س�ت اإىل 
وتر�سخت هذه  ال�سنيني،  ا�ستمرت ع�رصات  التي  �سي��سته�  وراء  اأرادته من  م�  اإىل  بريط�ني� 
املم�ر�س�ت يف املجتمع اجلنوبي، وبداأت تظهر بوادر االختالف بني �سطري ال�سودان، هذا 
الو�سع اأدى اإىل عقد لق�ء اأو موؤمتر بني ال�سم�ل واجلنوب ك�ن االأول من نوعه، وقد جرى هذا 
اللق�ء يف مدينة »جوب�« اجلنوبية يف ع�م 1947، وبعد اأن تب�دل الطرف�ن وجه�ت النظر، 
الهوة بني  اأنه� �رصورية لردم  راأوا  التي  ال�سم�ن�ت  ال�سم�ليني بع�ص  طلب اجلنوبيون من 

الطرفني وحم�ولة لتطويق االختالف بينهم�، وهذه ال�سمانات هي )13( : 
احرتام الثق�فة اجلنوبية وت�سجيعه�. ♦ 

امل�س�حلة وامل�س�واة بني املواطنني يف �سطري ال�سودان. ♦ 

امل�س�واة العرقية بني ال�سطرين، لتاليف �سنني طويلة من جت�رة الرقيق م�ر�سه� اأهل  ♦ 
ال�سم�ل بحق اأهل اجلنوب.

دفع التنمية االقت�س�دية والتعليمية يف اجلنوب. ♦ 

نوب يف اإدارة ال�سودان كله، مع حكم ذاتي للجنوب. اإ�رصاك اأهل اجل ♦
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وهذه ال�سم�ن�ت ك�نت يف حقيقة االأمر كفيلة فيم� لو و�سعت حيز التنفيذ، اأن ت�سل 
ب�ل�سودان اإىل تطويق ال�رصاع يف بدايته، ولكنه� اأُهملت ومل ُتنفذ. 

3- مرحلة ما بعد االستقالل: 
ح�سل ال�سودان على ا�ستقالله يف مطلع ع�م 1956، وقد ق�ّسم الب�حثون هذه املرحلة 

اإىل �ست مراحل بح�سب القي�دات التي توالت على احلكم، وهذه املراحل هي: 
املرحلة  هذه  اأخط�ء  اأبرز  ومن  1958«:أ.    �1954« االأول  الذاتي  احلكم  مرحلة 
اأنه� ق�مت مثاًل، ويف اإط�ر م� يعرف بـ �سي��سة »ال�سودنة« يف ظل حكم ا�سم�عيل االأزهري 
وحتديداً يف ع�م 1955، بنقل بع�ص فرق اجلي�ص اجلنوبية اإىل ال�سم�ل االأمر الذي اأدى اإىل 
متردهم، كم� اأدى اأي�سً� اإىل تفجري ثورة يف اجلنوب من��رصة حلقوقهم، ب�الإ�س�فة الإهم�له� 
الدولة يف  التب�سريية وح�رص وظ�ئف  املدار�ص  وا�ستيالئه� على  اقت�س�ديً�،  تنمية اجلنوب 

اجلنوب ب�أهل ال�سم�ل فقط )14( .
املرحلة  هذه  يف  احلكم  ق�د  1964«:ب.    �1958« االأول  الع�سكري  احلكم  مرحلة 
اإبراهيم عبود الذي اعتمد �سي��سة الدمج والتذويب بني ال�سم�ل واجلنوب، وذلك عرب االأ�سلمة 
والتعريب، فقد ق�م ب�إن�س�ء املع�هد االإ�سالمية ومدار�ص تعليم القراآن الكرمي، وا�ستبدل ب�الأحد 
اجلمعة وجعله يوم عطلة ر�سمي، وحظر التب�سري امل�سيحي يف اجلنوب وطرد املب�رصين، كم� 
اتخذ احلل الع�سكري منهجً� حلل ق�سية اجلنوب، و�سعى اإىل اإدم�جه ب�لقوة مع ال�سم�ل، ولكنَّ 
هذه ال�سي��سة اأدت اإىل عدة اأمور اأبرزه� تدويل ق�سية اجلنوب حتت �سغط الف�تيك�ن وبع�ص 
الدول الغربية، كم� اأدت اإىل هروب اآالف ال�سودانيني اجلنوبيني من القمع، اإذ �سكلوا حرك�ت 
الثورة  ق�دة  وبداأ  ال�سم�ل،  عن  اجلنوب  بف�سل  للمط�لبة  جميعه�  هدفت  ومنظم�ت  حترر 
اجلنوبية يتخذون من بع�ص دول اجلوار االإفريقي مقراً لهم، واندلع مترد يف اجلنوب نتيجة 

لهذه ال�سي��سة يف نه�ية هذه املرحلة ع�م )15( 1963.
�رص  رئ��سة  فرتة  ك�نت  الفرتة  هذه  1969«:ت.    �1964« ال�سعبية  اأكتوبر  ثورة 
اخلتم اخلليفة، الذي اأدرك اأنَّ جنوب ال�سودان هو اأحد االأ�سب�ب التي اأدت اإىل �سقوط رئ��سة 
اإبراهيم عبود، لذلك ات�سل بق�دة مترد ع�م 1963 وعقد معهم موؤمتراً للحوار الوطني، �سمَّ 
النظ�م  اأبرزه� م�رص واجلزائر ونيجري�، ونتج عنه تبني  اإفريقية كثرية،  اإىل ج�نبهم دواًل 
ُيعدُّ  م�  وهذا  للجنوب،  وح�كم  ت�رصيعي  جمل�ص  وجود  اإىل  ب�الإ�س�فة  احلكم،  يف  االإقليمي 
اأي�سً� يف بع�ص  اإليه يف احلوار وف�سل  التو�سل  تقدمً� كبرياً، ولكنه ف�سل يف تطبيق م� متَّ 
هذا  وانتهى  املختلفة،  اأق�ليمه  وخدمة  اجلنوب  تنمية  ب�أمور  املتعلقة  التف�سيلية  امل�س�ئل 
يوليو يف  بثورة متوز/  كبرية  درجة  اإىل  مت�أثراً  ع�م 1969  ع�سكري  انقالب  بحدوث  كله 

م�رص)16( .
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ب�نقالب  االنقالب  هذا  ُعرف  1985«:ث.    -1969« الثاين  الع�سكري  احلكم 
النمريي، وقد ق�م النمريي يف ع�م 1969 ب�إ�سدار اإعالن متَّ فيه القبول ال�رصيح ب�لفوارق 
قبل  من  ترحيبً�  لقي  م�  وهذا  واجلنوب،  ال�سم�ل  بني  والت�ريخية  الثق�فية  واالختالف�ت 
اجلنوبيني، وبخ��سة حركة »اأني�ني�« )17( وق�ئده� جوزيف القو، هذا التالقي يف االأفك�ر 
بني ال�سم�ل واجلنوب اأثمر عن عقد موؤمتر يف اأدي�ص اأب�ب� ع�م 1972، والذي اأعطى مبوجبه 
ال�سوداين،  اجلي�ص  يف  اأني�ني�  حركة  اأو  التمرد  ق�دة  و�سمَّ  مو�سعً�  ذاتيً�  حكمً�  للجنوبيني 

ن ذلك �رصاحة يف الد�ستور )18( . مِّ و�سُ
انتفا�سة ني�سان/ اأبريل الدميقراطية »1985- 1989«:	.  ا�ستمر الو�سع ه�دئً� م� 
يق�رب ع�رص �سنوات حتى ع�م 1985، ثمَّ ع�د اإىل التفجر من جديد نتيجة النق�س�م�ت داخل 
الق�دة اجلنوبيني ونتيجة اأي�سً� الإعالن حكومة ال�سم�ل تطبيقه� ملب�دئ ال�رصيعة االإ�سالمية 
على اجلنوب من جديد، مم� دفع ب�حلرب االأهلية اإىل الواجهة مرة اأخرى، وظهرت احلركة 
على حوايل 80% من  ال�سيطرة  من  قرنق ومتكنت  بزع�مة جون  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية 
اإثر  جنوب ال�سودان )19( ، وبعد تويل ال�س�دق املهدي قي�دة البالد وهو زعيم حزب االأمة، 
فوزه ب�نتخ�ب�ت ع�م 1985، ق�م بعقد عدة لق�ءات بينه وبني قرنق ولكنهم� مل يتو�سال اإىل 
اتف�ق حلل امل�سكالت امل�ستمرة بني ال�سم�ل واجلنوب، ولكن ويف الوقت ذاته خال اجلنوب من 
اأية متردات اأو حروب، ثمَّ بداأت االنقالب�ت ب�لتوايل على نظ�م املهدي وجنح اأحده� يف ع�م 

1989، وُعرف بنظ�م االإنق�ذ الذي م�زال م�ستمراً )20( .
نظام االإنقاذ »1989«: اعتمد نظ�م االإنق�ذ احلل ال�سلمي اأو ال�سي��سي حل�سم النزاع مع 
اجلنوب، و�سعى اإىل و�س�طة دوٍل جم�ورٍة مثل اإثيوبي�، حيث اأقر نظ�م االإنق�ذ يف ع�م 1991 
النظ�م الفيدرايل بجنوب ال�سودان وا�ستمر املد واجلزر يف العالق�ت بني ال�سم�ل واجلنوب، 
حتى ج�ء اتف�ق م�س�كو�ص يف 20/ متوز_ يوليو/ 2002، والذي ك�نت اأهم مقرراته االعرتاف 
بحق تقرير امل�سري للجنوب بعد فرتة انتق�لية مدته� �ست �سنوات وذلك عرب ا�ستفت�ء �سعبي، 
ع بني ال�سم�ل واحلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان  وهو الذي مهد الطريق اإىل اتف�ق نه�ئي ُوقِّ
بزع�مة قرنق، �ُسمي هذا االتف�ق ب�تف�قية ال�سالم ال�س�ملة وذلك يف 9/ ين�ير/ 2005 يف 

الع��سمة الكينية نريوبي وُعرف فيم� بعد ب�تف�ق نيف��س� )21( .

ثالثاً- اتفاقية السالم الشاملة »اتفاق نيفاشا«: 
لع�م  املوؤقت  االنتق�يل  ب�لد�ستور  وُعرف  ال�سوداين  الد�ستور  يف  االتف�ق  هذا  ن  مِّ �سُ
ال�سم�ل وعلم�ين يف  ال�سودان »اإ�سالمي يف  2005، ومهد هذا االتف�ق الطريق لكي�نني يف 
اجلنوب« مع االحتف�ظ بحق تقرير امل�سري بعد �ست �سنوات، مبعنى اآخر اأدق اإنَّ االتف�ق هو 
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اأي�سً� ميهد  الوحدة، وهو  البق�ء يف  اأرادوا  اإذا  اأم�م اجلنوبيني  النه�ئية املطروحة  ال�سيغة 
الد�ستور  مبث�بة  االتف�ق  هذا  اأ�سبح  وقد  االنف�س�ل،  اأرادوا  اإذا  دولتهم  الإن�س�ء  لهم  الطريق 
ال�س�مل للبالد يف هذه ال�سنوات ال�ست االنتق�لية، واأبرز م� ت�سمنه االتف�ق هو اأمران، االأول 
يتعلق بتق��سم ال�سلطة والث�ين متعلق بتق��سم الرثوة وخ��سة النفط، كم� ت�سمن االإجراءات 

التمهيدية الإجراء اال�ستفت�ء واالنتخ�ب�ت )22( .
أ. اتفاق تقا�سم ال�سلطة: 

احل�كم،  الوطني  املوؤمتر  حلزب   %52 بن�سبة  ال�سوداين  الربمل�ن  نيف��س�  اتف�ق  ق�ّسم 
و28% للحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، اأي ح�ز االثن�ن اأو طرف� االتف�ق على ن�سبة %80، 
اأي تعديل د�ستوري يراه  اأو  اأي ت�رصيع  من املق�عد الربمل�نية وهي الن�سبة الالزمة لتمرير 
ال�سودان  ال�سعبية لتحرير  للحركة  ن�سبة %70  اأي�سً�  االتف�ق  اأعطى  الطرف�ن �رصوريً�. كم� 
الالزمة  الن�سبة  هي  اأي�سً�  الن�سبة  وهذه  ال�سودان،  بجنوب  اخل��ص  الت�رصيعي  املجل�ص  يف 
لتمرير اأي ت�رصيع يف برمل�ن اجلنوب، اأي اأنَّ مف��سل القرار يف البالد هو بيد �رصيكي االتف�ق 
املوؤمتر الوطني واحلركة ال�سعبية، ولكن هن�لك من يرى اأنَّ االتف�ق ج�ء ق�سمة �سيزى بحق 
اأهل ال�سم�ل الأنه اأعطى اجلنوبيني حقً� ك�ماًل بحكم اإقليمهم واأ�رصكهم بن�سبة الثلث يف حكم 

ال�سم�ل )23( .
ب. اتفاق تقا�سم الرثوة: 

و�سح اتف�ق تق��سم الرثوة كيفية اقت�س�م ع�ئدات ت�سدير البالد للنفط، هذا الت�سدير 
اأ�سبحت  ثمَّ   ،  )24( ال�سني  االأوىل منه يف ع�م 1999، وك�نت وجهته�  ال�سحنة  بداأت  الذي 
اأنَّ  العلم  مع  ال�سودانية،  ال�س�درات  اإجم�يل  من   %70 حوايل  متثل  النفطية  ال�س�درات 
االأ�س��سية  النفط  وتقع حقول  برميل  ملي�ري  ب�أكرث من  ُيقدر  ال�سوداين  النفطي  االحتي�طي 
يف و�سط البالد وجنوبه�. وبح�سب اتف�ق نيف��س� ف�إنَّ ح�سة الوالية املنتجة للنفط هي فقط 
2%، ثمَّ ُتق�سم العوائد الب�قية اأي 98% من��سفة بحيث حت�سل احلكومة املركزية على ن�سبة 
والي�ت  من  ي�أتي  امل�ستخرج  النفط  ثلثي  اأنَّ  العلم  »مع   %49 على  اجلنوب  وحكومة   %49

اجلنوب«)25( .
ت. قانون اال�ستفتاء: 

متَّ االتف�ق بني حزب املوؤمتر الوطني واحلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان على اأال تقل ن�سبة 
امل�س�ركني يف اال�ستفت�ء عن 60% من امل�سجلني على اللوائح، اأي الذين يحق لهم الت�سويت، 
ثمَّ اأن تكون ن�سبة 51% ك�فية العتب�ر م� ي�سوت عليه اجلنوبيون ق�نونيً� ون�فذاً �سواًء اأك�ن 
ب�النف�س�ل اأم ب�لوحدة، »اأي بق�ء نظ�م احلكم الذي اأر�سته اتف�قية ال�سالم ال�س�مل« )26( . وقد 
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ُو�سع ق�نون لال�ستفت�ء من اأجل هذا الغر�ص، ت�سمن »69« م�دة توزعت على �سبعة ف�سول، 
ت�سمنت اأحك�مً� ع�مة لكيفية اإجراء اال�ستفت�ء واملفو�سية امل�رصفة عليه، اإ�س�فة اإىل �رصح 
عملي�ت االقرتاع وتنظيمه�، مع تركيزه� على توفري البيئة املالئمة لالقرتاع وكف�لة حرية 
التعبري عن الراأي دومن� اأية �سغوط�ت. ولكن اأهم م� يف الق�نون اأنه يف ح�ل متَّ الت�سويت 
ل�س�لح االنف�س�ل، ف�إنَّ الطرفني �سيدخالن يف مف�و�س�ت تتن�ول بع�ص االأمور املعقدة التي 
والعملة  ، وهي اجلن�سية  الع�رص اخلالفية)27(  ب�لق�س�ي�  و�ُسميت  نيف��س�،  اتف�قية  لت يف  اأُجِّ
لالتف�قي�ت  ب�الإ�س�فة  امل�سرتكة،  واملخ�برات  االأمن  وحدات  وو�سع  الع�مة  واخلدم�ت 
وامللكية وو�سع  واملي�ه  واإنت�جه  النفط  والديون، ف�ساًل عن حقول  واالأ�سول  واملع�هدات 

واليتي جنوب كردف�ن والنيل االأزرق ومنطقة اأبيي )28( .
ث. االنتخابات العامة التي ت�سبق اال�ستفتاء: 

لكل  ع�مة  انتخ�ب�ت  وهي  نيف��س�،  اتف�قية  قررته  مل�  طبقً�  االنتخ�ب�ت  هذه  ت�أتي 
م�ستوي�ت احلكم وحتت رق�بة دولية، والهدف من هذه االنتخ�ب�ت هو الو�سول اإىل طبق�ت 
حكم منتخبة تقود البالد اإىل اال�ستفت�ء الذي ي�سكل احلدث االأبرز. و�ست�سمل هذه االنتخ�ب�ت، 
انتخ�ب رئي�ص للجمهورية ورئي�ص حلكومة اجلنوب ورئي�ص لكل الوالي�ت ال�سودانية الب�لغ 
عدده� »25« والية، كم� �ست�سمل انتخ�ب اأع�س�ء الربمل�ن الوطني وجمل�ص اجلنوب الت�رصيعي 

وجمل�ص الوالية الت�رصيعي.
اقرتاع منه� »14000« يف  ب�إن�س�ء »21000« مركز  ال�سودانية  وقد ق�مت احلكومة 
ال�سم�ل و »7000« يف اجلنوب، و�سنعت »139000« �سندوق اقرتاع، كم� ق�مت بطب�عة 
»208« مليون بط�قة اقرتاع، وبلغت التكلفة االأولية املقدرة له� حوايل 312 مليون دوالر 
�س�همت بع�ص الهيئ�ت الدولية يف متويل 43% منه� مثل االأمم املتحدة واالحت�د االأوروبي 
ب�الإ�س�فة مل�س�همة بع�ص الدول الكربى مثل الوالي�ت املتحدة االأمريكية، وقد و�سفت هذه 
االنتخ�ب�ت ب�أنه� االأكرث تعقيداً على �سعيد الع�مل كله )29( ، وقد جرت هذه االنتخ�ب�ت يف 

االأ�سبوع الث�ين من �سهر ني�س�ن/ اأبريل 2010.
	. تقومي اتفاقية نيفا�سا: 

يف  ال�سالم  وحتقيق  الن�ر  اإطالق  وقف  يف  االأمر  حقيقة  يف  نيف��س�  اتف�قية  جنحت 
اأن حتقق  منه�  منتظراً  يكن  اال�ستفت�ء مل  �سبقت  التي  التوقع�ت  وبح�سب  ولكنه�  ال�سودان، 
التي  وال�سي��سية  االقت�س�دية  ب�ملع�دلة  التحقق  ممكنة  غري  الوحدة  الأنَّ  وذلك  الوحدة، 
ال�سم�ل  �سعبي  بني  واالجتم�عي  الثق�يف  ب�الندم�ج  بل  فح�سب،  نيف��س�  اتف�قية  حملته� 
�سالم  اتف�قية  اأي  تع�جله�  اأن  من  الُبدَّ  جداً  مهمة  م�س�ألة  االتف�قية  اأهملت  كم�  واجلنوب، 
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ن�جحة، وهي ت�سمينه� ملب�دئ واآلي�ت للتع�مل مع جميع املظ�مل التي حدثت يف امل��سي، 
حتى ال ينعك�ص ذلك �سلبً� على الوف�ق واال�ستقرار )30( .

رابعاً: التطورات اليت تلت اتفاقية نيفاشا »السنوات الست االنتقالية«: 
ج�ذبة  الوحدة  تكون  الأن  العمل  على  ال�س�مل  ال�سالم  اتف�قية  مبوجب  الطرف�ن  اتفق 
بني �سم�ل ال�سودان وجنوبه، ولكن هذا م� مل تلتزم به احلركة ال�سعبية، اإذ ق�مت ب�إطالق يد 
من��رصي االنف�س�ل من اأهل اجلنوب واإعط�ئهم الدعم الالزم، مق�بل تقييد عمل من��رصي 
الوحدة منهم. كم� ق�مت احلركة ال�سعبية بتدريب املزيد من اأفراد ال�سعب وت�سليحهم و�سمهم 
اإىل �سفوف احلركة، وبداأت ببن�ء اأ�سطول بحري وجتهيز �سالح اجلو ب�لط�ئرات واملط�رات 
الالزمة، كم� اأكملت �سيطرته� االقت�س�دية واالأمنية على اجلنوب وترافق ذلك كله ب�ن�سح�ب 

القوات احلكومية من اجلنوب تنفيذاً التف�ق نيف��س� )31( . 
يف  وتب�طوؤاً  االإعم�ر  اإع�دة  عملي�ت  يف  �سعفً�  لالتف�ق  الت�لية  ال�سنوات  �سهدت  كم� 
اأداء احلكومة جت�ه تنمية اجلنوب ودعمه ب�مل�س�ريع االقت�س�دية واخلدمية التي متَّ االتف�ق 
املواطن  لدى  احلم��ص  واأ�سعف  اجلنوبيني  للن�زحني  حمدودة  عودة  اإىل  اأدى  مم�  عليه�، 

اجلنوبي ب�سكل ع�م جت�ه الوحدة.
احلركة  ورئي�ص  ال�سودان  رئي�ص  ن�ئب  وف�ة  �سببته  الذي  الكبري  لالإحب�ط  ب�الإ�س�فة 
ع�ئداً  وذلك عندم� ك�ن  قرنق« يف 30/ متوز/ 2005،  اجلنوب »جون  ال�سعبية وحكومة 
ب�لط�ئرة من اأوغندا، وقد قدر بع�ص املحللني اأنَّ هذا احل�دث رمب� يدفع ب�جت�ه االنف�س�ل 
اأو اهتزازه�، وقد انعك�ص هذا يف خط�ب  خ��سة مع عدم وجود ثقة بني ال�سم�ل واجلنوب 

النخب اجلنوبية مب� فيه� الطبقة ال�سي��سية )32( .
وقد بدا ذلك وا�سحً� يف كلمة األق�ه� الرئي�ص الت�يل للحركة ال�سعبية وحكومة اجلنوب 
»�سلف� كري« )33( يف اأكتوبر من الع�م 2009، وذلك يف كن�سية القدي�سة ترييزا يف مدينة جوب� 
حيث ق�ل: »اإنَّ مهمتي تقت�سي قي�دتكم اإىل ا�ستفت�ء ع�م 2011، وهذا اليوم قريب جداً واإين 
على ثقة ب�أنن� �سن�س�رك فيه، ولديكم الفر�سة لالختي�ر بني اأن تكونوا اأحراراً يف وطنكم اأو 

اأن تكونوا مواطنني درجة ث�نية يف بلد موحد« )34( .
خامساً- دور العامل اخلارجي يف أزمة جنوب السودان: 

لدول  اأك�نت  �سواء  اخل�رجية  للتدخالت  �س�حة  الت�ريخ  عرب  ال�سودان  جنوب  �سكل 
اإقليمية جم�ورة اأم لدول غربية بعيدة جغرافيً� عن ال�سودان، وارتبطت القوى اجلنوبية غ�لبً� 
بقوى خ�رجية لتدعيم موقفه�، االأمر الذي جعل اجلنوب بوابة لنزيف ال�سودان عرب الت�ريخ 

ومدخاًل للتدخل يف �سوؤونه الداخلية.
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ويلحظ الدور االأبرز لكل من الوالي�ت املتحدة االأمريكية واإ�رصائيل، اإذ ي�سكل اجلنوب 
ب�لن�سبة لهم� حمط قدم يف اإفريقي�، ب�الإ�س�فة ال�ستثم�ر املوارد الطبيعية املوجودة فيه� 

مثل النفط واملع�دن )35( .
اأم� االهتم�م االأمريكي بجنوب ال�سودان فقد بداأ يتزايد حتت ت�أثري ثالثة عوامل، اأوله� هو 
جن�ح احلكومة ال�سودانية ب��ستخراج النفط وا�ستثم�ره يف اأواخر ت�سعيني�ت القرن امل��سي، 
حيث بداأت ال�رصك�ت االأمريكية ت�سغط على حكومته� وبداأت احلكومة بدوره� ب�ل�سغط على 
�سم�ل ال�سودان من اأجل التو�سل اإىل اتف�ق �سالم مع اجلنوب تكون الوالي�ت املتحدة هي 
الراعي االأ�س��سي له. وتعتقد الوالي�ت املتحدة اأنه بحلول ع�م 2015، ف�إنه� �ستح�سل على 

ربع وارداته� البرتولية من اإفريقي� بداًل من منطقة ال�رصق االأو�سط )36( .
ارتك�ز  نقطة  ال�سودان  تكون  اأن  تريد  املتحدة  الوالي�ت  اأنَّ  فهو  الث�ين  الع�مل  اأم� 
يتحدد  الذي  الث�لث  الع�مل  ويبقى  الكربى،  وال�سحراء  اإفريقي�  �رصق  يف  لقواته�  حمورية 
يف ال�سغط الذي م�ر�سته املنظم�ت االأمريكية ذات االأ�سول االإفريقية والتي ح�ولت اإ�سف�ء 

الط�بع الديني على النزاع بني �سم�ل ال�سودان وجنوبه.
وتبقى ال�سي��سة االأمريكية جت�ه ملف جنوب ال�سودان جزءاً ال يتجزاأ من ال�سي��سة جت�ه 
وقد  مل�س�حله�،  طبقً�  املنطقة  هذه  �سي�غة  اإع�دة  وهي  االأو�سط،  ال�رصق  اأو  العربي  الع�مل 
جنحت الوالي�ت املتحدة يف اأن تكون الراعي التف�قي م�س�كو�ص ع�م 2002 ونيف��س� ع�م 

. )37( 2005
اأم� اإ�رصائيل فقد تدخلت يف اأزمة جنوب ال�سودان ب�سكل مب��رص، عن طريق اإق�مة مراكز 
ت�س�د  مثل  املج�ورة  الدول  اأرا�سي  يف  االنف�س�لية،  اجلنوبية  احلرك�ت  ملق�تلي  تدريبية 
واإثيوبي� وكيني� واأوغندا والكونغو الدميقراطية، وذلك من اأجل تطبيق ا�سرتاتيجيته� جت�ه 
دويالت  اإىل  التفتيت  اآخر  اأي ومبعنى  ثمَّ برته�«،  ومن  االأطراف  »�سد  العربية وهي  الدول 
متن�حرة، وهن� تتالقى اال�سرتاتيجية االإ�رصائيلية واالأمريكية. كم� تريد اإ�رصائيل اأن يكون 
له� وجود على من�بع نهر النيل من اأجل ال�سغط على م�رص اأي�سً�، وقد �سهلت الدول االإفريقية 
املج�ورة جلنوب ال�سودان هذا الوجود االإ�رصائيلي خوفً� من انت�س�ر االأ�سولية االإ�سالمية يف 

ال�سم�ل ب�جت�ه اجلنوب ثمَّ ب�جت�هه� هي )38( .
كم� ميكن ر�سد ُبعد امل�س�لح لبع�ص الدول االإفريقية املج�ورة مثل كيني� التي تدخلت 
يف اجلنوب ودعمت القوى التي تريد االنف�س�ل من اأجل بع�ص امل�س�لح اخل��سة، فهي ال 
ب�ملع�دن  غنية  منطقة  ُيعدُّ  الذي  اال�سرتاتيجي  اإيلمى  مبثلث  ال�سودانيون  يط�لب  اأن  تريد 
وتبلغ م�س�حته حوايل »3458« كم2، والذي ق�مت بريط�ني� ب�سمه لكيني� اإداريً� اأثن�ء فرتة 

احتالله� لل�سودان، لذلك دعمت كيني� القوى االنف�س�لية التي ال تط�لب بهذه املنطقة )39(.
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سادساً- االستفتاء على االنفصال وتداعياته: 
جرى اال�ستفت�ء على م�سري جنوب ال�سودان بت�ريخ 9/ 1/ 2011 وامتد لغ�ية 15/ 
ب�لت�سويت  احلق  ب�أ�سح�ب  اخل��سة  اللوائح  على  امل�سجلني  عدد  بلغ  اإذ   ،  )40(  2011 /1
ت�سويت مرتفعة  ن�سبة  امل�سوتني منهم حوايل 97.5% وهي  ن�سبة  وبلغت   ،»3947676«
جداً، حيث �سوت م� يق�رب 98.83% لالنف�س�ل فيم� اخت�ر 1.17% قرار الوحدة، وبلغت 

ن�سبة امل�س�ركني يف ال�سم�ل 60% يف حني ك�نت الن�سبة يف اجلنوب %99 )41( .
اجلنوبي  ال�سعب  قرار  وهو  لال�ستفت�ء  النه�ئية  النتيجة  عن  االإعالن  متَّ  وقد  هذا 
ب�النف�س�ل واإن�س�ء دولتهم امل�ستقلة التي �ستكون الدولة رقم »54« اإفريقيً� )42( ، يف 7/ 2/ 
2011، اإذ �سي�سبح قرار اال�ستفت�ء ن�فذاً ابتداًء من 9/ 7/ 2011، وحددت احلركة ال�سعبية 
ا�سم الدولة اجلديدة بـ«جمهورية جنوب ال�سودان« وع��سمته� »جوب�«، كم� اخت�رت العملة 

الر�سمية للبالد وهي »اجلنيه« كم� اخت�رت الن�سيد الوطني اأي�سً� )43( .
اإىل حلول  الو�سول  اإمك�نية  الدولة اجلديدة، هو  �ستواجهه  الذي  االأبرز  التحدي  ولكنَّ 
واملن�طق  والنفط  الديون  واأهمه�  اخلالفية،  الع�رص  الق�س�ي�  ب�س�أن  ال�سم�ل  مع  تف�و�سية 
التي قد تواجهه� يف  التداعي�ت  اإىل كثري من  اإ�س�فة  اأبيي،  احلدودية املختلف عليه� مثل 
ن�س�أته� وقد تهدد اأمنه� الداخلي وا�ستقراره�، مثل توفري متطلب�ت احلي�ة االآمنة وامل�ستقرة 
ل�سعبه�، وو�سع حد للتدخالت واالأدوار اخل�رجية حتى ال تتحول اإىل �س�حة لهذه االأطراف 
للقي�م ب�أدوار م� �سد دولة ال�سم�ل ودول اجلوار االإفريقي، اأي قد يتحول االنف�س�ل من نقطة 

لال�ستقرار اإىل بداية جديدة ل�سفحة من �سفح�ت احلروب والنزاع�ت بني الدولتني )44( .
ب�الإ�س�فة اإىل كثري من امل�سكالت التي قد تع�ين منه� الدولة الن��سئة مثل اخلالف�ت 
القبلية واالإثنية واجلهل واالأمرا�ص واالأوبئة، اإذ ُت�سكل ن�سبة االأمية يف اجلنوب اأعلى معدالته� 
يف الع�مل، حيث اإنَّ اأكرث من 80% من الذكور و 96% من االإن�ث يعتربون اأميني، اأ�سف اإىل 
الفقر  واالإداري وم�سكالت  امل�يل  الف�س�د  التحتية وم�سكالت  والبنية  التنمية  ذلك م�سكالت 
وغريه� )45( ، اإذ ت�سري االإح�س�ئي�ت اأي�سً� اإىل اأنَّ 62% من اأهل اجلنوب يعي�سون حتت خط 

الفقر، واأنَّ ن�سبة الوفي�ت بني االأطف�ل �سنويً� تبلغ %2 )46( .
اأمراً واقعً� بعد  اأنَّ االنف�س�ل الذي اأ�سبح  اأنه على احلكومة ال�سودانية التنبه اإىل  كم� 
اال�ستفت�ء، اإن متَّ ب�سكل طبيعي و�سلمي، ف�إنه �سيوؤدي اإىل رفع العقوب�ت الغربية عن ال�سودان 
ال�سودان حركة منوه االقت�س�دي  وعن �سخ�سي�ت حزب املوؤمتر الوطني احل�كم، و�سيت�بع 
امل�ستقرة التي بداأت منذ ع�م 2000. اأم� يف ح�ل حدوث العك�ص، اأي عدم القبول ب�النف�س�ل 
وعودة احلل الع�سكري اإىل الواجهة من جديد، ف�إنَّ العقوب�ت الغربية �ستبقى ب�الإ�س�فة اإىل 
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الرتاجع الذي �سي�سيب العالق�ت العربية االإفريقية، الأنَّ ال�سودان �سيكر�ص حينه� ف�سل العرب 
و�ستتدهور  ال�سودان  جنوب  دولة  االإفريقية  الدول  و�ستدعم  امل�سرتك،  ب�لعي�ص  واالأف�رقة 

عالق�ت ال�سودان مع الدول االإفريقية )47( .
اأم� ب�لن�سبة لتداعي�ت االنف�س�ل اقت�س�ديً�، ف�إنَّ ع�ئدات ال�سم�ل من البرتول �ستنخف�ص 
�ستح�سل  ال�سم�ل  ولكن حكومة  �سنويً�،  دوالر  ملي�ر  اإىل  �سنويً�،  دوالر  ملي�رات  اأربعة  من 
على ع�ئدات مرور برتول جنوب ال�سودان من اأرا�سيه� وهو يف طريقه للت�سدير، وُتقدر هذه 
الع�ئدات بـ »500« مليون دوالر �سنويً�، وبذلك يكون انخف��ص ع�ئدات ال�سم�ل من البرتول 
جراء االنف�س�ل حوايل 70%، وُيتوقع اأن يتم التعوي�ص عنه� برت�سيد اال�سترياد وتنمية قط�ع 
الزراعة )48( . واأخرياً ف�إنَّ اأهم م� ميكن اأن ُيق�ل عن تداعي�ت االنف�س�ل اأنه �سيوؤدي اإىل اأزمة 

اقت�س�دية يف ال�سم�ل، ودولة �سعيفة يف اجلنوب. 
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ال�سودان  �سم�ل  بني  العرقي  واالختالف  الثق�يف  التب�ين  يف  املتمثل  الدميوغرايف  الع�مل 

وجنوبه، فجميع العوامل ال�س�بقة تراكمت لتوؤدي اإىل االنف�س�ل.
الدين وتغذية  ت�سيي�ص  ولكنَّ  امل�سكلة،  االأ�س��سي يف  ال�سبب  يكن  الديني مل  الع�مل  2 .
االختالف�ت وتخويف االآخرين عن طريق التدخل اخل�رجي واالأدوار اخل�رجية لدول خمتلفة، 
هو م� ف�قم امل�سكلة، والدليل على ذلك هو التع�ي�ص بني الدي�نتني امل�سيحية واالإ�سالمية يف 

كثري من بلدان الع�مل العربي.
اإنَّ هن�لك �سورة ع�لقة يف اأذه�ن اأهل اجلنوب، اأثرت كثرياً يف تع�طيهم مع اأهل  3 .
ك�ن  عندم�  عليه�،  الق�ئمة  والتج�رة  اال�سرتق�ق  ع�سور  اإىل  تعود  ال�سورة  تلك  ال�سم�ل، 
اجلنوبيون عبيداً لدى ال�سم�ليني، هذه ال�سورة �سببت اختالفً� حقيقيً� بني �سطري ال�سودان.

اإنَّ ال�رصاع احلقيقي بني ال�سم�ل واجلنوب اأو االأزمة احلقيقة بينهم�، تتمثل بوجود  4 .
املقوم�ت  كل  يف  خمتلفتني  جنوبية  وهوية  �سم�لية  هوية  هويتني،  بني  حقيقيي  �رصاع 
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اختزال  واإنَّ  والدين،  والعرق  والثق�فة  اللغة  يف  تختلف�ن  فهم�  الوحدة.  لقي�م  الالزمة 
ال�سي��سية والرثوة  ال�سلطة  اأو الوحدة بني ال�سم�ل واجلنوب بتق��سم  اتف�ق نيف��س� للت�سوية 
االقت�س�دية، قد اأدى اإىل اإيق�ف احلرب بني الطرفني، ولكنه مل يكن ليحقق الوحدة املن�سودة 
بينهم�، وقد دلت �سن�ديق االقرتاع على ذلك، اأ�سف اإىل ذلك التدخالت اخل�رجية ورغبته� 

يف االنف�س�ل.
اإنَّ انف�س�ل جنوب ال�سودان �سي�سكل حدثً� مف�سليً� يف ت�ريخ ال�سودان واإنَّ تداعي�ته  5 .
لن تقت�رص على ال�سودان وحده فح�سب، بل �ستمتد اإىل كل الق�رة االإفريقية وحتى املنطقة 

العربية، التي يوجد فيه� نزاع�ت قد ت�سلك طريق جنوب ال�سودان يف توجهه�.

التوصيات: 

هذا  يتم  اأن  االأف�سل  فمن  واقعً�،  اأمراً  اال�ستفت�ء  بعد  اأ�سبح  قد  االنف�س�ل  اأنَّ  مب�  1 .
االأمر ب�سورة �سلمية، اأي اأال ت�سع احلكومة ال�سودانية العقب�ت اأم�مه، الأنه� اإن فعلت، ف�إنَّ 
اأي�م  الو�سع  عليه  ك�ن  مم�  اأكرب  خطراً  اال�سرتاتيجية  الن�حية  من  �ست�سكل  الن��سئة  الدولة 
احلرب والنزاع بني الطرفني، فرمب� تدير دولة اجلنوب ظهره� لدولة ال�سم�ل وت�سعى لت�سكيل 

حت�لف�ت مع دول اإفريقية وغربية، قد تهدد اأمن دولة ال�سم�ل وا�ستقراره�.
يجب االإ�رصاع بح�سم الق�س�ي� الع�رص اخلالفية بني الطرفني، الأنَّ ذلك �سي�سكل ع�ماًل  2 .
�سبيل  على  »اأبيي«  منطقة  اأو  الق�س�ي�  تلك  بتحول  ينذر  قد  التب�طوؤ  اأنَّ  حني  يف  اإيج�بيً�، 
املث�ل اإىل م� ي�سبه ق�سية ك�سمري الع�لقة بني الهند والب�ك�ست�ن، واأبرز الق�س�ي� هي النفط 

واحلدود، ومنطقة »اأبيي« التي متثل الق�سية االأكرث جداًل.
الدولة اجلنوبية  اأف�سل العالق�ت مع  اإق�مة  ال�سم�ل العمل على  يتوجب على دولة  3 .
الن��سئة، الأنَّ م� يوجد من عوامل اأدت اإىل االنف�س�ل، ال تلغي ت�ريخً� طوياًل جمع الدولتني 
حلمً�  الوحدة  يف  ترى  زالت  م�  مثقفة  جنوبية  طبقة  وجود  عن  ف�ساًل  واحدة،  دولة  يف 
ميكن بن�وؤه على اأ�س��ص االندم�ج الوظيفي، اأي التدرج يف احلكم من الفيدرالية و�سواًل اإىل 

الكونفيدرالية.
الدولة  مع  العالق�ت  اأف�سل  اإق�مة  يف  االإ�رصاع  العربية  الدول  على  اأي�سً�  يتوجب  4 .
اجلنوبية الن��سئة، وال�سعي اإىل اإق�مة امل�س�ريع اال�ستثم�رية فيه� وحتى م�س�عدته� ببع�ص 
امل�س�ريع التنموية، اأي ومبعنى اآخر ال�سعي اإىل احت�س�نه� وتقربيه� اإىل الع�مل العربي، كي 
ال يح�سل العك�ص وتتطرف عن الدول العربية وتتح�لف مع الغرب، االأمر الذي قد ي�سكل خطراً 

ا�سرتاتيجيً� على الدول العربية جمع�ء. 
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